


 

 

ค าน า 

  การผลิตตาํราและหนงัสือ ท่ีมีการเรียบเรียงเน้ือหา สาระ ท่ีเป็นระบบและถูกตอ้ง
ตามหลกัวชิาการ นบัวา่เป็นพนัธกิจสําคญัประการหน่ึงของบุคลากรสายผูส้อน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดงาน
ทางวชิาการท่ีเป็นประโยชนสาํหรับนิสิต นกัศึกษา และผูท่ี้เก่ียวของ ช่วยสนบัสนุนให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมาก ยิ่ง ข้ึน นอกจากน้ี ย ังส่งผล ให้บุคลากรสายผู ้สอน ได้ใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการในระดบัสูงข้ึน สอดรับกบัการประกนั คุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบนั ท่ีมุ่งเน้นให้มีการเพิ่มศกัยภาพทางด้านวิชาการ และมหาวิทยาลัย
นราธิวาส ราชนครินทร์ ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการเสนอขอ ตาํแหน่งทางวิชาการ จึงไดมี้
การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในการเขียนผลงานทางวชิาการ ใหบุ้คลากร ทางการศึกษาเป็นประจาํทุก
ปีเสมอมา แต่อยา่งไรก็ตามในการเขียนผลงานทางวิชาการสําหรับผูท่ี้ยงัไม่มีประสบ การณ์ในการ
เขียนก็ยงัขาดความมัน่ใจ และไม่มีแนวปฏิบติัท่ีดีในการเขียน จึงเป็นท่ีมาของ “คู่มือ การเขียน
หนงัสือ/ตาํรา ทางวชิาการ มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์” โดยเน้ือหาภายในเล่มประกอบดว้ย
เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับหลักการเรียบเรียง ตาํราและหนังสือทางวิชาการ การเขียนอ้างอิง และ
บรรณานุกรม นอกจากน้ียงัมีเน้ือหาเก่ียวกับหลักการเวน้วรรคและการเขียนท่ีถูกต้อง พร้อม
ยกตวัอยา่งประกอบเพื่อใหมี้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน  

คณะผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มน้ี จะเป็นคู่มืออ่านประกอบการเขียน
ผลงานทางวิชาการ และมีส่วนช่วยทาํให้บุคลากรสายผูส้อนมีความเขาใจในการเขียน ส่งผลให้มี
การเพิ่มพูนตาํแหน่งทาง วิชาการมากข้ึนและสูงข้ึน อน่ึง หากมีขอ้แนะนาํ  หรือขอ้คิดเห็นประการ
ใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเขียน ผลงานทางวิชาการ  ผูจ้ดัทาํยินดีน้อมรับและพร้อมท่ีจะปรับปรุง
เพื่อใหเ้น้ือหาภายในคู่มือมีความสมบูรณ์ ยิง่ ๆ ข้ึนไป 

 

งานส่งเสริมงานวิจยัและตาํรา 

มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  
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บทที ่  

ต าราและหนังสือ 

 

  ผลงานทางวิชาการท่ีดี ต้องมีเน้ือหาสาระทางวิชาการ ท่ีมีลักษณะคุณภาพ   
องค์ประกอบร่วมดว้ย คือ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ สามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพฒันาชุมชน สังคมหรือประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก
ตาํแหน่งท่ีใชข้อกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการทุกตาํแหน่งท่ีใชข้อกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ ตอ้ง
เป็นผลงานท่ีมีทิศทางการศึกษาหรือการวิจยั ตามกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ตามความเหมาะสมของ
แต่ละสาขา ดงัต่อไปน้ี 

1.  สอดคลอ้งกบัศกัยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นท่ี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
และการพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ  

2. เพื่อใหรู้้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก 

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

4. พฒันาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมใหมี้ความเขม้แขง้ 

5. ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

และตอ้งเป็นผลงานท่ีมีเน้ือหาทางวชิาการความถูกตอ้งสมบูรณ์ ทนัสมยั และ 

จะตอ้งมีรูปแบบการเขียนหรือโครงสร้างของเน้ือหาถูกตอ้งตามหลกัวชิาการนั้น ๆ ซ่ึงจะช่วยให้การ
นาํเสนอชดัเจน เขา้ใจสาระสาํคญัไดง่้าย เป็นรูปแบบเดียวกนัโดยตลอดและก่อความสนใจให้ผูอ่้าน
ติดตามต่อไป 

 

ต ารา 

  ตาํรา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อ
ตอบสนองเน้ือหาทั้งหมดของรายวชิา หรือเป็นส่วนหน่ึงวิชา หรือหลกัสูตรก็ได ้โดยมีการวิเคราะห์
หรือสังเคราะห์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน
ระดบัอุดมศึกษา ตอ้งไดรั้บการพิมพเ์ป็นรูปเล่มจากโรงพิมพห์รือสํานกัพิมพ ์หรือถ่ายสําเนาเยบ็เล่ม 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นหลกัในการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 

 



   2 

 

หนังสือ 

  หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเขียนข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วง
วชิาการและ/หรือผูอ่้านทัว่ไป โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตร หรือตอ้งนาํมา
ประกอบการเรียนการสอนในวชิาใดวชิาหน่ึง ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นเอกสารท่ีเรียบเรียงข้ึนอยา่งมีเอกภาพ 
มีรากฐานทางวิชาการท่ีมัน่คงและให้ทศันะของผูเ้ขียนท่ีสร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไดรั้บการพิมพเ์ป็น
รูปเล่มจากโรงพิมพ ์หรือสาํนกัพิมพ ์
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รูปแบบการเขียนต าราและหนังสือ 

  ตัวอย่าง แบบที ่  

 

บทที ่  

ช่ือเร่ือง......................................................... 
.  ความนาํ 

.  ความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม 

  . .  การดาํเนินชีวติ 

  . .  การตั้งถ่ินฐานของประชากร 

  . .  ท่ีอยูอ่าศยั 

.  ชนิดของส่ิงแวดลอ้ม 

  . .  ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

   . . .  ลกัษณะภูมิประเทศ 

    ( ) ภูมิประเทศหลกั 

    ( ) ภูมิประเทศรอง 

   . . .  ลกัษณะภูมิอากาศ 

    ( ) อุณหภูมิ 

    ( ) ปริมาณนํ้าฝน 

    ( ) ลมและพาย ุ

   . . .  ทรัพยากรธรรมชาติ 

  . .  ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 

   . . .  ประชากร 

   . . .  ส่ิงแวดลอ้มทางวตัถุ 

   . . .  ส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม 

.  บทสรุป (ถา้มี) หากไม่เขียนหัวขอ้บทสรุปไว ้ให้ย่อหน้าลงมาและสรุปเน้ือหาสําคญั
ของบทนั้นไวอ้ยา่งนอ้ย  ยอ่ หนา้ หรือประมาณ  ถึง  บรรทดั 

.  คาํถามทบทวน (ถา้มี) คาํถามท่ีตอ้งแสดงวธีิทาํ ควรเฉลยคาํตอบไวด้ว้ย 

.  เอกสารอา้งอิง 
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 ตัวอย่าง แบบที ่  

บทที ่  

ช่ือเร่ือง......................................................... 
 

 เขียนขอ้ความเพื่อเป็นการเขา้สู่บทนาํก่อนท่ีจะข้ึนเน้ือหาประมาณ  ถึง  บรรทดั ดัง
ตวัอยา่งการกาํหนดหวัขอ้เร่ือง ดงัน้ี 

.  ความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม 

  . .  การดาํเนินชีวติ 

  . .  การตั้งถ่ินฐานของประชากร 

  . .  ท่ีอยูอ่าศยั 

.  ชนิดของส่ิงแวดลอ้ม 

  . .  ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

   . . .  ลกัษณะภูมิประเทศ 

     ภูมิประเทศหลกั 

     ภูมิประเทศรอง 

   . . .  ลกัษณะภูมิอากาศ 

     อุณหภูมิ 

     ปริมาณนํ้าฝน 

     ลมและพาย ุ

   . . .  ทรัพยากรธรรมชาติ 

  . .  ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 

   . . .  ประชากร 

   . . .  ส่ิงแวดลอ้มทางวตัถุ 

   . . .  ส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม 

.  บทสรุป (ถา้มี) หากไม่เขียนหัวขอ้บทสรุปไว ้ให้ย่อหน้าลงมาและสรุปเน้ือหาสําคญั
ของบทนั้นไวอ้ยา่งนอ้ย  ยอ่ หนา้ หรือประมาณ  ถึง  บรรทดั 

.  คาํถามทบทวน (ถา้มี) คาํถามท่ีตอ้งแสดงวธีิทาํ ควรเฉลยคาํตอบไวด้ว้ย 

.  เอกสารอา้งอิง 
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 ตัวอย่าง แบบที ่  

บทที ่  

ช่ือเร่ือง......................................................... 
 

 เขียนขอ้ความเพื่อเป็นการเขา้สู่บทนาํ ประมาณ  ถึง  บรรทดั ก่อนข้ึนเน้ือหาในบท ดงั
ตวัอยา่งการกาํหนดหวัขอ้เร่ือง ดงัน้ี 

 ความส าคัญของส่ิงแวดล้อม 

 . การดาํเนินชีวติ 

 . การตั้งถ่ินฐานของประชากร 

 . ท่ีอยูอ่าศยั 

ชนิดของส่ิงแวดล้อม 

 . ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

     .  ลกัษณะภูมิประเทศ 

           . .  ภูมิประเทศหลกั 

           . .  ภูมิประเทศรอง 

     .  ลกัษณะภูมิอากาศ 

           . .  อุณหภูมิ 

           . .   ปริมาณนํ้าฝน 

           . .   ลมและพาย ุ

     .  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 . ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 

      .  ประชากร 

      .  ส่ิงแวดลอ้มทางวตัถุ 

     . .  ส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม 

.  บทสรุป (ถา้มี) หากไม่เขียนหัวขอ้บทสรุปไว ้ให้ย่อหน้าลงมาและสรุปเน้ือหาสําคญั
ของบทนั้นไวอ้ยา่งนอ้ย  ยอ่ หนา้ หรือประมาณ  ถึง  บรรทดั 

. คาํถามทบทวน (ถา้มี) คาํถามท่ีตอ้งแสดงวธีิทาํ ควรเฉลยคาํตอบไวด้ว้ย 

. เอกสารอา้งอิง 
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 ตัวอย่าง แบบที ่  

บทที ่  

ความเข้าใจเบือ้งต้นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 (ขอ้ความอารัมภบท).............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
ความสาํคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
ปรัชญาบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 ............................................................................................................................................... 
ววิฒันาการการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

1. ยคุโบราณ 

1.1 สมยัเร่ิมตน้ 

1.2 สมยัปฏิวติัอุตสาหกรรม 

2. ยคุกลาง 

.  สมยัท่ีเร่ิมแนวคิดดา้นการจดัการแบบวทิยาศาสตร์ 

.  สมยัท่ีเร่ิมแนวคิดดา้นการจดัการแบบมนุษยส์ัมพนัธ์ 

 .  ยคุปัจจุบนั 

      .   การประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายบงัคบัการปฏิบติัตามของรัฐบาล นายจา้ง 
ลูกจา้ง 

      .   ผลของการขยายตวัของสังคมโลกาภิวตัน์ต่อแนวคิดใหม่ ๆ 

บทสรุป ............................................................................................................................................... 
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การพมิพ์เอกสารและต ารา 

1. การจัดหน้ากระดาษ 

1.1 กระดาษมาตรฐานท่ีใชพ้ิมพต์อ้งเป็นกระดาษสีขาวไม่มีลายเส้นขนาดมาตรฐาน 

 เอ   ไม่ตํ่ากวา่  แกรม ใหพิ้มพห์นา้-หลงั 

1.2 กรอบของขอ้ความในแต่ละหนา้ใหมี้ขอบเขตดงัน้ี จากขอบบนของกระดาษลง 

มาถึงขอ้ความบรรทดัแรกเวน้ระยะ .  เซนติเมตร ( .  น้ิว) จากขอบล่างของกระดาษถึงขอ้ความ
บรรทดัล่างสุดแต่ละหนา้ให้เวน้ระยะ .  เซนติเมตร (  น้ิว) จากขอบซ้ายของกระดาษถึงอกัษรตวั
แรกแต่ละบรรทดัซ่ึงเรียกว่าแนวคัน่หน้าให้เวน้ระยะ .  เซนติเมตร ( .  น้ิว) จากขอบขวาของ
กระดาษถึงอกัษรตวัสุดทา้ยในแต่ละบรรทดัเวน้ระยะ .  เซนติเมตร (  น้ิว) 
  ขอ้กาํหนดการตั้งค่าหนา้กระดาษในคอมพิวเตอร์ใหจ้ดัระยะดงัน้ี 

   ขอบกระดาษ 

    ดา้นบน  .    เซนติเมตร  ( .  น้ิว) 
    ดา้นล่าง  .  เซนติเมตร  (   น้ิว) 
    ดา้นซา้ย  .  เซนติเมตร  ( .   น้ิว) 
    ดา้นขวา  .  เซนติเมตร  (   น้ิว) 
    ช่องไฟ  .  เซนติเมตร  
   จากดา้น 

    หวักระดาษ .  เซนติเมตร  ( .   น้ิว) 
    ทา้ยกระดาษ .    เซนติเมตร  ( .   น้ิว) 

1.3 เลขกาํกบัหนา้ท่ีใหพ้ิมพไ์วท่ี้กลางหนา้กระดาษตอนบนห่างจากขอบบนของ 

กระดาษเป็นระยะ  เซนติเมตร ( .  น้ิว) 
1.4 หนา้ท่ีตอ้งพิมพข์อ้ความตามความยาวของกระดาษใหใ้ส่เลขหนา้ในตาํแหน่งเดิม 

ท่ีตรงกบัหนา้อ่ืน ๆ การเยบ็เล่มใหใ้ส่หวักระดาษหรือหวัตารางเป็นส่วนท่ีตอ้งเยบ็เล่ม 

1.5 หนา้และหลงัเลขหนา้ไม่ตอ้งมีเคร่ืองหมายใด ๆ 

1.6 การยอ่หนา้ใหเ้วน้ดงัน้ี ยอ่หนา้แรกเวน้ระยะ  ตวัอกัษร เร่ิมพิมพต์รงตาํแหน่ง 

อกัษรตวัท่ี  หรือยอ่หนา้ลึกเขา้ไป  .  เซนติเมตร ยอ่หนา้ท่ีสอง ท่ีสาม หรือยอ่หนา้ต่อ ๆ ไปมีแนว
ปฏิบติัดงัน้ี 

1) กรณียอ่หนา้ใดเป็นส่วนยอ่ยของยอ่หนา้ก่อนซ่ึงมีตวัเลขกาํกบั ใหจ้ดัยอ่หนา้ 
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นั้นไวใ้นแนวเดียวกบัตวัอกัษรตวัแรกของยอ่หนา้ก่อนนั้น 

2) กรณียอ่หนา้ใดเป็นส่วนยอ่ยของยอ่หนา้ก่อนซ่ึงไม่มีตวัเลขกาํกบั ใหจ้ดัยอ่ 

หนา้นั้นไวใ้นแนวเดียวกบัตวัอกัษรตวัท่ีส่ีของยอ่หนา้ก่อนนั้น ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

  ตวัอยา่ง  ระยะการยอ่หนา้  กรณีท่ี  

   การคมนาคม 

   / / / การคมนาคมทางบก 

    / / / การเดินทางโดยรถยนต ์

                การเดินทางโดยรถไฟ 

     / / / รถไฟสายเหนือ 

            รถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1.7 เอกสารและตาํราตอ้งมีการแบ่งเป็นบท แต่ละบทตอ้งมีเลขบอกบท ถา้เป็น 

ภาษาองักฤษให้ใช้ตวัพิมพใ์หญ่ทั้งหมดในการพิมพช่ื์อบท  คาํว่าบทท่ีและเลขบอกบทให้พิมพ์ท่ี
บรรทดัแรกและวางขอ้ความไวก่ึ้งกลางหนา้ ช่ือของบทให้วางไวใ้นบรรทดัถดัไป และวางขอ้ความ
ไวก้ลางหนา้กระดาษเช่นกนั 

1.8 ขอ้ความท่ีเร่ิมเน้ือหาใหเ้วน้ห่างจากช่ือของบทลงไป  ช่วงบรรทดั (  Enter)    
ขนาดขอตวัอกัษร ถา้เป็นเน้ือความทัว่ไปให้ใชต้วัอกัษรขนาด    จุด ถา้เป็นบทท่ีและช่ือบทท่ีให้
ขนาด    จุด ตวัหนา ตวัอกัษรท่ีเป็นหัวข้อใหญ่ และหัวข้อรองให้ใช้ตวัอกัษรขนาด    จุด 
ตวัหนา ส่วนหวัขอ้ยอ่ใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด    จุดปกติ (ไม่เป็นตวัหนา) 

1.9 หวัขอ้ใหญ่ใหพ้ิมพท่ี์แนวชิดซา้ยของหนา้ ห่าง   ช่วงบรรทดัจากเน้ือความในยอ่ 

หนา้ก่อนและให้เวน้ใตห้วัขอ้ใหญ่อีก  ช่วงบรรทดั ก่อนพิมพข์อ้ความในบรรทดัต่อไปหวัขอ้รอง
ใหพ้ิมพท่ี์ยอหนา้ระยะท่ี  ส่วนหวัขอ้ยอ่ยใหพ้ิมพท่ี์ระยะท่ี  และระยะถดัไปตามลาํดบั 

2. ตัวอกัษรในการพมิพ์ 

การพิมพภ์าคภาษาไทยและภาคภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัพิมพ ์ TH SarabunPSK  หรือ 

ตวัอกัษรอ่ืน ๆ ท่ีเหมือนกนัตลอดทั้งเล่ม 
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3. การเว้นระยะและการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน 

การเวน้ระยะและการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนนบัวา่มีความสาํคญัมาก ตอ้งใชใ้ห ้

ถูกตอ้ง ดงัน้ี 

3.1 การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนช่วยทาํใหก้ารพิมพเ์อกสารและตาํราชดัเจน และหาก 

ตอ้งใช้เคร่ืองหมายต่าง ๆ ตอ้งเป็นแบบเดียวกนัแต่ตน้จนจบ นอกจากกรณีจะตอ้งใช้เคร่ืองหมาย
วรรคตอนตามท่ีกาํหนดบงัคบัไวเ้ป็นพิเศษ 

3.2 การใชเ้คร่ืองหมาย มหพัภาค ( . )  หลงัจาํนวนเลข ขอ้ความต่าง ๆ ในหนา้ปกทั้ง 

ปกนอกและปกใน หนา้สารบญั หนา้สารบญัตาราง  สารบญัภาพ ไม่ตอ้งใส่มหพัภาคขอ้ความหลงั
เคร่ืองหมายมหพัภาคให้เวน้ระยะสองช่วงตวัอกัษร เช่น Sentences may be divided into smaller 

units called word.  A word is in the smallest part of sentence.  ทั้งน้ียกเวน้มหพัภาคหลงัคาํยอ่    
ต่าง ๆ ใหเ้วน้เพียง    ระยะ ตวัอกัษรเท่านั้น เช่น See also Vol. 10, p. 284 หรือ พ.ศ.  

3.3 กรณีคาํยอ่มีมากกวา่    คาํติดกนั ระหวา่งมหพัภาค ไม่ตอ้งเวน้ระยะ เช่น 

   H.R.H Prince Chulachakrapong    ศศ.ม. 
   Ph.D.     ค.ม. 

3.4 การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนอ่ืน ๆ ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี  

1) เคร่ืองหมายจุลภาค ( , )  หนา้เคร่ืองหมายน้ีไม่ตอ้งเวน้ระยะแต่หลงั 

เคร่ืองหมายดงักล่าวใหเ้วน้ระยะ    ตวัอกัษรก่อนพิมพข์อ้ความต่อไป 

2) เคร่ืองหมายอฒัภาค (;) หนา้และหลงัเคร่ืองหมายน้ีใหเ้วน้ระยะเท่ากบั   
ตวัอกัษร 

3) เคร่ืองหมายทวภิาค (:) หนา้และหลงัเคร่ืองหมายน้ีใหเ้วน้ระยะเท่ากบั   
ตวัอกัษร 

4) เคร่ืองหมายยติัภงัค ์(-) หนา้และหลงัเคร่ืองหมายน้ีไม่ตอ้งเวน้ระยะ 

5) เคร่ืองหมายวงเล็บเล็ก (...) และวงเล็กใหญ่ […] หนา้วงเล็กเปิด และหลงั 

วงเล็บปิดใหเ้วน้ระยะ เท่ากบั  ตวัอกัษร 

3.5 สูตร สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์หรือวทิยาศาสตร์ ช่ือยอ่ของหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ท่ีเป็นภาษาอังกฤษท่ีรู้จักกันแพร่หลายแล้ว ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และไม่ต้องใส่
เคร่ืองหมายมหัพภาค เช่น BBC YMCA UNESCO NIDA  เป็นตน้ สําหรับภาษาไทยให้ใช้ตาม
ความนิยม 
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3.6 ขอ้ความท่ีเร่ิมตน้ดว้ยเคร่ืองหมายอญัประกาศ (“...........”)  ในตอนข้ึนยอ่หนา้ให ้

ถือว่าเคร่ืองหมายอัญประกาศเปิดเท่ากับตัวอักษรหน่ึงตัว ดังนั้ นในย่อหน้าแรกจะต้องพิมพ ์
อญัประกาศเปิด ณ ตาํแหน่งตวัอกัษรท่ี  (ยอ่หนา้เขา้ไป  ตวัอกัษร) 

3.7 การใชต้วัเลขในเอกสารและตาํราควรใหเ้ป็นระเบียบแบบแผนเดียวกนัทั้งฉบบั 

3.8 ตวัเลขท่ีบอกช่วงจาํนวน จะตอ้งใชจ้าํนวนเตม็ทั้งจาํนวนหนา้และจาํนวนหลงั เช่น  
-   พ.ศ. -  เป็นตน้ 

3.9 ตวัเลขสองจาํนวนท่ีจาํเป็นตอ้งเขียนติดกนั ใหค้ัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค เช่น  
หนา้ ,  (หมายถึงหนา้  และต่อหนา้ ) เป็นตน้ 

 

4. การล าดับหน้าและแบ่งบท 

การลาํดบัหนา้และการแบ่งบทมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

4.1 การลาํดบัหนา้ เลขหนา้ใหเ้ร่ิมนบั  ตั้งแต่หนา้แรกของบทท่ี   เป็นตน้ไป จนถึง 

บรรณานุกรม ภาคผนวก ดรรชนี (ถา้มี)  ส่วนเน้ือหาในส่วนแรกก่อนบทท่ี  ให้ใช้ตวัอกัษรไทย
บอกเลขหนา้แทนคือ ก ข ค  สําหรับเอกสารและตาํราภาคภาษาไทย โดยให้เร่ิมนบัตั้งแต่หนา้คาํนาํ 
เป็นต้นไป และใช้เลขโรมนั คือ  I II III สําหรับเอกสารและตาํราภาคภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ยกเวน้หนา้หัวเร่ืองหนา้แรกของสารบญัไม่ตอ้งใชต้วัอกัษรหรือตวัเลขโรมนั
กาํกบั 

4.2 การแบ่งบทและหวัขอ้บท 

1) บท (Chapters)  เม่ือเร่ิมบทใหม่จะตอ้งข้ึนหนา้ใหม่เสมอ และใหมี้เลขประจาํ 

บทโดยใช้เลขอารบิกในเอกสารและตาํราภาคภาษาไทย และเลขโรมนัใหญ่ในเอกสารและตาํรา
ภาษาองักฤษ ให้พิมพค์าํวา่ บทท่ี หรือ CHAPTER  ไวต้รงกลางตอนบทสุดของหนา้กระดาษ ส่วน
ช่ือบทให้พิมพไ์วต้รงกลางหนา้กระดาษในบรรทดัถดัลงมา ช่ือบทท่ียาวเกิน  บรรทดัให้แบ่งเป็น 

-  บรรทดัตามความเหมาะสมโดยพิมพเ์รียงลงมาเป็นลกัษณะสามเหล่ียมกลบัหวั 

2) หวัขอ้ในเอกสารและตาํรา 

(1) หวัขอ้ใหญ่ หมายถึง หวัขอ้ซ่ึงมิใช่เป็นช่ือเร่ืองประจาํบทใหอ้ยูแ่นวชิด 

ซ้าย การแบ่งหัวขอ้ในแต่ละบทเพื่อให้เป็นหัวขอ้ใหญ่ หัวขอ้รอง และหัวขอ้ย่อย ข้ึนอยู่กบัความ
เหมาะสมของเน้ือหาและลาํดบัการนาํเสนอ โดยรูปแบบการเขียนหัวขอ้ให้ใช้ระบบตวัเลขกาํกบั
ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาคดงัน้ี 
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   การพิมพห์วัขอ้ใหญ่ ใชต้วัอกัษรขนาด  จุด ตวัหนา ให้เร่ิมพิมพท่ี์แนว
ชิดซา้ยของหนา้ ห่างจากขอ้ความในยอ่หนา้ก่อน  บรรทดั และใตห้วัขอ้ใหญ่ลงไปก็ให้เวน้บรรทดั
อีก  บรรทดั การเร่ิมตน้พิมพห์วัขอ้ใหญ่ให้ใชต้วัเลขของบทท่ีเป็นหลกั เช่น หวัขอ้ใหญ่ในบทท่ี  
ให้ข้ึนตน้ด้วยตวัเลข  ตามด้วยมหัพภาคเพ่ือให้เป็นจุดทศนิยม และตามดว้ยตวัเลขลาํดบัหัวขอ้
ใหญ่ (หวัขอ้ใหญ่ใหมี้จุดทศนิยม  จุด) ดงันั้นหวัขอ้ใหญ่หวัขอ้แรกของบทท่ี  จึงใชเ้ลข .  กาํกบั 
หวัขอ้ใหญ่ขอ้ท่ี       ก็ใหใ้ชต้วัเลข .   .   .   กาํกบัตามลาํดบัหวัขอ้ในบทอ่ืน ๆ ให้ถือปฏิบติั
ในแนวเดียวกนั เช่น ในบทท่ี  ข้ึนตน้ดว้ยตวัเลข   บทท่ี   ข้ึนตน้ดว้ยตวัเลข    เป็นตน้ การพิมพ์
หวัขอ้ใหญ่ใหเ้วน้    บรรทดั 

(2) หวัขอ้รอง การพิมพห์วัขอ้รอง ใชต้วัอกัษรขนาด  จุด ตวัหนา ใหพิ้มพ์ 
ระยะยอ่หน้าแรก (ย่อหนา้ลึกเขา้ไป  ตวัอกัษร พิมพต์รงระยะอกัษรตวัท่ี )  โดยใชห้มายเลขของ
หวัขอ้ใหญ่ กาํกบัลงมาตามลาํดบั เช่น ถา้หวัขอ้ใหญ่เป็น .  (บทท่ี  หวัขอ้ใหญ่ท่ี ) หวัขอ้รองขอ้
แรกในส่วนน้ีให้ใช้เลข . .  กาํกบั เป็นตน้ หัวขอ้รองขอ้ต่อ  ๆ ไป ให้ใชเ้ลข . .   . .   กาํกบั
ตามลาํดบั การพิมพห์วัขอ้รองไม่ตอ้งเวน้บรรทดั 

(3) หวัขอ้ยอ่ย การพิมพห์วัขอ้ยอ่ย ใชต้วัอกัษรขนาด  จุด ตวัปกติใหพ้ิมพ ์

ท่ีระยะหนา้ท่ี  โดยใชต้วัเลขของหวัขอ้รองกาํกบั ใส่จุดทศนิยมเพิ่มข้ึนอีก  จุดรวมเป็น  จุด แลว้
ตามดว้ยตวัเลขลาํดบัหวัขอ้ยอ่ย เช่น . . .   (หมายถึง บทท่ี  หวัขอ้ใหญ่ท่ี  หวัขอ้รองท่ี  หวัขอ้
ยอ่ยลาํดบัท่ี ) 

(4) ตวัเลขและจุดทศนิยม กาํหนดใหใ้ชจุ้ดทศนิยมไดไ้ม่เกิน  จุด หากมีขอ้ 

ย่อยต่อจากนั้นให้ใช้เคร่ืองหมายวงเล็บปิด [)] กาํกบัหมายเลขขอ้ย่อย โดยเร่ิมต้นจากเลข     
ตามลาํดบั เช่น ) ) )  เป็นตน้ การยอ่หนา้เพื่อพิมพห์วัขอ้ยอ่ยระดบัน้ีใหใ้ชย้อ่หนา้ระยะท่ี  

(5) ในกรณีท่ีมีประเด็นยอ่ยลงไป (จากระดบัท่ีใชว้งเล็กปิดกาํกบั) ใหพ้ยายาม 

เขียนเป็นความเรียงเบ็ดเสร็จ ภายในหัวขอ้ย่อยในระดบัท่ีมีวงเล็บปิดกาํกบันั้น แต่ถา้หากประเด็น
ยอ่ยดงักล่าว มีหลายประเด็นแตะละประเด็นมีความยาวมาก หากเขียนเป็นความเรียงอาจทาํให้เสีย
ความ กรณีเช่นน้ีผูว้จิยัสามารถจดัหวัขอ้ยอ่ยเหล่านั้นไวใ้นยอ่หนา้ถดัเขา้ไปได ้(เป็นระดบัสุดทา้ยท่ี
มีตวัเลขกาํกับ) และให้ใช้เลข ( ) ( ) ( )  ซ่ึงเป็นเลขในวงเล็ก กํากับประเด็นย่อยนั้น ๆ หาก
จาํเป็นตอ้งย่อหน้าเขา้ไปลึกกว่าน้ี อาจจดัเป็นย่อหน้าได้ แต่ตอ้งไม่ใช้หมายเลขหรืออกัษรใด ๆ 
กาํกบั 

(6) ในกรณีการเรียงลาํดบัหมายเลขหวัขอ้ตามแบบตน้ฉบบัเดิม เช่น กฎหมาย  
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ระเบียบ ขอ้บงัคบั ใหเ้ขียนหวัขอ้เรียงตามรูปแบบเดิมไดโ้ดยอนุโลม 

(7) ในกรณีจาํเป็นตอ้งนาํขอ้มูลท่ีมีตวัเลขกาํกบัหวัขอ้มาเรียงไวใ้นยอ่หนา้ 

เดียวกนัในลกัษณะความเรียง ให้เขียนหมายเลขเรียงลาํดบัต่อเน่ืองกนัไปและให้ใช้เคร่ืองหมาย
วงเล็บปิดกาํกบัเลขลาํดบัหวัขอ้นั้น ๆ เช่น )... )... )... หรืออาจเขียนหัวขอ้เรียงลงมาตามลาํดบั 
โดยกาํกบัตวัเลขดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค ( . ) เช่น 

1. …… 

2. ……. 
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กรอบโครงร่างการจัดหน้ากระดาษและรูปแบบการพมิพ์เอกสารและต ารา 

    แนวขอบกระดาษ A4 

                       -------- แนวพิมพเ์ลขหนา้  ห่าง .  ซ.ม. จากขอบบน ------- 
 

        บทท่ี  (แนวพิมพอ์กัษรบรรทดัแรก ห่าง .  ซ.ม. จากขอบบน) 
       บทนาํ (ขนาดตวัอกัษร   จุด ตวัหนา) 
 เวน้ระยะเท่ากบั  / / / / / / / ความนาํ...(ใชต้วัอกัษรขนาด  จุด เป็นตวัพื้นในการพิมพ)์............ 
 ตวัอกัษร ไม่ใช่การ ....................................................................................................................... 
 เคาะแป้นพิมพ ์  

 คร้ัง    . /หวัขอ้ใหญ่ (ขนาดตวัอกัษร   จุด ตวัหนา)............................................. 
 

         / / / / / / / . . /หวัขอ้รอง (ขนาดตวัอกัษร  จุด ตวัหนา) 
          จุดเร่ิมขอ้ความของหวัขอ้รอง (จดัไวย้อ่หนา้ระยะท่ี ).......... 
  ................................................................................................................................. 
       . . /หวัขอ้รอง 

    . . . /หวัขอ้ยอ่ย (ใชต้วัอกัษรขนาด  จุด ตวัปกติ)................. 
    . . . /หวัขอ้ยอ่ย.......................................................................... 
     )/ขอ้ยอ่ย (จดัไวย้อ่หนา้ระยะท่ี ).................................. 
  ................................................................................................................................. 
           ( )/ขอ้ยอ่ยลงไป (กรณีจาํเป็นตอ้งกาํกบัดว้ยตวัเลข). 
           ( ).............................................................................. 

        ประเด็นย่อย (จะจัดเป็นย่อหน้าได้เฉพาะกรณีท่ี
จาํเป็นเน่ืองจากขอ้มูลในแต่ละประเด็นมีความยาวมาก) ไม่ใช้ใช้หมายเลขใด ๆ 
กาํกบั 

        ประเด็นยอ่ย............................................................ 
 

  แนวอกัษรบรรทดัสุดทา้ย ห่างขอบล่าง  ซม. 
 หมายเหตุ เคร่ืองหมาย  ใหเ้วน้บรรทดั 

 

แนวชิดซา้ย  

ห่างขอบซา้ย .  

ยอ่หนา้ระยะท่ี  
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5. การพมิพ์ตารางและภาพประกอบ 

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในการจดัทาํตารางและภาพประกอบ มีดงัน้ี 

5.1 ตารางหรือภาพประกอบ อาจจดัแทรกไวต้ามลาํดบัเน้ือหาท่ีปรากฏ หรือจดัไวใ้น 

ภาคผนวก ข้ึนอยูก่บัเน้ือหาของเร่ืองท่ีวจิยั 

5.2 ตาราง (Table) ตอ้งมีหมายเลขประจาํและเรียงลาํดบั ช่ือและเลขลาํดบัท่ีของตาราง 

ใหพ้ิมพไ์วส่้วนบนของตารางในแนวชิดขอบซา้ยโดยใชค้าํวา่ ตารางท่ี..(ตวัหนา)  ตามดว้ยช่ือตาราง 
(ตวับาง) เม่ือจบขอ้ความท่ีเป็นช่ือของตารางแลว้ให้เวน้  ช่วงบรรทดัก่อนพิมพเ์ส้นตาราง 

กรณีท่ีช่ือตารางไม่จบในบรรทดัเดียวใหเ้ร่ิมบรรทดัท่ี  โดยตรงกบัอกัษรตวัแรก 

ของช่ือตาราง 

5.3 ภาพประกอบ (Illustration) หมายถึง ภาพอ่ืนใดท่ีใชป้ระกอบคาํอธิบาย เช่น  
แผนผงั แผนท่ี กราฟ แผนภูมิ รูปภาพ เป็นตน้ ภาพประกอบทุกประเภทให้มีลาํดบัต่อเน่ืองกนั ช่ือ
และเลขลาํดบัท่ีของภาพประกอบใหพ้ิมพท่ี์ส่วนกลาง ของภาพประกอบในแนวชิดขอบซ้ายใชค้าํวา่ 
ภาพท่ี...(ตัวหนา)  ตามด้วยช่ือภาพด้วยอักษรตัวหนา พร้อมอ้างอิง (ถ้ามี) โดยเวน้ห่างจาก
ภาพประกอบนั้น ๆ   ช่วงบรรทดั ดงัภาพประกอบ ตวัอยา่งภาพประกอบแผนท่ีจงัหวดันราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่  แผนท่ีจงัหวดันราธิวาส 

ทีม่า : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ( , ไม่มีเลขหนา้) 
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  5.4  ในกรณีท่ีตารางทีความยาวมากไม่ส้ินสุดในหนา้เดียว ให้จดัพิมพส่์วนท่ีเหลือ
ในหนา้ถดัไปโดยพิมพล์าํดบัท่ีและช่ือของตารางเช่นเดิม เพียงแต่แทรกคาํวา่ (ต่อ) ไวร้ะหวา่งตวัเลข
ลาํดบัท่ีกาํกบัช่ือของตาราง กรณีขอ้ความของตารางใดส้ินสุดลงพอดีในตอนทา้ยของหนา้กระดาษ 
แต่ไม่มีเน้ือท่ีใตต้ารางพอเพียงสําหรับเขียนอา้งถึงท่ีมา เป็นเหตุให้ตอ้งเขียนท่ีของตารางนั้นไวใ้น
หน้าถดัไป กรณีเช่นน้ีตอ้งจดัทาํตาราง (ต่อ) ในหน้าถดัไปพร้อมทั้งยกเอาขอ้ความไปใส่ไวด้้วย
อย่างน้อย  บรรทดั โดยยอมปล่อยให้มีท่ีว่างในตารางหน้าเดิมซ่ึงยงัไม่ต้องใช้เส้นคู่ปิดตาราง 
(ตารางในแต่ละหนา้กาํหนดใหมี้ส่วนของขอ้ความอยูด่ว้ยอยา่งนอ้ย  บรรทดั) 
  5.5  เส้นขอบบนสุดและเส้นทา้ยสุดท่ีเปิดและปิดตารางให้ใชเ้ส้นคู่ ขนาด  จุด 
ส่วนเส้นท่ีใช้คัน่แถว (Low) ในส่วนอ่ืน ๆ ของตารางให้ใช้เส้นเด่ียว ขนาด ½ จุด ทั้งน้ีไม่ตอ้งใช้
เส้นคัน่แนวตั้ง (Column) 
  .   ใตต้ารางท่ีเป็นการเปรียบเทียบค่าสถิติต่าง ๆ นั้น ให้แสดงค่าระดบันยัสําคญั 
(P-value)  พิมพไ์วใ้ตต้ารางในแนวชิดขอบซา้ย โดยกาํหนดจาํนวนดอกจนั ดงัน้ี 

 * P <0.05   ในกรณีพบวา่ ผลการทดสอบมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .  

 **P<0.01   ในกรณีพบวา่ ผลการทดสอบมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .  

 ***P<0.001   ในกรณีพบวา่ ผลการทดสอบมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .  

 กรณีผลการทดสอบพบวา่ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (p>0.05) ไมตอ้งใส่ดอกจนัในตาราง แต่
ไดต้ารางให้ระบุระดบันยัสําคญั “*P>0.05”  ซ่ึงเป็นเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ีเป็นท่ียอมรับในการวิจยัทาง
สังคมศาสตร์ 
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ตารางที ่  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพร้อมในการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

   ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวม 

 

ความพร้อมในการจดัการศึกษา x  S.D. แปลผล 

. 
2. 

3. 

4. 

5. 

ดา้นบุคลากร 

ดา้นงบประมาณ 

ดา้นวสัดุครุภณัฑ์ 
ดา้นอาคารสถานท่ี 

ดา้นการบริหารจดัการ 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม .  .  ปานกลาง 

 

หมายเหตุ : x   หมายถึง ค่าเฉล่ีย 

      S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ทีม่า : ชาญ คาํป้อง ( , หนา้ ) 
  

 จากตารางท่ี  แสดงให้เห็นว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความพร้อมในการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัขอนแก่น 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = .  , S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือดา้นบุคลากร ( x  = 3.34 , S.D. = 

0.53) รองลงมา คือ ดา้นการบริหารจดัการ ( x  = 3.25, S.D. = 0.55) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 
ดา้นอาคารสถานท่ี ( x  = 3.09, S.D. = 0.65)  
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ตัวอย่างตารางทีไ่ม่จบในหน้าเดียว  

ตารางที ่  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพร้อมในการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

   ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัขอนแก่น ดา้นบุคลากร 

ความพร้อมดา้นบุคลากร x  S.D. แปลผล 

1. บุคลากรมีการศึกษาหาความรู้ มีความเขา้ใจ
หลกัสูตร และการจดักระบวนการเรียนการสอนตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา 

2. บุคลากรมีวสิัยทศัน์กา้วทนัต่อววิฒันาการดา้น
เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

3. บุคลากรมีความสามารถในการประสานความ
ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

4. บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงานเป็นทีม 

5. บุคลากรมีความสามารถในการจดัทาํแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจาํปี 

6. บุคลากรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 

7. บุคลากรเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความเป็น
ประชาธิปไตย เคารพในสิทธิและศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น 

8. บุคลากรมีความรับผดิชอบอุทิศตนและเวลาในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

9. บุคลากรมีวฒิุ ความถนดั ความเช่ียวชาญทาง
การศึกษา ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

10. บุคลาการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความประพฤติ
เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

11. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบังานดา้น
ธุรการ การเงิน และพสัดุ ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

.  

 

 

.  

 

.  

 

.  

.  

 

.  

.  

 

3.06 

 

3.54 

 

3.22 

 

3.54 

 

0.83 

 

 

0.69 

 

0.75 

 

0.94 

0.72 

 

0.91 

0.80 

 

0.79 

 

0.75 

 

0.79 

 

0.75 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

มาก 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

เฉล่ียรวม .  .  ปานกลาง 

 

หมายเหตุ :   x  หมายถึง ค่าเฉล่ีย 

       S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ทีม่า : ชาญ คาํป้อง ( , หนา้ - ) 
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  จากตารางท่ี  แสดงให้เห็นว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความพร้อมในการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาํบลจงัหวดั
ขอนแก่น ดา้นบุคลากรโดยภาพรวมเห็นว่าอยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = . , S.D. =0.53) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงานเป็นทีม ( x  = 
3.64, S.D. = 0.75) บุคลากรเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความเป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิและ
ศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น ( x  = . , S.D. =0.91) รองลงมาคือบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
ประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี ( x  = . , S.D. =0.79) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ บุคลากรมี
การศึกษาความรู้ มีความเขา้ใจหลกัสูตร และการจดักระบวนการการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ( x  = . , S.D. =0.63) 

5.7 เม่ือเสนอตารางแลว้ ใตต้ารางใหมี้คาํอ่านตารางซ่ึงการอ่านตารางนั้นใหอ่้าน 

ผลท่ีเด่นหรือดอ้ยท่ีควรเน้น ไม่ควรอ่านผลทุกขอ้จนคาํอ่านตารางยาวเกินความจาํเป็น พึงระลึกว่า
ขอ้มูลในตารางนั้นก็คือ ผลท่ีนาํเสนอต่อผูอ่้านแลว้ คาํอ่านตารางเป็นเพียงส่วนประกอบท่ีตอ้งช้ีให้
ผูอ่้านไดเ้ห็นเป็นพิเศษเท่านั้น และเพื่อจะไดอ่้านตารางไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 

6. การพมิพ์ช่ือวทิยาศาสตร์และภาษาองักฤษ 

ขอ้กาํหนดในการพิมพช่ื์อวทิยาศาสตร์และภาษาองักฤษ 

.   การพิมพช่ื์อวทิยาศาสตร์ของจุลชีพ พืช หรือสัตว ์ใหใ้ชต้ามประมวลนาม 

ศาสตร์สากล (International code of Nomenclature) คือทาํใหเ้ด่นชดัแตกต่างจากอกัษรหรือขอ้ความ
อ่ืน ๆ โดยพิมพด์้วยตวัเอน หรือพิมพ์ตวัเอนหนา ช่ือวิทยาศาสตร์เป็นไปตามการตั้งช่ือระบบทวิ
นาม (binomial system) คือ ประกอบดว้ย  คาํ คาํแรกเป็นช่ือ สกุล (Gens) ข้ึนตน้ดว้ยอกัษรตวัพิมพ์
ใหญ่คาํหลังเป็น specific epithet หรือคาํเรียกช่ือ หรือช่ือรอง ตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวชิา เช่น 

  เช่น  Bacillus subtilis หรือ Bacillus subtilis 

   Azospirillum brasilense หรือ Azospirillum brasilense 

   Oryza sativa L. หรือ Oryza sativa L. 

   Crassostrea commercialis lredale & Roughly 
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  6.2  การพิมพภ์าษาต่างประเทศดว้ยภาษาไทย คาํท่ีมาจากภาษาต่างประเทศเม่ือ
เขียนหรือแปลเป็นภาษาไทยในลกัษณะศพัท ์อาจจะวงเล็บภาษาต่างประเทศนั้น ๆ กาํกบัไวด้ว้ยเม่ือ
เร่ิมใชภ้าษาต่างประเทศนั้นเป็นคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว โดยใชอ้กัษรตวัพิมพเ์ล็กทุกตวั เวน้แต่เป็น
ศพัทเ์ฉพาะหรือบญัญติัให้ใชอ้กัษรตวัพิมพใ์หญ่ตามหลกัไวยากรณ์ ส่วนคาํศพัทภ์าษาต่างประเทศ
ท่ีไม่บญัญติัไวโ้ดยราชบณัฑิตยสถานก็พิจารณาใชต้ามความเหมาะสม กรณีเป็นคาํท่ีใชท้ัว่ๆ ไปไม่
จาํเป็นตอ้งวงเล็บภาษาต่างประเทศ 

         การพิมพภ์าษาต่างประเทศโดยใช้ตวัอกัษรภาษาไทยไม่นิยมใส่รูปวรรณยุกต์
กาํกบัเสียงสูงตํ่า เช่น  
   Oxygen   เป็น ออกซิเจน 

   Condenser เป็น คอนเดนเซอร์ 

   Technology เป็น เทคโนโลย ี

        คาํท่ีเป็นพหูพจน์ไม่เติม “ส” “ส์”  ในภาไทย 

   Integrals เป็น อินทิกรัล 

   Semigroups เป็น  เซมิกรุ๊ป 

   Games  เป็น เกม 

 

       ยกเวน้คาํนามท่ีใชเ้ป็นช่ือเฉพาะ เช่น 

   ASIANGAMES PROFESSOR   เป็น ASST. PROF. 

   ASSOCIATE PROFESSOR    เป็น ASSOC. PROF. 

   PROFESSOR      เป็น  PROF. 

       กรณีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอก ใหใ้ช ้Dr. 

 

7. การพมิพ์ภาคผนวกและอภิธานศัพท์ 

ขอ้กาํหนดในการพิมพบ์รรณานุกรมภาคผนวกและอภิธานศพัท ์

.   ก่อนถึงภาคผนวกหรืออภิธานศพัทใ์หมี้หนา้บอกตอนโดยพิมพค์าํวา่  
ภาคผนวกหรือ APPENDIX  อภิธานศพัท์ หรือ GLOSSARY  แล้วแต่กรณีไวก้ลางหน้ากระดาษ 
โดยใชอ้กัษรขนาด  จุด ตวัหนา ใหน้บัหนา้น้ีรวมกบัจาํนวนหนา้อ่ืน ๆ ดว้ย 
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 .   ถา้ภาคผนวกมีขอ้มูลหรือเร่ืองหลายเร่ือง ให้ใชอ้กัษร ก  ข   ค  กาํกบัแต่
ละภาคผนวก และให้พิมพเ์ป็นหนา้บอกตอนยอ่ยก่อนถึงตวัภาคผนวกนั้น ๆ ดว้ย เช่น ภาคผนวก ก 
ภาคผนวก ข  ภาคผนวก  ค  บรรทดัลงไปให้เวน้  ช่วงบรรทดั แลว้จึงพิมพช่ื์อเร่ืองของภาคผนวก
นั้น บอกไวโ้ดยจดัวางข้อความไวก้ลางหน้ากระดาษเช่นกัน สําหรับภาษาองักฤษให้ใช้คาํว่า 
APPNDIX A APPENDIX B APPENDIX C  เป็นตน้ ถา้ช่ือภาคผนวกยาวมากให้จดัช่ือแยกเป็นสอง
หรือสามบรรทดัตามแนวการจดัช่ือเร่ืองของวิทยานิพนธ์ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในกรณีมีช่ือเร่ืองหลาย
เร่ืองอยูใ่นภาคผนวกเดียวกนัใหพ้ิมพต่์อลงไปตามลาํดบัท่ีนาํเสนอ 

  .   จดหมายติดต่อขอความร่วมมือในการวิจยั แบบสอบถาม แบบทดสอบ 
หรือเอกสารใด ๆ ท่ีจะนาํมาไวท่ี้ภาคผนวกตอ้งจดัพิมพ์ให้พอดีกบัขนาดของกระดาษท่ีพิมพเ์น้ือ
เร่ืองหากมีขนาดใหญ่เกินไป ตอ้งใช้วิธีถ่ายสําเนาแบบย่อให้ไดข้นาดพอดีหน้า โดยท่ีตวัอกัษรไม่
เล็กเกินไปใหส้ามารถอ่านได ้

  .   ถา้เอกสารท่ีจะนาํมาใส่ในภาคผนวกมีขนาดเล็กกว่ากระดาษมาตรฐาน
ใหด้าํเนินการดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อใหไ้ดข้นาดมาตรฐานก่อนท่ีจะนาํมารวมเล่ม 

 

  ตวัอยา่งการพิมพห์นา้ภาคผนวก 

   หน้าภาคผนวกโดยรวม จัดไวก้ลางหน้ากระดาษ ใช้อักษรขนาด  จุด 
ตวัหนา 

 

   ตวัอยา่งหนา้ภาคผนวก กรณีมีภาคผนวกหลายตอนให้ระบุช่ือเร่ืองดว้ย แต่ละ
ตอนจดัไวก้ลางหนา้กระดาษใชอ้กัษรขนาด  จุด ตวัหนา 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

 

  7.5  หน้าแรกของอภิธานศพัท์เป็นหน้าบอกตอน พิมพค์าํว่า อภิธานศพัท์ ดว้ย
ตวัอกัษรขนาด  จุด ตวัหนากลางหนา้กระดาษ 
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  .   หนา้ถดัไปเป็นหนา้เร่ิมตน้อภิธานศพัท์มีคาํวา่ อภิธานศพัท ์อยูต่รงกลางหน้า
บรรทดับนสุด พิมพด์ว้ยตวัอกัษรขนาด  จุด ตวัหนา 

  .   อภิธานศพัท์  คือ การนาํเอาคาํศพัทเ์ฉพาะท่ีมีความหมายเชิงวิชาการ ซ่ึงเกรง
วา่ผูอ่้านอาจเขา้ใจไม่ตรงกบัความเขา้ใจของผูเ้ขียน หรือเป็นคาํศพัทท่ี์ผกูข้ึนใหม่และยงัไม่ปรากฎ
ในพจนานุกรมฉบบัใดหรือไม่สามารถหาความหมายจากพจนานุกรมทัว่ไปไดผู้เ้ขียน จึงไดน้าํมา
รวมไวใ้นตอนทา้ยของเอกสารและตาํรา 

  .   คาํท่ีนาํมารวมไวใ้นอภิธานศพัท์ต้องเป็นคาํท่ีปรากฏมาแล้วในเน้ือหาของ
เอกสารและตาํรา ถา้คาํศพัทมี์จาํนวนไม่มากใหจ้ดัทาํเป็นเชิงอรรถขยายความหรือบนัทึกทา้ยบท 

  .   อภิธานศพัทใ์ห้เรียงตามลาํดบั โดยเรียงคาํศพัทภ์าษาไทยก่อนต่อดว้ยคาํศพัท์
ภาษาองักฤษ (ถา้มี) 
  .   รูปแบบของการพิมพ์อภิธานศพัท์ให้พิมพ์ตวัคาํศพัท์ชิดแนวซ้ายสุดของ
กรอบขอ้ความ คาํอธิบายศพัท ์ใหพ้ิมพบ์รรทดัถดัลงไป โดยยอ่หนา้  ตวัอกัษร ตวัคาํศพัทพ์ิมพด์ว้ย
อกัษรขนาด  จุด ตวัหนา คาํอธิบายพิมพด์ว้ยอกัษรขนาด  จุด ตวัปกติ 
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บทที ่  

การอ้างองิและบรรณานุกรม 

 

การเขยีนอ้างองิ 

  การอา้งอิง คือ การบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนนาํมาใช้อา้งอิงในการเขียน
ผลงานต่าง ๆ อาจเป็นขอ้ความท่ีคดัลอกมาโดยตรงหรือประมวลความคิดมา (paraphrase) เพ่ือเป็น
การแสดงหลกัฐานสําคญั ซ่ึงจะทาํให้ผลงานเขียนนั้น ๆ เป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ เป็นการให้
เกียรติแก่ผูเ้ขียนเดิมซ่ึงเป็นผูเ้สนอผลงานเร่ืองนั้นไวก่้อนแลว้ และเป็นการแสดงเจตนาบริสุทธ์ิของ
ผูเ้ขียนวา่ไม่ไดข้โมยความคิดหรือลอกเลียนขอ้มูลของผูอ่ื้น โดยไม่มีการอา้งอิง (plagiarism) 
  งานเขียนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารวิชาการ บทความ ตาํรา วิทยานิพนธ์ ดุษฎี
นิพนธ์ และหนังสือวิชาการ หรืองานวิจยัเป็นการศึกษาคน้ควา้ท่ีนาํขอ้มูลมาใช้ในงานเขียนของ
ผูเ้ขียนอย่างเป็นระบบ ซ่ึงผูเ้ขียนตอ้งระบุหลกัฐานแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีนาํมาอา้งอิง การเขียน
อา้งอิงในงานเขียนมี  รูปแบบ คือ 

1. การเขียนอา้งอิงส่วนเน้ือหา คือการระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีอา้งไปใน 

เน้ือหาทาํให้ทราบว่า ขอ้ความท่ีอา้งอิงนาํมาจากแหล่งใด รูปแบบการอา้งอิงท่ีใช้อยู่โดยทัว่ไป  
แบบ ไดแ้ก่ แบบเชิงอรรถ (footnote citation) แบบอา้งอิงทา้ยบท (end note citation) และแบบ
แทรกในเน้ือหา (in-text citation) ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะแบบแทรกในเน้ือหา 

2. การเขียนรายการอา้งอิงทา้ยเล่ม อาจรวบรวมเป็นเอกสารอา้งอิง (References)  
หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) ก็ได ้ซ่ึงมีขอ้แตกต่างกนัคือ 

เอกสารอา้งอิง จะรวบรวมรายละเอียดของรายการท่ีอา้งอิงไวใ้นส่วนเน้ือหา 

เท่านั้น 

   บรรณานุกรม นอกจากจะมีรายละเอียดของรายการท่ีอา้งอิงไวใ้นเน้ือหาทุก
รายการแลว้ ผูเ้ขียนสามารถนาํรายการอ่ืนท่ีไม่ไดอ้า้งไวส่้วนเน้ือหามารวบรวมไวก้็ได ้หากผูเ้ขียน
ใชอ่้านเพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานหรือเห็นวา่เอกสารนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเขียนและจะเป็น
ประโยชน์แก่ผูอ่้าน 
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หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการอ้างองิ 

1. ศึกษารูปแบบการเขียนอา้งอิงและบรรณานุกรมใหเ้ขา้ใจ โดยทัว่ไปแลว้ การ 

อา้งอิงและบรรณานุกรมมีหลายรูแบบ ในกรณีท่ีไม่มีระเบียบหรือขอ้กาํหนดตายตวัว่าจะตอ้งใช้
แบบใด อาจเลือกใช้แบบใดแบบหน่ึงท่ีตนถนัด โดยปกติแล้วรูปแบบการอ้างอิงส่วนใหญ่ จะ
คลา้ยคลึงกนัอาจจะแตกต่างกนับา้งในเร่ืองเคร่ืองหมาย การลงรายการผูแ้ต่ง  หรือการใชค้าํในกรณี
ท่ีมีผูแ้ต่งหลายคนหรือในกรณีท่ีไม่ปรากฎปีท่ีพิมพ ์

2. รูปแบบควรมีความเป็นเอกภาพ ผูเ้ขียนอาจจะศึกษาจากเอกสาร ตาํรา เป็น 

จาํนวนมาก และแต่ละเล่มอาจจะใชว้ธีิการอา้งอิงไม่เหมือนกนั จึงทาํใหบ้ทนิพนธ์มีการอา้งอิงหลาย
รูปแบบ เช่น บางเล่มใช้การอา้งอิงแบบแทรกเน้ือหา บางเล่มอา้งอิงไวท้า้ยบท บางเล่มอา้งอิงแบบ
เชิงอรรถ การลงรายการผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ บางรูปแบบมีการลงทั้งช่ือและนามสกุล บางรูปแบบ
ลงเฉพาะนามสกุล เป็นตน้ ลกัษณะเช่นน้ีจะทาํให้เกิดความสับสน และยุง่ยากในการแกไ้ข จึงเป็น
ขอ้ควรระวงั 

3. การอา้งอิงควรมีความคงเส้นคงวา ในกรณีท่ีเป็นรายการเดิมท่ีเคยอา้งอิง 

มาแลว้และนาํมาอา้งอีกขอ้มูลเดียวกนัตอ้งเหมือนกนัทุกคร้ังท่ีอา้ง 

4. การอา้งอิงควรอา้งอิงจากเอกสารตน้ฉบบั หรือตน้แหล่งโดยตรง การอา้งอิง 

จากเอกสารทุติยภูมิหรือแหล่งรองควรใชใ้นกรณีท่ีไม่สามารถหาเอกสารนั้น ๆ ได ้

5. การอา้งอิงท่ีปรากฏในเน้ือหาทั้งหมดตอ้งนาํลงไปลงในบรรณานุกรมให้ 
ครบถว้นทุกรายการ (ไพพรรณ อินทนิล และสมฤทยั ขจรรุ่งเรือง, , หนา้ ) 

หมายเหตุ  รูปแบบการลงรายการอา้งอิงท่ีใชแ้พร่หลายในปัจจุบนัมีหลาย 

รูปแบบ ผูเ้ขียนใชรู้ปแบบของ American Psychological Association (APA) ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี  ค.ศ. 
 เน่ืองจากเป็นกฎเกณฑ์ท่ีไม่ยุง่ยากสําหรับการเขียนอา้งอิงในเน้ือหาและการเขียนอา้งอิงทา้ย

เล่ม ในท่ีน้ีผูเ้ขียนไดด้ดัแปลงกฎเกณฑ์บางส่วนให้เหมาะสมกบัการนาํมาใช้ในการอา้งอิงเอกสาร
ภาษาไทย ซ่ึงอาจมีลกัษณะและขอ้มูลบางอยา่งแตกต่างจากเอกสารภาษาองักฤษ อีกทั้งในการเรียบ
เรียงคร้ังน้ีใชเ้อกสาร เร่ืองการเขียนอา้งอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA ของสุวคนธ์  
ศิรวงศว์รวฒัน์ ( ) เป็นหลกั 
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เคร่ืองหมายวรรคตอนและการเว้นระยะ 

1. เวน้  ระยะ หลงั เคร่ืองหมายต่อไปน้ี 

  ; semi colon (อตัภาค) 
  , comma (จุลภาค) 
  . period (มหพัภาค) 
  : colon  (มหพัภาคคู่) 

2. เวน้  ระยะ ทั้ง หนา้ และหลงัเคร่ืองหมายต่อไปน้ี 

  & ampersand (และ) 
  ( ) parentheses (วงเล็บ หรือ วงเล็บเล็ก) 
  [  ] brackets (วงเล็บเหล่ียม) 

3. ไม่เวน้ ทั้ง หนา้ และ หลงัเคร่ืองหมายต่อไปน้ี 

  / slash (ทบั) 
-        Hyphen (ยติัภงัค)์ 

 

การอ้างองิแบบแทรกในเนือ้หา (In-Text Citation) 
  การเขียนอา้งอิงในเน้ือหารูปแบบ APA Style ระบบนาม – ปี (Author – Date 

Citation System) เป็นการเขียนระบุถึงแหล่งท่ีมาของเน้ือหาของเอกสารเฉพาะในส่วนท่ีผูเ้ขียนได้
อา้งถึงสารสนเทศ จากงานเขียนของผูอ่ื้น โดยเขียนระบุไวใ้นวงเล็บแทรกปนกบัขอ้ความท่ีอา้งอิง 
ทั้งน้ีสามารถเขียนแทรกไวใ้นตาํแหน่งท่ีเหมาะสมอาจเขียนแทรกไวห้นา้ขอ้ความหรือทา้ยขอ้ความ
ท่ีนาํมาอา้งอิงในเน้ือหาก็ได ้

  รายการอา้งอิงท่ีปรากฎแทรกอยู่ในเน้ือหาจะตอ้งนาํไปเรียงตามลาํดบัตวัอกัษร
ของช่ือผูแ้ต่งหรือนามสกุลของผูแ้ต่ง (กรณีผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมใน “บรรณนุกรม” ซ่ึงอยู่ส่วนทา้ยของเอกสารรายการอา้งอิงสั้ น ๆ ในเน้ือหาจะช่วย
ใหผู้อ่้านสามารถหารายละเอียดของรายการอา้งอิงนั้น ๆ ไดจ้ากรายการใน “บรรณนุกรม” ฉะนั้นแต่
ละรายการท่ีอา้งอิงไวใ้นเน้ือหาจะตอ้งมีรายละเอียดในบรรณนุกรมทา้ยเล่มและทาํนองเดียวกนัทุก
รายการท่ีอยูใ่นบรรณนุกรมจะตอ้งมีการอา้งอิงไวใ้นเน้ือหา ซ่ึงขอ้มูลของทั้ง  แห่งน้ีจะตอ้งเป็นช่ือ
ของผูแ้ต่งและปีพิมพท่ี์ถูกตอ้งตรงกนั 
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  หมายเหตุ : การเขียนอ้างอิงโดยรูปแบบทั่วไป มีช่ือและสกุล ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลข
หน้าทีอ้่างถึง ถ้าเป็นการอ้างองิหนังสือทั้งเล่ม ให้ระบุช่ือและสกุล ผู้แต่ง ปีทีพ่มิพ์ แต่ไม่ต้องระบุเลข
หน้าทีอ้่างถึง 

1. รูปแบบการเขียนอ้างองิ 

1.1 การเขียนระบุท่ีมาของเน้ือหาไวห้นา้ขอ้ความท่ีอา้งอิง 

1.1.1 ในกรณีช่ือของผูแ้ต่งปรากฏในเน้ือหา แลว้ใหร้ะบุปีพิมพ ์ตาม 

ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค และคาํยอ่ของหนา้ และเลขหนา้ท่ีอา้งถึงในเคร่ืองหมายวงเล็บ 

 

ตัวอย่าง 

 วราภรณ์ กิจวริิยะ ( , หนา้ ) พบวา่สารสกดัในหนวดปลาหมึกในระดบัพิษก่ึงเร้ือรังมี
ความเป็นพิษต่อเน้ือเยือ่นอ้ยมาก.... 
 

 Waggonee (2001, p.22) stated that the effect disappeared within minutes…. 
 

 Ward and Peppard (2003, p. 3) ไดนิ้ยามเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถจดั
ตอ้งได ้หรือฮาร์ดแวร์... 
     . .   ในกรณีทั้งช่ือผูแ้ต่งและปีพิมพป์รากฏในเน้ือหาแลว้ไม่ตอ้งระบุช่ือ
ผูแ้ต่งและปีพิมพอี์กในวงเล็บ ยกเวน้ผูแ้ต่งระบุหนา้และเลขหนา้ท่ีอา้งถึงก็ใหร้ะบุ หนา้ หรือ p. หรือ 
pp. และตามดว้ยเลขหนา้ 

 

ตัวอย่าง 

 ในปี พ.ศ.  นาวี ชาญกล้า (หน้า ) ได้ศึกษาการให้บริการเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยแ์ละพบวา่.... 
     . .   ในกรณีเน้ือหาภายในย่อหน้าเดียวกันกล่าวถึงผูแ้ต่งคนเดียวกัน
หลายคร้ังการเขียน อา้งอิงคร้ังแรกให้ระบุเฉพาะปีพิมพต์ามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค หน้า และเลข
หน้าในวงเล็บ ส่วนการอา้งอิงซํ้ าในคร้ังต่อไปไม่ตอ้งระบุปีพิมพ ์หน้า และเลขหน้าอีก ถา้หากว่า
ขอ้มูลชดัเจนไม่สับสนกบัการอา้งอิงผูแ้ต่งคนอ่ืน 
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ตัวอย่าง 

 การศึกษาของศกัดา  จนัทร์ประเสริฐ ( , หน้า ) พบว่าการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อ
การศึกษามีเพิ่มมากข้ึนในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา...นอกจากน้ีศกัดา จนัทร์ประเสริฐ ยงัไดศึ้กษาถึง
การใชอิ้นเทอร์เน็ต เพื่อการเขา้ถึงสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ... 
 In a recent study of reaction time, Rogers (1994, p.55) described the method of reaction 

time demonstration… In his study, Rogers also found that… 

     1.1.4 ในกรณีท่ีมีการอา้งอิงงานเขียนสองเร่ืองหรือมากกว่า  เร่ืองใน
วงเล็บเดียวกนัให้ระบุโดยเรียงลาํดบัอกัษรของช่ือหรือนามสกุลของผูแ้ต่งตามด้วยเคร่ืองหมาย
อฒัภาค (;)  คัน่ระหวา่งรายการอา้งอิงแต่ละรายการ 

 

ตัวอย่าง 

 อยา่งไรก็ตามมีนกัวิจารณ์อีกกลุ่ม (Lumpkin & Dess 1996; Quince, 2003; Reichard & 

Barnett, 2004; Stevenson & Jarillo, 1990) อธิบายความแตกต่างของความเป็นผูป้ระกอบการกบั
ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ตามตารางท่ี . ... 
  

1.2 การเขียนระบุท่ีมาของเน้ือหาไวท้า้ยขอ้ความท่ีอา้งอิง 

ใหร้ะบุช่ือ นาสกุล (ถา้เป็นชาวไทย) หรือ นามสกุล (ถา้เป็นชาวต่างประเทศ)  
ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) ปีพิมพต์ามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค อกัษรยอ่ หน้า หรือ p. หรือ pp. 
และเลขหน้าท่ีอา้งถึงอยูใ่นเคร่ืองหมายวงเล็บทา้ยขอ้ความ   

   กรณีท่ีชาวต่างประเทศมากกว่า  คน การเขียนระบุท่ีมาของเน้ือหาไวท้า้ย
ขอ้ความท่ีอา้งอิงจะใชเ้คร่ืองหมาย & แทนคาํวา่ และ 

 

ตัวอย่าง 

 ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (Corporate Entrepreneurship หรือ CE) เป็น
คุณลกัษณะของความเป็นผูป้ระกอบการท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีก่อตั้ง
มานาน (Morris et al., 2008, p. 11)... 
 The findings indicated that the internet information that mostly used was electronic mail 

(Lazinger, 1997, p. 13)… 
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1.3 การเขียนอา้งอิงขอ้ความท่ียกมาจากงานเขียนของผูอ่ื้น 

1.3.1 กรณีขอ้ความท่ียกมาอา้งอิงมีความยาวนอ้ยกวา่  คาํ ใหใ้ส่ 

ข้อความท่ียกมาอ้างอิงในเคร่ืองหมายอัญประกาศ (“          ”) และตามด้วยข้อมูลอ้างอิงใน
เคร่ืองหมายวงเล็บและตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค ( . ) 

 

ตัวอย่าง 

 “ผลการดาํเนินงานขององค์การ ส่วนมากจะวดัผลการดาํเนินงานเพียงมิติเดียว อาทิเช่น 
วดัผลการดาํเนินงานจากตวัช้ีวดัดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียว” (ประณีต ศรีสกุล, , หนา้ ). 
 “For gels that exhibit syneresis, the test sample as a whole slips along the tube when 

pressure is applied” (Komatsu & Sherman, 1998, p. 145). 
    1.3.2  กรณีขอ้ความท่ียกมาอา้งอิงมีความยาวเกิน  คาํให้พิมพข์อ้ความเป็น
รูปบล๊อคไม่มีเคร่ืองหมายอญัประกาศพิมพโ์ดยข้ึนบรรทดัใหม่ห่างจากขอบซ้ายมือประมาณคร่ึงน้ิว
หรือเท่ากบัข้ึนยอ่หนา้ใหม่ ถา้มีขอ้มากกวา่  ยอ่หนา้ ใหย้อ่หนา้จากเดิมเขา้ไปอีกเฉพาะบรรทดัแรก
ใชก้ารพิมพ ์double space ของอา้งอิงท่ียกมา ตอนทา้ยเม่ือจบขอ้ความให้ลงเคร่ืองหมายมหพัภาค 
(punctuational mark) ( . ) และตามดว้ยขอ้มูลอา้งอิงในเคร่ืองหมายวงเล็บ 

 

ตัวอย่าง 

 ยุคท่ีข่าวสารไร้พรมแดนน้ี หน่วยงานจะมีภารกิจท่ีกวา้งข้ึน มีอุปสงค์ (Demand) จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสูงข้ึนสภาพแวดลอ้มของหน่วยงานมีการเปล่ียนแปลงและซับซ้อนมากข้ึน 
หน่วยงานต้องปรับปรุงกระบวนการทาํงานประสานงานและบริหารงานให้เกิดประสิทฺธิภาพ 
รวดเร็ว และคล่องตวัรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทยิ่งเพื่อให้
หน่วยงานดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ งในด้านบุคลากรท่ีจะทาํงานจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถในงานหลายดา้น มีความรับผิดชอบ กลา้แสดงความคิดเห็น เน่ืองจากมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจจะมีมากข้ึน มีใจรักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผูมี้จริยธรรม คุณธรรม และรู้จัก
รับผดิชอบต่อสังคม. (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, , หนา้ ) 
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 If a man runs a hotel as Hernando Courtright ran the Beverly Hills Hotel, he’ll make 
money. If he runs a magazine as well as DeWitt Wallace and Lila Acheson Wallace ran the 

Reader’s Digest, he’ll make money. If he runs a store as well as Marshall Field did, he’ll make 
money. But more importantly, the makes a real contribution to society. (Robinette & Brand, 2001, 

p. 99) 

 

2. การลงรายการช่ือผู้แต่ง 

2.1 คาํนาํหนา้ช่ือผูแ้ต่ง คาํนาํหนา้ช่ือทัว่ไป คาํเรียกตาํแหน่งทางวชิาการ คาํ 

เรียกทางวชิาชีพ ยศทางทหารและตาํรวจ วฒิุทางการศึกษาทั้งผูแ้ต่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

  ไม่ตอ้งระบุคาํนาํหนา้ช่ือ ดงักล่าว 

 

ตัวอย่าง 

 รองศาสตราจารย ์ดร.กมลรัตน์ เชยจนัทร์  ลงรายการอา้งอิง : กมลรัตน์ เชยจนัทร์ 

 Associate Professor Dr. William Harry Yang ลงรายงการอา้งอิง : Yang 

 

  .   ผูแ้ต่งเป็นชาวไทย ใหร้ะบุในรายการอา้งอิงทั้งช่ือและนามสกุล 

ตัวอย่าง 

 (คาํนาย อภิปรัชญากุล, , หนา้ ) 
 (จุฬา เทียนไทย, , หนา้ ) 
 (สุจิตร ธรรมาภิบาล, , หนา้ - ) 
 (อรชร อรรถบวรพิศาล, , หนา้ ) 
 

  .   ผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศ 

  ให้ระบุเฉพาะนามสกุลรวมทั้งงานเขียนของคนไทยท่ีเขียนเป็นภาษาต่างประเทศ
ใหร้ะบุเฉพาะนามสกุลเท่านั้น 

ตัวอย่าง 

 (Arthabowornpisan, 2005, p. 59) 

 (Ching, 1999, p. 45) 
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 (Kaplan, 2004, p. 4) 

 (Sally, 2005, p. 5) 

 

   2.4  ผูแ้ต่ง    คน 

   ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ หนา้ หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้ 

ตัวอย่าง 

 (กมลา รุ่งเรือง, , หนา้ ) 
 (สุมน ถนอมเกียรติ, , หนา้ ) 
 (Lee, 2006, p. 2) 
 (Rao, 1999, pp. 49-54) 
 

   .   ผูแ้ต่ง  คน 

   ให้ระบุช่ือผูแ้ต่ง  และ หรือ & ช่ือผูแ้ต่ง , ปีท่ีพิมพ์, หน้า หรือ p. หรือ pp. 
เลขหนา้ 

ตัวอย่าง 

 (กรรณิการ์  สุขเกษม  และสุชาติ ประสิทธ์ิสินธุ,  หนา้ ) 
 (นงลกัษณ์ วรัิชชยั และรัชนี  บุญโสภา, , หนา้ ) 
 (Drucker & Keplan, 2002. P. 21) 

 (Morris & Kuratko, 2008, pp. 37-42) 
 

   .   ผูแ้ต่ง    คน 

   ให้ระบุช่ือผูแ้ต่ง , ช่ือผูแ้ต่ง   และ หรือ & ช่ือผูแ้ต่ง , ปีท่ีพิมพ,์ หนา้ หรือ 
p. หรือ pp. เลขหนา้ 

ตัวอย่าง 

 (ก่ิงกาญจน์ ภทัรธรรมมาศ, นิตยา จนัทรโชติ, และวลิาวณัย ์ราชสีมา, , หนา้ ) 
 (ณฐัพล ชวลิตชีวนิ, ปราโมทย ์ ศุภปัญญา, และธานินทร์ ศิลป์จารุ, , หนา้ - ) 
 (Morris, Kuratko, & Covin, 1985, p. 21) 

 (Russell, Richard, & Barnett, 2004, p. 99) 
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2.7 ผูแ้ต่ง  คน 

ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่ง , ช่ือผูแ้ต่ง , ช่ือผูแ้ต่ง  และ หรือ & ช่ือผูแ้ต่ง , ปีท่ีพิมพ,์  
หนา้ หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้ 

ตัวอย่าง 

 (ทศันา หาญพล, นวนิตย ์เจียรนยั, ประภสัสร พนูผล, และภาณี อุบลศรี, , หนา้ ) 

 (ประภาณี ชยัมงคล, ศุภลกัษณ์ สินธนา, เฉลิมชยั วรรณศิริ, และสุคนธา ปริญญาตร, , 
หนา้ ) 
 (Covin, Green, Slevin, & Miles, 2006, p.9) 

 (Hornsby, Naffziger, Kuratko, & Montagno, 1993, pp. 29-37) 

 

   .   ผูแ้ต่ง  คน 

  ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่ง , ช่ือผูแ้ต่ง , ช่ือผูแ้ต่ง , ช่ือผูแ้ต่ง , และ หรือ & ช่ือผู ้
แต่ง ,  ปีท่ีพิมพ,์ หนา้ หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้ 

ตัวอย่าง 

 (จิตตานันท์  ตนัติกุล, ศุภวรรณ ทรงอาํนวยคุณ, สุพตัรา จนัทรเมือง, เฉลิมชยั วาสะสิริ, 
และ วรรณพร ปิติพฒันา, , หนา้ - ) 
 (Busenitz, West, Shepherd, Nelson, & Chandler, 2003, pp. 285-308) 
 

   .   ผูแ้ต่ง  คน 

ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่ง , ช่ือผูแ้ต่ง , ช่ือผูแ้ต่ง , ช่ือผูแ้ต่ง , ผูแ้ต่ง  และ หรือ &  
ช่ือผูแ้ต่ง ,  ปีท่ีพิมพ,์ หนา้ หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้ 

ตัวอย่าง 

 (มนชยา เจียงประดิษฐ,์ ปัทมวดี นนัทนาเนตร์, สิโรตน์ จนังาม, ทดัดาว แนบเนียน,  
กิตยาการ อิศรางกรู ณ อยธุยา, และวรีวรรณ ศกัดาจิวะเจริญ, , หนา้ ) 
 (Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, & Titus, 2002, p. 28) 
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   .   ผูแ้ต่งเกิน  คน 

   ให้ระบุช่ือผูแ้ต่ง  และคณะ หรือ et al. (แลว้แต่กรณี), ปีพิมพ,์ หน้า หรือ p. 
หรือ pp. เลขหนา้ 

ตัวอย่าง 

 (ปิยวรรณ  แสงสวา่ง และคณะ, , หนา้ ) 
 (Mercdr et al., 2004, p. 33) 
 หมายเหตุ  การอา้งอิงเอกสารผูแ้ต่งชาวต่างประเทศมากกวา่  คน ถา้เป็นการอา้งโดยใชช่ื้อ
ผูแ้ต่งข้ึนก่อนขอ้ความ ใหใ้ชค้าํเช่ือม and นาํหนา้ช่ือผูแ้ต่งคนสุดทา้ย แต่ถา้อา้งช่ือผูแ้ต่งอยูใ่นวงเล็บ
ใหเ้ช่ือมช่ือผูแ้ต่งดว้ยเคร่ืองหมาย & 

 

2.11 ผูแ้ต่งใชน้ามแฝง 

ใหร้ะบุช่ือนามแฝง, ปีพิมพ,์ หนา้ หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้ 

ตัวอย่าง 

 (โบตัน๋, , หนา้ ) 
 (Omika, , p. 69) 
   

     .   ผูแ้ต่งมีสมณศกัด์ิ ให้ระบุช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ หน้า หรือ p. หรือ pp. 
เลขหนา้ 

ตัวอย่าง 

 (พระพรหมมงัคลาจารย,์ , หนา้ ) 
 (พระธรรมวสุิทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน), , หนา้ ) 
 

2.13  ผูแ้ต่งมีฐานนัดรศกัด์ิ หรือบรรดาศกัด์ิ 

ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่ง, ฐานนัดรศกัด์ิ, ปีท่ีพิมพ,์ หนา้ หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้ 

ตัวอย่าง 

 (สุขมุพนัธ์ บริพตัร, ม.ร.ว., , หนา้ ) 
 (นราธิปพงศป์ระพนัธ์, กรมหม่ืน, , หนา้ ) 
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     .   ผูแ้ต่งเป็นบรรณาธิการ ผูร้วบรวม ผูเ้รียบเรียง 

     ให้ระบุ ช่ือบรรณาธิการ หรือผูร้วบรวม หรือผูเ้รียบเรียง, ปีพิมพ์, หน้า 
หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้ 

ตัวอย่าง 

 (สุทธินนัท ์สมบติัพรหม), ,  หนา้ ) 
 (Berlo, 2005, p. 14) 
 (Wilcox, 2006, chapter 1) 
 

     .   ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง 

     ให้ระบุ ช่ือเร่ือง หรือ “ช่ือบทท่ี” หรือ “ช่ือบทความ, ปีท่ีพิมพ,์ หนา้ หรือ 
p. หรือ pp. เลขหนา้ 

ตัวอย่าง 

 (“ภูมิปัญญาหมอพื้นฐานไทย,” 2545, หนา้ ) 
 (“Transient viscoelastic flow of polymer solution,” 1975, p. 10) 
 

     .   ผูแ้ต่งเป็นกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล 

     กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงานราชการ สถาบนั สํานักงาน 
บริษทั ห้างร้าน หรือกลุ่มบุคคล ให้ระบุช่ือเต็มของหน่วยงาน [อกัษรย่อ], ปีท่ีพิมพ,์ หน้า หรือ p. 
หรือ pp. เลขหนา้ 

     การอา้งอิงคร้ังแรกใชช่ื้อเตม็ ส่วนการอา้งอิงคร้ังต่อไปใชช่ื้ออกัษรยอ่ 

ตัวอย่าง 

 (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [สมอ.], , หนา้ ) 
 (สมศ., , หนา้ ) 
 (Technology Information Access Center [TIAC], 2002, p. 33) (TIAC, 2002, p. 33) 

 (TIAC, 2002, p. 33) 
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3. การลงรายการ ปีพมิพ์ 

   3.1  การลงรายการปีพิมพ ์

   ใหร้ะบุเฉพาะตวัเลขไม่ตอ้งระบุคาํวา่ พ.ศ. หรือ ค.ศ. และ B.E. หรือ A.D. ใน
กรณีงานนิพนธ์ไม่ปรากฏปีพิมพ ์ให้ระบุคาํว่า ม.ป.ป. หรือ n.d. (คาํเต็ม คือไม่ปรากฏปีพิมพ ์หรือ 
no date) แลว้แต่กรณีแทนปีพิมพ ์

ตัวอย่าง 

 (วชิิตวงศ ์ณ ป้อมเพช็ร, ม.ป.ป., หนา้ ) 
 (Grisham, n.d., p. 67) 
  

3.2 งานนิพนธ์ท่ียงัไม่ไดตี้พิมพแ์ต่ไดรั้บความเห็นชอบใหตี้พิมพไ์ดแ้ลว้ 

ใหร้ะบุคาํวา่ กาํลงัจดัพิมพ ์หรือ in press แลว้แต่กรณีแทนปีพิมพ ์และไม่ตอ้ง 

ระบุเลขหนา้ท่ีอา้งอิง 

ตัวอย่าง 

 (ชยัรัตน์  รักษป์าโล, กาํลงัจดัพิมพ)์ 
 (Weisberg, in press) 
 

4. การลงรายการเลขหน้าทีอ้่างถึง 

.   การเขียนอา้งอิงหนงัสือทั้งเล่ม 

ไม่ตอ้งระบุเลขหนา้ท่ีอา้งถึง ใหเ้ขียนช่ือผูแ้ต่งและนามสกุล, ปีท่ีพิมพ ์ถา้ 

ผู ้เ ขียนเป็นชาวไทย ถ้าผู ้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ระบุนามสกุล (ชาวไทยถ้าเขียนเป็น
ภาษาองักฤษให้ระบุนามสกุลเช่นกนั) ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (Comma) และปีพิมพ์ไวใ้น
เคร่ืองหมายวงเล็บ (Parentheses) 
ตัวอย่าง 

 (อมร  รักษาสัตย,์ ) 
 (Poole, 2002) 
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4.2 การลงรายการเลขหนา้ท่ีอา้งถึง 

ใหเ้พิ่มเคร่ืองหมายจุลภาค (Comma)  ต่อจากปีพิมพใ์หร้ะบุตวัอกัษรยอ่วา่  
หน้า แทนคําว่า หน้า สําหรับ หนังสือภาษาไทย หรือระบุตัวอักษรย่อว่า p. แทนคาํว่า page  
หมายถึง การอา้งถึงหน่ึงหน้า หรือ pp. แทนคาํว่า pages  หมายถึงการอ้างถึงมากกว่าหน่ึงหน้า 
สาํหรับหนงัสือ ภาษาองักฤษ และตามดว้ย เลขหน้า อยูใ่นเคร่ืองหมายวงเล็บ 

ตัวอย่าง 

 (ชนกภทัร ผดุงอรรถ, , หนา้ ) 
 (Phadungath, 2003, pp. 97-99) 
 

   .   ในกรณีไม่ปรากฏเลขหนา้ 

   ใหร้ะบุคาํวา่ไม่มีเลขหนา้ หรือ unpaged 

ตัวอย่าง 

 (กอ้งเกียรติ บูรณศิริ, , หนา้ ) 
 (สืบสุข เสมอชยั, , หนา้ - ) 
 (ปรัชญา เวศรัชช์, , ไม่มีเลขหนา้) 
 (Dong, 2006, p. 95) 

 (Giddings, 1991, pp. 149-153) 

 (Matz, 1999, unpaged) 

 

5. การส่ือสารระหว่างบุคคล 

.   การส่ือสารระหวา่งบุคคล ท่ีไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบ 

ขอ้มูลเหล่าน้ี เช่น การส่ือสารทางจดหมาย การสัมภาษณ์ การสนทนาทาง 

โทรศพัท์ การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้ความ กระดานข่าว เป็นตน้ จะมีเฉพาะการอา้งอิงใน
เน้ือหา แต่ในรายการอา้งอิงทา้ยบทหรือทา้ยเล่มไม่มี ใหร้ะบุช่ือผูส่ื้อสาร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 
หรือ personal communication, วนัท่ี เดือน พ.ศ. 
ตัวอย่าง  
 (สุวฒันา  เจริญผล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  มิถุนายน ) 
 (E.R. McLean, personal communication, August 22, 2009) 
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   .   การส่ือสารระหว่างบุคคล ท่ีมีการจดัเก็บเป็นระบบเพื่อการสืบคน้ขอ้มูล
ส่วนน้ีจะใส่ในรายการอา้งอิงทา้ยเล่มหรือไม่ใส่ก็ได ้

ตัวอย่าง 

 (ช่ือผูส่ื้อสาร, วนัท่ี เดือน พ.ศ.) 
 (วลิยั วฒันะศิริ,  กนัยายน ) 
 (B.L. Myers, December 20, 2008) 
 

6. การอ้างองิเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) 
การอา้งอิงถึงงานท่ีผูเ้ขียนไม่ไดศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสารตน้ฉบบัหรือปฐมภูมิ  

(Primary source) โดยตรง แต่ไดศึ้กษาจากงานท่ีผูอ่ื้นเขียนอา้งอิงไว ้ซ่ึงเรียกวา่ เป็นเอกสารทุติยภูมิ 
หรือเอกสารรองใหเ้ขียนอา้งอิง โดยระบุดงัน้ี 

  ช่ือผูแ้ต่งเอกสารตน้ฉบบั (อา้งถึงใน หรือ as cited in ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพเ์อกสาร 
ทุติยภูมิ, หนา้) หรือ 

  (ช่ือผูแ้ต่งเอกสารตน้ฉบบั, ปีพิมพต์น้ฉบบั อา้งถึงใน หรือ as cited in ช่ือผูแ้ต่ง
เอกสารทุติยภูมิ, ปีพิมพเ์อกสารทุติยภูมิ, หนา้) 
  การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 

ตัวอย่าง 

  ชยัอนนัต ์สมุทวณิช (อา้งถึงใน พนม คล่ีฉายา, , หนา้ ) 
  Seidenberg and McClelland’s study (as cited in Coltheart, Curtis, Atkins, & 
Haller, 1993, p. 71) 
  การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 

ตัวอย่าง 

  (Reynolds et al., 2004 as cited in Belinda et al., 2007, p. 11) 
  (Hill & Hlavacek, 1972; Peterson & Berger, 1972; Hanan, 1976 as cited in 

Kuratko, 2007, p. 21) 
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การเขียนบรรณานุกรม 

  บรรณนุกรมเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัส่วนหน่ึงของงานเขียนไม่วา่จะเป็นเอกสาร
วิชาการ ตาํรา หนงัสือวิชาการทัว่ไป วิทยานิพนธ์ รายงานวิจยั ซ่ึงจะปรากฏอยู่ส่วนทา้ยเล่มเป็น
แหล่งรวบรวมรายการอา้งอิงทั้งหมดท่ีผูเ้ขียนใช้เป็นแหล่งความรู้ในการศึกษา คน้ควา้วิจยัขอ้มูล
เพื่องานเขียนของเขา ซ่ึงแหล่งความรู้นั้น ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความจากวารสารหรือหนงัสือพิมพ ์ส่ือ
โสตทศัน์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรายการอา้งอิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่วนเน้ือหาของงาน
เขียน ยกเวน้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น จดหมาย การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงจะปรากฏเฉพาะในส่วนเน้ือหาเท่านั้น 

  วตัถุประสงคท่ี์ใหผู้เ้ขียนแจง้รายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ 
ไวใ้นงานเขียน เพื่อเป็นการแสดงจริยธรรมทางวิชาการและเพื่อให้ผูอ่้านงานเขียนสามารถนาํไปใช้
ในการสืบคน้ สารสนเทศเพื่อการตรวจสอบความถูกตอ้งหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามความ
ตอ้งการต่อไป ซ่ึงผูอ่้านสามารถทาํไดอ้ยา่งสะดวก 

  รายการบรรณานุกรมแต่ละรายการประกอบดว้ยรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่
กบัประเภทของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท เช่น หนงัสือรายละเอียดบรรณานุกรมหนงัสือ
แต่ละรายการประกอบดว้ย ช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์ช่ือหนงัสือ คร้ังท่ีพิมพ ์สถานท่ีพิมพ ์และสํานกัพิมพ ์
บทความในวารสาร ประกอบดว้ย ช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์ช่ือบทความ ช่ือวารสาร เล่มท่ี ฉบบัท่ี หนา้ ของ
บทความเป็นต้น ฉะนั้ นจึงมีความจําเป็นจะต้องทราบข้อกําหนดของการลงรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมดงักล่าว 

 

1. หลกัเกณฑ์การลงรายการช่ือผู้แต่ง 

1.1 ผูแ้ต่งมีคาํนาํหนา้นาม ตาํแหน่งทางวชิาการ คาํเรียกทางวชิาชีพ และ 

ตาํแหน่งยศต่าง ๆ 

ไม่ตอ้งลงคาํนาํหนา้นาม ตาํแหน่งทางวชิาการ คาํเรียกทางวชิาชีพ และ 

ตาํแหน่งยศต่าง เช่น ยศตาํรวจ ทหาร เป็นตน้ 

 พลเรือตรี สมภพ ภิรมย ์   ลงรายการ สมภพ ภิรมย.์ 
 ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ ลงรายการ ไพฑูรย ์สินลารัตน์. 
 นายชยัวฒัน์ พิรุณสาร   ลงรายการ ชยัวฒัน์ พิรุณสาร. 
 ร้อยตาํรวจเอก วนิยั ช่ือสัตย ์  ลงรายการ วนิยั ช่ือสัตย.์ 
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 Sir John McLean   ลงรายการ McLean, J., Sir. 
 

1.2 ผูแ้ต่งเป็นชาวไทย 

ใหล้งทั้งช่ือและนามสกุล ตามลาํดบั 

ตัวอย่าง 

 ชนกภทัร ผดุงอรรถ. 
 ธารา กนกมณี. 
 พจันา พรรณบวัหลวง. 
 

   .   ผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศ 

   ให้ลงนามสกุลตามดว้ยเคร่ืองจุลภาค และต่อดว้ยอกัษรย่อของช่ือตน้และช่ือ
รอง 

ตัวอย่าง  

 John Campbell  ลงรายการ Campbell, 

 C.D. Huang    ลงรายการ Huang, C.D. 

 W.R. King    ลงรายการ King, W.R. 

  

   ทั้งน้ีรวมถึงผูแ้ต่งชาวไทยท่ีเขียนหนงัสือเป็นภาษาองักฤษ จะลงรายการผูแ้ต่ง
โดยใชน้ามสกุลข้ึนตน้เหมือนผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ 

ตัวอย่าง 

 Chanokphat Phadungath ลงรายการ Phadungath, C. 

 

    .  ผูแ้ต่งมีฐานนัดรศกัด์ิ และบรรดาศกัด์ิ 

 ใหก้ลบัฐานนัดรศกัด์ิ หรือบรรดาศกัด์ิไวห้ลงัช่ือ โดยมีเคร่ืองหมายจุลภาค 

คัน่ 

ตวัอยา่ง 

 สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 

 ลงรายการ  ดาํรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา. 
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   .   ผูแ้ต่งมีสมณศกัด์ิ 

   ใหล้งช่ือสมณศกัด์ิ และถา้ทราบช่ือเดิมใหใ้ส่ไวใ้นวงเล็บต่อจากช่ือสมณศกัด์ิ 

ตัวอย่าง 

 พระราชรัตนรังสี (วรียทุธ์ วรียทุโธ). 
 พระราชพรหมยาน (หลวงพอ่ฤาษีลิงดาํ). 
 พระธรรมกิตติ. 
 

   1.6  ผูแ้ต่งใชน้ามแฝง 

   ใหใ้ส่ช่ือนามแฝงตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือท่ีอา้ง 

ตัวอย่าง 

 ดอกไมส้ด. 
 ทมยนัตี. 
 Ba Jin. 

 

   .   ผูแ้ต่งคนเดียวกนั แต่งหนงัสือหลายช่ือเร่ืองและพิมพใ์นปีเดียวกนั 

   ถ้าเป็นภาษาไทย ให้ใส่อักษร ก, ข, ค, ง  ไวท้้ายปีท่ีพิมพ์ตามลําดับ ส่วน
ภาษาองักฤษ ใหใ้ส่อกัษร a, b, c  ไวท้า้ยปีท่ีพิมพ ์

ตัวอย่าง 

 สมยศ นาวกีาร. (  ก). 
 Frang, C.R. (1986 a). 
 

   .   ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง 

   ใหใ้ส่ช่ือหนงัสือ หรือ ช่ือบท หรือ ช่ือบทความแทน 

ตัวอย่าง 

 หลากความคิด ชีวติคนทาํงานหนา้ ( ). 
 Art of Display: Culture shows. 
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   .   หนงัสือท่ีไม่มีผูแ้ต่งแต่มีบรรณาธิการให้ลงช่ือบรรณาธิการแทนและตาม
ด้วยคาํย่อของบรรณธิการ  คือ (บ.ก.) ไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บหลงัช่ือของบรรณาธิการ ถ้าเป็น
ภาษาองักฤษใชค้าํวา่ (Ed.)  หรือ (Eds) แทนคาํวา่ Editor หรือ Editors 

ตัวอย่าง 

 ปรุงศรี วลัลิโภดม, ผกาวรรณ เดชเทวพรม, และพรรณิภา นิลณรงค ์(บ.ก.). 
 Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.). 

 

2. หลกัเกณฑ์การลงรายการปีพมิพ์ 

.   หนงัสือ 

  . .   ใส่ปีพิมพใ์นเคร่ืองหมายวงเล็บตามหลงัช่ือผูแ้ต่ง และตามดว้ย 

เคร่ืองหมายมหพัภาค 

ตัวอย่าง 

 พวงรัตน์  ทวรัีตน์, ( ). 
 David, A. (2006). 
      2.1.2  หนงัสืออยูใ่นระหวา่งการพิมพใ์ห้ลงคาํวา่ กาํลงัจดัพิมพ ์หรือ in 

press ในเคร่ืองหมายวงเล็บแทนปีพิมพ ์

ตัวอย่าง 

 (กาํลงัจดัพิมพ)์ 
 (in press) 
     . .  หนงัสือไม่ปรากฏปีพิมพ ์ใส่อกัษรย่อในเคร่ืองหมายวงเล็บแทนปี
พิมพ ์ 
ตัวอย่าง 

 (ม.ป.ป.) แทนคาํเตม็วา่  ไม่ปรากฏปีพมิพ์ 

 (n.d.)  แทนคาํเตม็วา่   no date 

 

   .   บทความวารสาร หนงัสือพิมพ ์

   ใส่ปีพิมพ์ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค วนัท่ี เดือน อยู่ในเคร่ืองหมายวงเล็บ 
และตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค 
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ตัวอย่าง 

 พิศมยั  อรทยั. ( , กนัยายน – ธนัวาคม). 
 วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา. ( ,  พฤษภาคม). 
 Canterbury, R.M. (1999, Fall). 
 Mathew, K.& Bahaudin, G.M. (2007). 

 

3. หลกัเกณฑ์การลงรายการ ช่ือหนังสือ ช่ือวารสาร ช่ือบทความ 

3.1 ช่ือหนงัสือ พิมพด์ว้ยตวัเอนและลงทา้ยดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค  
ตวัอกัษรตวัแรกของช่ือพิมพต์วัพิมพใ์หญ่ คาํอ่ืน ๆ พิมพต์วัพิมพเ์ล็กหมด ยกเวน้ช่ือหนงัสือมีช่ือ
เร่ืองยอ่ย (Sub title) ใหพ้ิมพต์วัอกัษรตวัแรกของช่ือเร่ืองยอ่ยเป็นตวัพิมพใ์หญ่ 

ตัวอย่าง 

 สู่แดนพุทธองค์ กุสินารา. 
 Study guide: Marking communication. 

 

3.2 ช่ือวารสาร พิมพด์ว้ยตวัเอนและลงทา้ยดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค 

ตัวอย่าง 

 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 
 Journal of College Admissions, 

 

3.3 ช่ือบทความ พิมพต์วัธรรมดาตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค “.”  

ภาษาองักฤษตวัแรกของคาํแรกพิมพด์ว้ยตวัพิมพใ์หญ่ และถา้มีช่ือเร่ืองย่อย อกัษรตวัแรกของช่ือ
เร่ืองยอ่ยพิมพด์ว้ยอกัษรตวัใหญ่ นอกนั้นพิมพต์วัใหญ่ 

ตัวอย่าง 

 มหาวิทยาลยัของรัฐ: การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างแบบอิทธิพลยอ้นกลบัพหุ
กลุ่ม. 
 Higher education marketing: A challenge. 
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4. หลกัเกณฑ์การลงรายการคร้ังทีพ่มิพ์ 

คร้ังท่ีพิมพ ์ใหใ้ส่คร้ังท่ีพิมพต์ั้งแต่คร้ังท่ี  เป็นตน้ไปใส่คร้ังท่ีพิมพต่์อจากช่ือ 

เร่ือง หากมีขอ้ความระบุการปรับปรุงแกไ้ข (revised) หรือการแกไ้ขเพิ่มเติม (enlarged) โดยคร้ังท่ี
พิมพจ์ะอยูใ่นเคร่ืองหมายวงเล็บและตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค 

ตัวอย่าง 

 (พิมพค์ร้ังท่ี ). 
 ( nd ed.). 

 สถิติประยกุตส์าํหรับการวจิยั (พิมพค์ร้ังท่ี  ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข). 
 Management: Building competitive advantage (4the ed.). 

 

5. หลกัเกณฑ์การลงรายการ ปีที ่ฉบับที ่และหน้าของวารสาร 

5.1 ใส่ เลข ของปีท่ี หรือเล่มท่ี ต่อจากช่ือวารสาร ถา้มีฉบบัท่ี ใหใ้ส่เลขของ 

ฉบบัท่ีในเคร่ืองหมายวงเล็บต่อจากเลขของปีท่ี หรือเล่มท่ี และพิมพ์ด้วยตวัเอนเช่นกนัตามด้วย
เคร่ืองหมาย จุลภาค 

ตัวอย่าง 

 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย,  ( ), 
 Journal of College Admissions, 165, 

 

5.2 ใส่ เลข หนา้ของบทความท่ีอา้งอิงต่อจากเคร่ืองหมายจุลภาค และจบทา้ย 

ดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค 

ตัวอย่าง 

 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย,  ( ), - . 
 Journal of College Admissions, 165, 22-30. 

 

5.3 บทความจากหนงัสือพิมพ ์จะตอ้งใส่ตวัอกัษรยอ่ของคาํวา่ หนา้ คือ น.  
หรือ p. หรือ pp. ก่อนระบุเลขหนา้ 

ตัวอย่าง 
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 มติชน,  ( ), หนา้ - . 
 The Nation, 36 (52937), p. 12A. 

 

6. หลกัเกณฑ์การลงรายการ สถานทีพ่มิพ์ 

.   ในส่ิงท่ีพิมพป์รากฏช่ือเมืองหลายช่ือ 

ใหใ้ส่เมืองแรกท่ีปรากฏ หรือช่ือเมืองของสาํนกัพิมพท่ี์พิมพห์นงัสือหรือ 

ส่ิงพิมพน์ั้น ๆ  
ตัวอย่าง 

 Amsterdam, London, New York, Singapore 

 ลงเมืองแรก คือ Amsterdam 

 

   6.2  สถานท่ีพิมพท่ี์เป็นช่ือเมืองท่ีรู้จกักนัทัว่ไป 

   ลงรายการตามช่ือท่ีปรากฏไม่ตอ้งลงช่ือประเทศ 

ตัวอย่าง 

 ช่ือเมืองหลวง และเมืองสาํคญั ท่ีเป็นรู้จกักนัทัว่ไป 

 Amsterdam    New York 

 Baltimore    Paris 

 Bangkok    Philadelphia 

 Boston     Rome 

 Chicago     San Francisco 

 Jerusalem     Singapore 

 London     Stockholm 

 Los Angeles    Tokyo 

 Milan      Vienna 

 Moscow    Vientiane 
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   6.3  สถานท่ีพิมพท่ี์เป็นช่ือเมืองท่ีไม่ท่ีรู้จกั 

   ใหใ้ส่อกัษรยอ่ของช่ือรัฐตามหลงั หรือช่ือเมืองและช่ือประเทศ 

ตัวอย่าง 

 เมือง Springfiedld  รัฐ Massachusetts   ลง Springfield, MA: 

 เมือง Mahwah  รัฐ New Jersey   ลง  Mahwah, NJ: 

 

   6.4  ช่ือรัฐ และเมืองในเขตการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

   ให้ใช้อักษรย่อ   ตัวแทนช่ือรัฐต่าง ๆ ตามท่ีการไปรษณีย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาใช ้

 

อกัษรย่อ  ตัว แทนช่ือรัฐ หรือช่ือเขตการปกครอง 

ตามทีใ่ช้ในระบบไปรษณย์ีของประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

รัฐ หรือ 

เขตการปกครอง 
อกัษรย่อ 

รัฐ หรือ 

เขตการปกครอง 
อกัษรย่อ 

Alabama 

Alaska 

American Samoa 

Arizona 

Arkansas 

California 

Canal Zone 

Colorado 

Connecticut 

Delaware 

District of Columbia 

Florida 

Georgia 

Guam 

AL 

AK 

AS 

AZ 

AR 

CA 

CZ 

CO 

CT 

DE 

DC 

FL 

GA 

GU 

 

Iowa 

Kansas 

Kentucky 

Louisiana 

Maine 

Maryland 

Massachusetts 

Michigan 

Minnesota 

Mississippi 

Missouri 

Montana 

Nebraska 

Nevada 

 

IA 

KS 

KY 

LA 

ME 

MD 

MA 

MI 

MN 

MS 

MO 

MT 

NE 

NV 
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อกัษรย่อ  ตัว แทนช่ือรัฐ หรือช่ือเขตการปกครอง 

ตามทีใ่ช้ในระบบไปรษณย์ีของประเทศสหรัฐอเมริกา (ต่อ) 
 

รัฐ หรือ 

เขตการปกครอง 
อกัษรย่อ 

รัฐ หรือ 

เขตการปกครอง 
อกัษรย่อ 

Hawaii 

Idaho 

Illinois 

Indiana 

North Carolina 

North Dakota 

Ohio 

Oklahoma 

Oregon 

Pennsylvania 

Puerto Rico 

Rhode Island 

South Carolina 

South Dakota 

HI 

ID 

IL 

IN 

NC 

ND 

OH 

OK 

OR 

PA 

PR 

RI 

SC 

SD 

New Hampshire 

New Jersey 

New Mexico 

New York 

Tennessee 

Texas 

Utah 

Vermont 

Virginia 

Virgin Islands 

Washington 

West Virginia 

Wisconsin 

Wyoming 

NH 

NJ 

NM 

NY 

TN 

TX 

UT 

VT 

VA 

VI 

WA 

WV 

WI 

WY 

 

 

   6.5  ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ ์ใหใ้ชอ้กัษรยอ่ ดงัน้ีแทน 

ตัวอย่าง 

 ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ)์ 
 N.P. (No place of publication) 
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   .   พิมพเ์คร่ืองหมายทวภิาค (:) ต่อจากช่ือสถานท่ีพิมพ ์

ตัวอย่าง  

 กรุงเทพฯ: 

 สงขลา: 

 MA: 

 Milan: 

 West Sussex, UK: 

 

7. หลกัเกณฑ์การลงรายการส านักพมิพ์ 

7.1 ถา้สาํนกัพิมพเ์ป็นมหาวทิยาลยัและมีช่ือของรัฐหรือจงัหวดั เป็นส่วนหน่ึง 

ของช่ือมหาวทิยาลยั ไม่ตอ้งระบุช่ือของรัฐหรือจงัหวดัในส่วนของสถานท่ีพิมพอี์ก 

ตัวอย่าง 

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
 University of Wisconsin. 

 

7.2 ลงช่ือของสาํนกัพิมพอ์ยา่งสั้นและเขา้ใจไดช้ดัเจน เขียนช่ือ สมาคม  
บริษทั และโรงพิมพม์หาวิทยาลยั แต่ให้ตดัคาํวา่ สํานกัพิมพ ์ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทั หรือ คาํว่า 
Publisher, Co., และ Inc. ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งระบุ แต่ให้คงคาํว่า Books  คาํว่า Press  ในช่ือของ
สาํนกัพิมพไ์ว ้

ตัวอย่าง 

 สาํนกัพิมพด์วงกมล   ลงรายการ   ดวงกมล. 
 บริษทั ดีเอ็มจี    ลงรายการ ดีเอ็มจี. 
 บริษทั โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิชจาํกดั    ลงรายการ  โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช 

 Harper Collins Publishers, Inc.    ลงรายการ   Harper Collins. 

 Prentice-Hall, Inc.     ลงรายการ   Prentice-Hall. 

 John Wiley & Sons, Inc.    ลงรายการ   John Wiley & Sons. 
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7.3 ถา้ช่ือของผูแ้ต่งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของสาํนกัพิมพ ์ใหใ้ชค้าํวา่ ผูแ้ต่ง หรือ  

Author ในตาํแหน่งของสาํนกัพิมพ ์

ตัวอย่าง 

 ผูแ้ต่ง 

 Author. 

 

7.4 ไม่มีช่ือสาํนกัพิมพ ์ใหใ้ส่โรงพิมพแ์ทนโดยใหค้งคาํวา่โรงพิมพไ์ว ้

ตัวอย่าง 

 โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
 Cambridge University Press. 

 

7.5 ไม่ปรากฏทั้งช่ือสาํนกัพิมพ ์และโรงพิมพ ์ใหใ้ชอ้กัษรยอ่ 

ตัวอย่าง 

 ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏสาํนกัพิมพ)์ 
 n.p. (no publisher) 
 

7.6 ลงทา้ยช่ือสาํนกัพิมพด์ว้ยเคร่ืองมหพัภาค 

ตัวอย่าง 

 ไทยวฒันาพานิช. 
 Wrox Press. 

 

  3. การลงรายการบรรณานุกรมของส่ือประเภทต่าง ๆ 

   .   หนงัสือ 

    . .   ผูแ้ต่ง   คน  
 ผูแ้ต่ง . (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ 
ตัวอย่าง 

 จุมพล  สายสุนทร. ( ). กฎหมายระหว่างประเทศ (พิมพค์ร้ังท่ี  แกไ้ขเพิ่มเติม). 
                  กรุงเทพฯ: วญิํูชหนา้ 
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 Harris, M.B. (1995). Basic statistics for behavioral science research. 

  Boston: Allyn and Bacon. 

 

     3.1.2  ผูแ้ต่ง  คน 

 ผูแ้ต่ง , และหรือ & ผูแ้ต่ง . (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ 
ตัวอย่าง 

 ปิยะ นากสงค,์ และพนัธ์ุรว ีวรสิทธิกุล. ( ). ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมร้องคาราโอเกะ  
  กรุงเทพฯ: ชคัเซส มีเดีย. 
 Magee, J., & Kramer, J. (2006). Concurrency state models & Java programs. West  

  Sussex, UK: John Wiley. 

 

     3.1.3  ผูแ้ต่ง -  คน 

 ผูแ้ต่ง , ผูแ้ต่ง..., และหรือ & ผูแ้ต่งคนสุดทา้ย. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). สถานท่ี
พิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ 
ตัวอย่าง 

 สุภมาส องัศุโชติ, สมถวลิ วจิิตรวรรณา, และรัชชะนีกลู ภิญโญภานุวฒัน์. ( ). สถิติ 

  วิเคราะห์ ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิค การใช ้

  โปรแกรม LISREL. กรุงเทพฯ: มิสชัน่ มีเดีย. 
 John, J.A., Whitaker, D., & Johnson, D.G. (2001). Statistical thinking for managers.  

  Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC. 

 ปิยวรรณ แสงสวา่ง, วสุิทธ์ิ ตรีเงิน, สุวนิตย ์จีระวงส์, สิริพร หลอดเงิน, ธญัญะ พรหมศร,  
  ศึกษา อุ่นเจริญ, และรมยัมาศ จนัทร์ขาว. ( ). เอกสารค าสอน วิทยาศาสตร์เพ่ือ 

  คุณภาพชีวิต SC 101 (พิมพค์ร้ังท่ี ). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์มหาวทิยาลยัธุรกิจ 

  บณัฑิตย.์ 
 Luffman, J. M., Bulleen, C.V., Liano, A. D., McLeed, P. K., Nash, E.O., Schell, G. E., &  

  Neuman, C. C. (2004). Information technology resources management (2 nd  

  ed.). Upper Saddle Rive, NJ: John & Sons Press. 

 



   48 

 

     3.1.4  ผูแ้ต่งมากกวา่  คน 

 ผูแ้ต่ง , ผูแ้ต่ง  , ผูแ้ต่ง ,  ผูแ้ต่ง , ผูแ้ต่ง , ผูแ้ต่ง , .... ผูแ้ต่งคนสุดทา้ย. (ปีพิมพ)์.ช่ือ
เร่ือง. (พิมพค์ร้ังท่ี). สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ 
ตัวอย่าง 

 ปรีดา อุ่นเรือน, สมชาย ตระกลูกิจ, ไพบูลย ์ใจดี, วฒันา เกียรติรัตน์, สุวรรณ เป่ียมไสว,  
  วไิลพร คล่องการเรียน,...บงัอร กนกงาม. ( ). การจัดการระบบสารสนเทศ 

  ส าหรับ CEO (พิมพค์ร้ังท่ี ). กรุงเทพฯ: ซีอีโอเพรส. 
 Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W.,…Morgan, C.  
  (2004). Beginning PHP5. Indianapolis, IN: Willey. 

 

     3.1.5  ผูแ้ต่งเป็นสถาบนั หน่วยงาน องค์การ สมาคม สโมสร 
ฯลฯ ช่ือเต็มของสถาบันหรือหน่วยงานหน้า (ปีพิมพ์). ช่ือเร่ือง (พิมพ์คร้ังท่ี). สถานท่ีพิมพ์: 
สาํนกัพิมพ.์ 
     (ถา้สถาบนัหรือหน่วยงานเป็นผูจ้ดัพิมพ ์ให้ลงคาํว่า ผูแ้ต่ง หรือ 

Author ในตาํแหน่งสาํนกัพิมพ)์ 
ตัวอย่าง 

 กรมศิลปากร. สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ. ( ). ปราสาทพนมรุ้ง  
  (พิมพค์ร้ังท่ี ). กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 
 Ministry of Education, Department of Curriculum and Instruction Development. (2001).  

  Basic education curriculum B.E. 2544 [A.D.2001]. Bangkok: Author. 

 

     3.1.6  ผูแ้ต่งใชน้ามแฝง 

 ช่ือนามแฝง. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ 
ตัวอย่าง 

 ทมยนัตี. ( ). แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน (พิมพค์ร้ังท่ี ). กรุงเทพฯ: ณ บา้นวรรณกรรม. 
 Ba Jin. (2005). Garden of repose bitter cold nights (Translated by Jack Hoe) (2nd ed.).  

  Beijing: Foreign Languages Press. 
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     3.1.7  หนงัสือไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง 

 ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). (ปีพิมพ)์. สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ 
ตัวอย่าง 

 หลากความคิด ชีวิตคนท างาน ( ). กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กร ภาคเอกชน 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
 Art of display: Culture shows. (2010). Hong Kong, China: Links International. 

 

     3.1.8  หนงัสือรวมเร่ือง มีช่ือ บรรณาธิการ ผูร้วบรวม หรือผูเ้รียบ
เรียง ช่ือบรรณาธิการ. (บ.ก.) หรือ ช่ือผูร้วบรวม หรือผูเ้รียบเรียง. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). 
สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ 
ตัวอย่าง 

 ปรุงศรี วลัลิโภดม, ผกาวรรณ เดชเทวพร, และพรรณิภา นิลณรงค.์ (บ.ก.). ( ). สรุปผล 

  การสัมมนาเร่ืองไตรภูมิพระร่วง. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
 Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.). (2010). Near  

  infrared spectroscopy: Proceedings of the 14
th
 international conference. West  

  Sussex, UK: IMP. 

 

     3.1.9  การอา้งอิงเอกสารทุติยภูมิ 

     ผูเ้ขียนอา้งอิงเอกสารทุติยภูมิ เพราะไม่สามารถคน้หาตน้ฉบบั
เดิมได ้การเขียนรายการบรรณานุกรมเหมือนกบัรายการหนงัสือทัว่ไป 

ตัวอย่าง 

 พนม คล่ีฉายา. ( ). อิทธิพลและประสิทธิภาพของส่ือเก่ียวกับข่าวสารการเลือกตั้ง  
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้มีสิทธิ -  ปี เขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.  
  . กรุงเทพฯ: สถาบนัส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเก่ียวกบัอิสลาม. 
 Balinaa, L., Martie-Louise, V., & Kate, K. (2007). Measuring the benefits of  

  entrepreneurship at different levels of analysis. Journal of Management &  

  Organization, 13 (4), pp. 312-330. 
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     3.1.10  หนงัสือไม่มีสถานท่ีพิมพ ์สาํนกัพิมพ ์และปีพิมพ ์

 ผูแ้ต่ง. (ม.ป.ป. หรือ n.d.). ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). ม.ป.ท. หรือ N.P. ม. ป.พ. หรือ n. p. 

ตัวอย่าง 

 พระธรรมสิงหบุราจารย ์(จรัญ ฐิตธมฺโม). (ม.ป.ป.). แสงเทียนส่องธรรม. กรุงเทพฯ:  
  รุ่งเรืองวริิยะพฒันา. 
 

 สนธยา เรืองหิรัญ. ( ). การบัญชีช้ันกลาง . กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
 

 เหลียวหลังแลหน้า  ปี Pulinet. (2545). ม.ป.ท.: ข่ายงานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วน 

  ภูมิภาค.  
 Chang, X. (1991). Hanyu cuobiezi xinli fenxi. N.P.: Zhonggue wenshi. 

 Pelegrin-Genel, E. (1996). The office. Canale, ltaly: n.p. 

 

 The Council of the Development of Cambodia. (n.d.). Prime investment information in  

  Cambodia (Provinces-cities). Cambodia: Author. 

 

    3.2  หนงัสือแปล 

 ช่ือผูแ้ต่งตน้ฉบบั. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือเร่ืองท่ีแปล [ช่ือตน้ฉบบั] (ช่ือผูแ้ปล, ผูแ้ปล) (พิมพค์ร้ังท่ี).  
  สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกังานพิมพ.์ (ตน้ฉบบัพิมพ ์ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 
ตวัอยา่ง 

 บริกแฮม, อีเอฟ., และอุสตนั, เจ. เจฟ. ( ). การจัดการการเงิน [Fundamentals of  

  financial management] (เริงรัก จาํปาเงิน, ผูแ้ปลและเรียบเรียง) (พิมพค์ร้ังท่ี ).  
  กรุงเทพฯ: บุค๊เน็ท. (ตน้ฉบบัพิมพ ์ปี ค.ศ. ). 
  

 ปาร์กเกอร์, อาร์.บี. ( ). ศพคนดัง [High profile] (อิสริยา ชมพผูล, ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ:  
  นกฮูก พนัลิซซ่ิง. 
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 Kiyosaki, R.T., & Lechter, S.L. (2010). Fu ba ba xiong ba ba [Rich dad, poor dad] (L.  

  Qinggi, & S.L. Zhu, Trans.). Hai Kou: Nan hai chu ban she. 

 

    3.3  หนงัสือพิมพห์ลายเล่มจบ 

     . .   ใช้อา้งอิงทุกเล่มในลงช่วงระยะของการพิมพ ์ตั้งแต่ปีแรก
ถึงปีสุดทา้ยในรายการปีพิมพใ์นวงเล็บ 

ตัวอย่าง 

 

     3.3.2  ใชอ้า้งอิงเพียงบางเล่ม ให้ระบุเฉพาะปีพิมพข์องเล่มท่ีใช้
อา้งอิง 

ตัวอย่าง 

 พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. ( ). บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ (เล่ม  
  ) (พิมพค์ร้ังท่ี ). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ . 
 Miller, T. (Ed.). (2003). Television: Critical concepts in media and studies (Vols. 1).  

  London: Routledge. 

 

    3.4  บทความหรือบทในหนงัสือ 

 ช่ือผูแ้ต่งบทความหรือบท. (ปีพิมพ)์. ช่ือบทความหรือบท. ในหรือ In ช่ือบรรณาธิการ  
  (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), ช่ือหนงัสือ (หนา้ หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้). 
  สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ 
    บรรณาธิการชาวต่างประเทศใส่อักษรย่อช่ือต้นและช่ือรองตามด้วย
นามสกุล 

ตัวอย่าง 

 ณฐัพล ปัญญโสภณ. ( ). มุมมองของนกัศึกษานิเทศศาสตร์ต่อกระบวนการผลิตละคร 

  เพ่ือการส่ือสาร. ใน ชนญัชี ภงัคานนท ์(บ.ก.), กระบวนทัศน์ มหาวิทยาลัยไทยบน 

  ความท้าทายของเอเซียแปซิฟิก (หนา้ - ). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
 Sinnaeve, G., Pissard, A., Fernandez-Pierna, J.A, Lognay, G., Rondia, A., Dupont, P.,…  
  Lateur, M. (2010). Use of near infrared spectroscopy for the determination of  



   52 

 

  internal quality of entire apples. In s. Saranwong, S. Kasemsumran, W.  

  Thanapase, & P. Williams (Eds.), 

 Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 14
th
 International Conference (pp. 255- 

  259). West Sussex, UK: IMP. 

 

    3.5 รายงานการวจิยั 

     ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือเร่ือง (รายงานผลการวิจยั). สถานท่ีพิมพ์: 
สาํนกัพิมพ ์

ตัวอย่าง 

 พินิจ ทิพยม์ณี. ( ). การวิเคราะห์ปัญหาทางก าหมายท่ีเก่ียวกับการตายของประเทศไทย 
(รายงานผลการวจิยั). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
 Chitnomrath, T. (2011). A study of factors regarding firm characteristics that affect 

Financing decisions of public companied listed on the stock exchange of Thailand (Research 

report). Bangkoko: Dhurakij Pundit University. 

 

   3.6  เอกสารการประชุมวชิาการ (Meetings, Symposia) 
     . .   จดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม 

 ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ช่ือบทความหรือช่ือเร่ืองของบท. ใน หรือ In ช่ือบรรณาธิการ (บ.ก. หรือ 
Ed.), ช่ือการประชุม (หนา้ หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้). สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ 
ตัวอย่าง 

 ธมนวรรณ กญัญาหตัถ,์ และศรัณยพงศ ์เท่ียงธรรม. ( ). ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใน 

  เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีมีต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟหนา้ ใน ชนญัชี ภงัคานนท ์ 
  (บ.ก.), กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบทความท้าทายของเอเชีย ปาซิฟิก (หนา้  
  - ). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
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 Krongtaew, C., Messne, K., Hinterstoisser, B., & Fackler, K. (2010). Lignocellulosic  

  structural Changes after physic-chemical pretreatment monitored by near  

  infrared spectroscopy. In S. Saranwong, S. Kasemsumran, W. Thanapase, & P.  

  Williams (Eds.), Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 14th   

  International conference (pp. 193-198). WestSussex, UK: IMP. 

 

     . .   ยงัไม่ไดพ้ิมพเ์ป็นรูปเล่ม 

 ผูน้าํเสนอหรือผูแ้ต่ง. (ปี, เดือน). ช่ือเร่ืองท่ีนาํเสนอ. ใน หรือ In ช่ือของประธานจดังาน  
  (ประธาน หรือ Chair), ช่ือการประชุม. การประชุมจดัโดย หรือ Organized by ช่ือ 

  หน่วยงาน, สถานท่ีจดั. 
ตัวอย่าง 

 Majid, S. (2005, July 11-13). Library and information education in Singapore. InD.P.  

  Rachmananta (Chair), Workshop on issues and challenges in developing  

  professional LIS Education and Training in Indonesia within the ASEAN region.  

  Organized by National Library of Indonesia. 

 Siriwongworawat, S. (2005, July 11-13). LIS eduction and training in Thailand: An  

  overview. In D.P. Rachmananta *Hair), Workshop on issues and challenges in  

 developing professional LIS Education and Training in Indonesia within  

 ASEAN region Organized by National Library of Indonesia. 

 

     . .  การนาํเสนอโปสเตอร์ (Poster) 
 ผูน้าํเสนอ. (ปี, เดือน). ช่ือของโปสเตอร์. รายงานหรือวาระของโปสเตอร์ (paper หรือ  
  poster session) นาํเสนอในการประชุมของช่ือหน่วยงาน, สถานท่ี. 
ตัวอย่าง 

 พนิดา ไพรนารี. ( , มีนาคม). การจดัการวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดักาฬสินธ์ุ. การ
ประชุมวชิาการ มหาวทิยาลยักรุงเทพ, กรุงเทพฯ. 
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 Phadungath, C., & Metzger, L. E. (2006, July). Effect of sodium gluconate on the  

  solubility of calcium lactate. ADSA-ASAS Joint Annual Meeting, Minneapolis,  

  MN. 

 

  3.7  วทิยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ 

    . .   พิมพเ์ป็นรูปเล่ม 

 ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือเร่ือง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต หรือ master’s thesis หรือ
ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบณัฑิต หรือ Doctoral dissertation). สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ 
ตัวอย่าง 

 กอ้งเกียรติ บูรณศรี. ( ). ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการ ขององค์การ 

  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลด าเนินงานของสถานประกอบการ อุตสาหกรรม 

  การผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศ 

  ไทย (ปริญญานิพนธ์ ปริญญาดุษฏีบณัฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธุรกิจ 

  บณัฑิตย.์ 
 Nickels, D. W. (2005). The relationship between IT-business alignment and  

  organizational culture: An exploratory study (Doctoral dissertation). Memphis,  

  TN: University of Memphis. 

 

    3.7.2  ไม่ไดตี้พิมพ ์

 ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตไม่ไดรั้บการตีพิมพ ์หรือ  
  Unpublished master’s thesis หรือปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต ไม่ไดรั้บ 

  การตีพิมพห์รือ Unpublished doctoral dissertation). ช่ือ สถาบนั, สถานท่ีพิมพ.์ 
ตัวอย่าง 

 ศรีคุณ ววิฒัน์เสรี. ( ). การศึกษาแนวโน้มของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในทศวรรษ หน้า 

  ในทัศนะของนักวิชาการและนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (วทิยานิพนธ์ปริญญา 

  มหาบณัฑิตไม่ไดรั้บการตีพิมพ)์. มหาวทิยาลยัสยาม, กรุงเทพฯ. 
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 Peema, W.D. (2005). A study of relationship between strategic alignment plan on  

  information technology investment returns and corporate performance  

  (Unpublished doctoral dissertation). University of New Eastern, New Jersey. 

 

    3.7.3  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตและปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บณัฑิตจากฐานขอ้มูลพาณิชย ์

 ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต หรือ Master’s thesis หรือ  
  ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต หรือ Doctoral dissertation). สืบคน้จาก หรือ  
  Available from  ช่ือฐานขอ้มูล. (หมายเลข UMI หรือ เลขลาํดบัอ่ืน ๆ) 
ตัวอย่าง 

 Hoontrakul, P. (1997). Asymmetric information, turnover anomaly, no trade and the  

  short sale constraint: Theory and evidence (Doctoral dissertation). Available  

  from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 9721389) 
 

   3.7.4 วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตและปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบณัฑิต
จากฐานขอ้มูลของสถาบนัการศึกษา 

 ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต หรือ Master’s thesis หรือ  
  ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต หรือ Doctoral dissertation, สถาบนั, สถานท่ี). 
สืบคน้จาก หรือ  Retrieved from http://www.xxxxxxxxxx 

ตัวอย่าง 

 พชัรินทร์ บุญเทียม. ( ). หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการจดัการมหาวทิยาลยั 

  เอกชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,  
  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ กรุงเทพฯ). สืบคน้จาก http://www.dpu.ac.th/laic 

 Sembiring, E. (2010). Integration of economics and social factors into optimization of  

  solid wasted management system (Doctoral dissertation, Asian Institute of  

  Technology, Pathum Thani). Retrieved from http://libopac.ait.ac.th/ 

 

 

http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.dpu.ac.th/laic
http://libopac.ait.ac.th/
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   3.7.5  ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต จากเวบ็ 

 ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต หรือ Doctoral dissertation,  

  สถาบนั, สถานท่ี). สืบคน้จาก หรือ Retrieved from http://www.xxxxxxxx 

ตัวอย่าง 

 มานพ จนัทร์เทศ. ( ). การน าเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ  
  (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ). สืบคน้ 

  จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc 

 

 Oshi, D. (2009). Rural women and the financing of health care in Nigeria (Doctoral  

  dissertation, Institute of Social Studies). Retrieved from http://libopac.ait.ac.th/ 

 

  3.8  จุลสาร แผน่พบั เอกสารอดัสาํเนา 

 ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี) [แผน่พนั หรือ Brochure]. สถานท่ีพิมพ:์  
  สาํนกัพิมพ.์ ประเภทของส่ิงพิมพใ์ส่ไวใ้นวงเล็บปีกกาต่อจากช่ือเร่ือง คือ [จุลสาร  
  หรือ pamphlet] หรือ [แผน่ พบั หรือ brochure] หรือ [เอกสารอดัสาํเนา หรือ  
  Mimmeograph] 

ตัวอย่าง 

 บุญเลิศ อรุณพิบูลย.์ ( ). ขมุทรัพยซ์อฟตแ์วร์เพ่ือใชง้านในองคก์ร: โอเพนซอร์สและ 

  ฟรีแวร์ [จุลสาร]. ปทุมธานี: ศูนยบ์ริการความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
  สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ. 
 

 Tea: The Chinese art of tea drinking (2nd ed.) [Pamphlet]. (1991, September). Hsintien,  

  Taipei County, Taiwan, ROC: Shaw Yu-ming. 

 

  3.9  สิทธิบตัร 

  ในการอา้งอิงในเน้ือหาให้ระบุหมายเลขของสิทธิบตัรและปีท่ีจดทะเบียน (Issue 

date) แต่สําหรับบรรณานุกรมจะตอ้งระบุรายละเอียด คือ ผูป้ระดิษฐ์หรือผูส้ร้างสรรค์งานวดัท่ีจด

http://www.xxxxxxxx/
http://tdc.thailis.or.th/tdc
http://libopac.ait.ac.th/
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ทะเบียนสิทธิบตัร ช่ือสิทธิบตัร และหมายเลขสิทธิบตัร สถานท่ีและหน่วยงานท่ีกาํหนดหมายเลข
สิทธิบตัร 

 ช่ือผูป้ระดิษฐห์รือผูส้ร้างสรรค.์ (ปีท่ีอนุมติัสิทธิบตัร). ช่ือสิทธิบตัรและหมายเลข. สถานท่ี 

  พิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ 
ตัวอย่าง 

 อาริมาสะ คากะ และคณะ. ( ). สิทธิบัตรไทย เลขท่ี . กรุงเทพฯ: กรมทรัพยสิ์น 

  ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย.์ 
 

 Aquilina, P., Ell, T., & Li, L. (2011). U.S. Patent No. D636, 492. Washington, DC:  

  U.S.Patent and Trademark office. 

 

  3.10  วารสาร 

    . .   บทความวารสารท่ีมีปีท่ีและฉบบัท่ี 

 ช่ือผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, เลขของปีท่ี (เลขของฉบบัท่ี), เลขหนา้.  
ตัวอย่าง 

 ปิยะวทิย ์ทิพรส. ( ). การจดัการป้องกนัและลดสารใหก้ล่ินโคลน Geosmin ใน 

  ผลิตภณัฑแ์ปรรูปสัตวน์ํ้า. วารสารสุทธิปริทัศน์,  ( ), - . 
 Evaluate spectrum sensing. IEEE Communications Magazine, 49 (3), 54-61. 

   

    3.10.2  บทความวารสารท่ีไม่มีปีท่ี แต่ออกต่อเน่ืองทั้งปี รวมจดหมายข่าว 

 ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, เลขของฉบบัท่ี, เลขหนา้. 
ตัวอย่าง 

 อาํนาจ แกว้สามคัคี. ( , มีนาคม-เมษายน). ลกัษณะขอ้บกพร่องในงานฉีดข้ึนรูป  
  พลาสติก: สาเหตุ ป้องกนัและการแกไ้ข. พลาสติก, - . 
 

    . .   บทความท่ีไม่มีผูแ้ต่ง 

 ช่ือบทความ. (ปีพิมพ)์. ช่ือวารสาร, เลขของปีท่ี (เลขของฉบบัท่ี), เลขหนา้. 
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ตัวอย่าง 

 การขบัเคล่ือนเพื่อความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม. (2544, มีนาคม-เมษายน). พลาสติก, - . 
 IEEE CCNC 2011 highlights latest advances in anytime, anywhere consumer  

  communication. (2011, March). IEEE Communications Magazine, 49 (3), 14. 

 

  3.11  หนงัสือพิมพ ์

 ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ,์ วนั เดือน). ช่ือบทความ. ช่ือหนงัสือพิมพ,์ หนา้ หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้. 
  (ถา้เลขหนา้ไม่ต่อเน่ืองใหล้งทุนหนา้โดยมีเคร่ืองหมายจุลภาคคั้น เช่น น. , หนา้  
  , หนา้ A2. หรือ pp. , A3, A5, A8) 
ตัวอย่าง 

 วรินทร์ ตริโหนา้ ( ,  เมษายน). ห่วงเงินทุนไหลชา้. มติชน, หนา้ . 
 Boonnoon, J.(2011, April 28). Manufactures flood Thai market. The Nation, p. 7A. Sony:  

 Playstation network shutdown due to gamers’ credit card date likely 

  Stolen.(2011, April 28). The Nation, p. 9A. 

 

    .  ส่ือโสตทศัน์ และอ่ืน ๆ 

  . .   บนัทึกรายการโทรทศัน์และวทิย ุ

ช่ือผูจ้ดัรายการ. (ผูจ้ดัรายการ). (ปี, วนัท่ี เดือนท่ีจดั). ช่ือเร่ือง. [ช่ือชุดรายการ]. สถานท่ี:  
สถานีวทิยโุทรทศัน์หรือผูผ้ลิต. 

ตัวอย่าง 

 ประสาน อิงคนนัท,์ ภทัราพร สังขพ์วงทอง, และปวณีา รุ่งเครือ, (ผูจ้ดัรายการ). ( ,   
พฤษภาคม). ดินสอ. [กบนอกกะลา]. กรุงเทพฯ: โมเดิร์นโนน์ทีว ี(ช่อง ). 

 

   . .   ภาพยนตร์ในรูปแบบฟิลม์ วซีีดี หรือดีวดีี 

 ช่ือผูก้าํกบั. (ผูก้าํกบั). (ปีท่ีผลิต). ช่ือภาพยนตร์ [ภาพยนตร์]. สถานท่ี: ผูผ้ลิต. 
ตัวอย่าง 

 ธนิตย ์จิตนุกลู. (ผูก้าํกบั). ( ). ขนุศึก [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: พรีเม่ียมเรคคอร์ด. 
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 Campion, J. (Director). (2006). The piano [Motion picture]. Bangkok:  

Magpong.Madagascar [Motion picture]. (2005). Bangkok: Catalyst Alliance  

(Thailand). 

 

 3.12.3  เพลงในรูปแบบซีดี 

 ช่ือผูป้ระพนัธ์เพลง. (ปีลิขสิทธ์ิ). ช่ือเพลง [บนัทึกโดย นกัศิลปินท่ีเป็นคนละคนกบั 

ผูป้ระพนัธ์]. ในหรือ On ช่ืออลับั้ม [ส่ือท่ีบนัทึก เช่น ซีดี]. สถานท่ี: ผูผ้ลิต. (วนัท่ี 

ทาํการบนัทาํถา้ต่างจากปีลิขสิทธ์ิ) 
ตัวอย่าง 

 เบน ชลาทิศ. ( ). มีแฟนแล้ว ทบทวนหน้า ใน Ben Chalatit [ซีดี]. กรุงเทพฯ: โซน่ี  
บีเอ็มจี มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์(ประเทศไทย). 

 One love….Best of blue (Fans ed.). (2005). On 4Ever blue [CD]. Bangkok: EMI Music  

(Thailand). 

 

3.13  ผลงานทางศิลปะ 

 ช่ือจิตรกร. (จิตรกร). (ปีผลิตผลงาน). ช่ือผลงานศิลปะ [ภาพวาด หรือ Painting]. สถานท่ี:  
หน่วยงานแสดงผลงาน 

 ช่ือจิตรกร. (จิตรกร). (ปีผลิตผลงาน). ช่ือผลงานศิลปะ [ภาพวาด หรือ Painting]. สถานท่ี 

แสดงนิทรรศการ. สืบคน้ วนั เดือน พ.ศ., จาก หรือ Retrieved from  

http://www.xxxxxxxxx 

ตัวอย่าง 

 วสิิทธ์ิ บุญเรือง. (จิตรกร). ( ). ภาพความสุขของเดก็ ๆ [ภาพวาดสีอะคลีลิคผา้ใบ].  
สิปางอาร์ตแกลเลอร่ี. สืบคน้  พฤษภาคม , จาก  
http://www.Sipangartgallery.com/imdex.php?lay=show&ac=cat_show_pro_deta 

il&cid=12884&pid=52394 

  

 สุวฒัน์ แสนขติัยรัตน์. (จิตรกร). ( ). ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ [ภาพวาด]. กรุงเทพฯ: 

หอ้งสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ ์อนุสรณ์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

http://www.sipangartgallery.com/imdex.php?lay=show&ac=cat_show_pro_deta
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 Matisse, H. (Artist). (1910). Still life with Geranium [Painting]. Display at Pinakothek  

der Moderne. Retrieved June 21, 2011, from http://th.wikipedia.  

Org/wiki/Matisse, H. (Artist). (1917). The painter and his model [Painting].  

Retrieved June 21, 2011, from http://th.wikipedia.org/wiki/ 

 

  .   เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

   . .   เวบ็เพจ มีผูแ้ต่งหรือหน่วยงานรับผดิชอบ 

 ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ช่ือบทความ. สืบคน้ วนั เดือน ปี, จาก http://www.xxxxxxxxxx 

ตัวอย่าง 

 สุรชยั เล้ียงบุญเลิศชยั. ( ). จัดระเบียบส านักงานทนายความ. สืบคน้  มิถุนายน ,  
จาก http//www.lawyerscouncil.or.th/2011/index.php?name=knowledge  

CNN Wire Staff. (2011). How U.S. forces killed Osama bin laden. Retrieved May 3,  

2011, from http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden.raid 

/index.htrml 

   3.14.2  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

    ) บทความอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตเดิมปรากฎในวารสาร
ฉบบัพิมพ ์

ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, เลขปีท่ี (ฉบบัท่ี), เลขหนา้, สืบคน้ วนั เดือน ปี,  
จาก http://www.xxxxxxxxxx 

ตัวอย่าง 

 บงการ หอมนาหนา้ ( ). เทคโนโลยกีบัการควบคุมดว้ยตรรกะฟัซซี ตามขั้นตอน และ 

ฟังกช์ัน่สมาชิก. ไมโครคอมพิวเตอร์, ( ), - . สืบคน้  มิถุนายน  
, จาก http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5753 

Judson, R.A., & Klee, E. (2011). Big bank, small bank: Monetary policy implementation  

and bank’s reserve management strategies. Journal of Economics and business,  

63(4), 306-328. Retrieved June 23, 2011, from  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0148619511000142 

 

http://th.wikipedia/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden.raid
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0148619511000142
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    2) บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่มีวารสารฉบบัพิมพ ์

(Internet-only Journal) 

 ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ,์ เดือน). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, เลขของปีท่ี (ฉบบัท่ี). สืบคน้ วนั เดือน ปี,  
จาก http://www.xxxxxxxxxx 

ตัวอย่าง 

 สุนนัทา เลาวณัยศิ์ริ. ( ). ธาตุอาหารหลกัของนํ้าสกดัชีวภาพแบบเขม้ขน้จากขยะ ครัว 

เรือหนา้วารสารออนไลน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ( ). สืบคน้  มิถุนายน  
, จาก http//www.jouranl.msu.ac.th/index.php?option=com_content&task= 

 Buckingham, J. T., LeBeau, L. S., & Klein, W. M. P. (2011). The performance versus  

ability distinction following social comparison feedback. Current Research in  

Social Psychology: An electronic journal. Retrieved June 23, 2011, from  

http://www.uiowa.edu/grpproc/crisp/crisp.html 

 

    3) บทความจากฐานขอ้มูล 

 ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, เลขของปีท่ี (ฉบบัท่ี). สืบคน้ วนั เดือน ปี, จาก 

ช่ือฐานขอ้มูล 

 ทณักานต ์ดวงรัตน์. ( ,  มกราคม). ส่ือสารการตลาดในระดบัรากหญา้,  
ฐานเศรษฐกิจ, จากฐานขอ้มูลบทความอาจารย ์มธบ. 

 Gurbani, V. K., Garvert, A., & Herbsleb, J. D. (2010). Managing a corporate open source  

software asset. Communications of the ACM, 53(2), 155-159. Retrieved June 22,  

2011, from Business source Premier Database. 

 

 3.14.3  บทความจากข่าวสาร จดหมายข่าว จดัทาํเป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

 ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ,์ วนั เดือน). ช่ือบทความ. ช่ือข่าวสาร, ปีท่ี (ฉบบัท่ี). สืบคน้วนั เดือน ปี, จาก  
http://www.xxxxxxxxxx 

 

 

 

http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.uiowa.edu/grpproc/crisp/crisp.html
http://www.xxxxxxxxxx/
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ตัวอย่าง 

 ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก. ( ,  
มิถุนายน). DLO Tax Newsletter, (8). สืบคน้  มิถุนายน , จาก  
http://www.dlo.co.th/node/394 

 Baldwin, L. (2011, April). 5 Ways embedding video helps you. South Dakota  

Advertising and Marketing Newsletter. Retrieved July 5, 2011, from  

http://www.robertsharpassociates.com/blog/embedding-video-website 

 

 3.14.4   หนงัสือพิมพอ์อนไลน์ 
 ผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ,์ วนั เดือน). ช่ือบทความ. ช่ือหนังสือพิมพ์. สืบคน้จาก หรือ Retrieved from  

http://www.xxxxxxxxxx 

ตัวอย่าง 

 ทีมข่าวเศรษฐกิจ. ( ,  พฤษภาคม). บางจากฟุ้งไตรมาสแรกปี  กาํไรพุง่กวา่ .   
พนัลา้น ไทยรัฐ. สืบคน้เม่ือ  พฤษภาคม , จาก  
http://www.thairath.co.th/content/eco/168677 

 

 Srisirirungsimakul, N. (2011, May 1). Starting out on a sultry note. BangkokPost.  

Retrieved from http://mic.matichon.co.th/imagedoc/54/23/06/54230320.PDF 

 

   3.14.5 สารานุกรมออนไลน์ 
ช่ือผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ืองหรือบทความ. ในช่ือบรรณาธิการ (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.).  

ช่ือหนังสือ (หนา้ หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้). สืบคน้จาก หรือ Retrieved from  

http://www.xxxxxxxxxx 

ตวัอยา่ง 

 ปกรณ์ สิงห์สุริยา. ( ). จริยศาสตร์เชิงคุณธรรม. ใน ปกรณ์ สิงห์สุริยา (บ.ก.),  
สารานุกรมปรัชญาออนไลน์ฉบับสังเขป. สืบคน้จาก 

http://www.philospedia.net/virtueethics.html. 

 

http://www.dlo.co.th/node/394
http://www.robertsharpassociates.com/blog/embedding-video-website
http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.thairath.co.th/content/eco/168677
http://mic/
http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.philospedia.net/virtueethics.html
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 Mills, A.P. (2010). Knowledge of language. In Internet Encyclopedia of Philosophy (pp.  

1-15). Retrieved April 25, 2011 from http://www.iep.utm.edu/knowlang/print/ 

 

ปัญหาทีพ่บในการอ้างองิ 

  อญัชลี กลํ่าเพชร และจุฑารัตน์  ปานผดุง ( , หนา้ ) พบวา่ การอา้งอิงและ
การเขียนเอกสารอา้งอิง หรือบรรณานุกรมของผูเ้ขียนบางท่าน ยงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ทั้ง
การอา้งอิงในเน้ือหาและการอา้งอิงทา้ยเล่ม รวมทั้งรูปแบบและการเรียงลาํดบั สรุปไดด้งัน้ี 

1. การอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหา 

1.1 ไม่มีการอา้งถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลบางหนา้ บางบท หรือบางตอนท่ีเป็น
ความรู้ความคิดของผูเ้ขียนคนอ่ืน 

1.2 อา้งอิงขอ้ความท่ีไม่จาํเป็นตอ้งอา้งอิง 

1.3 ระบุตาํแหน่งการอา้งอิงไม่เหมาะสม 

1.4 เขียนช่ือผูแ้ต่งทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศรูแบบนาม-ปี ไม่ถูกตอ้ง 

1.5 รูปแบบการอา้งอิงไม่เป็นรูปแบบเดียวกนัทั้งเล่ม 

1.6 ใชเ้คร่ืองหมายกาํกบัวรรคตอนไม่ถูกตอ้ง 

2. บรรณานุกรม 

2.1 เอกสารท่ีอา้งอิงในเน้ือหาไม่ปรากฏในบรรณานุกรม 

2.2 ขอ้มูลการอา้งอิงในเน้ือหา เช่น ช่ือผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์ไม่ตรงกบัการอา้งอิง
ทา้ยเล่ม 

2.3 ขอ้มูลทางบรรณานุกรมทา้ยเล่มไม่ครบถว้น เช่น ไม่ระบุเลขหนา้ท่ี
ปรากฏบทความทั้งบทความ 

2.4 รูปแบบการอา้งอิงไม่เป็นรูปแบบเดียวกนัทั้งเล่ม 

2.5 ใชเ้คร่ืองหมายกาํกบัวรรคตอนไม่ถูกตอ้ง 

2.6 เรียงลาํดบับรรณานุกรม ไม่ถูกตอ้งตามลาํดบัอกัษรและตามลาํดบัสระ 

 

 

 

 

http://www.iep.utm.edu/knowlang/print/
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บทที ่  

หลกัการเว้นวรรคและการเขยีนที่ถูกต้อง 

 

  เน่ืองจากรูปแบบการเขียนในภาษาไทยนั้นกาํหนดให้เขียนตวัอกัษรท่ีต่อเน่ืองกนั
ไป ซ่ึงจะแตกต่างจากภาษาองักฤษท่ีทุก ๆ คาํจะมีการเวน้วรรคอยา่งชดัเจน ดว้ยเหตุน้ีหากผูเ้ขียน
ตอ้งการใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาจะตอ้งใชก้ารเวน้วรรคเขา้มาช่วย 

  การเวน้วรรคนอกจากใชเ้พื่อส่ือสารระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้านแลว้ การเวน้วรรคยงั
เป็นหลกัเกณฑ์สําหรับงานเขียนท่ีเป็นทางการบางประเภท เช่น งานหนงัสือราชการ งานหนงัสือ
วิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีขอ้กาํหนดใชก้ารเวน้วรรคให้ถูกตอ้ง (เทคนิคการตรวจร่างหนงัสือ การเวน้วรรค
และการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน, , หนา้ - ) 
 

การเว้นวรรค 

  การเวน้วรรค คือ การเวน้ระยะห่างระหวา่งคาํ ขอ้ความ หรือประโยคหน่ึง ๆ 

1. รูปแบบทีใ่ช้ในการเว้นวรรค 

การเวน้วรรคแบ่งออกเป็น    รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี  การเวน้วรรคเล็ก คือ การเวน้ระยะห่างโดยกาํหนดความกวา้ง 

เท่ากบัตวัอกัษร ก หรือเท่ากบัการเคาะแป้นพิมพ ์  เคาะ 

รูปแบบท่ี  การเวน้วรรคใหญ่ คือ การเวน้ระยะห่างโดยกาํหนดความกวา้ง 

เท่ากบัตวัอกัษร กก หรือเท่ากบัการเคาะแป้นพิมพ ์  เคาะ 

 

2. ประเภทของการเว้นวรรค 

การเวน้วรรคสามารถแบ่งออกเป็น  ประเภท ดงัน้ี 

ประเภทท่ี  ตอ้งเวน้วรรคเสมอ 

ประเภทท่ี  ไม่ตอ้งเวน้วรรค 

ประเภทท่ี  เวน้ก็ได ้ไม่เวน้ก็ได ้
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  ประเภทที ่  ต้องเว้นวรรคเสมอ 

  ตอ้งเวน้วรรคเสมอ คือ คาํ ขอ้ความ หรือประโยคนั้นจะตอ้งเวน้วรรค ถ้าไม่เวน้
วรรคถือวา่ผดิหลกัท่ีไดก้าํหนดไว ้มีหลกัการใชด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้อธิบาย เพ่ือให้เห็นภาพท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการเวน้วรรค จึงกาํหนดรูปแบบของ
เวน้วรรคดงัน้ี 

- ใช ้(กก) แทนเพื่อใหท้ราบวา่มีการใชว้รรคใหญ่ 

- ใช ้(ก) แทนเพื่อใหท้ราบวา่มีการใชว้รรคเล็ก 

 

1) เม่ือเขียนขอ้ความจบประโยคแลว้ ตอ้งเวน้วรรคใหญ่ก่อนข้ึนตน้ 

ประโยคใหม่ 
ตัวอย่าง 

 การท่องเท่ียวถือเป็นการเดินทางเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจหรือเพื่อ 

ความสนุกสนานต่ืนเต้นหรือเพื่อหาความรู้(กก)องค์กรการท่องเท่ียวของสหประชาชาติ 
(worldTourism Organization) กาํหนดไวว้่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางโดยใช้ระยะทาง
มากกวา่    กิโลเมตร เพื่อจุดประสงคใ์นการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 ภาษีอากร คือ เงินท่ีรัฐบงัคบัเก็บจากผูมี้เงินได ้เพื่อใชใ้นการ 

พฒันาประเทศโดยรวม(กก)วตัถุประสงคห์ลกัในการเก็บภาษีเพื่อหารายไดใ้ห้พอกบัค่าใชจ่้ายของ
รัฐบาล เพื่อการกระจายรายไดห้รือสนองนโยบายธุรกิจ(กก)โดยกฎหมายท่ีรัฐบาลใช้ในการเขียน
เก็บภาษี คือ ประมวลรัษฎากร 

 

2) เม่ือประโยคนั้นใชป้ระธานกล่าวขอ้ความตอนเดียวต่อกนัเป็น 

ช่วงยาวใหเ้วน้วรรคใหญ่หลงัประธานนั้นเสมอ   

 ตัวอย่าง 

 สมเด็จพระเจา้อู่ทอง(กก)ทรงตั้งกรุงศรีอยธุยา ณ ชยัภูมิท่ี 

เอ้ืออาํนวยทั้งในดา้นความมัน่คงปลอดภยัจากขา้ศึก และความอยูดี่กินดีของชาวอยุธยา คือตั้งอยูบ่น
ดินดอนสามเหล่ียมท่ีมีแม่นํ้าลอ้มรอบ ตวัเมืองมีลกัษณะเป็นเกาะ สะดวกในการป้องกนัตวัเมืองจาก
ผูเ้ขา้มารุกราน และพื้นท่ีเหมาะแก่การเกษตรกรรม เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการคมนาคม อนั
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เน่ืองจากมีแม่นํ้ าสามสายคือ แม่นํ้ าเจ้าพระยา แม่นํ้ าป่าสัก และแม่นํ้ าลพบุรี ไหลมาบรรจบกัน 
ควบคุมเส้นทางคมนาคมทางนํ้าของบรรดาบา้นเมืองท่ีอยูเ่หนือข้ึนไปท่ีจะออกสู่ทะเล 

 

3) หากประโยคนั้นเป็นประโยคความรวม ซ่ึงมีประโยคยอ่ยท่ี 

สมบูรณ์เช่ือมต่อกนัดว้ยคาํสันธาน จะตอ้งเวน้วรรคเล็กหนา้คาํสันธานนั้น 

ตัวอย่าง 

 แนวคิดน้ีมีไวเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ(ก)และประสิทธิผลในดา้น 

การผลิต 

 ลูกจา้งทุจริตต่อหนา้ท่ี(ก)หรือกระทาํความผดิอาญาโดยเจตนาแก่ 

นายจา้งจะไม่มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชย 

 ในกรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัถึงแก่ความตาย(ก)หรือถูกศาลมีคาํสั่งให ้

พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัให้มีผูค้ ํ้าประกนัรายใหม่มาทาํสัญญาคํ้าประกนัแทนภายใน
กาํหนด  (สามสิบ) วนั 

 

4) กาํหนดใหเ้วน้วรรคทุกคร้ังระหวา่ง ช่ือ สกุล ยศ ตาํแหน่ง โดย 

ไม่กาํหนดวา่จะเวน้วรรคเล็กหรือวรรคใหญ่ แต่ใหดู้ความเหมาะสมของเอกสารเป็นหลกั 

 ตัวอย่าง 

 การเวน้วรรคระหวา่งเขียนช่ือ-นามสกุล 

 สุคนธรส  มัง่มีทรัพย ์ ใชก้ารเวน้วรรคเล็ก 

 วรรณกร มุสิกสาร ใชก้ารเวน้วรรคเล็ก 

 ววิฒัน์   อภิสิทธ์ิภิญโญ ใชก้ารเวน้วรรคใหญ่ 

 

การเวน้วรรคระหวา่งเขียนยศ-ช่ือ-นามสกุล 

 พนัโท ฐิติ ไกรสุวรรณ  หรือ พท. ฐิติ ไกรสุวรรณ 

ใชก้ารเวน้วรรคเล็ก 

 ร้อยตาํรวจเอก ดาํรงฤทธ์ิ มีมาก  หรือ ร.ต.อ. ดาํรงฤทธ์ิ มีมาก 

ใชก้ารเวน้วรรคเล็ก 
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 พนัจ่าอากาศเอก บุญไกร สาํราญ หรือ พ.อ.อ. บุญไกร สาํราญ 

ใชก้ารเวน้วรรคใหญ่ 

 

 การเวน้วรรคระหวา่งเขียนยศ-ช่ือ-นามสกุล-ตาํแหน่ง 

 ตัวอย่าง 

 พนัตาํรวจโท นพพล ดียิง่  ประธานกรรมการบริหาร 

ใชก้ารเวน้วรรคเล็ก 

 

 ร้อยตาํรวจเอก  มงคล  ร้อนรักษา รองประธานกรรมการ 

ใชก้ารเวน้วรรคใหญ่ 

 

 ร้อยตาํรวจโท  บุญยิง่  ทรัพยไ์พศาล  รองประธานกรรมการ 

ใชก้ารเวน้วรรคใหญ่ 

 

5) เวน้วรรคเล็กหลงัคาํนาํพระรามพระบรมวงศานุวงศ ์พระนาม  
และฐานนัดรศกัด์ิ  

ตัวอย่าง 

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิงพิกุลทอง กรมขุนศรี
สุนทร 

 สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้ดิศวรกุมาร กรมพระยา
ดาํรงราชานุภาพ 

 สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ 
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ข้อควรรู้ 

1) ในปัจจุบนัการเวน้วรรคอาจจะไม่ใชว้รรคเล็กหรือใหญ่เป็นตวักาํหนดแต่จะ 

ใชก้ารจดัรูปแบบท่ีสวยงามดว้ยการตอ้ง TAB แทน เช่น 

 สุคนธรส มัง่มีทรัพย ์

 วรรณกร มุสิกสาร 

 ววิฒัน์  อภิสิทธ์ิภิญโญ 

2) หากเขียนยศตวัอกัษรยอ่ก็จะตอ้งเวน้วรรคดว้ยเช่นกนั เช่น 

 พนัโท ฐิติ ไกรสุวรรณ  หรือ พท. ฐิติ ไกรสุวรรณ 

 ร้อยตาํรวจเอก ดาํรงฤทธ์ิ  มีมาก หรือ  ร.ต.อ. ดาํรงฤทธ์ิ  มีมาก 

 พนัจ่าอากาศเอก  บุญไกร  สาํราญ  หรือ พ.อ.อ.  บุญไกร  สาํราญ 

 

 

6) ตอ้งเวน้วรรคเล็กก่อนและหลงัตวัเลขในประโยคขอ้ความเสมอ 

การเวน้วรรคเล็กสาํหรับตวัเลขทัว่ไป 

ตัวอย่าง 

 พระแสงกระบ่ีสันปรุทองศีรษะนาค  เศียร  ฝักทองคาํลงยา 

ราชาวดีลายมงคล   และพระเศวตฉตัร  ชั้น 

 เคร่ืองเบญจราชกกุธภณัฑ ์คือ เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ 

ของพระมหากษตัริยเ์พื่อเป็นเคร่ืองแสดงฐานะซ่ึงยดึถือมาแต่โบราณ  อยา่งมี    แบบ 

 

  การเว้นวรรคเลก็ส าหรับตัวเลขทีเ่ป็นจ านวนเงิน 

  ตัวอย่าง 

 สมชายไดรั้บเงินค่าสงเคราะห์บุตรเป็นจาํนวน    บาท 

 บริษทัปุ้มปุ้ยดาํเนินกิจการขายปลีกระหวา่งปียอดซ้ือสินคา้ทั้งส้ิน  
,  บาท 

 กิจการมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามราคาตลาดดงัน้ี , ,    
,   และ  ,  บาท 
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  การเว้นวรรคเลก็ส าหรับตัวเลขบอกเวลา 

  ตัวอย่าง 

 พรุ่งน้ีจะมีการซอ้มเดินสวนสนามเวลา .  น. 
 เม่ือเวลา .  น. ตาํรวจไดเ้ขา้ตรวจคน้บา้นของนายเอก  พบมี 

ส่ิงผดิกฎหมายหลายรายการ จึงดาํเนินการจบักุมเพื่อสอบสวนและดาํเนินคดีต่อไป 

 

  การเว้นวรรคเลก็ส าหรับตัวเลขวนัที่ 
  ตัวอย่าง 

 ธนาคารทุกแห่งประกาศปิดการใหบ้ริการในวนัท่ี  กรกฎาคม  
  เน่ืองดว้ยเป็นวนัหยดุคร่ึงปี 

 วนัมาฆบูชาปีน้ีตรงกบัวนัท่ี  กุมภาพนัธ์   หรือ ข้ึน  ค ํ่า  
เดือน  ทุทธศาสนิกชนต่างพากนัไปวดัทาํบุญตกับาตร 

 

7) ตอ้งเวน้วรรคเล็กก่อนและหลงัตวัอกัษรภาษาอ่ืนท่ีเขียนอยูใ่น 

ประโยคภาษาไทยเสมอ 

  ตัวอย่าง 

 เม่ือตอ้งการปรับเปล่ียนขอ้มูลของการตั้งค่าในรายการ Profile  

เพียงเร่ิมตน้ท่ี labs.istbook.com อีกคร้ัง จะพบว่ารายการ Create Profile ถูกปรับเปล่ียนเป็น Edit 

Profile ซ่ึงจะเป็นการเลือกกลบัไปแกไ้ข การตั้งค่ารายการเดิมอีกคร้ัง ทาํให้สามารถปรับเปล่ียน
รายการท่ีตั้งค่าไวไ้ดต้ามตอ้งการ 

 

8) หากประโยคนั้นมีการแยกยอ่ยรายการ จะตอ้งใชว้รรคเล็ก 

ระหวา่งรายการนั้น 

ตัวอย่าง 

 สินทรัพยห์มุนเวยีนประกอบดว้ย  เงินสด  เงินฝากธนาคาร   
ลูกหน้ีการคา้  ตัว๋เงินรับวสัดุส้ินเปลือง  ค่าใชจ่้าย  จ่ายล่วงหนา้  เป็นตน้ 
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 การจดัทาํงบกาํไรขาดทุน  งบกาํไรสะสม  และงบดุลจาก 

กระดาษทาํการนั้นสามารถทาํไดใ้นลกัษณะเดียวกนักบัธุรกิจใหบ้ริการ 

 

9)  ตอ้งเวน้วรรคเล็กทุกคร้ัง เม่ือเขียนคาํท่ีบ่งบอกถึงสถานท่ีต่าง ๆ  
เช่น ซอย ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  จงัหวดั 

  ตัวอย่าง 

 ร้านดีเคมาร์เก็ตต้ิง  /   ซอยเสือใหญ่อุทิศ  ถนนรัชดาภิเบก  
แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

 บริษทัคา้ขายดี ซอยรามคาํแหง  ถนนรามคาํแหง แขวง 

หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

 

10) ใหใ้ชก้ารเวน้วรรคเล็กดา้นหนา้และหลงัสาํหรับกลุ่มตวัอกัษรท่ี 

เป็นอกัษรยอ่ 

ตัวอย่าง 

 เคร่ืองราชฯ  ชั้น ท.ช.  ท.ม.  จะมีดาราเพื่อไวป้ระดบัดว้ย  ส่วน 

ชั้นอ่ืน ๆ จะมีเฉพาะแพรแถบหอ้งดวงตราเท่านั้น 

 จาํนวนเลขขา้งหลงัอกัษรยอ่บอกนามคมัภีร์  หมายถึง  อนัดบัเล่ม 

ท่ี เช่น  ตบ.    หมายถึง พระไตรปิฏกบาลี เล่มท่ี  

 

11) ตอ้งเวน้วรรคเล็กทุกคร้ังหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน  มหพัภาค   
จุลภาค  อฒัภาค  ปรัศนี  อศัเจรีย ์ และไปยาลนอ้ย 

  ตัวอย่าง 

  การเว้นวรรคเลก็หลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนมหัพภาค (.)  
 . สัตวใ์นขอ้ใดไม่จดัวา่เป็นสัตวบ์ก 

ก. แมว  ข. สุนขั  ค. ชา้ง  ง. คางคก 

   

  การเว้นวรรคเลก็หลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนจุลภาค (,) 
 เขาชอบกิน ผกับุง้, ถัว่, แตงกวา และผกัสดทุกชนิด 
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 พระบรมธาตุในจงัหวดัเชียงใหม่มีอยูม่ากมาย เช่น พระธาตุดอย 

สุเทพ, พระธาตุวดัร่ําเปิง, พระธาตุวดัป่าแดง, พระธาตุวดัโลกไมฬี ฯลฯ 

 

  การเว้นวรรคเลก็หลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนอฒัภาค (;) 
  ศาสนาในโลกปัจจุบนั 

 ศาสนาคริสต์ แบ่งเป็น นิกายโรมนัคาทอลิก; โปรเตสแตนต์; 
ออร์ทอดอกซ์ 

 ศาสนาพุทธ แบ่งเป็น นิกายเถรวาท; มหายาน; วชัรยาน ฯลฯ 

 

  การเว้นวรรคเลก็หลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนปรัศนี (?) 
 ....ถา้กิจการจะคิดค่าเส่ือมราคารถยนตใ์ช่หรือไม่? คาํตอบคือ 

ไม่ใช่ เน่ืองจากค่าเส่ือมราคานั้นไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด 

 จริงหรือไม่? ท่ีเขาวา่กนัวา่เม่ือไดอ้าบนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิแลว้จะมีโชค 

ลาภตามมา 

 

  การเว้นวรรคเลก็หลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนอัศเจรีย์ (!) 
 เอ๊ะ! เสียงผูห้ญิงน่ี เกิดอะไรข้ึน 

 เธอถูกงูกดันัน่เอง โธ่! น่าสงสารจงั 

 

  การเว้นวรรคเลก็หลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนไปยาลน้อย (ฯ) 
 วดัพระเชตุพนฯ  ย่อมาจาก  วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราช

วรมหาวหิาร 

 คาํว่า กรุงเทพฯ เป็นช่ือย่อจาก “กรุงเทพมหานคร” ใช้อกัษรย่อ 
กทม. 
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12) ตอ้งเวน้วรรคเล็กก่อนและหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน ไปยาล 

ใหญ่  ไม้ยมก ทวิภาค  วิภัชภาค อัญประกาศ  วงเล็บ  เสมอภาคหรือเคร่ืองหมายเท่ากับและ
เคร่ืองหมายบวก (ท่ีไม่ใช่เคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์) 
  ตัวอย่าง 

  การเว้นวรรคเลก็หลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) 
 อุบติัเหตุตามทอ้งถนน เช่น รถคว ํ่า  รถชน ผูโ้ดยสาร กระเด็น 

ออกจากตวัรถ ฯลฯ สาเหตุหลกัเกิดจากผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารขาดความระมดัระวงั 

 การทาํฝนเทียมนั้นใหป้ระชาชนหลายดา้น เช่น ช่วยเพิ่มปริมาณ 

นํ้าในการเกษตร เพิ่มปริมาณนํ้าในการบริโภค เพิ่มเส้นทางคมนามทางนํ้า ฯลฯ สาํหรับประเทศไทย
นั้นสามารถทาํฝนเทียมไดเ้ม่ือวนัท่ี  ตุลาคม พ.ศ.  โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรง
กาํกบัการปฏิบติัการฝนหลวงดว้ยพระองคเ์อง 

  การเว้นวรรคเลก็ก่อนและหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนไม้ยมก (ๆ) 
 ทุก ๆ เดือนอภิสิทธ์ิถอนเงินสดไปใชเ้ดือนละ ,  บาท 

 คุณแม่ขอบบ่นซํ้ า ๆ ซาก ๆ จนฉนัอยากจะหูหนวกไปใหรู้้แลว้รู้ 

รอด 

  การเว้นวรรคเลก็หลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนทวภิาค (:) 
 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์: จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ผสมแป้งและนํ้าในอตัราส่วน  :  จากนั้นคนใหเ้ขา้กนัก่อน 

นาํไปป้ันเป็นรูปต่าง ๆ 

  การเว้นวรรคเลก็ก่อนและหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนวภิัชภาค (:-) 
 ความสมบูรณ์ของมนุษยใ์น  มิติ คือ :- ร่างกาย จิตใจ สังคม และ 

วญิญาณ หากสมบูรณ์อยา่งสมดุลแลว้ ก็จะเขา้สู่สภาวะท่ีเรียกวา่ “สุขภาวะ” 

 จาํแนกประเภทของเคร่ืองยศเป็นหมวดหมู่ได ้  หมวด ดงัน้ี :- 
1. หมวดเคร่ืองสิริมงคล 

2. หมวดศิราภรณ์ 

3. หมวดเคร่ืองภูษณาภรณ์ 

4. หมวดเคร่ืองศาสตราวธุ 

5. หมวดเคร่ืองราชูปโภค 
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6. เคร่ืองยศหมวดเคร่ืองสูง 

7. หมวดยานพาหนะ 

 

  การเว้นวรรคเลก็ก่อนและหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนอญัประกาศ  
(“ ”) 

  ธนัวาคม พ.ศ.  เกิดแผน่ดินไหวขนาด .  ตามมาตรา 

ริกเตอร์ ทาํใหเ้กิด “คล่ืนสินามิ” สร้างความเสียหายอยา่งใหญ่หลวงใหก้บัประชาชนและทรัพยสิ์นท่ี
อาศยัอยูช่ายฝ่ังทางตอนใตข้องประเทศไทย และอินโดนีเซีย 

 ใจกลางดาวหางเป็น “กอ้นหิมะสกปรก” ประกอบดว้ยนํ้าแขง็ 

คาร์บอนไดออกไซต ์มีเทน แอมโมเนีย และมีฝุ่ นกบัหินแขง็ปะปนอยูด่ว้ยกนั 

  การเว้นวรรคเลก็ก่อนและหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนวงเลบ็ ( ) 
 บรรยากาศของดวงอาทิตยป์ระกอบดว้ย  ชั้น ไดแ้ก่ ชั้นอุณหภูมิ

ตํ่าสุด (temperature minimum)  โครโมสเฟียร์ (chromospheres) 
เขตเปล่ียนผ่าน (transition region) โคโรนา (corona) และเฮลิ
โอสเฟียร์ (heliosphere) ตามลาํดบัจากตํ่าไปสูง 

 วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแกว้) เป็นวดัท่ี  
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างข้ึนในพ.ศ.  และมีพระ
ราชประสงคใ์ห้เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกว้มรกต) ท่ีนาํมาจากกรุง
เวยีงจนัทร์ 

  การเว้นวรรคเล็กก่อนและหลังเคร่ืองหมายวรรคตอนเสมอภาคหรือ
เคร่ืองหมายเท่ากบั (=) 

 เสียงพยญัชนะเด่ียว = ออกเสียงพยญัชนะตน้เสียงเดียว เช่น มา  
วนิ ตี นุก หมู 

 คาํมูล = คาํดั้งเดิม เช่น กา เธอ วิง่ วุน่ ไป มา 
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  การเว้นวรรคเล็กก่อนและหลังเคร่ืองหมายวรรคตอนเคร่ืองหมาย
บวก (ทีไ่ม่ใช่เคร่ืองหมายทางคณติศาสตร์) (+) 

 ประ, กระ + คาํไทย เช่น ประเด๋ียว ประหน่ึง กระดก กระดุม  
เป็นตน้ 

 ภาษาชวา + มลาย ูเช่น บุหลนั บุหงา บุหรง ทุเรียน นอ้ยหน่า  
มงัคุด มะละกอ โสรง สลดั กริช 

 

13) หากขอ้ความท่ีเขียนนั้นเป็นหวัขอ้จะตอ้งเวน้วรรคเล็กก่อนเขียน 

รายละเอียดต่อไป 

  ตัวอย่าง 

 คาํนาม คือ คาํท่ีใชส้าํหรับเรียกช่ือ คน สัตว ์ส่ิงของ 

 เคร่ืองประดบัพระเศียร เป็นเคร่ืองยศท่ีพระราชทานจาํกดัอยูใ่น 

บรรดาผูมี้อิสริยศกัด์ิสูง 

 

14) จะตอ้งเวน้วรรคเล็กหลงัคาํรบอกหน่วยเสมอ 

ตัวอย่าง 

 ร้านปรีชาไดรั้บเงินมดัจาํกอ้นแรกจาํนวน ,  บาท และจะ 

ไดรั้บกอ้นสุดทา้ยเม่ือทาํงานเสร็จ 

 หอ้งน้ีมีขนาด  ตารางเมตร เหมาะท่ีจะเป็นหอ้งนอนของคุณ 

พอ่กบัคุณแม่ 
 

15) หลงัวลีท่ีเป็นการบอกเวลา จะตอ้งเวน้วรรคเล็กก่อนเขียน 

รายละเอียดต่อไป 

ตัวอย่าง 

 เม่ือวานน้ี ฉนัไปส่งพี่สาวท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

 พรุ่งน้ี พระอาทิตยต์กเวลา   นาฬิกา 
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16) หากหนา้ช่ือสถานประกอบการใชค้าํ “หา้งหุน้ส่วนจาํกดั” หรือ  
“หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล” จะตอ้งเวน้วรรคเล็กหนา้ช่ือสถานประกอบการเสมอ 

ตัวอย่าง 

 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ววิฒัน์ 

 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสามญันิติบุคคล พฒันาแอร์ 

 

17) หากทา้ยช่ือบริษทั สถานประกอบการ ฯลฯ ใชค้าํ “จาํกดั” ตาม 

ทา้ยจะตอ้งเวน้วรรคเล็กหนา้คาํ “จาํกดั เสมอ 

  ตัวอย่าง 

 บริษทัขนส่ง จาํกดั 

 ธนาคารฮ่องกงและเซ้ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
 

18) เวน้วรรคเล็กทั้งขา้งหนา้และขา้งหลงัคาํ ณ และ ธ 

ตัวอย่าง 

 อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตามอนุสัญญาเพื่อยกเวน้การเก็บภาษีซอ้น 

 ขอบนัดาล ธ ประสงคใ์ด จงสฤษด์ิดงั หวงัวรหฤทยั ดุจถวายไชย  
ชโย ฯ  
 

19) หากประโยคนั้นมีการแจกแจงรายการดว้ยคาํวา่ “ไดแ้ก่” จะตอ้ง 

เวน้วรรคเล็กระหวา่งคาํ “ไดแ้ก่” เสมอ 

  ตัวอย่าง 

 บริษทัรับผลิตอุปกรณ์ทางดา้นวศิวกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่  
งานสแตนเลส งานเคร่ืองมือจบัยดึ นิวแมติก และออโตเมชัน่ 

 จกัรวรรดิออสเตรีย-ฮงัการีไดแ้ตกออกเป็นประเทศเอกราชใหม่  
ไดแ้ก่ ออสเตรีย ฮงัการี เชโกสโลวาเกีย ยโูกสลาเวยี 
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20) หากประโยคนั้นมีการยกตวัอยา่งดว้ยคาํวา่ “เช่น” จะตอ้งเวน้ 

วรรคเล็กระหวา่งคาํ “เช่น” เสมอ 

ตัวอย่าง 

 ตวัอยา่งของสินทรัพย ์เช่น ท่ีดิน อาคาร ค่าใชจ่้าย จ่ายล่วงหนา้  
เงินสด เงินฝากธนาคาร และลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ 

 เม่ือเรารับประทานเน้ือสัตว ์เช่น ไก่ หมู ปลา เขา้ไป  ขีดหรือ  
 กรัม จะได ้โปรตีนประมาณ  –  กรัม 

 

21) หากประโยคนั้นมีการแจกแจงรายการหนา้คาํสันธาน “และ”  
“หรือ” จะตอ้งเวน้วรรคเล็กหนา้คาํสันธาน “และ” “หรือ” เสมอ 

  ตัวอย่าง 

 การจ่ายเงินล่วงหนา้ท่ีพบไดบ้่อยคร้ัง เช่น การจ่ายเบ้ียประกนัภยั  
วสัดุส้ินเปลือง ค่าโฆษณา และค่าเช่า 

 เงินกองทุนในลกัษณะน้ี จะตอ้งนาํไปลงทุนเพื่อใหมี้ 

ผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น การนําเงินไปฝากธนาคาร การซ้ือพันธบัตร หรือลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์าง ๆ 

 

22) หากประโยคมีคาํวา่ “เป็นตน้” วางอยูห่ลงัจากแจกแจงรายการให ้

เวน้วรรคเล็กก่อนคาํวา่ “เป็นตน้” เสมอ 

ตัวอย่าง 

 เปิดโรงเรียนสอนเล่นดนตรี ยา่นงามวงศว์าน เช่น กีตาร์ กลองชุด  
เปียโน เบส เป็นตน้ 

 ปัจจุบนัไดน้าํสมุนไพรพื้นบา้นมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑท่ี์ 

หลากหลาย เช่น สบู่เหลว ครีมอาบนํ้า สบู่ขิง แชมพสูระผม เป็นตน้ 
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23)  หากประโยคนั้นมีคาํ “วา่”  ซ่ึงหมายความถึง “มีรายละเอียด 

ต่อไป” จะตอ้งเวน้วรรคเล็กหลงัคาํ “วา่” เสมอ 

ตัวอย่าง 

 เม่ือใดท่ีทอ้แทข้อจงจาํไว ้ยงัมีเพื่อนคอยใหก้าํลงัใจอยูเ่สมอ 

 หลงัจากทาํงานผา่นไปได ้  ปี เอกก็เร่ิมสงสัยวา่ ทาํไมเคา้ไม่ได ้

รับการเล่ือนตาํแหน่ง และไม่ไดข้ึ้นเงินเดือนเลย 

 

 ประเภทที ่  ไม่ต้องเว้นวรรค 

 ไม่ตอ้งเวน้วรรค คือ คาํ ขอ้ความ หรือประโยคนั้นไม่ตอ้งเวน้วรรคถา้เวน้วรรคถือ
วา่ผดิหลกัท่ีไดก้าํหนดไว ้มีหลกัการใชด้งัต่อไปน้ี 

1. ไม่ตอ้งเวน้วรรคระหวา่ง คาํนาํหนา้นามสามญั กบั ช่ือ 

ตัวอย่าง 

 นายสังสรรค ์ เขมาชีวะกุล 

 นางวกิานดา ศิริโชคธนานนัท ์

 คุณอาํนาจ  สุคนเขตน์ 

 คุณหญิงหลง  อรรคระวสุีนทร 

 ท่านผูห้ญิงพนูสุข  พนมยงค ์

 

2.  ไม่ตอ้งเวน้วรรคระหวา่ง บรรดาศกัด์ิ สมศกัด์ิ  ฐานนัดรศกัด์ิ กบั นามหรือ 

ราชทินนาม 

ตัวอย่าง 

 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ  ดิศกุล 

 หม่อมเจา้หญิงพนูพิสมยั  ดิศกุล 

 หม่อมราชวงศศึ์กฤทธ์ิ  ปราโมช 

 พระครูวนิยัธรสุเทพ  จนัทร์ดี 
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3. ไม่ตอ้งเวน้วรรคระหวา่งคาํนาํหนา้ช่ือซ่ึงเป็นตาํแหน่ง หรืออาชีพ 

ตัวอย่าง 

 แพทยห์ญิงสมฤดี  เอ้ือสุดกิจ 

 นายแพทยบุ์ญส่ง  เลขะกุล 

 เภสัชกรชายนพพร  ตั้งใจจริง 

 ผูช่้วยศาสตราจารยว์วิฒัน์  อภิสิทธ์ิภิญโญ 

 ดอกเตอร์ปรีชา  เศรษฐีพงศ ์

 

4. ไม่ตอ้งเวน้วรรคระหวา่งคาํนาํหนา้ซ่ึงเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ  
เอกชน ฯลฯ 

ตัวอย่าง 

 กระทรวงสาธารณสุข 

 มูลนิธิกระจกเงา 

 โรงเรียนบุญวฒันา 

 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 

 สาํนกัพิมพแ์พนดา้เลิร์นน่ิงบุค๊ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สมาคมขา้ราชการบาํนาญกองทพัอากาศ 

 

5. ไม่เวน้วรรคทั้งหนา้และหลงัเคร่ืองหมาย / (ทบั) เม่ือใชร่้วมกบัตวัเลข 

ตัวอย่าง 

 บา้นเลขท่ี /  

 ชั้น ม. /  

 เลขท่ีหนงัสือ ศธ. /  
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6. หากมีเคร่ืองหมายอ่ืนตามหลงัเคร่ืองหมายไปยาลนอ้ย (ฯ) ไม่ตอ้งเวน้วรรค 

ตัวอย่าง 

 รถทวัร์สายอุบลฯ-กรุงเทพฯ 

 รถโดยสารสายอรัญฯ-กรุงเทพฯ 

 นัง่รถโดยสาร  เคหะธนฯ-ปากนํ้า 

 

7. ไม่เวน้วรรคทั้งหนา้และหลงัเคร่ืองหมายยติัภคั ์(-)  ยติัภาค (—)  
ตัวอย่าง 

 สวรรคเ์บ่ียง-กฤษณา อโศกสิน 

 เชิญเท่ียวงานเทศกาลอาหารสามชาติ ไทย-จีน—เวยีดนาม 

 กานพลู –พลู น. ช่ือไมต้น้ ดอกตูม มีรสเผด็ร้อน นาํไปตามแหง้ 

เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองเทศและทาํยา 

 ถา้พระองคท์รงรับสั่งดว้ย............................หรือทรงรับสั่งก่อน 

ในฐานคุน้พระราช-อธัยาศยัแลว้ ไม่ตอ้งใชค้าํนาํกราบบงัคมทูล 

 

 ประเภทที ่  เว้นกไ็ด้ ไม่เว้นกไ็ด้ 

 เวน้ก็ได ้ไม่เวน้ก็ได ้คือ คาํ ขอ้ความหรือประโยคนั้นจะเวน้วรรค หรือไม่เวน้วรรค
ก็ไดซ่ึ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. จะเวน้หรือไม่เวน้วรรคหนา้และหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนวงเล็บ ( ) ก็ไดห้าก 

ตอ้งการจดัเน้ือหาของการอธิบายใหชิ้ดติดกนั หรือเพื่อจดัระดบับรรทดัใหส้วยงาม 

 เวน้วรรคเล็กหนา้และหลงัเคร่ืองหมายวงเล็บ 

ตัวอย่าง 

ลกัษณะของหา้งหุน้ส่วนนั้นมีอยู ่  ประเภท คือ หา้งหุน้ส่วน 

สามญั (ผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนตอ้งรับผิดชอบในภาระหน้ีสินโดยไม่จาํกดัจาํนวน) ห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล (ผูเ้ป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนในลกัษณะน้ีตอ้งมีผูเ้ป็นหุ้นส่วนอย่างน้อย  คน) ท่ีตอ้ง
รับผดิชอบในภาระหน้ีสินโดยไม่จาํกดัจาํนวน 
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 ไม่เวน้วรรคเล็กหนา้และหลงัเคร่ืองหมายวงเล็บ 

ตัวอย่าง 

ลกัษณะของหา้งหุน้ส่วนนั้นมีอยู ่  ประเภท คือ หา้งหุน้ส่วน 

สามญั(ผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนตอ้งรับผิดชอบในภาระหน้ีสินโดยไม่จาํกดัจาํนวน)ห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล(ผูเ้ป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนในลกัษณะน้ีต้องมีผูเ้ป็นหุ้นส่วนอย่างน้อย  คน)ท่ีต้อง
รับผดิชอบในภาระหน้ีสินโดยไม่จาํกดัจาํนวน 

2. จะเวน้หรือไม่เวน้วรรคและหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนอญัประกาศ “  ” ก็ได ้ 
หากคาํในอญัประกาศนั้นเป็นการเน้นเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกบัขอ้ความนั้น ๆ หรือตอ้งการจดัขอ้ความ
ใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีในการพิมพเ์อกสาร 

  ตัวอย่าง 

 ยงิ “จรวด” พลาด ถูก “หน่วยจู่โจม” “รอ.” คุมฝึกสาหสั “กห.”  
สั่งสอบทนัที โตส้ั่น-อาวธุเก่า! 

 แยม้กลุ่มพลงังานน่าสน “แกรนท ์ธอร์นตนั” ช้ีทั้งทุนไทย-ทุน 

นอก “จอ้งฮุบ” จบัตากลุ่มอสังหาฯ-โรงแรมและประกนั “กอ้งเกียรติ” ประกาศรับวาณิชธนากรมือดี
เสริมทพัรับงานเขา้ 

 โฉมฉายคิดวา่ “ปีน้ีฝนจะตกหนกัมาก ฉนัตอ้งทาํอะไรสักอยา่ง”  
เธอจึงไปซ้ือทรายบรรจุถุง เตรียมไวก้ั้นนํ้าเขา้บา้น 

 

3. จะเวน้หรือไม่เวน้วรรคเล็กหนา้คาํสันธาน “และ” “หรือ”  ก็ได ้หากประโยค 

นั้นมีการแจกแจงรายการเพียง   รายการ 

 ตัวอย่าง 

 แม่ใหฉ้นัเลือกวา่จะอยูบ่า้นเล้ียงนอ้งหรือจะไปทาํงานท่ีไร่ 

 หนงัสือเล่มน้ีมีเน้ือหาของการจดัสอบและตกแต่งไมป้ระดบั 
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สรุป 

 การเว้นวรรค  คือ การเวน้วรรคระยะห่างระหวา่งคาํขอ้ความ หรือประโยคหน่ึง ๆ 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น  รูปแบบ ดงัน้ี 

 รูปแบบที ่   การเวน้วรรคเล็ก มีความกวา้งเท่ากบัอกัษร ก  หรือการเคาะแป้นพิมพ ์ 
 เคาะ 

 รูปแบบที่  การเวน้วรรคใหญ่ มีความกวา้งเท่ากบัอกัษร กก หรือเท่ากบัการเคาะ
แป้นพิมพ ์  เคาะ 

 

การเวน้วรรคสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น    ประเภท ดงัน้ี 

 ประเภทที่  ต้องเว้นวรรคเสมอ คือ คาํขอ้ความ หรือประโยคนั้นจะตอ้งเวน้วรรค 
ถา้ไม่เวน้วรรคถือวา่ผดิหลกัท่ีไดก้าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

1. เม่ือเขียนข้อความจบประโยค ตอ้งเวน้วรรคใหญ่ก่อนข้ึนประโยค
ใหม่ 

2. เม่ือประโยคใชป้ระธานกล่าวถึงขอ้ความตอนเดียว ให้เวน้วรรคใหญ่
หลงัประธาน 

3. หากเป็นประโยคท่ีเช่ือต่อกนัด้วยคาํสันธาน ตอ้งเวน้วรรคเล็กหน้า
คาํสันธานนั้น 

4. กาํหนดใหเ้วน้วรรคทุกคร้ังระหวา่ง ช่ือ สกุล ยศ ตาํแหน่ง 

5. เวน้วรรคเล็กหลงัคาํนาํพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระนาม และ
ฐานนัดรศกัด์ิ 

6. ตอ้งเวน้วรรคเล็กก่อนและหลงัตวัเลขในประโยคขอ้ความ 

7. ตอ้งเวน้วรรคเล็กก่อนและหลงัตวัอกัษรภาษาอ่ืนท่ีเขียนในประโยค
ภาษาไทย 

8. หากมีการแยกยอ่ยรายการ ตอ้งใชว้รรคเล็กระหวา่งรายการนั้น 

9. ตอ้งเวน้วรรคเล็กเม่ือเขียนถึงสถานท่ี เช่น ซอย ถนน ตาํบล อาํเภอ 
จงัหวดั  

10. ใหใ้ชก้ารเวน้วรรคเล็กดา้นหนา้และหลงักลุ่มตวัอกัษรท่ีเป็นอกัษรยอ่ 

11. ตอ้งเวน้วรรคเล็กหลงัเคร่ืองหมาย .  ,  ;  ?  !  และ ฯ 
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12. ตอ้งเวน้วรรคเล็กก่อน และหลงัเคร่ืองหมาย ฯลฯ  ๆ  :  :- “  ”  ‘  ’  ( )  
=  + 

13. หากข้อความท่ีเขียนเป็นหัวข้อจะต้องเว ้นวรรคเล็กก่อนเขียน
รายละเอียดต่อไป 

14. จะตอ้งเวน้วรรคเล็กหลงัคาํบอกหน่วยเสมอ 

15. หลงัวลีท่ีบอกเวลา ตอ้งเวน้วรรคหน่วยเสมอ 

16. ตอ้งเวน้วรรคเล็กหนา้ช่ือสถานประอบการท่ีตามหลงัดว้ยคาํวา่ “ห้าง
หุน้ส่วนจาํกดั” 

17. ตอ้งเวน้วรรคเล็กหนา้คาํ “จาํกดั” ท่ีตามหลงัช่ือสถานประกอบการ 

18. เวน้วรรคเล็กทั้งขา้งหนา้ และขา้งหลงัคาํ  ณ  และ ธ 

19. ตอ้งเวน้วรรคเล็กระหวา่งคาํ “ไดแ้ก่” 

20. ตอ้งเวน้วรรคเล็กระหวา่งคาํ “เช่น” 

21. ตอ้งเวน้วรรคเล็กหนา้คาํสันธาน “และ”  “หรือ” 

22. ตอ้งเวน้วรรคเล็กหนา้คาํ “เป็นตน้” 

23. ตอ้งเวน้วรรคเล็กหลงัคาํ “วา่” 

 

 ประเภทที่  ไม่ต้องเว้นวรรค  คือ คาํ ขอ้ความ  หรือประโยคนั้นไม่ตอ้งเวน้วรรค
ถา้เวน้วรรคถือวา่ผดิหลกัท่ีไดก้าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ไม่ตอ้งเวน้วรรคระหวา่งคาํนาํหนา้นามสามญั กบั ช่ือ 

2. ไม่ตอ้งเวน้วรรคระหว่างบรรดาศกัด์ิ  สมศกัด์ิ  ฐานันดรศกัด์ิ  หรือ
ราชทินนาม 

3. ไม่ตอ้งเวน้วรรคระหวา่งคาํนาํหนา้ช่ือซ่ึงเป็นตาํแหน่ง หรืออาชีพ 

4. ไม่ต้องเว ้นวรรคระหว่างคํานําหน้าช่ือซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวสิาหกิจ เอกชน 

5. ไม่เวน้วรรคทั้งหนา้และหลงัเคร่ืองหมาย / (ทบั) เม่ือใชร่้วมกบัตวัเลข 

6. หากมีเคร่ืองหมายอ่ืนตามหลงัเคร่ืองหมายไปยาลนอ้ย (ฯ) ไม่ตอ้งเวน้
วรรค 

7. ไม่เวน้วรรคทั้งหนา้และหลงัเคร่ืองหมายยติัภงัค ์(-)  ยติัภาค (—) 
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 ประเภทที่  เว้นก็ได้ ไม่เว้นก็ได้  คือ คาํ ขอ้ความ หรือประโยคนั้นจะเวน้วรรค
หรือไม่เวน้วรรคก็ได ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. จะเวน้หรือไม่เวน้วรรคหนา้และหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน (  ) ก็ได ้

2. จะเวน้หรือไม่เวน้วรรคหนา้และหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน “  ”  ก็ได ้

3. จะเวน้หรือไม่เวน้วรรคเล็กหนา้คาํสันธาน “และ”  “หรือ” ก็ได ้หาก
ประโยคนั้นมีการแจกแจงรายการเพียง    รายการ 

 

การใช้ค าพูดเป็นภาษาเขยีนทีเ่ป็นทางการ 

 ในระหวา่งภาษาพดู กบัภาษาเขียน นั้น ปัญหาท่ีมีมากท่ีสุดก็คือ ภาษาเขียน วา่ควร
จะเขียนอยา่งไรจึงถูกตามพจนานุกรม ในการพูดนั้น แมจ้ะพูดผิดเพี้ยนกนัไปบา้งก็พอฟังเขา้ใจ แต่
ในดา้นการเขียน ก่อนท่ีจะมีปทานุกรมหรือพจนานุกรมออกมาเป็นทางราชการ คาํบางคาํอาจเขียน
ไม่เหมือนกนั หรือเขียนไม่ตรงกนั เช่น คาํวา่ ละคร เดิม เขียนกนัเป็นหลายรูป คือเขียนเป็น ละคร ก็
มี ลคร ก็มี ละคอน  ก็มี  เพื่อใหเ้กิดเอกภาคในการเขียนเป็นมาตรฐานเดียวกนั ไม่ลกัลัน่ และถูกตอ้ง
ตามอกัขรวธีิของภาษาไทยพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน จึงไดก้าํหนดให้เขียนเพียงรูปเดียว 
คือ ละคร 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   85 

 

 

 (อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม), , 
หน้า - ) 

ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

 

กงสุล 

กฎ 

กฎหมาย 

กบ (เตม็,แน่น) 
กบฏ 

กรรไกร 

กรรเชียง 

กรรโชก 

กรรไตร 

กรรมบถ 

กรรมพนัธ์ุ 

กรรมสิทธ์ิ 

กรวดนํ้า 

กร่อน 

กระจิริด 

กระเชอ(ภาชนะสาน) 
กระตือรือร้น 

 

กะทิ 

กะเทาะ 

กะปริบกะปรอย 

กะโปโล 

กะพง 

กะเพรา 

กะลา 

กะเล่อกะล่า 

กะหร่ีป๊ับ 

 

กงสุล 

กฎ 

กฎหมาย 

กลบ 

กบฏ,กบถ 

กนัไกร 

กนัเซียง 

กนัโซก 

กนัไตร 

กรรมบถ 

กรรมพนัธ์ุ 

กรรมสิทธ์ิ 

ตรวจนํ้า 

กล่อน 

กระจ๊ิริด,กระจิริด 

กระเฌอ,กระเฌอ 

กระตือรือลน้, 
   กะตือรือร้น 

กระทิ 

กระเทาะ 

กระปริบกระปรอย 

กระโปโล,กะโปโร 

กระพง 

กระเพรา 

กระลา 

กระเล่อกระล่า 

กระหร่ีป๊ับ,กะหร่ีพับ๊ 

 กระเทือน 

กระบวนการยติุธรรม 

กระเบียดกระเสียร 

 

กระปรีกระเปร่า 

กระเพาะ 

กระสัน 

กระแสนํ้า 

กระหนก(ลายไทย) 
กระหืดกระหอบ 

กริยา(ไว.คาํแสดง 

         อาการ) 
ก๋วยเต๋ียวราดหนา้ 

กเฬวราก 

กอปร 

กอ้ร่อกอ้ติก 

 

กะทดัรัด 

กะทนัหนั 

 

เกล็ดปลา 

เกศา 

เกษียณอาย ุ

เกษียนหนงัสือ 

 

เกษียรสมุทร 

 

เกสร 

กะเทือน 

ขบวนการยติุธรรม 

กระเบียดกระเสียน, 
  กะเบียดกะเสียน 

กะปร้ีกะเปร่า 

กะเพาะ 

กระสันต ์

กระแสร์นํ้า 

กนก(ทอง) 
กะหืดกะหอบ 

กิริยา(มารยาท) 
 

ก๋วยเต๋ียวลาดหนา้ 

กเลวราก 

ก็อก 

กอป, กอบร 

กอ้ร่อกอ้ติก, 
  กอ้ล่อกอ้ติด 

กระทดัรัด 

กระทนัหนั 

เกร็ดปลา 

เกษา 

เกษียณอาย,ุเกษียรอาย ุ

เกษียณหนังสือ,เกษียร
หนงัสือ 

เกษียณสมุทร, 
  เกษียณสมุทร 

เกษร 

ก 
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ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

กะโหลก 

กกัขฬะ 

กงัวาน 

กงัสดาล 

กญัชา 

กนัดาร (อตัคดั) 
กปั 

กลัป์ 

กากบาท 

กามารมณ์ 

การบูร 

 

กาลเทศะ 

กา้วร้าว 

กาํเนิด 

กิจจะลกัษณะ 

กิตติกรรมประกาศ 

กิตติมศกัด์ิ 

กิริยา (มารยาท) 
 

กุฏฐงั 

เกร็ดความรู้ 

เกร็ดพงศาวดาร 

ขณัฑสกร 

ขดัสมาธิ 

ขนัชะเนาะ 

ขั้ ว  ( ส่ ว น ท่ี ต่ อ ข อ ง
กา้นดอกไม)้ 
ขากรรไกร 

ขากรรไตร 

กระโหลก 

กกัขละ 

กงัวาล 

กงัสดาน 

กนัชา 

กนัดาล (กลาง) 
กปัป์ 

กลั 

กากบาท, กากบาด 

กามารมย ์

การบูร,การบูร, 
  การบูน 

กาละเทศะ 

กร้าวร้าว 

กาํเหนิด 

กิจลกัษณะ 

กิติกรรมประกาศ 

กิติมศกัด์ิ 

กริยา (ไว.คาํแสดง 

  อาการ) 
กุดฐงั 

เกล็ดความรู้ 

เกร็ดพงศาวดาร 

 

 

 เกินดุล 

โกฏิ (  ลา้น) 
โกศ (ท่ีใส่ศพ) 
 

 

 

ขน้ 

ขน้แคน้ 

ขบถ 

ขบวน 

ข่มเหงคะเนงร้าย 

 

ขมีขมนั 

ขโมย 

ขริบ (ตดัเล็บดว้ย 

   ตะไกร) 
ขลิบ (เยบ็หุม้ริมเพ่ือ 

   กนัลุย) 
ขลุกขลิก 

ขะมกัเขมน้ 

 

 

ขะมุกขะมอง 

ขะเยอ้แขยง่ 

 

เกินตุลย ์

โกฎ 

โกศ (เคร่ืองยาสมุนไพร) 
 

 

 

ค่น 

ค่นแคน้ 

ขบฏ 

ขะบวน 

ข่งเหงเคนงร้าย, 
  ข่มเหงคเนงร้าย 

ขมีขะหมนั 

ขะโมย,โขมย 

ขลิบ (เยบ็หุม้ริมเพ่ือ 

   กนัล่ย) 
ขริบ (ตดัเล็บดว้ย 

   ตะไกร) 
ขรุกขริก 

ขมกัเขมน้, 
  ขะมกัเขมน้, 
  คะมกัคะเม่น 

ขมุกขมอม 

เขยอ้แขยง่ 

 

 

 

 

 

 

 

ข 
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ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

ขณัฑสกร 

ขดัสมาธิ 

ขนัชะเนาะ 

ขั้ว (ส่วนท่ีต่อของ  
      กา้นดอกไม)้ 
ขากรรไกร 

ขากรรไตร 

ขาดดุล 

ขา้วกบหมอ้ 

ขา้วของ (ส่ิงของ 

    ต่าง ๆ) 
ขา้วโพด 

ขา้วราดแกง 

ขีดคัน่ (จาํกดั) 
ข้ีเถา้ 

ข้ีราดโทษล่อง 

 

ข้ึนฉ่าย 

เขญ็ใจ 

เขม็ควกั 

เขมด็แขม่ 
เขยก 

เขยนิ 

เขา้ฌาน 

เขา้รีต 

โขยกเขยก 

 

ไข่มุก 

ไขส้ันนิบาต 

 

 

ขนัทสกร 

ขดัสมาส 

ขนัเชนาะ 

คัว่ (เอกของใส่ 

 กระทะตั้งไฟแลว้คน) 
ขากนัไกร 

ขากนัไตร 

ขาดดุลย ์

ขา้วกลบหมอ้ 

เขา้ของ 

 

ขา้วโพด,ขา้วโภชน์ 
ขา้วลาดแกง 

ขีดขั้น (เกณฑก์าํหนด) 
ข้ีเถา้,ข้ีเท่า 

ข้ีราดโทษล่อง, ข้ีลาด
โทษร่อง 

ค่ึนช่าย 

เขน็ใจ 

เขม็ฟัก 

เขมด็แขม่,ขเมด็แขม่ 
เขยก,ขะเหยก 

ขะเหยนิ 

เขา้ฌาณ 

เขา้รีด 

ขโยกเขยก, 
  ขะโหยกขะเหยก 

ไข่มุกข,์ไข่มุกด,์ไข่มุข 

ไขส้ันนิบาติ 

 

  

คณนา 

คทา 

คนโท 

ครรลอง 

ครอก (ฝูงลูกสัตวท่ี์เกิด
ร่วมกนัคราวเดียว) 
ครองแครง 

ครองราชย ์

ครอบคลุม 

คริสตกาล 

คริสตจกัร 

คริสตศ์ตวรรษ 

คริสตศ์าสนา 

คริสตศ์าสนิกชน 

ครุฑ 

ครุภณัฑ ์

คฤหสัถ ์

คฤหาสน์ 
คลอก (ไฟลอ้มเผาออก
ไม่ได)้ 
คลาคลํ่า 

คลางแคลง 

คลินิก 

คล่ืนเหียน 

คลุมเครือ,ครุมเครือ 

ควัน่ (ทาํรอยดว้ยคมมีด
โดยรอบ) 
 

ควัน่จุก 

ควัน่ออ้ย 

 

คณณา 

คธา 

คณโท 

คนัลอง,คลัลอง 

คลอก (ไฟล้อมเผาออก
ไม่ได)้ 
คลองแคลง 

ครองราช 

ครอบคุม 

คริสตก์าล 

คริสตจ์กัร 

คริสตศตวรรษ 

คริสตศาสนา 

คริสตศาสนิกชน 

ครุธ 

คุรุภณัฑ ์

คฤหสั 

คฤหาสถ ์

ครอก (ฝูงลูกสัตว์ท่ีเกิด
ร่วมกนัคราวเดียว) 
คราคลํ่า,คลาคร่ํา 

ครางแครง 

คลินิก,คลินิก,คลินิค 

คล่ืนเหียร 

คลุมเครือ,ครุมเคลือ 

ขวั้น (หัวชั้ว),ฟ่ัน (ทาํส่ิง
เป็นเส้นให้ เข้า เกลียว
กนั) 
ขวัน่จุก,ฟ่ันจุก 

ขวัน่ออ้ย,ฟ่ันออ้ย 

ค 
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ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

ควนิิน 

คอ้น (เคร่ืองมือ 

   สาํหรับทุบ) 
คอนกรีต 

ค่อนขอด 

คอนแวนต ์

คอนเสิร์ต 

คอมมิวนิสต ์

คะ 

คะนอง 

คะนึง 

คะมาํ 

คะย ั้นคะยอ 

คัน่ (แทรกหรือกั้นอยูใ่น
ระหวา่ง) 
คนัดาล 

คมัภีร์ 

คารวะ 

คาํนวณ 

คุกก้ี 

คู่กรณี 

เคก้ 

เคร่ืองยนต ์

เคร่ืองราง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

เคร่ืองสาํอาง 

เคหสงเคราะห์ 

เค่ียวเขญ็ 

แคต็ตาล็อก 

 

แคลอรี 

ควนินิน 

ฆอ้น 

 

คอนกรีด 

ค่อนขอด 

คอนแวนท ์

คอนเสิร์ท 

คอมมูนิสต ์

คะ๊ 

คนอง 

คนึง 

คมาํ 

คะย ั้นคะยอ,ขะย ั้นขะยอ 

ขั้น (ชั้นท่ีทาํลดหลัน่กนั 

  เป็นลาํดบั) 
คนัดาน 

คาํภีร์ 

คาระวะ 

คาํนวน 

คุก๊ก้ี 

คู่กรณีย ์

เคก็ 

เคร่ืองยนตร์ 

เคร่ืองลาง 

เคร่ืองราชอิสสริยาภรณ์ 

เคร่ืองสาํอางค ์

เคหะสงเคราะห์ 

เค่ียวเขน็ 

แคตตาลอก, 
   แคตตาล็อก 

แคลอรี 

 โคตร 

โครงการ 

โควตา 

 

 

งบดุล 

งึมงาํ 

งูสวดั 

เงินทดรอง 

เงินรองจ่าย 

โง่เง่า 

 

 

 

จงกลนี 

จตุสดมภ,์จตุัสดมภ ์

จระเข ้

จลาจล 

จะละเมด็ 

จะละหวัน่,จา้ละหวัน่ 

จกัจัน่ 

จกัร 

จกัรพรรดิ 

จกัรวรรดิ 

จกัรวาล 

จณัฑาล 

จดัสรร 

จตุัรมุข 

 

จตุัรัส 

 

โคต 

โครงการณ์ 

โควตา้ 

 

 

งบดุลย ์

งึมงมั 

งูสวสัด์ิ 

เงินทดลอง 

เงินลองจ่าย 

โง่เหงา้ 

 

 

 

จงกลณี 

จตุสดมภ,์จตุัสดม 

จรเข ้

จราจล 

จาละเมด็ 

จาละหวัน่ 

จัก๊จัน่ 

จกัร์ 

จกัรพรรด์ิ 

จกัรวรรด์ิ 

จกัรวาฬ 

จนัฑาล,จนัฑาล 

จดัสรรค ์

จตุัรมุข,จตุรมุข, 
  จตุรมุข 

จตุัรัส 

 

ง 

จ 
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ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

จนัทน์กะพอ้ 

 

 

จนัทน์เทศ 

จนัทน์ผา 

จนัอบั 

จบัฉ่าย 

จาระไน 

จาํนง 

จิตกาธาน 

จุณ,จรุณ,(ของท่ีละเอียด
,ผง) 
จุดไตต้าํตอ 

จุมพิต 

จุลทรรศน์ (กลอ้ง) 
เจก๊ 

เจดียทิ์ศ 

เจดียสถาน 

เจตจาํนง 

เจตนารมณ์ 

เจตภูต 

เจียระไน 

โจทกจ์าํเลย 

โจทยเ์ลข 

โจษจนั 

 

 

 

ฉกาจ 

ฉบบั 

ฉะนั้น 

จนัทน์กะพลอ้, 
  จนัทร์กะพอ้, 
  จนัทร์กะพลอ้ 

จนัทร์เทศ 

จนัทร์ผา 

จนัทร์อบั 

จบัไฉ่ 

จาระไน,จารไน 

จาํนงค ์

จิตกาธาร 

จุล (เล็ก,นอ้ย) 
 

จุดใตต้าํตอ 

จุมพิศ 

จุลทศัน์ 
เจก็ 

เจดียทิศ 

เจดียส์ถาน 

เจตจาํนงค ์

เจตนารมย ์

เจตภูมิ 

เจียระไน,เจียรนยั 

โจทยจ์าํเลย 

โจทกเ์ลข 

โจษจนั, โจษจนั, 
  โจษจรรย ์

 

 

ฉะกาจ 

ฉะบบั 

ฉะนั้น 

 ฉะน้ี 

ฉะออ้น 

ฉทัทนัต ์

ฉนัญาติ 

 

เฉพาะ 

 

 

ชนวน 

ชนกั 

ชนิด 

ชบา 

ชมดชมอ้ย 

 

ชมพ ู

ชมพู ่
ชมา้ย 

ชโลม 

ชอ้นส้อม 

ชอํ่า 

ชอุ่ม 

ชะนี 

ชะมด 

มดั 

ชะรอย 

ชะลอ 

ชะลูด 

ชชัวาล 

ชีวประวติั 

เชาวน์ (ปฏิภาณไหว 

   พริบ) 

ฉะน้ี 

ฉออ้น 

ฉตัรทนัต ์

ฉนัญาติ,ฉนัทญ์าติ, 
  ฉนัญาต 

เฉพาะ 

 

 

ชะนวน 

ชะนกั 

ชะนิด 

ชะบา 

ชะมดชมอ้ย, 
  ชะมดชะมอ้ย 

ชมภู 

ชมภู่ 

ชะมา้ย 

ชะโลม 

ชอ้นซ่อม 

ชะอํ่า 

ชะอุ่ม 

ชนี 

ชมด 

ชมดั 

ชรอย 

ชลอ 

ชลูด 

ชชัวาลย ์

ชีวะประวติั 

เชาว ์(เร็ว) 
 

ฉ 

ช 
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ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

เช้ิต 

โชคชะตา 

โชห่วย 

 

 

ซวดเซ 

ซกัไซ ้

ซาก 

ซานซ่าน 

ซาบซ้ึง 

ซาลาเปา 

ซ่าหร่ิม 

เซ็นช่ือ 

เซนติเมตร 

 

 

ฌาน 

 

 

 

ญาณ 

 

 

 

ดอกจนั (เคร่ืองหมาย) 
ดอกไมจ้นัทน์ 
ดาดฟ้า 

ดารดาษ 

ดาวคะนอง 

ดาวดึงส์ 

เช้ิร์ต, เช๊ิต 

โชคชตา 

โชวห่์วย 

 

 

ทรวดเซ 

ซกัไซร้ 

ทราก 

ซาบซ่าน,ทราบซ่าน 

ทราบซ้ึง 

ซาละเปา 

ซ่าหร่ิม,ซาหล่ิม 

เซ็นตช่ื์อ 

เซ็นติเมตร 

 

 

ฌาณ 

 

 

 

ญาณ 

 

 

 

ดอกจนัทน์,ดอกจนัทร์ 

ดอมไมจ้นัทร์ 

ดาษฟ้า 

ดารดาด 

ดาวคนอง 

ดาวดึงษ ์

 ดาษด่ืน 

ดาํรง 

ดุล 

ดุลการคา้ 

ดุลการชาํระเงิน 

ดุลอาํนาจ 

ดุษณี 

เดินเหิน 

เดียดฉนัท ์

เดียรดาษ 

ไดญ้าณ 

ไดดุ้ล 

 

 

 

ตกล่องปล่องช้ิน 

ตงิด 

ตน้จนัทน์ 
ตน้ฉบบั 

ตม้โคลง้ 

ตระเวน 

ตลบ 

ตลบตะแลง 

 

ตะกรุมตะกราม 

 

ตะกละตะกลาม 

ตะเฆ่ (เคร่ืองลากเซ็น) 
 

ดาษด่ืน 

ดาํรงค ์

ดุลย ์

ดุลยก์ารคา้ 

ดุลยก์ารชาํระเงิน 

ดุลยอ์าํนาจ 

ดุษณีย ์

เดินเหิร 

เดียดฉนัท,์เดียดฉนั 

เดียรระดาด 

ไดญ้าน 

ไดดุ้ลย ์

 

 

 

ตกร่องหล่องช้ิน 

ตะหงิด 

ตน้จนัทร์ 

ตน้ฉะบบั 

ตอ้มโคร้ง 

ตระเวณ 

ตะหลบ 

ตลบแตลง 

  ตะหลบตะแลง 

ตะกรุมตะกราม, 
  ตะกรุมตะกลาม 

ตะกะตะกลาม 

ตะเข ้(เจระเข,้ตวัไมจ้าก
ก ล า ง จั่ ว บ้ า น ม า ย ั ง
ชายคา) 

ซ 

ฌ 

ญ 

ด 

ต 
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ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

ตะราง 

ตะล่อม 

ตะวนั 

ตั้งศูนย ์

ต่างๆ นานา 

ตาตาราง 

ตานขโมย 

 

 

ตารางสอน 

ตาลโตนด 

ตาลปัตร 

ตาํรับตาํรา 

เตน็ท ์

 

 

 

ถนนลาดยาง 

ถนดัถน่ี 

ถมปัด 

ถ่วงดุล 

ถัว่พ ู

ถึงแก่พิราลยั 

แถลงการณ์ 

 

 

 

ทนทายาด 

ทโมน 

ทยอย 

ทแยง 

ตราง,ตาราง 

ตล่อม 

ตวนั 

ตั้งสูญ 

ต่าง ๆ นา ๆ 

ตาตะราง 

ตานขโมย,ตานโขมย 

ตาลขโมย,ตานขโมย, 
ตาลโขมย 

ตะรางสอน 

ตาลตะโหนด 

ตาละปัตร 

ตาํหรับตาํรา 

เตน็ท ์

 

 

 

ถนนราดยาง 

ถนดัถะหน่ี 

ถมปัทม,์ถมปัศ 

ถ่วงดุลย ์

ถัว่พลู 

ถึงแก่พิลาลยั 

แถลงการณ์ 

 

 

 

ทนทายาท 

ทะโมน 

ทะยอย 

ทะแยง 

 ทรมาทรกรรม 

ทรราช (ผูป้กครอง 

   บา้นเมือง) 
ทรวดทรง 

ทระนง 

ทรัพยสิทธิ 

ทลาย (แตกหกั,พงั) 
 

ทวาย (ช่ืออาหาร,  
   ชนเผา่, เพลงไทย 

ทวารวดี 

ทะนง 

ทะนุบาํรุง 

ทะลวง 

ทะลาย (ช่อหมาก, 
  มะพร้าว) 
ทะล่ึง 

ทะเลสาบ 

ทะวาย (ท่ีออกผลไม่ 
  ตรงตามฤดูกาล) 
ทกัษิณาวรรต 

 

 

ทศันศิลป์ 

ทาส 

ทาํบุญสุนทาน 

ทีฆายโุก 

ทุพภิกขภยั 

ทุรกนัดาร 

ทูต 

ทูนหวั 

ทรมาทรกรรม 

ทรราชย ์(ลทัธิ) 
 

ซวดทรง 

ทรนง 

ทรัพยสิทธ์ิ 

ทะลาย (ช่อหมาก 

  มะพร้าว) 
ทะวาย (ท่ีออกผลไม่ 
  ตรงตามฤดูกาล) 
ทวาระวดี, ทวาราวดี 

ทนง 

ทนุบาํรุง 

ทลวง 

ทลาย (แตกหกั,พงั) 
 

ทล่ึง 

ทะเลสาป 

ทวาย (ช่ืออาหาร, ชนเผา่
, เพลงไทย) 
ทกัษิณาวฏั, 
   ทกัษิณาวฏั, 
  ทกัษินาวรรต 

ทศันะศิลป์ 

ทาษ 

ทาํบุญสุนทร์ทาน 

ฑีฆายโุก 

ทุภิกขภยั 

ทุรกนัดาล,ทุระกนัดาล 

ฑูต 

ทูลหวั 

ถ 

ท 
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ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

ทูลกระหม่อม 

ทูลเกลา้ฯ 

เทคนิค 

เทเวศร์ 

เทา้ความ 

เทิด 

เทิดทูน 

เทิดพระเกียรติ 

แทก็ซ่ี 

แทรกแซง 

โทรทรรศน์ (กลอ้งส่อง 

  ทางไกล) 
โทรมหญิง 

โทสจริต 

 

 

ธญัพืช 

ธาํมรงค ์

ธาํรง 

ธุดงค ์

ธุรการ 

ธุรกิจ 

 

 

นกพิราบ 

นงพะงา 

นนทรี 

นพปฏล 

นภดล 

นวตักรรม 

นยัน์ตา 

ทูนกระหม่อม 

ทูนเกลา้ฯ 

เทคนิก 

เทเวศน ์

ทา้วความ 

เทอด 

เทอดทูน, เทิดทูล 

เทอดกระเกียรติ 

แทก๊ซ่ี 

แซกแซง 

โทรทศัน์ (เคร่ืองรับ) 
 

โซมหญิง 

โทสะจริต 

 

 

ธญัญพืช 

ธาํมรงค,์ ทาํมรงค ์

ธาํรงค,์ ทาํรงค ์

ธุดง 

ธุระการ 

ธุระกิจ 

 

 

นกพิราป,นกพิลาป 

นงพงา 

นนทรีย ์

นพปดล 

นพดล 

นวตกรรม 

นยัน์ตา 

 นาที 

นานปัการ 

นํ้ามนัก๊าด 

นํ้ามนัจนัทน์ 

นิเทศ 

นิมิต 

นิรมิต 

นิวรณ์ 

นิเวศวทิยา 

เนรมิต 

เนืองนิตย ์

โนต้ 

ไนตค์ลบั 

 

 

บรรจบ 

บรรทดั 

บรรทุก 

บรรเทา 

บรรลุ 

บรรเลง 

บล็อก 

บ่วงบาศ 

 

บอระเพด็ 

บงักะโล 

 

บงัสุกุล 

บงัเอิญ 

บญัญติัไตรยางศ ์

บนัดาล 

นาฑี 

นานบัประการ 

นํ้ามนัก๊าซ 

นํ้ามนัจนัทร์ 

นิเทศก,์ นิเทศน์ 

นิมิตร 

นิรมิตร 

นิวร 

นิเวศน์วทิยา 

เนรมิตร 

เนืองนิจ 

โน๊ต 

ไนทค์ลบั 

 

 

บนัจบ 

บนัทดั 

บนัทุก 

บนัเทา 

บนัลุ 

บนัเลง 

บล็อค,บล๊อก,บล๊อค 

บ่วงบาศก,์บ่วงบาศ, 
  บ่วงบาท 

บรเพด็ 

บงักาโล,บงักาโลว,์ 
   บงักะโลว ์

บงัสกุล 

บงัเอิน 

บญัญติัไตรยางค ์

บรรดาล 

ธ 

น 

บ 
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ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

บนัได 

บนัทึก 

บนัเทิง 

บนัลือ 

บาดทะยกั 

บาตร 

บาทบงส์ุ 

บาทหลวง 

บานทะโรค 

บาํเหน็จ 

บิณฑบาต 

บิดพล้ิว 

บุคลากร 

บุคลิก 

บุคลิกภาพ 

บุคลิกลกัษณะ 

บุษราคมั 

บูรณปฏิสังขรณ์ 

เบญจเพส 

เบรก 

เบียดเบียน 

แบ่งสันปันส่วน 

 

แบหลา 

 

 

ปฏิกิริยา 

ปฏิสันถาร 

ปฐมนิเทศ 

บรรได 

บรรทึก 

บรรเทิง 

บรรลือ 

บาทยกั,บาดทยกั 

บาต 

บาทบงส์ 

บาดหลวง 

บานทะโรก 

บาํเน็จ,บาํเหน็ด 

บิณฑบาตร 

บิดพร้ิว 

บุคคลากร 

บุคคลิก 

บุคคลิกภาพ 

บุคคลิกลกัษณะ 

บุษราคาํ 

บูรณะปฏิสังขรณ์ 

เบญจเพศ 

เบรค 

เบียดเบียน 

แบ่งสันปันส่วน, 
  แบ่งสรรคปั์นส่วน 

แบหรา 

 

 

ปฏิกริยา 

ปฏิสันถาน 

ปฐมนิเทศก,์ 
  ปฐมนิเทศน ์

 ปรนนิบติัวตัถาก 

 

ประกายพรึก 

ประกาศิต 

ประจญับาน 

ประจนัหนา้ 

ประจนัหอ้ง 

ประณต 

ประฌาม (กล่าวร้าย) 
ประณิธาน 

ประณีต 

ประดิดประดอย 

ประติมากรรม 

ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 

ประนีประนอม 

 

 

 

ประปา 

ประพาส (ไปเท่ียว) 
ประพิมพป์ระพาย 

ประภสัสร 

ประโยชน์โพดผล 

 

ประสบ 

ประสบการณ์ 

ประสีประสา 

ประสูติ 

ปรนนิบติัวฏัฐาก, 
  ปรนนิบติัวตัตะถาก 

ประกายพฤกษ ์

ประกาสิต 

ประจนับาน 

ประจญัหนา้ 

ประจญัหอ้ง 

ประนต 

ประนาม 

ประนิธาน 

ปราณีต 

ประดิษฐป์ระดอย 

ปฏิมากรรม 

ปฐมารณ์ชา้งเผอืก 

ปฐมาภรณ์มงกุฎไทย, 
 ปฐมาภรณ์มงกุฎไทย, 
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

ประณีปรานอม, 

 ประนีประนอม, 
 ประนีประนอม, 
 ปราณีประนอม 

ปะปา 

ประภาส (แสงสวา่ง) 
ประพิมประพาย 

ปภสัสร 

ประโยชน์โพธิผล, 
 ประโยชน์โภชน์ผล 

ประสพ 

ประสพการณ์ 

ประสีประสา 

ประสูติ,ประสูตร 

ป 
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ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

ประสูติการ (การคลอด) 
 

ประสูติกาล (เวลาคลอด) 
ประหลาด 

ประหตัประหาร 

ปรักหกัพงั 

ปรัมปรา 

ปรัศนี 

ปรากฏ 

ปราดเปร่ือง 

ปรานี (เอ็นดู) 
ปราบดาภิเบก 

ปรามาส 

ปรารถนา 

ปรารมภ ์

ปราศรัย 

ปริตร 

ปริทรรศน์ (กลอ้ง) 
ปริทศัน์ (การวจิารณ์) 
ปรีด์ิเปรม 

ปลน้สะดม 

 

ปลาวาฬ 

ปลาสเตอร์ 

ปลาสนาการ 

ปะการัง 

ปะแล่ม 

ปาฏิหาริย ์

ปิกนิก 

เปรมปรีด์ิ 

เปอร์เซ็นต ์

ประสูติกาล  
   (เวลาคลอด) 
ประสูติการ (การคลอด) 
ปลาด 

ประหดัประหาร 

สลกัหกัพงั 

ปรัมปรา,ปะรําปะรา 

ปรัศนีย ์

ปรากฎ 

ปราชญเ์ปร่ือง 

ปราณี (ผูมี้ชีวติ) 
ปราบดาภิเศก 

ปรามาท 

ปราถนา 

ปรารมณ์,ปรารมย ์

ปราศยั 

ปริต 

ปริทศัน์ (การวเิจารณ์) 
ปริทรรศน์ (กลอ้ง) 
ปรีเปรม 

ปลน้สะดมภ,์ 
   ปลน้สดมภ ์

ปลาวาล 

ปลาสเตอร์,พล๊าสเตอร์ 

ปราศนาการ 

ประการัง 

ปะแหล่ม 

ปาฏิหาร,ปาฏิหารย ์

ปิดนิค 

เปรมปรี 

เปอร์เซนต ์

 แปล ้

ไปรษณียบตัร 

ไปรษณียภณัฑ ์

ไปรษณียวตัถุ 

 

 

ผดุง 

ผลลพัธ์ 
ผล็อย 

ผลดัเปล่ียน 

ผลดัผา้ 

ผลดัเวร 

ผลานิสงส์ 

ผอบ 

ผดัไทย 

ผดัผอ่น 

ผดัวนัประกนัพรุ่ง 

ผดัเวลา 

ผดัศาล 

ผดัหน้ี 

ผา้ขะมา้,ผา้ขาวมา้ 

ผาสุก 

ผดุลุกผดุนัง่ 

ผกูพนั 

เผล ้

เผยเรอ 

เผอิญ 

เผา่พนัธ์ุ 

แผซ่่าน 

แผนการ 

แผห่ลา 

แปล ้

ไปรษณียบ์ตัร 

ไปรษณียภ์ณัฑ ์

ไปรษณียว์ตัถุ 

 

 

ผะดุง 

ผลลพัย ์

ผลอย 

ผดัเปล่ียน 

ผดัผา้ 

ผดัเวร 

ผลานิสงฆ ์

ผะอบ 

ผดัไท 

ผลดัผอ่น 

ผลดัวนักระกนัพรุ่ง 

ผลดัเวลา 

ผลดัศาล 

ผลดัหน้ี 

ผา้คะมา้ 

ผาสุข 

ผลุดลุกผลุดนัง่ 

ผกูพนัธ์ 

เพล่ 

เผลอเรอ 

เผอิญ,เผอิญ,เพอิน 

เผา่พนัธ์ 

แผส่ร้าน 

แผนการณ์ 

แผห่ลา 

ผ 
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ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

ไผท 

 

 

ฝร่ังเศส 

ฝีดาษ 

 

 

 

ฯพณฯ 

พยกัพเยดิ 

 

พยาน 

พยงุ 

พเยยี 

พรรณนา 

พร้อมสรรพ 

พระสงฆอ์งคเจา้ 

 

พราก 

พราง (ทาํใหเ้ขา้ใจเป็น
อ่ืน) 
 

พรางตา 

พฤติการณ์ 

พลศึกษา 

พลอดรัก 

พละกาํลงั 

พลดัพราก 

 

ผไท 

 

 

ฝร่ังเศษ 

ฝีดาด 

 

 

 

พณฯ, ฯพณ 

พะยกัพะเยดิ, 
พยกัเพยดิ 

พะยาน 

พะยงุ 

พะเยยี,พะเยยีร์ 

พรรณา, พรรนา 

พร้อมสรรพ ์

พระสงฆอ์งคเ์จา้, 
  พระสงฆอ์งคะเจา้ 

พลาก 

พลาง  (ในระยะ เวล า
เ ดี ย ว กัน , ชั่ว ระ หว่ า ง
เวลา) 
พลางตา 

พฤติการ 

พละศึกษา 

พรอดรัก 

พลกาํลงั 

พลดัพราก,พรัดพราก 

 

 

 พลาง (ในระยะเวลา 
เดียวกัน,  ชั่วระหว่าง
เวลา) 
พล้ิว 

พหูสูต 

พะงา 

พะงาบๆ 

พะนอ 

พเนา้พะนอ 

พะเนียง 

พะแนง 

พะยอม 

พะเยบิพะยาบ 

 

พะวง 

พงัทลาย 

พนัทาง 

พศัดี 

พสัดุ 

พาณิช (พอ่คา้) 
 

พาณิชย ์(การคา้ขาย) 
พาณิชยศิลป์ 

พาน (เกือบจะ) เช่น  
   พานจะเป็นลม 

พิธีรีตอง 

พิราลยั 

พิลาป (ร้องไห)้ 
พิลิปดา 

พิศวง 

พราง (ทาํให้เข้าใจเป็น
อยา่งอ่ืน) 
 

พร้ิว 

พหูสูตร 

พงา 

ผงาบๆ 

พนอ 

พะเนา้พนอ 

เพนียง 

แพนง 

พยอม 

พะเยบิพยาบ, 
  เพยบิพยาบ 

พวง 

พงัทะลาย 

พนัธ์ุทาง 

พสัดี 

พศัดุ 

พานิช,พาณิชย ์

  (การคา้ขาย) 
พานิช 

พาณิชยศิ์ลป์ 

พาล 

 

พิธีรีตรอง 

พิลาลยั 

พิราป,พิราบ (นก) 
พิลิบดา 

พิสวง 

ฝ 

พ 
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ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

พิศวาส 

 

พิสดาร 

พิสมยั 

พึมพาํ 

พุดตาน (ตน้ไม)้ 
พุทธชาด 

พูก่นั 

พูร่ะหง 

 

เพชฌฆาต 

 

เพนียด 

เพริศพร้ิง 

เพลิงกลัป์ 

เพิ่มพนู 

เพียบพร้อม 

โพธิญาณ 

โพนทะนา 

โพยม 

โพสพ 

 

 

 

ฟ่ัน 

ฟ่ันเชือก 

 

ฟ่ันเทียน 

 

ไฟบรรรลยักลัป์ 

พิสวาส,พิศวาส, 
   พิสสวาท 

พิศดาร 

พิศมยั 

พึมพมั 

พุดตาล 

พุทธชาติ 

ภู่กนั 

ภู่ระหง, ภู่ระหงส์, 
พูร่ะหงส์ 

เพชรฆาต ,เพช็รฆาต, 
  เพชฌฆาตร 

เพนียด,พะเนียด 

เพริดพร้ิง 

เพลิงกลั,เพลิงกาล 

เพิ่มพลู 

เพรียบพร้อม 

โพธิญาน 

โพนทนา 

พโยม 

โพสบ 

 

 

 

ฝ้ัน 

ฝ้ันเชือก,ฟ่ันเชือก, 
   ขว ั้นเชือก 

ฝ้ันเทียน,คว ัน่เทียน 

   ขว ั้นเทียน 

ไฟบรรลยักลั 

 

  

 

ภวงัค ์

ภสัดา 

ภาคภูมิ 

 

ภาพยนตร์ 

ภารกิจ 

ภารธุระ 

ภาวการณ์ 

 

ภูตผ ี

ภูมิใจ 

เภทภยั 

 

 

มกุฎราชกุมาร 

 

มงกุฎ 

มณฑป 

มนิลา (เชือก) 
มนุษยศาสตร์ 

มโนสาเร่ 

มรณกรรม 

มรณภาพ 

มลทิน 

มลาย ู

มหรสพ 

มหาบพิตร 

มหาละลวย 

มหาหิงคุ ์

 

 

ภวงั,พะวงั 

ภศัดา 

พาคภูมิ,พาคภูมิ, 
  ภาคพมู 

ภาพยนต ์

ภาระกิจ 

ภาระธุระ 

ภาวะการณ์,ภาวะการ, 
ภาวการ 

ภูติผ ี

พมูใจ 

เพทภยั 

 

 

มกุฎราชกุมาร, 
  มงกุฏราชกุมาร 

มงกุฏ 

มณฑบ,มนฑป 

มะนิลา 

มานุษยศาสตร์ 

มะโนสาเร่ 

มรณะกรรม 

มรณะภาพ 

มนทิน,มนทิล 

มะลาย ู

มโหรสพ 

มหาบพิต 

มหาระรวย 

มหาหิงค ์

ฟ 

ภ 

ม 
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ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

มหิงส์ 

มเหสี 

มโหระทึก 

มไหควรรย ์

ม่อตอ้ 

มอเตอร์ไซค ์

ม่อหอ้ม,ม่อฮ่อม, 
  หมอ้ห้อม 

มะงุมมะงาหรา 

มกักะสัน 

มคัคุเทศก ์

มงัสวรัิติ 

มณัฑนา 

มธัยสัถ ์

มสัมัน่ 

มาดหมาย 

มาตรการ 

มาตรฐาน 

มาตรแมน้ 

มาตรวา่ 

มานพ (คน) 
มานุษยวทิยา 

ม่าเหม่ียว 

มืดมน 

มุก (รัตนชาติ) 
มุขเด็จ 

มุกตลก 

มุ่งมาด 

มุตกิด 

แมงกะพรุน 

แมน้มาตร 

มหิงค ์

มเหษี 

มโหรทึก 

มไหสวรรค ์

หมอ้ตอ้ 

มอเตอร์ไซด ์

หมอ้ฮ่อม 

 

มะงุมมะงาหลา 

มกัสัน 

มคัคุเทศน ์

มงัสวรัิติ,มงัสะวรัิต 

มณัฑนา,มณัฑณา 

มธัยทัธ์ 
มสัหมัน่ 

มาตรหมาย 

มาตราการ 

มาตราฐาน 

มาดแมน้ 

มาดวา่ 

มาณพ (หนุ่ม) 
มนุษยวทิยา 

ม่าเหม่ียว 

มืดมนธ์,มืดมนต ์

มุกข,์มุกต,์มุข 

มุขเด็ด 

มุขตลก 

มุ่งมาตร 

มุตกิต 

แมงกระพรุน 

แมน้มาด 

 โมฆกรรม 

โมฆียกรรม 

ไมยราบ (พรรณไม)้ 
 

 

ยรรยง 

ยศถาบรรดาศกัด์ิ 

 

ยอ่มเยา 

ยาเกร็ด (ตาํรา) 
ยงุกน้ปล่อง 

ยติุธรรม 

เยาวว์ยั 

 

 

รกรัฏ 

รง (ยางไม)้ 
รถยนต ์

รนหาท่ี 

รยางค ์

ร่วง (หล่น, หลุด) 
 

รสชาติ 

รหสั 

ระเห็จ 

รักษาการ (ปฏิบติัหนา้ท่ี 

  แทนชัว่คราว) 
รังสรรค ์

รังสฤษฏ ์

รังสี 

รัชดาภิเษก 

โมฆะกรรม 

โมฆียะกรรม 

ไมยราพ (ตวัละคร) 
 

 

ยรรยงค ์

ยศฐาบรรดาศกัด์ิ 

  ยศฐาน์บรรดาศกัด์ิ 

ยอ่มเยาว ์

ยาเกล็ด 

ยงุกน้ป่อง 

ยตุติธรรม 

เยาวยั 

 

 

รกชฎั 

รงค ์(สี) 
รถยนตร์ 

ลนหาท่ี 

รยาง,รยางค,์ระยางค ์

ล่วง (ผา่นขา้มจากจุด 

  หน่ึงไปอีกจุดหน่ึง) 
รสชาด 

ระหสั 

ระเห็ด 

รักษาการณ์ 

  (ดูแลเหตุการณ์) 
รังสรร 

รังสฤษด์ิ 

รังษี 

รัชดาภิเษก 

ย 

ร 
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ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

รากเหงา้ 

ราคาเยา 

ร้างรา 

ราญรอน 

ราดยางถนน 

ราศี 

ร่ําลือ 

ริบราชบาตร 

ร่ืนรมย ์

รุบรู่ 

รุ่มร่าม 

รุ่ยร่าย 

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ (รู้ไม่ 
   เท่าทนัเหตุการณ์) 
รูปการณ์ 

เราะราย 

เร่ียไร (เก็บเงิน) 
 

 

 

ฤกษพ์านาที 

 

 

 

ลดราวาศอก 

ลมปราณ 

ลมหวน 

ล่วง (ผา่นขา้มจากจุด 

  หน่ึงไปอีกจุดหน่ึง) 
ล่องชาด 

ลองไน (จกัจัน่) 

รากเง่า 

ราคาเยาว ์

ร้างลา 

รานรอน 

ลาดยางถนน 

ราศี,ราษี 

ลํ่าลือ 

ริบราชบาท 

ร่ืนรมณ์ 

รุบหลู่ 

รุ่มร่าม,ลุ่มร่าย,ลุ่ยล่าย 

รู้เท่าไม่ถึงการ 

 

 

รูปการ 

เราะราย, เราะลาย 

เร่ียราย (เกล่ียนกลาด) 
 

 

 

ฤกษผ์านาที 

 

 

 

ลดลาวาศอก 

ลมปราน 

ลมหวล 

ร่วง (หล่น,หลุด) 
 

ล่องชาด 

ลองใน (โกศชั้นใน) 

 ลออ 

ละคร 

ละมุนละไม 

ละโมบ 

ละลํ่าละลกั 

ละออง 

ละเอียดลออ 

ลกัปิดลกัเปิด 

ลงัถึง 

ลาดตระเวน 

ลายเซ็น 

ลาสิกขา 

ลาํไย 

ลาํไส้ 
เล่ิกลัก่ 

ลิขสิทธ์ิ 

ลิดรอน 

ลิปดา 

ลุกะโทษ 

ลุกล้ีลุกลน 

ลุ่ย 

ลูกกบคอ (มะพร้าว) 
ลูกเกด 

ลูกนิมิต 

ลูกบาศก ์

ลูกปัด 

เลขผา 

เล่นพิเรนทร์ 

เลา้โลม 

เลิกรา 

เลือกสรร 

ละออ 

ลคร,ลคอน,ละคอน 

ละมุนลมยั,ลมุนลมยั 

ละโลภ 

ละร่ําละลกั,ระร่ําละลกั 

ลออง 

ละเอียดละออ 

ลกักะปิดลกัะเปิด 

รังถึง 

ลาดตระเวณ 

ลายเซ็นต,์ลายเซนต ์

ลาสิกขาบท 

ลาํใย 

ลาํใส้ 
เลิกลัก่ 

ลิขสิทธิ 

ริดรอน,ริดลอน 

ลิบดา 

ลุกโทส,ลุกโทษ 

ลุกล้ีลุกรน,รุกร้ีลุกรน 

รุ่ย 

ลูกกลบคอ 

ลูกเกต 

ลูกนิมิตร 

ลูกบาศ 

ลูกปัทม ์

เลขพา,เลขพานาที 

เล่นพิเรน 

เร้าโลม 

เลิกลา 

เลือกสรรค ์

ฤ 

ล 



   99 

 

ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

เลือดกบปาก 

เลือนราง 

โล่ 

โลกาภิวตัน์ 

ไล่เล่ีย 

 

 

วชัพืช 

วนัทยหตัถ์ 
วาณิช (พอ่คา้) 
 

วาณิชย ์(การคา้ขาย) 
วาตภยั 

วาทยกร 

วาทศิลป์ 

วายภุกัษ ์

วารดิถี 

วกิฤตการณ์, 
วกิฤติการณ์ (เหตุการณ์ 

  อนัวกิฤต) 
วกิฤตกาล,วกิฤติกาล 

 

 

วิง่เป้ียว 

วิง่ผลดั 

วญิญาณ 

วติถาร 

วทิยฐานะ 

วธีิการ 

วนิาที 

วปิลาส 

เลือดกลบปาก 

เลือนลาง 

โล่ห์ 

โลกาภิวฒัน์ 

ไล่เร่ีย 

 

 

วชัชพืช 

วนัทยาหตัถ ์

วาณิชย ์(การคา้ขาย), 
  วานิช 

วานิช 

วาตะภยั 

วาทยากร 

วาทะศิลป์ 

วายพุกัตร์ 

วาระดิถี 

วกิฤตการ, วกิฤติการ, 
วกิฤตกาล,วกิฤติกาล 

 

วกิฤตการ, วกิฤติการ, 
  วกิฤตการณ์, 
  วกิฤติการณ์ 

วิง่เปร้ียว 

วิง่ผดั 

วญิญาน 

วติถาน 

วทิยะฐานะ 

วธีิการณ์ 

วนิาฑี 

วปิลาศ 

 วปัิสสนา 

วพิากษว์จิารณ์ 

วริิยอุตสาหะ 

วไิล 

วหิารคด 

วดิีทศัน์ 
วรีกรรม 

เวนคืน 

 

 

ศกัยภาพ 

ศพัท ์

ศิลปกรรม 

ศิลปะลกัษณะ 

ศิลปวฒันธรรม 

ศิลปวตัถุ 

ศิลปจารณ์ 

ศิลปศึกษา 

ศิลปหตัถกรรม 

ศิลปะ 

ศิลปะการแสดง 

ศิลปะปฏิบติั 

ศิลปะประยกุต ์

ศิลปะและวฒัธรรม 

ศิลปะสถาปัตยกรรม 

ศิลปะสากล 

ศิลปะอุตสาหกรรม 

ศึกษานิเทศก ์

ศูนยห์นา้ 

โศกเศร้า 

 

วปัิสนา 

วพิากยว์จิารณ์ 

วริิยะอุตสาหะ 

วลิยั 

วหิารคต 

วดีิทศัน์ 
วรีะกรรม 

เวรคืน 

 

 

ศกัยะภาพ 

ศพัย ์

ศิลปะกรรม 

ศิลปะลกัษณะ 

ศิลปะวฒันธรรม 

ศิลปะวตัถุ 

ศิลปะจารณ์ 

ศิลปะศึกษา 

ศิลปะหตัถกรรม 

ศิลป 

ศิลปะการแสดง 

ศิลปปฏิบติั 

ศิลปประยกุต ์

ศิลปและวฒันธรรม 

ศิลปสถาปัตยกรรม 

ศิลปสากล 

ศิลปอุตสาหกรรม 

ศึกษานิเทศ 

สูญหนา้ 

โศรกเศร้า 

ว 

ศ 
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ค า มักเขียนผดิเป็น  ค า มักเขียนผดิเป็น 

 

 

ษมา 

 

 

สกดั 

สกา 

สกาว 

สดมภ ์(เสา,หลกั,ช่อง) 
สดบั 

สถานการณ์ 

 

สถิต 

สถูป 

สนุกเกอร์ 

สบง 

สบาย 

สบู่ 
สไบ 

สภาวการณ์ 

สภาวธรรม 

สมดุล 

สมุห์บญัชี 

สยวิ 

สร้างสรรค ์

สลา้ง 

สวมกอด 

สอบเชาวน์ 
สะกด 

สะกิด 

สะคราญ 

 

 

สมา, สะมา 

 

 

สะกดั 

สะกา 

สะกาว 

สะดม (ปลน้) สะดมภ ์

สะดบั 

สกานการ,สถานะการ 

  สถานะการณ์ 

สถิตย ์

สถูบ 

สนุ๊กเกอร์ 

สะบง 

สะบาย 

สะบู่ 
สะไบ 

สภาวะการณ์ 

สภาวะธรรม 

สมดุลย ์

สมุหบญัชี 

สะหยวิ 

สร้างสรร,สร้างสรรพ ์

สล่าง 

สรวมกอด 

สอบเชาว ์

สกด 

สกิด 

สคราญ 

 สะดวก 

สะเทินนํ้าสะเทินบก 

สะทอ้น 

สะบกั 

สะบดั 

สะพรึงกลวั 

สะพาน 

สะอาด 

สะอ้ิง 

สักการบา 

สักหลาด 

สังเกต 

สังเกตการณ์ 

สังเขป 

สังฆทาน 

สังวร 

สังวาล 

สังสรรค ์

สัจพจน ์

สัญประกาศ 

สัญลกัษณ์ 

 

 

สัณฐาน 

สัตตบงกช 

สัตตบรรณ 

สัตตบุษย ์

สันดาป 

สันโดษ 

สันตะปาปา 

สันถวไมตรี 

สดวก 

สะเทิ้นนํ้าสะเทิ้นบก 

สทอ้น 

สบกั 

สบดั 

สพึงกลวั,สะพึงกลวั 

สพาน 

สอาด 

สอ้ิง 

สักการะบูชา 

สักกะหลาด 

สังเกตุ 

สังเกตการ,สังเกตุการ 

สังเขบ 

สังคทาน 

สังวรณ์ 

สังวาลย ์

สังสรร 

สัจจพจน์ 
สัญญประกาศ 

สัญญลกัขณ์ 

  สัญญลกัษณ์ 

  สัญลกัขณ์ 

สัณฐาน,สันฐาน 

สัตบงกช 

สัตบรรณ 

สัตบุษย ์

สันดาบ 

สันโดด 

สันตะปาปา 

สันทวะไมตรี 

ษ 

ส 
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สันนิษฐาน 

สับปลบั 

สัปปะรด 

 

สับปะรังเค 

สัปดบั 

สัปหงก 

 

 

สัพยอก 

สัมปทาน 

สัมฤทธ์ิ,สาํริด 

สัมมนา 

สากกะเบือ 

สาทิสลกัษณ์ 

สาธารณชน 

สาธารณประโยชน์ 
สาธารณสถาน 

สาธารณสุข 

สาธารณูปการ 

สานุศิษย ์

สาบสูญ 

สาปแช่ง 

สายสิญจน ์

สารทุกขสุ์กดิบ 

สารประโยชน์ 
สารพดั 

สาระบนัเทิง 

สาระสังเขป 

สาระสาํคญั 

สารัตถประโยชน์ 

สัณนิษฐาน 

สับปรับ 

สับปะรส, สับปะรส, 
  สัปรด 

สัปรังเค 

สัปคบั,สับปะคบั 

สับปะหงก,  
   สัปประหงก 

   สัปงก 

สัพยอก 

สัมประทาน 

สัมริด, สาํฤทธ์ิ 

สัมนา 

สากกะเบือ,สากเบือ 

สาทิศลกัษณ์ 

สาธารณะชน 

สาธารณะประโยชน์ 
สาธารณะสถาน 

สาธารณะสุข 

สาธารณูประการ 

ศานุศิษย ์

สาปสูญ 

สาบแซ่ง 

สายสิญจ,์สายสิญ 

สาระทุกขสุ์กดิบ 

สาระประโยชน์ 
สาระพดั 

สารบนัเทิง 

สารสังเขป 

สารสาํคญั 

สารัตถะประโยชน์ 

 สารัตถะสาํคญั 

สาลิกา 

สาํปะหลงั 

 

สาํมะโนครัว 

สาํหรวด (ฝาเรือน) 
สาํอาง 

สิงโต 

สินเธาว ์

สินบริคณห์ 

สิริมงคล 

สีทนัดร 

สีสัน 

สีสันวรรณะ 

 

 

สุกใส 

สุญญากาศ 

สุดสวาท 

สุพรรณบฏั 

สุหนตั 

เสกสรร 

เส้นจนัท ์(ก๋วยเต๋ียว) 
เสถียร 

เสนียด 

เสบียง 

เสลด 

เสาวนีย ์

เสียศูนย ์

เส้ือเช้ิต 

แสตมป์ 

สารัตถสาํคญั 

สาริกา 

สัมประหลงั 

  สัมปะหลงั 

สาํมะโนครัว,สัมโนครัว 

สาํรวจ (ตรวจสอบ) 
สาํอางค ์

สิงห์โต 

สินเธาว,์สินเทาว ์

สินบริคนห์ 

ศิริมงคล 

สีธนัดร 

สีสรร,สีสรรค,์สีสรรพ ์

สีสรรวรรณะ, 
  สีสันวรรณะ, 
  สีสรรพว์รรณะ 

สุขใส 

สูญญากาศ 

สุดสวาสด์ิ 

สุพรรณบตัร 

สุหนดั 

เสกสรรค ์

เส้นจนั,เส้นจนัทน์ 
เสฐียร 

เสนียด,เสนียจ 

สะเบียง 

เศลษม,์สะเหลด 

เสาวณีย ์

เสียสูญ 

เส้ือเช๊ิต,เส้ือเช้ิร์ต 

สแตมป์ 
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แสบสัน 

 

 

หงส์ 

หญา้ฝร่ัน 

หญา้ลิเภา,ยา่นลิเภา 

 

หนา้กลอ้ 

หนา้ปัด 

หมอ้ห้อม,ม่อห้อม, 
  ม่อฮ่อม 

หมาใน 

หมูหยอ็ง 

หยอ็งแหยง็ 

หยกัศก 

หยากไย,่หยากไย ่

หลงใหล 

หลกัการ 

หลบัใหล 

หลุดลุ่ย 

หลุมพราง 

หวนคะนึง 

หอมหวน 

หอยแครง 

หอยแมลงภู่ 

หวัป่า 

หวัมงักุทา้ยมงักร 

หินชนวน 

หินดินดาน 

เหงา้ (ลาํตน้พืชบางชนิด) 
เหง่ือกาฬ 

แสบสันต ์

 

 

หงษ ์

หญา้ฝร่ัง 

หญา้ลิเพา,ยา่ลิเพา, 
   ยา่ลิเภา 

หนา้กร้อ 

หนา้ปัทน์ 
หมอ้ฮ่อม 

 

หมาไน 

หมูหยอง 

หยองแหยง 

หยกัโศก 

หยากใย,่หยกัใย 

หลงไหล 

หลกัการณ์ 

หลบัไหล 

หลุดรุ่ย 

หลุมพลาง 

หวลคะนึง,หวลคะนึง 

หอมหวล 

หอยแคลง 

หอยแมงภู่ 

หวัป่าก ์

หวัมงกุฎทา้ยมงักร 

หินชะนวน 

หินดินดาล 

เง่า (โง่) 
เหง่ือกาล 

 เหตุการณ์ 

เหมน็สาบ 

เหล็กใน 

เหล็กวลิาด,เหล็กวลิาศ 

เหลวไหล 

เหลือเขญ็ (ลาํบากท่ีสุด) 
แหลกลาญ 

โหยหวน 

ใหลตาย (โรค) 
ไหม ้

 

 

อนิจกรรม 

อนิจจา 

อนุญาต 

อนุมติั 

อนุสาวรีย ์

อเนก 

อเนจอนาถ 

 

 

อโนดาต 

อภิชาต 

อภิรมย ์

อภิเษก 

อรหนัต ์(ผูบ้รรลุ 

    นิพพาน) 
อลงัการ 

อวสาน 

อเวจี 

อสัญกรรม 

เหตุการ 

เหมน็สาป 

เหล็กไน 

เหล็กววิาส 

เหลวใหล 

เหลือเขน็ (เขน็ไม่ข้ึน) 
แหลกลาญ,แหลกราน 

โหยหวล 

ไหลตาย 

ใหม ้

 

 

อนิจจกรรม 

อนิจา 

อนุญาติ 

อนุมตั 

อนุเสาวรีย ์

เอนก 

อเนถอนาถ, 
 อะเน็จอนาถ, 
 อเน็จอนาถ 

อะโนดาษ,อโนดาด 

อภิชาติ 

อภิรมย ์

อภิเสก,อภิเศก 

อรหนั, (สัตวใ์นนิยาย) 
 

อลงัการ์ 

อวสานต ์

อะเวจี 

อสัญญกรรม 

ห 

อ 
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อหงัการ 

ออกซิเจน 

ออ้ยควัน่ 

อะลุ่มอล่วย, 
  อะลุม้อล่วย 

อะไหล่ 

 

อตัคดั 

อตัชีวประวติั 

อธัยาศยั 

อปัภาคย ์

อปัระมาณ 

อาคเนย ์

อาเจียน 

อาชาไนย 

อาเซีย 

อานิสงส์ 

อาพาธ 

อาเพศ 

อารมณ์ 

อาลยัอาวรณ์ 

อาวรณ์ 

อาสน์สงฆ ์(ท่ียกพื้น 

  สาํหรับพระสงฆน์ัง่) 
อาสนะสงฆ ์(ท่ีนัง่ของ 

   พระสงฆ ์

อาํนาจบาตรใหญ่ 

อาํมหิต 

อินทรธนู 

อินทรี (นก,ปลา) 
 

อะหงัการ 

ออกซิเจน,ออกซิเยน่ 

ออ้ยขวั้น,ออ้ยฟ่ัน 

อลุ่มอะล่วย, 
   อะลุ่มอะหล่วย 

อาหลัย่, อาไหล่, 
   อะหลัย่ 

อดัตะคดั 

อตัชีวะประวติั 

อธัยาศรัย 

อปัภาค,อบัประกาคย ์

อปัมาณ 

อาณเณย ์

อาเจียร 

อาชานยั,อาชาไน 

อาเชีย 

อานิสงฆ ์

อาพาธ 

อาเพท, อาเภท 

อารมย ์

อาลยัอาวร 

อาวร 

อาสนสงฆ ์

 

อาสนสงฆ ์

 

อาํนาจบาทใหญ่ 

อาํมะหิต 

อินทร์ธนู 

อินทรีย์ ( ร่างกายและ
จิตใจ) 

 อินทรียวตัถุ 

อินงัขงัขอบ 

อิริยาบถ 

 

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

อิเล็กโทน 

อิสรภาพ 

อิสรเสรี 

อิสริยยศ 

อิสริยาภรณ์ 

 

อุดมการณ์ 

อุตพิต 

อุตสาหพยายาม 

อุบติัการณ์ 

อุปการคุณ 

อุปาทาน (การนึกเอา 

    เอง) 
อุปโลกน์ 
อุโมงค ์

เอเชีย 

โอกาส 

ไอศครีม 

อินทรียวตัถุ 

อีนงัขงัขอบ 

อิริยาบท, อริยาบถ, 
  อริยาบถ 

อิเล็กทรอนิกส์, 
   อิเล็คโทรนิคส์ 

อีเล็คโทน 

อิสระภาพ 

อิสระเสรี 

อิศริยยศ 

อิสสริยาภรณ์, 
  อิศริยาภรณ์ 

อุดมกี 

อุตพิษ,อุตตะพิษ 

อุตสาหะพยายาม 

อุบติัการ 

อุปการะคุณ 

อุปทาน 

 

อุปโลก 

อุโมง 

เอเซีย 

โอกาศ 

ไอศกรีม ,ไอสครีม 

   ไอสครีม 
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