
การจดัการบรรณานกุรมด้วยโปรแกรม
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นายบญุเกียรติ เจตจ านงนชุ
นกัวิชาการ

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.)



ประเดน็น าเสนอ
•การท ารายการอ้างอิง (citation) 
•บรรณานกุรมด้วย Reference Tools
•ประเดน็ลขิสทิธ์ิในยคุดิจิทลัท่ีควรทราบ



อ้างอิง/บรรณานกุรม สว่นส าคญัของผลงานวิชาการ

การบอกรายละเอยีดของแหลง่สารสนเทศ
ทีใ่ชป้ระกอบการศกึษาคน้ควา้

ซึง่น าเสนอในรปูของรายงาน ภาคนพินธ ์
บทความ หนังสอืวชิาการ และรายงานการวจัิย





อ้างอิง/บรรณานกุรม



บนัทกึเลก็ๆ ท่ีมาของอ้างอิง

งานวจิยัเร ือ่ง ........................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~ [1] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~[2]~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 
เรือ่ง .................
โดย .................
สถานทีพ่มิพ์ .................
วันที ่.................
เนือ้หา ................. .................

2 
เรือ่ง .................
โดย .................
สถานทีพ่มิพ์ .................
วันที ่.................
เนือ้หา .................



กวา่จะได้มา ......
• ค้นเอกสาร/สื่อทรัพยากรที่ใช้ประกอบการท าผลงานวิชา
• บนัทกึ สรุปความ เก็บรายการบรรณานกุรม

• หายเม่ือไร ไมรู้่
• ต้องมาไลใ่สแ่ตล่ะจดุ
• รูปแบบ

• จ ายาก ทัง้หนงัสือ วารสาร รายงาน หนงัสือพิมพ์ เวบ็ไซต์ ...
• แย่จงั ถกูปรับรูปแบบใหมท่ัง้หมด
• รันเลขใหม ่(กรณีใช้แบบตวัเลข)



Citation Style
•APA
•Vancouver
•MLA
•Chicago Manual of Style 

(author-date)  *
•Harvard Style *

• IEEE
•จฬุาฯ
•ม.เกษตรฯ
•ม.มหิดล
•ม.หวัเฉียว ???



รูปแบบการลงรายการอ้างอิง
• APA (American Psychological Association) 
เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานกุรมท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ในสาขาวิชา จิตวิทยา การศกึษา สาขาสงัคมศาสตร์
และ อ่ืนๆ

• MLA (Modern Language Association) 
เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานกุรมท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ในสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลป และสาขามนษุยศาสตร์

• Chicago 
เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานกุรมท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ในทกุสาขาวิชานิยมใช้ในการลงรายการหนงัสือ นิตยสาร 
หนงัสือพิมพ์ และเอกสารท่ีอ้างอิงเป็นเอกสารท่ีไมเ่ป็นวิชาการมากนกั

• Harvard Style 
เป็นรูปแบบการลงรายการท่ีพบมากในบทความเชิงวิชาการมหาวิทยาลยั

• Vancouver 
เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานกุรมท่ีนิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์



ใช้ข้อมลูตอ่ไปนีร้ะบอุ้างอิง (Citation) แบบ Vancouver
• สร้างสรรค์งานพิมพ์คณุภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0

• โดย บญุเลศิ อรุณพิบลูย์ และ นายบญุเกียรติ เจตจ านงนชุ

• ISBN 976-616-12-0048-0

• พิมพ์ครัง้ท่ี 1 (มกราคม 2553)

• จ านวน 2,000 เลม่

• ราคา 200 บาท

• สงวนลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2553 ตาม พ.ร.บ. ลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2537

• ศนูย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ

• ไมอ่นญุาตให้คดัลอก ท าซ า้และดดัแปลงสว่นใดสว่นหนึง่ของหนงัสือฉบบันี ้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลาก
ลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของลขิสทิธ์ิเทา่นัน้



ตวัอย่าง  Citation Style
• APA

OpenOffice.org Writer(บญุเลศิ อรุณพิบลูย์ & บญุเกียรติ เจตจ านงนชุ, 2553)
• MLA

OpenOffice.org Writer(บญุเลศิ อรุณพิบลูย์ and บญุเกียรติ เจตจ านงนชุ)
• Chicago Manual of Style (author-date)

OpenOffice.org Writer(บญุเลศิ อรุณพิบลูย์ and บญุเกียรต ิเจตจ านงนชุ 2553)
• IEEE

OpenOffice.org Writer[1]
• Vancouver

OpenOffice.org Writer(1)



รูปแบบบรรณานกุรม Vancouver



ใช้ข้อมลูตอ่ไปนีส้ร้างบรรณานกุรมแบบ Vancouver
• สร้างสรรค์งานพิมพ์คณุภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0

• โดย นายบญุเกียรติ เจตจ านงนชุ

• ISBN 976-616-12-0048-0

• พิมพ์ครัง้ท่ี 1 (มกราคม 2553)

• จ านวน 2,000 เลม่

• ราคา 200 บาท

• สงวนลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2553 ตาม พ.ร.บ. ลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2537

• ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ

• ไมอ่นญุาตให้คดัลอก ท าซ า้และดดัแปลงสว่นใดสว่นหนึง่ของหนงัสือฉบบันี ้นอกจากจะได้รับอนญุาต
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของลขิสทิธ์ิเทา่นัน้

• จงัหวดัปทมุธานี



Bibliography Style
• APA
• Vancouver
• MLA
• Chicago Manual of Style (author-date)  
• Harvard Style
• IEEE
• จฬุาฯ
• ม.เกษตรฯ
• ม.มหิดล



ตวัอย่างบรรณานกุรม

APA

MLA



ตวัอย่างบรรณานกุรม (ตอ่)
Chicago Manual of Style (author-date)

IEEE

Vancouver





Reference Tools พระเอกส าหรับคณุ
• EndNote X1, EndNote Web
• JabRef
• ProCite
• RefWorks
• Zotero
• Mendeley
• TextCite
• CiteULike
• Connotea

• Microsoft Word 2013 (up)
• OpenOffice.org
• LibreOffice.org



Zotero Mendeley EndNote JabRef

Installation
-Firefox Extension
-Desktop-App
with browser
extension for
Firefox, Safari,
Chrome
- Web based

- Desktop
- Web based

- Desktop
- Web based

- Only desktop
> Developement of web 
version
discontinued

Platform / 
Operating System

Windows, Mac, Linux Windows, Mac, Linux Windows, Mac Windows, Mac, Linux

Mobile App Mobile version of zotero.org App for iOS and Android EndNote for iPad Only for Windows tablets

Online Storage Free version: 300 MB Free version: 2 GB for personal 
library

Web: 5 GB
Basic: 2 GB

--

Document Types 33 document types 20 document types 51 document types 19 document types

Citation Styles 16 citation styles with 
installation
> More then 7,000 styles can 
be added 

16 citation styles with 
installation
> More then 8,000 styles can 
be added

More than 6,000 citation 
styles installed

Formatting and citation styles 
with BibTeX



Zotero Mendeley EndNote JabRef

Import 18 data formats incl. RIS, 
BibTeX, MODS, RDF, Refer / 
BibIX etc.

BibTeX (.bib), RIS (.ris), 
EndNote (.xml, .enw), 
Zotero (zotero.sqlite), 
ReadCube,
RefMe etc.
> all major databases
> new filters may be 
requested

RIS, Tab Delimited
> over 700 database specific 
filters

> BibTeX, RIS, Tab Delimited, 
EndNote etc.
> Creation of personal 
import filters supported

Export Yes

BibLaTeX, RDF, BibTeX, 
Bookmarks, COinS,
CSL, JSON, CSV, EndNote 
XML, 

Yes 

(BibTeX, RIS, EndNote, XML)

Yes 

(BibTeX, RIS, Tab Delimited)

Yes 

(BibTeX, RIS, EndNote, XML)

Cost Free Free 299.95 Usd Free

Online Storage Free version: 300 MB Free version: 2 GB for 
personal library

Web: 5 GB
Basic: 2 GB

--



Reference Tools ทางเลือก
•Chrome/firefox+ Mendeley บนฐานของ OpenURL
• ฟรี

•ท างานได้ทัง้ Microsoft Office , OpenOffice และ LibreOffice
• ทกุที่ ทกุเวลา

•อตัโนมตัิ



How to use Mendeley
•Mendeley desktop
• ติดตัง้บนคอมพิวเตอร์
• สนบัสนนุระบบปฏิบตัิการ ( Windows, MacOS, Linux, iOS and Android)
• Download จาก http://www.mendeley.com

•Mendeley Web
• ให้บริการจดัการผ่านเบาว์เซอร์
• มีพืน้ที่ฟรี 2 GB ในการเก็บข้อมลูบรรณานกุรมและPDf



Program 

เก็บข้อมลูบรรณานกุรม

น ำไปใช้งำน

โปรแกรมเสริม Chrome

โปรแกรมเสริม Chrome
Microsoft Word

เบราว์เซอร์ : Chrome



ลงทะเบียน https://www.mendeley.com
• ต้องใช้ email ในการสมคัรและติดตัง้

เตรียมอีเมล
Email : xxx@xxx.com
Password : xxxxxxx

mailto:xxx@xxx.com




ยืนยนัการลงทะเบียน



ลงทะเบียนเรียบร้อยจะให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเตมิ 





Download จากหน้า login



Download จากหน้าเว็บ https://www.mendeley.com

2

1

3



การติดตัง้

1 2



การติดตัง้

3 4



การติดตัง้

5 6



การใช้งานโปรแกรม
• เม่ือติดตัง้เสร็จจะปรากฏไอคอนของโปรแกรมดงันี ้

ดับเบลิคลกิเปิด
โปรแกรม กรอก email และ รหัสที่

ได้ลงทะเบียนไว้



เข้าสูร่ะบบ
•Login เข้าสูร่ะบบ



หน้าตาโปรแกรม



ติดตัง้สว่นเสริมส าหรับเบราว์เซอร์ และ Word
• Install Web Importer
• Install MS Word Plugin



Install Web Importer



คลิกติดตัง้



เพิ่มสว่นขยาย



สว่นเสริมถกูติดตัง้แล้ว



Install MS Word Plugin

เปิด Microsoft Word

เมื่อ Install แล้วจะกลำยเป็น Uninstall



ท างานกบั Mendeley

Generated
Bibliography

Cite 
while editing

Save to Zotero

สบืคน้ผา่น
OPAC, Online DBS,

OpenURL-Supported
web



เก็บเก่ียวข้อมลูของทรัพยากร ท่ีต้องใช้ประกอบการท าวิจยั

1. กรอกข้อมลูรายการท่ีได้จดบนัทกึมา
2. สืบค้นข้อมลูจาก OPAC ท่ีได้มาตรฐาน OpenURL แล้วบนัทกึลง  

Mendeley เช่น www. http://lib.hcu.ac.th, https://library.tu.ac.th/ 
3. สืบค้นจาก Online DBS, ThaiLis, Scholar Google รวมทัง้เว็บไซต์

สนบัสนนุ OpenURL เช่น Amazon, Wikipedia, 
https://www.plos.org/, https://www.journals.elsevier.com

4. Export & Import DATA (RIS format)

https://www.plos.org/


สร้างรายการบรรณานกุรม

ส่วนกรอก
รำยละเอียด
หนังสือ







ใช้ข้อมลูตอ่ไปนีส้ร้างบรรณานกุรม
• สร้างสรรค์งานพิมพ์คณุภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0
• โดย นายบญุเกียรติ เจตจ านงนชุ
• ISBN 976-616-12-0048-0
• พิมพ์ครัง้ท่ี 1 (มกราคม 2553)
• จ านวน 2,000 เลม่
• ราคา 200 บาท
• สงวนลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2553 ตาม พ.ร.บ. ลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2537
• ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ
• ไมอ่นญุาตให้คดัลอก ท าซ า้และดดัแปลงสว่นใดสว่นหนึง่ของหนงัสือฉบบันี ้นอกจากจะได้รับอนญุาต
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของลขิสทิธ์ิเทา่นัน้



Mendeley กบั OpenURL



เลือกรายการท่ีจะเก็บข้อมลู จาก Open URL
1. คลกิ icon mendeley
2. เลือกโฟลเดอร์ท่ีต้องการบนัทกึ
3. เลือกรายช่ือหนงัสือ หรือรายการท่ี

ต้องการ
4. คลกิปุ่ ม Save all



Support site



สว่นควบคมุ
หมวดรายการ

อา้งองิ

สว่นควบคมุ
รายการอา้งองิ

สว่นจัดการขอ้มลู
รายการอา้งองิ



Export & Import Data



เลือกภาษาอ้างอิง และ บรรณานกุรม



การน าไปใช้กบั word (สว่นการอ้างอิง)

ปอ้นรายช่ือท่ีจะอ้างอิง



ตวัอย่างรายช่ือท่ีได้เลือกมาท าอ้างอิง



การน าไปใช้กบั word (สว่นบรรณานกุรม)



การเพิ่มรูปแบบบรรณานกุรม



เลือกรูปแบบท่ีต้องการ

ค้นรูปแบบที่ต้องการ

คลกิปุ่ มติดตัง้ หากปุ่ มเปลีย่นเป็นค าวา่ 
Use this style แสดงวา่ติดตัง้เสร็จแล้ว 
ถ้าต้องการใช้รูปแบบนีใ้ห้คลกิปุ่ ม Use 
this Style อีกครัง้

คลิกปุ่ ม Done เพ่ือยืนยนั



รูปแบบท่ีเลือก



Backup



พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

2537 2559ข้อยกเว้นการละเมิดลขิสทิธ์ิ

การใช้สิทธิท่ีเป็นธรรม 



ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

• การท้าซ ้าเพื่อใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอื่น
• การท้าซ ้างานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือ

การศึกษา
• การท้าซ ้า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือท้าบทสรุปโดยผู้สอน หรือ

สถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจ้าหน่ายแก่ผู้เรียนในชั นเรียนหรือในสถาบันศึกษา 
โดยไม่ใช่การกระท้าเพื่อหาก้าไร 
• การน้างานลิขสิทธ์ิมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
• การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนจากงานลิขสิทธิ์ โดยมีการรับรู้ถึง

ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือกล่าวถึงที่มาของงานลิขสิทธิ์



มาตรา 32 วรรคหนึ่ง

• มาตรา ๓๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
• มาตรา ๓๓ การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมี

ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี  โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั น มิให้
ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
• มาตรา ๓๔ การท้าซ ้าโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม

พระราชบัญญัตินี  มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หากการท้าซ ้านั นมิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อหาก้าไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง



ข้อยกเว้นการละเมิดลขิสทิธ์ิ
ตาม พรบ. ลขิสทิธ์ิ 2537

• การวิจยัหรือศกึษางาน อนัมใิช่การกระท าเพ่ือหาก าไร
• การท าซ า้ ดดัแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพ่ือประโยชน์ในการสอนของตน อนัมใิช่
การกระท าเพ่ือหาก าไร

• การท าซ า้ ดดัแปลงบางสว่นของงาน หรือตดัทอน หรือท าบทสรุปโดยผู้สอน หรือสถาบนัศกึษา เพ่ือ
แจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผู้ เรียนในชัน้เรียนหรือในสถาบนัศกึษา โดยไมใ่ช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 

• การน างานลขิสทิธ์ิมาใช้เป็นสว่นหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
• การกลา่ว คดั ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนจากงานลขิสทิธ์ิ 
โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิหรือกลา่วถึงท่ีมาของงานลขิสทิธ์ิ

ไมข่ดัต่อการแสวงหาประโยชน์จาก
งานอนัมีลขิสทิธ์ิตามปกติของ

เจ้าของลขิสทิธ์ิ

ไมก่ระทบกระเทือนถงึสิทธิอนัชอบ
ด้วยกฎหมายของเจ้าของลขิสทิธ์ิ

เกินสมควร



งานอนัมีลขิสทิธ์ิ
• มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี  ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม 

ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูป
แบบอย่างใด

• การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือท้างาน หรือ
แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

• มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี 
(๑) ข่าวประจ าวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค าช้ีแจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕) ค าแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดท าขึ้น



เกณฑ์การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

• วัตถุประสงค์และความเหมาะสมในการใช้งานลิขสิทธิ์
• ไม่มีเจตนาทุจริต เช่น การน้างานลิขสิทธิ์มาใช้โดยไม่อ้างอิงถึงที่มา หรือใช้ใน

ลักษณะที่ท้าให้คนเข้าใจว่าเป็นงานของตนเอง

•ลักษณะของงานลิขสิทธิ์
• งานที่มีระดับของการสร้างสรรค์งานหรือใช้จินตนาการมาก เช่น นวนิยาย หรือ

เรื่องเล่าอัดชีวประวัติบุคคล หากมีการน้างานไปใช้ โอกาสที่จะถือว่าเป็นการใช้งาน
ลิขสิทธิ์ที่ไม่เป็นธรรมจะมากกว่างานลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงจ้านวนมาก 



เกณฑ์การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

•ปริมาณการใช้งานและสัดส่วนของงาน
• หนังสือที่มีลิขสิทธิ์จ้านวน 50 หน้า น้าไปใช้ 25 หน้า ถือว่าเป็นการใช้ลิขสิทธิ์ที่ไม่

เป็นธรรม 
• กรณีที่น้างานลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้ แม้ปริมาณน้อยก็อาจเป็นการละเมิดได้ หาก

ส่วนนั นเป็นส่วนที่เป็นสาระส้าคัญหรือหัวใจของงานชิ นนั น

•ผลกระทบต่อการตลาดหรือมูลค่าของงานลิขสิทธิ์
• ไม่ท้าให้งานลิขสิทธิ์ขายไม่ได้



คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

•ตัวอย่างรูปและภาพถ่าย
• ใช้ได้อย่างน้อย ภาพแต่ไม่เกิน ภาพต่อ

ผู้สร้างสรรค์ ราย
• หรือร้อยละ ของจ้านวนภาพของผู้สร้างสรรค์ (แล้วแต่จ้านวนใดน้อยกว่ากัน)
• ผู้สอนและผู้เรียนดาวน์โหลดภาพจากอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการศึกษาได้ในปริมาณ

เท่ากับข้อต้น
• แต่จะอัพโหลดงานนั นกลับขึ นบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจาก

เจ้าของลิขสิทธิ์



ขอบคณุครับ


