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การเขียนอางอิงทางวิชาการ 
(ปรับปรุงลาสุด วันท่ี 1 ตุลาคม 2552) 

 
        วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
 

(หากประสงคจะไดรับเอกสารหรือขอมูลท้ังหมดน้ีในรูปแบบของ  
Microsoft Word ท่ีนําไปปรับแตงแกไขไดสะดวก โปรดสงอีเมลมายัง 

wirmail@yahoo.com หรือ wiruchmail@wiruch.com   
จะจัดสงใหฟรีทันที หรือภายใน 3 วัน) 

      
1. บทนํา 
 
 การที่จะทําใหผลงานทางวิชาการไดรับการยอมรับจากผูอาน สวนหนึ่งมาจากการ
เขียนอางอิงทางวิชาการซึ่งแบงเปน (1) การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา และ (2) การอางอิง
แบบเชิงอรรถ โดยการอางอิงทางวิชาการเปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งในเนื้อเรื่องของ
ผลงานทางวิชาการที่แบงเปน หนังสือ งานวิจัย และบทนิพนธ (บทนิพนธ มี 3 รูปแบบ ไดแก 
รายงาน (report) ภาคนิพนธ (term paper) และปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธ (thesis)) 
สําหรับในที่นี้ มุงศึกษาเฉพาะการอางอิงแบบเชิงอรรถที่เปนภาษาไทยเทานั้น 
 การเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถมีความสําคัญตอการเขียนผลงานทางวิชาการ  กลาว
อีกนัยหนึ่ง ความเปนวิชาการของผลงานทางวิชาการมิใชอยูที่เนื้อหาแตเพียงอยางเดียว แตการ
เขียนอางอิงแบบเชิงอรรถของผลงานทางวิชาการนั้นก็มีสวนเสริมความเปนวิชาการ รวมทั้งเปน
สวนหนึ่งที่ชวยประเมินคาความนาเชื่อถือของผลงานดังกลาวดวย ผลงานทางวิชาการที่มีการ
อางอิงแบบเชิงอรรถจะชวยแสดงใหเห็นถึงความแตกตางจากงานเขียนประเภทอ่ืนที่ไมมีการ
อางอิง เชน หนังสือพิมพ หรือหนังสือนวนิยาย นอกจากนั้น การอางอิงแบบเชิงอรรถยังมี
ความสําคัญที่ชวยบอกแหลงที่มาของขอมูลหรือขอความที่นํามาอางอิง ชวยอธิบายรายละเอียด
ของคําหรือขอความเพ่ิมเติม และยังสามารถใชโยงใหผูอานไปดูเพ่ิมเติมที่เรื่องอ่ืนไดอีกดวย 
 ในการเขียนผลงานทางวิชาการ เชน หนังสือ บทความ งานวิจัย และรายงาน
ใด มีหลักสากลที่นักเรียน นักศึกษา และผูเขียนควรยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด คือ 
เม่ือผูเขียนคัดลอกขอความหรือแนวคิดของผูอ่ืนมา ผูเขียนจะตองมีการอางอิงไวดวย 
แตเทาที่ผานมาการเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถไดสรางปญหาและความยุงยากใหกับผูเขียนมาก
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พอสมควร ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถมีหลายรูปแบบ หลายแนวทาง 
หรือมีความแตกตางกัน โดยแตละสถาบัน แตละสาขาวิชา ไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ
ของตนเองไวแตกตางกัน การเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถยังมีรายละเอียดปลีกยอยเล็ก ๆ นอย ๆ 
ที่ผูเขียนผลงานทางวิชาการควรปฏิบัติตามอยางเครงครัดอีกดวย  
 การอางอิงแบบเชิงอรรถในที่น้ี ครอบคลุม 13 หัวขอ ดังนี้ 
 1. บทนํา  
 2. ความหมาย  
 3. วิธีการอางอิง  
 4. วัตถุประสงคของการอางอิงแบบเชิงอรรถ  
 5. ประโยชนของการอางอิงแบบเชิงอรรถ 
 6. การอางอิงแบบเชิงอรรถแบงตามวัตถุประสงคของการอางอิง 
 7. การอางอิงแบงตามรูปแบบการเขียน 
 8. วิธีการใสหมายเลขการอางอิงแบบเชิงอรรถ  
 9. วิธีการพิมพการอางอิงแบบเชิงอรรถ 
 10. แบบแผนการอางอิงแบบเชิงอรรถ 
 11. การลงรายการเชิงอรรถซ้ํา  
 12. การเลือกแหลงอางอิง 
 13. บทสรุป  
  
2. ความหมาย  
 
 กอนอ่ืนควรเขาใจความหมายของการอางอิง และความหมายของการอางอิงแบบ
เชิงอรรถ 
 2.1 การอางอิง หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาของขอมูล ขอความ หรือ
แนวคิดที่นํามาใชในการเขียนเอกสารทางวิชาการ เชน หนังสือ บทความ งานวิจัย และบท
นิพนธ รวมทั้งยังหมายถึงการแสดงหรืออธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของคํา ขอความ หรือ
แนวคิด รวมทั้งเปนการบอกใหผูอานไปดูหรือคนควาเพ่ิมเติมที่เรื่องอ่ืนอีกดวย การอางอิงในที่นี้
แบงเปน 2 แบบ ไดแก  
  2.1.1 การอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา หรือการอางอิงแทรก อาจ
เรียกวา การอางอิงประกอบในเนื้อเรือ่ง เปนการระบุแหลงที่มาไวในวงเล็บซึ่งผูเขียนเขียนแทรก
ประกอบอยูในเนื้อหาของเอกสารทางวิชาการ แบงยอยเปน การอางอิงแบบใสเฉพาะหมายเลข 
และแบบใสนาม-ป  
  2.1.2 การอางอิงแบบเชิงอรรถ ดังจะอธิบายตอไป 
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 2.2 การอางอิงแบบเชิงอรรถ มาจากคําภาษาอังกฤษวา footnotes หมายถึง การ
อางอิงดวยขอความไวที่สวนลางสุดของหนากระดาษของเอกสารทางวิชาการ เปนการอางอิง
โดยใสหมายเลขไว 2 แหง เปนคู ๆ เรียงตามลําดับกันไป โดยแหงแรก ใสหมายเลขกํากับไว
ทายคํา ขอความ หรือแนวคิดที่คัดลอกมาใชในการเขียนหนังสือ บทความ งานวิจัย และบท
นิพนธ อีกแหงหนึ่ง ใสหมายเลขเดียวกันไวในรายการเชิงอรรถที่สวนลางสุดของหนากระดาษ
และอยูใตเสนค่ันซึ่งยาว 2 นิ้ว หรือ 5 เซ็นติเมตร โดยหมายเลขจะอยูในบรรทัดแรกของรายการ
เชิงอรรถแตละเชิงอรรถ และบรรทัดแรกนั้นจะยอหนาหางจากขอบซายของหนากระดาษ
ประมาณ 7 ตัวอักษร สวนบรรทัดตอ ๆ ไปทุกบรรทัดของแตละเชิงอรรถใหเขียนชิดขอบซายสุด
ของหนากระดาษ โปรดดูภาพที่ 1 ประกอบ 
  
 
3. วิธีการอางอิง  
 
 วิธีการอางอิงอาจจัดแบงเปน 2 วิธี หรือ 3 วิธีก็ได ข้ึนอยูกับแตละสถาบันวามี
มุมมองอยางไรและจะจัดแบงอยางไร ตัวอยางเชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย1 และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร2 แบงการอางอิงออกเปน 2 วิธี ไดแก (1) การอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา และ 
(2) การอางอิงแบบเชิงอรรถ ในขณะที่บางสถาบัน เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช3 
แบงเปน 3 วิธี ไดแก (1) เชิงอรรถ (2) การอางอิงแทรกปนเน้ือหา และ (3) บรรณานุกรม
หรือเอกสารอางอิง4 สําหรับในที่นี้ยึดถือการอางอิงที่แบงเปน 2 วิธีดังกลาวไวแลว 
 
4. วัตถุประสงคของการอางอิงแบบเชิงอรรถ  
 

                                         
 1บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนาเดิม. 
 2บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. เลมเดิม. หนา 31.  
 3สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. เลมเดิม, หนา 204.  
 4บรรณานุกรม (bibliographies) หรือเอกสารอางอิง (references) เปนการอางอิงไวทายสุด 
หรือเปนสวนประกอบสวนทายของผลงานวิชาการที่จะตองมีบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงเสมอ จะขาด
มิได เพราะเปนสวนอางอิงหรือหลักฐาน พยานยืนยันความถูกตองและเช่ือถือไดของผลงานนั้น ตลอดจน
เปนสวนขยายที่จะทําใหผูอานไดหาอานเพิ่มเติม อันเปนการทําความกระจางในเรื่องนั้นใหชัดเจนยิ่งขึ ้น 
โดยบรรณานุกรมนั้น เปนการรวมรายการเอกสาร หนังสือ รวมทั้งโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้งหลาย 
ที่ผูเขียนไดศึกษาคนความาทั้งหมดแมวาจะไมไดคัดลอกขอความมาไวในรายงานก็ตาม สวนเอกสารอางอิง
นั้น นิยมใชกับรายการเอกสารสิ่งพิมพ โสตทัศน เฉพาะที่คัดลอกและยกมาอางอิงในเนื้อหา  
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 การอางอิงแบบเชิงอรรถมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้  
 4.1 เพื่อชวยใหผูอานไดรูแหลงที่มาของขอมูลและหลักฐาน เปนการที่ผูเขียน
นําคํา ขอความ หรือแนวคิดของขอความมาใชอางอิงประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
เชนนี้เปนการแสดงใหเห็นวา ผูเขียนมีจรรยาบรรณ ใหเกียรติ หรือรับรูสิทธิในการเปนเจาของ
คํา ขอความ หรือแนวคิดของผูอ่ืนซึ่งไดริเริ่มกอน 
 4.2 เพื่อชวยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขยายความ เปนการอธิบายคํา 
ขอความ หรือแนวคิดที่นํามาอางอิงเพ่ิมเติม อันจะทําใหผูอานเขาใจเรื่องราวเพ่ิมมากข้ึน 
 4.3 เพื่อชวยใหคนควาหารายละเอียดและหลักฐานเพิ่มเติมได อันจะทําให
ผูอานเขาใจเรื่องราวไดอยางกวางขวางย่ิงข้ึน และยังชวยตรวจสอบหลักฐานเดิมอีกดวย 
 4.4 เพื่อชวยประเมินคาและเพิ่มคุณคาของขอมูล และผลงานทางวิชาการ
ของผูเขียน เทากับเปนการชวยยืนยันหรือทําใหผลงานทางวิชาการนั้นมีน้ําหนัก มีคุณคา และ
เพ่ิมพูนความนาเชื่อถือทางวิชาการมากข้ึน 
 
5. ประโยชนของการอางอิงแบบเชิงอรรถ 
 
 จากวัตถุประสงคของการอางอิงแบบเชิงอรรถที่ผานมานี้ทําใหเห็นไดวา การอางอิง
แบบเชิงอรรถมีประโยชนตอผูเขียนและผูอานหลายอยาง คือ ไมเพียงชวยบอกแหลงที่มาของ
ขอมูลและหลักฐานที่นํามาใชอางอิงเทานั้น ยังชวยอธิบายรายละเอียดของคํา ขอความ 
หรือแนวคิดเพิ่มเติม ซึ่งเรียกวา “เชิงอรรถขยายความ” และใชอางอิงเพ่ือชวยโยงใหผูอานไป
ดูหรือคนควาหารายละเอียดเพิ่มเติมที่เรื่องอ่ืน ซึ่งเรียกวา “เชิงอรรถโยง” ย่ิงไปกวานั้น ยัง
ชวยเพิ่มคุณคาใหแกผลงานทางวิชาการดวย 
 
6. การอางอิงแบบเชิงอรรถแบงตามวัตถุประสงคของการอางอิง 
 
 การอางอิงแบบเชิงอรรถถาแบงตามวัตถุประสงคของการอางอิง จะแบงไดเปน 3 
ประเภท ดังนี้ 
 6.1 เชิงอรรถสําหรับอางอิง เปนเชิงอรรถที่มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงใหเห็นถึง
แหลงที่มาของขอมูลและหลักฐานที่นํามาใชประกอบการเขียนรายงาน (โปรดดูภาพที่ 1 
เชิงอรรถที่ 3) 
 6.2 เชิงอรรถสําหรับขยายความ หรือเชิงอรรถเสริมความ หรือเชิงอรรถอธิบาย
ความ เปนเชิงอรรถที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใชขยายขอความ คําศัพทเฉพาะ หรือความหมายใน
เนื้อเรื่องบางตอน อันจะชวยใหผูอานเขาใจกวางขวางเพ่ิมข้ึน (โปรดดูภาพที่ 1 เชิงอรรถที่ 2) 



     
                                                               
                                                             

 

5 

 6.3 เชิงอรรถสําหรับโยง เปนเชิงอรรถที่มีวัตถุประสงคเพ่ือโยงหรืออางถึงเรื่องที่
เคยกลาวและจําเปนตองการกลาวซ้ํา โดยผูเขียนไมตองการเขียนซ้ําอีก แตใชเชิงอรรถแทน
เพ่ือใหพลิกกลับไปดูในหนาที่เคยกลาวไวแลว (โปรดดูภาพที่ 1 เชิงอรรถที่ 1)  
 
ภาพที่ 1 ตัวอยางการอางอิงแบบเชิงอรรถที่แบงตามวัตถุประสงคของการอางอิงทั้ง 3 ประเภท 
คือ เชิงอรรถสําหรับอางอิง เชิงอรรถสําหรับขยายความ และเชิงอรรถสําหรับโยง 
 
                                                                             
                                                                                                                                                                   26 
 
                         การอางอิงมีความสําคัญตอการเขียนราย 
       งานอยางยิ่ง1 การอางอิงมีหลายแบบ โดย 
                  ทั่วไป จะจัดทําเปนคูมือของแตละสถาบันการ 
                                                                          ศึกษา2 เชน คูมือการพิมพวิทยานิพนธ นอก  
                               จากนี้ ในแตละศาสตรจะมีคูมือที่นิยมใชเปน 
                                                                          ของตนเอง หรือวารสารวิชาการหลายเลม 
                                                                          กําหนดรูปแบบการอางอิงไวเปนแนวทางของ 
       ตน3 
                  ----------------------  
          1โปรดดู ความสําคัญและจําเปนของการ 
                                                                         อางอิงแบบเชิงอรรถในหัวขอ 1.1 หนา 1 ขางตน 
          2เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
                                                                         มหิดล และมหาวิทยาลัยสุโขทยธรรมาธิราช  
                                       ตางมีแนวทางหรือแบบการอางอิงของตนเอง  
       แตหลักเกณฑสวนใหญจะคลายคลึงกัน 
           3มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เทคนิค 
                                                                                          การเขียน การพิมพ และการเผยแพรผลงาน 
                                                   ทางวิชาการ (นนทบุรี : สํานักพิมพมหา 
                  วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542), หนา 207. 
 
 
 
  การเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถสําหรับขยายความและเชิงอรรถสําหรับโยงนั้น 
เปนการเขียนตามปรกติ ไมคอยมีหลักเกณฑยุงยากมากนัก แตการเขียนอางอิงแบบ
เชิงอรรถสําหรับอางอิงน้ัน มีปญหายุงยากที่ตองปฏิบัติตามรูปแบบและหลักเกณฑการ
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เขียนอยางเครงครัด ฉะน้ัน ตอไปน้ีจะกลาวเฉพาะการเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถสําหรับ
อางอิงเปนหลัก 
 
7. การอางอิงแบบเชิงอรรถแบงตามรูปแบบการเขียน 
 
 การอาง อิงถาแบงตามรูปแบบการเ ขียนอยางกวาง ๆ อาจแบงไดเปน 2 
แบบ ไดแก การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา หรือการอางอิงแทรก และการอางอิงแบบแยก
ออกจากเนื้อหา หรือการอางอิงแบบเชิงอรรถ ดังจะไดอธิบายตามลําดับ 
 7.1 การอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา หรือการอางอิงแทรก การเขียน
อางอิงแบบน้ีจะใสเชิงอรรถไวในวงเล็บเปนสวนประกอบของเน้ือเรื่อง และจะทํารวม
หรือตองสัมพันธกับบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงที่อยูในสวนทายสุดของเอกสาร
ทางวิชาการเสมอ การอางอิงแบบน้ีทําไดงายและสะดวก เพียงเขียนหมายเลข
บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง หรือเขียนเฉพาะหมายเลข หรือเขียนนาม-ป แทรกไว
ในเน้ือหาเทาน้ัน แตมีขอเสียคือ เปนการอางอิงที่ขาดรายละเอียด ถาตองการทราบ
รายละเอียดตองพลิกขามหนาไปดูที่บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงที่อยูในสวนทาย
ของเอกสารทางวิชาการน้ัน ทําใหเสียเวลาในการอาน ยิ่งถาเปนหนังสือที่มีความหนา
มากและมีหลายบท อาจทําใหพลิกไปดูผิดบทไดงาย นอกจากน้ัน จะยิ่งสรางความ
ยุงยากและอานยากมากขึ้น ถาเปนกรณีทีมี่บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงมาก ก็อาจ
ทําใหผูเขียนหลงลืมไดงาย เชน ผูเขียนไดทําอางอิงแบบน้ีไวแลวแตไมไดนําไปเขียนไว
ในบรรณานุกรม และถาเปนกรณีที่ผูเขียนคนเดียวแตเขียนหนังสือหลายเลมในป
เดียวกันแลว ยิ่งสรางปญหาใหกับผูเขียนและผูอานมากขึ้น การเขียนอางอิงแบบ
ประกอบในเน้ือหาน้ีมีแนวโนมวาจะมีสวนเสียมากกวาสวนดีถานําไปใชอยางไม
เหมาะสม ไมรัดกุม และไมถูกตอง  
 การเขียนอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหายังแบงยอยเปน 2 ระบบ ไดแก ระบบใส
เฉพาะหมายเลข และระบบใสนาม-ป ดังนี้ 
  7.1.1 ระบบใสเฉพาะหมายเลข การเขียนอางอิงระบบนี้จะใสเฉพาะ
หมายเลขของบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงแทรกไวในสวนเนื้อหา พรอมกันนั้น ในสวนของ
บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงจะตองใสหมายเลขไวดวย หมายเลขที่ใสนี้จะตองเปนหมายเลข
เดียวกัน ฉะนั้น บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงที่ใชกับการเขียนอางอิงระบบนี้จึงตอง
เรียงลําดับหมายเลขดวย การใสหมายเลขแทรกไวในเนื้อหาอาจใสไวในวงเล็บ หรือใสไวเหนือ
ขอความก็ได แตในเอกสารใดเอกสารหนึ่ง ผูเขียนจะตองเลือกเพียงระบบเดียว โปรดดูตัวอยาง
ในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ตัวอยางการเขียนอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา หรือการอางอิงแทรกระบบใสเฉพาะ
หมายเลข ซึ่งอาจใสหมายเลขไวในวงเล็บ หรือใสไวเหนือขอความ 
 
 
                                                                       26 
        โครงสราง   
       ขอความ หรือแนวคิดที่คัดลอกมา 
         (หมายเลข) หรือ หมายเลข 
        ตัวอยาง 
            แบบการคัดลอกขอความโดยตรง มี 
         หลักการสําคัญคือ ถาขอความไมเกิน 3  
        บรรทัด ใหกํากับขอความนั้นดวยเครื่อง 
                             หมายอัญประกาศ (1) ถาขอความยาวเกิน 
        3 บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหมโดยบีบเสนค่ัน 
        หนาค่ันและค่ันหลังเขามาประมาณ 5 และ  
        3 ตัวอักษรตามลําดับ สวนระยะระหวาง 
        บรรทัดใหแคบกวาปรกติ ถาขอความนั้น 
        มียอหนา ใหยอลึกเขามาอีก 7 ตัวอักษร  
        สําหรับขอความสวนใดไมตองการและถูก 
        ตัดทิ้ง ใหใชจุด 3 จุด2 
 
 
 
  ในบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงที่อยูสวนทายของผลงานทางวิชาการ 
ผูเขียนตองเขียนไวดวยวา 
  (1) หรือ 2 วัลลภ สวัสดิวัลลภ. เทคนิคการคนควาและเรียบเรียบรายงาน
และผลงานทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดบรรณกิจ
เทรดด้ิง, 2538. (บางสถาบันอาจกําหนดใหใสปที่พิมพไวขางหนา หรือใสเลขหนาไวขางทาย
ดวยก็ได) 
 
  7.1.2 ระบบใสนาม-ป เปนระบบที่ใสชื่อและนามสกุลของผูแตงกับปที่พิมพ
เผยแพรเทานั้น หรือใสชื่อและนามสกุลของผูแตง ปที่พิมพเผยแพร และเลขหนา (อยางไรก็ตาม 
จะเห็นบอยครั้งที่ใสเฉพาะปที่พิมพ โดยไมมีเลขหนา ซึ่งถือวาเปนการอางอิงแบบแทรกปนใน
เนื้อหาที่ไมสมบูรณหรือไมชัดเจน) โดยใสไวในวงเล็บตอจากขอความ ระบบนี้เปนที่นิยมใชใน
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ปจจุบันมากพอสมควร เพราะทําไดสะดวกประหยัดเนื้อที่ในการจัดพิมพ มีแบบแผนเปนสากล 
งายแกการศึกษาและปฏิบัติ โปรดดูตัวอยางในภาพที่ 3 
 
ภาพที่ 3 ตัวอยางการเขียนอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา หรือการอางอิงแทรกระบบใสนาม-ป  
    
            
                                         26 
 
          โครงสราง   
                 ขอความหรือแนวคิดที่คัดลอกมาใสใน 
           รายงาน (ช่ือและนามสกุลของผูแตง, ปที่พิมพ)  
                     หรือ (ช่ือและนามสกุลของผูแตง, ปที่พิมพ :  
                                                                   เลขหนา) 
                     ตัวอยาง    
                           ระเบียบวิธีการวิจัยเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง 
                         ฉะนั้น การเรียนรูระเบียบวิธีการวิจัยจึงเปรียบ 
           เสมือนไดเครื่องมือไปประกอบอาชีพไปใชใน 
                     การปฏิบัติงานตาง ๆ (บุญธรรม กิจปรีดา 
                                                                  บริสุทธิ,์ 2532) หรือ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
            2532 : 92) 
 
 
 
  ในบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงที่อยูสวนทายของเอกสารทางวิชาการ 
ผูเขียนตองเขียนไวดวยวา 
  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. คูมือการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยและ
วิทยานิพนธ. พิมพครั้งที่ 4, กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532. (บางสถาบันอาจกําหนดใหใสปที่พิมพไวขางหนา) 
 
   สืบเนื่องจากผูเขียนมีความเห็นวา การเขียนอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา 
หรือเรียกวา การอางอิงแทรก มีขอบกพรองมาก เชน ขาดรายละเอียด ขาดความชัดเจน และ
สะดวกตอผูเขียนอางอิงแทรกแตสรางความลําบากและสับสนใหแกผูอาน เมื่อเปนเชนนี้ ผูเขียน
จึงขอนําตัวอยางการเขียนอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบใสนาม-ป ซึ่งผูเขียนไดปรับปรุง
ใหชัดเจน ครอบคลุม และทันสมัยข้ึน ดังนี ้
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   หน่ึง การเขียนอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา หรือการเขียนอางอิง
แทรก กรณีนํามาจากหนังสือ  
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545: 39-40) ในหนังสือ เรื่อง “แนวคิดทางรัฐประศาสน
ศาสตร : การประยุกตและการพัฒนา” (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ) (ขอใหเขียน
จังหวัด และสํานักพิมพ เพ่ิมข้ึนดวย เพ่ือจะไดนําไปใสไวในบรรณานุกรมไดงาย) 
   สอง การเขียนอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา หรือการเขียนอางอิง
แทรก กรณีนํามาจากบทความ  
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545: 39-40) ในบทความ เรื่อง “เทคนิคการเขียน
งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ” (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ) (ขอใหเขียนจังหวัด และ
สํานักพิมพ เพ่ิมข้ึนดวย เพ่ือจะไดนําไปใสไวในบรรณานุกรมไดงาย) 
   สาม การเขียนอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา หรือการเขียนอางอิง
แทรก กรณีนํามาจากวทิยานิพนธ  
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545: 50) ในวิทยานิพนธ เรื่อง “การพัฒนาการบริหาร
จัดการขององคการบริหารสวนตําบล” 
     วีณา มโนหมั่นศรัทธา (2548: 18) ในวิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสตรมหา 
บัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร” 
   ทิพาวดี เมฆสวรรค (2538: 2) อางใน ศศิพันธุ เอียดเอ้ือ (2549: 21) 
วิทยานิพนธ เรื่อง “การเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการของจังหวัดกระบ่ีกับการบริหารราชการจังหวัดในอดีต” 
   กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 33-34) อางใน เรวดี รวงผึ้งหลวง (2549: 14) 
วิทยานิพนธ เรื่อง “การบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด” 
   หมายเหต ุขอใหสังเกตวา เมื่อใดก็ตาม ที่เขียนการอางอิงแทรกโดยใชคําวา 
“อางใน” จะตองมีการอางอิงหมายเลขป และหมายเลขหนา จํานวน 2 แหงเสมอ 
   นอกจากนี้ ในทุกอางอิงแทรก หากมีการอางอิงที่ไมสมบูรณ เชน ในกรณีที่
ไมมี หรือไมปรากฏปที่พิมพ หรือไมปรากฏหมายเลขหนา หรือไมปรากฏชื่อสํานักพิมพ หรือไม
ปรากฏสถานที่พิมพ หรือจังหวัด ใหเขียนไววา ไมปรากฏ...... ดวยเสมอ ดังตัวอยาง 
   กิติมา ปรีดีดิลก (ไมปรากฏปที่พิมพ : 33-34) อางใน เรวดี รวงผึ้งหลวง 
(2549: 33-34) วิทยานิพนธ เรื่อง “การบริหารจัดการดานการประสานงานของกรมกิจการ
พลเรือนทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด” 
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   กิติมา ปรีดีดิลก (2532: ไมปรากฏหมายเลขหนา) อางใน เรวดี รวงผึ้ง
หลวง (2549: 33-34) วิทยานิพนธ เรื่อง “การบริหารจัดการดานการประสานงานของกรม
กิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด” 
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545: 39-40) ในบทความ เรื่อง “เทคนิคการเขียน
งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ” (กรุงเทพมหานคร : ไมปรากฏสํานักพิมพ) เอกสารถายสําเนา (ขอให
เขียนจังหวัด และสํานักพิมพ เพ่ิมข้ึนดวย เพ่ือจะไดนําไปใสไวในบรรณานุกรมไดงาย) 
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545: 39-40) ในบทความ เรื่อง “เทคนิคการเขียน
งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ” (ไมปรากฏสถานที่พิมพ หรือจังหวัด : สํานักพิมพโฟรเพซ) เอกสาร
ถายสําเนา (ขอใหเขียนจังหวัด และสํานักพิมพ เพ่ิมข้ึนดวย เพ่ือจะไดนําไปใสไวใน
บรรณานุกรมไดงาย) 
   สี่ การเขียนอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา หรือการเขียนอางอิงแทรก
เว็บไซต กรณีที่ 1 (ในกรณีที่ชื่อของนักวิชาการอ่ืนปรากฏอยูในเอกสารที่นํามาอางอิง)  
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550) ในบทความ เรื่อง “การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ความหมายของการบริหารการจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการ” สืบคน
วันที่ 20 มิถุนายน 2550 จาก http://www.wiruch.com (ขอใหสังเกตวา การอางอิงจากเว็บไซต 
ใสเฉพาะป พ.ศ. ที่เขียน แตไมมีเลขหนา) 
   หา การเขียนอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา หรือการเขียนอางอิงแทรก
จากเว็บไซต กรณีที่ 2 
   สมพงศ เกษมสิน (2514: 13-15) อางใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550) 
บทความ เรื่อง “การวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายของการบริหารการจัดการ การบริหาร
การพัฒนา และการบริหารจัดการ” สืบคนวันที่ 20 มิถุนายน 2550 จาก 
http://www.wiruch.com 
 
 7.2 การอางอิงแบบแยกออกจากเน้ือหา หรือการอางอิงแบบเชิงอรรถ มี
หลักการเขียนที่ประกอบดวย 2 สวน ที่ตองมีอยูควบคูกัน ไมอาจขาดสวนใดสวนหนึ่งได ดังนี้ 
   สวนที่หน่ึง ใสหมายเลขเชิงอรรถกํากับไวเหนือขอความในเนื้อเรื่อง 
โดยยกใหสูงประมาณครึ่งชวงบรรทัดพิมพ ไมนิยมใสไวในวงเล็บ   
   สวนที่สอง เปนรายการเชิงอรรถที่เขียนเปนขอความไวที่สวน
ลางสุดของหนากระดาษ ประกอบดวยหมายเลขกํากับเชิงอรรถที่เขียนยกข้ึนสูงและตองเปน
หมายเลขเดียวกันกับสวนที่หนึ่ง และขอความที่เขียนดวยตัวอักษรที่มีขนาดเล็กกวาตัวอักษร
ปรกติที่ใชในการเขียนเอกสารทางวิชาการ โดยรายการเชิงอรรถทั้งหมดนี้เขียนไวใตเสนค่ันซึ่ง
ยาว 5 เซนติเมตร หรือ 2 นิ้ว บรรทัดแรกของรายการเชิงอรรถแตละเชิงอรรถตองยอหนา
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ประมาณ 7 ตัวอักษร สวนบรรทัดตอ ๆ ไปทุกบรรทัดของแตละเชิงอรรถ ตองชิดดานซายสุด
ของหนากระดาษ โปรดดูภาพที่ 4 ประกอบ 
 
ภาพที่ 4 ตัวอยางการเขียนอางอิงแบบแยกออกจากเนื้อหา หรือการเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ  
             
                                                        26 
         โครงสราง   
               ขอความหรือแนวคิดที่คัดลอกมาใสใน 
                                                                  รายงานหมายเลข และ สวนที่มีหมายเลขและม ี
          รายการเชิงอรรถ ซึ่งอยูลางสุดของหนากระดาษ 
         ตัวอยาง    
                               มีโคลงโลกนิติที่นาสนใจและใหคติสอนใจ เชน  
              “หามเพลิงไวอยาให   มีควัน     
                                          หามสุริยแสงจันทร         สองไซร        
                                     หามอายุใหหัน         คืนเลา       
                                                หามด่ังนี้ไวได                จึ่งหามนินทา”1 
           ยังมีโคลงโลกนิติที่นาสนใจอีกมากมาย ผู...  
                    ----------------- 
      1กรมศิลปากร (รวบรวม), โคลงโลกนิติฉบับ 
            สมบูรณ (กรุงเทพมหานคร : เสริมวิทยบรรณาคาร, 
             2516), หนา 122. 
 
 
 
 เนื่องจากการอางอิงแบบแยกออกจากเนื้อหา หรือการอางอิงแบบเชิงอรรถที่กลาว
มานี้ เปนการอางอิงที่นิยมใชกันอยางแพรหลายและใชสืบตอกันมานาน มีความชัดเจน 
เขาใจงาย อานงาย มองเห็นชัดเจน และประหยัดเวลาในการอาน ผูเขียนจึงนําวิธีการใส
หมายเลขการอางอิงแบบเชิงอรรถ และวิธีการพิมพการอางอิงแบบเชิงอรรถ และแบบแผนการ
อางอิงแบบเชิงอรรถ มาอธิบายตามลําดับดวย 
 
 
8. วิธีการใสหมายเลขการอางอิงแบบเชิงอรรถ  
 
 แบงเปน 3 วิธ ีดังนี้ 



     
                                                               
                                                             

 

12 

 8.1 การใสหมายเลขกํากับเชิงอรรถเรียงตามลําดับทั้งเลม โดยเริ่มจาก
หมายเลข 1 ตอเนื่องกันไปตลอดทั้งเลมหรือตลอดทั้งผลงานทางวิชาการนั้น วิธีนี้ไมเปนที่นิยม
ใชกับหนังสือหรือรายงานยาว ๆ เพราะหมายเลขกํากับเชิงอรรถจะมีมาก ดูยืดยาว อาจสับสน
ไดงาย และถามีการแกไขไมวาจะเปนการเพ่ิมหรือตัดเชิงอรรถบางรายการหรือบางหมายเลข
ออก ทําใหตองแกไขทั้งเลม เสียเวลามาก 
 8.2 การใสหมายเลขกํากับเชิงอรรถเรียงเฉพาะบท วิธีนี้จะใสหมายเลขกํากับ
เรียงลําดับเปนบท ๆ พอข้ึนบทใหมก็เริ่มตนหมายเลข 1 ใหม กลาวคือ บทที่ 1 ใสเลขกํากับ
เชิงอรรถเริ่มจากหมายเลข 1 และตอเนื่องไปจนจบบท เมื่อข้ึนบทที่ 2 และบทตอ ๆ ไป ก็ใสเลข
กํากับเชิงอรรถตั้งตนใหมโดยเริ่มตนดวยหมายเลข 1 ใหม วิธีนี้ไดรับความนิยมพอ 
สมควร หมายเลขกํากับเชิงอรรถมีจํานวนไมมาก แกไข ตัด หรือเพ่ิมหมายเลขเชิงอรรถไดงาย
พอสมควร 
 8.3 การใสหมายเลขกํากับเชิงอรรถเรียงเฉพาะหนา เปนการใสหมายเลขที่จบ
ลงเฉพาะหนาหนึ่ง ๆ ไมตอเนื่องไปถึงหนาอ่ืน พอข้ึนหนาใหมก็จะใสหมายเลขเริ่มตนใหม เชน 
หนา 1 มีเชิงอรรถอยู 2 รายการ ก็ใสหมายเลข 1 และ 2 เมื่อข้ึนหนา 2 และมีการอางอิงอีก 
หมายเลขกํากับเชิงอรรถก็จะข้ึนดวยเลข 1 ใหม วิธีนี้เหมาะสําหรับหนังสือหรือรายงานที่มี
เชิงอรรถในแตละบทเปนจํานวนมาก ทําใหสะดวกในการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือตัดหมายเลข 
  การที่จะเลือกใสหมายเลขการอางอิงแบบเชิงอรรถตามวิธีใดข้ึนอยูกับความ
สะดวกและความตองการของผูเขียน ตลอดจนสถาบันการศึกษา แตพอที่จะกลาวไดวา การ
เขียนผลงานทางวิชาการ เชน รายงานแบบบทความหรือก่ึงบทความมักนิยมใชวิธีที่หนึ่งและวิธี
ที่สาม  
 
9. วิธีการพิมพการอางอิงแบบเชิงอรรถ  
 
 มี 2 วิธ ี
 9.1 การพิมพเชิงอรรถไวทายหนาแตละหนา หรือไวที่สวนลางสุดของแตละ
หนาที่คัดลอกขอความหรือแนวคิดมา วิธีนี้จะมีเชิงอรรถปรากฏอยูหลายแหงในรายงาน วิธีนี้
งายและประหยัดเวลาในการการอาน เพราะไมตองเสียเวลาพลิกไปดูทายบท 
 9.2 การพิมพเชิงอรรถไวทายบท คือ นําไปพิมพรวมไวทายบท ทําใหในบางครั้ง
เรียกเปนภาษาอังกฤษวา notes โดยตัดคําวา foot ออก ไมอาจเรียกแบบนี้วา เชิงอรรถ 
(footnotes) ได เนื่องจากไมไดอยูที่สวนลางสุดของหนากระดาษอีกตอไป วิธีนี้มีขอดี คือ งาย
ตอผูเขียนและผูพิมพเพราะพิมพรวมกันไวในที่เดียวกัน และแกไขงาย จัดหนาไดงาย แตยาก
ตอผูอาน เนื่องจากสรางความลําบากพอสมควรในการหาหมายเลขเชิงอรรถ เชน ผูอานกําลัง
อานหนังสือบทที่ 2 พบเชิงอรรถหมายเลข 5 จึงตองเปดไปดูทายบทที่ 2 แตถาหนังสือเลมหนา
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มาก อาจเปดผิดบทไปดูเชิงอรรถหมายเลข 5 ทายบทที่ 3 หรือบทอ่ืนไดงาย อีกทั้งยังทําใหขาด
ความตอเนื่องและเสียเวลาในการอาน ตองพลิกไปพลิกมา อาจทําใหเบ่ือหนายที่จะอาน
เชิงอรรถหรืออานขามไปไดงาย 
 
10. แบบแผนการอางอิงแบบเชิงอรรถ 
 
 การอางอิงมีหลายแบบหรือหลายแนวทาง แบบแผนการอางอิงแบบเชิงอรรถ 
จําแนกตามแหลงขอมูลหรือประเภทของเอกสาร ปรากฏอยูในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แบบแผนการอางอิงแบบเชิงอรรถ จําแนกตามประเภทของเอกสารที่นํามาอางอิง 

แบบแผนการอางอิงแบบเชิงอรรถ ประเภทของ 
เอกสารที่

นํามาอางอิง 
โครงสราง  

และตัวอยาง 
 

โครงสราง ---------------------------------------- 

     1ชื่อและนามสกุลของผูแตง, ชื่อหนังสือ (พิมพครั้งที,่ จังหวัดหรือ
สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ), เลขหนา.  
 ขอสังเกต  
   1) เครื่องหมายตาง ๆ นั้น แสดงไวดวยตัวหนา ดังนี ้ 
   ชื่อและนามสกุลของผูแตง, [เครื่องหมายจุลภาค] ชื่อเรื่อง  
( [เครื่องหมายวงเล็บเปด] ครั้งที่พิมพ, [เครื่องหมายจุลภาค] 
จังหวัดหรือสถานที่พิมพ : [เครื่องหมายอัฒภาค] สํานักพิมพ, 
[จุลภาค] ปที่พิมพ), [เครื่องหมายวงเล็บปดและจุลภาค] เลขหนา. 
[เครื่องหมายมหัพภาค]  
   2) ขอความทั้งหมดนี้พิมพดวยตัวพิมพปรกติ  ยกเวนชื่อเรื่อง
เทานั้นที่พิมพดวยตัวพิมพหนาหรืออาจพิมพดวยตัวพิมพหนาและ
เอียง  สวนหมายเลขอางอิงทั้ง 2 แหง พิมพดวยตัวเล็กกวาปรกติและยกสูง  
   3) ผูแตงอาจมีคนเดียว 2 คน หรือมากกวาได  
   4) ครั้งที่พิมพ ใสเฉพาะเมื่อพิมพครั้งที่ 2 เปนตนไป พิมพครั้งแรก
ไมตองใส  
   5) จังหวัดหรือสถานที่พิมพ คําวา พระนคร เปนคําเดิมที่ใชกับ
หนังสือที่พิมพในขณะนั้น ตอมาเปลี่ยนเปน กรุงเทพมหานคร  

1. หนังสือ   
  และ 
  รายงาน 
  ทาง 
  วิชาการ 

 
ตัวอยางที่ 1 
 
ตัวอยางที่ 2 
 
 
ตัวอยางที่ 3 
 
ตัวอยางที่ 4 

---------------------------------------- 

     1สนั่น ปทมทิน, การเรียงพิมพ (พระนคร : โรงพิมพมหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตร, 2513), หนา 285. 
     2บันลือ พฤกษะวัน และ ดํารง ศิริเจริญ, เทคนิคและประสบ-
การณการเขียนตําราทางวิชาการ (พิมพครั้งที ่2, กรุงเทพ- 
มหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2533), หนา 53. 
     3สวาท พนัสเกษม และคณะ, สังคมชนบทไทย (พระนคร :  
โรงพิมพพระจันทร, 2512), หนา 17-32. 
     4กําธร สถิรกุล, ลายสือไทย 700 ป (พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพ- 
มหานคร : องคการคาของคุรุสภา, 2527), หนา 101. 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
แบบแผนการอางอิงแบบเชิงอรรถ ประเภทของ 

เอกสารที่
นํามาอางอิง 

โครงสราง 
และตัวอยาง 

 

โครงสราง 
 
 

---------------------------------------- 

     1ชื่อและนามสกุลของผูแตง, “ชื่อเรื่อง,” ใน ชื่อหนังสือ ชื่อและ
นามสกุลของบรรณาธิการหรือผูเรียบเรียง (พิมพครั้งที,่ จังหวัดหรือ
สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ), เลขหนา. 

2. หนังสือ 
   รวมเรื่อง 

 
ตัวอยางที่ 1 
 
 
ตัวอยางที่ 2 

---------------------------------------- 

     1ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “การหนังสือพิมพ” ใน เพื่อนนอน เรียบ
เรียงโดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (พิมพครั้งที ่4, พระนคร : 
สํานักพิมพกาวหนา, 2503), หนา 347. 
     2กระมล ทองธรรมชาต,ิ “ปญหาการเมืองของประเทศที่กําลัง
พัฒนา” ใน ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ เรียบ
เรียงโดย อมร รักษาสัตย และขัตติยา กรรณสูต (พระนคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2507), หนา 39. 

โครงสราง 
 

---------------------------------------- 

     1ชื่อและนามสกุลของผูเขียนบทความ, “ชื่อบทความ” ชื่อ 
วารสาร ปที่, ฉบับที่ (เดือน ป), เลขหนา. 

3. บทความ
จาก 

วารสาร 
 
ตัวอยางที่ 1 
 
 
ตัวอยางที่ 2 

---------------------------------------- 

     1กอบเก้ือ สุวรรณทัต, “นโยบายตางประเทศของไทย : การรวมมือ
สวนภูมิภาคในเอเชียอาคเนย” สังคมศาสตรปริทัศน 9, 1 
(มิถุนายน-สิงหาคม 2514), หนา 14-23. 
     2จรัล ภักดีธนากุล, “ศาลกับความเปนกฎหมายสูงสุดแหง 
รัฐธรรมนูญ” ดุลพาห 27, 1 (มกราคม–กุมภาพันธ 2523), หนา 61. 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
แบบแผนการอางอิงแบบเชิงอรรถ ประเภทของ 

เอกสารที่
นํามาอางอิง 

โครงสราง 
และตัวอยาง 

 

โครงสราง 
 
 

---------------------------------------- 

     1ชื่อและนามสกุลของผูเขียนบทความ, “ชื่อบทความ/หัวขอขาว” 
ชื่อหนังสือพิมพ (วัน เดือน ป), เลขหนา. 

4. หนังสือ  
 พิมพ 

 
ตัวอยางที่ 1 
 
ตัวอยางที่ 2 
 

---------------------------------------- 

     1ไชยวัฒน ยนเปยม “ฮองกง-ชีวิตหลังป 2540” สยามรัฐ (28 
กันยายน 2527), หนา 2. 
     2น. รินี เรืองหนู “เปดผลวิจัย ชีวิตคนกวาดถนน-ขนขยะ กทม. 
อะไรที่เขาตองการ” มติชนรายวัน (26 กรกฎาคม 2541), หนา 5. 

 
11. การลงรายการเชิงอรรถซ้ํา  
 
 ผลงานทางวิชาการ ไมวาจะเปนหนังสือ บทความ งานวิจัย หรือบทนิพนธที่มีการ
เขียนเชิงอรรถเปนครั้งแรก ผูเขียนจะลงรายการเชิงอรรถไวอยางสมบูรณในสวนลางสุดของ
หนากระดาษ และเมื่อมีการเขียนเชิงอรรถที่จําเปนตองอางเอกสารนั้นซ้ําอีก ผูเขียนจะลง
รายการเชิงอรรถอยางยอ เชนนี้เรียกวา การลงรายการเชิงอรรถซ้ํา ซึ่งมี 3 กรณี ดังนี้ 
 11.1 กรณีอางซํ้าโดยอางติดตอกัน เปนการทําเชิงอรรถเมื่อตองการอางเอกสาร
เลมเดิมติดตอกันอีก โดยเปนเลมที่เพ่ิงอางผานมาและยังไมมีเลมอ่ืนมาค่ัน การเขียนเชิงอรรถ
ในกรณีนี้จะใชคําวา Ibid (ไอ-บิด) หมายถึง แหลงที่อางมากอนแลว ถาเปนภาษาไทยใช เรื่อง
เดียวกัน โดยใชตัวหนาหรือขีดเสนใต และตามดวยเลขหนาที่อางอิง ตัวอยางเชน 
  1กําธร สถิรกุล, หนังสือและการพิมพ (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2515), หนา 41. 
  2Ibid., p. 41.  หรือ   2เรื่องเดียวกัน หนา 41 
 11.2 กรณีอางซํ้าโดยมีเชิงอรรถอ่ืนมาคั่น กรณีนี้ใชเมื่อมีเชิงอรรถอ่ืนมาค่ัน และ
จะค่ันก่ีเชิงอรรถก็ได การเขียนจะใช op.cit (ออพ-ซิท) หมายถึง แหลงที่เคยอางมากอนแลว 
แตมีเชิงอรรถอ่ืนมาค่ัน ถาเปนภาษาไทยใช เรื่องเดิม โดยใชตัวหนาหรือขีดเสนใต การเขียน
กรณีนี้ จะใสชื่อและนามสกุลของผูแตง ตามดวย op.cit หรือ เรื่องเดิม และตามดวยเลขหนาที่
อางอิง ตัวอยางเชน 
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  1กําธร สถิรกุล, หนังสือและการพิมพ (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2515), หนา 41. 
  2ประชัน วัลลิโก,   หลักการเขียนขาว (พระนคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2516), หนา 85. 
  3กําธร สถิรกุล, op.cit., หนา 45. หรือ 3กําธร สถิรกุล, เรื่องเดิม, หนา 45. 
 11.3 กรณีอางซํ้าแตยังคงอางหนาเดิม กรณีนี้จะใชคําวา loc.cit (ลอค-ซิท) 
หมายถึง แหลงที่เคยอางมาแลว และยังคงอยูในหนาเดิม ถาเปนภาษาไทยใช ซํ้าเรื่องเดิม 
สําหรับกรณีที่มีเชิงอรรถอ่ืนมาค่ัน โดยจะตองใสชื่อและนามสกุลของผูแตงไวขางหนาดวย หรือ
ใช ซํ้าเรื่องเดยีวกัน สําหรับกรณีที่ไมมีเชิงอรรถอ่ืนมาค่ัน โดยไมตองมีชื่อผูเขียนนําหนา 
  1กําธร สถิรกุล, หนังสือและการพิมพ (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2515), หนา 41. 
  2ประชัน วัลลิโก, หลักการเขียนขาว  (พระนคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2516), หนา 85. 
  3กําธร สถิรกุล, loc.cit.   หรือ   3กําธร สถิรกุล, ซํ้าเรื่องเดิม 
  4Loc.cit.             หรือ   4ซํ้าเรื่องเดียวกัน 
 
12. การเลือกแหลงอางอิง 
 
 การคัดเลือกแหลงอางอิงหรือที่มาของขอความหรือแนวคิดที่คัดลอกมาใชประกอบ
ในการเขียนผลงานทางวิชาการมีความสําคัญมากเพราะนอกจากจะชวยเพ่ิมความเชื่อถือใหกับ
เอกสารทางวิชาการแลว ยังจะทําใหผูอานทราบแหลงที่มาดวยอันจะเปนประโยชนตอการ
คนควาตอไป ดังนั้น ผูเขียนผลงานทางวิชาการจึงควรประเมินคุณคาของแหลงอางอิงในดาน
ความเชื่อถือเปนอันดับแรก โดยแหลงอางอิงตองเปนแหลงปฐมภูมิหรือเปนตนตอของขอมูล 
เชน ขอมูลสถิติประชากร ควรอางอิงจากสํานักงานสถิติแหงชาติ สถิติผูปวยอางอิงจากกระทรวง
สาธารณสุข พระราชบัญญัติตาง ๆ ควรอางอิงจากราชกิจจานุเบกษา ในสวนของบุคคลที่อางอิง 
ควรดูจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ ผลงาน การเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ วิชาชีพ และ
สังคม ควรหลีกเลี่ยงการอางอิงจากแหลงทุติยภูมิซึ่งคัดลอกตอมาอีกทอดหนึ่ง และหลีกเลี่ยง
การอางอิงจากผลงานเขียนหรือผูเขียนที่ไมเปนที่รูจักหรือไมเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง 
นอกจากนี้แลว ปที่พิมพก็มีความสําคัญดวย ทุกวันนี้ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงควร
เลือกอาง อิงขอมูลใหม ๆ จากเอกสารทาง วิชาการ โดยอาจคนหาจากบทความใน
วารสารวิชาการ เอกสารการประชุม สัมมนา หรือจากอินเทอรเน็ท (internet) เปนตน 
 

       13. บทสรุป  
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       การอางอิงทั้งหลายไมวาจะเปนการอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหาหรือแมกระทั่งการ
อางอิงแบบเชิงอรรถ สวนใหญจะไดแนวคิด แนวทาง แบบ และหลักเกณฑมาจากหนังสือตํารา
ของตางประเทศแลวนํามาประยุกตใหเขากับสังคมไทยและแตละสถาบัน ทําใหการอางอิงแบบ
เชิงอรรถของแตละสถาบันมีความแตกตางกันพอสมควร โดยแตละสถาบันการศึกษาจะมี
แนวทางหรือแบบของตนเองพรอมกับจัดทําเปนคูมือของแตละสถาบันไว เชน คูมือการเขียน
รายงาน การทําวิจัย การทําวิทยานิพนธ หรือการเขียนบทความ นอกจากนั้น ในแตละศาสตร 
(science) ซึ่งหมายถึงวิชาความรู อาจแบงเปน 2 สวนใหญ ๆ ไดแก สังคมศาสตร (social 
science) เชน นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร และศึกษาศาสตร เปน
ตน และศาสตรธรรมชาติ (natural science) เชน คณิตศาสตร เรขาคณิต วิทยาศาสตร 
ชีววิทยา และเคมี เปนตน ทั้ง 2 ศาสตรใหญ ๆ ดังกลาวก็จะมีคูมือของตนเองดวย  
 ไมวาจะเปนเหตุผลในทางวิชาการหรือในทางปฏิบัติ เปนการยากที่จะตัดสิน
จนเปนที่ยอมรับกันไดวาแบบใดดีที่สุดหรือถูกตองที่สุด อีกทั้งในอนาคตอาจมีแนวทาง
หรือแบบใหมเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได เพราะฉะน้ัน จึงไมควรเสียเวลาเถียงกันวาแนวทางหรือ
แบบการอางอิงแบบเชิงอรรถใดดีที่สุด ถูกตองที่สุด หรือตองยึดถือแบบใดแบบหน่ึง
เพียงแบบเดียวเทาน้ัน อยางไรก็ตาม มีขอเสนอแนะวา ผูเขียนผลงานทางวิชาการควร
ใชคูมือ แนวทาง หรือแบบการอางอิงของสถาบันหรือโรงเรียนที่ตนเองสังกัด โดยแบบ
น้ันจะตองเปนสากลและใชแบบเดียวกันตลอดเลมหรือตลอดเรื่อง รวมทั้งไมควรลืมที่
จะอางอิงคูมือซ่ึงเปนแหลงที่มาของแนวทางหรอืแบบน้ันดวย 
 การอางอิงถาแบงตามรูปแบบการเขียนอยางกวาง ๆ อาจแบงไดเปน 2 แบบ ไดแก 
การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหาหรือการอางอิงแทรก และการอางอิงแบบแยกออกจากเนื้อหา
หรือการอาง อิงแบบเชิงอรรถ  ในที่นี้ ได กลาวถึงทั้ ง  2 แบบ แต เนนและศึกษา 
คนควาแบบหลังอยางกวางขวาง สวนแบบหลังนี้อาจเขียนไวที่สวนลางสุดของหนากระดาษ 
หรือนําไปเขียนรวมไวทายบทก็ได  
 การศึกษาในครั้งนี้มีขอจํากัดบางสวน กลาวคือ เนื่องจากการศึกษาคนควาเอกสาร
ทางวิชาการอาจหาขอมูลไดจากหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงทําใหการอางอิงแบบ
เชิงอรรถมีทั้งภาษาไทยและตางประเทศ แตในที่นี้ศึกษาเฉพาะภาษาไทยเทานั้น ซึ่งแมจะถือได
วาเปนขอจํากัดสวนหนึ่ง แตการศึกษาครั้งนี้ก็ยังคงมีความสําคัญและมีประโยชน เพราะงายแก
การทําความเขาใจ เมื่อผูอานเขาใจการอางอิงแบบเชิงอรรถภาษาไทยไดอยางถูกตองแลว ก็จะ
เปนพ้ืนฐานที่ดีสําหรับการศึกษาการอางอิงแบบเชิงอรรถภาษาอังกฤษซึ่งมีแนวทางหรือวิธีการ
คลายคลึงกันไดในอนาคตตอไป 
 ทายที่สุดนี้ ผูเขียนเห็นวา ลําพังความรูความเขาใจในเรื่องการอางอิงแตเพียงอยาง
เดียวไมเปนการเพียงพอที่จะทําใหการเขียนผลงานทางวิชาการ เชน หนังสือ บทความ งานวิจัย 
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และบทนิพนธ (ที่มี 3 แบบ ไดแก รายงาน ภาคนิพนธ และวิทยานิพนธ) เปนที่ยอมรับได ยัง
ตองคํานึงถึงสิ่งอ่ืนอีกดวย เชน การเลือกและกําหนดหัวเรื่อง ตลอดจนการทําผลงานทาง
วิชาการนั้นไดถูกตองตามแบบแผนและข้ันตอนของสถาบันการศึกษาแตละแหง เปนตน และที่
สําคัญคือ ในการอางอิงใด ๆ ซึ่งรวมทั้งการอางอิงแบบเชิงอรรถ ผูเขียนหรือผูเขียนอางอิง
จําเปนตองยึดหลักการอางอิงดังตอไปนี้ควบคูกันไปดวย คือ ประการที่หนึ่ง การอางอิงตาม
ความเปนจริง หมายถึง ผูเขียนตองมีความซื่อสัตยตอขอมูลที่นําเสนอ ซื่อสัตยตอตนเองและ
ตอผูอ่ืน ดวยการระบุแหลงอางอิงใหชัดเจนไวในผลงานทางวิชาการ อันเปนการแสดงถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูเขียน พรอมกับปองกันปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ดวย ประการที่
สอง การอางอิงตามความจําเปน หมายถึง การที่ผูเขียนอางอิงแหลงที่มาขอมูลเฉพาะที่
จําเปนเทานั้น ไมควรอางอิงเรื่องหรือขอความที่เปนสากล รูกันมานาน หรือรูกันโดยทั่วไปแลว 
ตัวอยางเชน ขอความที่วา โลกกลม หรือ ปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร หรือกินมากอวนกินนอย
ผอม เปนตน และประการที่สาม การอางอิงตามสมควร คําวา ตามสมควร ไมอาจกําหนด
ขนาดหรือปริมาณไดแนนอนตายตัว ข้ึนอยูกับประสบการณหรือมุมมองของผูเขียนแตละคน 
เปนเรื่องที่ผูเขียนตองใชดุลพินิจและวิจารณญาณของตนเองใหเหมาะสม 
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