บทที่ 3
การอางอิง
การอางอิงในวิทยานิพนธเปนการแจงแหลงที่มาของขอความ แนวคิด หรือขอมูลเพื่อเปนการใหเกียรติ
แกเจาของขอความ แนวคิด หรือขอมูลนั้น รวมทั้งเปนประโยชนแกผูอานที่ประสงคจะทราบรายละเอียดอื่น ๆ
จากแหลงที่มา
การอางอิงจะปรากฏอยูใน 2 แหงรับกัน คือ แหงแรกจะปรากฏในตัวเรื่องวิทยานิพนธ แหงที่สองจะ
ปรากฏอยูในรายการเอกสารและสิ่งอางอิงทายเลม
การอางอิงในเนื้อความวิทยานิพนธ
1. การอางอิงเอกสารทั้งเอกสารโดยรวม
การอางอิงเอกสารทั้งเอกสารโดยรวม เปนการสรุปแนวคิดจากเอกสารทั้งเลมหรือทั้งเรื่อง ดังตอไปนี้
1.1. การอางอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตงคนเดียว
ใหระบุทั้งชื่อผูแตง และปที่พิมพไวในวงเล็บ โดยเอกสารภาษาไทยใหระบุชื่อ และนามสกุล
สวนเอกสารภาษาตางประเทศใหระบุเฉพาะนามสกุล ดังตัวอยาง
รูปแบบ
เอกสารภาษาไทย: ขอความ . . . \ (ชื่อผูแตง \\ นามสกุล, \ ป)
เอกสารภาษาตางประเทศ: ขอความ . . . \ (นามสกุลผูแตง, \ ป)
หมายเหตุ: \ หมายถึง การเวนวรรค 1 ระยะพิมพ
\\ หมายถึง การเวนวรรค 2 ระยะพิมพ
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ตัวอยาง
การเรียนบนเว็บเปนการใชเว็บในการเรียนการสอน โดยอาจใชเว็บเพื่อนําเสนอบทเรียนในลักษณะ
สื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสูตร หรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอนก็ได
รวมทั้งใชประโยชนจากคุณลักษณะตาง ๆ ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเตอรเน็ต (กิดานันท มลิทอง,
2543)
Factors contributing to increased preharvest losses are continued planting of
nonresistant varieties, planting of modern varieties with a small genetic base for resistance
to certain pest species, continuous year-round planting, and overdependence on pesticides
(Oka, 1982).
หรือใหระบุชื่อ และนามสกุลผูแตงไวนอกวงเล็บ สวนปที่พิมพนั้นใหระบุไวในวงเล็บ ดังตัวอยาง
รูปแบบ
เอกสารภาษาไทย: ชื่อผูแตง \\ นามสกุล \ (ป) \ ขอความ . . .
เอกสารภาษาตางประเทศ: นามสกุลผูแตง \ (ป) \ ขอความ . . .
ตัวอยาง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย (2552) ไดกลาววา สังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว หลายสถาบันพากันลม
สลาย ขอเท็จจริงดังกลาวจะสงผลรุนแรงตอการคิดเชิงกลยุทธในการตลาดกีฬา ซึ่งสื่อมวลชนระดับโลก ลวน
แตมีสวนควบคุมความคิดเห็นของสังคมโลก
Oka (1982) pointed out that factors contributing to increased preharvest losses are
continued planting of non-resistant varieties, planting of modern varieties with a small
genetic base for resistance to certain pest species, continuous year-round planting, and
overdependence on pesticides.
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หรือใหระบุชื่อผูแตง นามสกุลและปที่พิมพโดยไมตองอยูในวงเล็บ ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
ใน พ.ศ. 2552 ธเนศ ยุคันตวนิชชัย ไดกลาววา สังคมเปลี่ยนแปลง . . .
In 1982, Oka pointed out that factors . . .
ในกรณีที่มีการอางอิงเอกสารซ้ํากันในยอหนาเดียวกัน ไมตองระบุปที่พิมพในการอางตั้งแตครั้งที่ 2
ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย (2552) ไดกลาววา สังคมเปลี่ยนแปลง . . . นอกจากนี้ ธเนศ ยุคันตวนิชชัย
ยังใหเหตุผลอื่น ๆ อีกหลายเหตุผล เชน . . .
Oka (1982) pointed out that factors . . .

Oka also suggested that . . .

ในวิทยานิพนธภาษาไทย เมื่อจะอางอิงเอกสารที่เปนภาษาตางประเทศใหระบุนามสกุลผูแตงตาม
ภาษาตางประเทศนั้น ๆ และปที่พิมพเปน ค.ศ. หรือศักราชอื่นตามที่ปรากฏในรายการเอกสารและสิ่งอางอิง
ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
ปจจัยที่มีผลตอ . . . (Oka, 1982)
Oka (1982) ชี้ใหเห็นวา . . .
ใน ค.ศ. 1982 Oka ชี้ใหเห็นวา . . .
ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ (เราะยับ ฮ.ศ. 1389) กลาวถึง . . .
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1.2 การอางอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตง 2 คน
ใหระบุชื่อผูแตงตามหลักเกณฑในขอ 1.1 ทั้ง 2 คน ทุกครั้งที่มีการอางอิง โดยใหมีคํา และ
หรือ and อยูระหวางนามผูแตงทั้ง 2 คนนั้น ดังตัวอยาง
รูปแบบ
เอกสารภาษาไทย: ขอความ . . . \ (ชื่อผูแตง \\ นามสกุล [คนที่1] \ และ \ ชื่อผูแตง \\ นามสกุล
[คนที่2], \ ป)
เอกสารภาษาตางประเทศ: ขอความ . . . \ (นามสกุลผูแตงคนที่ 1 \ and \ นามสกุลผูแตงคนที่ 2, \
ป)
ตัวอยาง
ในกระบวนการวิจัยทางนิเวศวิทยานั้น กอนที่จะลงมือทําจริง ๆ ควรมีการวิเคราะหความ
สมเหตุสมผลของโครงการวิจัยที่คิดขึ้นเสียกอน กระบวนการวิเคราะหโครงการวิจัยสามารถกระทําโดยการตั้ง
คําถามและหาคําตอบที่ปราศจากความลําเอียง (จิราภรณ คชเสนี และ นันทนา คชเสนี, 25352)
The spread of irrigation has contributed between 50 and 60 percent of the massive
increase in agricultural output of the developing countries from 1960 to 1980 (Crosson and
Rosenberg, 1989).
รูปแบบ
เอกสารภาษาไทย: ชื่อผูแตง \\ นามสกุล [คนที่1] \ และ \ ชื่อผูแตง \\ นามสกุล [คนที่2], \ (ป) \
ขอความ. . .
เอกสารภาษาตางประเทศ: นามสกุลผูแตง [คนที่1] \ and \ นามสกุลผูแตง [คนที่2], \ (ป) \ ขอความ. . .
ตัวอยาง
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และ ธราธร รัตนนฤมิตศร (2548) ไดเสนอแนะวา . . .
Crosson and Rosenberg (1989) concluded that the spread of irrigation . . .
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1.3 การอางอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตง 3 คน
ใหระบุชื่อผูแตงทุกคนในการกลาวอางอิงครั้งแรก สวนการอางอิงในครั้งตอไปใหระบุชื่อผูแตงคน
แรก แลวตอดวย “และคณะ” สําหรับเอกสารภาษาไทย สวนเอกสารภาษาตางประเทศใหระบุชื่อผูแตงคนแรก
แลวตอดวย คําวา และคณะ ในภาษานั้น ๆ เชน et al. สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ดังตัวอยาง
รูปแบบ
เอกสารภาษาไทย: ชื่อผูแตง \\ นามสกุล [คนที่1], \ ชื่อผูแตง \\ นามสกุล [คนที่2], \ และ \
ชื่อผูแตง \\ นามสกุล [คนที่3], \ (ป) \ ขอความ . . . (การอางอิงครั้งแรก)
นามผูแตง \\ นามสกุล [คนที่1] \ และคณะ \ (ป) \ ขอความ . . . (การอางอิงครั้งตอไป)
เอกสารภาษาตางประเทศ: นามสกุลผูแตง [คนที่1], \ นามสกุลผูแตง [คนที่2], \ and \ นามสกุล
ผูแตง [คนที่3], \ (ป) \ ขอความ . . . (การอางอิงครั้งแรก)
นามสกุลผูแตง [คนที่1] \ et al. \ (ป) \ ขอความ . . . (การอางอิงครั้งตอไป)
ตัวอยาง
จิตตินันท เดชะคุปต, วีระวัฒน ปนนิตามัย, และ สุรกุล เจจอบรม (2546) ไดวิเคราะห. . .
(การอางอิงครั้งแรกในงานที่เขียน)
จิตตินันท เดชะคุปต และคณะ (2546) สรุปผลการประเมิน. . .(การอางอิงในครั้งตอไปในแตละยอ
หนา)
นอกจากนี้ จิตตินันท เดชะคุปต และคณะ ยังไดเสนอแนะ. . . .
McCracken, Warmbrod, and Miller (1998) suggested that. . .(first citation in text)
McCracken et al. (1998) found . . .(subsequent first citation per paragraph thereafter)
McCracken et al. also found. . . (omit year after first citation within a paragraph)
หากการอางอิงตั้งแตครั้งที่ 2 ไปนั้น การไมระบุชื่อผูแตงทุกคน แลวทําใหเกิดความสับสนระหวาง
เอกสาร 2 เรื่อง เชน
ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล, ประสงค ตันพิชัย, และ สันติ ศรีสวนแตง (2546)
ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล, ชีพสุมน รังสยาธร, และ สันติ ศรีสวนแตง (2546)
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หรือ
McCracken, Warmbrod, and Miller (2000)
McCracken, Newcomb, and Warmbrod (2000)
ใหระบุชื่อผูแตงทุกคนเพื่อปองกันความสับสน
1.4 การอางอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตงมากกวา 3 คน
ใหัระบุชื่อผูแตงคนแรก แลวตอดวย “และคณะ” สําหรับเอกสารภาษาไทย สวนเอกสาร
ภาษาตางประเทศ ใหตอดวยคําวาและคณะในภาษานั้นๆ เชน et al. สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ
รูปแบบ
เอกสารภาษาไทย: ชื่อผูแตง \\ นามสกุล [คนที่1] \ และคณะ \ (ป) \ ขอความ . . .
เอกสารภาษาตางประเทศ: นามสกุลผูแตง [คนที่1] \ et al. \ (ป) \ ขอความ . . .

ตัวอยาง
บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ (2549) ไดกลาวไววา . . .
Redick et al. (1996) เสนอวา . . .
Redick et al. (1996) suggested that . . .
หากระบุเฉพาะชื่อผูแตงคนแรกแลวทําใหเกิดการสับสน ระหวางเอกสาร 2 เรื่อง ที่มีผูแตง
มากกวา 3 คน เชน
สุนันท ตามถิ่นไทย, ดารณี ลักษณเกียรติ, เชาวนเนตร บุญไชย, และ จรุวรรณ พฤกษติกุล (2549)
สุนันท ตามถิ่นไทย, ดารณี ลักษณเกียรติ, ศรีอุษา ปาละวัธนกุล, และ จรุวรรณ พฤกษติกุล (2549)
หรือ
Redick, Gritzmacher, Laster, Dohner, and Bailey (1996)
Redick, Gritzmacher, Bailey, Clawson, and Conone (1996)
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ใหระบุชื่อผูแตงคนตอมาเรื่อย ๆ จนถึงนามผูแตงที่ไมซ้ํากัน ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
สุนันท ตามถิ่นไทย, ดารณี ลักษณเกียรติ, เชาวนเนตร บุญไชย และคณะ (2549)
สุนันท ตามถิน่ ไทย, ดารณี ลักษณเกียรติ, ศรีอุษา ปาละวัธนกุล และคณะ (2549)
Redick, Gritzmacher, Laster et al. (1996)
Redick, Gritzmacher, Bailey et al. (1996)
1.5 การอางอิงเอกสารที่ผูแตงเปนสถาบัน
ในการอางอิงทุกครั้งใหระบุชื่อเต็มของสถาบัน ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
ธนาคารแหงประเทศไทย (2552)
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553)
Ohio State University (1999)
(World Bank, 2000)
ถาสถาบันนั้นเปนหนวยงานของรัฐบาล การระบุชื่อควรเริ่มตนชื่อในระดับกรมหรือต่ํากวา
ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552)
(กรมชลประทาน, 2551)
Office of Agricultural Economics (2009)
(Royal Irrigation Department, 2000)
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อนึ่ง หากชื่อสถาบันนั้นยาวและมีชื่อยอ ในการอางอิงครั้งแรกใหระบุชื่อเต็มของสถาบัน และ
ใหมีชื่อยอในวงเล็บตรง สวนในการอางอิงครั้งตอ ๆ ไปใหระบุชื่อยอของสถาบัน ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
การอางอิงครั้งแรก
(สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ส.ป.ก.], 2552)
(Food and Agriculture Organization [FAO], 2009 )
การอางอิงครั้งตอ ๆ ไป
(ส.ป.ก., 2552)
(FAO, 2009)
1.6 การอางอิงเอกสารหลายเรื่องที่มีผูแตงคนเดียวกัน (ชุดเดียวกัน)
ในกรณีที่ปที่พิมพตางกัน ใหระบุชื่อผูแตงเพียงครั้งเดียว แลวระบุปที่พิมพตามลําดับ โดยใช
เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางป ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548, 2550, 2552)
(ผองพรรณ ตรัยมงคลกุล, 2543, 2545)
World Bank (2000, 2004, 2008)
(Gay, 1986, 1992, 2000)
สวนในกรณีที่ปที่พิมพซ้ํากัน ใหใชอักษร ก ข ค ตามหลังปที่พิมพสําหรับเอกสารภาษาไทย
และใชอักษร a b c ตามหลังปที่พิมพสําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
กรมชลประทาน (2552ก, 2552ข)
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553ก, 2553ข)
Vade (1982a, 1982b)
(Small, 1986a, 1986b)
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1.7 การอางอิงเอกสารหลายเรื่องที่มีผูแตงหลายคน (หลายชุด)
ใหระบุชื่อผูแตงเรียงตามปที่พิมพจากนอยไปมาก คั่นดวยเครื่องหมาย ; ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
(กิดานันท มลิทอง, 2540; บุญชม ศรีสะอาด, 2545; ชัยยงค พรหมวงศ, 2546; วรภัทร ภูเจริญ, 2550;
วิจารณ พานิช, 2551)
(Oka, 1982; Vade, 1982a; Timmer et al., 1983; Crosson and Rosenberg, 1989)
(Goldstein and Goldstein, 1986; พายัพ, 2533)
1.8 การอางอิงเอกสารที่ไมปรากฏนามผูแตง
ใหใชคําวา นิรนาม สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําวา Anonymous สําหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษแทนชื่อผูแตง ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
(นิรนาม, 2552)
(Anonymous, 2009)
1.9 การอางอิงเอกสารที่มีผูทําหนาที่เปนบรรณาธิการ ผูรวบรวม หรือ ผูแปล
ใหระบุชื่อบรรณาธิการ ผูรวบรวม หรือ ผูแปล ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
(วราภรณ ปญญาวดี, 2538)
(Neuliep, 1990)
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1.10 การอางอิงบทวิจารณ
ใหระบุชื่อผูวิจารณ ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
(ประเวศ วะสี, 2542)
(Miller, 2001)
1.11 การอางอิงสองทอด
ในกรณีที่ไมสามารถสืบคนจากเอกสารตนฉบับ ตองสืบคนจากเอกสารที่ผูอื่นไดอางอิงไว
(secondary source) เขียนได 2 แบบคือ
(1) การอางอิงผูเขียนที่นําผลงานผูอื่นมาอางอิง เชน ธเนศ ยุคันตวนิชชัย เขียนตําราใน
พ.ศ. 2552 ไดอางอิง Mason (2005) ใหระบุชื่อผูแตงและปที่พิมพของเอกสารอันดับรอง ตามดวยคํา
“อางถึง” สําหรับเอกสารภาษาไทย หรือคํา “cited” สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ แลวระบุชื่อผูแตงและปที่พิมพ
ของเอกสารอันดับแรก ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
(ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, 2552 อางถึง Mason, 2005)
(ศันสนีย สังสรรคอนันต, 2551 อางถึง ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544)
(Juntaraprasert, 2009 cited Martin, 2001)
(2) การอางอิงโดยระบุชื่อผูแตงตนฉบับ (original) ที่ผูอื่นนํามาอางอิงตอในกรณีหนังสือของ
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย (2552) ใหระบุชื่อผูแตงและปที่พิมพ ตามดวย “อางใน” สําหรับเอกสารภาษาไทย หรือ
คําวา “cited in” สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ แลวระบุชื่อผูที่นําผลงานนั้นมาอางอิง
ตัวอยาง
(Mason, 2005 อางใน ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, 2552)
(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544 อางใน ศันสนีย สังสรรคอนันต, 2551)
(Martin, 2001 cited in Juntaraprasert, 2009)
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1.12 การอางอิงสวนหนึ่งของเอกสารรวมบทความหรือบทความในวารสาร
ในการอางอิงสวนหนึ่งของเอกสารรวมบทความหรือบทความในวารสารที่มีผูเขียนแตละสวน
ใหระบุเฉพาะชื่อผูแตงหรือผูเขียนของสวนที่ตองการอางอิง
1.13 การอางอิงเอกสารที่ไมปรากฏปที่พิมพ
ในตําแหนงที่ตองระบุปที่พิมพ ใหระบุ ม.ป.ป. สําหรับเอกสารภาษาไทย และ n.d. สําหรับ
เอกสารภาษาอังกฤษ ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
(สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาดานพืชศาสตร, ม.ป.ป.)
(Miller, n.d.)
1.14 การอางอิงหนังสือพิมพ
กรณีอางขาวทั่วไป ใหระบุชื่อหนังสือพิมพเปนตัวเขมและปที่พิมพ ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
(ไทยรัฐ, 2553)
(Bangkok Post, 2010)
(The Nation, 2010)
ในกรณีอางคอลัมนหรือบทความในหนังสือพิมพที่มีชื่อผูเขียน ไมวาจะเปนชื่อจริงหรือ
นามแฝง ใหระบุชื่อผูเขียนและปที่พิมพ ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
(ประเวศ วะสี, 2542)
(ลําแข, 2553)
(Twain, 1890)
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1.15 การอางอิงอื่น ๆ ที่ไมใชเอกสาร
การอางอิงอื่น ๆ ที่ไมใชเอกสาร เชน สไลด เทป รายการวิทยุ รายการโทรทัศน เปนตน ใหใส
ชื่อผูจัดรายการ หรือผูจัดทํา และปที่จัดทํา ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553)
(สมัคร สุนทรเวช, 2544)
(ถนัดศรี สวัสดิวัฒน, 2542)
(เจิมศักดิ์ ปนทอง, 2540)
1.16 การอางอิงการสื่อสารระหวางบุคคล
การสื่อสารระหวางบุคคล อาจจะเปน จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลข โทรสารเปน
ตน ใหปฏิบัติตามตัวอยาง
ตัวอยาง
(สุนันท ตามถิ่นไทย, 2553)
(Kunz, 2010)
2. การอางอิงเอกสารเฉพาะบางหนาของเอกสาร
การอางอิงเอกสารเฉพาะบางหนาของเอกสาร ใหใชวิธีการดังที่กลาวไวแลวในการอางอิงเอกสารทั้ง
เอกสารโดยรวม และตองระบุหนาของเอกสารที่อางอิงตอจากปที่พิมพโดยมีเครื่องหมายทวิภาค(:) คั่นระหวาง
ปที่พิมพและหนาของเอกสาร ดังตัวอยาง
รูปแบบ
ขอความ . . . \ (ชื่อผูแตง \\ นามสกุล, \ ป: \ หนาของเอกสาร)
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ตัวอยาง
(ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, 2552: 50-54)
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553: 15)
(Kotler, 2003: 2)
3. การอางอิงขอมูลในตารางและภาพ
ใหระบุชื่อ และนามสกุลผูแตง ปที่พิมพ และหนาของเอกสารไวตรงที่มาใตตารางและภาพ ดังตัวอยาง
ตัวอยาง
ที่มา: สุพัตรา สุภาพ (2547ก: 4)
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2552: 2-5)
ที่มา: Keller (2003: 10)
Source: Lewis (2004: 139)
การอางอิงแบบเชิงอรรถ
นอกจากการอางอิงในเนื้อหาที่กลาวมาขางตน อาจเขียนอางอิงในลักษณะเชิงอรรถแบบอธิบายเนื้อหา
(content footnote)
เชิงอรรถแบบอธิบายเนื้อหาจะใชในกรณีที่ผูเขียนตองการแยกขอความนั้นออกจากเนื้อหาของ
วิทยานิพนธที่เขียนเพื่อปองกันความสับสนแกผูอาน ขอความในเชิงอรรถซึ่งอธิบายเนื้อหาหรือใหขอมูล
เพิ่มเติมแกผูอานตองเขียนไวตอนลางของหนานั้น ๆ โดยมีเสนขีดคั่นระหวางเนื้อหาของวิทยานิพนธและ
เชิงอรรถ เสนขีดคั่นนี้จะเริ่มจากระดับตัวอักษรดานซาย ในหนาวิทยานิพนธไปทางดานขวายาวประมาณเศษ
หนึ่งสวนสามของความกวางของหนากระดาษ (ประมาณ 2 นิ้ว) และใชอักษรขนาด 14 pt.
บรรทัดสุดทายของเนื้อหาวิทยานิพนธและเสนขีดคั่น ตองเวนบรรทัดอยางนอย 1 ระยะบรรทัด
ถัดจากเสนขีดคั่นลงมา ใหออกหมายเลขกํากับเชิงอรรถนั้น โดยเริ่มจาก 1 เรื่อยไปจนจบบทนั้น ๆ (หากมี
เชิงอรรถนอยกวา 3 แหง ในบทเดียวกันอาจใชเครื่องหมายดอกจัน (*) แทนตัวเลขได) ตําแหนงของหมายเลข
หรือเครื่องหมายดอกจัน ตองพิมพตอจากขอความที่ตองการขยายความ เปนตัวยกลอย (superscript)
หมายเลขกํากับนี้ตองตรงกับหมายเลขที่ใหไว ในเนื้อหาที่ตองการใชเชิงอรรถอธิบาย คําอธิบายของเชิงอรรถ
แตละอันตองจบในหนาเดียวกันโดยใหถือเชิงอรรถเปนสวนหนึ่งของหนา
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1. เชิงอรรถแบบอธิบายเนื้อหาโดยผูเขียนเอง
ในเชิงอรรถเปนคําอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมโดยผูเขียนเอง คือผูเขียนไมไดอางอิงเอกสารอื่น (ดูตัวอยางที่ 1-4)
ตัวอยางที่ 1
ในฤดูหีบออยซึ่งมีน้ําในแมน้ํานอยเพราะเปนหนาแลง ปริมาณของเสียซึ่งถูกถายทิ้งจากโรงงาน
น้ําตาลมีคาสูงกวาปริมาณจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ กวา 7 เทาตัว ประกอบกับความสามารถ
ในการรับของเสียของแมน้ํามีนอยลงในหนาหีบออย จึงเกิดปญหาการเนาเสียของน้ําในแมน้ําแมกลองขึ้นใน
ราว
1
พ.ศ. 2510 เฉพาะในชวงฤดูแลงซึ่งเปนฤดูหีบออย
1

โปรดสังเกตวาในระยะเวลานี้ยังไมมีเขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนเขาแหลมเก็บกักน้ําระบายใชในเวลาตาง ๆ ได ดังนั้น
ปริมาณน้ําในแมน้ําแมกลองจึงเปนไปตามฤดูกาล ในฤดูฝนและตนฤดูหนาวจะมีน้ํามาก และจะมีน้ํานอยในฤดูแลง

ตัวอยางที่ 2
If we examine the distribution of farmers in a yield-water space, the respective
positions of individual farmers are already stabilized. Hence, an overall improvement in
2
system performance may not be easily expected.
2

On the contrary, if one assumes that relative positions of farmers are not rigid, removal of water constraints alone could
help improve production by about 20 percent in some systems.

ตัวอยางที่ 3
โดยพื้นฐานแลวการเกิดปญหาสิ่งแวดลอมอธิบายไดจากลักษณะอุปสงคและอุปทานในทรัพยากร
สิ่งแวดลอมนั่นเอง กอนหนาที่ปญหาสิ่งแวดลอมมีความรุนแรงในตอนตนคริสตศตวรรษนี้ การผลิตสินคา
และบริการมิไดเกิดขึ้นมากมายดังเชนในปจจุบัน ของเสียและสิ่งโสโครกที่เกิดขึ้นจากขบวนการผลิตจึงมีนอย
เมื่อเทียบกับปริมาณทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่พรอมจะรับของเสียเหลานี้ไปแยกใหเกิดการสลายตัวและฟอกให
3
กลับสูสภาพเดิมตามธรรมชาติ
3

ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก
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ตัวอยางที่ 4
The World Bank alone provided over $11 billion in loans for irrigation and drainage
projects between 1974 and 1985 and other $7.5 billion for area development projects that
4
frequently included substantial irrigation activities.
4

See Appendix A

2. เชิงอรรถแบบอธิบายเนื้อหาโดยผูเขียนอางอิงเอกสาร
ในเชิงอรรถเปนคําอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม โดยคําอธิบายเพิ่มเติมในเชิงอรรถนั้น ผูเขียนอางอิงเอกสาร
(ดูตัวอยางที่ 5-6)
ตัวอยางที่ 5
ผลการวิจัยพบวา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการการศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในดานการรับสมัคร ดานกิจกรรมนิสิต ดานการอนุมัติโครงการ
วิทยานิพนธ และดานการเสนอแผนการศึกษา5 อยูในระดับมาก
5

แผนการศึกษา หมายถึง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 2 แผน คือ แผนที่มีวิทยานิพนธ (แผน ก) และที่มี
การศึกษาคนควาดวยตนเอง (แผน ข) (สุนันท ตามถิ่นไทย, 2547: 6)

ตัวอยางที่ 6
The least expensive irrigation sites have already been developed in most of these
contries. The costs of new investments in large-scale projects tend to rise faster than farm
produce prices.6 Thus, the rate of new irrigation water made available to farmers from new
large-scale projects will slow considerably.
6

Average costs per additional hectare irrigated by some new projects have increased from
less than $1,000 to over $5,000, and in a few cases, have even reached $10,000 (Yudelman, 1989: 61).
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การอางอิงแบบคัดลอกขอความ
ในบางครั้งการคัดลอกขอความจะชวยเพิ่มพูนคุณคาหรือน้ําหนักของพยานหลักฐานที่นํามาใช
สนับสนุนขอความในวิทยานิพนธ ในการคัดลอกขอความนั้นถาเปนขอความสั้น ๆ ใหเขียนไวในเครื่องหมาย
อัญประกาศ (“___”) หากขอความนั้นมีความยาวติดตอกันเกิน 3 บรรทัด ไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศ
แตใหพิมพติดตอกันไปโดยดานซายของขอความทุกบรรทัดอยูในระดับเสมอกับยอหนา (block quotation)
อนึ่งการอางอิงแบบคัดลอกขอความควรมีเทาที่จําเปนและเหมาะสม
ขอความที่คัดลอกมาไมเกิน 3 บรรทัด ใหพิมพตอไปในเนื้อความ โดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม แตให
ใสขอความนั้นไวในเครื่องหมายอัญประกาศ
ขอความที่คัดลอกมาเกินกวา 3 บรรทัด ไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศกํากับ ใหขึ้นบรรทัดใหม
พิมพยอหนาเขามาโดยเวน 1 tab (อัตโนมัติ) ทุกบรรทัด และถามียอหนาในขอความที่คัดลอกมา ก็ใหเพิ่ม
ยอหนาเขามาอีก 3 ตัวอักษร จากยอหนาเดิมของขอความที่คัดลอก
ถาตองการเวนขอความที่คัดลอกมาบางสวน ใหพิมพเครื่องหมายจุดสามครั้ง โดยพิมพเวนระยะหาง
กัน 1 ตัวอักษร (. . .)
1. การคัดลอกขอความจากตนฉบับโดยตรง
ใหคัดลอกขอความนั้นมาโดยครบถวน และเหมือนกับหลักฐานที่ปรากฏอยูในเอกสารที่อางอิง
ทุกประการ (ยกเวนกรณีที่ตองการละขอความบางสวนดังที่กลาวไวในยอหนาที่แลว) ในกรณีที่เปนภาษา
ตางประเทศใหคัดลอกขอความเปนภาษานั้น ดังตัวอยางที่ 1-3
ตัวอยางที่ 1
ตัวแปร ตรงกับภาษาอังกฤษวา variable ซึ่งไดมีนักวิชาการหลายคนไดทําการศึกษา และให
ความหมายไวแตกตางกัน เชน “. . .ตัวแปร (variable) หมายถึงสิ่งที่มีคาแตกตางกันไป ไมคงที่ เชน เพศ มี
เพศชาย เพศหญิง อายุของนิสิตปริญญาโท ภาคการศึกษา ซึ่งมีอายุแตกตางกันไป ดังนั้น เพศและอายุ เปน
ตัวแปร. . .” (บุญเรียง ขจรศิลป, 2545: 5)
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ตัวอยางที่ 2
องคความรูในทองถิ่นหรือที่เรียกกันวาภูมิปญญาชาวบาน ไดกอตัวขึ้นจากการตอสูดิ้นรนเพื่อที่จะ
มีอยู มีกิน และจากการที่ตองอยูรวมกันในชุมชน ซึ่งการทํามาหากินไดกอใหเกิด วัฒนธรรมการผลิตโดยเฉพาะ
การผลิตแบบเกษตรกรรม อันนําไปสูการคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ เชน การปนคันนาเพื่อกักเก็บน้ํา
สําหรับการปลูกขาว เปนตน การตอสูเพื่อความอยูรอดของชาวบานลวนตองอยูกับธรรมชาติ จึงเกิดการ
จัดระบบความสัมพันธกับธรรมชาติประกอบกับความตองการการอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว ความเปนไป
ของโลกและชีวิตจึงพัฒนาเปน “ความเชื่อ” จึงเกิดระบบคุณคาและการรับศาสนาเขามาอยูในชุมชนพรอม
พิธีกรรมตาง ๆ ดังที่ สุรเชษฐ เวชชพิทักษ (2534) อธิบายวา

แรง

. . .การผลิตมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมการอยูรวมกันอยางแนบแนน การเพาะปลูกพืชผล
การเกษตรมีปจจัยเกี่ยวกับดิน น้ํา และแรงงานมาเกี่ยวของ จึงตองมีการจัดการเรื่องที่ดินทํากินให
เหมาะสม เพื่อมิใหมีการขัดแยง จึงเกิดผูนําชุมชน เชน ภาคอีสานมีกาดบาน ภาคเหนือมีพอหลวง
ภาคใตมีนายบาน การจัดระบบเหมืองฝาย ในภาคเหนือมีแกเหมือง แกฝาย เปนผูจัดการ และ
นอกจากนาในเชิงความสัมพันธชุมชนไดเรียนรูที่จะสรางประเพณีการลงแขกในภาคกลาง การขอ
ในภาคใต และการเอามื้อในภาคเหนือ. . .

ตัวอยางที่ 3
Babbie (2001: 284) stated that:
. . .Grounded theory originated from the collaboration of Barney Glaser and
Anselm Strauss, sociologists who brought together two main traditions of research,
positivism and interactionism. Essentially, grounded theory is the attempt to derive
theories from an analysis of the patterns, themes, and common categories
discovered in observational data.
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2. การคัดลอกขอความทางออม
เปนการถอดขอความจากภาษาเดิม เชน ถอดขอความจากภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทย ในกรณีนี้
การอางอิงแหลงขอความที่คัดลอกมาใหระบุดวยวาแปลโดยผูเขียนหรือผูหนึ่งผูใด ดังตัวอยางที่ 4
ตัวอยางที่ 4
การที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตองมีการจัดเตรียม วางแผนกิจกรรมไวลวงหนา ตองมี
การบันทึก การจัดระบบความคิด และเครื่องมือในการจัดระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเรียบงาย
ที่สุดคือ มายด แมพ (Mind Map) ซึ่ง
Mind Map เปรียบไดกับแผนที่เมืองใหญ ๆ ศูนยกลางหรือแกนแกนของ Mind Map ก็เหมือน
ศูนยกลางของเมือง มันคือหัวเรื่องหลัก หรือประเด็นที่สําคัญที่สุด ถนนสายหลักตาง ๆ ที่วิ่งออกจาก
จุดศูนยกลาง ก็เปรียบเสมือนความคิดหลักที่เกี่ยวของกับหัวเรื่อง ถนนสายรอง ๆ ลงมา คือความ
คิดที่สําคัญรอง ๆ ลดหลั่นตอไปเรื่อย ๆ รูปภาพสัญลักษณตาง ๆ แสดงถึงประเด็นความคิดที่
นาสนใจเปนพิเศษ (Buzan, 2002 แปลโดย ธัญกร วีระนนทชัย, 2547)
หากมียอหนาในขอความที่คัดลอกมา
ก็ใหเพิ่มยอหนาเขามาอีก 3 ตัวอักษร

