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การที่จะทําใหรายงานทางวิชาการไดรับการยอมรับจากผูอาน สวนหนึ่งมาจากการ
อางอิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การอางอิงแบบเชิงอรรถ ซ่ึงเปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งใน
เน้ือเรื่องของผลงานทางวิชาการ เชน หนังสือ บทความ รายงาน และบทนิพนธ (บทนิพนธ มี 3
รูปแบบ ไดแก รายงาน (report) ภาคนิพนธ (term paper) และปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธ
(thesis))

การอางอิงแบบเชิงอรรถ ในที่น้ีหมายถึง การศึกษาคนควาและเขียนเปนรายงาน
เรื่อง "การเขียนอางอิงทางวิชาการ" ซ่ึงหมายถึง การอางอิงแบบเชิงอรรถ โดยศึกษาเฉพาะที่
เปนภาษาไทยเทานั้น

การอางอิงแบบเชิงอรรถมีความสําคัญตอการเขียนผลงาน เชน รายงาน บทนิพนธ
หนังสือ และบทความ โดยชวยแสดงถึงความเปนวิชาการและเปนสวนหนึ่งที่ชวยประเมินคา
ความนาเชื่อถือของผลงานดังกลาว ผลงานที่มีการอางอิงจะชวยแสดงใหเห็นถึงความแตกตาง
จากงานเขียนประเภทอ่ืนที่ไมมีการอางอิง  เชน  หนังสือพิมพ  หรือหนังสือนวนิยาย นอกจากนี้
การอางอิงแบบเชิงอรรถยังมีความสําคัญที่ชวยบอกแหลงที่มาของขอมูลหรือขอความที่นํามา
อางอิง ชวยอธิบายรายละเอียดของคําหรือขอความเพิ่มเติม  และยังสามารถใชโยงใหผูอานไปดู
เพ่ิมเติมที่เรื่องอ่ืนไดอีกดวย

ในการเขียนรายงานหรือบทนิพนธ หรือผลงานทางวิชาการใด มีหลักสากลที่
นักเรียน นักศกึษา หรือผูเขียนควรยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด คือ เมื่อผูเขียนคัด
ลอกขอความหรือแนวคิดของผูอ่ืนมา ผูเขียนจะตองมีการอางอิงไวดวย แตเทาที่ผานมา
การเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถไดสรางปญหาและความยุงยากใหกับผูเขียนมากพอสมควร ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะการเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถมีหลายรูปแบบหรือหลายแนวทาง  มีความแตก
ตางกัน  โดยแตละสถาบัน  แตละสาขาวิชา  มักกําหนดแนวทางและหลักเกณฑของตนเองไว
แตกตางกัน  การเขียนเชิงอรรถยังมีรายละเอียดปลีกยอยเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ผูเขียนรายงานจะ
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ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดอีกดวย เน่ืองจากความเปนวิชาการของรายงานหรือบทนิพนธ  มิ
ใชอยูที่เน้ือหาเพียงอยางเดียว  การอางอิงแบบเชิงอรรถของรายงานหรือบทนิพนธก็มีสวนเสริม
ทําใหเปนวิชาการดวย

การอางอิงแบบเชิงอรรถในที่น้ี  ครอบคลุม
1.  ความหมาย
2.  วิธีการอางอิง
3.  วัตถุประสงคของการอางอิงแบบเชิงอรรถ  
4.  ประโยชนของการอางอิงแบบเชิงอรรถ
5.  การอางอิงแบบเชิงอรรถแบงตามวัตถุประสงคของการอางอิง
6.  การอางอิงแบบเชิงอรรถแบงตามรูปแบบการเขียน
7.  วิธีการใสหมายเลขการอางอิงแบบเชิงอรรถ
8.  วิธีการพิมพการอางอิงแบบเชิงอรรถ
9.  แบบแผนการอางอิงแบบเชิงอรรถ

         10.  การลงรายการเชิงอรรถซ้ํา
         11.  การเลือกแหลงอางอิง
         12.  สรุป

1.  ความหมาย
กอนอ่ืนควรเขาใจความหมายของการอางอิง  และความหมายของการอางอิงแบบ

เชิงอรรถ
1.1  การอางอิง  หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาของขอมูล ขอความ

หรือแนวคิดที่นํามาใชในการเขียนรายงาน บทนิพนธ หนังสือ หรือบทความ และยังหมายถึง
การแสดงหรืออธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของคํา ขอความ หรือแนวคิด รวมทั้งเปนการบอก
ใหผูอานไปดูหรือคนควาเพิ่มเติมที่เรื่องอ่ืนอีกดวย   การอางอิงในที่น้ีแบงเปน 2 แบบ ไดแก

1.1.1  การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา  หรืออาจเรียกวา  การอาง
อิงประกอบในเนื้อเรื่อง เปนการระบุแหลงที่มาไวในวงเล็บซ่ึงเขียนแทรกประกอบอยูในเนื้อหา
แบงยอยเปน การอางอิงแบบใสเฉพาะหมายเลข และแบบใสนาม-ป

1.1.2  การอางอิงแบบเชิงอรรถ  ดังจะอธิบายตอไป
1.2  การอางอิงแบบเชิงอรรถ  หมายถึง  การอางอิงดวยขอความไวทายหนา

กระดาษ มาจากคําภาษาอังกฤษวา footnotes  เปนการอางอิงโดยใสหมายเลขไว 2 แหง เปน
คู ๆ เรียงตามลําดับกันไป โดยแหงแรก ใสหมายเลขกํากับไวทายคํา ขอความ หรือแนวคิดที่
คัดลอกมาใชในการเขียนรายงาน บทนิพนธ หนังสือ หรือบทความ  อีกแหงหน่ึง  ใสหมายเลข
เดียวกันไวในรายการเชิงอรรถที่สวนลางสุดของหนากระดาษและอยูใตเสนคั่นซ่ึงยาว 2 น้ิว
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หรือ 5 เซ็นติเมตร โดยหมายเลขจะอยูในบรรทัดแรกของรายการเชิงอรรถแตละเชิงอรรถ
บรรทัดแรกนั้นจะยอหนาหางจากขอบซายของหนากระดาษประมาณ 7 ตัวอักษร  สวนบรรทัด
ตอ ๆ ไปทุกบรรทัดของแตละเชิงอรรถใหเขียนชิดขอบซายสุดของหนากระดาษ  โปรดดูภาพที่
1 ประกอบ

2.  วิธีการอางอิง
วิธีการอางอิงอาจจัดแบงเปน 2 วิธี หรือ 3 วิธีก็ได  ขึ้นอยูกับแตละสถาบันวามีมุม

มองอยางไรและจะจัดแบงอยางไร  ตัวอยางเชน จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย1 และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร2 แบงการอางอิงออกเปน 2 วิธี  ไดแก (1) การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา และ
(2) การอางอิงแบบเชิงอรรถ  ในขณะที่บางสถาบัน เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช3

แบงเปน 3 วิธี ไดแก (1)  เชิงอรรถ  (2) การอางอิงแทรกปนเนื้อหา  และ (3) บรรณานุกรม
หรือเอกสารอางอิง4  สําหรับในรายงานนี้ยึดถือการอางอิงที่แบงเปน 2 วิธีดังกลาวไวแลว

3.  วัตถุประสงคของการอางอิงแบบเชิงอรรถ  
การอางอิงแบบเชิงอรรถมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 4 ประการ  ดังน้ี

3.1  เพ่ือชวยใหผูอานไดรูแหลงที่มาของขอมูลและหลักฐาน  ซ่ึงอาจเปน
ไปในลักษณะของคํา ขอความ หรือแนวคิดของขอความที่นํามาใชอางอิงประกอบในการเขียน
รายงาน  เชนน้ีเปนการแสดงใหเห็นวาผูเขียนมีจรรยาบรรณ ใหเกียรติ หรือรับรูสิทธิในการเปน
เจาของคํา ขอความ หรือแนวคิดของผูอ่ืนซึ่งไดริเริ่มกอน

                                         
1บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนาเดิม.
2บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร. เลมเดิม.  หนา 31.
3สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. เลมเดิม,  หนา 204.
4บรรณานุกรม (bibliographies) หรือเอกสารอางอิง (references)  เปนการอางอิงไวทายสุด

หรือเปนสวนประกอบสวนทายของรายงาน  รายงานหรือบทนิพนธเชิงวิชาการทุกประเภทจะตองมี
บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงเสมอ  จะขาดมิได  เพราะเปนสวนอางอิงหรือหลักฐาน  พยานยืนยันความ
ถูกตองและเชื่อถือไดของรายงาน  ตลอดจนเปนสวนขยายที่จะทําใหผูอานไดหาอานเพิ่มเติม  อันเปนการ
ทําความกระจางในเรื่องนั้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบรรณานุกรมเปนการรวมรายการเอกสาร  หนังสือ  รวมท้ัง
โสตทัศน และส่ืออิเล็กทรอนิกสทั้งหลาย  ที่ผูเขียนไดศึกษาคนความาทั้งหมดแมวาจะไมไดคัดลอกขอความ
มาไวในรายงานก็ตาม  สวนเอกสารอางอิง นิยมใชกับรายการเอกสารสิ่งพิมพ  โสตทัศน  เฉพาะที่คัดลอก
และยกมาอางอิงในเนื้อหา
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3.2  เพ่ือชวยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขยายความ  ซ่ึงอาจเปน
การอธิบายคํา ขอความ หรือแนวคิดที่นํามาอางอิงเพ่ิมเติม  อันจะทําใหผูอานเขาใจเรื่องราว
เพ่ิมมากขึ้น

3.3  เพ่ือชวยใหสามารถคนควาหารายละเอียดและหลักฐานเพิ่มเติม  
อันจะทําใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น และยังชวยตรวจสอบหลักฐานเดิมดวย

3.4  เพ่ือชวยประเมินคาและเพิ่มคุณคาของขอมูล ผลงาน หรือรายงาน
ของผูเขียน  เทากับเปนการชวยยืนยันหรือทําใหรายงานนั้นมีนํ้าหนัก  มีคุณคา  และเพิ่มพูน
ความนาเชื่อถือทางวิชาการมากขึ้น

4.  ประโยชนของการอางอิงแบบเชิงอรรถ
จากวัตถุประสงคของการอางอิงแบบเชิงอรรถที่ผานมานี้ทําใหเห็นไดวา  การอาง

อิงแบบเชิงอรรถมีประโยชนตอผูเขียนและผูอานหลายอยาง  คือ ไมเพียงชวยบอกแหลงที่มา
ของขอมูลและหลักฐานที่นํามาใชอางอิงเทานั้น ยังชวยอธิบายรายละเอียดของคํา ขอ
ความ หรือแนวคิดเพิ่มเติม ซ่ึงเรียกวา “เชิงอรรถขยายความ” และใชอางอิงเพ่ือโยงชวยใหผู
อานไปดูหรือคนควาหารายละเอียดเพิ่มเติมที่เรื่องอ่ืน ซ่ึงเรียกวา “เชิงอรรถโยง”  ยิ่งไป
กวานั้น  ยังชวยเพิ่มคุณคาใหแกผลงานหรือรายงานดวย

5.  การอางอิงแบบเชิงอรรถแบงตามวัตถุประสงคของการอางอิง
การอางอิงแบบเชิงอรรถถาแบงตามวัตถุประสงคของการอางอิง  จะแบงไดเปน 3

ประเภท  ดังน้ี
5.1  เชิงอรรถสําหรับอางอิง  เปนเชิงอรรถที่มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงให

เห็นถึงแหลงที่มาของขอมูลและหลักฐานที่นํามาใชประกอบการเขียนรายงาน (โปรดดูภาพที่ 1
เชิงอรรถที่ 3)

5.2  เชิงอรรถสําหรับขยายความ  หรือเชิงอรรถเสริมความ  หรือเชิงอรรถ
อธิบายความ  เปนเชิงอรรถที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใชขยายขอความ คําศัพทเฉพาะ  หรือความ
หมายในเนื้อเรื่องบางตอน  อันจะชวยใหผูอานเขาใจกวางขวางเพิ่มขึ้น (โปรดดูภาพที่ 1
เชิงอรรถที่ 2)

5.3  เชิงอรรถสําหรับโยง  เปนเชิงอรรถที่มีวัตถุประสงคเพ่ือโยงหรืออางถึง
เรื่องที่เคยกลาวมาแลวและจําเปนตองการกลาวซ้ํา  โดยผูเขียนไมตองการเขียนซ้ําอีก  แตใช
เชิงอรรถแทนเพื่อใหพลิกกลับไปดูในหนาที่เคยกลาวไวแลว  (โปรดดูภาพที่ 1 เชิงอรรถที่ 1)
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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 มหาวิทยา

                                                                         มหิดลและมหาวิทยาลัยสุโขทยธรรมาธิราช ตาง
                                   มีแนวทางหรือแบบการอางอิงของตนเอง แต

หลักเกณฑสวนใหญจะคลายคลึงกัน
       3มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เทคนิค

                                                                                         การเขียน การพิมพ และการเผยแพรผลงาน
                                 ทางวิชาการ  (นนทบุรี : สํานักพิมพมหา

            วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542), หนา 207.

การเขียนเชิงอรรถสําหรับขยายความและเชิงอรรถสําหรับโยงนั้น  เปนการ
เขียนตามปรกติ  ไมคอยมีหลักเกณฑยุงยากมากนัก  แตการเขียนเชิงอรรถสําหรับอางอิง
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น้ัน  มีปญหายุงยากที่ตองปฏิบัติตามรูปแบบและหลักเกณฑการเขียนอยางเครงครัด 
ฉะนั้น ตอไปน้ีจะกลาวถึงเฉพาะเชิงอรรถสําหรับอางอิงเปนหลัก

6.  การอางอิงแบบเชิงอรรถแบงตามรูปแบบการเขียน
การอางอิงแบบเชิงอรรถถาแบงตามรูปแบบการเขียนอยางกวาง ๆ อาจแบงไดเปน

2 แบบ  ไดแก เชิงอรรถแบบแทรกปนในเนื้อหา  และ เชิงอรรถแบบแยกออกจากเนื้อหา  ดังจะ
ไดอธิบายตามลําดับ

6.1  เชิงอรรถแบบแทรกปนในเนื้อหา  มีลักษณะเหมือนกับวิธีการอางอิง
แบบแทรกปนในเนื้อหาดังกลาวขางตน การเขียนเชิงอรรถแบบนี้จะใสเชิงอรรถไวในวงเล็บ
เปนสวนประกอบของเนื้อเรื่อง  และจะทํารวมหรือตองสัมพันธกับบรรณานุกรมหรือ
เอกสารอางอิงเสมอ  เชิงอรรถแบบน้ีทําไดงาย  เพียงเขียนหมายเลขบรรณานุกรมหรือ
เอกสารอางอิง  หรือเขียนเฉพาะหมายเลข หรือเขียนนาม-ป แทรกไวในเน้ือหาเทานั้น  ทําให
เขียนสะดวก  แตมีขอเสียคือ  ขาดรายละเอียด ถาตองการทราบรายละเอียดตองพลิกขามหนา
ไปดูที่บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง  ทําใหเสียเวลาในการอาน  ยิ่งถาเปนหนังสือที่มีความ
หนามากและมีหลายบท  อาจทําใหพลิกไปดูผิดบทไดงาย  นอกจากนั้น  จะสรางความยุงยาก
และอานยากมากขึ้น  ถาเปนกรณีที่มีบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงมาก  ก็อาจทําใหผูเขียน
หลงลืมไดงาย  เชน  มีการทําเชิงอรรถไวแตไมไดเขียนไวในบรรณานุกรม และถาเปนกรณีที่ผู
เขียนคนเดยีวแตเขียนหนังสือหลายเลม  ยิ่งสรางปญหาใหกับผูเขียนและผูอานมากขึ้น  การ
เขียนเชิงอรรถแบบประกอบในเนื้อเร่ืองน้ีจะมีแนวโนมวาจะมีสวนเสียมากกวาสวนดีถานําไปใช
ไมเหมาะสม

การเขียนเชิงอรรถแบบแทรกปนในเนื้อหา  ยังแบงยอยเปน 2 ระบบ ได
แก ระบบใสเฉพาะหมายเลข  และระบบใสนาม-ป  ดังน้ี

1) ระบบใสเฉพาะหมายเลข  การทําเชิงอรรถระบบน้ีจะใสเฉพาะ
หมายเลขของบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงแทรกไวในสวนเนื้อหา  พรอมกันน้ัน  ในสวนของ
บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงจะตองใสหมายเลขไวดวย หมายเลขที่ใสน้ีจะตองเปนหมายเลข
เดียวกัน ฉะน้ัน บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงที่ใชกับการทําเชิงอรรถระบบนี้จึงตองเรียง
ลําดับหมายเลขดวย การใสหมายเลขแทรกไวในเนื้อหาอาจใสไวในวงเล็บ  หรือใสไวเหนือ
ขอความก็ได  แตในรายงานเรื่องหน่ึงตองเลือกเพียงระบบเดียว  โปรดดูตัวอยางในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2  ตัวอยางการเขียนเชิงอรรถแบบแทรกปนในเนื้อหา  ระบบใสเฉพาะหมายเลข  ซ่ึงอาจ
ใสหมายเลขไวในวงเล็บ  หรือใสไวเหนือขอความ

                                           26
   โครงสราง 

ขอความ หรือแนวคิดที่คัดลอกมา
     (หมายเลข) หรือ หมายเลข

   ตัวอยาง
           แบบการคัดลอกขอความโดยตรง มี

     หลักการสําคัญคือ ถาขอความไมเกิน 3
    บรรทัด ใหกํากับขอความนั้นดวยเครื่อง

                           หมายอัญประกาศ (1)  ถาขอความยาวเกิน
    3 บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหมโดยบีบเสนคั่น
    หนาคั่นและคั่นหลังเขามาประมาณ 5 และ
    3 ตัวอักษรตามลําดับ  สวนระยะระหวาง
    บรรทัดใหแคบกวาปรกติ  ถาขอความนั้น
    มียอหนา  ใหยอลึกเขามาอีก 7 ตัวอักษร
    สําหรับขอความสวนใดไมตองการและถูก
    ตัดทิ้ง ใหใชจุด 3 จุด2

ในบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงซ่ึงอยูสวนทายของหนังสือหรือ
รายงานตองเขียนไวดวยวา

(1) หรือ 2 วัลลภ  สวัสดิวัลลภ. เทคนิคการคนควาและเรียบเรียบ
รายงานและผลงานทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด
บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2538. (บางสถาบันอาจกําหนดใหใสปที่พิมพไวขางหนา  หรือใสเลขหนาไว
ขางทายดวยก็ได)

2) ระบบใสนาม-ป  เปนระบบที่ใสชื่อและนามสกุลของผูแตงกับปที่
พิมพเผยแพรเทานั้น  หรือใสชื่อและนามสกุลของผูแตง  ปที่พิมพเผยแพร  และเลขหนา   โดย
ใสไวในวงเล็บตอจากขอความ ระบบนี้เปนที่นิยมใชในปจจุบันมากพอสมควร  เพราะทําได
สะดวกประหยัดเนื้อที่ในการจัดพิมพ  มีแบบแผนเปนสากล  งายแกการศึกษาและปฏิบัติ  โปรด
ดูตัวอยางในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3  ตัวอยางการเขียนเชิงอรรถแบบแทรกปนในเนื้อหา  ระบบใสนาม-ป

  
             26

         โครงสราง 
              ขอความหรือแนวคิดที่คัดลอกมาใสใน
         รายงาน (ชื่อและนามสกุลของผูแตง, ปที่พิมพ)

                     หรือ (ชื่อและนามสกุลของผูแตง, ปที่พิมพ :
                                                                      เลขหนา)

                         ตัวอยาง   
                    ระเบียบวิธีการวิจัยเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง

                            ฉะนั้น การเรียนรูระเบียบวิธีการวิจัยจึงเปรียบ
           เสมือนไดเครื่องมือไปประกอบอาชีพไปใชใน
                    การปฏิบัติงานตาง ๆ (บุญธรรม กิจปรีดา

                                                                     บริสุทธิ์, 2532) หรือ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์,
         2532 : 92 )

ในบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงซ่ึงอยูสวนทายของหนังสือหรือ
รายงานตองเขียนไวดวยวา

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.  คูมือการวิจัย : การเขียนรายงานการ
วิจัยและวิทยานิพนธ.  พิมพครั้งที่ 4, กรุงเทพมหานคร :  ภาควิชาศึกษาศาสตร  คณะสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532. (บางสถาบันอาจกําหนดใหใสปที่พิมพไว
ขางหนา)

6.2  เชิงอรรถแบบแยกออกจากเนื้อหา  หรือแทที่จริงก็คือ  การอางอิง
แบบเชิงอรรถ  มีหลักการเขียนที่ประกอบดวย 2 สวน ที่ตองมีอยูควบคูกัน  ไมอาจขาดสวนใด
สวนหนึ่งได  ดังน้ี

สวนที่หนึ่ง ใสหมายเลขเชิงอรรถกํากับไวเหนือขอความในเนื้อเร่ือง
โดยยกใหสูงประมาณครึ่งชวงบรรทัดพิมพ  ไมนิยมใสไวในวงเล็บ

สวนที่สอง  เปนรายการเชิงอรรถที่เขียนเปนขอความไวทายหรือ
ลางสุดของหนากระดาษ ประกอบดวยหมายเลขกํากับเชิงอรรถที่เขียนยกขึ้นสูงและตองเปน
หมายเลขเดียวกันกับสวนที่หน่ึง และขอความที่เขียนดวยตัวอักษรที่มีขนาดเล็กกวาตัวอักษร
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ปรกติที่ใชในการเขียนรายงาน  โดยรายการเชิงอรรถทั้งหมดนี้เขียนไวใตเสนคั่นซ่ึงยาว 5
เซนติเมตร หรือ 2 น้ิว  บรรทัดแรกของรายการเชิงอรรถแตละเชิงอรรถตองยอหนาประมาณ 7
ตัวอักษร สวนบรรทัดตอ ๆ ไปทุกบรรทัดของแตละเชิงอรรถ  ตองชิดดานซายสุดของหนา
กระดาษ  โปรดดูภาพที่ 4 ประกอบ

ภาพที่ 4 ตัวอยางการเขียนเชิงอรรถแบบแยกออกจากเนื้อหา (หรือการเขียนอางอิงแบบ
เชิงอรรถ)

                       26
     โครงสราง 
          ขอความหรือแนวคิดที่คัดลอกมาใสใน

                                                                  รายงานหมายเลข  และ สวนที่มีหมายเลขและมี
     รายการเชิงอรรถ  ซึ่งอยูลางสุดของหนากระดาษ
     ตัวอยาง   

                      มีโคลงโลกนิติที่นาสนใจและใหคติสอนใจ เชน
        “หามเพลิงไวอยาให      มีควัน

                                         หามสุริยแสงจันทร        สองไซร
                               หามอายุใหหัน        คืนเลา 
                                          หามดั่งนี้ไวได                  จึ่งหามนินทา”1

           ยังมีโคลงโลกนิติที่นาสนใจอีกมากมาย ผู...
                 -----------------

1กรมศิลปากร (รวบรวม), โคลงโลกนิติฉบับ
        สมบูรณ (กรุงเทพมหานคร : เสริมวิทยบรรณาคาร,

           2516), หนา 122.

เน่ืองจากเชิงอรรถแบบแยกออกจากเนื้อหาหรือการอางอิงแบบเชิงอรรถที่กลาวมา
น้ี  เปนการอางอิงที่นิยมใชกันอยางแพรหลายและใชสืบตอกันมานาน  มีความชัดเจน
เขาใจงาย  อานงาย  มองเห็นชัดเจน  และประหยัดเวลาในการอาน  ผูเขียนจึงนําวิธีการ
ใสหมายเลขการอางอิงแบบเชิงอรรถ  และวิธีการพิมพการอางอิงแบบเชิงอรรถ  และแบบแผน
การอางอิงแบบเชิงอรรถ  มาอธิบายตามลําดับดวย
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7.  วิธีการใสหมายเลขการอางอิงแบบเชิงอรรถ  แบงเปน  3 วิธี  ดังน้ี
7.1  ใสหมายเลขกํากับเชิงอรรถเรียงตามลําดับทั้งเลม  โดยเริ่มจาก

หมายเลข 1 ตอเน่ืองกันไปตลอดทั้งเลมหรือตลอดทั้งบทความ  วิธีน้ีไมเปนที่นิยมใชกับหนังสือ
หรือรายงานยาว ๆ เพราะหมายเลขกํากับเชิงอรรถจะมีมาก ดูยืดยาว อาจสับสนไดงาย  และถา
มีการแกไขไมวาจะเปนการเพิ่มหรือตัดเชิงอรรถบางรายการหรือบางหมายเลขออก  ทําใหตอง
แกไขทั้งเลม  เสียเวลามาก

7.2  ใสหมายเลขกํากับเชิงอรรถเรียงเฉพาะบท  วิธีน้ีจะใสหมายเลข
กํากับเรียงลําดับเปนบท ๆ พอขึ้นบทใหมก็เริ่มตนหมายเลข 1 ใหม กลาวคือ บทที่ 1 ใสเลข
กํากับเชิงอรรถเร่ิมจากหมายเลข 1 และตอเน่ืองไปจนจบบท เม่ือขึ้นบทที่ 2 และบทตอ ๆ ไป ก็
ใสเลขกํากับเชิงอรรถตั้งตนใหมโดยเริ่มตนดวยหมายเลข 1 ใหม   วิธีน้ีไดรับความนิยมพอ
สมควร  หมายเลขกํากับเชิงอรรถมีจํานวนไมมาก  แกไข ตัด หรือเพ่ิมหมายเลขเชิงอรรถได
งายพอสมควร

7.3  ใสหมายเลขกํากับเชิงอรรถเรียงเฉพาะหนา เปนการใสหมายเลขที่
จบลงเฉพาะหนาหนึ่ง ๆ ไมตอเน่ืองไปถึงหนาอ่ืน พอขึ้นหนาใหมก็จะใสหมายเลขเริ่มตนใหม
เชน หนา 1 มีเชิงอรรถอยู 2 รายการ ก็ใสหมายเลข 1 และ 2  เม่ือขึ้นหนา 2 และมีการอางอิง
อีก  หมายเลขกํากับเชิงอรรถก็จะขึ้นดวยเลข 1 ใหม  วิธน้ีีเหมาะสําหรับหนังสือหรือรายงานที่มี
เชิงอรรถในแตละบทเปนจํานวนมาก ทําใหสะดวกในการแกไข เปลี่ยนแปลง  หรือตัดหมายเลข

การที่จะเลือกใสหมายเลขการอางอิงแบบเชิงอรรถตามวิธีใดขึ้นอยูกับความ
สะดวกและความตองการของผูเขียน  ตลอดจนสถาบันการศึกษา  แตพอที่จะกลาวไดวา  การ
เขียนรายงานแบบบทความหรือกึ่งบทความมักนิยมใชวิธีที่หน่ึงและวิธีที่สาม

8.  วิธีการพิมพการอางอิงแบบเชิงอรรถ  มี 2 วิธี
8.1  การพิมพเชิงอรรถไวทายหนาแตละหนา หรือไวที่สวนลางสุดของแต

ละหนาที่คัดลอกขอความหรือแนวคิดมา  วิธีน้ีจะมีเชิงอรรถปรากฏอยูหลายแหงในรายงาน  วิธี
น้ีงายและประหยัดเวลาในการการอาน  เพราะไมตองเสียเวลาพลิกไปดูทายบท

8.2  การพิมพเชิงอรรถไวทายบท คือ นําไปพิมพรวมไวทายบท ทําใหใน
บางครั้งเรียกเปนภาษาอังกฤษวา notes โดยตัดคําวา foot ออก ไมอาจเรียกแบบนี้วา เชิงอรรถ
(footnotes) ได  เน่ืองจากไมไดอยูทายหนากระดาษอีกตอไป  วิธีน้ีมีขอดี คือ งายตอผูเขียน
และผูพิมพเพราะพิมพรวมกันไวในที่เดียวกัน  และแกไขงาย  จัดหนาไดงาย  แตยากตอผูอาน
เน่ืองจากสรางความลําบากพอสมควรในการหาหมายเลขเชิงอรรถ เชน ผูอานกําลังอานหนังสือ
บทที่ 2 พบเชงิอรรถหมายเลข 5  จึงตองเปดไปดูทายบทที่ 2  แตถาหนังสือเลมหนามาก  อาจ
เปดผิดบทไปดูเชิงอรรถหมายเลข 5 ทายบทที่ 3 หรือบทอ่ืนไดงาย  อีกทั้งยังทําใหขาดความ
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ตอเน่ืองและเสียเวลาในการอาน  ตองพลิกไปพลิกมา  อาจทําใหเบื่อหนายที่จะอานเชิงอรรถ
หรืออานขามไปไดงาย

9.  แบบแผนการอางอิงแบบเชิงอรรถ
การอางอิงมีหลายแบบหรือหลายแนวทาง  แบบแผนการอางอิงแบบเชิงอรรถ 

จําแนกตามแหลงขอมูลหรือประเภทของเอกสาร  ปรากฏอยูในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แบบแผนการอางอิงแบบเชิงอรรถ  จําแนกตามประเภทของเอกสาร

แบบแผนการอางอิงแบบเชิงอรรถประเภทของ
เอกสาร โครงสราง

และตัวอยาง
โครงสราง ----------------------------------------

          1ชื่อและนามสกุลของผูแตง,  ชื่อหนังสือ (พิมพครั้งที่,  จังหวัด
หรือสถานที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ), เลขหนา.
  ขอสังเกต
     1)  เครื่องหมายตาง ๆ น้ัน แสดงไวดวยตัวหนา ดังน้ี
     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 พิมพครั้ง
แรกไมตองใส
     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  (พิมพครั้งที่ 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)
แบบแผนการอางอิงแบบเชิงอรรถประเภทของ

เอกสาร โครงสราง
และตัวอยาง
โครงสราง ----------------------------------------

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

2. หนังสือ
     รวมเรื่อง

ตัวอยางที่ 1

ตัวอยางที่ 2

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

          1ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “การหนังสือพิมพ” ใน เพื่อนนอน
เรียบเรียงโดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (พิมพครั้งที่ 4, พระนคร :
สํานักพิมพกาวหนา, 2503), หนา 347.
          2กระมล ทองธรรมชาติ, “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

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

         1กอบเกื้อ  สุวรรณทัต, “นโยบายตางประเทศของไทย : การรวม
มือสวนภูมิภาคในเอเชียอาคเนย”  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)
แบบแผนการอางอิงแบบเชิงอรรถประเภทของ

เอกสาร 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.

10.  การลงรายการเชิงอรรถซ้ํา
เอกสารไมวาจะเปนรายงาน บทนิพนธ หนังสือ หรือบทบาทที่มีการเขียนเชิงอรรถ

เปนครั้งแรก  ผูเขียนจะลงรายการเชิงอรรถไวอยางสมบูรณในสวนลางสุดของหนากระดาษ และ
เม่ือมีการเขียนเชิงอรรถที่จําเปนตองอางเอกสารนั้นซ้ําอีก  ผูเขียนจะลงรายการเชิงอรรถอยาง
ยอ  เชนน้ีเรียกวาเปนการลงรายการเชิงอรรถซ้ํา  ซ่ึงมี 3 กรณี  ดังน้ี

10.1  กรณีอางซ้ําโดยอางติดตอกัน เปนการทําเชิงอรรถเม่ือตองการอาง
เอกสารเลมเดิมติดตอกันอีก  โดยเปนเลมที่เพ่ิงอางผานมาและยังไมมีเลมอ่ืนมาคั่น  การเขียน
เชิงอรรถในกรณีน้ีจะใชคําวา Ibid (ไอ-บิด) หมายถึง แหลงที่อางมากอนแลว  ถาเปนภาษาไทย
ใช  เร่ืองเดียวกัน  โดยใชตัวหนาหรือขีดเสนใต  และตามดวยเลขหนาที่อางอิง ตัวอยางเชน

1กําธร สถิรกุล, หนังสือและการพิมพ (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2515), หนา 41.

2Ibid., p. 41.    หรือ      2เร่ืองเดียวกัน หนา 41
10.2  กรณีอางซ้ําโดยมีเชิงอรรถอ่ืนมาคั่น  กรณีน้ีใชเม่ือมีเชิงอรรถอ่ืนมา

คั่น  และจะคั่นกี่เชิงอรรถก็ได  การเขียนจะใช op.cit (ออพ-ซิท) หมายถึง แหลงที่เคยอางมา
กอนแลว  แตมีเชิงอรรถอ่ืนมาคั่น  ถาเปนภาษาไทยใช เร่ืองเดิม  โดยใชตัวหนาหรือขีดเสนใต
การเขียนกรณีน้ี จะใสชื่อและนามสกุลของผูแตง  ตามดวย op.cit หรือ เร่ืองเดิม  และตามดวย
เลขหนาที่อางอิง  ตัวอยางเชน

1กําธร สถิรกุล, หนังสือและการพิมพ (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2515), หนา 41.
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2ประชัน วัลลิโก,     หลักการเขียนขาว (พระนคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2516), หนา 85.

3กําธร สถิรกุล, op.cit., หนา 45. หรือ 3กําธร สถิรกุล, เร่ืองเดิม,
หนา 45.

10.3  กรณีอางซ้ําแตยังคงอางหนาเดิม  กรณีน้ีจะใชคําวา loc.cit (ลอค-
ซิท) หมายถึง แหลงที่เคยอางมาแลว และยังคงอยูในหนาเดิม  ถาเปนภาษาไทยใช ซ้ําเรื่อง
เดิม สําหรับกรณีที่มีเชิงอรรถอ่ืนมาคั่น โดยจะตองใสชื่อและนามสกุลของผูแตงไวขางหนาดวย
หรือใช ซ้ําเรื่องเดียวกัน สําหรับกรณีที่ไมมีเชิงอรรถอ่ืนมาคั่น  โดยไมตองมีชื่อผูเขียนนําหนา

1กําธร สถิรกุล, หนังสือและการพิมพ (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2515), หนา 41.

2ประชัน วัลลิโก, หลักการเขียนขาว (พระนคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2516), หนา 85.

3กําธร สถิรกุล, loc.cit.     หรือ     3กําธร สถิรกุล, ซ้ําเรื่องเดิม
4Loc.cit.                          หรือ     4ซ้ําเรื่องเดียวกัน

11.  การเลือกแหลงอางอิง
การคัดเลือกแหลงอางอิงหรือที่มาของขอความหรือแนวคิดที่คัดลอกมาใชประกอบ

ในการเขียนรายงานมีความสําคัญมากเพราะนอกจากจะชวยเพ่ิมความเชื่อถือใหกับรายงานแลว  
ยังจะทําใหผูอานทราบแหลงที่มาดวยอันจะเปนประโยชนตอการคนควาตอไป  ดังน้ัน  ผูเขียน
รายงานจึงควรประเมินคุณคาของแหลงอางอิงในดานความเชื่อถือเปนอันดับแรก  โดยแหลงอาง
อิงตองเปนแหลงปฐมภูมิหรือเปนตนตอของขอมูล  เชน  ขอมูลสถิติประชากร  ควรอางอิงจาก
สํานักงานสถิติแหงชาติ  สถิติผูปวยอางอิงจากกระทรวงสาธารณสุข พระราชบัญญัติตาง ๆ ควร
อางอิงจากราชกิจจานุเบกษา  ในสวนของบุคคลที่อางอิง  ควรดูจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ
ผลงาน การเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ  วิชาชีพ  และสังคม  ควรหลีกเลี่ยงการอางอิงจากแหลง
ทุติยภูมิซ่ึงคัดลอกตอมาอีกทอดหนึ่ง และหลีกเลี่ยงการอางอิงจากผลงานเขียนหรือผูเขียนที่ไม
เปนที่รูจักหรือไมเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง  นอกจากนี้แลว  ปที่พิมพก็มีความสําคัญดวย
ทุกวันนี้ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  จึงควรเลือกอางอิงขอมูลใหม ๆ จากเอกสารทาง
วิชาการ  โดยอาจคนหาจากบทความในวารสารวิชาการ เอกสารการประชุมสัมมนา  หรือจาก
อินเตอรเน็ท (internet)

12.  สรุป
การอางอิงทั้งหลายไมวาจะเปนการอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหาหรือแมกระทั่ง

การอางอิงแบบเชิงอรรถ  สวนใหญจะไดแนวคิด แนวทาง แบบ และหลักเกณฑมาจากหนังสือ
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ตําราของตางประเทศแลวนํามาประยุกตใหเขากับสังคมไทยและแตละสถาบัน  ทําใหการอางอิง
แบบเชิงอรรถของแตละสถาบันมีความแตกตางกันพอสมควร โดยแตละสถาบันการศึกษาจะมี
แนวทางหรือแบบของตนเองพรอมกับจัดทําเปนคูมือของแตละสถาบันไว เชน คูมือการเขียน
รายงาน การทําวิจัย การทําวิทยานิพนธ หรือการเขียนบทความ นอกจากนี้ ในแตละศาสตร
(science) ซ่ึงหมายถึงวิชาความรู อาจแบงเปน 2 สวนใหญ ๆ ไดแก สังคมศาสตร (social
science) เชน นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร และศึกษาศาสตร
เปนตน และศาสตรธรรมชาติ (natural science) เชน คณิตศาสตร เรขาคณิต
วิทยาศาสตร ชีววิทยา และเคมี เปนตน ทั้ง 2 ศาสตรใหญ ๆ ดังกลาวก็จะมีคูมือของตนเองดวย

ไมวาจะเปนเหตุผลในทางวิชาการหรือในทางปฏิบัติ เปนการยากที่จะตัดสิน
จนเปนที่ยอมรับกันไดวาแบบใดดีที่สุดหรือถูกตองที่สุด อีกทั้งในอนาคตอาจมีแนวทาง
หรือแบบใหมเพิ่มข้ึนมาอีกก็ได เพราะฉะนั้น  จึงไมควรเสียเวลาเถียงกันวาแนวทางหรือ
แบบการอางอิงแบบเชิงอรรถใดดีที่สุด ถูกตองที่สุด หรือตองยึดถือแบบใดแบบหนึ่ง
เพียงแบบเดียวเทาน้ัน อยางไรก็ตาม มีขอเสนอแนะวา ผูเขียนรายงานควรใชคูมือ แนว
ทาง หรือแบบการอางอิงของสถาบันหรือโรงเรียนที่ตนเองสังกัด โดยแบบนั้นจะตองเปน
สากลและใชแบบเดียวกันตลอดเลมหรือตลอดเรื่อง  รวมทั้งไมควรลืมที่จะอางอิงคูมือ
ซึ่งเปนแหลงที่มาของแนวทางหรือแบบนั้นดวย

การอางอิงแบบเชิงอรรถถาแบงตามรูปแบบการเขียนอยางกวาง ๆ อาจแบงไดเปน
2 แบบ ไดแก  เชิงอรรถแบบแทรกปนในเนื้อหา และเชิงอรรถแบบแยกออกจากเนื้อหาซึ่งแท
ที่จริงก็คือการอางอิงแบบเชิงอรรถนั่นเอง  ในที่น้ีไดกลาวถึงทั้ง 2 แบบ แตเนนและศึกษา
คนควาแบบหลังอยางกวางขวาง สวนแบบหลังน้ีสามารถเขียนไวทายหนาแตละหนาหรือนําไป
รวมไวทายบทก็ได

การเขียนเร่ืองนี้มีขอจํากัดบางสวน กลาวคือ เน่ืองจากการศึกษาคนควาและการทํา
รายงานอาจหาขอมูลไดจากหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงทําใหการอางอิงแบบ
เชิงอรรถมีทั้งภาษาไทยและตางประเทศ  แตในที่น้ีทําเฉพาะภาษาไทยเทานั้น  แมจะถือไดวา
เปนขอจํากัดสวนหนึ่ง  แตการเขียนเร่ืองนี้ก็ยังคงมีความสําคัญและมีประโยชน เพราะงายแก
การทําความเขาใจ เม่ือเขาใจการอางอิงแบบเชิงอรรถภาษาไทยไดอยางถูกตองแลว  ก็จะเปน
พ้ืนฐานที่ดีสําหรับการศึกษาการอางอิงแบบเชิงอรรถภาษาอังกฤษซึ่งมีแนวทางหรือวิธีการ
คลายคลึงกันไดในอนาคตตอไป

ทายที่สุดนี้  ผูเขียนเห็นวา ลําพังความรูความเขาใจในเรื่องการอางอิงแตเพียงอยาง
เดียวไมเปนการเพียงพอที่จะทําใหการเขียนรายงานหรือผลงานทางวิชาอ่ืนเปนที่ยอมรบัได  ยัง
ตองคํานึงถึงสิ่งอ่ืนอีกดวย เชน การเลือกและกําหนดหัวเรื่อง  ตลอดจนการทํารายงานไดถูก
ตองตามแบบแผนและขั้นตอนของสถาบันการศึกษาแตละแหง เปนตน  และที่สําคัญคือ  ในการ
อางอิงใด ๆ  ซ่ึงรวมทั้งการอางอิงแบบเชิงอรรถ  ผูเขียนหรือผูอางอิงจําเปนยึดหลักการอางอิง
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ดังตอไปน้ีควบคูกันไปดวย คือ ประการที่หน่ึง  อางอิงตามความเปนจริง  หมายถึง มีความ
ซ่ือสัตยตอขอมูลที่นําเสนอ  ซ่ือสัตยตอตนเองและตอผูอ่ืน  ดวยการระบุแหลงอางอิงใหชัดเจน
ไวในรายงาน อันเปนการแสดงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูเขียน พรอมกับปองกันปญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์ดวย  ประการที่สอง  อางอิงตามความจําเปน  หมายถึง อางอิงแหลงที่มา
ขอมูลเฉพาะที่จําเปนเทานั้น  ไมควรอางอิงเรื่องหรือขอความที่เปนสากล รูกันมานาน หรือรูกัน
โดยทั่วไปแลว  ตัวอยางเชน  ขอความที่วา  โลกกลม  หรือ ปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร  หรือ
กินมากอวนกินนอยผอม เปนตน และประการสุดทาย  อางอิงตามสมควร  คําวา ตามสมควร
ไมอาจกําหนดขนาดหรือปริมาณไดแนนอนตายตัว  ขึ้นอยูกับประสบการณหรือมุมมองของ
ผูเขียนแตละคน  เปนเรื่องที่ผูเขียนตองใชดุลพินิจและวิจารณญาณของตนเองใหเหมาะสม
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