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การอ้างอิง
การอ้างอิง
ง’งง.
การอ้ างอิ ง ให้ ยึ ดหลักเกณฑ์ การอ้ างแบบ The American Psychological Association – APA ซึ่ งมี
วิธีการอ้ างอยู่สองแบบ คือ 1. การอ้ างอิงแบบแทรกในเนือ้ หา (In – text citation) 2. การอ้ างอิงแบบท้ ายเรื่ อง
(Reference citation) โดยในการอ้ างอิงทังสองรู
้
ปแบบมีหลักการ ดังนี ้

1. รู ปแบบเอกสารอ้ างอิงแบบแทรกในเนือ้ หา
 ผู้แต่ ง 1 คน หากเป็ นชาวไทยให้ ใส่ ชื่อ - นามสกุล ตามด้ วยปี และเลขหน้ า (ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง,/ปี ที่
พิมพ์:/หน้ า) เช่น
.............(เนื ้อหาสาระที่ต้องการอ้ างอิง).............. (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2554: 33)
หรือ
เชษฐ์ ติงสัญชลี (2554: 33) …………(เนื ้อหาสาระที่ต้องการอ้ างอิง)…………..
หากเป็ นชาวต่างชาติให้ ใส่เฉพาะนามสกุล ตามด้ วยปี และเลขหน้ า (นามสกุลผู้แต่ง,/ปี ที่พิมพ์:/หน้ า)
เช่น
.................... (เนื ้อหาสาระที่ต้องการอ้ างอิง)........................ (Cameron, 2004: 45)
หรือ
Cameron (2004: 45) ………..…… (เนื ้อหาสาระที่ต้องการอ้ างอิง)……………..
 ผู้แต่ ง 2 คน กรณีเอกสารภาษาไทย ให้ ใส่คาว่า “และ” ระหว่างผู้แต่งคนที่ 1 กับคับคนที่ 2 ส่วนกรณี
เอกสารต่างประเทศให้ ใส่เครื่ องหมาย “&” ระหว่างผู้เขียนคนที่ 1 กับคนที่ 2 เช่น
เอกสารภาษาไทย
สุนิตย์ เหมนิล และฐากูร สรวงศ์สิริ (2560) ...................................................................
หรือ
.................................................................. (สุนิตย์ เหมนิล และฐากูร สรวงศ์สิริ, 2560)
เอกสารภาษาต่างประเทศ
Delaporte & Garnier (1998) .......................................................................
หรือ
........................................................................ (Delaporte & Garnier, 1998)
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 ผู้แต่ ง 3 – 5 คน ให้ อ้างชื่อผู้แต่งทัง้ 3 – 5 คน ในครัง้ แรกของการอ้ าง โดยในระหว่างชื่อคัน่ ระหว่าง
ด้ วยจุลภาค (,) ขณะที่ในการอ้ างครัง้ ต่อๆ ไป ให้ ใช้ เพียงชื่อของผู้แต่งคนที่ 1 และตามด้ วยคาว่า “และคณะ”/
“et al.” เช่น
การอ้ างครัง้ แรก ทิพย์อบุ ล ทิพเลิศ, พลอยระดา ภูมี, และธัชวรรธน์ หนูแก้ ว (2559) .............................
การอ้ างครัง้ ต่อไป ทิพย์อบุ ล ทิพเลิศ และคณะ (2559) ..........................................................................
 ผู้แต่ ง 6 คน หรือมากกว่ า ในทุกครัง้ ของการอ้ างอิง ให้ ใช้ เพียงชื่อ – นามสกุล ของผู้แต่งคนที่ 1 ตาม
ด้ วยคาว่า “และคณะ”/ “et al.” เช่น
ชวลิต อธิปัตยกุล และคณะ (2560) ................................................................................................
หรือ
................................................................................................ (ชวลิต อธิปัตยกุล และคณะ, 2560)
 เจ้ าของผลงานที่เป็ นชื่อหน่ วยงานของรัฐ เช่น องค์กร สมาคม สานัก สถาบัน กอง กรม ฯลฯ และมี
ชื่อปรากฏอยูท่ งหน่
ั ้ วยงานย่อยและหน่วยงานใหญ่ ในการอ้ างอิงให้ ใส่เฉพาะหน่วยงานย่อย เป็ นชื่อแรกเท่านัน้
เช่น
กองโบราณคดี (2555) ...................................................................................................................
หรือ
................................................................................................................... (กองโบราณคดี, 2555)
 ชื่อของหน่ วยงานที่มีความยาว ให้ ใช้ ชื่อเต็มในการอ้ างครัง้ แรก และในการอ้ างอิงครัง้ ต่อไป ให้ ตดั สัน้
ลงโดยใช้ เครื่ องหมายจุด 3 ตัว หน้ าปี ที่พิมพ์ เช่น
การอ้ างครัง้ แรก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2559)..................
การอ้ างครัง้ ต่อไป
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง... (2559) ............................................................................................
 กรณีท่ เี อกสารไม่ ปรากฏชื่อผู้แต่ ง ให้ ใช้ ชื่อของเอกสารแทนชื่อผู้แต่ง เช่น
รายงานข้ อมูลและสภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื ้นที่อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี (2548) .............
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 กรณีท่ มี ีการอ้ างเอกสารมากกว่ า 2 รายการ หรือมากกว่ า โดยที่เป็ นผลงานของผู้แต่งคนเดียวกัน
และหากเป็ นปี พิมพ์เดียวกัน ให้ ใส่อกั ษร ก ข ค ง ... หรื อ a b c d … ต่อท้ ายปี ที่พิมพ์ เช่น
นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2555ก) ...........................................................................................................................
นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2555ข) ...........................................................................................................................
Anderson (2002a) ...................................................................................................................................
Anderson (2002b) ...................................................................................................................................
 การอ้ างอิงเอกสารที่ไม่ ปรากฏปี ที่พมิ พ์ ให้ ใช้ ม.ป.ป. หรื อ n.d. ในตาแหน่งปี ที่พิมพ์ เช่น
กระทรวงพาณิชย์ (ม.ป.ป.) .....................................................................................................
Smith (n.d.) .........................................................................................................................
 การอ้ างเอกสารที่ถูกอ้ างไว้ ในเอกสารอื่น มี 2 แบบ คือ
แบบแรก ใช้ “ชื่อผู้แต่งต้ นฉบับ (ปี ที่พิมพ์ อ้ างถึงใน / cited in ชื่อผู้แต่งที่นาข้ อมูลมาอ้ าง, ปี ที่พิมพ์)” เช่น
พงษ์ ศกั ดิ์ อัครวัฒนากุล (2557 อ้ างถึงใน ชวลิต อธิปัตยกุล, 2558) ................................................
แบบที่สอง ใช้ “ชื่อผู้แต่งที่นาข้ อมูลมาอ้ าง (ปี ที่พิมพ์ อ้ างจาก / cited from ชื่อผู้แต่งต้ นฉบับ, ปี ที่พิมพ์)”
ชวลิต อธิปัตยกุล (2559 อ้ างจาก ไกรฤกษ์ ศิลาคม, 2559) ............................................................
 การอ้ างที่มาของเอกสารหรือภาพที่ใช้ ประกอบบทความ ให้ ใช้ ดงั นี ้ ภาพที่ คาบรรยายภาพ
ชื่อเจ้ าของผลงาน, (ปี : หน้ า) เช่น

ภาพที่ 1 หลวงพ่อพระไชยเชษฐา วัดศรี คูณเมื อง จังหวัดหนองบัวลาภู ทีม่ า: ธี ระวัฒน์ แสนคา (2560: 5)
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การอ้ างอิงรู ปภาพที่สืบค้ นมาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภาพลาดับที่ คาบรรยายภาพ ที่มา: Website หรื อ URL ที่ใช้ เข้ าถึงภาพ (ค้ นเมื่อ วัน เดือน ปี ) เช่น


ภาพที ่ 1 สะพานทางเข้าป่ าคาชะโนดทีส่ ร้างขึ้นใหม่
ทีม่ า: http://pantip.com/topic/32439591 (ค้ นเมื่อ 25 ธ.ค.2557)

2. รู ปแบบเอกสารอ้ างอิงท้ ายบทความ
การจัดเรี ยงเอกสารอ้ างอิงให้ จดั เรี ยงรายการตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง โดยแบ่งตามภาษาของเอกสาร
คือ ให้ เรี ยงเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และเรี ยงตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง ก - ฮ และ A – Z
 เอกสารอ้ างอิงท้ ายบทความต้ องเท่ากันกับจานวนที่ถก
ู อ้ างอิงในเนื ้อหา
 เป็ นการแสดงรายการเอกสารที่ถก
ู ใช้ อ้างอิงในเนื ้อหาบทความเท่านัน้
 รายการอ้ างอิงที่มีมากกว่า 1 บรรทัด ตังแต่
้ บรรทัดที่ 2 เป็ นต้ นไป ให้ พิมพ์ยอ่ หน้ าเข้ าด้ านขวา 0.5 นิ ้ว
เช่น เชษฐ์ ติงสัญชลี. (2556). สังเวชนียสถานและสถานที่สาคัญทางพุทธประวัตใิ นอินเดีย –
เนปาล. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส.


หนังสือ
ผู้แต่ง./(ปี ที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./(พิมพ์ครัง้ ที่)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์. เช่น
ชวลิต อธิปัตยกุล. (2555).ฮูปแต้ มอีสาน: มุมมองทางด้ านประวัตศิ าสตร์ ศิลปะพืน้ ถิ่นบนแผ่ นดิน
อีสาน. อุดรธานี: เต้ า-โล้ .


หนังสือแปล
ผู้แต่ง./(ปี ที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือฉบับแปล./ชื่อผู้แปล, ผู้แปล./(พิมพ์ครัง้ ที่)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์. เช่น


ยอร์ ช เซเดส์. (2556). เมืองพระนคร นครวัด นครธม. ปรานี วงศ์เทศ, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: เรื อนแก้ ว.
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บทความในวารสาร/นิตยสาร
ผู้แต่ง./(ปี ที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปี ที่(ฉบับที่),/เลขหน้ า. เช่น
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. (2555). ผู้นาสังคมในอุดมคติตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา. มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น, 29(3), 145 - 166.


บทความในหนังสือรวมบทความ
ชื่อผู้แต่ง./(ปี ทีพิมพ์). ชื่อบทความในหนังสือ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ(บรรณาธิการ)./ชื่อหนังสือ./(หน้ า)./ครัง้ ที่
พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/โรงพิมพ์.
เช่น
ภูวดล ศรี ธเรศ. (2558). เสื ้อดา แพรเบี่ยง ซิ่นไหม เครื่ องย้ องของเอ้ สตรี ผ้ ไู ทสองฝั่งโขง. ใน สุชานาถ
บุญเที่ยง (บรรณาธิการ), วิจิตรแพรวามรดกภูมิปัญญาสู่ราชินีแห่ งไหม. หน้ า 73 – 112.
ขอนแก่น: ศิริภณ
ั ฑ์.


วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ./(ปี ที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์ ./วิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญามหาบัณฑิต/ดุษฎีบณ
ั ฑิต
ชื่อสาขา ชื่อมหาวิทยาลัย.
เช่น
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. (2557). เสรีภาพของพระสงฆ์ ในสังคมไทยมองผ่ านปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษา
เชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.


สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่งหรื อชื่อหน่วยงาน./(ปี ที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ค้ นเมื่อ วัน เดือน ปี ที่ค้น, จาก URL. (ข้ อมูลจาก website
ของหน่วยงานต่างๆ)
เช่น
ชวลิต อธิปัตยกุล. (2554). ฮูบแต้ มฝาผนังสิมอีสาน: การสืบทอดพัฒนาทางงานช่ างอีสานก่ อน พ.ศ.
2500. สืบค้ นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558, จาก http://digital_ collect.lib.buu.ac.th/ojs/ index.
php/art/ article/view/2925
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การสัมภาษณ์
ชื่อผู้ถกู สัมภาษณ์./(วัน เดือน ปี ที่สมั ภาษณ์)./สัมภาษณ์ ./ตาแหน่ง./หน่วยงานที่สงั กัดหรื อที่อยู่.


เช่น
ฐากูร สรวงศ์สิริ. (10 สิงหาคม 2557). สัมภาษณ์ . เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชน
และสันติภาพ.

