
ท าไมต้องเขียนอ้างองิแหล่งที่มา 





02 

03 

04 

05 

06 

01 เพือ่ให้แน่ใจว่าเนือ้หาในบทความแต่ละเร่ือง เช่ือถือได้และสามารถพสูิจน์ยนืยนัได้ 

เพือ่ให้ภาพลกัษณ์ของวกิพิเีดียน่าเช่ือถอืมากขึน้ 

เพือ่แสดงว่าการแก้ไขของคุณไม่ใช่ข้อคดิเห็นของคุณคนเดยีว คนบางกลุ่ม 
หรือเป็นงานวจิัยต้นฉบบั 

เพือ่ลดการโต้เถียงอนัเกดิจากความคดิเห็นทีไ่ม่ตรงกนั 

เพือ่ให้เกยีรติผู้เขยีนแหล่งอ้างองินั้น และหลกีเลีย่งการคดัลอกข้อเขียนของเขา 

เพือ่ให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าเพิม่เตมิจากแหล่งข้อมูลทีอ้่างถึงได้ 

วตัถุประสงค์ 



1. เมือ่คุณเพิม่เติมเนือ้หาใหม่ 

2. เมือ่คุณตรวจสอบ ยนืยนั ความถูกต้องเนือ้หา 

3. ข้อมูลจากคนกลาง: บอกด้วยว่าคุณได้มาจากไหน 

4. เนือ้หาทีเ่ป็นหรือน่าจะเป็นทีก่งัขา หรืออาจเป็นข้อมูลทีไ่ม่ค่อยได้รับการยอมรับ 

5. เมือ่คุณอ้างองิค าพูดของบุคคลอืน่ไม่ว่าจะเป็นใครกต็าม 

6. เมือ่คุณเสนอข้อมูลทางสถิติ หรืออ้างถึงอนัดบั หรือความเป็นทีสุ่ด 

7. เมือ่กล่าวถึงข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัอตัชีวประวตัิของบุคคลทีย่งัมชีีวติอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ่ข้อมูลน้ันยงัเป็นทีพ่พิาทหรือมแีนวโน้มหมิน่ประมาท ซ่ึงหากข้อมูลประเภทนีไ้ม่มแีหล่ง
อ้างองิ ผู้ใช้ควรลบข้อมูลทิง้ทนัท ี

เมื่อใดที่ควรอ้างองิ 
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ส าหรับวธีิการเขียนอ้างองิ/บรรณานุกรม  
มีรายละเอยีดที่น่าสนใจ ดงันี ้

https://tinyppt.com/


 รูปแบบการอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรม โดยกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

 รูปแบบการอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรม โดยบณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

 รูปแบบการอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรม โดยบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 รูปแบบการอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรม โดยส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

 การอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA  ไดรั้บความนิยมมากทางดา้นสังคมศาสตร์ เช่น จิตวทิยาและดา้นการศึกษา 
 

 การอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ MLA ใชม้ากในดา้นการศึกษาภาษาองักฤษ การเปรียบเทียบ วรรณคดี การวจิารณ์     
      วรรณกรรม และบางสาขาในหมดมนุษยศาสตร์ 
 

 การอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ Chicago ใชใ้นการอา้งอิงของทุกสาขาวชิา สามารถศึกษาวธีิการลงรายการไดท่ี้       
chicago_style ภาษาไทย 

 

 Harvard Citation Style เป็นรูปแบบการลงรายการสไตลห์น่ึงท่ีมีผูนิ้ยมใชม้าก สามารถศึกษาวธีิการลง รายการไดท่ี้               
harvard_6 

 

 Vancouver Style เป็นรูปแบบการลงรายการอา้งอิงท่ีนิยมใชใ้นสาขาแพทย ์ขอ้มูลรูปแบบการอา้งอิงจาก    EasyBib 
ที 

 

แแหล่งขอ้มูลเพิ่มเติม : วกิพิเีดยีไทย 

http://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2013/09/biblio_chicago15th_edit.pdf
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อ้างองิอย่างไรไม่ผดิกฎหมาย 
และจรรยาบรรณ 

https://tinyppt.com/


การอ้างองิน้ันอาจท าได้หลายรูปแบบตามแต่สาขาวชิาหรือส านักพมิพ์  
อาจใส่วงเลบ็ด้านท้ายข้อความ ใส่เป็นเชิงอรรถ หรือรวบรวมเป็น 

เอกสารอ้างองิ (References) ด้านท้ายผลงาน การอ้างองินับเป็นข้อ
ปฏิบัติพืน้ฐาน เพือ่สร้างความสมบูรณ์ของผลงานของเราเองและยงัเป็นการ
ป้องกนัส่ิงใดๆ ทีจ่ะตามมาจากผลงานของเรา ในหนังสือเล่มนีส้รุปข้อส าคญั

ของการอ้างองิไว้อย่างน่าสนใจอยู่      ประการ 5 



 การคัดลอกค าต่อค า (Verbatim) ไม่ว่าจะกี่ค า กี่ประโยค กี่ย่อหน้า ต้องใส่เคร่ืองหมายอัญประกาศหรอืวงเล็บ   

      และต้องระบุแหล่งอ้างองิที่มชีื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ชื่อหนังสือหรอืวารสาร หรือรายละเอยีดที่เกี่ยวข้อง 

 การถอดความ (Paraphrase) คอืการเขยีนข้ึนใหม่โดยคงเนื้อหาตามต้นฉบับ อ้างอิงโดยใช้เชิงอรรถหรือ 

      ใสว่งเล็บ และแน่นอนว่าต้องระบุแหล่งที่มาให้ครบถ้วนด้วย 

  การสรุป (Summary) เป็นการย่อเน้ือหาจากต้นฉบับ ก็ต้องอ้างอิงโดยใช้เชิงอรรถหรือใส่วงเล็บ 

  ข้อเท็จจริง ข้อมูลต่างๆ (Facts, Information, Data) ไม่ว่าจะมาจากผลงานใดก็ต้องอ้างอิงด้วย  

       เว้นแต่เป็นความรู้ทั่วไปหรือความรู้ที่เป็นสาธารณสมบัติ 

  สารสนเทศที่เป็นส่วนเสรมิ (Supplementary Information) เป็นข้อมูลที่เสรมิให้เนื้อหาสมบูรณ์     
       ต้องใส่แหล่งอ้างอิงที่สมบูรณ์ อาจเป็นเชงิอรรถหรือข้อความท้ายหน้า (end note) 

เรียบเรียงจาก  
กญัจนา บุณยเกยีรติ. (๒๕๕๔). การลกัลอกงานวชิาการและวรรณกรรม (plagiarism).กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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http://library.mahidol.ac.th/search*eng/t?SEARCH=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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http://library.mahidol.ac.th/search*eng/t?SEARCH=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://library.mahidol.ac.th/search*eng/t?SEARCH=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://library.mahidol.ac.th/search*eng/t?SEARCH=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


designed by tinyPPT.com 

ข้อยกเว้นการละเมดิลขิสทิธ์ิ ตามพระราชบัญญัตลิิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๓๒  
การกระท าแก่งานอนัมีลขิสทิธ์ิของบคุคลอ่ืนตามพระราชบญัญตันีิ ้หากไมข่ดัต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอนัมีลขิสทิธ์ิตามปกตขิองเจ้าของลขิสทิธ์ิและ 
ไมก่ระทบกระเทือนถึงสทิธิอนัชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลขิสทิธ์ิเกินสมควร มใิห้ถือว่าเป็นการละเมดิลขิสทิธ์ิ 

ภายใต้บงัคบับทบญัญตัิในวรรคหนึ่ง การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอนัมีลขิสทิธ์ิตามวรรคหนึ่ง มใิห้ถือว่าเป็นการละเมดิลขิสทิธ์ิ ถ้าได้กระท าดงัต่อไปนี ้
(๑) วิจยัหรือศกึษางานนัน้ อนัมใิช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 
(๒) ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบคุคลอ่ืนในครอบครัวหรือญาติสนิท 
(๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิในงานนัน้ 
(๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถงึความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานนัน้ 
(๕) ท าซ า้ ดดัแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนกังานซึง่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณา
ดงักลา่ว 
(๖) ท าซ า้ ดดัแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพ่ือประโยชน์ในการสอนของตน อนัมใิช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 
(๗) ท าซ า้ ดดัแปลงบางสว่นของงาน หรือตดัทอนหรือท าบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบนัศกึษา เพ่ือแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผู้ เรียนในชัน้เรียนหรือในสถาบนัศกึษา ทัง้นี ้
ต้องไมเ่ป็นการกระท าเพ่ือหาก าไร 
(๘) น างานนัน้มาใช้เป็นสว่นหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 

        (๙) ท าซ า้ หรือดดัแปลง เพ่ือประโยชน์ของคนพิการท่ีไมส่ามารถเข้าถึงงานอนัมีลขิสทิธ์ิอนัเน่ืองมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้   
หรือความบกพร่องอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง     โดยต้องไมเ่ป็นการกระท าเพ่ือหาก าไร ทัง้นี ้รูปแบบของการท าซ า้หรือดดัแปลงตามความจ าเป็นของคนพิการ และ
องค์กรผู้จดัท า รวมทัง้หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเพ่ือท าซ า้หรือดดัแปลงให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

มาตรา ๓๓  
การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มใิห้ถือว่าเป็นการ
ละเมดิลขิสทิธ์ิ ถ้าได้ปฏิบตัิตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 

จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัตลิขิสทิธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ระบุไว้ชัดเจนในค าว่า  
“โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น”  ซึ่งกคื็อ การอ้างองิที่มาน่ันเอง 

https://tinyppt.com/
F:/pasin/พรบ ลิขสิทธิ์ update 2560.pdf
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งดการกระท า         ประการ เพือ่ให้ปลอดภัยจากการท างานวจิัย 5  
O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

ลอกงานของเพื่อน  

กลบเกล่ือนมาใช้  

แก้ไขบดิเบือน  

คาดเคล่ือนข้อเทจ็  

เล็ดลอดความลับ  

https://tinyppt.com/


คดตีัวอย่าง 







เกดิกรณีฟ้องร้องจากบริษัทสตาร์บคัส์ คอร์ปอเรช่ัน เจ้าของร้านกาแฟ สตาร์บัคส์ ด าเนินคดีฟ้องในข้อหา
เลยีนแบบเคร่ืองหมายการค้าซ่ึงผดิตาม พ.ร.บ.เคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534 ม.109,110 

“บทลงโทษในการเลยีนแบบเคร่ืองหมายการค้า มาตรา 109 บุคคลใดเลยีนเคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร่วมของบุคคลอืน่ทีไ่ด้จดทะเบียนแล้ว
ในราชอาณาจักร เพือ่ให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ 
เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร่วมของบุคคลอืน่น้ัน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 2 ปี 
หรือปรับไม่เกนิ 2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ" 

(ภาษากฎหมายเรียกเจตนา) ให้คนหลงเช่ือว่าร้านของลุงบังคอืร้านของสตาร์บัค  





ส าหรับ 'แมคโดนัลด์' เป็นบริษัททีท่ าธุรกจิเครือร้านอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  
มีสาขากว่า 30,000 สาขาใน 121 ประเทศทัว่โลก ให้บริการลูกค้ามากกว่า 50 ล้านคนต่อวัน 

ส่วนในประเทศมาเลเซียน้ัน มีทั้งส้ิน 185 สาขา 



ศาลฎกีามาเลเซียพพิากษาให้ร้านแกงกะหร่ี 'แมคเคอร์ร่ี' (McCurry) ชนะคด ีใช้ว่า 
'แมค' (Mc) น าหน้าช่ือร้านได้ต่อไป หลงัมีคดคีวามฟ้องร้องยดืเยือ้มานานถงึ 8 ปี กบั 

'แมคโดนัลด์' (McDonald's) ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่ของโลก 
 

ทนายความของแมคโดนัลด์  
กล่าวว่า ทางบริษทัน้อมรับค าตัดสินของศาล และปฏิเสธทีจ่ะแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

ส าหรับการตั้งช่ือร้านว่า 'แมคเคอร์ร่ี'  
นั้นย่อมาจากค าว่า มาเลเซียน ชิกเก้น เคอร์ร่ี (Malaysian Chicken Curry )  

โดยจ าหน่ายอาหารพืน้เมืองของชาวมาเลย์ อาท ิแกงกะหร่ีหัวปลา  
เมนูขึน้ช่ือของประเทศ 






