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การอางอิงในเนื้อหา
ดร. สันทนา สุธาดารัตน

 การอางอิงในเนื้อหาเปนการอางอิงที่แทรกอยูในเนื้อหา มีจุดมุงหมายเพื่อบอก
แหลงที่มาของเอกสารที่ใชประกอบการคนควา มีรูปแบบที่แนนอน ในที่นี้ใชรูปแบบ
ของ APA เพื่อจะไดสอดคลองกับหนังสือคูมือการจัดทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ
 สารนิพนธ และการศึกษาอิสระ ฉบับปพ.ศ. 2547
 

1. การอางอิงเอกสารโดยตรง
การอางอิงในเนื้อหาโดยทั่วไปประกอบดวย 3 สวน คือชื่อผูแตง ปพิมพ และเลข

หนาของขอความที่นํามาอาง สวนรายละเอียดอื่น ๆ นําไปรวบรวมไวที่บรรณานุกรม
หรือเอกสารอางอิง แตละองคประกอบคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ชื่ออาจจะอยูในวงเล็บ
พรอมกับปพิมพ และเลขหนา ในกรณีที่อางอิงเอกสารทั้งเลม เชน งานวิจัย ระบุเฉพาะ
ชื่อผูแตงและปพิมพ ไมตองระบุเลขหนา ซึ่งมีหลัก รูปแบบและวิธีการดังตอไปนี้

1.1 หลักทั่วไปของการอางอิง
1.1.1  ขอมูลในการอางอิงตองตรงกับขอมูลในบรรณานุกรมคําตอคํา
1.1.2  การอางอิงใสไดหลายที่ข้ึนอยูกับโครงสรางประโยคและลักษณะของ

ภาษาที่ใช โดยทั่วไปนิยมใสไวเมื่อจบขอความที่อางถึง  เชน
 สาเหตุที่นั่งรานพัง เกิดจากการผุของไมและวิธีการยึดนั่งรานที่ไมถูกวิธี

 (ประสงค ธาราไชย, 2524, หนา 71-72)
 There is a distinction between phonological rules and stylistic rules 

which account for alternations among related forms and changes of juxtaposed 
forms of Indic loanwords in Standard Thai (Sutadarat, 1978, pp. 95-96).
1.1.3  ในกรณีที่ในเนื้อหาไดกลาวถึงชื่อผูแตงแลว ไมตองระบุชื่อผูแตงใน

วงเล็บอีก รายละเอียดในวงเล็บจึงมีเฉพาะปพิมพ และเลขหนา (ถาตองระบุ) และตองให
วงเล็บอยูตอจากชื่อผูแตงที่ไดกลาวถึงในเนื้อหาทันที หากในเนื้อหาระบุปพิมพดวย ก็ไม
ตองมีปพิมพในวงเล็บเชนกัน เชน
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 ประสงค ธาราไชย (2524, หนา 71-72) ไดบอกสาเหตุของการที่นั่งราน
พังวาเกิดจากการผุของไมและการยึดนั่งรานที่ไมถูกวิธี

 Sutadarat (1978, pp. 95-96) has made a distinction between phonolog-
ical rules and stylistic rules which account for alternations among related forms
and changes of juxtaposed forms of Indic loanwords in Standard Thai.

วิทยา นาทอง (2538) พบวา…
Thompson (2003) ไดศึกษาเปรียบเทียบ…  หรือ
ทอมปสัน (Thompson, 2003) ไดศึกษาเปรียบเทียบ…  หรือ
ในป 2003 ทอมปสัน (Thompson) ไดศึกษาเปรียบเทียบ…  หรือ
ในป 2003 Thompson ไดศึกษาเปรียบเทียบ…
วิทยา นภาศิริกุลกิจ (2523, หนา 20)  กลาววา…
Brown (2001, p. 75) กลาววา…  หรือ  บราวน (Brown 2001, p. 75)

กลาววา…
1.1.4  ในกรณีที่คัดลอกขอความมาโดยตรงและมีความยาวไมเกิน 40 คํา ใหใส

ขอความทั้งหมดไวในเครื่องหมายอัญประกาศ การอางอิงในวงเล็บเอาไวหลัง
เครื่องหมายอัญประกาศปด

1.1.5  ถาขอความที่คัดลอกมานั้นเปนแตเพียงบางสวนของขอความจริง และ
เปนขอความภาษาไทย ใหใชจุดสามจุดตอนตนและตอนทายขอความที่คัดลอกมาภายใน
เครื่องหมายอัญประกาศ ถาขอความที่คัดลอกมาเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ที่มี
เครื่องหมายจบประโยคเปนเครื่องหมายมหัพภาค ใหใชจุดสามจุดตอนตนเชนเดียวกัน  
แตตอนทายตองเปน 4 จุด  (จุดที่ 4 เปนเครื่องหมาย full stop)  ดังนี้

 ภาษาไทย “. . .                                          . . .”
 ภาษาอังกฤษ “. . .                                         . . . .”

1.1.6  ถาขอความที่คัดลอกมาเปนสวนตนและสวนทายของขอความจริง ใชจุด
สามจุดแสดงการละขอความนั้น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

 “______________ . . ._____________________”
1.1.7  ในกรณีที่คัดลอกขอความมาโดยตรงและมีความยาวเกิน 40 คํา ใหนํา
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ขอความทั้งหมดมาอยูในยอหนาตางหาก โดยกั้นหนาประมาณ ½ นิ้ว และไมตองใส
เครื่องหมายอัญประกาศ ใสการอางอิงไวในวงเล็บเมื่อจบขอความ

1.1.8  การอางอิงขอมูลจากภาพ ตารางหรือภาคผนวก ใหระบุเลขประจําภาพ
เลขประจําตาราง หรือลําดับภาคผนวก ตัวอยางเชน
ดังแสดงในภาพ 2
ดังขอมูลที่ปรากฏ (ดูตาราง 3)
การศึกษาทั้งสองวิธีใหผลเชนเดียวกันกัน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก)
…as shown in Figure 2, ….
…data are related (see Figure 5).

1.1.9  การอางอิงปพิมพที่เปนเอกสารภาษาไทยใช ปพ.ศ. การอางอิงที่เปน
เอกสารภาษาอังกฤษใช ปค.ศ. หากไมปรากฏปพิมพ เอกสารภาษาไทยใช “ม.ป.ป.” 
เอกสารภาษาอังกฤษใช “n.d.”

1.1.10  เอกสารที่อยูในระหวางการจัดพิมพ ที่เปนภาษาไทยใช “อยูในระหวาง
การจัดพิมพ” เอกสารภาษาอังกฤษใช “in press” และไมตองระบุเลขหนา

1.1.11  ในกรณีที่ตองระบุเลขหนา ระบุเฉพาะเลขหนาที่มีขอความที่อางถึง
เทานั้น ไมวาจะเปนบทความหรือหนังสือ ยกเวนขอความนั้นนํามาจาก website  เอกสาร
ภาษาไทยใชคําวา “หนา” ตามดวยเลขหนา  เอกสารภาษาอังกฤษใชตัวยอ “p.” หากอาง
ถึงเลขหนาเดียว และ “pp.” เมื่ออางถึงเลขหนา 2 หนาขึ้นไป (ไมเวนระยะหนาหรือหลัง
เครื่องหมาย -)

1.1.12  ไมเวนระยะกอนพิมพเครื่องหมายจุลภาค อัฒภาค ทวิภาค มหัพภาค
ยัติภังค และคําถาม แตเวน 1 ระยะพิมพหลังเครื่องหมาย

1.1.13  เวน 1 ระยะพิมพกอนเครื่องหมายวงเล็บเปด และเครื่องหมายอัญประกาศ
เปด เวน 1-2 ระยะพมิพหลังเครื่องหมายวงเล็บปด และเครื่องหมายอัญประกาศปด แต
ไมเวนระยะหลังเครื่องหมายวงเล็บเปดและกอนเครื่องหมายวงเล็บปด

1.2 รูปแบบและวิธีการอางอิง
1.2.1  เอกสารที่ผูแตงเปนคนไทย ระบุเฉพาะชื่อตน และชื่อสกุล ไมใสคํา

นําหนานาม ตําแหนงหนาที่การงาน ตําแหนงบริหาร หรือตําแหนงทางวิชาการ เชน
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(วิทยา นาทอง, 2538) (วิทยา นภาศิริกุลกิจ, 2523, หนา 20)
1.2.2  เอกสารที่ผูแตงเปนชาวตางประเทศ ระบุเฉพาะชื่อสกุล ถาชื่อสกุลนั้นไม

ซ้ํากัน ถาชื่อสกุลนั้นมี Jr. หรือ II  ก็ไมตองระบุ เชน
(Thompson, 2003) (Brown, 2001, p. 75)

1.2.3  ผูแตงคนไทยที่มีงานพิมพเปนภาษาตางประเทศ ใหระบุทั้งชื่อตน และ
ชื่อสกุล เชน

พิทยภัณฑ พัฒนผลไพบูลย (Pitayapan Pattanaphonpaiboon, 1993) ได
ศึกษา ถึง…

Pitayapan Pattanaphonpaiboon (1993) studied….
1.2.4  วิทยานิพนธระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกของคนไทยที่มีการ

เผยแพรผาน UMI ใหระบุเฉพาะชื่อสกุล ตัวอยางเชน
อัจฉรา เพงพานิช (Pengpanich, 1989, p. 155) ไดกลาวถึง…
Pengpanich (1989, p. 155) stated that….

1.2.5  ในกรณีที่ตองพูดถึงผูแตงเอกสารเดียวกันในอนุเฉทเดียวกันอีก ไมจําเปน
ตองระบุปพิมพในการอางครั้งตอ ๆ ไป (เฉพาะแบบที่ไมระบุเลขหนาเทานั้น)

1.2.6  ผูแตงที่เปนพระนามของพระมหากษัตริยและพระราชินี พระบรมวงศา-
นุวงศทุกระดับ พระภิกษุสงฆ ผูมีบรรดาศักดิ์ หรือมียศทางทหารและตํารวจ ใหใชตาม
นั้น  เชน

พล.ต. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช พ.ต. เจาแกวนวรัฐ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
คุณหญิงไชยยศสมบัติ พระสุนทรโวหาร (ภู)

1.2.7  ชื่อผูแตงที่เปนนามแฝง หรือนามที่ใชในงานเขียน ใหใชตามนั้น
1.2.8  เอกสารที่มีผูแตง 2 คน ใหระบุชื่อผูแตงทั้งสองคนทุกครั้ง เอกสารภาษา

ไทยเชื่อมดวยคําวา “และ”  เอกสารภาษาตางประเทศเชื่อมดวย “and” เมื่ออยูในเนื้อหา 
หรือ “&” เมื่ออยูในวงเล็บ เชน

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และจรรยา สุวรรณทัต, 2520, หนา 38)
(Calfee & Valencia, 2001)
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Jacobson and Truax (1991) demonstrated…
1.2.9  เอกสารที่มีผูแตง 2 คน และมีชื่อสกุลเหมือนกัน ใหระบุอักษรยอของ

ชื่อตนและชื่อกลางดวย เชน
R. D. Luce (1959) and P. A. Luce (1986) พบวา…

1.2.10  เอกสารที่มีผูแตง 3-5 คนในการอางถึงครั้งแรก ระบุชื่อผูแตงทุกคน
เอกสารภาษาไทยเชื่อมดวยคําวา “และ” กอนคนสุดทาย เอกสารภาษาอังกฤษเชื่อมดวย 
“and” เมื่ออยูในเนื้อหา หรือ “&” เมื่ออยูในวงเล็บ โดยมีเครื่องหมายจุลภาคคั่น เชน

โสธร ประเสริฐ, ปรีชา อาริกุล และอุทัยเกตุนิติ, 2524, หนา 39-44)
Gran, Green, and Nodd (1989, p. 92)
(Gran, Green, & Nodd, 1989, p. 92)
ในการอางถึงครั้งตอ ๆ ไประบุเฉพาะชื่อผูแตงคนแรก เอกสารภาษาไทย

ตามดวย “และคนอื่น ๆ” เอกสารภาษาตางประเทศตามดวย “et al.” เชน
(โสธร ประเสริฐ และคนอื่น ๆ, 2524, หนา 39-44)
โสธร ประเสริฐ และคนอื่น ๆ (2524, หนา 39-44)
(Gran et al., 1989, p. 92)
Gran et al. (1989, p. 92)

1.2.11  เอกสารที่มีผูแตง 6 คนขึ้นไป ในการอางถึงครั้งแรกและในครั้งตอ ๆ ไป
ใหทําตามขอ 1.2.10 เหมือนกัน

1.2.12  การอางอิงเอกสารที่มีบรรณาธิการ ไมตองระบุคําวา “บรรณาธิการ”
หรือ “Ed.” เหมือนบรรณานุกรม

1.2.13  การอางอิงเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน แตตางปกัน พรอมกัน ใหใสชื่อ
ผูแตงครั้งเดียว แลวเรียงลําดับเอกสารตามปพิมพ ค่ันดวยเครื่องหมายอัฒภาค แตถาเปน
การอางอิงแบบไมระบุเลขหนา ใหค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค ในกรณีที่มีเอกสารที่ไมมี
ปพิมพ (ม.ป.ป.) ดวย ใหเรียง ม.ป.ป. ไวทายสุด เชน

(สุทธิลักษณ อําพันวงศ, 2521, หนา 23; 2524, หนา 25-26; ม.ป.ป, หนา 
16)

(Kelly, 1964, p. 10; 1975, pp. 20-25)
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(Rogers, 1987, 2000)
1.2.14 การอางอิงเอกสารของผูแตงคนเดียวกันที่มีงานพิมพหลายงานใน

ปเดียวกัน ใหใชปพิมพและเรียงตามบรรณานุกรม เชน
สุทธิลักษณ อําพันวงศ, 2521ก, หนา 55; 2521ข, หนา 23)
(Kelly, 1965a, pp. 21-23; 1965b, p. 27)
(Kelly, 1965a, 1965b)

1.2.15  การอางอิงเอกสารของผูแตงหลายคนในที่เดียวกัน ใหระบุชื่อผูแตง
เรียงตามลําดับอักษร ตามดวยปพิมพ และเลขหนา (ถาตองระบุ) เชน

(ชุมพร ปจจุสานนท, 2530, หนา 39; ดํารง ไววอง, 2509, หนา 20)
1.2.16  ผูแตงที่เปนองคกรหรือสถาบัน ในการอางครั้งแรกใหระบุชื่อเต็ม และ

ใสชื่อยอไวในวงเล็บเหลี่ยม  สวนการอางครั้งตอ ๆ ไปใชตัวยอ เชน
การอางครั้งแรก (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย [ททท.], 2544)
การอางครั้งตอ ๆ ไป (ททท., 2544)

2.  การอางอิงเอกสารที่ปรากฏในเอกสารอื่น
 การอางอิงเอกสารที่มิไดเปนการอางโดยตรง ใหระบุชื่อผูแตงของเอกสาร

 ทั้งสองรายการ โดยระบุชื่อผูแตงของเอกสารปฐมภูมิ (primary source) ตามดวยคําวา 
“อางถึงใน” หรือ “as cited in” แลวระบุชื่อผูแตงของเอกสารทุติยภูมิ (secondary source) 
ปพิมพและเลขหนาตามหลักและวิธีการขางบน ดังรายละเอียดตอไปนี้

2.1  วิทยานิพนธภาษาไทย อางเอกสารทุติยภูมิที่เปนภาษาอังกฤษ อาจระบุชื่อสกุล
ผูแตงของเอกสารปฐมภูมิเปนภาษาไทยไวนอกวงเล็บกอน และใสชื่อสกุลเปนภาษา
อังกฤษไวในวงเล็บ หรือไมใสชื่อสกุลภาษาไทยก็ไดแลวแตความ  เชน

 เคอรลินเจอร (Kerlinger as cited in Katzer, 1981, p. 68) ไดกลาวถึง…  
หรือ

 Kerlinger (as cited in Katzer, 1981, p. 68) ไดกลาวถึง…
2.2  วิทยานิพนธภาษาไทย อางเอกสารทุติยภูมิที่เปนภาษาอังกฤษ อาจระบุชื่อสกุล



7

ผูแตงของเอกสารปฐมภูมิเปนภาษาไทยไวนอกวงเล็บกอน และใสชื่อสกุลเปนภาษา
อังกฤษไวในวงเล็บ หรือไมใสชื่อสกุลภาษาไทยก็ไดแลวแตความ  เชน

 เทอรแมน (Terman อางถึงใน คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2511, หนา 11) ได
ระบุไววา… หรือ

 Terman (อางถึงใน คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2511, หนา 11) ไดระบุไววา…
2.3  วิทยานิพนธภาษาอังกฤษ อาจระบุชื่อสกุลผูแตงของเอกสารปฐมภูมิไวนอก

วงเล็บกอน และใสชื่อสกุลไวในวงเล็บก็ไดแลวแตความ เชน
 Kerlinger (as cited in Katzer, 1981, p. 68) stated that….  หรือ
 … (Kerlinger as cited in Katzer, 1981, p. 68)

 

3.  การทําเชิงอรรถ
โดยทั่วไป การอางอิงในลักษณะที่เปนเชิงอรรถมีจุดมุงหมายหลัก 2 ประการคือ 

การเสริมความ และการแสดงลิขสิทธิ์ การเสริมความเปนการอธิบายเพิ่มเติมขอความที่มี
ในเนื้อหา สวนการแสดงลิขสิทธิ์ เปนการแสดงหลักฐานการไดรับอนุญาตใหใชภาพ 
หรือตารางนั้น ๆ

3.1  หลักและรูปแบบของการทําเชิงอรรถเสริมความ
3.1.1  ใชตัวเลขอารบิกโดด ๆ ไมมีเครื่องหมายใด ๆ ใหตัวเลขอยูเหนือบรรทัด

ปกติครึ่งระยะตรงขอความที่ตองการเสริมความโดยไมเวนระยะ ถาเปนงานภาษาอังกฤษ 
ใสเลขหลังเครื่องหมายวรรคตอน (ถามี) ยกเวนเครื่องหมาย – ที่ใสตัวเลขกอน

3.1.2  การลงหมายเลขกํากับทําได 3 แบบ คือลงหมายเลขกํากับเรียงลําดับ
ตัวเลขใหจบในหนาเดียว เมื่อข้ึนหนาใหมก็ข้ึนเลข 1 ใหม หรือเรียงลําดับจบในแตละ
บท เมื่อข้ึนบทใหมก็ข้ึนเลข 1 ใหม หรือเรียงหมายเลขไปตลอดทั้งเลม เลือกใชแบบใด
แบบหนึ่งเพียงแบบเดียว

3.1.3  ที่ทายหนาแตละหนาที่มีเชิงอรรถเสริมความ ใหเวนที่เอาไวใหเพียงพอ
ที่จะสามารถบรรจุขอความเสริมความทั้งหมด อนึ่ง ขอความที่นํามาเสริมไมควรมีความ
ยาวมาก

3.1.4  กอนถึงบรรทัดที่จะพิมพขอความเสริม ใหเวน 1 บรรทัด แลวพิมพ
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เสนคั่นสวนที่เปนเนื้อหาและสวนที่เปนเชิงอรรถเสริมความ 15-20 ระยะพิมพ หรือ
ประมาณ 2 นิ้ว เปนเสนทึบยาวติดตอกัน และตองใหยาวเทากันทุกหนาที่มีเชิงอรรถ
เสริมความ

3.1.5  เวน 1 บรรทัดพิมพ กอนจะเริ่มลงเชิงอรรถเสริมความรายการแรก
3.1.6  บรรทัดแรกของแตละรายการ ยอหนาเขามา 5-7 ระยะพิมพ หรือ ½ นิ้ว

แลวจึงพิมพตัวเลขกํากับเชิงอรรถ ใหตัวเลขอยูเหนือบรรทัดปกติครึ่งระยะเชนเดียวกัน 
แลวจึงพิมพขอความตอโดยไมตองเวนระยะหลังตัวเลข เมื่อข้ึนบรรทัดใหมของรายการ
เดียวกัน ใหพิมพชิดขอบซาย

3.1.7  ขนาดตัวอักษรในเชิงอรรถ ใหมีขนาดเล็กกวาในเนื้อหา (16 points)

ตัวอยางเชิงอรรถเสริมความ
…ศาลสูงจะไมกาวลวงเขาไปในเรื่องการปกครอง คงถือเพียงแตวาศาลมีหนาที่ดูแลให
ฝายปกครองปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น ศาลไมมีหนาที่ทําการปกครอง หรือวินิจฉัยสั่ง
การเสียเอง1   (สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ, 2519, หนา15)

____________________

        1ถึงแมศาลสูงจะมีอํานาจควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารโดยคําสั่งบางชนิด เชน คําสั่ง
เรียงคดีมาพิจารณา คําสั่งหามพิจารณาคดี คําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ หรือคําสั่งหามกระทําการ

3.2  หลักและรูปแบบของการทําเชิงอรรถแสดงลิขสิทธิ์
การทําเชิงอรรถแสดงลิขสิทธิ์ตองมีองคประกอบครบถวนเชนเดียวกับ

บรรณานุกรม  และตองมีเลขหนาที่อางถึงเสมอ ยกเวนเมื่อนํามาจาก website  มีหลักและ
รูปแบบดังตอไปนี้
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3.2.1  ใสเชิงอรรถแสดงลิขสิทธิ์ตอจากภาพ หรือตารางทันที ค่ันดวยเสนทึบ
ยาวตลอดทั้งบรรทัด

3.2.2  ทุกบรรทัดชิดขอบซาย เริ่มตนดวยคําวา “ที่มา.” สําหรับวิทยานิพนธ
ภาษาไทย  วิทยานิพนธภาษาอังกฤษใชคําวา “Note.”

3.2.3  สวนที่เปนชื่อเรื่อง และชื่อหนังสือ ทําเชนเดียวกับบรรณานุกรม แต
ข้ึนตนคําสําคัญดวยตัวใหญ ใสชื่อเรื่องจากวารสารในเครื่องหมายอัญประกาศ

3.2.4  เรียงลําดับชื่อตน ชื่อสกุลตามลําดับ เอกสารภาษาอังกฤษไมใช “&” ใน
กรณีที่มีผูแตงมากกวา 1 คน

3.2.5  สวนที่เปนปพิมพทําเชนเดียวกันกับบรรณานุกรม
3.2.6  สถานที่พิมพทําเชนเดียวกันกับบรรณานุกรม
3.2.7  ระบุเลขหนาเฉพาะที่อางถึง หากนํามาจากหนังสือ ใสไวในวงเล็บตอจาก

ชื่อหนังสือทันที หากนํามาจากวารสาร ใสเลขหนาตอจากปที่ออก ใชคําวา หนา, p. หรือ
pp. ตามหลักที่กลาวมาแลว

3.2.8  ใชเครื่องหมายจุลภาคคั่นแตละสวนตลอดไปจนกระทั่งจบรายการ จึงใช
เครื่องหมายมหัพภาค

 

 ตัวอยางเชิงอรรถแสดงลิขสิทธิ์
 จากหนังสือ
ที่มา. จาก ลักษณะของนายทุนไทยในชวงระหวาง พ.ศ. 2457-2482: บทเรียนจากความ
รุงโรจนสูโศกนาฏกรรม (หนา 10), โดย พรรณี บัวเล็ก, 2545, กรุงเทพฯ: พันธกิจ.
 

 Note. From Working with Aspects of Language (pp. 15-18), by Mansoor Alyeshmerni
and Paul Taubr, 1975, New York: Harcourt, Brace and Jovanovich.

จากวิทยานิพนธ
 ที่มา. จาก นวนิยายที่เหมาะสมในการใชเปนหนังสืออานประกอบระดับมัธยมศึกษาใน
ทัศนะของครูภาษาไทย (หนา 27), โดยจิรี เปลี่ยนสมัย, 2518, ปริญญานิพนธการศึกษา-
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
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 Note. From Problem Solving and the Reference Search (p. 100), by A. R. Johnson,
1976, Unpublished master’s thesis, The University of Chicago.

จากวารสาร
ที่มา. จาก “โครงสรางการชําระเงินคาสินคาระหวางประเทศ ป 2544,” โดย ทีมสถิติดุล
การชําระเงินและเศรษฐกิจระหวางประเทศ สวนประมวลสถิติ สายฐานขอมูลธนาคาร
แหงประเทศไทย, มีนาคม 2545, สถิติเศรษฐกิจและการเงิน, 42, หนา 14.

Note. From “Thailand’s Post-crisis Trade Policies: The 1999 WTO Review,” by P. G.
Warr, 2000, The World Economy, 23, p. 1227.
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