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เกณฑ์ในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์

ฉบับปรับปรุง เริ่มใช้งานส�าหรับการจัดพิมพ์ วารสารสังคมวทิยามานุษยวิทยา  
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) 
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วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา  เปิดรับพิจารณาบทความทางวิชาการ  บทความวิจัย 

บทความจากวทิยานิพนธ์  และบทปรทัิศน์หรือบทวจิารณ์หนงัสอื  จากนกัวชิาการ นกัศกึษา 

และผูส้นใจทัว่ไป  ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัสงัคมวทิยาและ

มานุษยวิทยา  โดยจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์มาก่อน  หรือก�าลังอยู่ใน

กระบวนการพิจารณาของวารสารฉบับอื่นๆ  และต้องไม่ซ�้าซ้อนกับผลงานตีพิมพ์ที่ผ่านมา

ของผูเ้ขยีน

ต้นฉบับบทความจะผ่านการพิจารณาเบ้ืองต้นจากคณะบรรณาธิการ  ก่อนเข้าสู่

กระบวนการอ่านประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  (peer  review)  และจะได้รับการตีพิมพ์เมื่อ 

ผลการพิจารณาจากกระบวนการอ่านประเมินเห็นควรให้ตีพิมพ์ได้  พร้อมทั้งได้รับการ 

ปรบัแก้ตามกระบวนการท่ีคณะบรรณาธิการและผู้เขียนเหน็ชอบร่วมกนั

ผู ้สนใจสามารถส่งผลงานผ่านระบบรับพิจารณาบทความออนไลน์ของ วารสาร

สังคมวิทยามานุษยวิทยา ได้ที่ลิงก์  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSA/

about/submissions  หรือสแกน  QR  code  ที่แสดงไว้ในหน้าสุดท้ายของวารสารฯ 

หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านอีเมลของกองบรรณาธิการ วารสาร 

สงัคมวทิยามานษุยวิทยา : socantjournal@gmail.com 
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แนวทางในการจัดเตรียมต้นฉบับ

บทความ

-  ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับบทความในรูปแบบไฟล์เอกสาร  เช่น Microsoft Word 

Document  (.doc / docx)  Rich  Text  Format  (.rtf)  หรือ OpenOffice  text 

document (.odt) 

-  ต้นฉบับบทความต้องระบุชื่อบทความ  ช่ือ-สกุล  ช่ือหน่วยงานหรือสถาบันที่ผู้เขียน

สังกัด  (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)  และอีเมลติดต่อผู้เขียน  ส�าหรับตีพิมพ์เผยแพร ่

พร้อมบทความ

-  ต้นฉบับควรมคีวามยาวรวมบทคัดย่อ  เชงิอรรถ รายการอ้างองิ และภาคผนวก ดงันี:้ 

ภาษาไทย  ไม่เกิน  20  หน้า A4  ระยะขอบด้านละ  1  นิ้ว  พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด  

16 pt ระยะบรรทัด 1.2 บรรทัด ภาษาองักฤษ ไม่เกนิ 10,000 ค�า หรอืไม่เกนิ 35 หน้า 

ตามขนาดรปูเล่มของ วารสารสังคมวิทยามานษุยวทิยา 

-  ต้นฉบบับทความทีม่คีวามยาวเกนิกว่าเกณฑ์ข้างต้น จะได้รบัการตพีมิพ์เฉพาะในกรณี

ทีบ่รรณาธิการบรหิารและบรรณาธิการประจ�าฉบับเหน็ชอบร่วมกนัให้สมควรตพีมิพ์ได้

-  ต้นฉบบับทความภาษาองักฤษ  ในกรณผีูเ้ขยีนทีไ่ม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก  

(native language) จะต้องผ่านกระบวนการบรรณาธกิรต้นฉบบัภาษาต่างประเทศ 

เพือ่ให้ได้ต้นฉบับท่ีมมีาตรฐานเหมาะสมส�าหรบัการตพีมิพ์ในภาษาองักฤษ

-  ในกรณีที่ผู้เขียนใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการจัดการรายการอ้างอิง  (เช่น  EndNote 

หรอื  Zotero)  ขอให้แยกส่งไฟล์เอกสารของรายการอ้างองิท้ายบทความมาพร้อมกบั

ไฟล์ต้นฉบับบทความฉบับสมบูรณ์ ท้ังนี ้ขอให้ผูเ้ขยีนส่งออกข้อมลูรายการอ้างองิท้าย

บทความตามรปูแบบท่ีวารสารฯ ก�าหนด โดยตดัการเชือ่มโยงอตัโนมตักิบัฐานข้อมลู

รายการอ้างองิเพือ่ความสะดวกในกระบวนการบรรณาธกิร

บทคัดย่อ

ต้นฉบบัต้องมบีทคัดย่อ ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวไม่เกนิ 150 ค�า พร้อมระบุ

ค�าส�าคญั (keywords) ท่ีสะท้อนประเด็นน�าเสนอของบทความ
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ตารางและภาพประกอบ

-  ต้นฉบับที่มีตารางประกอบ  ต้องระบุชื่อตาราง  ค�าอธิบาย  และที่มาของตารางให้ 

ครบถ้วน

- ภาพประกอบต้องเป็นภาพทีเ่ป็นผลงานของผูเ้ขียนเอง หรอืผูเ้ขียนได้รบัอนุญาตตาม

กฎหมายให้ตีพมิพ์ได้ โดยขอให้ผูเ้ขียนส่งไฟล์ภาพ (เช่น  .jpg หรอื  .png) แยกจาก 

ไฟล์เนื้อหาบทความ  ขนาดภาพประมาณ  5x7  นิ้ว  ความละเอียดอย่างน้อย  150 

pixels / inch เพือ่ความชดัเจนในการจดัพิมพ์

การอ้างอิง

ผู้เขียนต้องจัดท�ารายการอ้างอิงที่ถูกต้องและสมบูรณ์  โดยแบ่งหมวดในรายการอ้างอิง 

ท้ายบทความ เป็น 4 หมวด ได้แก่ เอกสารภาษาไทย เอกสารภาษาองักฤษ เอกสารภาษา 

ต่างประเทศ  (นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ)  เอกสารออนไลน์และสื่อโสตทัศน์  และใช้

รูปแบบการอ้างอิงตามเกณฑ์ในคู่มือ The Chicago Manual of Style แบบนาม-ป ี 

(author-date)  ประกอบกับแนวทางที่ วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ได้ก�าหนด 

เพิม่เตมิเพือ่ให้สอดคล้องกับบรบิทของการอ้างองิเอกสารภาษาไทย

ในกรณีท่ีผู้เขียนใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการจัดการรายการอ้างอิง  ขอให้ตรวจทาน

การกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลและรูปแบบการอ้างอิงของเอกสารแต่ละประเภท  ให้สมบูรณ์

และสอดคล้องกบัเกณฑ์ในคู่มอื  The Chicago Manual of Style รวมทัง้แนวทางของ 

วารสารฯ ดงัตวัอย่างในตอนท้ายของหัวข้อน้ี

แนวทางเพิม่เตมิส�าหรบัการอ้างอิงเอกสารภาษาไทย

-  การอ้างอิงในเน้ือหา  ให้ระบุทั้งชื่อและนามสกุลของผู้เขียน  เช่น  (ธีระ  สินเดชารักษ ์ 

2558) หรอื (ธีระ สินเดชารกัษ์ 2558, 18-20) ในกรณีทีม่กีารระบเุลขหน้า

-  ให้ใช้เคร่ืองหมายจุลภาค  ( , )  คั่นระหว่างชื่อผู้เขียน  เฉพาะกรณีท่ีมีผู้เขียนมากกว่า 

สองคนขึ้นไป  ในกรณีเอกสารท่ีมีผู้เขียนสองคน  ให้ใช้  “และ”  เช่ือมระหว่างชื่อ 
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ผูเ้ขยีน โดยไม่ต้องมเีครือ่งหมายจลุภาค ( , ) คัน่ เช่น (สมุติร ปิตพิฒัน์ และ เสมอชยั  

พลูสวุรรณ 2546) 

- การอ้างองิผลงานของผูเ้ขียนชาวไทยท่ีตพีมิพ์ในภาษาองักฤษ ให้ระบเุฉพาะนามสกลุ 

ของผูเ้ขียนเมือ่ท�าการอ้างองิในเน้ือหา เช่น (Pananakhonsab 2016) และให้อ้างองิ

โดยข้ึนต้นด้วยนามสกุลเช่นเดียวกับการอ้างองิเอกสารภาษาองักฤษอืน่ๆ ในรายการ

อ้างองิท้ายบทความ

ข้อควรจ�าในการอ้างอิงตามเกณฑ์ของคู่มอื The Chicago Manual of Style

-  การระบุชือ่ต้นของผูเ้ขียน / บรรณาธิการ / ผูแ้ปล  ของเอกสารภาษาองักฤษในรายการ

อ้างอิงท้ายบทความ  ให้ระบุเป็นชื่อเต็ม  ยกเว้นกรณีที่ผู้เขียนใช้ชื่อย่อเป็นชื่อทางการ

ส�าหรบัการตพีมิพ์ผลงาน เช่น T. S. Eliot หรอื E. P. Thompson เป็นต้น

-  กรณีเอกสารมีชื่อรอง  (subtitle)  ให้ระบุชื่อรองของเอกสารน้ันๆ  ให้ครบถ้วน  เช่น  

เกิดมาหนึ่งชาติ  ต้องกราบพระธาตุเมืองนคร:  คนใต้  ศีลธรรม  และการเมือง  ไม่ใช่  

เกดิมาหน่ึงชาต ิต้องกราบพระธาตุเมอืงนคร หรอื Distinction: A social critique 

of the judgement of taste ไม่ใช่ Distinction เท่านัน้

-  การอ้างองิเอกสารออนไลน์ ให้ระบลุงิก์ท่ีอยูข่องเอกสารบนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต (URL) 

หรอืรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจทัิล (digital object identifier: DOI) พร้อมทัง้ระบุ

วนั เดือน ปี ท่ีสืบค้นเอกสารไว้ในต�าแหน่งหน้า URL หรอืหมายเลข DOI

-  การระบวุนัทีเ่ผยแพร่หรอืวนัทีส่บืค้น ส�าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ  ให้ใช้รปูแบบตาม

เกณฑ์ของคู่มอื The Chicago Manual of Style เช่น Accessed May 22, 2014 

- ในการอ้างองิท่ีมคีวามจ�าเป็นต้องใช้วงเลบ็ซ้อนภายในวงเลบ็ ให้ใช้วงเลบ็เหลีย่ม [...]

ส�าหรบัข้อความวงเลบ็ด้านใน เช่น (Mauss [1925] 2016)

ผู้เขียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการอ้างอิงท้ายบทความ 

ได้จากคูม่อื The Chicago Manual of Style และแนวทางเพิม่เตมิส�าหรบัเอกสารอ้างองิ 

ภาษาไทยได้จากตัวอย่างต่อไปน้ี
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ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหาและรายการอ้างอิงท้ายบทความ
หนังสือ

ผู้เขียนหนึ่งคน

(ธีระ สินเดชารักษ์ 2558)

ธีระ สินเดชารักษ์. 2558. สถิติประยุกต์: ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม. กรุงเทพฯ: คณะ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(Pananakhonsab 2016)

Pananakhonsab, Wilasinee. 2016. Love and Intimacy in Online Cross-Cultural 

Relationships: The power of imagination. New York / Basingstoke: Palgrave 

Macmillan.

ผู้เขียนสองคน

-  เอกสารภาษาไทย  ให้ใช้  “และ”  โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายจุลภาค  ( , )  คั่นระหว่าง 

ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนสองคน  ทั้งการอ้างอิงในเนื้อหาและในรายการอ้างอิงท้าย

บทความ 

-  เอกสารภาษาองักฤษ การอ้างองิในเน้ือหา ให้ใช้ “and” เชือ่มโดยไม่ต้องมเีครือ่งหมาย

จลุภาค ( , ) คัน่ระหว่างนามสกลุของผูเ้ขยีนสองคน แต่ในรายการอ้างองิท้ายบทความ 

ให้ใช้เครือ่งหมายจลุภาค ( , ) ค่ันก่อนค�าว่า and ตามเกณฑ์ของคูม่อื The Chicago 

Manual of Style

(สุมิตร ปิติพัฒน์ และ เสมอชัย พูลสุวรรณ 2546)

สุมิตร ปิติพัฒน์ และ เสมอชัย พูลสุวรรณ. 2546. คนไตในซือเหมา มณฑลยูนนาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน: ประวัติศาสตร์การเมือง สังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: 

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(Comaroff and Comaroff 2009)

Comaroff, John L., and Jean Comaroff. 2009. Ethnicity, Inc. Chicago: University 

of Chicago Press. 
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ผู้เขียนสี่คนหรือมากกว่า

การอ้างอิงในเน้ือหา  ให้ระบุเฉพาะชื่อผู้เขียนคนแรกและต่อท้ายด้วยค�าว่า  “และคณะ” 

ส่วนการอ้างอิงท้ายบทความให้ระบุชื่อผู้เขียนให้ครบถ้วน  โดยใส่เครื่องหมายจุลภาค  ( , )  

คัน่ระหว่างชือ่ทุกคน

(สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ 2556)

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, พิเชฐ สายพันธ์, อรอุมา เตพละกุล, และ ธีระ สินเดชารักษ์. 2556. 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism). กรุงเทพฯ: องค์การบริหาร 

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน).

(Hayami et al. 2012)

Hayami, Yoko, Junko Koizumi, Chalidaporn Songsamphan, and Ratana Tosakul, eds. 

2012. The Family in Flux in Southeast Asia: Institution, ideology, practice. 

Chiang Mai: Silkworm Books.

หนังสือที่มีบรรณาธิการ

(พิเชฐ สายพันธ์ 2557) 

พิเชฐ สายพันธ์, บ.ก. 2557. วัฒนธรรมรักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต.้ กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑ์

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.

(ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ และ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล 2554)

ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ และ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล, บ.ก. 2554. มอง “คน” สะท้อน 

“โครงสร้าง”: รวมบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โครงการบัณฑิต

ศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ กรุงเทพฯ: คณะ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

(Santasombat 2015)

Santasombat, Yos, ed. 2015. Impact of China’s Rise on the Mekong Region.  

New York: Palgrave Macmillan.
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หนังสือแปล

(สตีฟ บรูซ 2559)

สตีฟ บรูซ. 2559. สังคมวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา. แปลโดย จันทนี เจริญศรี. กรุงเทพฯ: 

โอเพ่นเวิลด์ส.

(Bourdieu 1984)

Bourdieu, Pierre. 1984. Distinction: A social critique of the judgement of taste. 

Translated by Richard Nice. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

หนังสือชุด

ในกรณเีอกสารท่ีเป็นส่วนหนึง่ของชุดโครงการจดัพมิพ์ (series) ให้ระบช่ืุอชุดโครงการจัดพิมพ์

และเลขล�าดบัของการจดัพมิพ์ต่อจากชือ่หนังสือ โดยใช้แบบตวัอกัษรปกต ิหากเป็นส่วนหนึง่

ของหนงัสอืชดุคดัสรรผลงาน (multivolume works) ให้ระบลุ�าดบัเล่มของหนงัสอืทีอ้่างถงึ 

และชือ่ชดุหนงัสอืคัดสรรผลงาน โดยใช้แบบอักษรตวัเอน (italic)

(นิติ ภวัครพันธุ์ 2558)

นิติ ภวัครพันธุ์. 2558. เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า. เอกสารวิชาการ

หมายเลข 5. เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

(Elias 2012)

Elias, Norbert. 2012. On the Process of Civilisation: Sociogenetic and psychogenetic 

investigations. Translated by Edmund Jephcott, edited by Stephen Mennell, 

Eric Dunning, Johan Goudsblom, and Richard Kilminste. Vol. 3 of The 

Collected Works of Norbert Elias. Dublin: University College Dublin Press.

หนังสือที่ตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งครั้ง

ในกรณีหนงัสอืท่ีเป็นเอกสารอ้างอิงหลกัของประเด็นอภปิรายในบทความ ให้อ้างองิปีทีต่พีมิพ์

คร้ังแรกภายในเครือ่งหมายวงเลบ็ ตามด้วยปีทีต่พิีมพ์ของฉบบัทีผู่เ้ขียนใช้อ้างองิ  ทัง้นี ้ หาก 
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ปีทีต่พีมิพ์ครัง้แรกไม่มนัียต่อเน้ือหาท่ีต้องการอภปิราย ให้ใช้เฉพาะปีตพีมิพ์ปัจจบุนั หรอือาจ

เพิม่ข้อมลูการตีพมิพ์ครัง้แรกไว้ด้านท้ายสุดของรายการอ้างองิแทน

(สายพิณ ศุพุทธมงคล 2545)

สายพิณ ศุพุทธมงคล. 2545. คุกกับคน: อ�านาจและการต่อต้านขัดขืน. พิมพ์คร้ังที่ 2. 

กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ตีพิมพ์ครั้งแรก 2543.

(Mauss [1925] 2016)

Mauss, Marcel. (1925) 2016. The Gift: Expanded edition. Selected, annotated, 

and translated by Jane I. Guyer. Chicago: Hau Books.

วิทยานิพนธ์

กรณวีทิยานิพนธ์ภาษาไทย ให้ระบุรายละเอยีดตามชือ่ปรญิญาอย่างเป็นทางการของสาขาท่ี 

ผู้เขียนจบการศึกษา  ส่วนวิทยานิพนธ์ท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ  (ทั้งที่เสนอต่อสถาบัน 

การศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ)  ให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามเกณฑ์ของคู่มือ 

The Chicago Manual of Style  

(วาทินีย์ วิชัยยา 2556)

วาทินีย์ วิชัยยา. 2556. “‘แม่วัยรุ่น’: ประสบการณ์ชีวิต เพศภาวะ และเพศวิถี.” วิทยานิพนธ์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(Padunchewit 2010)

Padunchewit, Jularut. 2010. “Thai Breast Cancer Patients: Experiences and views 

about photographs of other women with the same disease.” Master’s Thesis 

(Sociology), Indiana University.

(Putthongchai 2013)

Putthongchai, Songsiri. 2013. “What Is It Like to be Muslim in Thailand?: A case 

study of Thailand through Muslim professionals’ perspectives.” PhD Thesis 

(Arab and Islamic Studies), University of Exeter.
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รายงานการวิจัยที่ไม่มีการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่

ให้ระบุประเภทของรายงานต่อจากชื่อของเอกสารที่อ้างถึง  กรณีรายงานภาษาอังกฤษเป็น 

ส่วนหนึง่ของชดุโครงการเผยแพร่ท่ีมชีือ่เฉพาะ  ให้ระบชุือ่เฉพาะของชดุโครงการนัน้ๆ ต่อจาก

ชือ่เอกสาร โดยขึน้ต้นด้วยอกัษรตวัพมิพ์ใหญ่

ในกรณรีายงานการวิจยัท่ีมกีารเผยแพร่ในรปูแบบไฟล์ pdf ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้

ระบ ุURL หรอืหมายเลข DOI พร้อมท้ังระบุวัน เดือน ปี ทีส่บืค้นเอกสารนัน้ๆ ไว้ในต�าแหน่ง

หน้า URL หรือหมายเลข DOI

(อภิชาต สถิตนิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร, และ นิติ ภวัครพันธุ์ 2556)

อภิชาต สถิตนิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร, และ นิติ ภวัครพันธุ์. 2556. “ทบทวนภูมิทัศน์

การเมืองไทย.” รายงานการวิจัย. เชียงใหม่: แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะ 

ที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นสธ.) และ ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.).

(World Bank Group 2018)

World Bank Group. 2018. “Economic inclusion of LGBTI groups in Thailand.” 

working paper. Washington DC: International Bank for Reconstruction and 

Development / The World Bank. Accessed June 15, 2018. http://documents.

worldbank.org/curated/en/269041521819512465/main-report.

(Galucci and Scanlon 2015)

Galucci, Maria, and Jessie Scanlon, eds. 2015. Afford Two, Eat One: Financial 

inclusion in rural Myanmar. IMTFI White Papers. Irvine, CA: Institute for 

Money, Technology and Financial Inclusion (IMTFI). Accessed June 15, 

2018. https://www.imtfi.uci.edu/files/docs/2014/affordtwoeatone-financial 

inclusioninruralmyanmar.pdf
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เอกสารไม่เผยแพร่ หรือ เอกสารที่อยู่ในกระบวนการจัดพิมพ์

ให้ใช้รูปแบบการอ้างองิตามประเภทของเอกสารทีอ้่างถงึ และระบคุ�าอธบิายเพ่ิมเตมิตอนท้าย 

เช่น  “เอกสารไม่เผยแพร่”  (unpublished manuscript)  “เอกสารเสนอเพื่อตีพิมพ์” 

(manuscript submitted for publication) หรอื “เอกสารอยูร่ะหว่างจดัท�า” (manuscript 

in preparation) แล้วแต่กรณ ีโดยระบุปี ณ เวลาทีผู่เ้ขยีนท�าการสบืค้นข้อมลูจากเอกสาร 

นัน้ๆ เพือ่ใช้อ้างองิในบทความ 

ส�าหรับเอกสารภาษาอังกฤษท่ีอยู่ในสถานะ  “forthcoming”  หรือ  “in  press” 

สามารถระบุข้อมลูดังกล่าวแทนปีท่ีเผยแพร่ได้ โดยให้ใส่เครือ่งหมายจลุภาค ( , ) ไว้ด้านหลงั 

ของชือ่ผูเ้ขยีนเมือ่ท�าการอ้างองิในเน้ือหา

(บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล 2561)

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล. 2561. “การอพยพย้ายถิ่นของคนไทยในเนเธอร์แลนด์: จาก 

การแต่งงานข้ามชาติที่ยืดหยุ่นสู่ระบอบ สัญชาติเชิงวัฒนธรรม.’” รายงานการวิจัย. 

กรุงเทพฯ: ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เอกสารอยู่ระหว่างจัดท�า.

(Unno, in press)

Unno, Anusorn. In press. “We Love Mr King”: Malay Muslim of southern Thailand 

in the wake of the unrest. Singapore: ISEAS Publishing.

บทความ

บทความในหนังสือ

(เสมอชัย พูลสุวรรณ 2556)

เสมอชัย พูลสุวรรณ. 2556. “สัญลักษณ์ ‘รอยพระพุทธบาท’ และ ‘ดอกบัวบาน’ ในจิตรกรรม

สมัยพุกาม.” ใน ด้วยรัก เล่มที่ 8. ศาสนาและความเชื่อกับสังคม, บรรณาธิการโดย 

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 214-242. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์สร้างสรรค์.
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(Punyodyana 1973)

Punyodyana, Boonsanong. 1973. “The Changing Status and Future Role of the 

Chinese in Thailand.” In Trends in Thailand, edited by M. Rajaretnam and 

Lim So Jean, 59-69. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

ค�าน�า ค�านิยม กิตติกรรมประกาศ ที่ไม่มีชื่อบทความเฉพาะ

(สุจิตต์ วงษ์เทศ 2561) 

สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2561. ค�าน�าเสนอ ใน ยุกติ มุกดาวิจิตร. จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทาง

ชนชั้น: อ่าน “ส่งชู ้สอนสาว” วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตด�าในเวียดนาม . 

กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

(Foucault [1966] 2002)

Foucault, Michel. (1966) 2002. Preface to The Order of Things: An archaeology 

of the human sciences, xvi-xxvi. Paris: Editions Gallimard. Reprint,  

New York: Routledge.

บทความในวารสาร

ในกรณทีีอ้่างองิบทความทีม่กีารเผยแพร่ในรปูแบบไฟล์  pdf  ผ่านช่องทางออนไลน์  ให้ระบุ 

URL หรอืหมายเลข DOI พร้อมท้ังระบุวันท่ีสืบค้นเอกสารนัน้ๆ ไว้ในต�าแหน่งหน้า URL หรอื

หมายเลข DOI

(ประเสริฐ แรงกล้า 2560)

ประเสริฐ แรงกล้า. 2560. “การเคล่ือนย้ายศึกษา: ระบบท่ีซับซ้อน ความเป็นการเมือง และ

ความเป็นไปได้.” รัฐศาสตร์สาร 38(3): 130-158.

(ณัฐจรี สุวรรณภัฏ 2558)

ณัฐจรี สุวรรณภัฏ. 2558. “สังคมวิทยาชีวิตประจ�าวัน: ‘รอยต่อ-รอยตัด’ แนวทัศน์ทาง

สังคมวิทยาในงานศึกษาสังคมไทยร่วมสมัย.” วารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

34(2): 69-100. สืบค้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561. https://www.tci-thaijo.org/
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index.php/JSA/article/view/125525.

(Suksomboon 2008)

Suksomboon, Panitee. 2008. “Remittances and ‘Social Remittances’: Their  

impact on livelihoods of thai women in the Netherlands and non-migrants in 

Thailand.” Gender Technology and Development 12(3): 461-482. Accessed 

July 22, 2017. doi: 10.1177/097185240901200309.

บทความในหนังสือรวมบทความจากงานสัมมนาหรือการประชุมทางวิชาการ (proceedings)

(วิภาวี พงษ์ปิ่น 2559) 

วิภาวี พงษ์ปิ่น. 2559. “ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิม-มลายู บ้านปากลัด: กระบวนการท�างาน

และส�านึกการรับรู้อดีตของคนมลายูมุสลิม อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.” 

ใน พิ(ศ)พิธภัณฑ์ บทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการ Museum Refocused, 

กรุงเทพฯ, 3-4 กันยายน 2558, 233-252. กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การ 

เรียนรู้แห่งชาติ. 

(Sirisrisak 2005)

Sirisrisak, Tiamsoon. 2008. “Historic Urban Landscape: Interpretation and 

presentation of the image of the city.” In Proceedings of International 

Symposium 2007 on “Interpretation from Monument to Living Heritage,” 

November 1-3, 2007, 66-75. Bangkok: ICOMOS Thailand.

บทความน�าเสนอในงานสัมมนาหรือการประชุมทางวิชาการ

(อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล 2553) 

อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล. 2553. “จินตนาการถึงอดีต จินตนาการของชาติ เม่ือในน�้า(ไม่)มี

ปลา ในนา(ไม่)มีข้าว.” บทความน�าเสนอ ณ การประชุมประจ�าปีทางมานุษยวิทยา

ครั้งที่ 9, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ, 25-27 มีนาคม 

2553.
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(Kanjanajuntorn 2015)

Kanjanajuntorn, Podjanok. 2015. “Land Use, Water Management and Religious 

Beliefs in the Urban Landscape of Historic West-Central Thailand (ca. 11th-

14th Centuries AD).” Paper presented at the 15th International Conference 

of the European Association of Southeast Asian Archaeologists (Euraseaa), 

Université Paris Ouest Nanterre la Défense, July 6-10, 2015.

เอกสารออนไลน์

ให้ผู้เขยีนแทรกการอ้างองิข้อมลูเกีย่วกบัการเผยแพร่เนือ้หาของเอกสารในกลุม่นี ้ไว้ในเนือ้หา

ของบทความ ณ ต�าแหน่งที่ท�าการอ้างถึง  โดยอาจพิจารณาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงอรรถ  

เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถอ้างอิงเพื่อการสืบค้นต่อได้  แต่ไม่ต้องระบุในรายการอ้างอิงท้าย

บทความ  ยกเว้นหากมคีวามจ�าเป็นต้องระบใุนรายการอ้างองิท้ายบทความ  (เช่น  กรณเีป็น

เอกสารอ้างอิงหลักส�าหรับประเด็นอภิปราย)  ให้ใช้รูปแบบตามเงื่อนไขของเอกสารแต่ละ

ประเภท ดงันี้

เนื้อหาจากเว็บไซต์ทางการขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ

ให้ระบวุนั เดอืน ปี ท่ีเผยแพร่คร้ังแรกหรือปรบัปรงุเนือ้หาครัง้ล่าสดุ (last modified, ถ้าม)ี  

ในกรณีที่ไม่มีทั้งวันที่ที่เผยแพร่ครั้งแรกและวันที่ที่ปรับปรุงเนื้อหาครั้งล่าสุด  ให้ใช้    ม.ป.ป. 

หรอื n.d. หรอือาจพจิารณาใช้วนัทีท่ีผู่เ้ขยีนท�าการสบืค้นข้อมลูจากเอกสารนัน้ๆ เพือ่ใช้อ้างองิ

ในบทความแทนได้

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.ป.ป.) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ม.ป.ป. “ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.” สืบค้นวันท่ี 15 

มิถุนายน 2561. http://www.tu.ac.th/history_tu.

(Freedom House 2018)

Freedom House. 2018. “Freedom in the World 2018: Thailand.” Accessed  

June 15, 2018. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/thailand.
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ข่าวและข้อเขียนที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์

ระบวุนั  เดอืน  ปีท่ีข้อความน้ันๆ  ได้รบัการเผยแพร่เป็นครัง้แรก  และวนัทีผู่เ้ขยีนเข้าถงึข้อมลู 

ในต�าแหน่งหน้า URL ด้วยรูปแบบดังน้ี

(อานนท์ ตันติวิวัฒน์ 2561)

อานนท์ ตันติวิวัฒน์. 2561. “เมือง ผู้สูงวัย ความเหงา ฆ่าตัวตาย และคนไร้บ้าน สังคม

ไทยเอาไงดี? #1.” ประชาธรรม, 17 เมษายน 2561. สืบค้นวันท่ี 6 พฤษภาคม 2561. 

https://www.prachatham.com/article_detail.php?id=510.

(พรชัย ตระกูลวรานนท์ 2554) 

พรชัย ตระกูลวรานนท์. 2554. “แผนบริหารงานวัฒนธรรมของจีน.” บล็อกของชุดโครงการ

วิจัยจีนศึกษา สกว., 13 กรกฎาคม 2554. สืบค้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2561. https://

chstudy.blogspot.com/2011/07/blog-post_13.html.

(อาจินต์ ทองอยู่คง 2561)

อาจินต์ ทองอยู่คง. 2561. “Walking Football: ฟุตบอลพันธุ์ใหม่เพ่ือสังคมสูงวัย.” Health, 

The Momentum, 3 มกราคม 2561. สืบค้นวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561. https://

themomentum.co/walking-football/.

เนื้อหาที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์

หากเนื้อหาที่อ้างถึงไม่มีหัวข้อชัดเจน  สามารถพิจารณาระบุประโยคแรกของข้อความนั้นๆ  

แทนได้ โดยจ�ากัดความยาวไม่เกิน 160  ตัวอกัษร โดยระบวุนั  เดอืน  ปี ทีเ่ผยแพร่ครัง้แรก 

และวนัทีผู่เ้ขียนเข้าถึงข้อมลู ในต�าแหน่งหน้า URL ด้วยรปูแบบดงันี้

(โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 2561)

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. 2561. “จินตนาการสู่อนาคต.” Facebook, 18 มีนาคม 2561. 

สืบค้นวันที่ 12 มิถุนายน 2561. https://www.facebook.com/Komatr/posts/ 

2030001683696508.
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(ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 2561)

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. 2561. “อ่านข่าววิธีการจัดการกับปัญหาหมาจรจัดโดยข้าราชการ

ไทย.” Facebook, 20 มีนาคม 2561. สืบค้นวันท่ี 12 มิถุนายน 2561. https://

www.facebook.com/arunothai.ruangrong/posts/1657699954277059.

(Sopranzetti 2017)

Sopranzetti, Claudio (@claudiosopra). 2017. “Turning Another Page.” Instagram 

photo, November 30, 2017. https://www.instagram.com/p/BcGhNfyl1US/. 

การสัมภาษณ์

กรณีที่เป็นการให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนบทความโดยตรง  ให้ผู้เขียนแทรกการอ้างอิงข้อมูล 

เกีย่วกบัการสมัภาษณ์แต่ละครัง้ โดยเฉพาะช่วงเวลาทีท่�าการสมัภาษณ์ (อาจระบวุนัทีห่รอืไม่

กไ็ด้)  ไว้ในส่วนเน้ือหาของบทความ ณ ต�าแหน่งทีท่�าการอ้างถงึข้อความจากการสมัภาษณ์ 

ครัง้นัน้ๆ โดยอาจพจิารณาให้รายละเอยีดเพิม่เตมิในเชงิอรรถ โดยไม่ต้องระบไุว้ในรายการ

อ้างอิงท้ายบทความ  ส่วนกรณีที่เป็นการสัมภาษณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อ

ออนไลน์ ให้ระบชุือ่ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ผูสั้มภาษณ์ พร้อมอ้างองิแหล่งทีม่าตามรปูแบบดงันี้

(บุญเลิศ วิเศษปรีชา 2559)

บุญเลิศ วิเศษปรีชา. 2559. “บุญเลิศ วิเศษปรีชา: นักมานุษยวิทยาสายสตรีท.” สัมภาษณ์

โดย วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์. Way, 27 ตุลาคม 2559. สืบค้นวันท่ี 4 กันยายน 

2560. https://waymagazine.org/boonlert/.

สื่อโสตทัศน์

(ไชยันต์ รัชชกูล 2548)

ไชยันต์ รัชชกูล. 2548. การเสวนาเรื่อง ชีวิตใครที่ไร้ค่า ความรักและความตาย. กรุงเทพฯ: 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), วิดีโอซีดี, 2 แผ่น.
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(คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2560. “โลกวิชาการ  

โลกสาธารณะ และ โลกส่วนตัวของผู ้หญิง.” YouTube video. 4:34:30.  

14 ธันวาคม 2560. สืบค้นวันที่ 12 มกราคม 2561. https://bit.ly/2w7hQHi.

เอกสารภาษาต่างประเทศ (นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ)

กรณีเอกสารที่ตีพิมพ์ในภาษาที่ไม่ได้ใช้อักษรโรมัน  ให้ถอดเสียงของชื่อเอกสารเป็นอักษร

โรมัน  (romanization)  แล้วระบุค�าแปล  (ไทย / อังกฤษ)  ของชื่อเอกสารนั้นๆ  ในวงเล็บ

เหลีย่ม [...]  

(Ruenkaew 2003)

Ruenkaew, Pataya. 2003. Heirat nach Deutschland: Motive und Hintergründe 

thailändisch-deutscher Eheschließungen [Marriage to Germany: Motive and 

background of Thai-German marriages]. Frankfurt / New York: Campus Verlag.

(Fei [1948] 2006)

Fei Xiaotong. (1948) 2006. Xiang Tu Zhong Guo. [Rural China]. Shanghai: 

Shanghai People’s Publishing House.

เอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนหรือบรรณาธิการ

ให้เริม่ต้นการอ้างองิด้วยชือ่เรือ่งแทน

(ประชุมพงศาวดารภาคที่ 11 2462)

ประชุมพงศาวดารภาคที่ 11, พงษาวดารเมืองหลวงพระบาง. 2462. พระนคร: โรงพิมพ์

โสภณพิพรรฒธนากร.
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