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แนวปฏิบัติสำ�หรับการส่งบทความตีพิมพ์
หลักเกณฑ์การเขียนบทความ
วารสารมานุษยวิทยา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นวารสารวิชาการที่เน้นองค์ความรู้
ทางมานุษยวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับทั้งบทความทบทวนแนวคิดทฤษฎี
บทความจากงานวิจัย บทความจากงานวิทยานิพนธ์ และบทความทั่วไปในประเด็นที่เกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้เขียนจะต้องส่งบทความต้นฉบับ โดยพิมพ์เว้นบรรทัดห่างแบบ single spacing
ตัวอักษรใช้แบบ TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ กระดาษขนาด A4 ความยาวของ
บทความระหว่าง 10,000-12,000 คำ� (หรือ 17-20 หน้า ไม่รวมบรรณานุกรม) ชือ่ บทความ
ใช้ตัวหนาขนาด 19 พอยต์ ชื่อผู้เขียน ขนาด 16 พอยต์ (ใส่ตำ�แหน่งทางวิชาการนำ�หน้าชื่อ
ใส่ชื่อหน่วยงานที่สังกัดตอนท้ายชื่อ) ระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบน ด้านล่าง ด้าน
ซ้าย ด้านขวา 2.54 เซนติเมตร ตัวเลขให้ใช้เลขอารบิก
2. ให้มีบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งไทยและอังกฤษอย่างละ 100-150 คำ� คำ�สำ�คัญ
(Keywords) ไม่เกิน 5 คำ�
3. บทความที่มีการอ้างอิงถึงเอกสารและข้อเขียนทางวิชาการของผู้อื่น จะต้องรวม
เอาการอ้างอิงนั้นเข้าในตัวบท พร้อมระบุแหล่งอ้างอิง ปี พ.ศ. และเลขหน้าที่ชัดเจน
4. เชิงอรรถ ควรกระชับ และให้ปรากฏในท้ายบทความ (Endnote) ก่อนบรรณานุกรม
5. บรรณานุกรมได้กำ�หนดรูปแบบการอ้างอิงโดยปรับปรุงจากมาตรฐาน APA โดยให้
มีการเรียงตามตัวอักษรของชื่อผู้เขียน โดยชื่อภาษาอังกฤษ ให้ขึ้นด้วยนามสกุล ตามด้วย
ชือ่ ต้น ส่วนภาษาไทย ให้ขนึ้ ด้วยชือ่ ตามด้วยนามสกุล ปี พ.ศ. ทีพ่ มิ พ์ ชือ่ หนังสือ และสถาน
ที่จัดพิมพ์
6. บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในที่ใดมาก่อน และหมายเลขหน้าให้ไว้
ตำ�แหน่งด้านล่างกลางตั้งแต่ต้นจนจบ (บทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
มานุษยวิทยาแล้ว ไม่ต้องใส่เลขหน้า)
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ระบบการอ้างอิงของบทความ
1. การอ้างอิงในบรรณานุกรม
1.1 รูปแบบการอ้างอิงหนังสือ
เสมอชัย พูลสุวรรณ. 2544. วิทยาศาสตร์กับความจริงในวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: คบไฟ.
1.1.1 หนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
หลากความคิดชีวิตคนทํางาน. (2551). กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
1.2 รูปแบบการอ้างอิงบทความในวารสารหรือนิตยสาร
ศรีศักร วัลลิโภดม. 2556. “กรุงเทพฯ ยศล่มแล้ว ลอยนรก ลงฤา,” วารสารเมืองโบราณ
39(2): 15-32.
1.2.1 วารสารออนไลน์
กนกวรรณ ธราวรรณ. 2562. “ความเป็นเพศในสังคมเมืองกรุงเทพ,” วารสารมานุษยวิทยา
2(1): 87-118. สืบค้นจาก https://www.sac.or.th/jasac/uploads/article/50/files/
5d63b6a4bc300.pdf
1.3 รูปแบบการอ้างอิงบทความในหนังสือ
พิเชฐ สายพันธ์. 2557. “ชาติพันธุ์สภาวะ: จากเสรีนิยมสู่เสรีนิยมใหม่.” ใน นฤพนธ์
ด้วงวิเศษ (บก.), ชาติพนั ธุก์ บั เสรีนยิ มใหม่, หน้า 103-133. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร.
1.4 รูปแบบการอ้างอิงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
ก้องสกล กวินรวีกุล. 2545. การสร้างร่างกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
พ.ศ.2481-2487. วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
1.5 รูปแบบการอ้างอิงจากเว็บไซต์
นลิน ญานศิริ, สรจักร เกษมสุวรรณ, และ เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต. แหล่งที่มาของมลพิษ
ทางทะเลในอ่าวไทย. สืบค้นจาก http://www.healthcarethai.com/แหล่งที่มาของ
มลพิษทางทะเลในอ่าวไทย (13 สิงหาคม 2557)
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1.6 รูปแบบการอ้างอิงจากสัมภาษณ์
สุวรรณ จันทิวาสารกิจ. วิศวกรระบบ บริษทั ทู-บี-วัน เทคโนโลยี จำ�กัด. (28 ตุลาคม 2548).
สัมภาษณ์.
1.7 บทความจากรายงานการประชุมวิชาการหรือการนำ�เสนอในงานสัมมนา
Unno, Anusorn. 2011. “Community Organization Council: Rethinking civic
politics in Thai society.”. Paper presented at the 11th International
Conference On Thai Studies, Bangkok, July 26-28.
1.8 บทความที่เผยแพร่ในบล็อก
สามารถอ้างอิงบทความจากบล็อกต่าง ๆ ได้ในส่วนเนื้อหาบทความ โดยไม่จำ�เป็นต้อง
ทำ�การอ้างอิงซ้�ำ ในตอนท้าย แต่หากผูเ้ ขียนต้องการอ้างอิงในตอนท้ายบทความด้วย ให้ระบุ
วันที่บทความได้รับการเผยแพร่ สามารถอ้างอิงได้ด้วยรูปแบบนี้
พรชัย ตระกูลวรานนท์. 2554. “แผนบริหารงานวัฒนธรรมของจีน,” บล็อกของชุดโครงการ
วิจัยจีนศึกษา สกว. 13 กรกฎาคม. http://chstudy.blogpot.com/2011/07/blogpost_13.html.
1.9 การอ้างอิงเอกสารภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ให้ถอดเสียงของชื่อเอกสารด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ แล้วระบุคำ�แปล (ไทย/อังกฤษ)
ของชื่อเอกสารนั้น ๆ ในวงเล็บ […]
Xiaotong, Fei. 2006 [1948]. Xiang Tu Zhong Guo. [Rural Chaina]. Shanghai:
Shanghai People’s Publishing House.
2. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
การอ้างงานของผู้เขียน หากเป็นผู้เขียนชาวไทยให้อ้างโดยใช้ชื่อ สำ�หรับผู้เขียนต่าง
ประเทศให้ใช้นามสกุล ตามด้วยปี พ.ศ. ที่พิมพ์ และ/หรือเลขหน้าที่อ้างอิง ภายในวงเล็บ
ตัวอย่างเช่น
อ้างอิงแบบไม่มีเลขหน้า (เสมอชัย, 2544) (อานันท์, 2555; Jagose, 2013)
ศักดิ์สิทธิ์ (2552) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมมักเกิดจากความขัดแย้ง
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อ้างอิงแบบมีเลขหน้า (อานันท์, 2555: 87) (Jagose, 2013: 104; Unno, 2011: 12)
การอ้างถ้อยความที่มีความยาวไม่เกิน 40 คำ� ให้นำ�ถ้อยความใส่ในอัญประกาศ เช่น
กนกวรรณ ธราวรรณ (2562: 92) กล่าวว่า “บทความนีเ้ ป็นบทความทีว่ เิ คราะห์ปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในเมืองกรุงเทพมหานคร”
หากถ้อยความยาวเกิน 40 คำ� ให้แยกออกมาจากตัวเนื้อหา โดยใช้ขนาดที่เล็กลงเป็น
14 พอยต์ และย่อหน้าเข้ามาจากขอบทั้งสองข้างเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น
ความรักแบบโรแมนติก จัดได้ว่าเป็นหัวข้อที่มีการศึกษากันน้อยมาก ในหมู่นัก
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สำ�หรับนักมานุษยวิทยาแล้ว การมองข้ามประเด็น
ดังกล่าว ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความเชื่อที่ว่า โรมานซ์เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม
เฉพาะของยุโรปยุคกลาง

3. รูปภาพ/ตาราง/แผนภูมิ (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อ คำ�อธิบาย และหมายเลขกำ�กับ รวมทั้ง
แหล่งที่มาในรูปแบบเดียวกับอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 14 พอยต์ ไว้ด้านบนของตาราง (จัด
กึ่งกลางหน้ากระดาษ)
การใช้อักษรย่อ (Abbreviations)
ม.ป.ท. (N.P.) แทนคําเต็มว่า ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ (no Place of publication)
ม.ป.พ. (n.p.) แทนคําเต็มว่า ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์ (no publisher)
ม.ป.ป. (n.d.) แทนคําเต็มว่า ไม่ปรากฏปีพิมพ์ (no date)
บก. (Ed. และ Eds.) แทนคําเต็มว่า บรรณาธิการ (Editor และ Editors)
การเขียนชื่อผู้เขียน
1. ผู้เขียน 1 คน: ผู้เขียน1./ปีพิมพ์./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
2. ผูเ้ ขียน 2 คน: ผูเู้ ขียน1,/และผูเู้ ขียน2./ปีพมิ พ์./ชือ่ เรือ่ ง/(พิมพ์ครัง้ ที)่ ./สถานทีพ่ มิ พ์:/สาํ นักพิมพ์.
3. ผู้เขียน 3 คนหรือมากกว่า 3 คน: ผูู้เขียน1,/ผูู้เขียน2,/และผู้เขียน3./ปีพิมพ์./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์
ครั้งที่)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. หรือ ผู้เขียน1,/และคณะ./ปีพิมพ์./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./
สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
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การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์
เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ จะจัดให้มีการกลั่นกรองเพื่อ
คัดเลือกเฉพาะบทความที่อยู่ในขอบข่ายของการตีพิมพ์ของวารสารฯ และมีระดับคุณภาพ
ที่ยอมรับได้ โดยบทความที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้
ประเมินอย่างน้อย 2 คนจากผู้ประเมินจำ�นวน 3 คน และ/หรือ ผ่านการพิจารณาจากกอง
บรรณาธิการเป็นรายกรณี ซึ่งเป็นการประเมินโดยปกปิดชื่อและสถาบันของผู้เขียนหมด
เห็นแต่เนื้อหาเท่านั้น (double blind) สำ�หรับบทความที่ได้รับการตอบรับอย่างมีเงื่อนไข
ผูเ้ ขียนบทความนัน้ ต้องดำ�เนินการแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาทีก่ องบรรณาธิการ
ระบุ เมื่อบทความได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ แล้ว บทความดังกล่าวจะถูกนำ�ไปเผย
แพร่บนเว็บไซต์ของวารสารฯ ด้วย ผูเ้ ขียนแต่ละคนจะได้รบั เล่มวารสารทีม่ บี ทความของตน
อยู่ จำ�นวนคนละ 3 เล่ม บทความทีไ่ ม่ผา่ นการพิจารณาจากผูป้ ระเมิน ทางกองบรรณาธิการ
จะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนแก่ผู้เขียน
ข้อตกลงและจริยธรรมในการเผยแพร่บทความในวารสารมานุษยวิทยา
(Publication Ethics)
สำ�หรับเขียน (Duties of Authors)
1. ผูเ้ ขียนต้องรับรองว่าผลงานทีส่ ง่ มานัน้ เผ็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพมิ พ์ทใ่ี ดมาก่อน และ/หรือต้อง
ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นผลงานทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไขมาจากผลงานใด
2. ผู้เขียนต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำ�วิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
3. ผูเ้ ขียนต้องอ้างอิงผลงานของผูอ้ น่ื หากมีการนำ�ผลงานเหล่านัน้ มาใช้ในผลงานตัวเอง รวมทัง้ จัดทำ�
รายงานอ้างอิง ท้ายบทความ
4. ผูเ้ ขียนต้องเขียนบทความวิจยั ให้ถกู ต้องตามรูปแบบทีก่ �ำ หนดไว้ใน “แนวปฏิบตั สิ �ำ หรับการส่งบทความ
ตีพมิ พ์” ของวารสารมานุษยวิทยา
5. ผูเ้ ขียนทีม่ ชี อ่ื ปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผูท้ ม่ี สี ว่ นในการดำ�เนินการวิจยั จริง
6. ผูเ้ ขียนต้องระบุแหล่งทุนทีส่ นับสนุนในการทำ�วิจยั นี้
7. ต้องระบุผลประโยชน์ทบั ซ้อน (หากมี)
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สำ�หรับบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors)
1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าทีพ่ จิ ารณาคุณภาพของบทความ เพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารทีต่ น
รับผิดชอบ
2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผูน้ พิ นธ์และผูป้ ระเมินบทความแก่บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
3. บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพมิ พ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความ
แล้วโดยพิจารณาจากความสำ�คัญ ความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล้องของเนือ้ หากับนโยบาย
ของวารสารเป็นสำ�คัญ
4. บรรณาธิการต้องไม่ตพี มิ พ์บทความทีเ่ คยตีพมิ พ์ทอ่ี น่ื มาแล้ว
5. บรรณาธิการต้องไม่ ปฎิเสธ การตีพมิ พ์บทความเพราะความสงสัยหรือไม่แน่ใจ โดยต้องหาหลัก
ฐานมาพิสจู น์ขอ้ สงสัยนัน้ ก่อน
6. บรรณาธิการต้องไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนกับผูเ้ ขียน ผูป้ ระเมิน และทีมผูบ้ ริหาร
7. หากตรวจสอบพบ การคัดลอกผลงานของผูอ้ น่ื ในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการ
ต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันทีเพื่อขอคำ�ชี้แจงประกอบการ “ตอบรับ”
หรือ “ปฎิเสธ” การตีพมิ พ์บทความ
8. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบการคัดลอกผลงานผูอ้ น่ื (Plagiarism) โดยใช้โปรแกรมทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าบทความทีล่ งตีพมิ พ์ในวารสารไม่มกี ารคัดลอกผลงานผูอ้ น่ื
สำ�หรับผูป้ ระเมินบทความ (Duties of Reviewers)
1. ผูป้ ระเมินบทความ ต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความทีส่ ง่ มาเพือ่ พิจารณา
แก่บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)
2. หลังจากทีผ่ ปู้ ระเมินบทความได้รบั บทความจากบรรณาธิการวารสาร ตระหนักว่า ตนเองมีผล
ประโยชน์ทบั ซ้อนกับผูน้ พิ นธ์ เช่น เป็นผูร้ ว่ มโครงการ หรือรูจ้ กั ผูน้ พิ นธ์เป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอืน่
ทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอะแนะอย่างอิสระได้ ผูป้ ระเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการ
วารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความ
3. ผูป้ ระเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาทีต่ นมีความเชีย่ วชาญ โดยพิจารณาความ
สำ�คัญของเนือ้ หาในบทความทีจ่ ะมีตอ่ สาขาวิชา คุณภาพของการวิเคราะห์ และความเข้มข้นของผลงาน
ไม่ควรใช้ความคิดส่วนตัวทีไ่ ม่มขี อ้ มูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ
4. ผู้ประเมินความต้องการระบุผลงานวิจัยที่สำ�คัญและสอดคล้องกับบทความที่กำ�ลังประเมิน
แต่ผนู้ พิ นธ์ไม่ได้อา้ งถึง เข้าไปในการประเมินบทความด้วย นอกจากนี้ หากมีสว่ นใดของบทความทีม่ ี
ความเหมือน หรือ ซ้�ำ ซ้อนกับผลงานชิน้ อืน่ ผูป้ ระเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย
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การส่งต้นฉบับบทความ
1. การส่งทางไปรษณีย์
ส่งต้นฉบับ (บทคัดย่อและบทความ) จำ�นวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลซึ่งประกอบ
ด้วยไฟล์บทความ (นามสกุล .doc) และไฟล์ภาพประกอบ (ถ้ามี) นามสกุล.jpg มีความ
ละเอียด 300 Pixel/Hi resolution พร้อมแนบแบบฟอร์มการขอเสนอบทความเพือ่ พิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารมานุษยวิทยา ส่งมาตามที่อยู่
กองบรรณาธิการวารสารมานุษยวิทยา
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 02 880 9429 ต่อ 3807
2. การส่งบทความทางอีเมล์
แนบไฟล์บทความ (นามสกุล .doc) และไฟล์ภาพประกอบ (ถ้ามี) พร้อมแนบแบบฟอร์ม
การขอเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมานุษยวิทยา
ที่อยู่อีเมล์: tanawut.p@sac.or.th
3. การส่งบทความทางออนไลน์
แนบไฟล์บทความ (นามสกุล .doc) และไฟล์ภาพประกอบ (ถ้ามี) พร้อมแนบแบบฟอร์ม
การขอเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมานุษยวิทยา
หมายเหตุ: ผู้ส่งบทความไม่ต้องระบุชื่อผู้แต่งไว้ในต้นฉบับบทความ แต่ให้กรอกข้อมูลผู้แต่งบทความไว้ใน
แบบฟอร์มการขอเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ฯ
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Guidelines for submitting Articles for Publication
Criteria
The SAC Anthropological Journal is an academic journal that emphasizes
anthropological knowledge and related fields. Accepting various articles, such
as, reviewing theories, research articles, thesis articles, and general articles
about socio-cultural change. The criteria for the preferred articles are the
following;
1. The author must submit the original copy. With the preferred editing
of ‘single spacing’, using the ‘TH SarabunPSK’ font with the letter size of 16
on A4 paper with 10,000-12,000 words (or 17-20 pages, not including the
bibliography), article title set to ‘bold’ letters and the letter size must be at
19, author’s name with the letter size of 16 (enter academic position at the
prefix and affiliated department at the suffix), 2.54 cm. spacing between the
top, bottom, left and right of paper’s edge, and must use Arabic numerals.
2. Abstract must be included, both Thai and English, 100-150 words each
and including no more than 5 keywords.
3. Articles with references and academic writings of others must be
included in the article with details of its source, year and page(s).
4. The footnote must be concise and must be located at the Endnote
before the bibliography.
5. The bibliography reference style has been revised according to the
standard of the APA. The names of authors in the bibliography must be in
alphabetical order. For the English section, start with the surname, follow
by the given name. For the Thai section, start with the name, followed by
the surname, published year, book title and publisher.
6. The article must have never been published.
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The page numbers are to be positioned at the bottom-centre of the
pages. (Articles that are approved for publication in the Anthropological
Journal will not need page numbers).
Reference of the Article
1. Reference in the bibliography
1.1. Book reference format
Katz, Jonathan Ned. 1995. The Invention of Heterosexuality. New York: Dutton
Books.
1.2. Journal or magazine article reference format
Janes, Craig R. and Corbett, Kitty K. 2009. “Anthropology and global health,”
Annual Review of Anthropology 38: 167–183.
1.3. Book article reference format
Povinelli, Elizabeth A. 2011. “Disturbing Sexuality”. In Janet Halley and Andrew
Parker (eds.), After Sex? On Writing Since Queer Theory, pp.257-269.
Durham and London: Duke University Press.
1.4. Thesis or independent research reference format
Kasai, Aya. 2008. Images of pain, images of pain relief: Multimodal expressive
arts therapy and pain management. MA thesis, California Institute of
Integral Studies.
1.5. Website reference format
Borth, E. David. Telephone. Retrieved from https: //www.britannica.com/
technology/telephone (March 22, 2018)
1.6. Interview reference format
J. Doe. personal communication. (July 28, 2014). Interview.
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1.7. Articles or presentations from academic seminars
Unno, Anusorn. 2011. “Community Organization Council: Rethinking civic
politics in Thai society.” Paper presented at the 11th International
Conference On Thai Studies, Bangkok, July 26-28.
1.8. Articles from blogs
Freakonomics. 2010. E-ZPass is a life-saver (literally) [Blog post]. October 29.
Retrieved from http://freakonomics. blogs.nytimes.com/2010/10/29/
e-zpass-is-a-life-saver-literally/ (December 27, 2017)
1.9. Referring foreign language articles that are not in English
Produce a transcript of the document in English and specify translation
of the document in brackets […] (in Thai or English)
Xiaotong, Fei. 2006 [1948]. Xiang Tu Zhong Guo. [Rural Chaina]. Shanghai:
Shanghai People’s Publishing House.
2. Insert References in Content
Referring to authors, if the author is Thai, only use the author’s name. If
the author is foreign, use the surname, followed by year of publication, and/
or referred page(s) in brackets. For example;
Without referring to the page (Jagose, 2013)
Referring the page (Jagose, 2013: 104)
(Jagose, 2013) …
To refer a quote, the quote must not exceed 40 words and the quote
must be in quotation marks and must use the ‘Italic’ text style. Exmaple;
“The concept is firmly endorsed in the modern world.”
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If the quote exceeds 40 words, separate the quote from the content and
use the font size of 14 and slightly margin the paragraphs. Example;
The majority spent at least half their household income on
rent. One third devoted at least 80 percent to it. Of the tenants
who did come to court and were evicted, only 1 in 6 had another
place lined up: shelters or the apartments of friends or family.
A few resigned themselves to the streets. Most simply did not
know where they would go. (Desmond, Matthew, 2016: 97)
3. Pictures/grids/charts (if applicable) must have names, details and
assigned number. Including the source as same as the format for the article.
Font size of 14, on top of the chart (middle of the page).
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Consideration for the Article Before Publishing
When the editor receives the article for consideration for publication, the
editor will edit the necessary and quality of the content that meets the
journal’s requirements. The article must be approved for publication by at
least 2 out of 3 assessors, by the double-blinded review system, and/or
approved by the editorial staff. For articles that are accepted on condition,
the author must revise the article within a period of time given by the editorial.
When the article is published in the journal, the article will also be posted
on the journal’s website. The authors will receive 3 copies of the journal
that their article was published in. For articles that did not meet the
requirements, the editorial will notify the author, but will not return the
manuscript of the article.
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Submission of the Manuscript
1. By post
Mail the copy of the manuscript (abstract and article) in a disc loaded
with the file(s) of the article (.doc file) and associated pictures (if applicable)
(.jpg file), with picture resolution of 300 pixels/Hi resolution. Also attach the
proposal form for publication of the Anthropological Journal to the editor’s
address.
Editorial of Journal of Anthropology
Department of Research and Development
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre,
Bangkok, Thailand 10170 Tel. 02 880 9429 - 3807
2. By E-mail
Send the copy of the manuscript file (.doc file) and associated pictures
(if applicable), also attach the proposal form for publication of the Anthropological
Journal to this E-mail address: tanawut.p@sac.or.th
3. By online submission
File of the article (.doc file) and associated pictures (if applicable), also
attach the proposal form for publication of the Anthropological Journal.
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