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วารสารประชากร
“วารสารประชากร” เป็ นวารสารทางวิชาการของสมาคมนักประชากรไทย พิมพ์เผยแพร่ ปีละ
2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมีนาคม – สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์
“วารสารประชากร” ฉบับ ปฐมฤกษ์ ก าหนดออกเดื อ นกัน ยายน 2552 (ฉบับ ที่ 1 ปี ที่ 1
กันยายน - กุมภาพันธ์ 2553)
“วารสารประชากร” พิมพ์บทความงานวิจยั ที่เกี่ยวกับประชากรและการพัฒนา เทคนิควิจยั
ใหม่ๆ ที่ไม่ได้ พิมพ์ที่ใดมาก่อน ผลงานวิจยั ทังเชิ
้ งปริ มาณและคุณ ภาพที่จะทาให้ ความเข้ าใจของเรา
เกี่ยวกับกระบวนการเปลีย่ นแปลงประชากรดียิ่งขึ ้น ความคิดริ เริ่ มด้ านระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์
วารสารฯ ยินดีรับบทความงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ สาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสังคมวิทยา มานุษยวิทยา
เศรษฐศาสตร์ รั ฐศาสตร์ ฯลฯ ที่ เกี่ ยวกับประชากร โดยจุดเน้ นของวารสารอยู่ที่ คุณ ภาพและความ
น่าสนใจของบทความนัน้
บทความที่จะส่งตีพิมพ์ในวารสารประชากร
จรรยาบรรณ
การส่งต้ น ฉบับ ไปเพื่ อพิ ม พ์ ที่ อื่ น ในขณะที่ ต้ น ฉบับ นัน้ อยู่ในกระบวนการพิ จ ารณาของ
วารสารประชากร ถือว่าไม่ถูกต้ องตามหลักจรรยาบรรณของวารสารประชากร ข้ อค้ นพบสาคัญหรื อ
ข้ อความต่าง ๆ ที่เคยปรากฏ (หรื อจะปรากฏ) ที่อื่นต้ องมีคาอธิ บายและเหตุผลที่ชัดเจน วารสาร
ประชากรเน้ นเรื่ องจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยเฉพาะการไม่ขโมยหรื อคัดลอกข้ อความหรื อความคิด
ของคนอื่นมาเป็ นของตน
การเตรี ยมต้ นฉบับ
- ชื่อบทความต้ องให้ กระชับ มีความยาวไม่เกิ น 20 คา
- เนื ้อความพิมพ์ด้วยโปรแกรม word โดยภาษาไทยใช้ ตวั อักษรแบบคอร์ เดียนิว ขนาด
16 จุด และภาษาอังกฤษใช้ times news roman ขนาด 12 จุด ในหน้ ากระดาษขนาด
A4 (8 ½ x 11 นิ ้ว) มีพื ้นที่วา่ งไม่น้อยกว่า 1 นิ ้วจากขอบทุกด้ าน พิมพ์ระยะห่างบรรทัด 1.5
- ข้ อความและตัวเลขที่เป็ นส่วนประกอบของตารางและรู ป พิมพ์ระยะห่างบรรทัด 1.0
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มี บ ทคัด ย่ อ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ พิ ม พ์ แ ยกต่ า งหากจากเนื อ้ ความใน 1
หน้ ากระดาษ ความยาวทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิ น 250 คา พิ มพ์ ด้วย
ตัวอักษรทังแบบและขนาดเช่
้
นเดียวกับเนื ้อความ แต่ระยะห่างบรรทัด 1.0
เอกสารอ้ างอิ ง พิ ม พ์ แ ยกต่ างหากจากเนื อ้ ความด้ วยตัว อัก ษรทัง้ แบบและขนาด
เช่นเดียวกับเนื ้อความ แต่ระยะห่างบรรทัด 1.0
ความยาวของบทความทัง้ หมด รวมบทคัด ย่อ ภาษาไทยและอังกฤษ 1 หน้ า และ
เอกสารอ้ างอิงแล้ ว ต้ องไม่เกิน 15 หน้ า
ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนบทความพิมพ์แยกต่างหาก โดยระบุสถาบันที่สงั กัด และที่อยู่
email ของผู้เขียนบทความนันทุ
้ กคน
ส่งต้ นฉบับทางระบบอิเลคโทรนิค ที่ ThaiPopulationAsst@gmail.com

รู ปแบบการอ้ างอิง

การอ้ างอิงในเนื ้อความ
เมื่อจะอ้ างถึงงานของผู้ใด ให้ ยดึ หลักดังนี ้
อ้ างบทความหรื อสิง่ พิมพ์ภาษาไทย ให้ อ้างเฉพาะชื่อแรก ตามด้ วยปี ที่พิมพ์ ใส่เลขหน้ าหลัง
เครื่ องหมาย : เพื่ออ้ างข้ อความหรื อคาพูดเป็ นการเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ให้ อ้างชื่อสกุลของผู้เขียนตามด้ วยปี ที่พิมพ์ ใส่เลขหน้ า หลังเครื่ องหมาย :
เพื่ออ้ างข้ อความหรื อคาพูดเป็ นการเฉพาะ
ดังตัวอย่าง
- เมื่อชื่อผู้เขียนอยูใ่ นเนื ้อความให้ ใส่ปีที่พิมพ์ในวงเล็บหลังชื่อ เช่น ปราโมทย์ (2550) ถ้ า
ชื่อผู้เขียนเป็ นชาวต่างประเทศ และเอกสารที่ อ้างอิงเป็ นภาษาอังกฤษ เมื่อชื่อผู้เขียน
อยู่ใ นเนื อ้ ความให้ เขี ย นชื่ อ ผู้เขี ย นเป็ นภาษาไทยก่ อ น แล้ ว จึ ง อ้ า งชื่ อ ผู้เขี ย นเป็ น
ภาษาอังกฤษในวงเล็บ ตามหลังข้ อความที่อ้าง เช่น สมิธ เห็นว่า ........ (Smith 1990)
- เมื่อชื่อผู้เขียนไม่ได้ อยูใ่ นเนื ้อความให้ ใส่ทงชื
ั ้ ่อและปี ที่พิมพ์ไว้ ในวงเล็บ เช่น (ปราโมทย์
2543) หรื อ (Smith 1990)
- ใส่เลขหน้ าของข้ อความหรื อ คาพูดที่ อ้างถึงต่อ จากปี ที่พิ ม พ์ หลังเครื่ อ งหมาย : เช่ น
(ปราโมทย์ 2543 : 250-8) หรื อ (Smith 1990 : 215)
- ใส่ชื่อผู้เขียนร่ วมดังนี ้
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ผู้เขียน 2 คน (ปราโมทย์ และปั ทมา 2544) หรื อ (Duncan and Smith 1990
ผู้เขี ย น 3 คน (ปราโมทย์ ปั ท มา และสุภ าณี 2550) หรื อ (Carr, Smith and Jones
1995)
ผู้เขียนมากกว่า 3 คน (ปราโมทย์ และคณะ 2550) หรื อ Carr et al. 1996)
สาหรับผู้เขียนที่เป็ นสถาบัน เลือกใช้ คาสันๆ
้ จากชื่อเต็มที่อ้างถึง เช่น (ส.วิจัยประชากร
2551)
เมื่ออ้ างหลายแหล่ง เรี ยงชื่อผู้เขียนตามลาดับอักษร งานของผู้เขียนคนเดียวกัน เรี ยง
ตามลาดับปี ที่พิมพ์ โดยใส่เครื่ องหมาย ; คัน่ ระหว่างอ้ างอิง
ตรงปี พ.ศ. หรื อ ค.ศ. ที่พิมพ์ ใช้ คาว่า “กาลังพิมพ์ ” หรื อ “forthcoming” ของแหล่ง
อ้ างอิงที่ได้ รับการตอบรับว่าจะได้ ดีพิมพ์แล้ ว ตามด้ วยชื่อวารสารหรื อสานักพิมพ์ ที่
ตอบรับ สาหรับวิทยานิพนธ์ หรื อเอกสารที่ไม่ได้ พิมพ์เผยแพร่ ให้ ระบุวนั เดือนปี ที่พิมพ์
ในกรณีทไี่ ม่มีวนั เดือนปี ที่พิมพ์ให้ ใช้ คาว่า “ม.ป.ป.” หรื อ “n.d.” แทนวันเดือนปี ที่พิมพ์

การเขียนเอกสารอ้ างอิง
-

-

-

-

การอ้ างอิงที่เขียนไว้ ในเนื อ้ ความต้ องนามาเขียนรายละเอียดใน “เอกสารอ้ างอิง ” ที่
พิ ม พ์ แ ยกต่ า งหากจากเนื อ้ ความ ให้ ใ ส่เอกสารอ้ างอิ งภาษาไทยก่ อ น แล้ ว จึ ง ใส่
เอกสารอ้ างอิงภาษาอังกฤษ
เรี ยงเอกสารอ้ างอิงตามลาดับอักษรของชื่อผู้เขียน
ถ้ าผู้เขียนชื่อเดียวกัน เรี ยงลาดับตามปี ที่พิมพ์ จากอดีตมาสูป่ ั จจุบนั
ในกรณี ที่เอกสารมากกว่า 1 ชิ น้ โดยผู้เขี ยนชื่ อเดี ยวกัน (ทัง้ หมด) ใส่เครื่ องหมาย
_________ (underscore 9 ครัง้ ) สาหรับเอกสารลาดับถัดลงมา เพื่อให้ ร้ ูวา่ เป็ นผู้เขียน
ชื่อเดียวกัน
ถ้ าทังผู
้ ้ เขียนชื่อเดียวกัน พิมพ์ปีเดียวกัน ให้ เรี ยงตามลาดับอักษรของชื่อบทความ หรื อ
สิง่ พิมพ์
ข้ อมูลเกี่ยวกับเอกสารอ้ างอิงแต่ละชิ ้นต้ องสมบูรณ์และถูกต้ อง
ในเอกสารอ้ างอิง จะใส่ชื่อผู้เขียนทุกคน โดยไม่ใช้ คาว่า “และคณะ” หรื อ et al. ใน
กรณีที่มีผ้ เู ขียนเกิน 3 คนเหมือนอย่างการอ้ างในเนื ้อความ
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สาหรับเอกสารอ้ างอิงภาษาไทย ใส่ชื่อผู้เขียน โดยใส่ชื่อตามด้ วยนามสกุล โดยไม่ใส่
นามสกุลขึ ้นก่อนแล้ วตามด้ วยชื่อตัวอย่างการอ้ างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ
การเรี ยงลาดับข้ อมูลเอกสารอ้ างอิงเป็ นดังตัวอย่าง
 หนังสือ
- ชื่อผู้เขียน. ปี ที่พิมพ์. ชื่อบทความหรื อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์ (ไม่ใช่
โรงพิมพ์).
 บทความในวารสาร
- ชื่อผู้เขียน. ปี ที่พิมพ์. “ชื่อบทความ”. ชื่อวารสาร ฉบับที่ : เลขหน้ า-เลขหน้ า
 หนังสือรวมเรื่ อง/บทความ.
- ชื่ อ ผู้เ ขี ย น. ปี ที่ พิ ม พ์ . “ชื่ อ เรื่ อ ง/บทความ”. หน้ า (เลขหน้ า -เลขหน้ า ). ใน
(in) ชื่อหนังสือ, บรรณาธิการโดย (edited by) ชื่อบรรณาธิการ. เมืองที่พิมพ์:
สานักพิมพ์.
(ให้ ใส่เครื่ องหมาย . และ , ในการอ้ างอิ งทัง้ ภาษาไทย และอังกฤษในต าแหน่ง
ต่างๆ ตามตัวอย่าง)
สาหรับเอกสารอ้ างอิงภาษาอังกฤษ ผู้เขียนชื่อแรกให้ ใส่นามสกุลก่อน ใส่เครื่ องหมาย,
ตามด้ วยชื่อแรก และอักษรย่อของชื่อกลาง (ถ้ ามี) เช่น Smith, John A. ส่วนผู้เขียนชื่อ
ต่อๆ ไปให้ ใส่ชื่อ ตัวก่อนตามด้ วยอักษรย่อของชื่ อกลาง และตามด้ วยชื่ อ สกุล เช่ น
John A. Smith แต่ ล ะชื่ อ แยกจากกัน ด้ ว ยเครื่ อ งหมาย , ก่ อ นจะถึ ง ชื่ อ ผู้เขี ย นคน
สุดท้ ายใส่คาว่า “and” ไว้ เพื่อให้ ร้ ูวา่ หลังจากนันจะเป็
้
นชื่อผู้เขียนคนท้ ายสุดแล้ ว
 วิทยานิพนธ์
- ชื่ อ ผู้เขี ย น. ปี ที่ พิ ม พ์ . “ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ” วิ ท ยานิ พ นธ์ ดุ ษ ฎี (มหา) บัณ ฑิ ต
(PhD.(MA.) Dissertation). คณะ/สถาบัน, มหาวิทยาลัย
 เว็บไซต์
- ชื่อผู้เขียน. ปี ที่พิมพ์ (เผยแพร่ ). “ชื่อเรื่ อง/บทความ”. ชื่อเว็บไซต์. วันเดือนปี ที่
นาข้ อมูลออกมาใช้ (Retrieved M,D,Y) (http://ข้ อมูลที่อยูข่ องเว็บไซต์นน)
ั้
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ตารางและรู ป
ตารางที่จะใส่ไว้ ในบทความจะต้ องมีห มายเลขกากับเรี ยงตามลาดับตังแต่
้ 1 ขึ ้นไป และ
ต้ องมีชื่อตารางที่กระชับและสื่อความหมาย ใส่ชื่อตารางไว้ เหนือตารางในทุกแถวและสดมภ์ต้องมี
หัวข้ อหรื อคาอธิบายสันๆ
้ ว่าหมายถึงอะไร ข้ อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับข้ อความหรื อตัวเลขในตารางให้
ใส่ไว้ ในหมายเหตุ ข้ างล่างตาราง ใช้ อกั ษรย่อ ก ข ค ในตาราง เพื่อนามาอธิบายในเชิงอรรถของตาราง
รูปที่จะใส่ไว้ ในบทความจะต้ องมีหมายเลขกากับเรี ยงตามลาดับตังแต่
้ 1 ขึ ้นไป และต้ อง
มีชื่อรู ปที่กระชับและสื่อความหมาย ใส่ชื่อรู ปไว้ ข้างล่างรู ป ข้ อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับข้ อความหรื อ
เครื่ องหมายที่ปรากฏอยูใ่ นรูปให้ ใส่ไว้ ในหมายเหตุข้างล่างรูป

