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Guidelines for sending articles to be published in
the Journal of Mekong Societies
1. The articles should focus on humanities and social sciences in the
Mekong region.
2. The article can be written in Thai or in English. If written in English, it
should be proof-read by a native speaker before being submitted.
3. The article should be clearly titled, and enclosed with information on the
author’s name and surname, title educational background, workplace,
position and contact address in Thai and English.
4. The article should be no more than 15 pages long, doubled-spaced,
in 12-point font, Times New Roman, and sent as an email attachment to
plurality@kku.ac.th or mekongjournal@gmail.com
5. The article must not have been previously published.
6. If the article is translated from a foreign language, it should be presented
with the author's copyright.
7. Articles must have an abstract in Thai and English of approximately one
A4 page in length.
8. All tables and figures should be prepared on separate sheets and attached
at the end of the paper. Authors should indicate clearly in the text where
tables and figures are to be inserted.
9. All papers are peer-reviewed by at least two experts in the field relevant
to the subject of submitted papers.
10. Hard copies and electronic copies of rejected articles will not be returned
to the author.
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Citation and Reference : (APA (American Psychological Association) form)
For citations, the writer should indicate the name of the author, year,
title and page number in parentheses following the reference in the text. If the
name of the author is part of the text, the writer needs only parenthesize the
year of publication and page following the author's name.
Examples of the citation in the text are: Vinten (1990: 125-36)
has provided a working definition of social audit: A review to ensure that an
organization gives due consideration to its wider and social responsibilities to
those both directly and indirectly affected by its decisions, and that a balance
is achieved in its corporate planning between these aspects and the more
traditional business-related objectives.
The next definition gives prominence to the measurement of social
impact: The social audit is an attempt by an individual corporation to measure
its performance in an area where it is making a social impact...an attempt to
identify, measure, evaluate, report and monitor the effects a corporation is
having on society that are not covered in the traditional financial reports[7, p.].
(Buchholz, 1982: 499) .Consider the difficulties with measurement in the
audit. While a single measuring rod would be ideal (given our obsession for
the big number like the gross domestic product figure or the employment
rate). This is not realistic and multiple measures must be used. Should the
measurement be input or output oriented (Buchholz, 1982: 500)? Do we
utilize, for example, pollution control expenditures (inputs) or do we estimate
reduction in pollution (output)? The Secretary of Commerce once proposed
the creation of a corporate social index to estimate the social performance of
firms over time, but little came of this [8, p. 131]. (Buchholz, 1989: 131)
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Example of References:
Books
Aasen, C. (1998). Architecture of Siam: A cultural history interpretation.
Kuala Lampur: Oxford University.
Gupta, A. and Ferguson, J. (Eds.). (1997). Anthropological locations:
Boundaries and grounds of a field science. Berkeley: University of
California Press.
de Certeau, M. (1984). The practice of everyday life (Rendall, Steven,
Trans.). Berkeley: California Press.
Articles in Book
Muecke, M. (1981). Changes in women status associated with modernization
in northern Thailand. In G.B. Hainsworth (Ed.). Southeast Asia:
Women, changing structure, and cultural continuity. (pp. 53-65).
Ottawa: University of Ottawa Press.
Articles in Journal
Turton, A. (1972). Matrilineal descent groups and spirit-cults of the Thai-Yuan
in northern Thailand. Journal of Siam Society, 60, 17-256.
Website
Bontas, E.P. (2005). Practical experiences in building Ontology-based
Retrieved systems. Retrieved January 20, 2006, from http://userpage.
fu-berlin.de/~paslaru/papers/swcase2005.pdf.
Interview
Triratanasirichai, K. (2015, August 22). Interview. President. Khon Kaen
University.
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Thesis
Boonmathya, R. (1997). Contested concepts of development in rural
northeastern Thailand. Ph.D. Dissertation, Department of Anthropology,
University of Washington, U.S.A.
Nuankoksoong, P. (1998). Morale of the personnel of the Office of
Accelerated Rural Development in the northeast. Master thesis in
Development Sociology, Graduate School, Khon Kaen University.
Conference Papers
Hirata, K., Takaoka, Y., Ohta, M., and Ikeda, M.. (2001). The meaning of
LOM and LOM authority tool on HRD. In DC-2001 Preceedings of the
international conference on Dublin Core and metadata applications
2001. (pp. 259-262). Tokyo: National Institute of Informatics (NII).
Documents in Non-English Language
Book
Thanapornpan, R. and Poapongsakorn, N. (Eds.). (1988). Setthakit
thai: bon senthang santi prachatham. (In Thai) [Thai Economy:
On the Road to Peace and Justice]. 2 vols. Bangkok: Thammasat
University Press.
Ho Ba Tham. (2003). Ban sac Van hoa dan toc . (In Vietnamese) [National
Cultura Identity]. Hanoi: Nha xuat ban Van hoa - thong tin.
Articles in Book
Chaiprawat, O. (1988). Yuk thong khong setthakit thai pi 2529-2533
[The Golden Age of the Thai Economy in 1986-1990]. In N.
Ruengsakul, C. Wibulswadi and D. Wongprathip (Eds.). Kanngoen
kanthanakhan lae kandamnoen nayobai setthakit khong Prathet.
(In Thai) [Finance, Banking, and Economic Policies of Thailand].
(pp. 53-65). Bangkok: Chulalongkorn University Press.
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Articles in Journal
Viravong, S. (1958). Nakhon Luang Prabang . (In Lao) [Historical Names of
Luang Prabang]. Vannakhadisan (Vientiane), 2(7), 46-56.
Bibliographic reference documents in the National Archives:
Example of Reference
Archival documents
Author, A.A. (Year, Month, Day). Title of material. [Description of material].
Name of collection (Call number, Box number, File number, etc).
Name and location of repository.
Letter from a repository
Black, A. (1935, May 3). [Letter to Jane Jones]. Name of Archive (Call number,
Box number, File number, etc), Location.
Letter from a private collection
Black, A. (1935, May 3). [Letter to Jane Jones]. Copy in possession of Mary
Green. Collection of letters from an archive
Black, A. (1935-1946). Correspondence. Jim Evans Papers (Call number, etc),
Archive name, Location.
In the text, cite specific letters as
(Black, A., 1935-1946, Black to F. Harvard, March 11, 1939)
Unpublished papers, lectures from an archive or personal collection
Matthews, P. (1957). Notes for a lecture on Prague. Peter Matthews Memoirs
(Box 12). Archives of Xxxxxx, University of Xxxxxxx, Location.
Archival source with corporate author
Subcommittee Name. (1949, November 3). Meeting of Subcommittee on
Xxxxx. Jim Evans Papers (Call no.). Archive Name, Location.
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Recorded interview
Allan, A. (1988, March 2). Interview by F. Smith [Tape recording]. Oral History
Project, Archive Name, Location.
Transcribed interview
Allan, A. (1988, March 2). An interview with F. Smith/Interviewer: B. Briggs.
Oral History Project, Archive Name, Location.
Archived newspaper article
Article title. (1952, March 6). [Clipping from an unidentified London newspaper.]
Copy in possession of author.
Photographs
[Photographs of M. King]. (ca. 1912-1949). M. King Papers (Box 90, Folder 21),
Manuscripts and Archives, University Library, Location.
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความ
จากงานวิจัยเพื่อพิมพ์ ในวารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง
1. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
2. เป็นบทความภาษาไทยหรือบทความภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นบทความ
ภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
ก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ
3. ต้องระบุชอื่ บทความ และชือ่ -นามสกุลจริงของผูเ้ ขียนบทความ พร้อมวุฒกิ ารศึกษา
ตำ�แหน่งและสถานที่ทำ�งานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ต้ น ฉบั บ บทความต้ อ งมี ค วามยาวไม่ เ กิ น 15 หน้ า กระดาษ A4 ขนาด
อักษร Cordia 16 พร้อมทั้งแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งอีเมล์ มาที่
plurality@kku.ac.th หรือ mekongjournal@gmail.com
5. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
6. หากเป็ น งานแปลหรื อ เรี ย บเรี ย งจากภาษาต่ า งประเทศ ต้ อ งมี ห ลั ก ฐาน
การอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
7. บทความต้องมีสาระสังเขปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกัน
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
8. บทความควรมีภาพประกอบตามความเหมาะสม ตาราง และแผนภูมิควรจัด
ลงในหน้ากระดาษแยกต่างหากแนบท้ายบทความ และผู้แต่งควรระบุชัดเจน
ในบทความว่าจะให้แทรกตารางและแผนภูมิในที่ใดในบทความ
9. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย
สองท่าน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ
10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้
ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน
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การอ้างอิง
ให้ใช้การอ้างอิงตามระบบสากล ทัง้ ผูแ้ ต่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดย
การอ้างอิงจะแยกเป็น
1. การอ้างอิงในเนือ้ เรือ่ ง ให้อา้ งอิงชือ่ สกุลไว้ในเนือ้ เรือ่ งตามด้วยปีทพี่ มิ พ์
และตามด้วยเลขหน้าของเอกสารที่อ้างถึงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง เช่น
(Keawthep, 2009: 27) แต่ถา้ ชือ่ ผูแ้ ต่งทีอ่ า้ งถึงเป็นส่วนหนึง่ ของบทความให้วงเล็บ
เฉพาะปีที่พิมพ์ ต่อจากชื่อผู้เขียนได้เลย เช่น Keawthep (2009)
2. การอ้างอิงท้ายเรือ่ ง ให้ใช้ชอื่ สกุล, ชือ่ ตัว และปีทพี่ มิ พ์ เช่น Keawthep,
Kanchana. (2009). Kan Vikoa Seu: Neawtid lea Teknic. (In Thai) [Analysis of
the Media: Concept and Techique]. Bangkok: Pappim.
ตัวอย่างการอ้างในเนื้อเรื่อง
Keawthep (2009) เสนอแนวคิดการวิเคราะห์เรื่อง “วิถีชีวิต” ซึ่งเกิดเนื่อง
มาจากขีดจำ�กัดบางประการในการใช้ตัวแปรด้านเศรษฐกิจสังคมแบบเดิมๆ ทั้งนี้
เพราะตัวแปรต้น เช่น รายได้ การศึกษา อาชีพ ฯลฯ มีลักษณะกว้างขวางเกินไปที่
จะใช้อธิบายตัวแปรตามทีม่ ลี กั ษณะค่อนข้างเฉพาะ เช่น เรือ่ งพฤติกรรมการบริโภค
เรื่องการเปิดรับข่าวสาร เรื่องการใช้เวลาว่าง เรื่องการใช้สื่อ เรื่องรสนิยม ฯลฯ
ดังนัน้ จึงเกิดการสร้างสรรค์ตวั แปรแบบใหม่ขนึ้ มา คือ “วิถชี วี ติ ” ตัวแปรแห่งวิถชี วี ติ
นี้เป็นภาพรวมที่ใช้เรียกรสนิยม (taste) ของบุคคลในการบริโภค ในการใช้สิ่งของ
ทั้งในเวลาทำ�งานและในช่วงเวลาว่างยามพักผ่อน การใช้ตัวแปรดังกล่าวนี้จะทำ�ให้
เราเข้าใจแบบแผนหรือวิถีการจัดระบบชีวิตของผู้คนได้ โดยดูจากแบบแผนการใช้
และวิถีการบริโภคของผู้คนเหล่านั้น (Keawthep, 2009: 27)
การอ้างอิงท้ายเรื่อง
ให้ ใ ช้ ก ารอ้ า งอิ ง ตามรู ป แบบของ APA (American Psychological
Association) หากชือ่ เอกสารหรือหนังสือไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้สะกดด้วยตัวอักษร
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ภาษาอังกฤษ และวงเล็บท้ายชือ่ ของเอกสารหรือหนังสือต้นฉบับนัน้ ๆ ว่าเป็นภาษาใด
เช่น (In Thai , In Lao , In Vietnamese) เป็นต้น และในวงเล็บ [….. ] ให้แปลความหมาย
ของชื่อเอกสาร หรือหนังสือต้นฉบับนั้นๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษกำ�กับไว้ด้วยทุกครั้ง
ตัวอย่างการอ้างอิงท้ายเรื่อง
หนังสือ
NGO-CORD Isan. (1997). NGOs isan: Thang lueak haeng phalang
Kanplianpkaeng. (In Thai) [Isan NGOs: Alternatives, sources of strength,
changes]. Khon Kaen: NGO-CORD Isan.
Thanapornpan, R. and Poapongsakorn, N. (Eds.). (1988). Setthakit
thai: bon senthang santi prachatham. (In Thai) [Thai Economy: On
the Road to Peace and Justice]. 2 vols. Bangkok: Thammasat University Press.
Ho Ba Tham. (2003). Ban sac Van hoa dan toc . (In Vietnamese) [National
Cultura Identity]. Hanoi: Nha xuat ban Van hoa - thong tin.
De Certeau, M. (1984). The practice of everyday life (Rendall, Steven,
Trans.). Berkeley: California Press.
บทความในหนังสือ
Chaiprawat, O. (1988). Yuk thong khong setthakit thai pi 2529-2533
[The Golden Age of the Thai Economy in 1986-1990]. In N.
Ruengsakul, C. Wibulswadi and D. Wongprathip (Eds.). Kanngoen
kanthanakhan lae kandamnoen nayobai setthakit khong Prathet.
(In Thai) [Finance, Banking, and Economic Policies of Thailand].
(pp. 53-65). Bangkok: Chulalongkorn University Press.
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บทความในวารสาร
Kaewthep, K. (1997). Chak sahaphan chao-na chao-rai haeng prathet thai
(2517-2522) thueng samatcha khon chon: Khwam to mueang lae
khwam Khatton. (In Thai) [From the Peasants’Federation of Thailand
(1974-1979) to the Assembly of the Poor: Continuities and
Discontinuities]. Setthasat Kanmueang. Journal of Political Economy,
8(3), 91-109.
Viravong, S. (1958). Nakhon Luang Prabang . (In Lao) [Historical Names of
Luang Prabang]. Vannakhadisan (Vientiane), 2(7), 46-56.
Mattariganord, D. and Apichatvullop, Y. (2548). Historical Presentations in
the Lao textbooks: From the Independent to the Early Socialism Period
(1949-1986). Journal of Mekong Societies, 1(2), 87-122.
บทความจากเว็บไซต์
Bontas, E.P. (2005). Practical experiences in building Ontology-based
Retrieved systems. Retrieved January 20, 2006, from http://userpage.
fu-berlin.de/~paslaru/papers/swcase2005.pdf.
บทความในหนังสือพิมพ์
Assembly of the Poor. (1997). Khuean sanyalak haeng hai naphai khong
manut lae sapphayakon thammachat. (In Thai) [Dams: Symbol and
Source of the Disappearance and Destruction of Human beings and
Natural Resources]. Khaosot newspaper. 25 May 1997. pp. 31.
สัมภาษณ์ (Interview)
Skoon, S. (2007, August 22). Interview. President. Khon Kaen University.
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การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารในสำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
การอ้างอิงในเนื้อหา
“...กวานเฮียบองค์กายญวนนายไพร่ ๕ คนนั้นว่าอยู่เมืองหาตติ่งมาที่
เมืองท่าอุเทน...มาเกลี้ยกล่อมครัวญวนไพร่เจ้าฟ้ากรุงเวียดนามซึ่งอพยพมาอยู่
ตามหัวเมืองฝ่ายตะวันตกนั้นคืนไปเพิ่มเติมเจ้าฟ้าสามกวานหลวง...” (สำ�นักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5 ม.2.12ก./1)
การอ้างอิงในส่วนท้าย
เอกสาร
สำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ม.2.12ก./1 เรื่อง กวานตุนถำ� กวานเฮียบ
องคกาย เกลี้ยกล่อมพวกญวนทางมณฑลอุดร (ม.ค.-ต.ค.101)
เอกสารเย็บเล่ม
สำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารเยบเล่มกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5
กระทรวงมหาดไทย ร. 5รล.- มท. เล่ม 1 (จ.ศ. 1229-1230)
ภาพ
สำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ภาพสวนบุคคลเจ้าการริละวงศ์ ณ เชียงใหม่
ภ.สบ. 19.2 1/9 ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม
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ใบสมัครสมาชิกวารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง
ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................................
ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง ..................................................................................................
โทรศัพท์ ...................................................... โทรสาร ....................................................
E-mail .........................................................
มีความประสงค์ดังต่อไปนี้
 สมัครสมาชิกวารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง 1 ปี 3 ฉบับ เป็นเงิน 240 บาท
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 Journal of Mekong Societies member; ว่three
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วารสารสังคมลุม่ นํา้ โขง เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง วารสารออกปีละ
3 ฉบับ ตีพิมพ์ทั้งในระบบรูปเล่มและระบบวารสารอีเลคทรอนิคส์ ทุกบทความ
ที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน เนื้อหาของ
บทความต้องเกีย่ วข้องกับภูมภิ าคลุม่ นํา้ โขงในประเด็นต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ภาษา วรรณกรรม การสื่อสาร สารสนเทศ
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา โดยเนื้อหาอาจเกี่ยวข้องกับ
ทั้งภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงหรือเฉพาะบางประเทศในภูมิภาคนี้ อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา
จีน พม่า ไทย ลาว และเวียดนาม หรือในบางกรณีอาจก้าวข้ามพรมแดนทาง
ภูมริ ฐั ศาสตร์ออกไป ในกรณีทเี่ ป็นบทความทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็น เช่น การย้ายถิน่
ว่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และภาษาศาสตร์
เป็นต้น วารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง
เปิดเวทีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารสังคมลุ่มนํ้าโขงจะต้องไม่เคย
ตีพมิ พ์ในทีอ่ นื่ ใดมาก่อน หรือถูกส่งไปขอรับการตีพมิ พ์หรืออยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอ
บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมลุ่มนํ้าโขงอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิง
ทัศนะและความคิดเห็นทีป่ รากฏในบทความในวารสารสังคมลุม่ นํา้ โขงเป็น
ความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบ
ของกองบรรณาธิการวารสารสังคมลุม่ นํา้ โขงและศูนย์วจิ ยั พหุลกั ษณ์สงั คมลุม่ นํา้ โขง

วารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง ได้รับทุนสนับสนุนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ
ประจำ�ปี 2549 2550 2551 และ 2552 จากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ปี 2554 ได้รับการรับรองจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ว่าเป็น วารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับดีมากและปี
2555-ปัจจุบัน วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพและได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1
ในด้านคุณภาพโดย Thai Journal Citation Index Centre (TCI) บทความทุกเรื่อง
ได้รบั การประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บทความ
ในวารสารได้รับการ index โดย TCI และ Google Scholar
ว่าง
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ส่งบทความลงตีพิมพ์ได้ที่
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มนํ้าโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4320-3215
Email: plurality@kku.ac.th
สมัครสมาชิกและส่งบทความได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal
ดูบทคัดย่อและดาวน์โหลดบทความในวารสารฉบับย้อนหลังได้ที่
www.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal, www.mekongjournal.net
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