
คำแนะนำในการเตรียมเรื่องตีพิมพ์ใน “วารสารกีฏและสัตววิทยา” 
 

1. เรื่องที่จะลงพิมพ์อาจเป็นรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ ข่าวสาร เรื่องแปล สาระน่ารู้ ข้อคิดเห็น หรือ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องทางด้านกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร ซึ่งยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน 

2. ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องสมบูรณ์ในฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษพิมพ์สั้น (A4) ควรมีความยาวไม่เกิน 12 หน้า 
(รายงานการวิจัย) 6 หน้า (บทความ) และ 2 หน้า (สาระน่ารู้) 

3. เรื่องท่ีรายงานการวิจัยจะมีหัวข้อเรียงตามลำดับ ดังนี้ 
3.1   ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3.2   ชื่อ และท่ีอยู่ผู้เขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3.3   Abstract ความยาวไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อเรื่อง ให้ระบุ “Keywords” ท้าย Abstract 
3.4   บทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อเรื่อง ให้ระบุ “คำหลัก” ท้าย บทคัดย่อ 
3.5   คำนำ แสดงความสำคัญของปัญหา การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.6   อุปกรณ์และวิธีการ ควรเขียนให้กระชับ และเป็นลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่ต้องแบ่งเป็นข้อ 
3.7   ผลการทดลองและวิจารณ์   

  ผลการทดลอง บรรยายสรุปผลที่ได้จากการวิจัย/ทดลองอย่างกระชับ หลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนกับข้อความ
ในตารางหรือรูปประกอบ (ถ้ามี) ตารางหรือรูปประกอบให้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด 

  วิจารณ์ ควรประกอบด้วยหลักการที ่ออกมาจากการวิจัย เปรียบเทียบกับผลการวิจ ัยและการ
ตีความหมายของผู้อื ่น ปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และแนวทางที่ จะ
นำไปใช้ประโยชน์ 

3.8   สรุปผลการทดลอง/สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ ไม่ควรซ้ำซ้อนกับผลการศึกษา แต่สรุปให้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คำแนะนำ อาจแยกหัวข้อใหม่ได้เพ่ือความกระชับ 

3.9   คำขอบคุณ (ถ้ามี) สำหรับผู้ช่วยเหลืองานวิจัย แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงานวิจัย 
3.10 เอกสารอ้างอิง เขียนตามรูปแบบในข้อ 8 

4. การเขียนควรใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจของบุคคลทั่วไป หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ที่เข้าใจยาก หรือการเขียนศัพท์ 
ภาษาต่างประเทศท่ีไม่จำเป็น และใช้วรรคตอนให้ถูกต้องเหมาะสม 

การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ให้เขียน ดังนี้  
 ชื่อสามัญภาษาไทย (ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ ตัวอย่าง เช่น  
 เพลี้ยอ่อนฝ้าย (cotton aphid) Aphis gossypii Glover หรือ 
 เพลี้ยอ่อนฝ้าย Aphis gossypii Glover  

5. การอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ใช้ระบบ ชื่อ-ปี ตัวอย่างเช่น เกรียงไกรและศรุต (2549) รายงานว่า.....หรือ.......(เกรียง
ไกรและศรุต, 2549) กรณีผู้เขียน 3 คนขึ้นไป ให้ใช้ชื่อคนแรก ตามด้วย “ และคณะ ” หรือ “ et al. ” สำหรับชื่อคน
ไทยจากเอกสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อตัวแทนชื่อสกุล 

6. หากมีตารางหรือรูปภาพ ให้จัดพิมพ์แยกไว้ท้ายเรื่อง อาจแทรกในเนื้อเรื่องตามความเหมาะสม ใส่หมายเลข 
และคำอธิบายทุกครั้ง โดยที่หมายเหตุ (footnote) ของตาราง ให้ใช้ตัวเลขแสดงคำอธิบาย เพ่ิมเติม เช่น 1/, 2/ เป็นต้น  

7. รูปถ่ายควรเป็นรูปที่มีความชัดเจนและสื่อตรงกับเรื่อง เขียนหมายเลขกำกับไว้หลังรูป (ถ้าแยกส่ง) รูปลายเส้น
ควรพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกบนหน้ากระดาษสีขาว 
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8. การเขียนเอกสารอ้างอิง 
 8.1 การตรวจเอกสาร ในเรื่องของคำนำหรืออุปกรณ์และวิธีการหรือผลการทดลอง 
  - ตัวอย่างการเขียน 
  ผู้เขียน 1 คน  
  โกศล (2523) หรือ (โกศล, 2523) 
  Krebs (1978) หรือ (Krebs, 1978) 
  ผู้เขียน 2 คน 
  อ่ิมจิตและมานะ (2535) หรือ (อ่ิมจิตและมานะ, 2535) 
  Imchit and Mana (1992) หรือ (Imchit and Mana, 1992) 
  กรณีผู้เขียน 3 คนขึ้นไป 
  สะอาดและคณะ (2523) หรือ (สะอาดและคณะ, 2523) 
  Lekakul et al. (1977) หรือ (Lekakul et al., 1977)   
 - ถ้าเป็นเอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนให้ใช้ 
  นิรนาม (2529) หรือ (นิรนาม, 2529) 
 8.2 เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ในบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง 
  8.2.1 การเรียงลำดับเอกสาร 
  - ให้เอกสารภาษาไทยอยู่ในส่วนแรกและเอกสารภาษาต่างประเทศอยู่ในส่วนที่สอง 
  - ให้เรียงชื่อผู้แต่งตามอักษรแต่ละภาษา 
  - ผู้แต่งชื่อเดียวกัน มีเอกสารมากกว่า 1 ฉบับ 
 - ถ้าตีพิมพ์ในปีต่างๆ กัน ให้เรียงปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก 
 - ถ้าตีพิมพ์ในปีเดียว ให้ใส่อักษร ก, ข, ค หรือ a, b, c กำกับในเนื้อเรื ่องที่อ้างถึงก่อนและหลั ง
 ตามลำดับ 
  8.2.2 ประเภทเอกสาร  
  - ตำรา 
 ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อหนังสือ. ชื่อสำนักพิมพ์ จังหวัด. จำนวนหน้า. 
    ตัวอย่างการเขียน 

โกศล เจริญสม. 2523. แตนเบียนคาชิดอยด์. เอกสารพิเศษ ฉบับที่ 3 ศูนย์วิจัยและควบคุม
ศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ. 301 หน้า. 

สะอาด บุญเกิด จเร สดากร และทิพย์พรรณ สดากร. 2523. ชื่อพรรณไม้ในเมืองไทย. กองทุน
จัดพิมพ์ตำราป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 657 หน้า. 

Holm, G.L.; D.L. Plucknett; J.V. Pancho and J.P. Herberger. 1997. Imperata cylindrical 
(L.) Beauv. Pages 62-71. In: The World’ s Worst Weeds, Distribution and Biology. 
Honolulu, University Press of Hawaii. 

Krebs, C.J. 1978. Ecology: The Experimental Analysis, Distribution and Abundance. 
2nd Ed. H.A. Harper and C.B. Row, (eds.) N.Y. 678 p. 
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  - วารสาร Newsletter และ Bulletin  
 ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารหรือชื่อ Newsletter หรือชื่อ Bulletin พิมพ์ในแบบชื่อเต็มและ
เป็นตัวเอน ปีที:่ หน้า-หน้า. 
    ตัวอย่างการเขียน 

ไพศาล เหล่าสุวรรณ. 2524. วิธีการเขียนบทความทางวิชาการวิทยาศาสตร์. วารสารสงขลา
นครินทร์. 3: 27-43. 

Sharwa, A.D. and C.I. Jandalk. 1986. Studies on Recycling of Pleurotus Waste. 
Mushroom Newsletter for the Tropics 6: 13-15. 

Yano, K. 1979. Effect of Vegetable Juice and Milk on Alkylating Activity of n-methyl-
n-nitrou-rea. Journal of Agricultural and Food Chemistry 27: 2456-2458. 

  - รายงานประจำปี 
 ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อเรื่อง. หน้า-หน้า. ใน : ชื่อรายงานประจำปี พ.ศ. หน่วยงาน. 
    ตัวอย่างการเขียน 

กรองทอง จันทร อำนวย ทองดี และบรรจง สิกขะมณฑล. 2522. การศึกษาหาวิธีการปลูก
หอมแดงในภาคเหนือ. หน้า 5-20. ใน: รายงานสรุปผลการทดลองพืชสวน 2522. กองพืช
สวน กรมวิชาการเกษตร. 

Lewanich, A. 1974. A Taxonomic Study on the Lipidopterous Pests of Sugar Cane. 
Pages 511-513. In: Annual Research Report 1974. Division of Entomology and 
Zoology, Department of Agriculture, Bangkok. 

  - รายงานการประชุม 
 ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อเรือง. หน้า-หน้า. ใน: ชื่อรายงานการประชุมพิมพ์ในแบบชื่อเต็มและเป็นตัวเอน 
ครั้งที่ (ถ้ามี). วัน เดือน ปีที่มีการประชุม. สถานที่ประชุม. 
    ตัวอย่างการเขียน 

พิสิษฐ์ เสพสวัสดิ์ ศรีสมร พิทักษ์ เตือนจิตต์ สัตยาวิรุทธิ์ และสาทร สิริสิงห์. 2523. ประสิทธิภาพ
ของสารฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนเจาะฝักถั่วเหลือง. หน้า 492-523. ใน: รายงานการ
ประชุมวิชาการแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ครั้งที่ 2. กองกีฏและสัตววิทยา 24 - 27 มิถุนายน 
2532 ณ ศูนย์วิจัยการอารักขาข้าว กรุงเทพฯ. 

Bliss, C.I. 1958. The Analysis of Insect Counts as Negative Binomial Distribution. 
Pages 1015-1032. In: Proceedings of the 10th International Congress of 
Entomology 2.  

Magee, P.N. 1992. The Future of Research on Chemical Carcinogenesis. Page 11. In: The 
2nd The 2nd Princess Chulabhorn International Science Congress November 2 - 
6, 1992. Bangkok. 

  - เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน 
 ให้ใช้คำว่า นิรนาม หรือ Anonymous แทนชื่อ ตามด้วยปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่ตีพิมพ์และใช้วิธีการ
เขียนตามประเภทของเอกสารนั้น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 ตัวอย่างการเขียน 

นิรนาม. 2520. สัตว์ศัตรูอ้อย. วารสารกสิกรรม ไร่อ้อย 1: 445-449. 
Anonymous. 1989. Krung Thai Bank Annual Report 1989. Bangkok. 80 p. 
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  - สื่อวิชาการทาง website 
 ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ (กรณีไม่ปรากฏให้ใช้ n.d. หรือ ม.ป.ป). ชื่อเรื่องของเอกสาร. แหล่งข้อมูล : 
(ระบุ URL). สืบค้นเมื่อ (วัน เดือน ปี)  
   ตัวอย่างการเขียน 

นิรนาม. 2556. ชาน้ำมัน (Camellia oleifera Abel). ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน 
มูลนิธิชัยพัฒนา. แหล่งข้อมูล: http://www.teaoilcenter.org/index.php/2013-12-01-
03-05-52/2013-12-01-03-12-54/entry/camellia-oleifera-abel. สืบค้น: 20 พฤษภาคม 
2559. 

FSANZ. 2007. Final assessment report. Application A565. Use of nisin in processed meat 
products. Food Standards Australia New Zealand. Available at: http://www. 
foodstandards.gov.au/code/applicatios/documents/A565_FAR_Nissin_Final.pdf. 
Accessed: March 22, 2015. 

 
การส่งเรื่อง 
 ต้นฉบับพิมพ์ด้วย Microsoft Word ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16 พิมพ์บรรทัดห่าง 1 บรรทัด 
กระดาษขนาด A4 ต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้เขียนที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ E-mail โดยส่งต้นฉบับไปที่ 
ดร.มานิตา คงชื่นสิน (manitathai@gmail.com) และสำเนาถึง (cc:) กองบรรณาธิการ (ezathaijournal@gmail.com) 
การตรวจแก้  
 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ ์ในการตรวจแก้ไขเรื ่องที ่ส่งไปลงพิมพ์ทุกเรื ่องตามที่เห็นสมควร โ ดยผ่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีที่จำเป็นจะส่งต้นฉบับที่แก้ไขแล้วคืนผู้เขียน เพ่ือความเห็นชอบอีกครั้งก่อนพิมพ์ 
 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน 
เรื่องท่ีจะลงพิมพ ์ต้องเป็นเรื่องท่ียังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอ่ืน มี 3 ประเภท คือ 
 1. ผลงานวิจัย เป็นผลงานการวิจัยทดลองที่เกี่ยวข้องทางด้านกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เป็นประโยชน์ต่อ
วงการเกษตร 
 2. บทความ เป็นเรื ่องที่เขียนจากการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ ของงานที่เกี ่ยวข้อง
ทางด้านกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร 
 3. สาระน่ารู้ เป็นเรื่องแปล ข่าวสารที่สำคัญ ข้อคิดเห็น หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านกีฏวิทยา สัตววิทยา 
หรือทีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teaoilcenter.org/index.php/2013-12-01-03-05-52/2013-12-01-03-12-54/entry/camellia-oleifera-abel
http://www.teaoilcenter.org/index.php/2013-12-01-03-05-52/2013-12-01-03-12-54/entry/camellia-oleifera-abel
mailto:manitathai@gmail.com)%20และ


 ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE Volume 38 No. 1 - 2, January - December 2020                                    

 

แบบฟอร์มการเขียนผลงานวิจัย 
 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 

 
(ภาษาไทย) ช่ือ สกุล 1/ (ผู้แต่งคนที่ 1) ช่ือ สกุล 2/ (ผู้แต่งคนท่ี 2) 

(ภาษาอังกฤษ) ช่ือ สกุล 1/ (ผู้แต่งคนท่ี 1) ช่ือ สกุล 2/ (ผู้แต่งคนท่ี 2) 
 

Abstract  
 สรุปวัตถุประสงค์ สถานที่ เวลาทำการทดลอง ที่เป็นสาระสำคัญของการทดลองเป็นภาษาอังกฤษ ใช้สำนวนรัดกุมและให้รายละเอยีด 
ที่ชัดเจน มีความยาว 150-250 คำ หรือ 5 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อเรื่อง 
Keywords :  

 
บทคัดย่อ  

 มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ควรจะอยู่ในหน้าเดียวกันกับ Abstract (ถ้าเป็นได้) 
คำหลัก :  

 
คำนำ  

 อธิบายถึงเหตุผล แสดงความสำคัญของปัญหา การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
______________________________________________________________________________________ 
1/ ที่อยู่ของหน่วยงาน ของผู้แต่งคนที่ 1 (ภาษาไทย) 
1/ ที่อยู่ของหนว่ยงาน ของผู้แต่งคนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) 
2/ ที่อยู่ของหน่วยงาน ของผู้แต่งคนที่ 2 (ภาษาไทย) 
2/ ที่อยู่ของหนว่ยงาน ของผู้แต่งคนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) 
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
  ควรเขียนให้กระชับ และเป็นลำดับขั้นตอนท่ีชัดเจน ในการดำเนินงานทดลอง 

ผลการทดลองและวิจารณ์  
 บรรยายสรุปผลที่ได้จากการวิจัย/ทดลองอย่างกระชับ หลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนกับข้อความในตาราง (ถ้ามี) หรือรูปประกอบ (ถ้ามี) 
วิจารณ์หลักการที่ออกมาจากการวิจัย เปรียบเทียบกับผลการวิจัยและการตีความหมายของผู้อื่น ปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และแนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผลการทดลอง/ สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 
 ไม่ควรซ้ำซ้อนกับผลการศึกษา แต่สรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และสำหรับคำแนะนำอาจแยกหัวข้อใหม่ได้เพื่อความ
กระชับและชัดเจน 

คำขอบคุณ  
 กล่าวถึงบุคคลผู้ช่วยเหลืองานวิจัย แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงานวิจัย 

เอกสารอ้างอิง  
 ตามแบบท่ีได้กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนไว้ในคำแนะนำในการเตรียมเรื่องตีพิมพ์ใน “วารสารกีฏและสัตววิทยา” ข้อที่ 8 

ตาราง  
 ช่ือตารางและรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ เรียงตั้งแต่ Table 1 เป็นต้นไป 

ภาพประกอบ  
 ภาพขาวดำ หรือภาพสี หรือภาพลายเส้น (กราฟ) เป็นต้นฉบับท่ีชัดเจน สะอาด และสวยงาม พร้อมคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ 
เรียงตั้งแต่ Figure 1 เป็นต้นไป 


