
คำแนะนำในการเตรียมเรื่องตีพิมพใน “วารสารกีฏและสัตววิทยา” 
 

1. เรื่องที่จะลงพิมพอาจเปนรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ ขาวสาร เรื่องแปล สาระนารู ขอคิดเห็น หรือ
ประสบการณที่เกี่ยวของทางดานกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เปนประโยชนตอวงการเกษตร ซึ่งยังไมเคยตีพิมพท่ีใดมากอน 

2. ตนฉบับตองมีเนื้อเรื่องสมบูรณในฉบับ พิมพหนาเดียวบนกระดาษพิมพสั้น (A4) ควรมีความยาวไมเกิน 12 หนา 
(รายงานการวิจัย) 6 หนา (บทความ) และ 2 หนา (สาระนารู) 

3. เรื่องท่ีรายงานการวิจัยจะมีหัวขอเรียงตามลำดับ ดังนี ้
3.1   ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3.2   ชื่อ และที่อยูผูเขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3.3   Abstract ความยาวไมเกิน 5 เปอรเซ็นตของเนื้อเรื่อง ใหระบุ “Keywords” ทาย Abstract 
3.4   บทคัดยอ ความยาวไมเกิน 5 เปอรเซ็นตของเนื้อเรื่อง ใหระบุ “คำหลัก” ทาย บทคัดยอ 
3.5   คำนำ แสดงความสำคัญของปญหา การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงคของการวิจัย 
3.6   อุปกรณและวิธีการ ควรเขียนใหกระชับ และเปนลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน ไมตองแบงเปนขอ 
3.7   ผลการทดลองและวิจารณ   

  ผลการทดลอง บรรยายสรุปผลที่ไดจากการวิจัย/ทดลองอยางกระชับ หลีกเลี่ยงการซ้ำซอนกับขอความ
ในตารางหรือรูปประกอบ (ถามี) ตารางหรือรูปประกอบใหใชภาษาอังกฤษทั้งหมด 

  วิจารณ ควรประกอบดวยหลักการที ่ออกมาจากการวิจัย เปรียบเทียบกับผลการวิจ ัยและการ
ตีความหมายของผูอื ่น ปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และแนวทางที่จะ
นำไปใชประโยชน 

3.8   สรุปผลการทดลอง/สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ ไมควรซ้ำซอนกับผลการศึกษา แตสรุปให 
สอดคลองกับวัตถุประสงค คำแนะนำ อาจแยกหัวขอใหมไดเพื่อความกระชับ 

3.9   คำขอบคุณ (ถามี) สำหรับผูชวยเหลืองานวิจัย แตมิไดเปนผูรวมงานวิจัย 
3.10 เอกสารอางอิง เขียนตามรูปแบบในขอ 8 

4. การเขียนควรใชภาษาที่งายตอการเขาใจของบุคคลทั่วไป หลีกเลี่ยงการใชศัพทที่เขาใจยาก หรือการเขียนศัพท 
ภาษาตางประเทศที่ไมจำเปน และใชวรรคตอนใหถูกตองเหมาะสม 
 การเขียนชื่อวิทยาศาสตร ใหเขียน ดังนี้  
 - ชื่อสามัญภาษาไทย (ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร หรือ ชื่อสามัญภาษาไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
ตัวอยาง เชน  
  เพลี้ยออนฝาย (cotton aphid) Aphis gossypii Glover หรือ เพลี้ยออนฝาย Aphis gossypii Glover 
  หรือ เพลี้ยออนฝาย (cotton aphid) Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)  
 - ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ, ชื่อวิทยาศาสตร ตัวอยาง เชน 
  cotton aphid, Aphis gossypii Glover หรือ  
  cotton aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) 
 - หากมีชื่อวิทยาศาสตรหลายชนิดเขียนตอกันในเนื้อหาภาษาไทย ใหเวนวรรคและตามดวยชื่อวิทยาศาสตร
ชนิดถัดไป ตัวอยาง เชน  
  เพลี้ยออนฝาย Aphis gossypii Glover หนอนกระทูผัก  Spodoptera litura (Fabricius) เพลี้ยไฟพริก 
Scirtothrips dorsalis Hood และหนอนกระทูขาวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda J.E. Smith  

5. การอางอิงในเนื้อเรื่องใหใชระบบ ชื่อ-ป ตัวอยางเชน เกรียงไกรและศรุต (2549) รายงานวา.....หรือ.......(เกรียง
ไกรและศรุต, 2549) กรณีผูเขียน 3 คนขึ้นไป ใหใชชื่อคนแรก ตามดวย “ และคณะ ” หรือ “ et al. ” สำหรับชื่อคน
ไทยจากเอกสารภาษาไทยใหใชชื่อตัวแทนชื่อสกุล 



6. หากมีตารางหรือรูปภาพ ใหจัดพิมพแยกไวทายเรื่อง อาจแทรกในเนื้อเรื่องตามความเหมาะสม ใสหมายเลข 
และคำอธิบายทุกครั้ง โดยที่หมายเหตุ (footnote) ของตาราง ใหใชตัวเลขแสดงคำอธิบาย เพิ่มเติม เชน 1/, 2/ เปนตน  

7. รูปถายควรเปนรูปที่มีความชัดเจนและสื่อตรงกับเรื่อง เขียนหมายเลขกำกับไวหลังรูป (ถาแยกสง) รูปลายเสน
ควรพิมพหรือเขียนดวยหมึกบนหนากระดาษสีขาว 

8. การเขียนเอกสารอางอิง 
 8.1 การตรวจเอกสาร ในเรื่องของคำนำหรืออุปกรณและวิธีการหรือผลการทดลอง 
  - ตัวอยางการเขียน 
  ผูเขียน 1 คน  
  โกศล (2523) หรือ (โกศล, 2523) 
  Krebs (1978) หรือ (Krebs, 1978) 
  ผูเขียน 2 คน 
  อิ่มจิตและมานะ (2535) หรือ (อ่ิมจิตและมานะ, 2535) 
  Imchit and Mana (1992) หรือ (Imchit and Mana, 1992) 
  กรณีผูเขียน 3 คนขึ้นไป 
  สะอาดและคณะ (2523) หรือ (สะอาดและคณะ, 2523) 
  Lekakul et al. (1977) หรือ (Lekakul et al., 1977)   
 - ถาเปนเอกสารไมปรากฏชื่อผูเขียนใหใช 
  นิรนาม (2529) หรือ (นิรนาม, 2529) 
 8.2 เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม ในบัญชีเอกสารอางอิงทายเรื่อง 
  8.2.1 การเรียงลำดับเอกสาร 
  - ใหเอกสารภาษาไทยอยูในสวนแรกและเอกสารภาษาตางประเทศอยูในสวนที่สอง 
  - ใหเรียงชื่อผูแตงตามอักษรแตละภาษา 
  - ผูแตงชื่อเดียวกัน มีเอกสารมากกวา 1 ฉบับ 
 - ถาตพีิมพในปตางๆ กัน ใหเรียงปที่พิมพจากนอยไปหามาก 
 - ถาตีพิมพในปเดียว ใหใสอักษร ก, ข, ค หรือ a, b, c กำกับในเนื้อเรื ่องที่อางถึงกอนและหลัง
 ตามลำดับ 
  8.2.2 ประเภทเอกสาร  
  - ตำรา 
 ชื่อผูแตง. ป. ชื่อหนังสือ. ชื่อสำนักพิมพ จังหวัด. จำนวนหนา. 
  ตัวอยางการเขียน 

โกศล เจริญสม. 2523. แตนเบียนคาชิดอยด. เอกสารพิเศษ ฉบับที่ 3 ศูนยวิจัยและควบคุม
ศัตรูพืช โดยชีวินทรียแหงชาติ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ กรุงเทพฯ. 301 หนา. 

สะอาด บุญเกิด จเร สดากร และทิพยพรรณ สดากร. 2523. ชื่อพรรณไมในเมืองไทย. กองทุน
จัดพิมพตำราปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ. 657 หนา. 

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. 



  - วารสาร Newsletter และ Bulletin  
 ชื่อผูแตง. ป. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารหรือชื่อ Newsletter หรือชื่อ Bulletin พิมพในแบบชื่อเต็มและ
เปนตัวเอน ปที่: หนา-หนา. 
  ตัวอยางการเขียน 

ไพศาล เหลาสุวรรณ. 2524. วิธีการเขียนบทความทางวิชาการวิทยาศาสตร. วารสารสงขลา
นครินทร. 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. 

  - รายงานประจำป 
 ชื่อผูแตง. ป. ชื่อเรื่อง. หนา-หนา. ใน : ชื่อรายงานประจำป พ.ศ. หนวยงาน. 
  ตัวอยางการเขียน 

กรองทอง จันทร อำนวย ทองดี และบรรจง สิกขะมณฑล. 2522. การศึกษาหาวิธีการปลูก
หอมแดงในภาคเหนือ. หนา 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 
 ชื่อผูแตง. ป. ชื่อเรื่อง. หนา-หนา. ใน: ชื่อรายงานการประชุมพิมพในแบบชื่อเต็มและเปนตัวเอน 
ครั้งที่ (ถามี). วัน เดือน ปที่มีการประชุม. สถานที่ประชุม. 
  ตัวอยางการเขียน 

พิสิษฐ เสพสวัสดิ์ ศรีสมร พิทักษ เตือนจิตต สัตยาวิรุทธิ์ และสาทร สิริสิงห. 2523. ประสิทธิภาพ
ของสารฆาแมลงบางชนิดกับหนอนเจาะฝกถั่วเหลือง. หนา 492-523. ใน: รายงานการ
ประชุมวิชาการแมลงและสัตวศัตรูพืช ครั้งที่ 2. กองกีฏและสัตววิทยา 24 - 27 มิถุนายน 
2532 ณ ศูนยวิจัยการอารักขาขาว 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. 

  - เอกสารไมปรากฏชื่อผูเขียน 
 ใหใชคำวา นิรนาม หรือ Anonymous แทนชื่อ ตามดวยป พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่ตีพิมพและใชวิธีการ
เขียนตามประเภทของเอกสารนั้น ๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน 
 ตัวอยางการเขียน 

นิรนาม. 2520. สัตวศัตรูออย. วารสารกสิกรรม ไรออย 1: 445-449. 
Anonymous. 1989. Krung Thai Bank Annual Report 1989. Bangkok. 80 p. 

   



  - สื่อวิชาการทาง website 
 ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ (กรณีไมปรากฏใหใช n.d. หรือ ม.ป.ป). ชื่อเรื่องของเอกสาร. แหลงขอมูล: 
(ระบุ URL). สืบคนเมื่อ (วัน เดือน ป)  
  ตัวอยางการเขียน 

นิรนาม. 2556. ชาน้ำมัน (Camellia oleifera Abel). ศูนยวิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน 
มูลนิธิชัยพัฒนา. แหลงขอมูล: http://www.teaoilcenter.org/index.php/2013-12-01-03-

05-52/2013-12-01-03-12-54/entry/camellia-oleifera-abel. สืบคน: 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. 

 
การสงเรื่อง 
 ตนฉบับพิมพดวย Microsoft Word ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16 พิมพบรรทัดหาง 1 บรรทัด 
กระดาษขนาด A4 ตองมีชื่อและที่อยูของผูเขียนที่ติดตอไดทางไปรษณีย โทรศัพท และ E-mail โดยสงตนฉบับไปที่ 
ดร.มานิตา คงชื่นสิน (manitathai@gmail.com) และสำเนาถึง (cc:) กองบรรณาธิการ (ezathaijournal@gmail.com) 
การตรวจแก  
 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกไขเรื ่องที่สงไปลงพิมพทุกเรื ่องตามที ่เห็นสมควร โดยผาน
ผูทรงคุณวุฒิ ในกรณีท่ีจำเปนจะสงตนฉบับที่แกไขแลวคืนผูเขียน เพื่อความเห็นชอบอีกครั้งกอนพิมพ 
 

คำแนะนำสำหรับผูเขียน 
เรื่องที่จะลงพิมพ ตองเปนเรื่องที่ยังไมเคยตีพิมพในวารสารฉบับอื่น มี 3 ประเภท คือ 
 1. ผลงานวิจัย เปนผลงานการวิจัยทดลองที่เกี่ยวของทางดานกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เปนประโยชนตอ
วงการเกษตร 
 2. บทความ เปนเรื่องที่เขียนจากการรวบรวมขอมูล ความคิดเห็น และประสบการณ ของงานที่เกี่ยวของ
ทางดานกีฏวิทยา สัตววิทยา หรือที่เปนประโยชนตอวงการเกษตร 
 3. สาระนารู เปนเรื่องแปล ขาวสารที่สำคัญ ขอคิดเห็น หรือประสบการณที่เกี่ยวของทางดานกีฏวิทยา สัตววิทยา 
หรือทีเ่ปนประโยชนตอวงการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมการเขียนผลงานวิจัย 
 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 

 
(ภาษาไทย) ชื่อ สกุล 1/ (ผูแตงคนที่ 1) ชื่อ สกุล 2/ (ผูแตงคนที่ 2) 

(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ สกุล 1/ (ผูแตงคนที่ 1) ชื่อ สกุล 2/ (ผูแตงคนที่ 2) 
 

Abstract  
 สรุปวัตถุประสงค สถานที่ เวลาทำการทดลอง ที่เปนสาระสำคัญของการทดลองเปนภาษาอังกฤษ ใชสำนวนรัดกุมและใหรายละเอียด ที่ชัดเจน มีความยาว 
150 - 250 คำ หรือ 5 เปอรเซ็นตของเนื้อเรื่อง 
Keywords :  

 
บทคัดยอ  

 มีเนื้อหาสาระเชนเดียวกับบทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract) ควรจะอยูในหนาเดียวกันกับ Abstract (ถาเปนได) 
คำหลัก :  

 
คำนำ  

 อธิบายถึงเหตุผล แสดงความสำคัญของปญหา การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงคของการวิจัย 
__________________________________________________________________________________________________ 
1/ ที่อยูของหนวยงาน ของผูแตงคนที่ 1 (ภาษาไทย) 
1/ ที่อยูของหนวยงาน ของผูแตงคนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) 
2/ ที่อยูของหนวยงาน ของผูแตงคนที่ 2 (ภาษาไทย) 
2/ ที่อยูของหนวยงาน ของผูแตงคนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) 
 

อุปกรณและวิธีการ  
  ควรเขียนใหกระชับ และเปนลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน ในการดำเนินงานทดลอง 
 

ผลการทดลองและวิจารณ  
 บรรยายสรุปผลที่ไดจากการวิจัย/ทดลองอยางกระชับ หลีกเลี่ยงการซ้ำซอนกับขอความในตาราง (ถามี) หรือรูปประกอบ (ถามี) วิจารณ
หลักการที่ออกมาจากการวิจัย เปรียบเทียบกับผลการวิจัยและการตีความหมายของผูอื่น ปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยใน
อนาคต และแนวทางที่จะนำไปใชประโยชน 
 

สรุปผลการทดลอง/ สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 
 ไมควรซ้ำซอนกับผลการศึกษา แตสรุปใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และสำหรับคำแนะนำอาจแยกหัวขอใหมไดเพื่อความกระชับและชัดเจน 

 
คำขอบคุณ  

 กลาวถึงบุคคลผูชวยเหลืองานวิจัย แตมิไดเปนผูรวมงานวิจัย 
 

เอกสารอางอิง  
 ตามแบบที่ไดกำหนดหลักเกณฑการเขียนไวในคำแนะนำในการเตรียมเรื่องตีพิมพใน “วารสารกีฏและสัตววิทยา” ขอที่ 8 

 
ตาราง  

 ชื่อตารางและรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษ เรียงตั้งแต Table 1 เปนตนไป 
 

ภาพประกอบ  
 ภาพขาวดำ หรือภาพสี หรือภาพลายเสน (กราฟ) เปนตนฉบับที่ชัดเจน สะอาด และสวยงาม พรอมคำอธิบายเปนภาษาอังกฤษ เรียงตั้งแต Figure 1 
เปนตนไป 


