คำแนะนำสำหรับผู้เขียนวารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย
การส่งต้นฉบับ ต้นฉบับต้องไม่เคยลงตีพิมพ์และไม่ได้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด ผลงานจัดอยู่ในงานเขียนประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) เป็น
การเสนอผลงานวิจัยแบบสมบูรณ์ที่ผู้เขียนได้ดำเนินการวิจัยด้วยตนเอง (2) บทความสั้น (short communication)
เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจหรือการค้นพบสิ่งใหม่แต่มีเนื้อหาสมบูรณ์น้อยกว่า และ (3) บทความวิชาการ (review
article) เป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอสาระซึ่งผ่านการวิเคราะห์หรือประมวลจากการตรวจเอกสาร ทั้งนี้เรื่องที่
เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ และ short communications จะได้รับพิจารณาให้ลงตีพิมพ์ก่อนเรื่องที่เป็นบทความ
การเตรียมต้นฉบับ
ต้นฉบับ
ต้นฉบับเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ควรมีการตรวจทานการใช้ภาษาและคำสะกดต่าง ๆ อย่าง
ถี่ถ้วนก่อนนำเสนอ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวมหน้าแรก)
การพิมพ์
1. การพิมพ์ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 สำหรับภาษาไทย และ Time New Roman ขนาด 11
สำหรับภาษาอังกฤษ
2. หัวข้อหลัก เช่น คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ฯลฯ ใช้อักษรตัวหนาและจัดกึ่งกลางหน้า ถ้าเรื่องที่เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ หัวข้อหลักใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น ABSTRACT, INTRODUCTION เป็นต้น
3. หัวข้อย่อย ใช้อักษรตัวหนาและจัดชิดซ้าย
4. ใส่หมายเลขหน้าข้างขวาบน
5. ใส่หมายเลขบรรทัด (เริม่ แต่ละหน้าใหม่)
รายละเอียดของเนื้อหา
หน้าแรก (Title page) เป็นหน้าที่แยกออกจากเนื้อหาอื่นๆ ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง เรื่องที่เขียนเป็นภาษาไทย ให้ระบุชื่อเรื่อ งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรกระชับและตรง
กับเนื้อเรื่อง จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
2. ชื่อผู้เขียน เรื่องที่เขียนเป็นภาษาไทย ใช้ชื่อเต็มทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต้องระบุเพศ ยศ
ตำแหน่ง
3. สถานที่ทำงานของผู ้เขี ยน ให้ระบุสถานที่ทำงานและที่อยู่ของผู้เขียนทุกท่ านทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พร้อมระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ของ ผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author)
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address
เนื้อหา ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้
1. บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญของผลงานไว้โดยครบถ้วน โดยเฉพาะสิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยนี้ และมีความ
ยาวไม่เกิน 300 คำ เรื่องที่เขียนเป็นภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ (ABSTRACT) ด้วย
และให้ระบุ Keywords จำนวนไม่เกิน 5 คำไว้ในตอนท้ายบทคัดย่อด้วย
2. คำนำ (Introduction) อธิ บ ายความสำคั ญ ของปั ญ หา การตรวจเอกสาร (Literature reviews)
เฉพาะส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย เท่ า นั ้ น และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จ ั ย ในกรณี งานวิ จ ั ย ทาง
สังคมศาสตร์อาจเพิ่มเติมขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
3. อุปกรณ์และวิธีการ (Material and Method) เขียนให้รัดกุม ไม่พรรณนาวิธีการวิเคราะห์ ใช้วิธีการ
อ้างอิงชื่อหรือองค์กร เช่น ใช้ตามวิธีของ AOAC (1990)
4. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion) ผลการทดลองและวิจารณ์ผลเขียนรวมกัน
5. สรุป (Conclusion) ให้ระบุใจความสำคัญที่ได้รับและรวมถึงการประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย
6. คำนิยม (Acknowledgement) (ถ้ามี) ไม่ควรเกิน 50 คำ
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7. เอกสารอ้างอิง (References) เรียบเรียงเอกสารอ้างอิงโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ในกรณี
เอกสารอ้างอิงเป็นภาษาไทย ให้ปรับเป็นภาษาอังกฤษและต่อท้ายเอกสารอ้างอิงนั้นด้วยคำว่า (in
Thai) การเรียงลำดับเอกสารอ้างอิงตามตัวอักษรของนามสกุลผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคำย่อชื่อ และชื่อ
กลาง (ถ้ามี) ของผู้แต่ง หรือใช้ชื่อเต็มหน่วยงาน แล้วตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้แต่งต้องตรวจสอบ
จำนวนเอกสารอ้างอิงให้ตรงกับในเนื้อหา มีหลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิงแต่ละประเภท ดังนี้
7.1 การอ้างอิง (citation) ในเนื้อหา ใช้ระบบชื่อและปี (name-and-year system) ในการอ้างอิง
กรณีอ้างอิงมากกว่า 2 บทความให้ใช้เครื่องหมายอัตภาค (semi-colon) กั้นระหว่างชื่อที่อ้างอิง
และให้จัดเรียงตามลำดับช่วงเวลาจากอดีตมาปัจจุบัน
7.2 การเขียนเอกสารอ้างอิง ชื่อผู้เขียนให้เขียนนามสกุลก่อนและตามด้วยชื่ออื่น ๆ ซึ่งย่อเฉพาะอักษร
ตัวแรก
หนังสือ และตำรา
Kramer, P. J. and T. T. Kozlowski. 1979. Physiology of Woody Plants. Academic Press,
Inc., New York.
วารสาร
Kongsom, C. and I. A. Munn. 2003. Optimum rotation of Eucalyptus camaldulensis
plantations in Thailand based on financial return and risk. Thai Journal of
Forestry 22 (1): 29-35.
รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
Nikles, D. G. 1993. Breeding methods for production of interspecific hybrids in clonal
selection and mass propagation programmes in the tropics and subtropics, pp.
218-252. In J. Davidson, ed. Regional Symposium on Recent Advances in Mass
Clonal Multiplication of Forest Trees for Plantation Programmes. December 18, 1992. FAO/UN, Bogor.
ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
Sillery, B. 1998. Urban rain forest: An African jungle come to life on New York’s west side.
Popular Sci. Available source: http://www.epnet.com/hosttrial/ligin.htm, March
27, 1998.
7.3 ตัวอย่างการเขียน REFERENCES ที่เป็น ภาษาไทย แล้วนำมาแปลเป็น ภาษาอังกฤษ
หนังสือ และตำรา
ตัวอย่างภาษาไทย
ชรินทร์ สมาธิ. 2528. การวิเคราะห์ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของไม้เสม็ดขาวในป่าพรุ จังหวัด
นราธิวาส. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
ตัวอย่างการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
Samati, C. 1985. Analysis of Net Primary Production of Melaleuca leucadendron
Linn. in Swamp Forest, Narathiwas Province. M.S. Thesis. Kasetsart
Universtiy, Bangkok. (in Thai)
วารสาร
ตัวอย่างภาษาไทย
จิระศักดิ์ ชูความดี, อภิรักษ์ อนันต์ศิริวัฒน์, วิจารณ์ มีผล, จิระ จิตตนุกูล และ สนใจ หะวานนท์.
2542. การศึกษาการกระจายของป่าพรุในประเทศไทย. วารสารวิชาการป่าไม้1(1): 23-32.
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ตัวอย่างการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
Chukwamdee, J., A., Anansiriwat, W. Meepol, J. Jintanugool and S. Havanon. 1999.
Study on distribution of swamp forests in Thailand. Journal of Thai Forestry
Research 1(1): 23-32. (in Thai)
รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ตัวอย่างภาษาไทย
ธนิตย์ หนูยิ้ม. 2544. การปลูกไม้เสม็ดขาวเพื่อพัฒนาเป็นสวนป่าเศรษฐกิจ, น. 167-175. ใน
รายงานการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยาครั้งที่ 7: วนวัฒนวิทยาเพื่อพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ.
12-14 ธันวาคม 2545, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ตัวอย่างการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
Nuyim, T. 2001. Potentiality of Melaleuca cajuputi Powell cultivation to develop
for economic plantation purpose. pp. 167-175. In Proceedings of the 7th of
silvicultural seminar: Silviculture for Commercial Plantations. 12 – 14
December, 2001. Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)
8. ภาพ (Figure) และตาราง (Table) ต้องมีเนื้อหาและคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ควรมีมากนัก
ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น และขอให้แยกไฟล์ภาพและตารางออกจากเนื้อหา ในกรณี
ภาพที่เป็นกราฟหรือภาพถ่ายขอให้ส่งต้นฉบับตัวจริงมาด้วย
9. ระบบหน่วยที่ใช้ ใช้ระบบหน่วยเมตริกซ์ หรือ SI โดยจะใช้รูปแบบการเขียนแบบเต็มหรือย่อ อย่างใด
อย่างหนึ่งก็ได้ แต่ต้องเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งบทความ
ข้อแนะนำในการใช้ภาษา
1. ใช้คำศัพท์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและประกาศของราชบัณฑิตยสถาน
2. การใช้ศัพท์บัญญัติทางวิชาการ ควรใช้ควบคู่กับศัพท์ภาษาอังกฤษ ในครั้งแรกทีป่ รากฏในเอกสาร
3. การเขียนชื่อเฉพาะหรือคำแปลจากภาษาต่างประเทศ ควรพิมพ์ภาษาเดิมของชื่อนั้นๆ ไว้ในวงเล็บ ใน
ครั้งแรกที่ปรากฏในเอกสาร
4. ไม่ควรใช้ภาษาต่างประเทศในกรณีที่มีภาษาไทยอยู่แล้ว
5. รักษาความสม่ำเสมอในการใช้คำศัพท์และตัวย่อ โดยตลอดทั้งบทความ
การส่งต้นฉบับ
ผู้เขียนต้องส่งไฟล์ต้นฉบับที่จัดเตรียมเนื้อหาตามรูปแบบของวารสาร ผ่านระบบวารสารออนไลน์ทางเว็บไซต์
http:// www.tferj.forestku.com ซึ่งผู้เขียนสามารถสมัคร (Register) เข้าใช้งานระบบได้ โดย กรอกชื่อ-สกุล
Email address พร้อมกำหนดรหัส (Password) จากนั้นส่งบทความ (Manuscript Submission) เพื่อเข้ารับการ
พิจารณา ประกอบด้วย
1. ไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบไฟลล์ .doc หรือ .docx และไฟลล์ .pdf
2. ไฟล์รูปภาพ (ถ้ามี) ซึ่งรูปแบบไฟล์ภาพที่ใช้เป็น .tiff หรือ .jpeg เท่านั้น กำหนดให้ใช้ภาพขาวดำและ
ภาพสีที่มีความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi ขึ้นไป
3. ไฟล์แบบฟอร์มนำส่งบทความวิจัย (สามารถดาวน์โหลดได้ http:// www.tferj.forestku.com) และ
หากมีปัญหาในการใช้ระบบ กรุณาติดต่อมาที่ E-mail address: dokrak.m@ku.ac.th
4. ให้ผู้เขียนแนะนำชื่อและ Email ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้เขียนต้องการให้ทางวารสารพิจารณาคัดเลือกอย่าง
น้อย 3 ชื่อ ในระบบวารสารออนไลน์ด้วย ทั้งนี้การคัดเลือกผู้ทรงของทางวารสารนั้นอาจไม่ใช่รายชื่อที่ผู้เขียนนำเสนอ
**5. ให้รวบรวมไฟลล์เอกสารดังกล่าวอยู่ในแฟ้มข้อมูลเดียวจากนั้นทำการบีบอัดไฟลล์ หรือ zip file
เพื่อแนบเอกสารนำส่งในระบบออนไลน์
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กระบวนการพิจารณาบทความ
เจ้าของบทความต้องเสนอชื่อ ที่อยู่และอีเมลล์ (E-mail address) ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขานั้น ๆ จำนวน 3 ท่าน มาพร้อมกับต้นฉบับบทความ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการอาจจะพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่
เจ้าของบทความแนะนำมาหรือไม่ก็ได้ ต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาดังนี้
1. การพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer review) ทุกบทความจะได้รับการกลั่นกรองเบื้องต้นจากกอง
บรรณาธิการ เพื่อพิจารณาถึงความสำคัญของบทความ ความเหมาะสมต่อวารสาร รวมถึงคุณภาพของเนื้อหาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และข้อมูลที่นำเสนอ บทความที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะถูกปฏิเสธ (Reject) โดยไม่จำเป็นต้องส่ง
พิจารณาตรวจทาน ส่วนบทความที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะถูกส่ง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Referee) ในแต่ละสาขาทำการ
พิ จ ารณากลั ่ น กรอง (Peer review) ในระบบปกปิ ดอย่ า งน้ อ ยสามท่ า น (triple blinded system) ต่ อ หนึ่ ง
บทความ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการทบทวนจากกองบรรณาธิการ และส่งต่อไปยังผู้ เขียนเพื่ อ
ดำเนินการแก้ไขบทความตามคำแนะนำดังกล่าวและส่งผลงานที่ปรับแก้ไขแล้วมายังกองบรรณาธิการเพื่อการตัดสินใจ
ขั้นสุดท้ายสำหรับการ ยอมรับ (Accept) หรือปฏิเสธ (Reject) บทความ ปกติการพิจารณาทบทวนบทความใช้เวลา
ประมาณ 3 เดือน นับจากวันที่ส่งบทความ หากเกินกว่ากำหนดนี้ผู้ เขียนสามารถสอบถามมายังกองบรรณาธิการเพื่อ
รับทราบความเหตุผลได้
2. บทความที่ถูกปฏิเสธ (Rejected manuscripts) ทางกองบรรณาธิการจะส่งคืนเอกสารทั้งหมดรวมถึง
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิให้กับผูเ้ ขียนผ่านระบบรับส่งวารสารออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและส่งผล
งานไปตีพิมพ์ยังวารสารอื่น ๆ ที่มคี วามเหมาะสม
3. บทความที่ได้รับการยอมรับ (Accepted manuscripts) กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไข
ต้นฉบับที่จะส่งไปตีพิมพ์ทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร โดยจัดส่งต้นฉบับที่แก้ไขแล้วให้ผเู้ ขียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ในลำดับสุดท้าย (final proof) ทั้งนี้จะต้องไม่มกี ารแก้ไขรายละเอียดใดๆ ในส่วนของเนื้อหาและชื่อเจ้าของบทความ
และหากไม่มีการติดต่อกลับของผู้เขียนภายในระยะเวลาที่กำหนด กองบรรณาธิการถือว่าบทความนั้นถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว
กองบรรณาธิการจะจัดให้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความบนเวปไซต์วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่าไม้
เมืองไทย (http:// www.tferj.forestku.com) ซึ่งผู้เขียนหรือผู้ที่สนใจสามารถ download ผลงานในรูปแบบ PDF ได้
ลิขสิทธิ์ของบทความ
บทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย จะต้องเป็นบทความที่ไม่ลอกเลียนบทความอื่น
ที่ตีพิมพ์แล้ว และเป็นบทความที่ไม่เคยตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ซึ่งลิขสิทธิ์ของบทความต้นฉบับที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ลงในวารสารนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย จะถือเป็นกรรมสิทธิข์ องศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจยั นิเวศวิทยาป่าไม้
ประเทศไทย ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วน
ไปพิมพ์ซ้ำ เว้นเสียแต่วา่ ได้ระบุการอ้างอิง (Citation) เป็นลายลักษณ์อักษร และความรับผิดชอบ เนือ้ หาของต้นฉบับที่
ปรากฏในวารสารนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย นั้น จะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้จะไม่รวมความผิดพลาดที่เกิด
จากเทคนิคการพิมพ์
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