คำแนะนำสำหรั บผู้เขียนวำรสำรวนศำสตร์
(http://frc.forest.ku.ac.th)
วำรสำรวนศำสตร์ เป็ นวารสารทางวิ ช าการป่ าไม้ จั ด ท าโดยศู น ย์ วิ จั ย ป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดพิ ม พ์ เผยแพร่ ทุก 6 เดื อ น (ปี ละ 2 ฉบับ ) วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พิ ม พ์ เผยแพร่
ผลงานวิจยั ทางป่ าไม้ สาขาต่างๆ ทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวารสารนี ้มีการเผยแพร่ไป
ยังห้ องสมุดของสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทังในและต่
้
างประเทศ
กำรส่ งต้ นฉบับ ต้ นฉบับต้ องไม่เคยลงตีพิมพ์ และไม่ได้ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารหรื อสิ่งตี พิม พ์ อื่น ใด ผลงานจัด อยู่ในงานเขี ยนประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี ้ (1) นิ พ นธ์ ต้ น ฉบั บ (original
article) เป็ นการเสนอผลงานวิจยั แบบสมบูรณ์ ที่ผ้ เู ขียนได้ ดาเนินการวิจยั ด้ วยตนเอง (2) short communications
เป็ นงานวิจัยที่น่าสนใจหรื อการค้ นพบสิ่งใหม่แต่มีเนื ้อหาสมบูรณ์ น้อยกว่า และ (3) บทควำม (review article)
เป็ นบทความทางวิชาการที่นาเสนอสาระซึ่งผ่านการวิเคราะห์หรื อประมวลจากการตรวจเอกสาร ทังนี
้ ้เรื่ องที่เป็ น
นิพนธ์ต้นฉบับ และ short communications จะได้ รับพิจารณาให้ ลงตีพิมพ์ก่อนเรื่ องที่เป็ นบทความ
กำรเตรียมต้ นฉบับ
ต้ นฉบับ
ต้ นฉบับเขียนเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้ ควรมีการตรวจทานการใช้ ภาษาและคาสะกดต่างๆ
อย่างถี่ถ้วนก่อนนาเสนอ ความยาวไม่เกิน 12 หน้ า กระดาษ A4 (ไม่รวมหน้ าแรก)
กำรพิมพ์
1. การพิมพ์ใช้ ตวั อักษร Angsana New ขนาด 16 สาหรับภาษาไทย และ Time New Roman ขนาด 11
สาหรับภาษาอังกฤษ
2. หัวข้ อหลัก เช่น คานา อุปกรณ์และวิธีการ ฯลฯ ใช้ อกั ษรตัวหนาและจัดกึ่งกลางหน้ า ถ้ าเรื่ องที่เขียน
เป็ นภาษาอังกฤษ หัวข้ อหลักใช้ ตวั อักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น ABSTRACT INTRODUCTION เป็ นต้ น
3. หัวข้ อย่อย ใช้ อกั ษรตัวหนาและจัดชิดซ้ าย
4. ใส่หมายเลขหน้ าข้ างขวาบน
5. ใส่หมายเลขบรรทัด (เริ่ มแต่ละหน้ าใหม่)
รำยละเอียดของเนือ้ หำ
หน้ ำแรก (Title page) เป็ นหน้าทีแ่ ยกออกจากเนือ้ หาอืน่ ๆ ประกอบด้ วย
1. ชื่อเรื่ อง เรื่ องที่เขียนเป็ นภาษาไทย ให้ ระบุชื่อเรื่ องทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ควรกระชับและ
ตรงกับเนื ้อเรื่ อง จัดให้ อยูก่ ึ่งกลางหน้ ากระดาษ
2. ชื่อผู้เขียน เรื่ องที่เขียนเป็ นภาษาไทย ใช้ ชื่อเต็มทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ไม่ต้องระบุเพศ ยศ
ตาแหน่ง
3. สถำนที่ทำงำนของผู้เขียน ให้ ระบุสถานที่ทางานและที่อยู่ของผู้เขียนทุกท่านทังภาษาไทยและ
้
ภาษาอังกฤษ พร้ อมระบุที่ อ ยู่ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ข องผู้เขี ย นหลัก (corresponding author) พร้ อมเบอร์
โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail address
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เนือ้ หำ ประกอบด้ วยหัวข้ อหลัก ดังนี ้
1. บทคัดย่ อ สรุ ปสาระสาคัญของผลงานไว้ โดยครบถ้ วน และมีความยาวไม่เกิน 300 คา เรื่ องที่เขียน
เป็ นภาษาไทย ต้ องมีบทคัดย่อเป็ นภาษาอังกฤษ (ABSTRACT) ด้ วย (ภาษาอังกฤษก่อนและตาม
ด้ วยภาษาไทย) ให้ ระบุ Keywords จานวนไม่เกิน 5 คาไว้ ในตอนท้ ายบทคัดย่อภาษาอังกฤษด้ วย
2. คำนำ อธิบายความสาคัญของปั ญหา การตรวจเอกสาร (literature review) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับงานวิจัยเท่านัน้ และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ในกรณี งานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ อาจเพิ่มเติม
ขอบเขตการวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั (ถ้ ามี)
3. อุปกรณ์ และวิธีกำร เขียนให้ รัดกุม ไม่พรรณนาวิธีการวิเคราะห์ ใช้ วิธีการอ้ างอิงชื่อหรื อองค์กร เช่น
ใช้ ตามวิธีของ AOAC (1990)
4. ผลและวิจำรณ์ ผลการทดลองและวิจารณ์ผลเขียนรวมกัน
5. สรุ ป ให้ ยกใจความสาคัญที่ได้ จากการวิจยั รวมถึงการวิจารณ์ผลที่ได้ จากการวิจยั
6. คำนิยม (ถ้ ามี) ไม่ควรเกิน 50 คา
7. เอกสำรและสิ่งอ้ ำงอิง หลักเกณฑ์ และรู ปแบบการเขียนเอกสารและสิ่งอ้ างอิงให้ ยืด ตามคู่มื อ
วิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ ปี ล่าสุดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถ
ดาวน์โหลดได้ ที่ www.grad.ku.ac.th/thesis/template_ss.php ก่อนส่งต้ นฉบับควรตรวจทานการ
อ้ างอิงในเนื ้อหาและในท้ ายบทให้ ตรงกัน และถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในคูม่ ือดังกล่าว
7.1 การอ้ างอิง (citation) ในเนื ้อหาใช้ ระบบ name-and-year system
7.2 การเรี ยงลาดับเอกสารเรี ยงอ้ างอิงตามลาดับตัวอักษรชื่อผู้เขียน เอกสารภาษาไทยและตาม
ด้ วยเอกสารภาษาอังกฤษ เอกสารทังหมดที
้
่ถกู อ้ างอิงในเนื ้อหาต้ องปรากฏในรายการเอกสาร
และสิง่ อ้ างอิง
7.3 การเขียนเอกสารและสิง่ อ้ างอิงภาษาไทย ชื่อผู้เขียนใช้ ชื่อและนามสกุลเต็ม
7.4 การเขียนเอกสารและสิ่งอ้ างอิงที่เป็ นภาษาต่างประเทศ ชื่อผู้เขียนให้ เขียนนามสกุลก่อนและ
ตามด้ วยชื่ออื่นๆ ซึง่ ย่อเฉพาะอักษรตัวแรก
7.5 ตัวอย่างการเขียนเอกสารและสิง่ อ้ างอิง
หนังสือ และตำรำ
นิวตั ิ เรื องพานิช. 2535. วิทยำศำสตร์ ท่ ุงหญ้ ำ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุงเทพฯ.
ชริ นทร์ สมาธิ. 2528. กำรวิเครำะห์ ผลผลิตขัน้ ปฐมภูมสิ ุทธิของไม้ เสม็ดขำวในป่ ำพรุ จังหวัดนรำธิวำส.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
Kramer, P. J. and T. T. Kozlowski. 1979. Physiology of Woody Plants. Academic Press, Inc., New
York.
วำรสำร
จิระศักดิ์ ชูความดี, อภิรักษ์ อนันต์ศิริวฒ
ั น์, วิจารณ์ มีผล, จิระ จิตตนุกลู และ สนใจ หะวานนท์. 2542. การศึกษา
การกระจายของป่ าพรุในประเทศไทย. วำรสำรวิชำกำรป่ ำไม้ 1 (1): 23-32
Kongsom, C. and I. A. Munn. 2003. Optimum rotation of Eucalyptus camaldulensis plantations in
Thailand based on financial return and risk. Thai J. For. 22 (1): 29-35.
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รำยงำนกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร
พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รวี เสรฐภักดี, เพ็น สายขุนทด, เจษฎา ภัทรเลอพงษ์ และพัชรียา บุญกอแก้ ว. 2537. การ
ประเมินปริ มาณคลอโรฟิ ลล์จากความเขียวของใบพืชบางชนิดในประเทศไทย, น. 114-129. ใน รำยงำน
กำรประชุมทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 32 (สำขำพืช).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุงเทพฯ.
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 1-8, 1992. FAO/UN, Bogor.
ข้ อมูลสำรสนเทศจำกแหล่ งข้ อมูลอิเลคทรอนิกส์
เจิดนภางค์ ไชยเลิศ, สันติ สุขสอาด, วุฒิพล หัวเมืองแก้ ว และวีระศักดิ์ อุดมโชค. 2548. การประเมินมูลค่าการใช้
ประโยชน์ทางตรงจากพื ้นที่ลมุ่ น ้าทีม อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. ว.เกษตรศำสตร์ (สังคม).
แหล่งที่มา: http://www.rdi.ku.ac.th/ KU_Journal/Social/doc/KUSoc26(2).pdf, 27 กรกฎาคม
2548.
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.
8. ภำพ (Figure) และตำรำง (Table) ต้ องมีเนือ้ หำและคำอธิบำยเป็ นภำษำอังกฤษ ไม่ควรมีมาก
นัก ให้ แสดงเฉพาะข้ อมูลที่สาคัญ และจาเป็ น และขอให้ แยกไฟล์ ภ ำพและตำรำงออกจำก
เนือ้ หำ ในกรณีภาพที่เป็ นกราฟหรื อภาพถ่ายขอให้ สง่ ต้ นฉบับตัวจริ งมาด้ วย
กำรแจ้ งจำนงผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ ำน
ผู้เขียนต้ องแจ้ งจานงถึงความต้ องการให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญพิจารณาบทความจานวน 3 ท่าน โดยลงรายละเอียด
ในแบบเสนอต้ นฉบับ
ข้ อแนะนำในกำรใช้ ภำษำ
1. ใช้ คาศัพท์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและประกาศของราชบัณฑิตยสถาน
2. การใช้ ศพั ท์บญ
ั ญัติทางวิชาการ ควรใช้ ควบคูก่ บั ศัพท์ภาษาอังกฤษ ในครัง้ แรกที่ปรากฏในเอกสาร
3. การเขียนชื่อเฉพาะหรื อคาแปลจากภาษาต่างประเทศ ควรพิมพ์ภาษาเดิมของชื่อนันๆ
้ ไว้ ในวงเล็บ
ในครัง้ แรกที่ปรากฏในเอกสาร
4. ไม่ควรใช้ ภาษาต่างประเทศในกรณีที่มีภาษาไทยอยูแ่ ล้ ว
5. รักษาความสมา่ เสมอในการใช้ คาศัพท์และตัวย่อ โดยตลอดทังบทความ
้
กระบวนกำรพิจำรณำบทควำม
การพิ จารณากลัน่ กรองบทความ (peer review ทุกบทความจะได้ รับการกลัน่ กรองเบือ้ งต้ นจากกอง
บรรณาธิ การ เพื่อพิจารณาถึงความสาคัญของบทความ ความเหมาะสมต่อวารสารวนศาสตร์ รวมถึงคุณภาพ
เนื ้อหาทางด้ านวิทยาศาสตร์ และข้ อมูลที่นาเสนอ บทความที่ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานจะถูกปฎิเสธ (reject) โดยไม่
จาเป็ นต้ องส่งพิจารณาตรวจทาน ส่วนบทความที่ผ่านเกณฑ์เบื ้องต้ นจะถูกส่งให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ (referee) ในแต่ละ
สาขาทาการพิจารณากลัน่ กรอง (peer review) โดยชื่ อของผู้ประพันธ์ และผู้ทรงคุณ วุฒิ จะถูกปิ ดเป็ นความลับ
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ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้ รับการทบทวนจากกองบรรณาธิการ และส่งต่อไปยังผู้ประพันธ์เพื่อดาเนินการ
เปลีย่ นแปลงบทความตามคาแนะนาดังกล่าวและส่งผลงานที่ปรับแก้ ไขแล้ วมายังกองบรรณาธิการเพื่อตัดสินใจขัน้
สุดท้ ายสาหรับการยอบรับ (accept) หรื อ (reject) บทความ ปกติการพิจารณาทบทวนบทความใช้ เวลาประมาณ
3 เดือน นับจากวันที่ส่งบทความ หากเกินกว่ากาหนดนี ้ผู้ประพันธ์ สามารถสอบถามมายังกองบรรณาธิการเพื่อ
ทราบความเหตุผลได้
บทควำมที่ถูกปฎิเสธ (rejected manuscripts) ทางกองบรรณาธิการจะส่งคืนเอกสารทังหมดรวมถึ
้
ง
ข้ อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ กบั ผู้ประพันธ์ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งและส่งผลงานไปตีพิมพ์ยงั วารสาร
อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม
บทความที่ได้ รับการยอมรับ (accept manuscripts) ทางกองบรรณาธิ การจะส่งร่ างบทความสาหรั บ
ตีพิมพ์ให้ กบั ผู้ประพันธ์เพื่อพิสจู น์ความถูกต้ อง (corrected proof) จากนันผู
้ ้ ประพันธ์จะได้ รับแจ้ งกาหนดเวลาการ
ตีพิมพ์บทความนัน้
กำรส่ งต้ นฉบับ
ผู้เสนอจัดส่งต้ นฉบับ (manuscript) 4 ชุด และแบบเสนอต้ นฉบับ (submission form) 1 ชุด พร้ อมส่ง
ไฟล์ต้นฉบับ โดยบันทึกข้ อมูลลงแผ่น (diskette/CD) ในรูป Microsoft Office Word 2003/2007/XP File สามารถ
ดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.tjf.forest.ku.ac.th ส่งมาที่ กองบรรณาธิ การวารสารวนศาสตร์ ศูนย์ วิจัยป่ าไม้ ชัน้ 5
อาคารวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรื อที่ ตู้ ปณ. 1018
ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
หมำยเหตุ 1. เอกสารที่มีการเตรี ยมต้ นฉบับไม่ถกู ต้ องตามข้ อแนะนาจะไม่ได้ รับการพิจารณา
2. ทางวารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนื เอกสารข้ างต้ นให้ ผ้ เู ขียนไม่วา่ กรณีใดๆ
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