
 

คําแนะนําสําหรับผูเขียน 

1. หลักเกณฑท่ัวไป 

1.1 คํานํา 

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย เปนวารสารวิชาการท่ีจัดพิมพโดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย  

มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยท้ังท่ีเปนองคความรูใหม นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเกษตรและระบบชีวภาพ ใน

รูปของบทความวิจัย บทวิจัยยอ และบทความปริทัศน เน้ือหาของบทความท่ีเผยแพรในวารสารสะทอนถึงขอบเขตท่ีกวางขวางของ

ศาสตรวิศวกรรมเกษตร ซึ่งบูรณาการวิศวกรรมศาสตรหลากหลายสาขามาประยุกตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและระบบชีวภาพ 

อาทิ เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมดินและนํ้า เทคโนโลยีหลังเก็บเก่ียว วิศวกรรมอาหาร โครงสรางอาคารเกษตร การจัดการระบบ

เกษตร พลังงานและสิ่งแวดลอมทางการเกษตร เปนตน เน้ือหาของบทความอาจเปนการรายงานผลการทดลองของเรื่องท่ีศึกษาท่ีให

องคความรูใหม การวิเคราะหทางทฤษฎี การออกแบบและประดิษฐนวัตกรรม หรือการนําเสนอเทคนิควิธีการทดลองใหม 

1.2 ขอบขายวารสาร 

1) ตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร 

• เครื่องยนตและกําลัง 

• การออกแบบและทดสอบเครือ่งจักรกลเกษตร 

• กระบวนการผลติเครื่องจักรกลเกษตร 

• เทคนิคปฏิบัติและการใชเครื่องจักรกลเกษตร 

2) วิศวกรรมดินและนํ้า 

• การอัดแนน การชะลาง และการปรับปรุงดิน 

• พ้ืนท่ีแหงแลง และการเก็บกักนํ้า 

• อุทกวิทยาและการจัดการนํ้า 

• ชลศาสตรและระบบชลประทาน 

• การใหนํ้าพืชระดับไรนา 

3) กระบวนการหลังเก็บเก่ียวและวิศวกรรมอาหาร 

• กระบวนการหลังเก็บเก่ียวและการเก็บรักษา 

• การบรรจุ 

• เทคนิคแบบไมทําลาย 

• กระบวนการและเครื่องจักรกลอาหาร 

• วิศวกรรมชีวภาพ 

4) โครงสรางอาคารเกษตร 

• การออกแบบอาคารเกษตร 

• ไซโล โรงเรือน และโรงงานผลิตพืช 

• การวางผังฟารมการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 

5) ระบบเกษตร 

• โลจิสติกสและโซอุปทานผลิตผลและสินคาเกษตร 

• ระบบตรวจสอบยอนกลับและความปลอดภัยอาหาร 

• การจัดการระบบเกษตร และการจําลองสถานการณ 

• อุตสาหกรรมเกษตร 

6) คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การเกษตรแมนยํา การตรวจวัดระยะไกล ระบบภูมิ

สารสนเทศ ระบบผูเช่ียวชาญ 

• เซ็นเซอร หุนยนต และระบบอัตโนมัติ 

• ชีวสารสนเทศ 

• การประยุกตคอมพิวเตอร  การพัฒนาซอฟแวร  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7) พลังงานและสิ่งแวดลอม 

• พลังงานทดแทน ชีวมวลและพลังงานชีวมวล 

• การจัดการพลังงาน 

• การจัดการของเสียการเกษตรรไีซเคิลและเทคโนโลยี 

ไรของเสีย 

• วิศวกรรมระบบนิเวศนเกษตร 

1.3 ประเภทบทความ 

 บทความท่ีเผยแพรในวารสารมี 3 ประเภทคือ 

• บทความวิจัย (research paper) คือ รายงานผลการศึกษาทดลองท่ีทําใหไดมาซึ่งองคความรูใหม หรือนวัตกรรมใหม ท่ีไดดําเนินการ

จนสําเร็จและมีการเรียบเรียงอยางครบถวนสมบูรณตามระเบียบวิธีวิจัย 

• บทวิจัยยอ (research note) คือ รายงานผลการศึกษาทดลองเฉพาะในบางประเด็นท่ีผูวิจัยคนพบ แตยังไมเสร็จสมบูรณ  

• บทความปริทัศน (review paper) คือ รายงานท่ีไดจากการรวบรวม ทบทวน และสังเคราะหงานวิจัยท่ีผานมาในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  

โดยสอดแทรกทัศนคติ ประสบการณ หรือความคิดเห็นของผูเขียนท่ีมีตอเรื่องน้ันๆ 

 



 

1.4 ความยาวบทความ 

• บทความวิจัย ความยาวไมควรเกิน 10 หนาเรียงพิมพ 

• บทวิจัยยอ  ความยาวไมควรเกิน 5 หนาเรียงพิมพ 

• บทความปริทัศน ความยาวไมควรเกิน 10 หนาเรียงพิมพ 

1.5 คาธรรมเนียมการตีพิมพ 

 ผูเขียนบทความท่ีผานการพิจารณาใหตีพิมพในวารสารฯ จะตองชําระคาธรรมเนียมการตีพิมพในอัตราหนาละ 300 บาท  

โดยกองบรรณาธิการจะแจงรายละเอียดวิธีการชําระคาธรรมเนียมใหทราบเมื่อบทความไดรับการยอมรับตนฉบับใหตีพิมพในวารสารฯ 

1.6 กระบวนการประเมินบทความ 

 ตนฉบับบทความทุกประเภทจะถูกประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิไมต่ํากวา 2 ทาน กองบรรณาธิการจะแจงผลการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิไปยังผูรับผิดชอบบทความ (corresponding author) ตามขอมูลการติดตอในตนฉบับ ผูเขียนบทความตองปรับปรุงแกไข

ตนฉบับตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ พรอมท้ังตอบขอซักถามของผูทรงคุณวุฒิใหชัดเจน แลวสงเอกสารท้ังหมดกลับมายัง 

กองบรรณาธิการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กองบรรณาธิการจะพิจารณาตัดสินยอมรับตนฉบับใหตีพิมพในวารสารฯ โดยใชผลการ

ประเมินของผูทรงคุณวุฒิเปนเกณฑ ท้ังน้ีคําตัดสินของกองบรรณาธิการถือเปนอันสิ้นสุด 

2. รายละเอียดการเตรียมตนฉบับ* 

*กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิไมรับพิจารณาตนฉบับบทความจนกวาตนฉบับน้ันๆ จะมีการจัดเรียงหนาตามรายละเอียดท่ีแจงไว

ในเอกสารน้ี 

2.1 แบบฟอรมตนฉบับ (template) 

 ผูเขียนควรทําความเขาใจแบบฟอรมตนฉบับ (template) และตัวอยางตนฉบับ (manuscript example) ท่ีกองบรรณาธิการ

จัดทําไวอยางละเอียด ลักษณะ (styles) ของเน้ือหาทุกสวนของแบบฟอรมตนฉบับไดถูกปรับตั้งใหเปนไปตามขอกําหนดการจัดเรียง

หนาในเอกสารฉบับน้ีแลว ผูเขียนควรจัดเตรียมตนฉบับโดยใชแบบฟอรมตนฉบับและกําหนดลักษณะ ใหกับทุกสวนในตนฉบับให

สอดคลองกับแบบฟอรมตนฉบับ แบบฟอรมตนฉบับและตัวอยางตนฉบับสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตสมาคมฯ (www.tsae.asia) 

2.2 การจัดหนาและแบบอักษร 

 ตนฉบับใชกระดาษขนาด A4 ตั้งขอบกระดาษแบบ Mirror margins (ระยะขอบเพ่ือการเย็บเลมหนังสือ) ตั้งระยะขอบบนและ 

ขอบลางอยางละ 2.0 cm, ขอบนอก 1.5 cm และขอบใน 2.5 cm การพิมพใชอักษรแบบ TH SarabunPSK ตลอดท้ังตนฉบับ 

2.3 การระบุประเภทบทความ 

 ผูเขียนจะตองระบุประเภทของบทความท่ีมุมบนขวาในหนาแรกของบทความวาเปนบทความวิจัย บทวิจัยยอ หรือบทความ

ปริทัศน (ดูแบบฟอรมตนฉบับ) 

2.4 หัวเรื่อง 

 สวนหัวเรื่องจะมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 

• ช่ือบทความ ใชอักษรขนาด 16 pt ตัวหนา จัดกระจายแบบไทย (Thai distributed) ช่ือบทความควรสั้นกระชับ ไดใจความ  

และมีความจําเพาะเจาะจงกับเน้ือหาของงาน 

• ช่ือ นามสกุล ผูเขียน ใชอักษรขนาด 14 pt ตัวหนา จัดกระจายแบบไทย ไมใชคํานําหนาช่ือ ระหวางช่ือผูเขียนแตละคนใหใช

เครื่องหมายจุลภาคคั่น หลังช่ือผูเขียนใหแสดงกํากับตนสังกัดดวยตัวเลขแบบอักษรยก (superscript) และใหกํากับผูรับผิดชอบ

บทความดวยเครื่องหมายดอกจัน กองบรรณาธิการจะถือวาผูเขียนทุกคนท่ีมีช่ือปรากฏในตนฉบับไดรับทราบและเห็นพองกับเน้ือหา

ในตนฉบับน้ัน 

• ตนสังกัดและท่ีอยู ใชอักษรขนาด 12 pt ตัวธรรมดา จัดกระจายแบบไทย กํากับแสดงตนสังกัดดวยตัวเลขแบบอักษรยก  

แลวตามดวยช่ือตนสังกัดและท่ีอยู (จังหวัดและรหัสไปรษณีย) 

• ใหระบุหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และอีเมล ของผูรับผิดชอบบทความ 

 



 

2.5 บทคัดยอ 

 บทความภาษาไทยจะตองมีบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหลําดับบทคัดยอภาษาไทยมากอนภาษาอังกฤษ การ

พิมพบทคัดยอจะจัดเปน 1 คอลัมน จัดกระจายแบบไทย ใชอักษรขนาด 14 pt บรรทัดแรกใหยอหนา (indentation) 1.0 cm 

บทคัดยอควรสั้นกระชับ (ไมควรเกิน 250 คํา) เน้ือความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค วิธีการ ผล การคนพบท่ีสําคัญ และสรุป 

2.6 คําสําคัญ 

 ทายบทคัดยอใหระบุคําสําคัญ 3-5 คํา ใชอักษรขนาด 14 pt คําสําคัญท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหใชเครื่องหมายจุลภาคคั่น

ระหวางคํา สําหรับภาษาอังกฤษใชอักษรตัวพิมพใหญกับอักษรตัวแรกของทุกคํา 

2.7 เน้ือความ 

 สวนเน้ือความใชการจัดหนาเปน 2 คอลัมน ความกวางของแตละคอลัมน 8.25 cm ระยะระหวางคอลัมน 0.5 cm จัดกระจาย

แบบไทย หัวเรื่องยอยใหใชหมายเลขกํากับ และพิมพตัวหนา เชน “1 บทนํา” (ตามดวย 1.1 พิมพตัวเอียง, 1.1.1 พิมพตัวหนาและ

เอียง, ...) และจัดกระจายแบบไทย บรรทัดแรกของทุกยอหนาใหยอหนา 0.5 cm และใหใชอักษรขนาด 14 pt ตลอดท้ังเน้ือความ 

ยกเวนรายการเอกสารอางอิง ในรายการเอกสารอางอิง ใหยอหนา 0.5 cm แบบ Hanging 

เน้ือความควรประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี 

• บทนํา (introduction) ควรมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของตรงประเด็น กลาวถึงท่ีมาของปญหาและความสําคัญของผลงานท่ี

ผูเขียนตองการนําเสนอ ตอนทายบทนําควรระบุวัตถุประสงคและขอบเขตของงานอยางชัดเจน 

• อุปกรณและวิธีการ (materials and methods) การเขียนสวนอุปกรณและวิธีการใหบรรยายรอยเรียงกันไป ไมเขียนในลักษณะ 

นํารายการอุปกรณมาเรยีงลําดับ (list) ควรอธิบายอยางเปนข้ันตอนและมีรายละเอียดเพียงพอใหผูอานท่ีสนใจสามารถทําการทดลอง

ซ้ําได วิธีการท่ีเปนท่ีทราบดีในสาขาวิชาน้ัน หรือเปนมาตรฐาน หรือถูกเผยแพรโดยผูอ่ืนมากอน ควรใชการอางอิงโดยไมตองอธิบาย

รายละเอียดซ้ํา การกลาวถึงช่ือทางการคาของอุปกรณเพ่ือความสมบูรณของขอมูลเชิงวิทยาศาสตรสามารถทําได แตท้ังน้ีตองไมมีนัย

ท่ีแสดงถึงการรับรองหรือสนับสนุนผูผลิตรายใดรายหน่ึง 

• ผลและวิจารณ (results and discussion) ผลท่ีนําเสนอควรเปนขอมูลท่ีผานการวิเคราะหสังเคราะห ไมใชขอมูลดิบ โดยนําเสนอเปน

ลําดับสอดคลองกับท่ีอธิบายไวในสวนอุปกรณและวิธีการ ควรมีการแปลและวิจารณผลอยางมีหลักการและมีขอมูลสนับสนุนชัดเจน 

อาจมีการเปรียบเทียบผลกับงานวิจัยในทํานองเดียวกันท่ีเผยแพรมากอน รวมท้ังอาจใหขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 

ท่ีเก่ียวของกันในอนาคต 

• สรุป (conclusions) เปนการลงความเห็นหรือสรุปการคนพบท่ีสําคัญท่ีไดจากงานวิจัย ควรสั้นกระชับ และไมอธิบายซ้ําซอนกับ

เน้ือความในสวนกอนหนา 

• กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) เปนสวนท่ีผูเขียนแสดงคําขอบคุณแกบุคคล หรือหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการ

สนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ท้ังน้ี ไมจําเปนตองแสดงคําขอบคุณแกผูรวมเขียนบทความซึ่งมีช่ือปรากฏในสวนหัวเรื่องแลว  

สวนกิตติกรรมประกาศอาจมีหรือไมมีก็ได 

• เอกสารอางอิง (references) การอางอิงใชระบบช่ือผูแตง-ปท่ีตีพิมพ (name-year system) ควรอางอิงเฉพาะแหลงขอมูลท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวของกับงานวิจัยของผูเขียน เอกสารอางอิงท่ีใชตองไดรับการยอมรับทางวิชาการ ไมควรอางอิงแหลงขอมูลท่ีเขาถึงไดยาก เชน 

รายงานผลการวิจัยท่ีเผยแพรในกลุมแคบๆ ขอมูลท่ีไมถูกตีพิมพ หรือการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล เอกสารอางอิงทุกช้ินท่ีถูกอาง

ถึงในเน้ือความตองปรากฏอยูในรายการเอกสารอางอิง และในทํานองเดียวกันเอกสารอางอิงทุกช้ินท่ีปรากฏอยูในรายการ

เอกสารอางอิงตองถูกอางถึงในเน้ือความ การอางถึงเอกสารอางอิงภาษาไทยในเน้ือความใหใชรูปแบบ “ช่ือผูแตง (ปท่ีตีพิมพ)” เชน 

“มงคล (2545) แสดงใหเห็นวา ...” หรือ “ความเร็วการหมุนลูกมะพราวและความเร็วของมีดปอกมีผลตอความเรียบของผิวลูก

มะพราว (บัณฑิต, 2550)” หรือ “อนุพันธ และศิวลักษณ (2555) พบวา ...” แตหากเอกสารอางอิงเปนภาษาอังกฤษใหใชรูปแบบ 

“นามสกุลผูแตง (ปท่ีตีพิมพ)” เชน “Mettam (1994) แสดงใหเห็นวา ...” การอางถึงเอกสารอางอิงภาษาไทยซึ่งมีผูแตงตั้งแต 3 คน

ข้ึนไปใชคําวา “และคณะ” หลังช่ือผูแตงคนแรก เชน “สมชาติ และคณะ (2551)” สําหรับเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษใหใชคําวา  

“et al.” เชน “Perez-Mendoza et al. (1999)” การจัดเรียงรายการเอกสารอางอิง ใหจัดเรียงเอกสารอางอิงภาษาไทยกอน แลว

 



 

ตามดวยเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ สําหรับเอกสารอางอิงภาษาไทย ใหจัดเรียงเอกสารอางอิงตามลําดับอักษรของช่ือผูแตง ซึ่งถาผู

แตงคนแรกเปนคนเดียวกัน ใหเรียงลําดับตามอักษรของช่ือผูแตงคนถัดไป ถาช่ือผูแตงเหมือนกันท้ังหมดใหเรียงลําดับตามปท่ีพิมพ 

ถาปท่ีพิมพเปนปเดียวกันใหระบุความแตกตางดวยอักษร “ก”, “ข”, “ค” ตอทายปท่ีตีพิมพ สําหรับเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ ให

จัดเรียงเอกสารอางอิงตามลําดับอักษรของนามสกุลผูแตง ซึ่งถาผูแตงคนแรกเปนคนเดียวกัน ใหเรียงลําดับตามอักษรของนามสกุล 

ผูแตงคนถัดไป หากผูแตงเปนคนเดียวกันท้ังหมด ใหเรียงลําดับตามปท่ีตีพิมพ ในกรณีท่ีผูแตงเปนคนเดียวกันท้ังหมดและตีพิมพในป

เดียวกัน ใหระบุความแตกตางดวยตัวอักษร “a”, “b”, “c” ตอทายปท่ีตีพิมพ ช่ือวารสารวิชาการท่ีนํามาอางอิงใหใชช่ือเต็ม 

2.8 ตัวอยางการพิมพรายการเอกสารอางอิง 
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2.9 หนวย 

 ใชระบบหนวย International Systems (SI) ใหถือวาหนวยเปนสัญลักษณ ดังน้ันแมในบทความจะมีเน้ือความเปนภาษาไทย 

หนวยท่ีใชจะเปนหนวยภาษาอังกฤษเสมอ เชน “มวล 15 kg” ไมใช “มวล 15 กิโลกรัม” หรือ “มวล 15 กก.” เปนตน ใหเขียนหนวยท่ี

มีลักษณะเปนเศษสวนในรูปตัวเลขยกกําลัง เชน “m s-1” ไมใช “m/s” เปนตน 

2.10 สมการ 

สมการท่ีไมซับซอนอาจพิมพแทรกระหวางขอความภายในบรรทัดได สมการท่ีมีความซับซอนใหพิมพแยกบรรทัดดวย Equation 

editor ควรกําหนดหมายเลขใหกับทุกสมการตามลําดับการปรากฏในตนฉบับของสมการ และควรอางถึงสมการในเน้ือความตาม

หมายเลขท่ีกําหนดไว ควรนิยามตัวแปรทุกตัวในสมการเมื่อถูกอางอิงถึงครั้งแรก ตัวแปรควรพิมพดวยตัวอักษรเอียง และใชอักษรหรือ

สัญลักษณท่ีเปนท่ีนิยมในสาขาน้ันๆ หากจําเปนตองมีการกําหนดสัญลักษณหรอืตัวแปรข้ึนใหมเปนจํานวนมาก ควรทําตารางสัญลักษณ

เฉพาะ (nomenclature) 

2.11 ภาพและตาราง 

ใหแทรกภาพและตารางลงในเน้ือความ โดยรายละเอียดของภาพจะตองสามารถมองเห็นไดชัดเจนเมื่อเรียงพิมพ ภาพถายควรมี

ความละเอียดอยางนอย 300 dpi ภาพท่ีเปนกราฟจะตองมีคําอธิบายแกน คําอธิบายสัญลักษณในกราฟ พรอมระบุหนวยใหชัดเจน 

เน่ืองจากวารสารฯ จะถูกจัดพิมพแบบขาว-ดํา ดังน้ัน ผูเขียนควรคํานึงถึงการสูญเสียความชัดเจนของภาพสีเมื่อตองจัดพิมพเปนภาพ

ขาว-ดํา ตารางควรจัดรูปแบบใหเรียบรอย เสนตารางใชเฉพาะเสนแนวนอน ไมใชเสนแนวตั้ง 

ช่ือภาพและตาราง ตลอดจนขอความท้ังหมดในภาพและตารางใหใชภาษาอังกฤษ ใหเขียนช่ือภาพไวดานใตภาพ โดยใชรูปแบบ 

ดังตัวอยางเชน “Figure 1 Relationship between …” สวนช่ือตารางใหเขียนไวดานบนตาราง โดยใชรูปแบบดังตัวอยางเชน 

“Table 1 Results of …” ใหจัดขอบซายขวาของช่ือภาพและตารางเปนแบบจัดกระจายแบบไทย ใชอักษร TH SarabunPSK ขนาด 

14 pt ช่ือภาพและตารางควรสื่อใหผูอานสามารถทําความเขาใจสาระสําคัญของภาพหรือตารางน้ันๆ ได แมไมอานเน้ือความ การ

กําหนดหมายเลขภาพและตารางใหเปนไปตามลําดับการปรากฏในตนฉบับ ใหใชรูปแบบการอางอิงถึงภาพและตารางในเน้ือความ  

ดังตัวอยางเชน “... ดังผลการทดลองใน Figure 1” หรือ “Table 1 เปนคาเฉลี่ยของ ...” ควรแทรกภาพหรือตารางเมื่อจบยอหนาท่ีมี

การอางถึงภาพหรือตารางน้ันๆ ทันที 

2.12 หมายเลขบรรทัด (line number) 

เพ่ือความสะดวกในการประเมินบทความของผูทรงคุณวุฒิ ใหกําหนดหมายเลขบรรทัดดวยอักษร TH SarabunPSK ขนาด 8 pt 

เยื้องจากขอความ 1 mm นับทีละ 1 บรรทัด โดยกําหนดใหบรรทัดแรกของคอลัมนซายเปนบรรทัดหมายเลข 1 และเริ่มนับลําดับเลข

ใหมในแตละหนาตลอดท้ังตนฉบับ 

3. การสงตนฉบับ 
ผูเขียนสามารถสงไฟลตนฉบับทางระบบ online submission ไดท่ี http://tsae.asia/journals/index.php/tsaej2014/ 
 

 


