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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม 
(Guidelines for Authors in Journal of Food Technology, Siam University) 

 

 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม มี
ขอบเขตครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดพิมพ์ปีละ 
1 ฉบับ ต้องเป็นงานท่ีไม่เคยถูกน าไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่น
ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสาร
ใดๆ  
  บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มี 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) บทความวิจัย เป็นบทความที่มีรูปแบบการเขียนตาม
หลักวิชาการ ระบุถึงปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานวิจัย 
สามารถอภิปรายและสรุปผลที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือการน าไปประยุกต์ใช้ และ 2) บทความวิชาการ 
เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอ
แนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานวิชาการที่ได้รวบรวม และเรียบเรียง
มาจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็น
บทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้ส าหรับผู้ที่สนใจ
ทั่วไป 
การเตรียมตน้ฉบับบทความ 
1. ขนาดกระดาษต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว พิมพ์
แบบแนวตั้ง (portrait) โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ (page setup) 
ดังนี ้
 ส่วนระยะขอบ (margins): 
  ด้านบน (top)  2.9 เซนติเมตร 
  ด้านล่าง (bottom)  2.9 เซนติเมตร 
  ด้านซ้าย (left)  2.1 เซนติเมตร 
  ด้านขวา (right)  2.1 เซนติเมตร 
  ขอบเย็บกระดาษ (gutter): 0 นิ้ว 
   หัวกระดาษ (header) 1.25 เซนติเมตร 
   ท้ายกระดาษ (footer) 1.25 เซนติเมตร 
2. ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่ งช่วงบรรทัดของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (line spacing) เป็นลักษณะบรรทัดเดี่ยว (Single 
Space) และต้องระบุหมายเลขบรรทัดและเลขหน้าก ากับไว้ทุก
หน้า ให้มขีนาด 16 point 
3. ตัวอักษร ใช้ไทยสารบัญพีเอสเค (TH SarabunPSK) และ
พิมพ์ตามที่ก าหนดดังนี้  
  3.1 ชื่อเร่ือง (title)   ภาษาไทย และภาษาอังกฤษขนาด 
18 point ก าหนดกึ่งกลาง ตัวหนา  
 3.2 ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)  
   ชื่อผู้เขียน (author (s)) ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point 
ตัวธรรมดา ก าหนดกึ่งกลาง หากมีผู้แต่งหลายคนและมีหน่วยงานท่ี
แตกต่างกัน ให้ใช้ตัวอักษรอารบิคตัวเล็กท่ีแตกต่างกัน ก ากับเหนือ

ตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลของแต่ละคน ใส่เครื่องหมายจุลภาค 
(comma) ถัดจากตัวอักษรอารบิค และใช้เครื่องหมายดอกจันทร์ 
(asterisk) ส าหรับผู้ ท่ีใช้เป็นบุคคลในการติดต่อ (corresponding 
author) 
   ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน (affiliation) ภาษาไทย–อังกฤษ 
ขนาด 14 point ตัวธรรมดา ก าหนดกึ่งกลาง อยู่ถัดลงมาจากชื่อ
ผูเ้ขียน ให้เขียนเรียงตามล าดับตัวอักษรอารบิคท่ีก ากับไว้ในส่วนของ
ชื่อผู้แต่ง โดยใช้ตัวอักษรแบบ ขนาด 14 point ตัวธรรมดา โดย
ประกอบด้วยสาขาวิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย ส าหรับ
สถาบันการศึกษา ส่วนหน่วยงานอื่น ประกอบด้วยแผนก และ
หน่วยงาน 
   อี เมลล์ของผู้แต่ง ท่ีต้องการใช้ ในการติดต่อ (email of 
corresponding author)  อยู่ถัดลงมาจากท่ีอยู่ของผู้แต่ง โดยให้ใส่
อีเมลล์ท่ีสามารถติดต่อกลับได้ในระหว่างด าเนินการ โดยใช้ตัวอักษร
และขนาดเดียวกับท่ีอยู่ของผู้แต่ง 
 3.3 บทคัดย่อ  
  ชื่ อ  “บทคัดย่อ” และ  “ABSTRACT” ขนาด  16 point 
ก าหนดกึ่งกลาง ตัวหนา  
   ข้อความของบทคัดย่อภาษาไทย และภาษา อังกฤษ ขนาด 
16 point ก าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา  
  ให้ย่อหน้า 1.27 เซนติเมตร 
  มีจ านวนค าไม่เกิน 250 ค า ส าหรับภาษาไทย และไม่เกิน 
200 ค า ส าหรับภาษาอังกฤษ  
   ค าส าคัญ (keyword) ท้ังภาษาไทยและภาษา อังกฤษ ต้อง
ไม่เกินภาษาละ 5 ค า ควรเลือกค าส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบทความ (โดย
อยู่ด้านล่างของบทคัดย่อ) และใช้ตัวอักษร ขนาด 14 point ตัว
ธรรมดา 
 3.4 เนื้อหาของบทความ (content) ความยาวเรื่องไม่
ควรเกิน 15 หน้า รวมทั้งตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง 
  หัวข้อใหญ ่ขนาด 16 point ก าหนดชิดซ้าย ตัวหนา  
   หัวข้อรอง ขนาด 16 point ก าหนดชิดซ้าย ตัวหนา  
   ตัวอักษร ขนาด 16 point ก าหนดชิดขอบ ตัวธรรมดา  
   ย่อหน้า 1.27 เซนติเมตร 
   กรณีท่ีมีค าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก 
 ส่วนรายละเอียดของเนื้อหาบทความ มีดังต่อไปน้ี 
 1) บทน า (introduction)  
 2) วั ส ดุ  อุ ป ก รณ์ แ ล ะ วิ ธี ก า รท ด ล อ ง  (materials and 
methods)  
 3) ผลการทดลองและวิจารณ์ (results and discussion)  
 4) สรุปผล (conclusions) 
 5) กิตติกรรมประกาศ (acknowledgements) (ถ้าม)ี 
 6) เอกสารอ้างอิง (references) 
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 3.5 ตารางและรูปภาพ (table and figure)  
 ส าหรับหัวตารางและหัวรูปภาพ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 
point ตัวหนา ส าหรับค าอธิบายตารางหรือรูปภาพให้ใช้ตัวอักษร
ขนาดเดียวกันแต่เป็นตัวธรรมดา ตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีน าเสนอใน
รูปกราฟหรือตาราง ให้มีขนาดตามความเหมาะสม ท่ีสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อตีพิมพ์แล้ว ค ำอธิบำยและตัวอักษรต่ำงๆ ใน
ตำรำง กรำฟ และรูปภำพต้องเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ส าหรับ
ค าอธิบายเชิงอรรถ (footnote) ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัว
ธรรมดา 
 3.6 การเขียนเอกสารอ้างอิง 
 1) การพิมพ์อ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ 
   ใช้การอ้างอิงระบบล าดับหมายเลข  (numerical order 
system) โดยระบุล าดับหมายเลขอ้างอิงท้ายข้อความหรือชื่อบุคคลท่ี
น ามาอ้างอิง ให้เริ่มจากหมายเลข 1, 2, 3 ไปตามล าดับท่ีอ้างอิงก่อน-
หลัง โดยใช้เลขอารบิคอยู่ในวงเล็บใหญ่ 
   การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบับ ถ้ามีการอ้างอิง
ต่อเนื่องกันจะใช้เครื่องหมายยติภังค์ (hyphen หรือ -) เชื่อมระหว่าง
ฉบับแรกถึงฉบับสุดท้าย เช่น [1-5] แต่ถ้าอ้างอิงเอกสารท่ีมีล าดับไม่
ต่อเน่ืองกัน จะใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ันระหว่าง เช่น [4,8,12-
15] เป็นต้น 
 2) การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
 การอ้างอิงในตอนท้ายของบทความให้เรียงล าดับก่อน -
หลัง (numerical order) 
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  ท้ังน้ีการอ้างอิงท่ีนอกเหนือจากตัวอย่างข้างต้น  สามารถดู
ตัวอย่างได้จากเว็บไซต ์http://www. foodtech.siam.edu 
 

 บทความวิชาการ เป็นบทความท่ีเขียนขึ้นหรือการเรียบเรียง 
(reviews) เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือแนวคิดใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการในแขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง ท่ีมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า พร้อมบทน า (introduction) 
รูปแบบลักษณะการพิมพ์ใช้แบบเดียวกับต้นฉบับบทความงานวิจัย 
 

การส่งบทความที่จะตีพิมพ์ ในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยสยาม 
  การจัดส่งต้นฉบับบทความ ให้จัดส่งจ านวน 2 ชุด พร้อมข้อมูล
ในแผ่น CD โดยส่งมาท่ีกองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีการ
อาหาร มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 
ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 หรือ
ส่งไฟล์ต้นฉบับนามสกุล  .doc และ .pdf อย่างละ 1 ไฟล์ มาท่ี 
Email: JFT.SiamU@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร 
รายละเอียดการเตรียมบทความ  และแบบฟอร์มวารสารได้ ท่ี 
http://www.foodtech.siam.edu หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้
ท่ี 0-2867-8026  
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Guidelines for authors in Journal of Food Technology, Siam University 
 
 

  Journal of Food Technology, Siam University 
is a Thai and English peer-reviewed journal, which 
publishes once a year by Faculty of Science, Siam 
University. The scopes of the journal include food 
chemistry, agricultural and food science, 
biochemistry, microbiology and other related fields. 
Reviews and research articles in any related areas are 
welcomed for publication free of charge. 
Contributions that do not fulfill these requirements 
will not be considered for review and publication. 
Submission of a paper will be held to imply that it 
presents original research, which it has not been 
published previously, and it is not under 
consideration for publication elsewhere. 
 1) Research articles are reports of complete, 
scientifically sound and original research contributing 
to new knowledge. The paper must be organized as 
described in ‘Article structure’ below. Papers should 
not exceed 5,000 words or about 15 printed pages 
including figures and tables for both Thai and English 
language. 
  2) Reviews should present a focused aspect 
on topic of current interest or an emerging field. They 
are not intended as comprehensive literature surveys 
covering all aspects of the topic, but should include 
all major findings and bring together reports from a 
number of sources. The reviews should aim to give 
balanced, objective assessment by giving due 
reference to relevant published work, and not merely 
present the opinions of individual authors or 
summarize only work carrier out by the authors or by 
those with whom the authors agree. Undue 
speculation should also be avoided. Reviews 
generally should not exceed 10,000 words. 
 
Preparation of manuscripts 
1) Page setup of a manuscript: It is important that the 
file will be saved in the native format of the word 
processor used. The text should be in single-column 

format. Keep the layout of the text as simple as 
possible. All manuscripts could be written in both Thai 
and English language on portrait A4 papers with page 
setting up as follows: 
 Margins  Top:  2.9 cm 
   Bottom  2.9 cm 
   Left  2.1 cm 
   Right  2.1 cm 
 Gutter:    0 inch 
   Header  1.25 cm 
   Footer  1.25 cm 
 Line spacing:  All lines and pages must be 
continuously numbered. All text in the content must 
be TH SarabunPSK with the size of 16 point. 
 
2) Article structure 
  2.1. Title: Titles are often used in information-
retrieval systems. Avoid abbreviations and formulae 
where possible. Size of fonts for the title is bold 18 
point at the middle of the page. 
  2.2. Author name(s) and affiliations: Present 
name and surname must be clearly and written in size 
of 14 point at the middle of the page. Present the 
author’s affiliation address (where the actual work 
should be done) below the names. Indicate all 
affiliations with a low-case superscript letter 
immediately after the author’s name and in front of 
the appropriate address. 
  2.3. Corresponding author: Clearly indicate who 
will handle correspondence at all stages of refereeing 
and publication, also post-publication. Contact 
information for the corresponding author, including full 
name, complete mailing address, telephone, fax, and e-
mail address. Contact details must be kept up to date 
by the corresponding author with size of 14 point. 
  2.4. ABSTRACT: The abstract should state 
briefly the purpose of the research, the principal results 
and major conclusions. References should be avoided. 
An abstract is often presented separately from the 
article; therefore, it must be able to stand alone. Also, 
non-standard or uncommon abbreviations should be 
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avoided, but if essential they must be defined at their 
first mention in the abstract itself. The abstract is not 
exceeding 250 words for Thai and 200 words for English 
language in length. 
  2.5. Keyword: Immediately after the abstract, 
provide a maximum of 5-6 keywords, using American 
spelling for English version as well as Thai version and 
avoiding general and plural terms and multiple 
concepts (avoid, for example, 'and', 'of'). Be sparing with 
abbreviations: only abbreviations firmly established in 
the field may be eligible. These keywords will be used 
for indexing purposes. 
  2.6. Introduction: Review pertinent work, cite 
key references and explain importance of the research. 
State the objectives of the work and provide an 
adequate background, avoiding a detailed literature 
survey or a summary of the results.  
  2.7. Material and methods: Provide sufficient 
detail to allow the work to be reproduced. Methods 
already published should be indicated by a reference: 
only relevant modifications should be described. Trade 
names should be avoided in defining products 
whenever possible. If naming a product trade name 
cannot be avoided, the trade names of other like 
products also should be mentioned, and first use 
should be accompanied by the superscript symbol, e.g. 
™ or ®, followed in parentheses by the owner's name. 
If a product trade name is used, it is imperative that the 
product can be described in sufficient detail so that 
professionally trained readers will understand the 
nature of the product. Do not use trade names in titles. 
The mention of critical, especially novel, supplies and 
pieces of equipment ought to be followed, in 
parenthesis, by name of manufacturer or provider, and 
on the first mention only, city, state/province, and 
country (such as Sigma-Aldrich Corp., St. Louis, Mo., 
U.S.A.). 
  2.8. Results and discussion: A combined 
Results and Discussion section is often appropriate. 
Present and discuss results concisely using figures and 
tables as needed. Do not present the same information 
in figures and tables. Results should be clear and 
concise, while discussion should explore the 
significance of the results of the work and clearly 

indicate what new information is contributed by the 
present study. Avoid extensive citations and discussion 
of published literature. 
  2.9. Conclusion: Conclusions of the study may 
be presented in a brief conclusions section (not a 
summary) without references. 
  2.10. Reference: List only those references 
cited in the text. Please ensure that every reference 
cited in the text is also present in the reference list 
(and vice versa). All publications cited in the text must 
be presented in number only, enclosed in brackets. At 
the end of the manuscript, list the references in the 
order they appear in the text. Please do not abbreviate 
journal titles. The manuscript should be carefully 
checked to ensure that the spelling of authors' names 
and dates are exactly the same in the text as in the 
reference list. 
 

Format or references:  
Journal: Tsami, E. and Katsioti, M. (2000). Drying kinetics for 
some fruits: Predicting of porosity and colour during 
dehydration. Drying Technology. 18: 1559–1581.  
Book: Lachman, L., Lieberman, H.A. and Kanig, J.L. (1974). The 
Theory and Practice of Industrial Pharmacy. Philadelphia: Lea 
and Febiger. 
Contribution to a Book: Epstein, N. and Grace, J.R. (1997). 
Spouting of particular solids. In M.E. Fayed and L. Otten, (Eds), 
Handbook of Powder Science and Technology. New York: Van 
Nostrand Reinhold Co., 509–536.  
Conference Proceedings: Lerici, C.R., Dalla Rosa, M. and 
Pinnavia, G. (1983). Direct osmotic as pre-treatment to fruit 
drying. In Proceedings of European Conference on Food 
Chemistry, pp 287–296. March 15–18, 1983, Rome, Italy.  
  2.11. Acknowledgement: List sources of 
financial or material support, the names of individuals 
whose contributions were significant but not deserving 
of authorship, and journal series numbers. 
Acknowledgment of an employer's permission to 
publish will not be printed.  
Illustrations. Illustrations submitted should be digital 
files. Digital files should follow these guidelines: 300 dpi 
or higher, sized to fit on journal page, EPS, TIFF, or PSD 
format only, submitted as separate files, not embedded 
in text files. 
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ช าระเงินโดย 
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