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1. บทน า 
บทน า ... . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .  [1], [2] 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………… [3] 
 บทน า ................................................................. 
……………………………………………… (Figure 1) 
 

 
 

Figure 1. Rhizomes of Wan chak mod look 
1=C.  comosa,  2=C. elata, 3=C .latifolia, 4=C. xanthorrhiza 

 
2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีการวิจยั 
2.1 (สามารถมีหวัข้อย่อยได้)  
รายละเอยีด [4] …………………………………………… 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………[3], [5], [6] 
 รายละเอยีด .......................................................  
 
2.2 (สามารถมีหวัข้อย่อยได้) 
รายละเอยีด  …………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………[7], [8 
 รายละเอยีด .......................................................  
………………………………………………………………
………………………………………………[7], [9] 
 
3. ผลการวิจยั (สามารถมีหวัข้อย่อยได้) 
ผลการวจิยั.............................................................. 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

ผลการวจิยั.............................................................. 
………………………………………………………………
………………………………………………… (Table 1) 
……………………………………………………………… 
 



 

 

Table 1. Barrier properties of plastic composition, 
water vapor transmission rate (WVTR), and oxygen 
transmission rate (OTR) used in the experiment 
 

Plastic 
Composition 

WVTR plastic 
(g/m2 

/24hr.atm:38°
C,90% RH) 

OTR plastic 
(cc/m2/24 

hr.atm:23°C) 

20 μ OPP/CPP < 8 < 2,000 
12 μ PET/LLDPE < 40 < 130 
12 μ MET < 2 < 3 
 
4. สรปุและเสนอแนะ 
สรุปและเสนอแนะ………………………………………. 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

ผลการวจิยั.............................................................. 
………………………………………………………………
………………………………………………… 

 
กิตติกรรมประกาศ 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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หมายเหต ุ
1. ตรวจสอบรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง  ใน 

ค าแนะน าส าหรบัผูเ้ขียน 
2. ส าหรบั Figure(s) และ Table(s) ถ้าผูเ้ขยีนประสบ

ปัญหาในการจดัวางบน Template สามารถจดัเตรยีม 
Figure(s)  และ Table(s)  แยกออกจาก Template 
ได้และทางกองบรรณาธิการวารสารจักได้น ามา
จดัรปูแบบต่อไป 


