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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

CERAMICS 
 
วศ 188  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์- 
 เซรามิก เพ่ือการส่งออก ของผู้ประกอบการ- 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ระหว่างกรม 
 วิทยาศาสตร์บริการ กับ มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ.  
 กรุงเทพฯ : กรม, [2560]. 421 หน้า. 
  
 
COMPILING FILES 
 
BSTI 
CF-112  มะม่วง : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Mango :  
 products and processing) : แฟ้ม 
 ประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / ส านัก 
 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
 กรุงเทพฯ : ส านักฯ, 2561.  
 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
 
 
 
BSTI 
CF-113 อะโวคาโด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Avocado :  
 products and processing) : แฟ้ม 
 ประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / ส านัก 
 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
 กรุงเทพฯ : ส านักฯ, 2561.  
 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
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FOOD & FOOD TECHNOLOGY   
 
664.09 
FOO  Food and beverage packaging  
2nd ed. technology / edited by  
 Richard Coles, Mark Kirwan.  
 2nd ed. Oxford : Wiley-Blackwell,  
 c2011. xvi, 326 p. 
 
 
 
613.2 
FUNi    Functional foods, nutraceuticals,  
  and degenerative disease  
  prevention / edited by  
  Gopinadhan Paliyath,  
 Marica Bakovic, Kalidas Shetty.  
 Chichester, West Sussex, UK ;  
 Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 
 c2011. xx, 403 p. 
 
 
Ref. 
363.1926 
HAN   Handbook of food safety  
 engineering / edited by . 
 Da-Wen Sun. Oxford :  
 Wiley-Blackwell, c2012.  
 xxiii, 840 p. 
 
 
Ref. 
664.8 
HAN  Handbook of vegetables and  
 vegetable processing / editor,  
 Nirmal K. Sinha ; administrative  
 editor, Y. H. Hui. Ames, Iowa :  
 Wiley-Blackwell, c2011.  
 xiv, 772 p. 
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NUTRITION & DIETETICS 
 
612.397 
FUN Functional dietary lipids : food  
 formulation, consumer issues  
 and innovation for health /  
 edited by Thomas A.B. Sanders.  
 Cambridge : Woodhead Publishing, 
 c2016. xxii, 309 p. (Woodhead  
 publishing series in food science,  
 technology and nutrition ;  
 number 294). 
 
 
 
PHARMACOLOGY 
 
615.321 
FRU     Fruit and vegetable phytochemicals :  
 chemistry, nutritional value  
 and stability / [editors] :  
 Laura A. de la Rosa,  
 Emilio Alvarez-Parrilla,  
 Gustavo A. Gonzalez-Aguilar. 
 Ames, Iowa : Wiley-Blackwell,  
 c2010. xi, 367 p. 
 
 
 
 
615.321  
ท 558 ทุเรียนเทศสู้มะเร็ง เจ๋งกว่าคีโม /  
2557 หมออาสาแพทย์แผนไทย.  
 กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557.  
 120 หน้า. 
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POLLUTION 
 
363.7392 
ค 17  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
2559 กรมควบคุมมลพิษ. 
 สถานการณ์และการจัดการมลพิษ- 
 ทางอากาศและเสียงของประเทศไทย  
 ปี 2559 / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  
 กรุงเทพฯ : กรม, 2560. 108 หน้า. 
 
 
 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 
354.333  
ท 164  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  
2560 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร- 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 พ.ศ. 2560-2564 / ส านักงานนโยบายและ 
 แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
 กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2560. 149 หน้า. 
 
 
 
 
อ้างอิง 
595.7 
ก 767  เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. 
2559  Thailand insect guide : คู่มือ 
 จ าแนกชนิดแมลงและแมงด้วยภาพถ่าย 
 ที่สมบูรณ์ที่สุด / เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. 
 พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สารคด,ี 2559.  
 416 หน้า. 
 
 
 
 



- 5 - 
 

 

ท าเนียบนาม 
502.8 
พ 617  บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด. 
 General products catalog :  
 world class products support  
 for science and technology /  
 Bara Scientific co.ltd. กรุงเทพฯ : 
 บริษัท พาราไซแอนติฟิค, [ม.ป.ป].  
 124 หน้า. 
 
 
 
779 
ป 457  ปริตตา หวังเกียรติ. 
2559 ถึงฅนในอนาคต /  
 ปริตตา หวังเกียรติ. กรุงเทพฯ :  
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,  
 2559. 60 หน้า. 
 
 
 
 
 
381.34 
ส 691  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. 
2560 คู่มือผู้บริโภค / ส านักงาน 
 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. 
 กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2560.  
 61 หน้า. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

Std. 
ASTM  ASTM International. 
2018  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 3-4, 9, 14-15, 2018 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International, 
 c2018. 10 v. 
  
 

The United States of America 
 National Fire Protection Association 
 
 NFPA 87 : 2018 Fluid heaters. 

NFPA 90A : 2018 Installation of air-conditioning and ventilating systems. 
NFPA 90B : 2018 Installation of warm air heating and air-conditioning  
  systems. 
NFPA 92 : 2018 Smoke control systems. 
NFPA 96 : 2017 Ventilation control and fire protection of commercial  
  cooking operations. 
NFPA 99 : 2018 Health care facilities code. 
NFPA 99B : 2018 Hypobaric facilities. 
NFPA 101 : 2018 Life safety code. 
NFPA 101A : 2016 Alternative approaches to life safety. 
NFPA 102 : 2016 Grandstands, folding and telescopic seating, tents, and  
  membrane structures. 
NFPA 105 : 2016 Smoke door assemblies and other opening protectives. 
NFPA 110 : 2016 Emergency and standby power systems. 
NFPA 115 : 2016 Laser fire protection. 
NFPA 130 : 2017 Fixed guideway transit and passenger rail systems.  
NFPA 140 : 2018 Motion picture and television production studio  
  soundstages, approved production facilities, and  
  production locations. 
NFPA 150: 2016 Fire and life safety in animal housing facilities. 
NFPA 160 : 2016 Use of flame effects before an audience. 
NFPA 170 : 2018 Fire safety and emergency symbols. 
NFPA 204 : 2018 Smoke and heat venting. 
NFPA 214 : 2016 Water-cooling towers.  
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INFORMATION FILES 

IF 34 (315) Advanced proteomics and systems biology applied to study food allergy   
 (Current Opinion in Food Science 22, 2018 : 9-16)  

IF 83 (179) Application of mobile phase containing ionic liquid for HPLC analysis of selected 
 isoquinoline alkaloids (Journal of AOAC International 100 (6) 2017 : 1652-1659)  

IF 115 (27) Biotechnological applications of proteases in food technology (Comprehensive 
  Reviews in Food Science and Food Safety 17 (2) 2018 :  412-436)   

IF 55 (146) Chemical composition and sensory quality of Tunisian "Sayali" virgin olive oils  
 as affected by fruit ripening : toward an appropriate harvesting time (Journal   
 of the American Oil Chemists' Society 94 (7) 2017 : 913-922)  

IF 96 (83) Dates and fates of pyrogenic carbon : using spectroscopy to understand a 
 "missing" global carbon sink (Spectroscopy Asia 12 (2) 2016 : 4-7)  

IF 107 (142) Design and simulation analysis of lightweight HDPE milk bottle (Polymers & Polymer  
  Composites 26 (1) 2018 : 91-98)  

IF 55 (147) Evaluation of quality of argentinean sunflower oil used in high-moisture food frying 
 (Indian Journal of Science and Technology 11 (24) 2018 : 1-8)  

IF 100 (439) Force and torque testing for quality assurance across the cosmetics industry  
 (Soap, Perfumery & Cosmetics 90 (10) 2017 : 26-29)  

IF 81 (187) Formulations : power to the shower (Soap, Perfumery & Cosmetics 91 (1) 2018 : 
 42-43)  

IF 81 (186) Formulations : getting gen Z on side (Soap, Perfumery & Cosmetics 90 (7) 2017 : 45) 

IF 35 (312) Future market of pizza which attributes do they matter? (Agris on-line Papers  
 in Economics and Informatics 8 (4) 2016 : 59-71)  

IF 33 (60) Improving nutritional and food security status in muslim communities : Integration 
 of quranic practices in development programs: a review (International Journal 
 of Nutrition Sciences 3 (2) 2018 : 2-9)  

IF 96 (84) Influence of organic amendments on phytostabilization of Cd-contaminated soil 
 by Eucalyptus camaldulensis (Science Asia 42 (2) 2016 : 83-91)  

IF 100 (440) Ingredients (Soap, Perfumery & Cosmetics 90 (9) 2017 : 51)  

IF 116 (45) Inverted organic photovoltaic devices using zinc oxide nanocomposites as electron 
 transporting layer materials (Material Matters 9 (4) 2014 : 110-111)  
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IF 27 (32) An investigation of the combustion of fire-protected wooden materials modified 
 with polymer fireproofing agents (International Polymer Science and  
 Technology 45 (2) 2018 : 63-66)  

IF 118 (24) Ole : Facial imaging system with overhead lighting environment (Soap,  
 Perfumery & Cosmetics 90 (10) 2017 : 8-11)  

IF 100 (437) Overcoming the limits of aqueous formulas (Happi 54 (9) 2017 : 74-76)  

IF 92 (234) Phase and eutectics (Ceramics Monthly 65 (5) 2017 : 80-81)  

IF 31 (218) Polyphenol-enriched berry extracts naturally modulate reactive proteins in model 
 foods (Food & Function 8, 2017 : 4760-4767) 

IF 73 (74) Potassium chloride-based salt substitutes : A critical review with a focus on the 
       patent literature (Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 
                         16 (5) 2017 : 881-894) 

IF 101 (107) The role of water in surface stress relaxation of glass (Physics and Chemistry 
 of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology Part B                     
 58 (4) 2017 : 156-164) 

IF 135 (100) Simple and fast sample preparation followed by gas chromatography-tandem 
 mass spectrometry (GC-MS/MS) for the analysis of 2-and 4-ethylimidazole  
 in cola and dark beer (Journal of Food Science 82 (4) 2017 : 1044-1147)  

IF 92 (233) Surface tensions digital dilemmas for frit and glaze (Asian Ceramics AC17-9 : 
 36-40)   

IF 100 (438)     Sustainable shea (Soap, Perfumery & Cosmetics 90 (10) 2017 : 24)   
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บทความวารสารภาษาไทย 

Hi School สตาร์ตอัพเพ่ือสังคม (เส้นทางเศรษฐี 24, 426 (มี.ค. 2561) 23-24)  

"MELOLIZ" ชูเมนู "เค้กเต้าหู้" รายแรกในไทย (เส้นทางเศรษฐี 24, 426 (มี.ค. 2561) 72-73)  

"Run Ga Run" จับจุดขายธรรมชาติ+งานปักมือเทรนเนอร์ออนไลน์ (เส้นทางเศรษฐี 24, 427 (เม.ย. 2561) 36-37)  

กระเจี๊ยบเขียว หนึ่งเดียวของผักสู้พยาธิตัวจี๊ด (หมอชาวบ้าน 39, 467 (มี.ค. 2560) 16-19)  

กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis process) ตอนที่ 2 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2560) 51-60)  

กระเป๋าแบรนด์ไทย ชูแนวคิดจากขนมไทย (เส้นทางเศรษฐี 24,246 (มี.ค. 2561) 78-79)  

กล่องผลไม้กันช ้า : ภารกิจแรก พาสตรอว์เบอร์รี่ลงจากดอย (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 26, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 12-15)  

กว่าจะเป็นยารักษาโรคมะเร็ง (หมอชาวบ้าน 39, 468 (เม.ย. 2561) 40-43)  

การกระจายตัวทางพันธุกรรมของปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ระหว่างข้าวเหนียวด้าจากที่สูง
 และข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกที่ลุ่มและที่สูง (วารสารเกษตร 33, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 323-332)  

การโคลนบางส่วนและการแสดงออกของยีน myo-inositol 1-phosphate synthase (MIPS) ในอ้อยพันธุ์ป่าและ
 อ้อยปลูกภายใต้สภาพเลียนแบบดินเค็มโซดิก (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 35, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 98-107)  

การดัดแปรยางธรรมชาติด้วยวิธีทางเคมี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างกระชับ (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 40, 4 
 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 491-508)  

การตรวจวินิจฉัยเชื อแบคทีเรียก่อโรคที่ระบาดในฟาร์มปลานิลโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์ -อาร์เอฟแอลพี (วารสารเกษตร 
 33, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 427-435)  

การทวนสอบอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง Plate count agar (PCA) และ Reasoner's 2A (R2A) agar ส้าหรับการตรวจ
 วิเคราะห์จ้านวนจุลินทรีย์ทั งหมดในน ้าและน ้าแข็ง (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 59, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 
 242-251)  

การพัฒนาข้าวคั่วสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนเมืองแกนพัฒนา อ้าเภอแม่แตง จังหวัด
 เชียงใหม่ (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 35, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 89-97)  

การพัฒนามาสก์ใต้ตาที่มีสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกร (วารสารเกษตร 33, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 415-425)  

การเพ่ิมความเข้มข้นก๊าซมีเทนที่แหล่งก้าเนิดของน ้าเสียโรงงานเอทานอลด้วยคอลัมน์ถังคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 แบบเป่าอากาศ (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 40, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 599-610)  

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน ้าตาลในต้ารับอาหารคาว (Recipe) ในอดีตและปัจจุบัน (วารสารส่งเสริมสุขภาพและ
 อนามัยสิ่งแวดล้อม 40, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 106-117)  

การส้ารวจปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจและพฤติกรรมการเลือกซื อผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางของประชาชนในจังหวัดตาก 
 (วารสารอาหารและยา 24, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 38-48)  

"การอง" สบู่สมุนไพรขายคุณภาพ (เส้นทางเศรษฐี 24, 426 (มี.ค. 2561) 38-39)  
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ก้าลังอัดของมวลรวมจากคอนกรีตรีไซเคิลที่เชื่อมประสานด้วยจีโอพอลิเมอร์ที่มีเถ้าลอยและเถ้าแกลบเป็นสารตั งต้น
 เพ่ือใช้เป็นวัสดุชั นพื นทาง (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 40, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 567-581)  

เกษตรอินทรีย์แบบไม่ยุ่งยาก เกษตรแบบ "บ้านนอกคอกนา" เน้นสร้างความสุข มากกว่าสร้างรายได้ (เกษตรกรรมธรรมชาติ 
 20, 9 (2560) 4-12)   

ข้าวมันไก่หมกเคาะขัน 4.0 (เส้นทางเศรษฐี 24, 426 (มี.ค. 2561) 54-55)  

คุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต้าบล เขตสุขภาพที่ 4 (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 59, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 252-261)  

แคริสม่า ผ้าเปียกแบรนด์ไทย (เส้นทางเศรษฐี 24, 427 (เม.ย. 2561) 28-29)  

โครงการวิจัยประเมินการใช้ยามิฟิพริสโตน (Mifepristone) และไมโซพรอสตอล (Misoprostol) ชนิดบรรจุในแผงเดียวกัน
 เพ่ือยุติการตั งครรภ์ หลังได้รับการขึ นทะเบียนยาในประเทศไทย (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 40, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 95-105)  

จิ งหรีด แหล่งโปรตีนชั นดี ส่งออกท่ัวโลก (เส้นทางเศรษฐี 24, 427 (เม.ย. 2561) 34-35)  

"เฉาก๊วยตึ๋งหนืด" การตลาดสุดยอด ดังในโซเชียล (เส้นทางเศรษฐี 24, 426 (มี.ค. 2561) 66-67)  

"ชมพูภูคา" เครื่องเงินมาตรฐานโลกฝีมือชาวเขา (เส้นทางเศรษฐี 24, 426 (มี.ค. 2561) 76-77)  

ตราสัญลักษณ์เครื่องส้าอางผสมสมุนไพรไทย "FDA THAI HERB" (วารสารอาหารและยา 24, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 71-75)  

ต่อยอดอาชีพจักสานจาก "ต้นคล้า" (เส้นทางเศรษฐี 24, 427 (เม.ย. 2561) 70-71)  

ธุรกิจงานพิมพ์ยุค PAPERLESS เติบโตบนสิ่งทอ (SME THAILAND 14, 159 (Apr. 2018) 40-41)  

น้าผิวไม้ไผ่มาสานโคมไฟ ลูกค้าเซเลบแห่อุดหนุน (เส้นทางเศรษฐี 24, 427 (เม.ย. 2561) 74-75)  

น ้าพริกไกก่รอบ & คางกุ้งกรอบ สูตรเด็ดจากคุณแม่ (เส้นทางเศรษฐี 24, 426 (มี.ค. 2561) 70-71)  

แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารมื อว่าง (FOOD FOCUS THAILAND 13, 142 (Jan. 2018) 30-35) 

บรรจุภัณฑ์มะม่วง เพ่ือการจ้าหน่ายและส่งออก (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 26, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 6-11)  

ประสิทธิภาพเศษใบและก้านใบยาสูบในการควบคุมแมลงศัตรูผักบางชนิด (วารสารเกษตร 33, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 
 367-376)  

ปัสสาวะเล็ด หรือ ช ้ารั่ว (หมอชาวบ้าน 39, 467 (มี.ค. 2560) 10-15)  

ผลของวัสดุอินทรีย์ผสมจากผลพลอยได้โรงงานผงชูรส (อามิ-อามิ) และขี เถ้าลอยต่อสมบัติดิน ผลผลิต และองค์ประกอบ
 ของผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 35, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 19-28)  

ผลของสารละลายธาตุอาหารพืชแบบไฮโดรโพรนิกส์และปุ๋ยละลายน ้าต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ในสวนแนวตั ง  
 (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 35, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 1-8)  

ผลระยะยาวของยา Proton Pump Inhibitors (วารสารอาหารและยา 24, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 7-11)  

เพ่ิม...อาหาร อด...อาหารขยะ (หมอชาวบ้าน 39, 468 (เม.ย. 2561) 10-15)  
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"ภูมิแพ้" โรคที่ไม่สามารถชนะได้ (หมอชาวบ้าน 39, 467 (มี.ค. 2560) 34-38)  

มะพร้าวจุกไม้ก๊อก เปิดง่าย แค่ปลายนิ ว (เส้นทางเศรษฐี 24, 427 (เม.ย. 2561) 64-65)  

มาตรฐานอาหารที่บิดเบือน (หมอชาวบ้าน 39, 467 (มี.ค. 2560) 30-33)  

มาท้าเครื่องประดับ HANDMADE ให้ปังกันเถอะ (SME THAILAND  14, 159 (Apr. 2018) 26-29)  

แมลงทับขาเขียว...แมลงอัญมณีมีมูลค่า (วารสาร อพวช. 16, 189 (มี.ค. 2561) 46-49)  

ย้าอกไก่ชุ่มฉ่้ายอดทานตะวัน อาหารผู้ป่วยพักฟ้ืน (หมอชาวบ้าน 39, 467 (มี.ค. 2560) 59-61)  

ร้านขนมปังเปิด 4 เดือน ขายได้วันละกว่า 1 พันชิ น (เส้นทางเศรษฐี 24, 426 (มี.ค. 2561) 60-61)  

เลี ยงไก่ไข่ในป่าไผ่ ฟาร์มไก่ไฮ่ฮัก ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 9 (2560) 29-39)  

เลี ยงไก่ไข่ประหยัดต้นทุน ไข่ไก่มีคุณภาพเยี่ยมด้วยน ้าหมักและสมุนไพร (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 9 (2560) 40-45)  

ว่านกาบหอย สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2560) 33-36)  

สมบัติเชิงหน้าที่ของวิตามินเค (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2560) 37-40)  

สิรินทร์ฟาร์ม แรงบันดาลใจจากลูก (เส้นทางเศรษฐี 24, 427 (เม.ย. 2561) 50-51)  

หยิบผ้าไหม-แก้ว-กระดาษรีไซเคิล ผสมไอเดีย (เส้นทางเศรษฐี 24, 427 (เม.ย. 2561) 26-27)  

เห็ดตีนแรด เพาะเลี ยงง่าย รสชาติดี ราคาสูง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 9 (2560) 15-20)  

โหนกระแสบุพเพฯ ท้าเค้กป๊อปพี่หมื่น-แม่การะเกด ขาย (เส้นทางเศรษฐี 24, 427 (เม.ย. 2561) 59-60)  

อหิวาต์เทียม : ท้องเดินหลังกินอาหารทะเล (หมอชาวบ้าน 39, 468 (เม.ย. 2561) 16-18)  

แอพ "จองคิว ออนไลน์" ใช้ได้ทั ง รพ.รัฐ-เอกชน (เส้นทางเศรษฐี 24, 427 (เม.ย. 2561) 30-31)  
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กฤตภาค 

ก17881 จีนเปิดน ำเข้ำข้ำวโพด GMO 2 สำยพันธุ์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,761 (29 ก.ค. 2560) 21) 

ก17882  พัฒนำเด็กๆ ให้ตรงจุด สู่ยุค 4.0 (เดลินิวส์ ฉ. 24,761 (29 ก.ค. 2560) 28) 

ก17883 คำดกำรณ์อนำคตเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรยุคไทยแลนด์ 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10538 
 (30 ก.ค. 2560) 8) 

ก17884  บ้ำนปลำจำกลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ำ (เดลินิวส์ ฉ. 24,762 (30 ก.ค. 2560) 6) 

ก17885 “ควำมรู้เรื่องยีน (Gene) และโครโมโซม (Chromosome) ตอนที่ 3 กำรตรวจคัดกรองพำหะโรคทำง
 พันธุกรรมก่อนมีบุตร 12 โรค” (Genetic Disease Corrier Screening) (เดลินิวส์ ฉ. 24,762       
 (30 ก.ค. 2560) 7) 

ก17886  แชมป์ออกแบบภำยใน (เดลินิวส์ ฉ. 24,762 (30 ก.ค. 2560) 18) 

ก17887 สุดยอดนักดมกลิ่น (เดลินิวส์ ฉ. 24,762 (30 ก.ค. 2560) 10) 

ก17888 สำรเคมีในเทียนหอมเปลี่ยนเป็นสำรก่อมะเร็งได้ (คมชัดลึก 16, 5762 (30 ก.ค. 2560) 6) 

ก17889 โรงจ ำน ำ 4.0 (คมชัดลึก 16, 5762 (30 ก.ค. 2560) 6) 

ก17890 ร้ำนอำหำร 4.0 ต้อนรับนักท่องเที่ยว (คมชัดลึก 16, 5762 (30 ก.ค. 2560) 17) 

ก17891 ธรรมชำติอยู่กับตัวเรำ...รู้จักใช้เพื่อชีวิตและรู้จัก “อึ” (ไทยรัฐ 68, 21740 (30 ก.ค. 2560) 10) 

ก17892 สุริยุปรำคำกับทฤษฎีสัมพัทธภำพทั่วไป (มติชน 40, 14385 (30 ก.ค. 2560) 16) 

ก17893 เก็บฉันไว้ก่อน ‘รักษ์โลก’ แบบ ‘นักเรียน’ ร.ร.แวงใหญ่วิทยำคม (มติชน 40, 14385 (30 ก.ค. 2560) 18) 

ก17894 ปีสุริยุปรำคำ (Eclipse year) (มติชน 40, 14350 (25 มิ.ย. 2560) 16) 

ก17895 ไขปมสงสัย ‘ไอโอดีน’ (มติชน 40, 14350 (25 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17896 ภัย ‘สำรพัดก๊ำชพิษ’ ภัย ‘บ่อบ ำบัดน  ำเสีย’ (มติชน 40, 14350 (25 มิ.ย. 2560) 1, 11) 

ก17897 ธุรกิจไทยหันมำใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,727 (25 มิ.ย. 2560) 6) 

ก17898 ไทยไร้พลำสติกหุ้มฝำขวดน  ำดื่ม (เดลินิวส์ ฉ. 24,727 (25 มิ.ย. 2560) 6) 

ก17899 น  ำไฮโดรเจนของใหม่ดื่มแล้วคำดว่ำจะมีสุขภำพดี (เดลินิวส์ ฉ. 24,727 (25 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17900 ‘แนวทำงกำรใช้ยำและสมุนไพรให้ปลอดภัย’ (เดลินิวส์ ฉ. 24,727 (25 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17901 ไขปริศนำขนนกโบรำณในเมียนมำร์ (คมชัดลึก 16, 5748 (16 ก.ค. 2560) 7) 

ก17902 รวบรวม 'เมล็ดพันธุ์' ท้องถิ่นฟ้ืนฟูพันธุ์พืชพื นบ้ำน 'คนลัวะ' (คมชัดลึก 16, 5748 (16 ก.ค. 2560) 7) 
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ก17903 อวสำนวินโดว์สโฟน (ไทยรัฐ 68, 21726 (16 ก.ค. 2560) 8) 

ก17904 วัฏจักรซำรอสที่ 136 (มติชน 40, 14371 (16 ก.ค. 2560) 16) 

ก17905 ยำนเบพิโคลอมโบจะใช้เวลำเดินทำง 7 ปีส ำรวจดำวพุธ (ไทยรัฐ 68, 21727 (17 ก.ค. 2560) 7) 

ก17906 กบเป็นสัตว์ที่รอดกำรสูญพันธุ์ครั งใหญ่ เมื่อ 66 ล้ำนปีก่อน (ไทยรัฐ 68, 21727 (17 ก.ค. 2560) 7) 

ก17907 เปลี่ยนขยะพลำสติกให้กลำยเป็นสเกตบอร์ด (ไทยรัฐ 68, 21727 (17 ก.ค. 2560) 7) 

ก17908 สัญญำณเตือนโลกร้อน เมื่อแผ่นน  ำแข็งขนำดใหญ่แตก (มติชน 40, 14372 (17 ก.ค. 2560) 14) 

ก17909 Gii ฉีกกฎทูน่ำด้วยวิทย์ฯ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10525 (17 ก.ค. 2560) 27) 

ก17910 ฟิลิกส์ในฟอง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10525 (17 ก.ค. 2560) 27) 

ก17911 วิวัฒนำกำรวิทยำศำสตร์ทำงข้อมูลในไทย (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10525 (17 ก.ค. 2560) 29) 

ก17912 จุฬำฯ คิดค้น 'เกม' ต้ำนโรคอัลไซเมอร์ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10525 (17 ก.ค. 2560) 27) 

ก17913 ผ้ำไทยลือเลื่องสำกลนวัตกรรมใหม่ 'ยีนส์ผ้ำไหม' (มติชน 40, 14373 (18 ก.ค. 2560) 18) 

ก17914 พื นผิวดำวอังคำรอำจไม่เหมำะส ำหรับกำรอยู่อำศัย (ไทยรัฐ 68, 21728 (18 ก.ค. 2560) 7) 

ก17915 นักวิทยำศำสตร์อินเดียพัฒนำเครื่องมือตรวจจับเนื อวัว (ไทยรัฐ 68, 21728 (18 ก.ค. 2560) 7) 

ก17916 วว. คิดสูตร 'แผ่นปูพื น' เพ่ิมมูลค่ำน  ำยำง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10526 (18 ก.ค. 2560) 27) 

ก17917 สร้ำงสมดุลสุขภำพเม่ือสูงวัยแนะ 'กิน' ถูกหลัก ห่ำงไกลโรค (เดลินิวส์ ฉ. 24,751 (19 ก.ค. 2560) 22) 

ก17918 ไขควำมลึกลับของดวงอำทิตย์สลับขั วทุก 11 ปี (ไทยรัฐ 68, 21730 (20 ก.ค. 2560) 7) 

ก17919 ดักแด้ไหมเหลืองสุรินทร์ช่วยป้องกันมะเร็งตับ (ไทยรัฐ 68, 21730 (20 ก.ค. 2560) 7) 

ก17920 นักวิจัยฟันธง 'หมีน  ำ' อำยุยืนยำวกว่ำมนุษยชำติ (มติชน 40, 14375 (20 ก.ค. 2560) 14) 

ก17921 หนอนหัวด ำมะพร้ำวก ำจัดได้จริง (เดลินิวส์ ฉ. 24,752 (20 ก.ค. 2560) 22) 

ก17922 ‘เจลยำงพำรำลดแผลกดทับ’ วิจัยยำงฯ อย่ำงไรให้ใช้ได้จริง (เดลินิวส์ ฉ. 24,752 (20 ก.ค. 2560) 23) 

ก17923 ‘แล็บอำหำรยั่งยืน’ เวทีขับเคลื่อนระบบเกษตร (เดลินิวส์ ฉ. 24,752 (20 ก.ค. 2560) 10) 

ก17924 ‘ออลโคโค’ มะพร้ำวน  ำหอมยุค 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10528 (20 ก.ค. 2560) 27) 

ก17925 EU ปรับกฎเกี่ยวกับอำหำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำแบบอินทรีย์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,753 (21 ก.ค. 2560) 22) 

ก17926 มิติใหม่ สดร. ใช้ดำรำศำสตร์พัฒนำเทคโนโลยี (เดลินิวส์ ฉ. 24,753 (21 ก.ค. 2560) 23) 
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ก17927 ศูนย์วิจัยอำหำรแห่งอนำคต (เดลินิวส์ ฉ. 24,753 (21 ก.ค. 2560) 23) 

ก17928 สีสรรพรรณไม้สืบสำนพระรำชด ำริ 'สิ่งแวดล้อม' (มติชน 40, 14376 (21 ก.ค. 2560) 18) 

ก17929 โรงพยำบำล 4.0 ใช้ 'หุ่นยนต์' ผสมยำรักษำมะเร็ง (มติชน 40, 14376 (21 ก.ค. 2560) 11) 

ก17930 เยอรมนีเตรียมพิจำรณำลดมลพิษจำกรถยนต์ดีเซล (ไทยรัฐ 68, 21731 (21 ก.ค. 2560) 7) 

ก17931 แม่โจ้เปิดสูตรอำหำรปลำบึก ช่วยลดต้นทุน 20% (ไทยรัฐ 68, 21731 (21 ก.ค. 2560) 7) 

ก17932 ดินประสิวกับกุนเชียง (ไทยรัฐ 68, 21731 (21 ก.ค. 2560) 7) 

ก17933 นโยบำยคุณภำพชีวิตแรงงำนในยุค 4.0 บทเรียนจำกต่ำงประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10529                   
 (21 ก.ค. 2560) 8) 

ก17934 ‘แรงงำนหุ่นยนต์’ สั่งตรงจำกมหำวิทยำลัย (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10529 (21 ก.ค. 2560) 27) 

ก17935 ดิจิทัลพลังขับเคลื่อน Industry 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10529 (21 ก.ค. 2560) 29) 

ก17936 กรมควบคุมโรคเตือนเดินลุยน  ำเสี่ยง 'ไข้ฉ่ีหนู' (คมชัดลึก 16, 5754 (22 ก.ค. 2560) 7) 

ก17937 เส้นทำงธุรกิจ 4.0 (ไทยรัฐ 68, 21732 (22 ก.ค. 2560) 8) 

ก17938 ทุเรียนเทศ (เดลินิวส์ ฉ. 24,754 (22 ก.ค. 2560) 21) 

ก17939 เชื อดื อยำ กับควำมเข้ำใจผิดของคนทั่วไป (เดลินิวส์ ฉ. 24,754 (22 ก.ค. 2560) 12) 

ก17940 Universal Design : กำรออกแบบเพ่ือคนทั งมวล (เดลินิวส์ ฉ. 24,754 (22 ก.ค. 2560) 13) 

ก17941 ‘บึงช ำอ้อ’ เกษตรอินทรีย์ใกล้กรุง (เดลินิวส์ ฉ. 24,755 (23 ก.ค. 2560) 6) 

ก17942 องค์กำรจัดกำรน  ำเสียพำดูกำรช่วยเหลือผู้ตกบ่อน  ำเสียอันตรำย (เดลินิวส์ ฉ. 24,755 (23 ก.ค. 2560) 7) 

ก17943 ควำมรู้เรื่องยีน (Gene) และโครโมโซม (Chromosome) ตอนที่ 2 (เดลินิวส์ ฉ. 24,755 (23 ก.ค. 2560) 7) 

ก17944 สมุนไพรไทยใส่นวัตกรรมตอบโจทย์ผู้สูงวัย (คมชัดลึก 16, 5755 (23 ก.ค. 2560) 5) 

ก17945 ‘ถั่วฝักยำวดิบ’ อันตรำยที่ไม่ควรมองข้ำม (คมชัดลึก 16, 5755 (23 ก.ค. 2560) 6) 

ก17946 โรคมือ เท้ำ ปำก พบบ่อยในเด็กเล็ก ระบำดในช่วงหน้ำฝน (มติชน 40, 14379 (24 ก.ค. 2560) 5) 

ก17947 เปิดตัวผู้ช่วยใหม่ รับวิกฤตน  ำ รถบ ำบัดน  ำเสีย 'พลังงำนแสงอำทิตย์' คันแรกของประเทศไทย (มติชน                
 40, 14379 (24 ก.ค. 2560) 14) 

ก17948      ‘โฟลทไรด์ เอสบี-01’ บู๊ตใหม่ของนักบินอวกำศ (มติชน 40, 14379 (24 ก.ค. 2560) 14) 

ก17949      พลำสติกในโลกมีมำกถึง 8.3 พันล้ำนตัน (มติชน 40, 14379 (24 ก.ค. 2560) 14) 
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ก17950   กรมสุขภำพจิต อัพเดตวิกฤติสุขภำพจิตไทย เผยคนอำยุ 18 ปีขึ นไป 7 ล้ำนคน 'ป่วยทำงจิต' (มติชน   
 40, 14379 (24 ก.ค. 2560) 22) 

ก17951 กรมสุขภำพจิต แนะผู้สูงอำยุ ยอมรับ ปรับตัว อยู่อย่ำงพอดี มีคุณค่ำ ใช้ 5 สุข ในยุค 4.0 (คมชัดลึก                 
 16, 5756 (24 ก.ค. 2560) 3) 

ก17952 ใช้สำบเสือป้องกันก ำจัดศัตรูพืชดีกว่ำสำรเคมีหลำยด้ำน (เดลินิวส์ ฉ. 24,756 (24 ก.ค. 2560) 22) 

ก17953 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อฯ กินดีอยู่ดีมีควำมสุข (ไทยรัฐ 68, 21734 (24 ก.ค. 2560) 5) 

ก17954 โครงกำรกระตุ้นกำรอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไทยรัฐ 68, 21734 (24 ก.ค. 2560) 7) 

ก17955 พบสัญญำณวิทยุลึกลับจำกดำวฤกษ์อยู่ห่ำงโลก 11 ปีแสง (ไทยรัฐ 68, 21734 (24 ก.ค. 2560) 7) 

ก17956 อินทผลัมแปลงใหญ่ ไม่ง้อรัฐ รวมกลุ่ม..ส่งขึ นห้ำง (ไทยรัฐ 68, 21734 (24 ก.ค. 2560) 7) 

ก17957 "โคกกระออม-น  ำมันงำ" แก้ปวดบวมจำกรูมำตอยด์ (ไทยรัฐ 68, 21734 (24 ก.ค. 2560) 7) 

ก17958 กพร. ต่อยอดควำมส ำเร็จ เดินหน้ำปั้นแรงงำนทักษะ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10532  
 (24 ก.ค. 2560) 7) 

ก17959 ‘รังไหม’ ฉีกรูปเปลี่ยนแบบ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10532 (24 ก.ค. 2560) 24) 

ก17960 กำรเล่ำเรื่องด้วยข้อมูลสื่อสำรผ่ำนเรื่องรำวเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10532 (24 ก.ค. 
 2560) 26) 

ก17961 วำระปฏิรูปเร่งด่วน ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10532 (24 ก.ค. 2560) 9) 

ก17962 สำหร่ำยทะเลญี่ปุ่นอำจช่วยฟื้นฟูชำยฝั่งทะเลมะกัน (ไทยรัฐ 68, 21735 (25 ก.ค. 2560) 7) 

ก17963 แพทย์ผ่ำตัดกำรปลูกถ่ำยมือเด็กคนแรกของโลกส ำเร็จ (ไทยรัฐ 68, 21735 (25 ก.ค. 2560)  7) 

ก17964 ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชำติ ผ่ำนผลงำนหัตถศิลป์ทรงคุณค่ำ (เดลินิวส์ ฉ. 24,757 (25 ก.ค. 2560) 21) 

ก17965 เทคโนโลยี LTE-TDD รองรับดำต้ำควำมเร็วสูง (เดลินิวส์ ฉ. 24,757 (25 ก.ค. 2560) 23) 

ก17966 องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ พบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก (มติชน 40, 14380 (25 ก.ค. 2560) 4) 

ก17967 อบต. พิมำนโชว์ผลวิจัย 'น  ำมันยำงนำ' พลังงำนทดแทน-ลดต้นทุนกำรเกษตร (มติชน 40, 14380      
 (25 ก.ค. 2560) 22) 

ก17968 ‘ศิริรำช-วท.’ ต่อยอดวงกำรแพทย์ (มติชน 40, 14380 (25 ก.ค. 2560) 7) 

ก17969 อนำคตของ UK คือ อุตสำหกรรม 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10534 (26 ก.ค. 2560) 23) 

ก17970 จัดเต็มนวัตกรรมถนนยำงพำรำ (เดลินิวส์ ฉ. 24,758 (26 ก.ค. 2560) 12) 



 

 

 

 

 

 

ผ่านเว็บไซต ์

การสืบค้นข้อมูล 

บริการสารสนเทศทันสมัย 

สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ : 0 2201 7250-55   e-mail : info@dss.go.th 

 

Website : http://siweb.dss.go.th/   
 

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ 

mailto:info@dss.go.th
http://siweb.dss.go.th/download_list2.asp

	1. ปก ส.ค. 61
	2. contents
	3. Books,E-Book, ส.ค.61
	4. Standards & regulations
	5. Information Files
	6. บทความวารสารภาษาไทย
	7. กฤตภาค
	8. สืบค้นสิ่งพิมพ์-ส.ค.61

