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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

AGRICULTURE 
 
634.972   
ส 665  สายัณห์ ทัดศรี. 
2560 กระถิน : พืชพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน / จัดท าโดย  
 สายัณห์ ทัดศรี, กันย์ กังวานสายชล และสุชาดา บุตรนาค. 
 กรุงเทพฯ : พีเอส.พริ้นท์, 2560. 107 หน๎า. 
 
 
 
COMPILING FILES 
 
BSTI   
CF-105 การแปรรูปปลา (Fish processing) : แฟ้มประมวลสารสนเทศ 
 เฉพาะเรื่อง / ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านัก,  
 2560. 1 เลํม (ไมํปรากฏเลขหน๎า). 
 
 
 
BSTI  
CF-106 ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (Seafood products) : แฟ้มประมวล 
 สารสนเทศเฉพาะเรื่อง / ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. 
 กรุงเทพฯ : ส านัก, 2560. 1 เลํม (ไมํปรากฏเลขหน๎า). 
 
 
 
DECORATIVE ARTS  
 
745.209   
พ 283  พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. 
2559 ประวัติศาสตร์การออกแบบอุตสาหกรรม = History of  
 industrial design / พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. กรุงเทพฯ :  
 โอเดียนสโตร์, 2559. 458 หน๎า. 
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745.53  
ร 117  รจนา เชื้อชม. 
2559 งานเย็บกระเป๋าสตางค์รูปสัตว์ (ฉบับสุดคุ๎ม) / ผู๎เขียน  
 รจนา เชื้อชม. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559. 80 หน๎า. 
 
 
 
 
 

745.53023  
ร 117  รจนา เชื้อชม. 
2559 งานเย็บกระเป๋าหนังด๎วยมือ (ฉบับสุดคุ๎ม) / ผู๎เขียน  
 รจนา เชื้อชม. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559. 80 หน๎า. 
 
 
 
 
 

745.59   
ส 717  สิงห์ อินทรชูโต. 
2556   Upcycling พัฒนาเศษวัสดุอยํางสร๎างสรรค์ /  
 สิงห์ อินทรชูโต. ปทุมธานี : ส านักงานพัฒนา 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ, 2556. 199 หน๎า. 
 
 
 
 
 

745.2593   
อ 387  อรัญ วานิชกร. 
2559 การออกแบบผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น = OTOP design /  
 อรัญ วานิชกร. กรุงเทพฯ : แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
 2559. 263 หน๎า. 
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FOOD & FOOD TECHNOLOGY 
 
664.001579  
FOOd  Food microbiology : fundamentals and frontiers /  
4th ed.  edited by Michael P. Doyle, Robert L. Buchanan.  
 4th ed. Washington, DC : ASM Press, c2013.  
 xix, 1118 p. 
 
 
 
664.72   
จ 487  จิตธนา แจํมเมฆ. 
2560  เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต๎น = Basic banking science  
 and technology / จิตธนา แจํมเมฆ, อรอนงค์ นัยวิกุล. 
 พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
 2560. 224 หน๎า. 
 
 
 
MARKETING 
 
658.57   
อ 286  อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์. 
2560 หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย /  
 อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์. กรุงเทพฯ : แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
 2560. 338 หน๎า. 
 
 
 
MICROBIOLOGY 
 
363.19264  
JOR  Jordan, Suzanne. 
4th ed.  Code of practice for microbiology laboratories  
 handling food, drink and associated samples /  
 Suzanne Jordan. 4th ed. Chipping Campden,  
 Gloucestershire : Campden BRI, c2013. vi, 103 p.  
 (Guideline ; no.9). 
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TEXTILE ARTS 
 
746.41  
น 785  เนตรนารี คร๎ามมีทรัพย์. 
2559 สานเส๎นเป็นกระเป๋า (ฉบับสุดคุ๎ม) / ผู๎เขียน  
 เนตรนารี คร๎ามมีทรัพย์. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559. 
 79 หน๎า. 
 
 
 
 
746.46  
ภ 698  ภูษิตา วณิชโรจนกุล. 
2559  งานตกแตํงปะติดลายผ๎าไทย (ฉบับสุดคุ๎ม) / ผู๎เขียน  
 ภูษิตา วณิชโรจนกุล. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559.  
 63 หน๎า. 
 
 
 
 
 
 
746.46023  
ร 117  รจนา เชื้อชม. 
2559 งานเย็บกระเป๋าผ๎าผสมหนัง (ฉบับสุดคุ๎ม) / ผู๎เขียน  
 รจนา เชื้อชม. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559. 63 หน๎า. 
 
 
 
 
 
 
 
 

746.46   
อ 910  เอมองค์ กองมะเริง. 
2560 กระเป๋าผ๎าใบน๎อยกับของใช๎ชิ้นเล็ก / เอมองค์ กองมะเริง,  
 เขียน. กรุงเทพฯ : แมลงปอ, 2560. 80 หน๎า. 
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TEXTILES & FIBRES 
 
677.022095134  
BOU  Bourzat, Catherine. 
 Tribal textiles from Southwest China : threads  
 from misty lands : the Philippe fatin collection /  
 Catherine Bourzat ; Photography, Thierry Arensma &  
 Philippe Fatin ; translated by Narisa Chakrabongse.  
 Bangkok : Rivers books, c2016. 257 p. 
 
 
 
สิ่งพิมพ์ราชวงศ์ 
 
746.09593  
ง 399  งามสมบรมราชินีนาถ / จัดท าโดย [คณะท างาน] พิพิธภัณฑ์ผ๎า 
2559 ในสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ; 
 ปิยะนันท์ เพชระบูรณิน, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  
 พิพิธภัณฑ์ผ๎า, 2559. 232 หน๎า. 
 
 
 
790.132   
ส 515  สะสมไว๎ ใช๎เลําเรื่อง / จัดท าโดย คณะท างานพิพิธภัณฑ์ผ๎า 
2558 ในสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. 
 กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์ผ๎า, 2558. 159 หน๎า. 
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STANDARD & REGULATIONS 
 
Std. 
ANSI/ASQ  American Society for Quality. 
Z1.4  Sampling procedures and tables for inspection  
2003 by attributes / prepared by the statistics subcommittee 
(R2013)  Z1 on quality, environment, dependability and  
 statistics and ANSI-accredited  standards developer  
 (ASD), American Society for Quality. 2013 (revised ed.).  
 Milwaukee, WI : ASQ, c2013. vi, 87 p. 
 
 
Std. 
ANSI/ASQ  American Society for Quality. 
Z1.9  Sampling procedures and tables for inspection  
2003 by variables for percent nonconforming / prepared  
(R2013) by the statistics subcommittee Z1 on quality,  
 environment, dependability and statistics and  
 ANSI-accredited standards developer (ASD),  
 American Society for Quality. 2013 (revised ed.).  
 Milwaukee, WI : ASQ, c2013. ix, 104 p. 
 
 
Japan 
 Japanese Standards Association   
 
 JIS H 4205 : 2011 Magnesium alloy forgings. 
 JIS H 4600 : 2012 Titanium and  titanium alloys – sheets, plates and strips.  
 JIS H 4630 : 2012 Titanium and  titanium alloys – seamless pipes. 

 JIS H 4631 : 2012 Titanium and  titanium alloys – tubes for heat exchangers. 
 JIS H 4635 : 2012 Titanium and  titanium alloys – welded pipes. 
 JIS H 4650 : 2012 Titanium and  titanium alloys – rods and bars. 

 JIS H 4657 : 2012 Titanium and  titanium alloys - forgings.    
 JIS H 4670 : 2012 Titanium and  titanium alloys - wires. 

 JIS H 5202 : 2010 Aluminium alloy castings. 
JIS Z 2502 : 2012 Metallic powders – determination of flow rate by means of a 

calibrated funnel (hall flowmeter). 
 JIS Z 2504 : 2012 Metallic powders – determination of apparent density.   

 JIS Z 2512 : 2012 Metallic powders – determination of tap density.  
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The United States of America 
 American National Standards Institute/American Water Works Association 
 
 ANSI/AWWA  C 209 : 2013 Cold-applied tape coatings for steel water pipe, special  
  sections, connections, and fittings. 
 ANSI/AWWA  C 214 : 2014 Tape coatings for steel water pipe. 
 ANSI/AWWA  C 215 : 2010 Extruded polyolefin coatings for the exterior of steel water  
  pipelines. 
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INFORMATION FILES  

IF 92 (229)  Advanced ceramics in the defense industry (Ceramic Industry 167 (4) 2017 : 17-21)  

IF 92 (227)  Are kilns obsolete? (Ceramics Monthly 65 (6) 2017 : 24) 

IF 137 (91)  Chemical and sensory quality preservation in coated almonds with the addition of  
 antioxidants (Journal of Food Science 81 (1) 2016 : S208-S215) 

IF 111 (130)  Chitosan as wet-end additive for papermaking using mixed hardwood pulp (Appita 
   70 (2) 2017 : 139-148) 

IF 134 (26)  A comparison of urethane and cellulose sponges as cleaning tools in household 
 kitchens (Food Protection Trends 37 (3) 2017 : 170-175) 

IF 35 (301)  Crystallization behavior and kinetics of chocolate-lauric fat blends and model 
 systems (Journal of the American Oil Chemists' Society 94 (5) 2017 : 683-692) 

IF 92 (230)  Decorating the future (Ceramic Industry 167 (4) 2017 : 34-36) 

IF 135 (97)  Determination of polyphenols in white wines by liquid chromatography : application  
 to the characterization of alella (Catalonia, Spain) wines using chemometric  
 methods (Journal of AOAC International 100 (2) 2017 : 323-329) 

IF 130 (48)  Discussion on classification and performance evaluation of diversified testing 
 procedures (Accreditation and Quality Assurance 22 (2) 2016 : 97-102) 

IF 30 (80)  Do accredited laboratories perform better in proficiency testing than non- 
 accredited laboratories? (Accreditation and Quality Assurance 22 (3) 2017 :  
 111-117)  

IF 85 (41)  Extraction of vitamin E isomers from palm oil : methodology, characterization,  
 and in Vitro anti-tumor activity (Journal of the American Oil Chemists' Society  
 94 (9) 2017 : 1209-1217) 

IF 83 (176)  Graphene : fundamental research and potential applications (FlatChem  
 4 (August 2017) : 20-32) 

IF 68 (120)  Guayule research targets improved drought tolerance and disease resistance  
 (Rubber International Magazine 19 (6) 2017 : 46-47)  

IF 118 (19)  Henkel and HP develops high-performing 3D printing materials and applications 
 (Rubber International Magazine 19 (6) 2017 : 28-29)  
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IF 82 (9)   Introduction of a new family of ice creams (International Journal of Gastronomy  
 and Food Science 7 (1) 2017 : 5-10) 

IF 130 (49)  Is the assessment of interlaboratory comparison results for a small number of tests  
 and limited number of participants reliable and rational? (Accreditation and  
 Quality Assurance 21 (2) 2016 : 91-100) 

IF 92 (228)  Kiln venting (Ceramics Monthly 65 (4) 2017 : 58-59) 

IF 100 (416)  Manufacturing with microbial control in mine (Part I) (Happi 54 (4) 2017 : 72, 74-78) 

IF 110 (188)  Mass emissions and carbon trading : a critical review of available reference methods 
 for industrial stack flow measurement (Accreditation and Quality Assurance 
 22 (3) 2017 : 161-165) 

IF 125 (48)  New process promiss greener, more efficient carbon fiber recycling (Rubber  
 International Magazine 19 (6) 2017 : 32-34)  

IF 31 (206)  The nitrite-scavenging properties of catechol, resorcinol, and hydroquinone : a 
 comparative study on their nitration and nitrosation reactions (Journal of Food  
 Science 81 (11) 2016 : C2692-C2696) 

IF 41 (56)  PAH analysis in biomass combustion wastes : an approach to evaluate bias and  
 precision of analytical results using routine samples (Accreditation and Quality  
 Assurance 22 (3) 2016 : 153-159) 

IF 34 (306)  Setting HACCP critical limits for the precooking CCP of commercially processed tuna  
 (Food Protection Trends 37 (3) 2017 : 176-188) 

IF 35 (302)  Time-domain nuclear magnetic resonance (TD-NMR) and chemometrics for  
 determination of fat content in commercial products of milk powder (Journal of 
 AOAC International 100 (2) 2017 : 330-334) 

IF 30 (47)  Use of ETAAS, FAAS and ICP-OES for production and post-certification monitoring  
 of a multielemental certified reference material according to national regulation 
 limits for elements in drinking water (Accreditation and Quality Assurance 22 (3)  
 2017 : 141-151) 
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บทความวารสารภาษาไทย 

crazy chick straps สายนาฬิกาตัดเย็บจากกระเป๋า งานแฮนด์เมดสุดเนี้ยบ เนรมิตโดยฝีมือช่างไทย (เส้นทางเศรษฐี  
 23, 419 (ส.ค. 2560) 81-82) 

John Cockcroft และ Ernest Walton (นิตยสาร สสวท. 45, 206 (พ.ค.-มิ.ย. 2560) 48-50) 

กฎความปลอดภัยเมื่อต้องท างานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือ (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 23, 297  
 (ส.ค. 2560) 75-79) 

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแก้วิกฤตยางพารา ช่วยเกษตรกรชาวสวนยางเติบโตอย่างยั่งยืน (นิตยสารยางไทย 8, 7 (ก.ค.  
 2560) 19-21) 

กะเทาะแก่นธุรกิจสมุนไพรไทยกับ อ้วยอันโอสถ (SME THAILAND 13, 151 (ส.ค. 2560) 26-29) 

การเตรียมข้อมูลด้านคุณของวัคซีนไรฝุ่น เพ่ือการข้ึนทะเบียนต ารับยาในประเทศไทย (วารสารอาหารและยา 24, 1 
 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 13-17) 

การผสมสีวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ (ตอนที่ 2) (นิตยสาร สสวท. 45, 206 (พ.ค.-มิ.ย. 2560) 33-38) 

การพัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยงจากการใช้ยาในประเทศไทย : กรณีศึกษายาพาราเซตามอล (วารสารอาหารและยา  
 24, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 61-74) 

การยกระดับการควบคุม คุณภาพน้ านมดิบที่ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (UNISEARCH JOURNAL 4, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560)  
 28-32) 

การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมในสารสกัดข้าวสี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดจาก
 ข้าวมีสี (จดหมายข่าว วช. 12, 76 (ก.ค. 2560) 4-5) 

การส ารวจศักยภาพของสถานที่ผลิตเครื่องส าอางในการปฏิบัติตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอางอาเซียน  
 (ASEAN GMP) กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร (วารสารอาหารและยา 24, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 52-60) 

การอบแห้งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (FOOD FOCUS THAILAND 12, 134 (พ.ค. 2560) 52-53) 

กู-ร-ิซือ-นิ ขนมขาไก่ 3 สัญชาติ อิตาลี-ญี่ปุ่น-ไทย (เส้นทางเศรษฐี 23, 419 (ส.ค. 2560) 66-67) 

แกงเลียง เมนูบ ารุงสุขภาพคุณแม่ (หมอชาวบ้าน 39, 460 (ส.ค. 2560) 60-61) 

"ไขมันแปลง" ร้ายแรงสุด (หมอชาวบ้าน 39, 460 (ส.ค. 2560) 12-16) 

ความงามในอุดมคติผ่านสื่อข้ามชาติ และผลกระทบต่อศัลยกรรมความงาม (วารสาร มกค. 37, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560)  
 125-139) 

ความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการผลิตอาหารกลุ่ม SMEs สู่สากล (วารสารอาหารและยา  
 24, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 75-78) 

ความหลากหลายของแตนเบียนในประเทศไทย : ดีเอ็นเอบาร์โค๊ด และอนุกรมวิธาน (UNISEARCH JOURNAL 4, 1  
 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 17-22) 
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คิดต่าง...อาจรวยก่อน "เค้กดาวเรือง" อร่อยด้วย แถมช่วยบ ารุงสายตา (เส้นทางเศรษฐี 23, 419 (ส.ค. 2560) 62) 

เค้กช็อกโกแลต แบบไร้แป้ง (เส้นทางเศรษฐี 23, 419 (ส.ค. 2560) 53) 

เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก (Thermoacoustic Engine) (นิตยสาร สสวท. 45, 206 (พ.ค.-มิ.ย. 2560) 11-15) 

เงาะพอดีค า เนื้อหวาน กรอบ ล่อน อร่อย ที่เมืองลอง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 654 (ก.ย. 2560) 78-80) 

"ซีอ๊ิว ตรานกแก้ว" ของดี เมืองระนอง สูตรจากเมืองจีน อายุกว่า 90 ปี (เส้นทางเศรษฐี 23, 419 (ส.ค. 2560) 73-74) 

ตอนมะละกอ ต้นเตี้ยให้ผลผลิตเร็ว ที่สกลนคร (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 654 (ก.ย. 2560) 30-31) 

ทีพีอี-วัสดุผสมของพลาสติกกับยาง เพ่ือเป็นวัสดุคุณภาพชนิดใหม่ (นิตยสารยางไทย 8, 7 (ก.ค. 2560) 15-18) 

เที่ยวบุรีรัมย์ อย่าลืมไป อ.ประโคนชัย แวะซื้อของฝากท่ีร้าน "กุ้งจ่อมแก้วพะเยาว์" (เส้นทางเศรษฐี 23, 419 (ส.ค. 
 2560) 70-71) 

นวัตกรรมใหม่ เพ่ือคนรักผัก (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 654 (ก.ย. 2560) 82-83) 

"นาเกลือแปลงใหญ่" จุดเปลี่ยนอาชีพการท านาเกลือสู่ความยั่งยืน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 654 (ก.ย. 2560) 76-77) 

"น่านดูโอ คอฟฟ่ี" ธุรกิจกาแฟครอบวงจร กิจกรรมเงินล้านของอดีตลูกจ้าง เตรียมบุกตลาดต่างประเทศ (เส้นทางเศรษฐี  
 23, 419 (ส.ค. 2560) 68-69) 

แนวทางการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมสับปะรด (วารสาร มกค. 37, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 79-90) 

บทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักรไนโตรเจน และโมเดลทางจลนศาสตร์เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (UNISEARCH 
 JOURNAL 4, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 3-9) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel Food) (FOOD FOCUS THAILAND  
 12, 134 (พ.ค. 2560) 24-25) 

ปลาสวายไทย ปลาแซลมอน ชนิดไหนมีโอเมก้า ๓ มากว่ากัน? (หมอชาวบ้าน 39, 460 (ส.ค. 2560) 24-26) 

แปลงโฉมถุงปุ๋ยในสวน สู่กระเป๋าขึ้นห้าง ท าเงิน (นิตยสารยางไทย 8, 7 (ก.ค. 2560) 47-49) 

ผลกระทบของภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อเศรษฐกิจไทย (วารสาร มกค. 37, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 114-124) 

พลาสติกชีวภาพ และการจัดการแบบบูรณาการ (นิตยสารยางไทย 8, 7 (ก.ค. 2560) 58-60) 

ย ามังคุด (เส้นทางเศรษฐี 23, 419 (ส.ค. 2560) 54-55) 

เยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา "เนเชอรัลเลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี" (นิตยสารยางไทย 8, 7 (ก.ค. 2560)  
 25-27) 

โรคขอบใบแห้งของข้าวในประเทศไทย : สถานการณ์การระบาดของโรคปัจจุบัน (UNISEARCH JOURNAL 4, 1  
 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 23-27) 
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"ลูน่า ลินน์" สกินแคร์น้องใหม่ จับเทรนด์สินค้าออร์แกนิก ธุรกิจนี้เกิดได้ จากอาชีพ "นักวิจัย"  (เส้นทางเศรษฐี 23, 419  
 (ส.ค. 2560) 37-38) 

เลี้ยงกบสร้างงานท าเงิน ที่ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 654 (ก.ย. 2560) 97-99) 

วงปีไม้บอกภูมิอากาศในอดีต (นิตยสาร สสวท. 45, 206 (พ.ค.-มิ.ย. 2560) 51-54) 

วิสาหกิจระยอง แปรรูปอาสนะยางพารา ติดแบรนด์ "kaika" บุกตลาดออนไลน์ (นิตยสารยางไทย 8, 7 (ก.ค. 2560) 
 55-57) 

แว่นดูตากระตุก วินิจฉัยโรคเวียนศีรษะ (หมอชาวบ้าน 39, 460 (ส.ค. 2560) 32-33) 

"สวนแก้วมังกรสมคิด" ปลูกเสริมจากการท าน าสร้างรายได้ดี ที่วชิรบารมี พิจิตร (ตอนที่ 1) (เทคโนโลยีชาวบ้าน  
 29, 654 (ก.ย. 2560) 18, 20, 22) 

สารกันบูดในถั่วกวนส าเร็จรูป (ฉลาดซื้อ 23, 194 (เม.ย. 2560) 32-36) 

สารเคมีอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์รีไซเคิล ในลูกบิดรูบิก (Rubik's cube) (ฉลาดซื้อ 23, 194 (เม.ย. 2560) 24-31) 

สูบบุหรี่ไฟฟ้า เอาตัวเองเป็นเครื่องทดลองหรือ! (หมอชาวบ้าน 39, 460 (ส.ค. 2560) 38-39) 

หนังเค็มอาหารชาวอีสาน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 654 (ก.ย. 2560) 116-117) 

หนุ่มสุรินทร์ จบปริญญาโทปลูกมะเดื่อฝรั่งขายผลสด แปรรูป กิ่งพันธุ์รายได้งาม (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 654 (ก.ย.  
 2560) 68-70) 

หุ่นยนต์วาดภาพศิลปะ Delta Robot ผลงานอาจารย์-นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (ในวงการพิมพ์ 41, 1 (พ.ค.-มิ.ย. 2560) 
 59-61) 

อดีตเซลล์ผันตัวมาช่วยแม่ขายทุเรียน ไอเดียแปรรูปเป็นขนม ส่งขนมเซเว่นฯ โกยเดือนละ 4 ล้าน (เส้นทางเศรษฐี  
 23, 419 (ส.ค. 2560) 64-65) 
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กฤตภาค 

ก17671 ทฤษฎีพ่อ+ต ำรำอิสรำเอลสวนผัก 1 ไร่ ได้ 6 แสน (ไทยรัฐ 68, 21636 (17 เม.ย. 2560) 8) 

ก17672 Bee-Fruits ผลไม้อบแช่แข็ง ฟรีซ-ดรำย เพ่ิมเทคโนโลยี เสริมไอเดีย ยกระดับรำคำผลไม้ไทย 
 สู่ตลำดโลก (เดลินิวส์ ฉ. 24,658 (17 เม.ย. 2560) 22) 

ก17673 อวดประติมำกรรมแสงฝีมือคนไทย ดอกทำนตะวันพลังงำนแสงอำทิตย์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,658  
 (17 เม.ย. 2560) 23) 

ก17674 ‘นำซำ’ พบอะไรในมหำสมุทร ‘เอนเซลำดัส’ (มติชน 40, 14281 (17 เม.ย. 2560) 14) 

ก17675 เครื่องอบช่วยเกษตรกร (เดลินิวส์ ฉ. 24,659 (18 เม.ย. 2560) 23) 

ก17676 ผลิตก๊ำชใช้เอง (เดลินิวส์ ฉ. 24,659 (18 เม.ย. 2560) 23) 

ก17677 เม็ดพลำสติกจำกเยื่อกำแฟ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10436 (19 เม.ย. 2560) 26) 

ก17678 แล็บส ำรวจพฤติกรรม (เดลินิวส์ ฉ. 24,660 (19 เม.ย. 2560) 23) 

ก17679 ปลูกผักหลอกแมลง 1 ปี เก็บขำยได้ 365 วัน (ไทยรัฐ 68, 21638 (19 เม.ย. 2560) 7) 

ก17680 ถังขยะอัจฉริยะ ปูทำงสู่สมำร์ทซิตี้ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10437 (20 เม.ย. 2560) 26) 

ก17681 มหำสมุทรบนดวงจันทร์ของดำวเสำร์อำจมีสิ่งมีชีวิต (ไทยรัฐ 68, 21639 (20 เม.ย. 2560) 7) 

ก17682 วำงระบบน้ ำหยด 1 ไร่ แค่ 2 หมื่น ใช้ได้ 20 ปี (ไทยรัฐ 68, 21639 (20 เม.ย. 2560) 7) 

ก17683 โตโยต้ำพัฒนำหุ่นยนต์ช่วยคนเป็นอัมพำต (ไทยรัฐ 68, 21639 (20 เม.ย. 2560) 7) 

ก17684 กรดน้ ำส้มจำกเนื้อมังคุด (เดลินิวส์ ฉ. 24,661 (20 เม.ย. 2560) 23) 

ก17685 ตำน้ ำแห่งควำมสำมัคคี (คมชัดลึก 16, 5661 (20 เม.ย. 2560) 19) 

ก17686 ‘คอนกรีตดีไซน์’ นวัตกรรมไร้ขีดจ ำกัด (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10438 (21 เม.ย. 2560) 27) 

ก17687 แนะผลิตชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง (เดลินิวส์ ฉ. 24,662 (21 เม.ย. 2560) 22) 

ก17688 ‘ฟิวเจอร์เรียม’ ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนำคต (เดลินิวส์ ฉ. 24,662 (21 เม.ย. 2560) 23) 

ก17689 ผสมผสำนตำมรอยพ่อที่ดิน 2 งำน ท ำเงินทุกวัน (ไทยรัฐ 68, 21671 (22 พ.ค. 2560) 7) 

ก17690 เกษตรกรอินทรีย์..ดีเด่น ใช้ธรรมชำติควบคุมกันเอง (ไทยรัฐ 68, 21672 (23 พ.ค. 2560) 7) 

ก17691 ปลูกสับปะรดแนวใหม่คลุมดินน้ ำหยดกันแดด (ไทยรัฐ 68, 21673 (24 พ.ค. 2560) 7) 

ก17692 เปิดแล็บเพำะเนื้อเยื่อกระจำยพันธุ์ดีสู่ชำวบ้ำน (ไทยรัฐ 68, 21631 (12 เม.ย. 2560) 7) 

ก17693 รณรงค์ท ำกองล่อด้วงแรด (เดลินิวส์ ฉ. 24,697 (26 พ.ค. 2560) 22) 
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ก17694 เผย 5 เทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนวิถีชีวิต (เดลินิวส์ ฉ. 24,697 (26 พ.ค. 2560) 23) 

ก17695 ระบบตดิตำมเรือประมงไทย (เดลินิวส์ ฉ. 24,697 (26 พ.ค. 2560) 23) 

ก17696 ประมงแหลมฟ้ำผ่ำเพำะเลี้ยงสัตว์ทะเลอินทรีย์ (ไทยรัฐ 68, 21675 (26 พ.ค. 2560) 7) 

ก17697 ‘สมุนไพรต้ำนโรค’ เทรนด์ติดลมบน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10466 (26 พ.ค. 2560) 27) 

ก17698 แล็บประชำรัฐ : โอทอปก็ตรวจได้ (เดลินิวส์ ฉ. 24,696 (25 พ.ค. 2560) 23) 

ก17699 ผู้น ำใช้เทคโนโลยีได้ดีท ำให้บริษัทประสบควำมส ำเร็จ (5) (เดลินิวส์ ฉ. 24,696 (25 พ.ค. 2560) 23) 

ก17700 ส่งเสริมกำรปลูกสับปะรด ‘พันธุ์ MD2’ เพ่ือกำรส่งออก (เดลินิวส์ ฉ. 24,698 (27 พ.ค. 2560) 21) 

ก17701 วิจัยพบถั่วบำงชนิดอำจสกัดกั้นกำรกลับมำเป็นมะเร็งล ำไส้ใหญ่ (ไทยรัฐ 68, 21674 (25 พ.ค. 2560) 7) 

ก17702 โคมไฟปลูกผักเติมฝันคนเมือง (ไทยรัฐ 68, 21674 (25 พ.ค. 2560) 7) 

ก17703 พัฒนำสร้ำงรังไข่เทียมด้วยโครงสร้ำง 3 มิติ (ไทยรัฐ 68, 21674 (25 พ.ค. 2560) 7) 

ก17704 “พฤกษำ 4.0” ชูนวัตกรรม…เน้นด้ำนดิจิทัลมัดใจลูกค้ำ (ไทยรัฐ 68, 21674 (27 พ.ค. 2560) 9) 

ก17705 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนต้นแบบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลิตแตนเบียนบรำคอน ก ำจัดหนอนหัวด ำ 
 มะพร้ำวให้หมดไป (มติชน 40, 14324 (30 พ.ค. 2560) 7) 

ก17706 ติดตั้งไซสโมมิเตอร์เพิ่มเพ่ือศึกษำธรณีวิทยำในอลำสกำ (ไทยรัฐ 68, 21680 (31 พ.ค. 2560) 7) 

ก17707 เตือนภัย..เห็ดหิ้ง ศัตรูพิฆำตปำล์มน้ ำมัน (ไทยรัฐ 68, 21680 (31 พ.ค. 2560) 7) 

ก17708 ยำงล้อ..ประชำรัฐ ถูกกว่ำท้องตลำด (ไทยรัฐ 68, 21630 (11 เม.ย. 2560) 7) 

ก17709 วิกฤติปะกำรังทั่วโลกเพรำะมหำสมุทรร้อนขึ้น (ไทยรัฐ 68, 21630 (11 เม.ย. 2560) 7) 

ก17710 แนะน ำเกษตรกรใช้น้ ำหมักยำสูบแก้แมลงบุกแปลงพืช (เดลินิวส์ ฉ. 24,652 (11 เม.ย. 2560) 22) 

ก17711 แครกเกอร์รสนุ่น เพ่ิมมูลค่ำพันธุ์ข้ำวธัญสิริน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10460 (13 เม.ย. 2560) 19) 

ก17712 พบ ‘บรรยำกำศ’ บนดำวเครำะห์คล้ำยโลก (มติชน 40, 14277 (13 เม.ย. 2560) 14) 

ก17713 โอไออีกดไลค์ปศุสัตว์ไทยต้นแบบพัฒนำระบบบริกำร (ไทยรัฐ 68, 21632 (13 เม.ย. 2560) 7) 

ก17714 ช่วยยกระดับห้องปฏิบัติกำรทดสอบกัมพูชำ (เดลินิวส์ ฉ. 24,655 (14 เม.ย. 2560) 23) 

ก17715 ใช้เทคโนโลยี IoT ท ำฟำร์มอัจฉริยะ (เดลินิวส์ ฉ. 24,655 (14 เม.ย. 2560) 23) 

ก17716 เปิดไอเดียนวัตกรรมสุขภำพสู่ธุรกิจเพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดี (เดลินิวส์ ฉ. 24,655 (14 เม.ย. 2560) 24) 

ก17717 ฝรั่งเศสตัดสินใจปิดโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ที่เก่ำแก่ที่สุด (ไทยรัฐ 68, 21633 (14 เม.ย. 2560) 7) 

ก17718 ขี้แดดนำเกลือ เพ่ิมรสชำติคืนชีวิตให้ต้นไม้ใกล้ตำย (ไทยรัฐ 68, 21633 (14 เม.ย. 2560) 7) 
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ก17719 เดินหน้ำขับเคลื่อนสู่เกษตรแบบผสมผสมผสำน (เดลินิวส์ ฉ. 24,656 (15 เม.ย. 2560) 21) 

ก17720 สวทช.-ลำวร่วมวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพ (เดลินิวส์ ฉ. 24,645 (4 เม.ย. 2560) 23) 

ก17721 ก๊ำชคำร์บอนไดออกไซด์ในโลกจะลดลงปี 2593 (ไทยรัฐ 68, 21623 (4 เม.ย. 2560) 7) 

ก17722 รัฐบำลดันภูเก็ต สมำร์ท ซิตี้ ใช้ดิจิตอลยกระดับท้องถิ่น (เดลินิวส์ ฉ. 24,646 (5 เม.ย. 2560) 23) 

ก17723 สเปซเอ็กซ์ปล่อยจรวดรีไซเคิล จรวดขึ้นสู่อวกำศ (ไทยรัฐ 68, 21624 (5 เม.ย. 2560) 7) 

ก17724 ลมสุริยะท ำให้ดำวอังคำรแห้งและหนำวเย็น (ไทยรัฐ 68, 21626 (7 เม.ย. 2560) 7) 

ก17725 วิจัยพบแบคทีเรียเมื่อวำฬเพชฌฆำตหำยใจออก (ไทยรัฐ 68, 21626 (7 เม.ย. 2560) 7) 

ก17726 เทคนิคผสมบัวพันธุ์ใหม่ปั้นแต่งโฉมป้อนตลำดโลก (ไทยรัฐ 68, 21626 (7 เม.ย. 2560) 7) 

ก17727 แคสปำร์เพื่อนหุ่นยนต์ของเด็กออทิสติก (ไทยรัฐ 68, 21626 (7 เม.ย. 2560) 7) 

ก17728 เตรียมสอนวิชำสตำร์ทอัพ (เดลินิวส์ ฉ. 24,648 (5 เม.ย. 2560) 23) 

ก17729 ‘เมนทำแกรม’ โชว์หุ่นยนต์ท ำควำมสะอำด (เดลินิวส์ ฉ. 24,648 (5 เม.ย. 2560) 23) 

ก17730 เซ็นเซอร์แก้หมอกควัน (เดลินิวส์ ฉ. 24,650 (9 เม.ย. 2560) 6) 

ก17731 เปลี่ยนขยะเป็นสวนผักแนวตั้ง (เดลินิวส์ ฉ. 24,650 (9 เม.ย. 2560) 6) 

ก17732 ยำนอวกำศแคสสินีเคลื่อนสู่วงแหวนดำวเสำร์ (ไทยรัฐ 68, 21629 (10 เม.ย. 2560) 7) 

ก17733 เทคโนโลยียำนยนต์ขับเคลื่อนด้วยโมเลกุล (ไทยรัฐ 68, 21629 (10 เม.ย. 2560) 7) 

ก17734 สำรให้ควำมหวำนตำมธรรมชำติแทนท่ีน้ ำตำลได้ (ไทยรัฐ 68, 21629 (10 เม.ย. 2560) 7) 

ก17735 สำนถักป่ำนศรนำรำยณ์ในที่ดินพระรำชทำน..หุบกะพง (ไทยรัฐ 68, 21629 (10 เม.ย. 2560) 7) 

ก17736 น ำเกษตรกรเรียนรู้ศำสตร์แก้จน (เดลินิวส์ ฉ. 24,651 (10 เม.ย. 2560) 22) 

ก17737 PIN โปรแกรมโภชนำกำรส ำหรับทำรกคลอดก่อนก ำหนด (เดลินิวส์ ฉ. 24,706 (4 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17738 วิจัยดีเอ็นเอแกะรอยกำรสืบทอดเชื้อสำยชนชำวอียิปต์ (ไทยรัฐ 68, 21685 (5 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17739 พบปลำประหลำดไร้หน้ำอีกครั้งในรอบ 144 ปี (ไทยรัฐ 68, 21685 (5 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17740 ใกล้จะปิดฉำกยำนแคสสินี (ไทยรัฐ 68, 21650 (1 พ.ค. 2560) 7) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสบืคน้ขอ้มลูวารสาร / e-

Clipping 

 

 

 การสบืคน้ขอ้มูลหนงัสอืไทย / 

อังกฤษ 

 

 

บริการสารสนเทศทันสมัย 
สนใจเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. : 0-2201-7250-55 

Website : http://siweb.dss.go.th  e-mail : info@dss.go.th 

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