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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

PHARMACOLOGY 
 
615.32432 
ข 261  ขวัญชนก รอดสุด. 
2559 ประโยชน์มหัศจรรย์ : ว่านหางจระเข้ /  
 ขวัญชนก รอดสุด, เรียบเรียง ; พีรพันธุ์ วิจิตรไกรวิน,  
 ถ่ายภาพ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2559. 74 หน้า. 
 (ชุดชีวิตและสุขภาพ ล าดับที่ ; 196). 
 
 
 
615.32439  
ช 153  ชนิตา พระดาเวชช. 
2557 ประโยชน์มหัศจรรย์ : ขิง / ชนิตา พระดาเวชช,  
 เรียบเรียง ; พีรพันธุ์ วิจิตรไกรวิน, ถ่ายภาพ.  
 กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2557. 86 หน้า.  
 (ชุดชีวิตและสุขภาพ ล าดับที่ ; 174). 
 
 
 
615.321  
ช 581  ชีวอโรคยา. 
2559  50 สูตรสมุนไพรเด็ด เคล็ดไม่ลับรักษาโรค- 
  ด้วยตัวเอง / ชีวอโรคยา. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์,  
  2559. 192 หน้า. 
 
 
 
 
615.32433 
ผ 361  ผานิต ธนะสุข. 
2557 ประโยชน์มหัศจรรย์ : กระเทียม / ผานิตา,  
 เรียบเรียง ; พีรพันธุ์ วิจิตรไกรวิน, ถ่ายภาพ.  
 กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2557. 94 หน้า.  
 (ชุดชีวิตและสุขภาพ ล าดับที่ ; 173). 
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615.32325  
ผ 361  ผานิต บุญมาก. 
2559 ประโยชน์มหัศจรรย์ : พริกไทย / ผาณิต บุญมาก,  
 เรียบเรียง ; จักรพงษ์ นุตาลัย, ถ่ายภาพ. กรุงเทพฯ :  
 อมรินทร์เฮลท์, 2559. 78 หน้า. (ชุดชีวิตและสุขภาพ  
 ล าดับที่ ; 199). 
 
 
 
615.321  
ผ 361  ผาณิต พระดาเวชช. 
2557 ประโยชน์มหัศจรรย์ : เห็ด / ผาณิต พระดาเวชช,  
 เรียบเรียง ; พีรพันธุ์ วิจิตรไกรวิน, ถ่ายภาพ. กรุงเทพฯ :  
 อมรินทร์สุขภาพ, 2557. 78 หน้า. (ชุดชีวิตและสุขภาพ  
 ล าดับที่ ; 175). 
 
 
 
615.32395  
พ 237  พรดี จันทรเวชชสมาน. 
2559 ประโยชน์มหัศจรรย์ : น  ามันงา /  
 พรดี จันทรเวชชสมาน, เรียบเรียง ; จักรพงษ์ นุตาลัย,  
 ถ่ายภาพ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2559.  
 102 หน้า. (ชุดชีวิตและสุขภาพ ล าดับที่ ; 198). 
 
 
 
615.32377  
ร 136  รติชา ปภานุพัทธ์. 
2559 ประโยชน์มหัศจรรย์ : มะกรูด / รติชา ปภานุพัทธ์,  
 เรียบเรียง ; จักรพงษ์ นุตาลัย, ถ่ายภาพ. กรุงเทพฯ :  
 อมรินทร์เฮลท์, 2559. 84 หน้า. (ชุดชีวิตและสุขภาพ  
 ล าดับที่ ; 194).  
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615.32374  
ศ 714  ศุภราภรณ์ กันตะพัฒนะ. 
2558 ประโยชน์มหัศจรรย์ : มะขาม /  
 ศุภราภรณ์ กันตะพัฒนะ, เรียบเรียง ;  
 พีรพันธุ์ วิจิตรไกรวิน, ถ่ายภาพ. กรุงเทพฯ :  
 อมรินทร์เฮลท์, 2558. 74 หน้า. (ชุดชีวิตและ-  
 สุขภาพ ล าดับที่ ; 192). 
 
 
 
641.38  
ส 834  สุภนันท์ มงคลการ. 
2559 ประโยชน์มหัศจรรย์ : น  าผึ ง / สุภนันท์ มงคลการ,  
 เรียบเรียง ; จักรพงษ์ นุตาลัย, ถ่ายภาพ. กรุงเทพฯ :  
 อมรินทร์เฮลท์, 2559. 62 หน้า. (ชุดชีวิตและสุขภาพ  
 ล าดับที่ ; 195).  
 
 
 
615.32439  
อ 133  อดุลย์ เบญจวรรณากร. 
2557 ประโยชน์มหัศจรรย์ : ข่า / อดุลย์ เบญจวรรณากร, 
 เรียบเรียง ; พีรพันธุ์ วิจิตรไกรวิน, ถ่ายภาพ. กรุงเทพฯ :  
 อมรินทร์สุขภาพ, 2557. 74 หน้า. (ชุดชีวิตและสุขภาพ  
 ล าดับที่ ; 176). 
 
 
 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 
633.890685  
ผ 193 ผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ยางพารา /  
2559 ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : 
 ส านัก, 2559. 75 หน้า.  
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615.9  
ศ 174  ศริศักดิ์ สุนทรไชย. 
2560 พิษวิทยากับระบบการจ าแนกและการสื่อสาร- 
 ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย = Toxicology  
 and classification and hazard communication  
 system of hazardous substances /  
 ศริศักดิ์ สุนทรไชย, ผู้เขียนและบรรณาธิการ.  
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
 2560. 160 หน้า. 
 
 
 
 
608.7593 
ง 231  ส านักงบประมาณ. 
2559 บัญชีนวัตกรรมไทย / โดย ส านักงบประมาณ.  
 กรุงเทพฯ : ส านัก, 2559.  1 เล่ม (หน้าไม่เรียงล าดับ). 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

 

The United States of America 
 American National Standards Institute/American Water Works Association 
  
 ANSI/AWWA  C 502 : 2014 Dry-barrel fire hydrants.   

 ANSI/AWWA  C 503 : 2014 Wet-barrel fire hydrants.  

ANSI/AWWA  C 507 : 2011 Ball valves, 6 In. through 60 In. (150 mm through  
 1,500 mm).  

ANSI/AWWA  C 509 : 2015 Resilient-seated gate valves for water supply service.  

ANSI/AWWA  C 512 : 2015 Air-release, air/vacuum, and combination air valves  
 water and wastewater service.  

ANSI/AWWA  C 514 : 2015 Air valve and vent inflow preventer assemblies potable 
 water distribution system and facilities.  

ANSI/AWWA  C 515 : 2015 Reduced-wall, resilient-seated gate valves for water  
 Supply service. 

ANSI/AWWA  C 530 : 2012 Pilot-operated control valves. 

ANSI/AWWA  C 550 : 2013 Protective interior coatings for valves and hydrants.  

ANSI/AWWA  C 560 : 2014 Cast-iron slide gates. 

ANSI/AWWA  C 561 : 2014 Fabricated stainless-steel slide gates. 

ANSI/AWWA  C 562 : 2014 Fabricated aluminum slide gates.  

ANSI/AWWA  C 563 : 2014 Fabricated composite slide gates. 

ANSI/AWWA  C 602 : 2011 Cement-mortar lining of water pipelines in place – 4 In 
 (100 mm) and larger. 

ANSI/AWWA  C 604 : 2011 Installation of buried steel water pipe – 4 In. (100 mm)  
 and larger. 
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ราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน ้ามันดีเซล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 256 ง (10 พ.ย. 2559) 8) 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน้าเข้าหรือน้าผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศเยอรมนี 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 306 ง (26 ธ.ค.2559) 36) 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน้าเข้าหรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศออสเตรีย 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 306 ง (26 ธ.ค. 2559) 37) 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย ส้าหรับ
 การส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 309 ง   
 (27 ธ.ค. 2559) 16) 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัย
 ในการท้างานเกี่ยวกับไฟฟ้า ส้าหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ฉบับที่ ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 
 133 ตอนพิเศษ 275 ง (29 พ.ย. 2559) 8) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การชันสูตรโรคพีอาร์อาร์เอส ตาม
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 264 ง (18 พ.ย. 
 2559) 7) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับ
 ฟาร์มเป็ดพันธุ์ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 
 264 ง (18 พ.ย. 2559) 2) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้า
 เกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มเป็ดเนื อ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร                
 พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 264 ง (18 พ.ย. 2559) 8) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้า
 เกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร                 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 264 ง (18 พ.ย. 2559) 9) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๙) พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง ซัยคลาเมต 
 (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนพิเศษ 298 ง (20 ธ.ค. 2559) 1) 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง        
 สตีวิออลไกลโคไซด์ (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนพิเศษ 298 ง (20 ธ.ค. 2559) 2) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งค้าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและท่ีเอกสารก้ากับยาและข้อความ
 ของค้าเตือน ฉบับที่ ๕๘ (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนพิเศษ 310 ง (28 ธ.ค. 2559) 16) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔) (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนพิเศษ 248 ง                   
 (20 ธ.ค. 2559) 3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อก้าหนดในการป้องกันอัคคีภัย   
 เล่ม ๗ ศูนย์สั่งการดับเพลิงในอาคาร (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนพิเศษ 291 ง (14 ธ.ค. 2559) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟองน ้าลาเท็กซ์ส้าหรับท้าที่นอน   
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 270 ง (23 พ.ย. 2559) 9) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอร์ตาร์ส้าหรับก่อคอนกรีต-              
 บล็อกมวลเบา (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 270 ง (23 พ.ย. 2559) 11) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอร์ตาร์ส้าหรับฉาบคอนกรีต-    
 มวลเบา (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 270 ง (23 พ.ย. 2559) 12) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบ                
 อะลูมิเนียม ๕๔ % ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนพิเศษ 291 ง        
 (14 ธ.ค. 2559) 5) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกเปล่งรังสีความร้อนต่้า                  
 (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนพิเศษ 291 ง (14 ธ.ค. 2559) 2) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกอบแข็งด้วยความร้อน             
  (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนพิเศษ 291 ง (14 ธ.ค. 2559) 3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลิ นส้าหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 (แก้ไขครั งที่ ๓) (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 256 ง (10 พ.ย. 2559) 6) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน ้าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ            
 น้าความร้อน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนพิเศษ 275 ง (29 พ.ย. 2559) 3) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงยางอนามัยจากน ้ายางธรรมชาติ-
 คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ และก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงยางอนามัยชายจาก     
 น ้ายางธรรมชาติ-คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 291 ง (14 ธ.ค. 
 2559) 1) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่
 เกี่ยวข้อง เล่ม ๖ การหาสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหยและก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                  
 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดทุี่เกี่ยวข้อง เล่ม ๖ การหาปริมาณสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย                           
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 256 ง (10 พ.ย. 2559) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องแบบนักเรียน : 
 ผ้าเครื่องแบบนักเรียน (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 299 ง (20 ธ.ค. 2559) 7) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ้าเย็นและกระดาษเย็น 
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 270 ง (23 พ.ย. 2559) 1) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม ๑   
 บทนิยามส้าหรับฟิวส์ขนาดเล็ก และคุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปส้าหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก (ราชกิจจานุเบกษา 
 133 ตอนพิเศษ 291 ง (14 ธ.ค. 2559) 8) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และ
 วัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม ๒๓ ความทนของเหลว (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนพิเศษ 312 ง (28 ธ.ค. 2559) 7) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช
 และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม ๔๗ การกรีดเป็นตาราง (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนพิเศษ 312 ง (28 ธ.ค. 2559) 5) 

ประกาศคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม ส้าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๙                     
 (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนพิเศษ 315 ง (30 ธ.ค. 2559) 15) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออก
 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่าง
 แต่งผมสตรี ระดับ ๒ (ราชกิจจานุเบกษา 133 ตอนที่ 114 ง (15 ธ.ค. 2559) 85-87) 
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INFORMATION FILES  
 
IF 107 (136)  Application of edible films containing oregano (Origanum vulgare) essential oil on  
 queso blanco cheese prepared with flaxseed (Linum usitatissimum) oil  
 (Journal of Food Science 82 (6) 2017 : 1395-1401) 

IF (R000453)  Approach to the management of environment and health in facilities for the  
  elderly (Journal of the National Institute of  Public Health 66 (2) 2017 :  
  118-1266) 

IF 100 (419)  Are your sunscreens infra-ready? (Cosmetics & Toiletries 132 (9) October 2017 :  
  44-56, 58)   

IF 17 (86)  Biotechnological and novel approaches for designing structured lipids intended  
   for infant nutrition (Journal of the American Oil Chemists' Society 94 (8)  
   2017 : 1005-1034) 

IF 30 (83)  Combined uncertainty factor for sampling and analysis (Accreditation and  
  Quality Assurance 22 (4) 2017 : 187-189) 

IF 31 (207)  Commercial mineral enhanced dairy by-products as sodium replacers, antioxidants  
  and calcium fortifiers in sausages (Journal of Food Science 82 (6) 2017 : 
  1302-1309) 

IF 64 (23)  The development of 2 acetyl-1-pyrroline (2-AP) in Thai aromatic coconut  
  (Songklanakarin Journal of Science and Technology 39 (2) 2017 : 179-183) 

IF 30 (84)  Development of milk powder reference material and its use for evaluation of  
  laboratory performance on analysis of mandatory nutrients for nutrition  
  labelling in Thailand (Accreditation and Quality Assurance 22 (4) 2017 :  
  207-215) 

IF 19 (43)  Effect of different extrusion parameters on dietary fiber in wheat bran and rye  
  bran (Journal of Food Science 82 (6) 2017 : 1344-1350) 

IF 9 (228)  The effect of monoglyceride polymorphism on cold-flow properties of  
  biodiesel model fuel (Journal of the American Oil Chemists' Society                     
  94 (8) 2017 : 1095-1100) 

 IF 107 (135)  Effect of nanoemulsified and microencapsulated Mexican Oregano (Lippia  
  graveolens Kunth) essential oil coatings on quality of fresh pork meat  
  (Journal  of Food Science 82 (6) 2017 : 1423-1432) 
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IF 25 (73)  Effects of different salt treatments on the fermentation metabolites and bacterial 
  profiles of kimchi (Journal of Food Science 82 (5) 2017 : 1124-1131)  

IF 43 (17)  Electrifying advances-SwRI researchers are leading the charge for next- 
  generation power systems (Technology Today 38 (1) 2017 : 2-7) 

IF 100 (416)  Facial sheet masks - a market grows with diversification (Household &  
  Personal Care  Wipes Spring 2017 : 16-18, 20)  

IF (R000452)  Facility development, maintenance, and sanitary management systems of  
 facilities for the elderly (Journal of the National Institute of Public  
 Health 66 (2) 2017 : 102-112) 

IF 81 (175)  Formulations : best face forward (Soap, Perfumery & Cosmetics 90 (5) 2017 : 83) 

IF 101 (101)  Glass melting using concentrated solar thermal energy (Glass Technology :  
  European Journal of Glass Science and Technology Part A 58 (2) 2017 :  
  41-50) 

IF 134 (27)  Industrial and institutional wipes growth outpaces market (Household &  
  Personal Care Wipes Spring 2017 : 26-28) 

IF 101 (100)  Investigation of the influence of a commercial glass protector on float glass  
  surfaces by x-ray photoelectron spectroscopy (Glass Technology : European  
  Journal of Glass Science and Technology Part B 58 (3) 2017 :  79-88) 

IF 80 (32)  Manufacturing with microbial control in mind (Part II) (Happi 54 (5) 2017 : 98-102)  

IF 34 (307)  Metal contents, bioaccumulation, and health risk assessment in wild edible  
 Boletaceae mushrooms (Journal of Food Science 82 (6) 2017 : 1500-1508) 

IF 142 (131)  Nanomaterials in the workplace (Ceramic Industry 167 (6) 2017 : 24-26) 

IF 101 (102)  New low iron float glass certified reference material for the glass industry  
  (Glass Technology : European Journal of Glass Science and Technology  
  Part A 58 (2) 2017 : 51-52) 

IF 55 (142)  Oil content, oil yield and fatty acid profile of groundnut germplasm in  
  mediterranean climates (Journal of the American Oil Chemists' Society  
  94 (6) 2017 : 787-804) 

IF 55 (141)  Quality of wood-pressed rapeseed oil (Journal of the American Oil Chemists'  
  Society 94 (6) 2017 : 767-777) 
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IF 100 (420)  The skin microbiome in cosmetics (Soap, Perfumery & Cosmetics 90 (5) 2017 :  
  60-62)  

IF 100 (421)  Skin saviours (Soap, Perfumery & Cosmetics 90 (5) 2017 : 52-54, 57, 59) 

IF 25 (74)   Study on the removal of cadmium in rice using microbial fermentation method  
  (Journal of Food Science 82 (6) 2017 : 1467-1474) 

IF 125 (51)  Turning food waste into manufacturing tires (Rubber International Magazine 19 (4) 
  2017 : 48-49) 

IF 107 (134)  What's happening in wipes packaging (Household & Personal Care Wipes Spring 
  2017 : 22-24)  
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บทความวารสารภาษาไทย 

Special Scoop จากบ้านของพ่อ ก่อก าเนิดพลังงานทดแทนไทย (วารสารรักษ์พลังงาน 13, 121 (ธ.ค. 2559) 8-11) 

การเดินทางของตะกั่วในแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 84 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 56-63) 

การเตรียมชิ้นทดสอบแรงดึงส าหรับพลาสติก (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 84 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 73-77) 

การเ พ่ิมประสิทธิภาพในการก าจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพโดยใช้แหล่งคาร์บอนที่ต่ างกัน (Efficiency 
 enhancement of biological phosphorus removal with difference carbon sources)   
 (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) 41-52) 

“แกรฟีน วัสดุ 2 มิติ เพื่ออนาคต” (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 84 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 65-70) 

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นสัมพันธ์ของทรายกับสัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างในสภาระสมดุล  
 (Relationship between sand relative density and earth pressure coefficient at-rest) 
 (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) 5-13) 

เทคโนโลยีแสงกับงานอุตสาหกรรม (ซินโครตรอน 17, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559) 16-19) 

เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตอน “พระอาทิตย์ตกที่หาดเตยงาม”                
 (นาวิกศาสตร์ 100, 1 (ม.ค. 2560) 10-21) 

ธรรมพระราชา (หมอชาวบ้าน 38, 454 (ก.พ. 2560) 20-25) 

ในหลวง กับการทรงงานที่มีพ้ืนฐานจากวิทยาศาสตร์ (วารสาร อพวช. 15, 173 (พ.ย. 2559) 7-11) 

บรรยากาศงานพระบรมศพฯ (วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 23, 236 (ต.ค. 2559) 6-11) 

บ้านอัจฉริยะในยุค IoT (Internet of Things) (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 84 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 47-50) 

พระมหากษัตริย์ นักวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 84 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 12-16) 

ราดหน้าเส้นอัญชัน (หมอชาวบ้าน 38, 454 (ก.พ. 2560) 69-71) 

รู้จักอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิง (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ.83 (ต.ค.-ธ.ค. 
 2559) 11-18) 

โรคติดเชื้อที่ส าคัญของแพะ (ข่าวห้องสมุดสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 40, 2 (May 2016) 1-6) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (นาวิกศาสตร์ 100, 1 (ม.ค. 2560) 6-9) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วารสารรักษ์พลังงาน 13, 121 (ธ.ค. 2559) 2-3) 

ส านึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ (วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 23, 237 (พ.ย. 2560) 3-8) 

แสงซินโครตรอนพัฒนาแผ่นเชื่อมต่อสัญญาณวิทยุ (ซินโครตรอน 17, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559) 8-9) 

อุตสาหกรรม 4.0 (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 84 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 24-34) 

เอ็มเทค สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการแพทย์ไทย (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 83 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 41-44) 
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กฤตภาค 

ก17811 รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมืองสมุนไพร : มาตรฐาน อย. สู่สากล (มติชน 40, 14342 (17 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17812 เปิดห้องปฏิบัติการ “เรียลไทม์ พีซีอาร์” ยกระดับอาหารไทย..ปลอดภัยจากเชื้อโรค (ไทยรัฐ 68, 21697 
  (17 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17813 หมวกนิรภัยอัจฉริยะลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ (เดลินิวส์ ฉ. 24,720 (18 มิ.ย. 2560) 24) 

ก17814 คนละมือเพ่ือสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10496 (18 มิ.ย. 2560) 4) 

ก17815 ปลอดโฟม 100% (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10496 (18 มิ.ย. 2560) 4) 

ก17816 “ไอโอดีน” สารอาหารที่ขาดไม่ได้ (มติชน 40, 14344 (19 มิ.ย. 2560) 22) 

ก17817 เลี้ยงปูนา 6-8 เดือนมีกินมีขาย (เดลินิวส์ ฉ. 24,721 (19 มิ.ย. 2560) 22) 

ก17818 ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1 (เดลินิวส์ ฉ. 24,721 (19 มิ.ย. 2560) 22) 

ก17819 ไมโครซอฟท์ใช้คลาวด์หนุนเกษตรกรรม (เดลินิวส์ ฉ. 24,722 (20 มิ.ย. 2560) 23) 

ก17820 ไลน์ชู ‘Clova’ พัฒนาผู้ช่วยอัจฉริยะ (เดลินิวส์ ฉ. 24,722 (20 มิ.ย. 2560) 23) 

ก17821 กท. วิทย์โชว์ 4 งานใหญ่กระตุ้นใช้เทคโนโลยี (เดลินิวส์ ฉ. 24,722 (20 มิ.ย. 2560) 23) 

ก17822 ‘หุ่นยนต์’ ท้าทายศักยภาพมนุษย์ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10498 (20 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17823 ปั้นคนเก่งนวัตกรรมป้อนไทยแลนด์ 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10498 (20 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17824 สีเทอร์ควอยซ์ในทะเลด าเกิดจากแพลงก์ตอนพืช (ไทยรัฐ 68, 21700 (20 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17825 ส่งแตนเบียนโกนิโอซัส ป้องสวนมะพร้าวอินทรีย์ (ไทยรัฐ 68, 21700 (20 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17826 นักวิจัยท าปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้า (เดลินิวส์ ฉ. 24,718 (16 มิ.ย. 2560) 23) 

ก17827 แดรี่โฮมส่ง ‘ฟัน ดี’ น าร่องนวัตกรรมเพื่อสังคม (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10490 (12 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17828 ทวิสต์ตะกร้าพลิกงานจักสาน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10490 (12 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17829 ‘Promoting I’ โอกาสเกิดธุรกิจชีววิทย์ฯ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10491 (13 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17830 วิจัยเพิ่มประสิทธิภาพสารสกัดจากขมิ้นชัน (เดลินิวส์ ฉ. 24,715 (13 มิ.ย. 2560) 23) 

ก17831 สาหร่าย..พวงองุ่นขึ้นชั้นเครื่องส าอาง (ไทยรัฐ 68, 21694 (14 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17832 เทคโนฯ ผ่าตัด..ยุคนี้ไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ (เดลินิวส์ ฉ. 24,716 (14 มิ.ย. 2560) 24) 

ก17833 ‘ดีเซลกากกาแฟ’ คปก. วิจัยอิงเทรนด์โลก (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10492 (14 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17834 ‘เภสัชสงขลา’ เพ่ิมฤทธิ์ทางยาขม้ินชัน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10492 (14 มิ.ย. 2560) 27) 



- 14 - 
 

ก17835 กางแผน ‘สจล.’ มุ่งสร้างนักเทคโนฯ ดิจิทัล (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10487 (9 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17836 สารกันบูดกับ...บิสกิต (ไทยรัฐ 68, 21689 (9 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17837 ปลูกแตงกวาลอยฟ้า เพ่ิมมูลค่าด้วยหัวใจ (ไทยรัฐ 68, 21689 (9 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17838 หมวกนิรภัยอัจฉริยะ ผลงานเมกเกอร์ สจล. (เดลินิวส์ ฉ. 24,711 (9 มิ.ย. 2560) 23) 

ก17839 นาโนเทคจับมือ ม.รังสิตพัฒนานาโนเวชส าอาง (เดลินิวส์ ฉ. 24,711 (9 มิ.ย. 2560) 23) 

ก17840 แมลงปอตัวเมีย ‘แกล้งตาย’ หนีนักตื๊อ (คมชัดลึก 16, 5727 (25 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17841 อาหารหมักดองตัวการร้ายสร้างมะเร็งหลังโพรงจมูก (คมชัดลึก 16, 5728 (26 มิ.ย. 2560) 19) 

ก17842 ไม่ต้องกลัวหัวใจหยุดเต้นกทม. ‘ติดเครื่อง’ ช่วย (เดลินิวส์ ฉ. 24,728 (26 มิ.ย. 2560) 14) 

ก17843 GN1...ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ (ไทยรัฐ 68, 21706 (26 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17844 ทดสอบประสิทธิภาพ (ไทยรัฐ 68, 21706 (26 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17845 “บัวบก–พรมม”ิ แก้ขี้หลงขี้ลืม (ไทยรัฐ 68, 21706 (26 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17846 หุ่นยนต์ตรวจเคเบิลสะพาน (ไทยรัฐ 68, 21706 (26 มิ.ย. 2560) 10) 

ก17847 กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจวิเคราะห์หมูหยองยังไม่พบการปลอมปนแนะประชาชนอย่าตื่นตระหนก 
 ตามข่าวโซเชียล (มติชน 40, 14351 (26 มิ.ย. 2560) 6) 

ก17848 ดวงตาเทียมสามมิติ เติมเต็มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย (มติชน 40, 14351 (26 มิ.ย. 2560) 14) 

ก17849 นวัตกรรม Cardiolnsight ตรวจภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (มติชน 40, 14351 (26 มิ.ย. 2560) 14) 

ก17850 หุ่นยนต์ครองโลกไม่เพียงแค่งาน หุ่นยนต์จะมาแข่งขันกับมนุษย์ในทุกทาง (มติชน 40, 14351  
 (26 มิ.ย. 2560) 16) 

ก17851 โรคผิวหนังที่มากับฝน (มติชน 40, 14351 (26 มิ.ย. 2560) 22) 

ก17852 ‘สะเดา’ ออร์แกนิกรางวัลโลกแบ็คอัพ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10504 (26 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17853 ‘สจล.’ ปั้นวิศวกรรับยานยนต์ไฟฟ้า (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10504 (26 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17854 สมุนไพรมาแรง ‘ปลาไหลเผือก’ (ไทยรัฐ 68, 21703 (23 มิ.ย. 2560) 1, 19) 

ก17855 ชี้คลื่นร้อนทั่วโลกก าลังเป็นเรื่องปกติ (ไทยรัฐ 68, 21703 (23 มิ.ย. 2560) 2) 

ก17856 หุ่นยนต์ส ารวจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ไทยรัฐ 68, 21703 (23 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17857 สร้างเซลล์ในเลือดให้เป็นยาท าลายเซลล์มะเร็ง (ไทยรัฐ 68, 21703 (23 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17858 ผงมะเขือเทศลดสารมะเร็งในไส้กรอก (ไทยรัฐ 68, 21703 (23 มิ.ย. 2560) 7) 
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ก17859 เตือนช่วงฝนช่วงร้อน ‘ระวังไข้หูดับ’ หนวกถาวร..ถึงตาย! (เดลินิวส์ ฉ. 24,723 (21 มิ.ย. 2560) 3) 

ก17860 เติมพลังสมองด้วยเอนไซม์จากพืช (เดลินิวส์ ฉ. 24,723 (21 มิ.ย. 2560) 21) 

ก17861 วิจัยสารสกัดกะทกรกรักษาโรคพาร์กินสัน (เดลินิวส์ ฉ. 24,723 (21 มิ.ย. 2560) 22) 

ก17862 ศิริราชใช้ ‘มีดนาโน’ ผ่ารักษา–มะเร็งตับ (ไทยรัฐ 68, 21701 (21 มิ.ย. 2560) 1,15) 

ก17863 กรมหม่อนไหม-อ.ส.ค.MOU ศึกษาวิจัย (ไทยรัฐ 68, 21701 (21 มิ.ย. 2560) 23) 

ก17864 ในอวกาศ ‘แฟลทเวิร์ม’ กลายเป็นหนอน 2 หัว! (มติชน 40, 14346 (21 มิ.ย. 2560) 14) 

ก17865 มนุษย์ไซบอร์ก ชาวแคนาดา (มติชน 40, 14346 (21 มิ.ย. 2560) 14) 

ก17866 ผลส าเร็จเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการการผลิตตาม 
  มาตรฐาน RSPO (มติชน 40, 14346 (21 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17867 โรคหัวใจขาดเลือด...เสี่ยงเสียชีวิต (คมชัดลึก 16, 5723 (21 มิ.ย. 2560) 19) 

ก17868 ‘สินค้าไทยสไตล์’ แจ้งเกิดงานแฟร์โลก (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10508 (30 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17869 อนาคต ‘แอพพลิเคชั่น’ สดใส ยุคธุรกรรม–ผู้ใช้ขาขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10508 (30 มิ.ย. 2560) 29) 

ก17870 ปลูกเมล่อน Thai GAP 20 ไร่ท าเงินเดือนละ 3 แสน (ไทยรัฐ 68, 21710 (30 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17871 “หิมาลายันมัลเบอรี่” ผลแดงหวานมีสรรพคุณ (ไทยรัฐ 68, 21710 (30 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17872 หุ่นยนต์เจ๋ง เพ่ือการเกษตร (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10507 (29 มิ.ย. 2560) 2) 

ก17873 ‘พิณมิสา’ เวชส าอางจากกระดูกฉลาม (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10507 (29 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17874 ไข่ออร์แกนิกบนดอย (ไทยรัฐ 68, 21709 (29 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17875 เปลือกแตงโมเหลือทิ้ง สกัดเพคตินผสมแยม (ไทยรัฐ 68, 21709 (29 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17876 ชิ้นงาน... ‘ถักโครเซต์’ ใช้ฝีมือ–ลงทุนน้อย..น่าสน (เดลินิวส์ ฉ. 24,733 (1 ก.ค. 2560) 22) 

ก17877 สูตรสมุนไพรไล่แมลงท าเองได้ง่ายๆ และไม่แพง (เดลินิวส์ ฉ. 24,733 (1 ก.ค. 2560) 13) 

ก17878 คอนกรีตผลิตไฟฟ้าจากเปลือกไข่ (เดลินิวส์ ฉ. 24,734 (2 ก.ค. 2560) 6) 

ก17879 ‘บ๊ะจ่างห่อใบบัว’ สูตรโบราณ..คู่แข่งน้อย (เดลินิวส์ ฉ. 24,734 (2 ก.ค. 2560) 20) 

ก17880 แปลงสาธิตนาข้าวอินทรีย์ ขาวดอกมะลิ 105 (เดลินิวส์ ฉ. 24,761 (29 ก.ค. 2560) 21) 

ก18070 ปลากัด...สัตว์น้ าประจ าชาติ (ไทยรัฐ 69, 21895 (1 ม.ค. 2561) 7) 

ก18071 ปีจอเจิดจรัส วท. ชูธง "ลดความเหลื่อมล้ า" วทน. พลิกโฉม "อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค" สร้างอนาคต 
 ประเทศสู่ 4.0 (ไทยรัฐ 69, 21895 (1 ม.ค. 2561) 12) 
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ก18072 สงครามอุตฯ 'เอไอ' ระอุ ยักษ์ไอทีแข่งพัฒนารับดิจิทัล (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10692 (1 ม.ค. 2561) 10) 

ก18073 3 กลเม็ด สร้างแบรนด์ให้ปัง (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10692 (1 ม.ค. 2561) 12) 

ก18074 นวัตกรรมเปลี่ยนโลก 'เอไอ-ดิจิทัลทวิน-บล็อกเชน' (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10692 (1 ม.ค. 2561) 12) 

ก18075 มช. พัฒนาเครื่องสกัดแคโรทีนอยด์ (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10692 (1 ม.ค. 2561) 12) 

ก18076 7 เทรนด์เทคโนโลยีโลกมาแรงปี 2561 (เดลินิวส์ ฉ. 24,917 (1 ม.ค. 2561) 23) 

ก18077 พลุแพลงค์ตอน (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10694 (2 ม.ค. 2561) จุดประกาย 2) 

ก18078 บาติก ลวดลายแห่งความหมาย (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10694 (2 ม.ค. 2561) จุดประกาย 4) 

ก18079 เผยโฉมกล้องส่องเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ไทยรัฐ 69, 21896 (2 ม.ค. 2561) 7) 

ก18080 ภารกิจใหม่เข้ารอบส ารวจอวกาศของนาซา (ไทยรัฐ 69, 21896 (2 ม.ค. 2561) 7) 

ก18081 "สุทธิพงศ์ ทองทวี" สืบสานการท านากุ้ง สร้างสุขอย่างพอเพียง (เดลินิวส์ ฉ. 24,918 (2 ม.ค. 2561) 22) 

ก18082 'พืช' ก็ออกแบบได้ (เดลินิวส์ ฉ. 24,918 (2 ม.ค. 2561) 23) 

ก18083 ม.นเรศวรเปิดตัวเครื่องจ่ายยาประจ าบ้าน (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10686 (3 ม.ค. 2561) 24) 

ก18084 ส่องเทรนด์อาหารอนาคต เนื้อเพาะ-3ดีพิมพ์เบเกอรี่ (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10686 (3 ม.ค. 2561) 24) 

ก18085 2 วิจัยยางพาราคว้ารางวัลโลก (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10686 (3 ม.ค. 2561) 24) 

ก18086 นักล่าหัวมีดพับแห่งท้องทะเลอายุ 508 ล้าน (ไทยรัฐ 69, 21897 (3 ม.ค. 2561) 7) 

ก18087 พบโปรตีนปกป้องสมองอาจชะลอโรคพาร์กินสัน (ไทยรัฐ 69, 21897 (3 ม.ค. 2561) 7) 

ก18088 แนะวิธีป้องกัน..บรรเทาอาการ 'ปวดหลัง' (เดลินิวส์ ฉ. 24,919 (3 ม.ค. 2561) 23) 

ก18089 แนวโน้มนวัตกรรมที่น่าสนใจปี 2561 (เดลินิวส์ ฉ. 24,919 (3 ม.ค. 2561) 25) 

ก18090 ปาก-เท้าเปื่อย รู้ได้ทันที (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10700 (5 ม.ค. 2561) 24) 

ก18091 ตู้เพาะ 'ถั่งเช่า' น าร่องชายแดนใต้ (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10700 (5 ม.ค. 2561) 24) 

ก18092 แวะ 'ฟาร์มแม่โจ้' ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ดูวิธีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 'หลินจือ' (คมชัดลึก 17, 5900  
  (6-7 ม.ค. 2561) 6) 

ก18093 ตลาดกลางหัวอิฐแหล่งการค้าภาคใต้ (เดลินิวส์ ฉ. 24,920 (4 ม.ค. 2561) 22) 

ก18094 2561 ปีแห่งการปฏิรูป 'สวทช.' (เดลินิวส์ ฉ. 24,920 (4 ม.ค. 2561) 23) 

ก18095 วช. มุ่งเป้าโครงการสเปียร์เฮดในปี 2562 (เดลินิวส์ ฉ. 24,920 (4 ม.ค. 2561) 23) 

ก18096 ออกแบบกรุงเทพมหานครอัจฉริยะ (2) (เดลินิวส์ ฉ. 24,920 (4 ม.ค. 2561) 23) 



- 17 - 
 

ก18097 บริการสาธารณะผ่าน 'แอพพลิเคชั่น' อนาคตรถทุกคันต้องอยู่ภายใต้ก.ม. (เดลินิวส์ ฉ. 24,920 (4 ม.ค.  
 2561) 12) 

ก18098 ขนส่งทางน้ า ทางเลือกเบอร์1 ลดต้นทุนโลจิสติกส์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,920 (4 ม.ค. 2561) 12) 

ก18099 แนวปะการังหอยนางรมป้องกันพายุ (ไทยรัฐ 69, 21898 (4 ม.ค. 2561) 7) 

ก18100 ปรับตัวรับโลกร้อนปี61 แมลงไวรัสกลายพันธุ์ (ไทยรัฐ 69, 21898 (4 ม.ค. 2561) 7) 

ก18101 ชายฝั่งทะเลทวารวดีพันกว่าปีที่แล้วกรุงเทพฯ-สมุทรสาคร (มติชน 40, 14543 (4 ม.ค. 2561) 13) 

ก18102 บิทคอยน์ เป็นเงินตรา? (มติชน 40, 14543 (4 ม.ค. 2561) 16) 

ก18103 ต้องใกล้แค่ไหนถึงจะเป็นอันตรายต่อโลก (ไทยรัฐ 69, 21899 (5 ม.ค. 2561) 7) 

ก18104 รถพับตัวเองได้นวัตกรรมใหม่ยานยนต์ (ไทยรัฐ 69, 21899 (5 ม.ค. 2561) 7) 

ก18105 ข้าวไทยยังหอม แต่ต้องบริหารจัดการให้เป็น (ไทยรัฐ 69, 21899 (5 ม.ค. 2561) 7) 

ก18106 เปิดแฟ้ม 'สดร.' ส่องปรากฏการณ์ท้องฟ้าปี'61 (มติชน 40, 14544 (5 ม.ค. 2561) 5) 

ก18107 ตลาดอีคอมเมิร์ซแข่งเดือด โอกาสทองรายใหญ่ แต่รายเล็กหนทางยังริบหรี่.... (มติชน 40, 14544  
 (5 ม.ค. 2561) 6) 

ก18108 เกษตรกรดีเด่น ปี 60 น้อมน าปรัชญาพอเพียงเดินตามรอยเท้าพ่อ ร.9 (มติชน 40, 14544 (5 ม.ค.  
 2561) 20) 

ก18109 ปลูกกล้วยน้ าว้าให้ได้ผลดี มีลูกตลอดปี (เดลินิวส์ ฉ. 24,921 (5 ม.ค. 2561) 22) 

ก18110 กรมการค้าภายในเปิดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร (เดลินิวส์ ฉ. 24,921 (5 ม.ค. 2561) 22) 

ก18111 ดีไอวายวิทยาการข้อมูล (เดลินิวส์ ฉ. 24,921 (5 ม.ค. 2561) 23) 

ก18112 หรรษาพาเด็กๆ 'เที่ยววันเด็ก' เช็กอิน 'พิพิธภัณฑ์' เพลินเรียนรู้ (เดลินิวส์ ฉ. 24,921 (5 ม.ค. 2561) 4) 

ก18113 'ขนมเทียน' น่าสนใจ จุดขาย..'สูตรโบราณ' (เดลินิวส์ ฉ. 24,922 (6 ม.ค. 2561) 22) 

ก18114 จ๊าบกะทิทุเรียนผง ขายดีที่เมืองจีน (เดลินิวส์ ฉ. 24,922 (6 ม.ค. 2561) 22) 

ก18115 คลาวด์แชมเบอร์เครื่องตรวจจับรังสีคอสมิก (มติชน 40, 14546 (7 ม.ค. 2561) 16) 

ก18116 กรมอาเซียนมอบ 'ห้องสมุดอาเซียน' แหล่งความรู้เพ่ือความเข้าใจในอาเซียน (มติชน 40, 14546  
 (7 ม.ค. 2561) 20) 

ก18117 พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 (มติชน  
 40, 14546 (7 ม.ค. 2561) 21) 

ก18118 ประยุทธ์ พุทธาโกฐิรัตน์ นวัตกรรม 'มีดกรีดยางนกเงือก' ลดต้นทุนด้วยการยืดอายุต้นยาง (มติชน  
 40, 14546 (7 ม.ค. 2561) 13-14) 
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ก18119 แผนที่สนามแม่เหล็กเซลล์แบคทีเรียและวัตถุนาโน (ไทยรัฐ 69, 21902 (8 ม.ค. 2561) 7) 

ก18120 วิจัยพบการดื่มมึนเมาท าให้เกิดเหยียดผิวและเพศ (ไทยรัฐ 69, 21902 (8 ม.ค. 2561) 7) 

ก18121 พบเพลสิโอซอร์เก่าแก่ที่สุดในแอนตาร์กติก (ไทยรัฐ 69, 21902 (8 ม.ค. 2561) 7) 

ก18122 เกษตรผสมผสานบ้านป่าเลาชีวิตสุขได้เพราะมีควาย (ไทยรัฐ 69, 21902 (8 ม.ค. 2561) 7) 

ก18123 เทคโนโลยี 'เงินดิจิทัล' ท าให้ดีมีประโยชน์ (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10703 (8 ม.ค. 2561) 2) 

ก18124 ทิศทางของ Bitcoin กับการเงินโลก (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10703 (8 ม.ค. 2561) 19) 

ก18125 ส่องการใช้งาน 'คิวอาร์โค้ด' ในไทย (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10703 (8 ม.ค. 2561) 19) 

ก18126 เล่าเรื่องราวในหลวง ร.8 จาก 'ห้องเรื่องในหลวงอานันทฯ' (เดลินิวส์ ฉ. 24,924 (8 ม.ค. 2561) 21) 

ก18127 เฟ้นหาสหกรณ์การเกษตรก้าวสู่ SME เกษตร (เดลินิวส์ ฉ. 24,924 (8 ม.ค. 2561) 22) 

ก18128 ปลูกเสาวรสเชิงพาณิชย์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,924 (8 ม.ค. 2561) 22) 

ก18129 วิธีแก้ไข Apple Watch หน้าจอค้าง (เดลินิวส์ ฉ. 24,924 (8 ม.ค. 2561) 23) 

ก18130 จัดงานถนนสายวิทย์ ต้อนรับวันเด็ก 2561 (เดลินิวส์ ฉ. 24,924 (8 ม.ค. 2561) 23) 

ก18131 เด็กบ้านเชียงดาวเจ๋ง : สร้างนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน (เดลินิวส์ ฉ. 24,924 (8 ม.ค. 2561) 24) 

ก18132 สาระส าคัญใน ก.ม. คอมพิวเตอร์ใหม่ (เดลินิวส์ ฉ. 24,924 (8 ม.ค. 2561) 10) 

ก18133 บอกลารถยนต์ส่วนตัวคนเมืองแชร์กันใช้ 'เก๋งไฟฟ้า' (เดลินิวส์ ฉ. 24,924 (8 ม.ค. 2561) 12) 

ก18134 ญี่ปุ่นจับคู่เอสเอ็มอีไทย ท าอาหารป้อนโอลิมปิก (เดลินิวส์ ฉ. 24,925 (9 ม.ค. 2561) 6) 

ก18135 ปลูกฟักแบบซุ้มประดับ (เดลินิวส์ ฉ. 24,925 (9 ม.ค. 2561) 22) 

ก18136 'ดีอี' ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาประเทศ (เดลินิวส์ ฉ. 24,925 (9 ม.ค. 2561) 23) 

ก18137 'BEN' นวัตกรรมช่วยขึ้นลงเตียงปรับนั่งได้ (เดลินิวส์ ฉ. 24,925 (9 ม.ค. 2561) 23) 

ก18138 สวทน. เตรียมท าดัชนีด้านอาหารดันไทยเป็นฮับนวัตกรรมอาหารโลก (เดลินิวส์ ฉ. 24,925 (9 ม.ค.   
  2561) 27) 

ก18139 หลักสี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์บ าบัดน้ าเสีย (เดลินิวส์ ฉ. 24,925 (9 ม.ค. 2561) 14) 

ก18140 จะเกิดอะไรเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้น 2 องศา (ไทยรัฐ 69, 21903 (9 ม.ค. 2561) 7) 
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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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