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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

BUSINESS 
 
338.72  

ด 153  ดวงกมล โลหศรีสกุล. 

2554 ก้าวแรกเศรษฐี / ดวงกมล โลหศรีสกุล. กรุงเทพฯ :  

 มติชน, 2554. 303 หน้า.  

 

658.827 

พ 526  พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์. 

2553 คิด ลอง ท า Made by สหพัฒน์ ขอนั่งกลางใจ ผู้บริโภคตลอดไป / 

 พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์, วิชุดา กอ้งกีรติ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.  

 218 หน้า. 

 

330.9593 

ส 358 สฤณี อาชวานันทกุล.  

2553 ทุนนิยมมีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ / สฤณี อาชวานันทกุล. กรุงเทพฯ :  

 มติชน, 2553. 215 หน้า. 

 

CERAMICS 

 

620.14 

BAS Basu, Bikramjit. 

 Advanced structural ceramics / Bikramjit Basu,  

 Kantesh Balani. Hoboken, NJ. : John Wiley & Sons,  

 c2011. xxvi, 474 p. 
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Ref. 
666  
PAC  Pacific Rim Conference on ceramic and Glass Technology 
V.246 (10th : 2013 : Coronado, California), creator. 
 Ceramics for environmental and energy applications II :  
 a collection of papers presented at the 10th Pacific Rim  
 Conference on Ceramic and Glass Technology, June 2-6,  
 2013, Coronado, California / edited by Fatih Dogan,  
 Terry M. Tritt, Tohru Sakino, Yutai Katon, Aleksander J. Pyzik,  
 Llias Belharouak, Aldo R. Boccaccini, James Marra ; volume 
 editor : Hua-Tay Lin. Hoboken NJ. : John Wiley & Sons,  
 c2014. ix, 274 p. (Ceramic transactions ; 246). 
 
Ref. 
666 
PAC Pacific Rim Conference on ceramic and Glass Technology  
V.244 (10th : 2013 : Coronado, California), creator. 
 Design, development, and applications of structural  
 ceramics, composites, and nanomaterials : a collection  
 of papers presented at the 10th Pacific Rim Conference       
 on Ceramic and Glass Technology, June 2-6, 2013,  
 Coronado, California / edited by Dileep Singh, Dongming Zhu, 
 Waltraud M. Kriven, Sanjay Mathur ; volume editor : 
 Hua-Tay Lin. Hoboken, NJ. : John Wiley & Sons, c2014.  
 ix, 196 p. (Ceramic transactions ; 244). 
 
COMPILING FILES 
 
BSTI  
CF-92 ขนมจีน (Thai rice noodle) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง /  
 ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านัก, 2560.  
 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
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FOOD & FOOD TECHNOLOGY   
 
664.07 
MOS  Moskowitz, Howard R. 
2nd ed. Sensory and consumer research in food product  
 design and development / Howard R. Moskowitz,  
 Jacqueline H. Beckley, Anna V.A. Resurreccion. 2nd ed.  
 Ames, Iowa ; Oxford : IFT Press/Blackwell Publishing,  
 c2012. xiii, 424 p. (IFT Press series). 
 
664.07  
NAE Naes, Tormod. 
 Statistics for sensory and consumer science /  
 Tormod Naes, Per B. Brockhoff and Oliver Tomic. Chichester,  
 West Sussex : John Wiley & Sons, c2010. viii, 287 p. 
 
MANAGEMENT 
 
658.406 
บ 214  บราวน์, ทิม. 
2554 คิดเชิงออกแบบ เทรนด์ใหม่ของธุรกิจยุคนวัตกรรมไม่รู้จบ =  
 Change by design : how design thinking transforms  
 organizations and inspires innovation / ทิม บราวน์, เขียน ;  
 นุจรี นาคเจริญวารี, แปล. กรุงเทพฯ : มติชน, 2554. 253 หน้า. 
 
MARKETING 
 
658.5  
ก 253 กรีน, เจย์.  
2554 เคล็ดลับ 8 CEO ระดับโลก สร้างแบรนด์ด้วยดีไซน์ให้ได้ใจลูกค้า =  
 Design is how it work : how the smartest companies turn  
 products into icons / เจย์ กรีน, เขียน ; วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, แปล.  
 กรุงเทพฯ : มติชน,  2554. 215 หน้า. 
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658.8  

ก 759  เกตุวดี มารุมูระ. 

2557 สุโก้ย! Marketing ท าไมใคร ๆ ก็ติดใจญี่ปุ่น / เกตุวดี Marumura.  

 กรุงเทพฯ : มติชน, 2557. 200 หน้า. 

 

 

658.802 

ก 786  เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม. 

2555 หมัดเด็ด กลยุทธ์ Above & below-the-line ครบเครื่องการ   

 สื่อสารการตลาด / เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3  

 (ปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ : มติชน, 2555. 272 หน้า. 

 
 

658.8  

ย 266  ยิ่งศักดิ์ โควสุรัตน์. 

2553 ต าราทองของงานบริการ / อีแร้ง [นามแฝง]. กรุงเทพฯ :  

ล 4 มติชน, 2553. 172 หน้า. 

 
 

MATERIALS 

 

620.144  

HOL  Holand, Wolfram. 

2nd ed. Glass-ceramic technology / by Wolfram Holand,  

 George H. Beall. 2nd ed. Hoboken, NJ. : John Wiley & Sons :  
 The American Ceramic Society, c2012. xx, 414 p. 
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POLYMERS 

 

668.9  

FIN Fink, Johannes Karl. 

 The chemistry of bio-based polymers /  

 Johannes Karl Fink, Montanuniversitat Leoben,  

 Austria. Hoboken, NJ. : John Wiley & Sons,  

 c2014. xiv, 338 p. 

 

TECHNOLOGY  

 

658.4063 

SMI  Smith, David. 

3rd ed. Exploring innovation / David Smith. 3rd ed.  

 Maidenhead : McGraw-Hill Education, c2015.  

 xix, 337 p. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2017  Annual book of ASTM standards Sect. 2, 4, 10, 11  
 2017 /  ASTM International. West Conshohocken, Pa. :  
 ASTM International, c2017. 6 v. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

 Japan 

 Japanese Standards Association 
  

 JIS B 2301 : 2013 Screwed type malleable cast iron pipe fittings.  

 JIS B 2302 : 2013 Screwed type steel pipe fittings.  

 JIS G 3467 : 2013 Steel tubes for fired heater.  

 JIS G 3468 : 2011 Large diameter welded stainless steel pipes. 

 JIS G 3469 : 2013 Polyethylene coated steel pipes (amendment1). 

  JIS G 3477-1 : 2012 Polyethylene coated steel pipes – part 1 : 3 layer  
  extruded polyethylene coated steel pipes.  

 JIS G 3477-2 : 2012 Polyethylene coated steel pipes – part 2 : 2 layer 
   extruded polyethylene coated steel pipes.   

 JIS G 3477-3 : 2012 Polyethylene coated steel pipes – part 3 : external  
   polyethylene powder coated steel pipes.  

 JIS H 3300 : 2012 Copper and copper alloy seamless pipes and tubes. 

 JIS H 4630 : 2012 Titanium and titanium alloys – seamless pipes. 

 JIS K 6761 : 2012 Polyethylene pipes for general purposes. 

 JIS K 6762 : 2012 Double wall polyethylene pipes for water supply. 

 JIS K 6769 : 2013 Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes  
   (amendment 3). 

 JIS K 6774 : 2013 Polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels. 

 JIS K 6787 : 2013 Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes for water  
   supply (amendment 2). 
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ราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดท าและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งวัตถุอันตราย 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 209 ง (19 ก.ย. 2559) 44) 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อยกเว้นส าหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในลักษณะหรือปริมาณที่อาจ
 ก่อให้เกิดอันตรายน้อย (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 209 ง (19 ก.ย. 2559) 46-48) 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนถ่าย การจัดวาง การผูกรัด การติดตรึง 
 และการบรรทุก (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 209 ง (19 ก.ย. 2559) 33) 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นหรือที่ใช้ส าหรับป้องกันอันตรายเมื่อ   
 มีอุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 209 ง (19 ก.ย. 2559) 30-32) 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้ไว้ประจ ารถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย 
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 209 ง (19 ก.ย. 2559) 39-43) 

ประกาศกรมธุรกิจพลั งงาน เรื่ อง  ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน ้ ามันหล่อลื่ น  พ.ศ.๒๕๕๙                 
 (ราชกจิจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 244 ง (25 ต.ค. 2559) 9-11) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 242 ง (20 ต.ค. 2559) 14) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุม         
 เฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 242 ง (20 ต.ค. 2559) 
 12-13) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์
 ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 242 (20 ต.ค. 2559) 
 15-16) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : หลักปฏิบัติส าหรับการผลิต       
 เชื้อเห็ด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ    
 209 ง (19 ก.ย. 2559) 21) 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้กากถั่ วเหลืองเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไป        
 นอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 243 ง (21 ต.ค. 2559) 4) 
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ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้า        
 ข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 243 ง (21 ต.ค. 2559) 5) 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 243 ง 
 (21 ต.ค. 2559) 14) 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ข้าวขาวเป็นสินค้ามาตรฐาน
 และมาตรฐานสินค้าข้าวขาว พ.ศ. ๒๕๕๕(ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 243 ง (21 ต.ค. 2559) 13) 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการ
 ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 243 ง (21 
 ต.ค. 2559) 6-11) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดชนิดและจ านวนยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ที่จะต้องใช้ในทาง
 การแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 133 ,         
 ตอนพิเศษ 249 ง  (1 พ.ย. 2559) 9) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๙      
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 245 ง (27 ต.ค. 2559) 17) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๙         
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 239 (18 ต.ค. 2559) 2) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙        
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 249 ง (1 พ.ย. 2559) 8) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
 ด้วยยางธรรมชาติ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 211 ง (21 ก.ย. 2559) 6) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบโดยไม่ท าลาย-การ
 ทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีส าหรับรอยเชื่อม เล่ม ๑ เทคนิครังสี เอกซ์ และแกมม่าด้วยฟิล์ม         
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 211 ง (21 ก.ย. 2559) 5) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การบัดกรีแข็ง-ความไม่สมบูรณ์
 ในรอยต่อบัดกรีแข็ง  (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 211 (21 ก.ย. 2559) 7) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติก -สัดส่วนชีวฐาน-   
 เล่ม ๑ : ทั่วไป (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 211 ง (21 ก.ย. 2559) 2) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบ เต้ารับ -จ่าย           
 ตัวต่อยานยนต์ และเต้ารับยานยนต์-การประจุไฟฟ้า เล่ม ๑ ข้อก าหนดทั่วไป (ราชกิจจานุเบกษา         
 133, ตอนพิเศษ 229 ง (10 ต.ค. 2559) 2) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี เล่ม ๗         
 วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับผู้มีอาชีพที่ เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี                
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 222 ง (3 ต.ค. 2559) 3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก-สัดส่วนชีวฐาน-      
 เล่ม ๒ : การหาสัดส่วนคาร์บอนชีวฐาน (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 211 (21 ก.ย. 2559) 3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก -สัดส่วนชีวฐาน-      
 เล่ม ๓ : การหาสัดส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน (ราชกิจจานุเบกษา 133 , ตอนพิเศษ 211 ง (21 ก.ย. 
 2559) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมตาดาตาส าหรับข้อมูล
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม ๑ ทั่วไป (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 222 ง (3 ต.ค. 2559) 6) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมตาดาตาส าหรับข้อมูล
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม ๒ เนื้อหาในวีดิทัศน์ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 222 ง (3 ต.ค. 
 2559) 7) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมตาดาตาส าหรับข้อมูล
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม ๓ พืชสมุนไพร (ราชกิจจานุเบกษา 133 , ตอนพิเศษ 222 ง (3 ต.ค.          
 2559) 8) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมตาดาตาส าหรับข้อมูล
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เล่ม ๔ ลายผ้าไทย (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 222 ง (3 ต.ค. 2559) 9) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน 
 การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก และความต้านทานการหมุน (ราชกิจจานุเบกษา 133 , ตอนพิเศษ 229 ง     
 (10 ต.ค. 2559) 1) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น    
 แผ่นม้ วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด  ส าหรับ งานทั่ ว ไปและงานขึ้ น รูป  และก าหนดมาตรฐาน
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น ส าหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป (ราชกิจจานุเบกษา 
 133, ตอนพิเศษ 211 ง (21 ก.ย. 2559) 1) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบล็อกยางปูพ้ืน   
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 222 ง (3 ต.ค. 2559) 5) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพ้ืน     
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 222 ง (3 ต.ค. 2559) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน    
 แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ส าหรับงานโครงสร้างทั่วไปและก าหนดมาตรฐาน
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานโครงสร้างทั่วไป (ราชกิจจานุเบกษา 133,     
 ตอนพิเศษ 211 ง (21 ก.ย. 2559) 7) 

ประกาศส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต 
 การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี              
 พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการน าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่มี                
 พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้อง เป็นไปตามมาตรฐานเข้ามา เ พ่ือจ าหน่ ายในราชอาณาจักร                
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 245 ง (27 ต.ค. 2559) 27-28) 

ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต แบบ
 ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าแบบหนังสือแจ้งการส่งออกหรือน าเข้า และแบบใบรับแจ้งการ
 ส่งออกหรือน าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 245 ง 
 (27 ต.ค. 2559) 29) 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด
 ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคใต้ของประเทศไทย (ราชกิจจานุเบกษา 133 , ตอนพิเศษ 237 (17 ต.ค. 
 2559) 6-13) 

ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ และการรับรองผล            
 การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ส าหรับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙    
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 249 ง  (1 พ.ย. 2559) 1-2) 
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INFORMATION FILES 

IF 108 (113)  Adopting radiation-cured coatings for industrial metal applications (Coatings 
 Tech 13 (2) 2016 : 32-36) 

IF 91 (115)  Advancements in CNS therapy (BioSpectrum 11 (10) 2016 : 16-17)  

IF 55 (134)  Assessment of essential oil as a potential anti-obesity agent : a narrative 
  review (Journal of Essential Oil Research 29 (1) 2017 : 1-10) 

IF 110 (186)  The association between respirable dust exposure and allergic symptoms in 
  the libraries and general offices at Chulalongkorn University, Bangkok,  
  Thailand (Songklanakarin Journal of Science Technology 38 (4) 2016 :  
  407-412) 

IF 81 (167)  Better than a sweater creamy SPF-70 formula (Happi 53 (10) 2016 : 14, 16, 18) 

IF 72 (17)  Corrosion protection for pipeline weld joints (Coatings Tech 13 (7) 2016 : 22-24) 

IF 55 (135)  Development of rigorous fatty acid near-infrared spectroscopy quantitation  
 methods in support of soybean oil improvement (Journal of the American  
 Oil Chemist's Society 94 (1) 2017 : 69-76)  

IF 50 (235)  High impact polystyrene (Rubber International 18 (10) 2016 : 39-45)  

IF 33 (58)  Improving food safety globally : developing and applying science for the 
 common good (Food Protection Trends 36 (6) 2016 : 489-491) 

IF 80 (27)  IS oral care connectivity a cure for cavities? (Happi 53 (12) 2016 : 34-35) 

IF 32 (52)  The new NY bridge construction (Concrete International 38 (9) 2016 : 29-34)  

IF 84 (117)  New plastic clothing material could keep people cool (Rubber International 
 18 (10) 2016 : 46-47)  

IF 55 (136)  A novel propolis wax-based organogel : effect of oil type on its formation,  
  crystal structure and thermal properties (Journal of the American Oil  
  Chemist's Society 94 (1) 2017 : 47-55) 

IF 107 (126)  Packaging solutions for clean label products (Food Technology 71 (1) 2017 :  
  67-69) 
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IF 32 (53)  Preparation and processability of light-transmitting magnesian cementitious  
  materials (ACI Materials Journal 113 (6) 2016 : 719-724) 

IF 55 (133)  Rapid methods for frying oil quality determination : evaluation with respect to 
  Legislation criteria (Journal of the American Oil Chemist's Society 94 (1)  
  2017 : 19-36) 

IF 137 (89)  Rice is a strategic key resource for ASEAN economic community (Journal of  
  Agriculture 32 (1) 2016 : 35-42) 

IF 100 (408)  The science of ceramides improves aging skin (Happi 53 (9) 2016 : 38, 40) 

IF 107 (127)  Smart packaging : bringing brands alive (Global Cosmetic Industry 185 (5) May  
  2017 : 30-33) 

IF 125 (46)  Turning trash into treasure (Food Technology 71 (1) 2017 : 38-44) 

IF 44 (6)  Yoshinori Ohsumi wins nobel prize in medicine for work on autophagy 
 (BioSpectrum 11 (10) 2016 : 30, 32)  
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SELECTED ARTICLES 

Accelerated rusting of reinforcing bars : the role of manganese alloying in concrete 
reinforcement steel bars (ACI Materials Journal 113 (5) 2016 : 579-588) 

Analysis of theanine in tea (Camellia sinensis) dietary ingredients and supplements by high-
performance liquid chromatography with postcolumn derivatization : single-Laboratory 
validation, first action 2016.10  (Journal of AOAC International 99 (6) 2016 : 1470-1478) 

Beyond the cup of coffee and tea (Food Technology 71 (1) 2017 : 45-46, 48, 50-55) 

Bridging American and Japanese ceramics (Ceramics Monthly 65 (2) 2017 : 52-55) 

Calculating the tear strength of plastics using a reinforcing element in the form of thin wire 
(International Polymer Science and Technology 44 (1) 2017 : T39-T41) 

Chemical composition and biological activity of Eupatorium intermedium essential oil (Journal 
of Essential Oil Research 29 (1) 2017 : 93-100)  

Chemical composition and scolicidal activity of Zataria multiflora Boiss essential oil (Journal of 
Essential Oil Research 29 (1) 2017 : 42-47) 

Chemical composition, antioxdant and antibacterial activities of the essential oils of medicinal 
plant Ammodaucus leucotrichus from Algeria (Journal of Essential Oil Research 29 (1) 2017 : 
48-55) 

Chemical composition of the leaves and stem bark of Sterculia tragacantha, Anthocleista 
vogelii and leaves of Bryophyllum pinnatum (Journal of Essential Oil Research 29 (1)  
2017 : 85-92) 

Comparative study of PVC-free all-solid-state, PVC membrane, and carbon paste ion-selective 
electrodes for the determination of dapoxetine hydrochloride in pharmaceutical 
formulation (Journal of AOAC International 99 (6) 2016 : 1499-1504) 

Comparison of genetically engineered (GE) and non-GE Eucalyptus trees using secondary 
metabolites obtained by steam distillation (Journal of Essential Oil Research 29 (1) 2017 : 
22-31) 

Degradation kinetics study of alogliptin benzoate in alkaline medium by validated stability-
indicating HPTLC method (Journal of AOAC International 99 (6) 2016 : 1505-1512) 
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The Dependence of glass transition temperature and flow temperature on solvent or 
plasticiser concentration (International Polymer Science and Technology 44 (1) 2017 :  
T17-T22) 

Determination of fructans in infant, adult, and Pediatric nutritional formulas : single-laboratory 
validation, first action 2016.06 (Journal of AOAC International 99 (6) 2016 : 1576-1588) 

Determination of lutein and zeaxanthin esters and their geometric isomers in carotenoid ester 
concentrates used as ingredients in nutritional supplements : validation of a combined 
spectrophotometric-HPLC method  (Journal of AOAC International 99 (6) 2016 : 1459-1469) 

Determination of Zn in dry feeds for cats and dogs by energy-dispersive X-ray fluorescence 
spectrometry (Journal of AOAC International 99 (6) 2016 : 1572-1575) 

Determining the rheological parameters of polyvinyl chloride, with change in temperature 
taken into account (International Polymer Science and Technology 44 (1) : T43-T47) 

Developing ultra-high-performance fiber-reinforced concrete for large-scale structural 
applications (ACI Materials Journal 113 (5) 2016 : 559-570) 

Development and validation of a green analytical method for the determination of norfloxacin 
in raw material by FTIR spectrophotometry (Journal of AOAC International 99 (6) 2016 : 
1533-1536) 

Development of reverse transcription thermostable helicase-dependent DNA amplification for 
the detection of tomato spotted wilt virus (Journal of AOAC International 99 (6) 2016 : 
1596-1599) 

DNA barcoding of Philippine herbal medicinal products (Journal of AOAC International 99 (6) 
2016 : 1479-1489) 

E. coli happens (Food Technology 71 (1) 2017 : 60-63) 

Eco-conscious hand cream developed by AAK (HAPPI (Household & Personal Products 
Industry) 53 (12) 2016 : 16, 18, 20-21) 

Essential oil composition and antioxidant activity in Valeriana jatamansi Jones : Influnece of 
seasons and growing sources (Journal of Essential Oil Research 29 (1) 2017 : 101-107) 

Essential oils of native and naturalized Lamiaceae species growing in the Patagonia region 
(Argentina) (Journal of Essential Oil Research 29 (1) 2017 : 64-75) 
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Forming a foundation (Ceramics Monthly 65 (2) 2017 : 40-43) 

Hair & now : the shampoo and conditioner category is expanding with modern takes on these 
classic formulations (HAPPI (Household & Personal Products Industry) 53 (12) 2016 : 54, 56, 
58, 60, 62-64) 

Heat transfer and flame retardant properties of silicone elastomers (International Polymer 
Science and Technology 44 (1) 2017 : T1-T7) 

Illuminating e-beam processing (Food Technology 71 (1) 2017 : 64-66) 

Influence of season, drying temperature and extraction time on the yield and chemical 
composition of 'marmeleiro' (Croton sonderianus) essential oil (Journal of Essential Oil 
Research 29 (1) 2017 : 76-84) 

Intraspecific chemical variability of Pistacia atlantica Desf. subsp. atlantica essential oil from 
Northwest Algeria (Journal of Essential Oil Research 29 (1) 2017 : 32-41) 

Investigating the electret properties of polystyrene and graphite composites (International 
Polymer Science and Technology 44 (1) 2017 : T49-T52) 

Investigating the possibility of using PO-300 low-molecular-weight polyamide as a 'cold' curing 
agent for epoxy oligomers (International Polymer Science and Technology 44 (1) 2017 : 
T35-T37) 

Investigating the rheological properties and heat stability of polyarylsulphone sulphides of 
domestic grades (International Polymer Science and Technology 44 (1) 2017 : T23-T26) 

Investigating the tensile behaviour of blends of polypropylene and a statistical copolymer of 
propylene and ethylene (International Polymer Science and Technology 44 (1) 2017 :  
T31-T33) 

Mechanical properties of corrosion-free and sustainable amorphous metallic fiber-reinforced 
concrete (ACI Materials Journal 113 (5) 2016 : 663-643) 

NCECA's emerging artist exhibition (Ceramics Monthly 65 (2) 2017 : 56-59) 

The Object of objective clay (Ceramics Monthly 65 (2) 2017 : 35-39) 

Perform or perish : success in today's skin care sector begins with active ingradients, 
formulated in products that address modern-day issues (HAPPI (Household & Personal 
Products Industry) 53 (12) 2016 : 46, 48, 50, 52) 
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Rapid and efficient analysis microcystins, nodularin, cylindrospermopsin, and Anatoxin-a in 
drinking water by LC tandem MS (Journal of AOAC International 99 (6) 2016 : 1565-1571) 

Residue analysis of benzobicyclon in soil and sediment samples by ultra high-performance 
liquid chromatography-tandem mass spectrometry (Journal of AOAC International 99 (6) 
2016 : 1628-1635) 

Robust Assesssment of molecular size distribution of mentingococcal AC vaccine (Journal of 
AOAC International 99 (6) 2016 : 1589-1595) 

Simulation & characterisation for evaluating the processcability of rubber (International 
Polymer Science and Technology 44 (1) 2017 : T9-T15) 

A Springboard (Ceramics Monthly 65 (2) 2017 : 22-25) 

Stability-indicating TLC-densitometric and HPLC methods for the simultaneous determination 
of piracetam and vincamine in the presence of their degradation products (Journal of AOAC 
International 99 (6) 2016 : 1490-1498) 

Storage conditions of Ocimum gratissimum L. leaves influence the quality of essential oil 
(Journal of Essential Oil Research 29 (1) 2017 : 56-63) 

Transport and durability properties of self-consolidating concrete using three types of 
lightweight aggregates (ACI Materials Journal 113 (5) 2016 : 679-690) 

Validation of modified B3 model to predict early-age stress development of concrete (ACI 
Materials Journal 113 (5) 2016 : 691-700) 

Validation of the ANSR® for campylobacter method for detection of thermophilic 
campylobacter spp. in chicken carcass rinse and Turkey sponge samples (Journal of AOAC 
International 99 (6) 2016 : 1555-1564) 

Validation of the applied biosystems rapidfinder shiga toxin-producing E. coli (STEC) detection 
workflow (Journal of AOAC International 99 (6) 2016 : 1537-1554) 

Variability of essential oil composition of wormwood (Artemisia absinthium L.) affected by 
plant organ (Journal of Essential Oil Research 29 (1) 2017 : 11-21) 

The Viscous characteristics and rheokinetics of an epoxy oligomer with an active thinner 
(International Polymer Science and Technology 44 (1) 2017 : T27-T29) 
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บทความวารสารภาษาไทย 
 

125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วารสารวิทยาศาสตร์ 70, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2559) 74-76) 

Pillowthailatex' สร้างคุณภาพและความประทับใจ สู่สินค้ายางพารา (นิตยสารยางไทย 8, 2 (ก.พ. 2560) 
 47-49) 

SKULL STORY จับหมวกกันน็อกใส่ดีไซน์ เพ่ิมมูลค่าด้วยงาน HANDMADE (SME THAILAND 12, 140 (ส.ค. 
 2559) 36-37) 

SWH การเขียนทางวิทยาศาสตร์ (นิตยสาร สสวท. 45, 203 (พ.ย.-ธ.ค. 2559) 7-13) 

TOKYO PACK 2016 (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 25, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 19-21) 

กล้วยนํ้าว้า อาหารเป็นยารักษาปากท้อง (หมอชาวบ้าน 38, 455 (มี.ค. 2560) 10-13) 

การเกิดภาพเคลื่อนไหว (นิตยสาร สสวท. 44, 202 (ก.พ.-ต.ค. 2559) 35-41) 

การบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (UNISEARCH JOURNAL 2, 3  
 (ก.ย.-ธ.ค. 2558) 20-27) 

การปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและ 
 อนามัยสิ่งแวดล้อม 39, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2559) 76-88) 

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัส (R&D NEWSLETTER 23, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 7-9) 

การวิเคราะห์และเปรียบเทียบยีสต์บีตากลูแคน จากลูกแป้งข้าวหมากในภาคกลางของประเทศไทย  
 (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 6, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2558) 188-197) 

เกร็ดความรู้ : OVOP ต้นกําเนิด OTOP ของประเทศไทย (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 24, 4 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 
 16-19) 

แกะรอยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP ของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ตอนที่ 2) (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 23, 3 
 (เม.ย.-มิ.ย. 2558) 6-10) 

ข้าวโพดปั่นอาหารสัตว์ อีกหนึ่งห่วงโซ่อาหารสัตว์ที่มีความสําคัญ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 642 (มี.ค. 2560)  
 50-52) 

ความเป็นมา.. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (วารสาร อพวช. 15, 175 (ม.ค. 2560) 10-13) 

คาเฟอีนและนํ้าตาลในกาแฟปรุงสําเร็จพร้อมดื่ม (ฉลาดซื้อ 23, 192 (ก.พ. 2560) 26-31) 

คุณรู้จัก "ความชรา (Aging)" ดีแค่ไหน? (R&D NEWSLETTER 23, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 21-24) 
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คุยกันตามประสาแม่ๆ กบัธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าเด็ก (SME THAILAND 12, 140 (ส.ค. 2559) 32-35) 

แคทเธอรีน จอห์นสัน สตรีสุดยอดนักคํานวณแห่ง NASA (วารสาร อพวช. 15, 177 (มี.ค. 2560) 7-9) 

โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกับห้องปฏิบัติการตรวจวัดอนุภาค ALICE ของเซิร์น  
 (ซินโครตรอน 16, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558) 8-11) 

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบกลิ่นแบบพกพา (Portable E-nose) (MODERN MANUFACTURING 13, 152  
 (ต.ค. 2558) 76-77) 

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือฉลากหวาน มัน เค็ม (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 23, 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2558) 11-14) 

เช็คปริมาณพลังงานใน "ชีสทาร์ต" (ฉลาดซื้อ 23, 192 (ก.พ. 2560) 31-36) 

เทคโนโลยีการสํารวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบิน (UNISEARCH JOURNAL 2, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2558) 
 14-19) 

โทรโข่งแปลภาษา...จากของวิเศษโดราเอมอนสู่โลกแห่งความเป็นจริง (วารสาร อพวช. 15, 177 (มี.ค. 2560)  
 10-13) 

นวัตกรรม เริ่มจากห้องแล็บ (วารสาร อพวช. 15, 175 (ม.ค. 2560) 64-67) 

นํ้า กับ นํ้ามัน รวมตัวได้ (วารสาร อพวช. 15, 175 (ม.ค. 2560) 18-21) 

น้ําตาลโตนด (Palm Sugar) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2558) 35-42) 

ในหลวง พระผู้ทรงบําบัดทุกข์-บํารุงสุขราษฎร์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 25, 1 
 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 6-9) 

บรรจุภัณฑ์สีเขียว (วารสาร อพวช. 15, 177 (มี.ค. 2560) 64-67) 

บรรจุภัณฑ์ขายปลีกที่เหมาะสม สําหรับสมุนไพรตังกุยสด (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 25, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2559)  
 10-13) 

ปูเจ้าพ่อหลวง หนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงต่องานด้านอนุกรมวิธาน (วารสาร อพวช. 15, 174  
 (ธ.ค. 2559) 46-49) 

เป้สําหรับวันทํางาน (ฉลาดซื้อ 23, 192 (ก.พ. 2560) 18-25) 

โปรแกรมและสื่อในการให้ความรู้เชิงประจักษ์ ด้วยเทคนิคผู้วาดรอยแป้งมันเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบ 
 ต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช (UNISEARCH JOURNAL 3, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559) 11-18) 

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย (วารสาร อพวช. 15, 174 (ธ.ค. 2559) 6-9) 



- 20 - 
 

พระมหากรุณาธิคุณ "เจลลี่โภชนา" งานวิจัยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (วารสาร อพวช. 15, 174 (ธ.ค. 2559) 
 56-59) 

พระมหาชนก (วารสาร อพวช. 15, 174 (ธ.ค. 2559) 30-39) 

พาเที่ยวแหล่งเรียนรู้ ตามรอย "กษัตริย์เกษตร" รัชกาลที่ ๙ ใน "พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วารสาร อพวช. 15, 174 (ธ.ค. 2559) 40-43) 

มาดาแมงโก้ มะม่วงนํ้าดอกไม้ เบอร์ 4 อมแห้ง เลื่องชื่อ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (เส้นทางเศรษฐี 23, 414 (มี.ค. 
 2560) 38-39) 

มาฝึกสมอง ให้เฉียบแหลมและแข็งแกร่งกันเถอะ ตอน 2 (วารสาร อพวช. 15, 177 (มี.ค. 2560) 24-27) 

แมคคาเดเมีย ราชาแห่งถัว่ (นิตยสารยางไทย 8, 2 (ก.พ. 2560) 44-45) 

ยีราฟคอยาวกับความเสี่ยงสูญพันธุ์ (วารสาร อพวช. 15, 175 (ม.ค. 2560) 60-63) 

รวมสํานวน สุภาษิตเก่ียวกับ... หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วารสาร อพวช. 15, 174 (ธ.ค. 2559) 26-29) 

ระบบพลาสมาเย็นเพ่ือการแพทย์และทันตกรรม และการเพิ่มมูลค่าพลอยด้วยเทคโนโลยีลําไอออน  
 (วารสารวิทยาศาสตร์ 70, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2559) 37-40) 

รามาชู "หุ่นยนต์เรเนซอง" ตัวช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังครั้งแรกของไทย (วารสาร อพวช. 15, 175 (ม.ค. 2560)  
 56-59) 

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เหตุโพแทสเซียมตํ่า (หมอชาวบ้าน 38, 455 (มี.ค. 2560) 52-55) 

ไร่ถุงทองฟาร์ม ปลูมเมล่อนในโรงเรือน สร้างรายได้ดี ที่ตะพานหิน พิจิตร (ตอนจบ) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 
 29, 642 (มี.ค. 2560) 18, 20, 22) 

วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพนํ้าและอาหาร (UNISEARCH JOURNAL 3, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559) 25-33) 

ศักยภาพของไซยาไนแบคทีเรียออสซิลลาทอเรีย SWU 121 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวภายใต้ 
 ภาวะเครียดจากเกลือ (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 6, 2  
 (ก.ค.-ธ.ค. 2558) 243-255) 

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ กวาวเครือขาว... สมุนไพรเฉพาะถิ่นของไทยในการรักษาโรค 
 กระดูกพระพรู (UNISEARCH JOURNAL 3, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559) 34-39) 

สถานภาพการประยุกต์ใช้สาหร่ายเพื่อการบรรจุภัณฑ์ (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 24, 4 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 6-13) 

สถานภาพการประยุกต์ใช้สาหร่ายเพ่ือการบรรจุภัณฑ์ (ต่อจากฉบับที่แล้ว) (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 25, 1 
 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 14-18) 
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สมุดเย็บมือปกผ้ามัดย้อม ไอเดียไม่ซํ้า ผลงานสถาปนิกสาววัย 24 (เส้นทางเศรษฐี 23, 414 (ก.พ. 2560) 84-85) 

สยามสเนล ฟาร์มหอยทากกึ่งธรรมชาติแห่งแรกของเอเชีย (วารสารวิทยาศาสตร์ 70, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2559) 70-73) 

สร้างแบรนด์จากแก้วกาแฟ (SME THAILAND 12, 140 (ส.ค. 2559) 52-55) 

สัมภาษณ์พิเศษ Design Solution Center บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 23, 3  
 (เม.ย.-มิ.ย. 2558) 15-19) 

สารพันปัญหา... การใช้ยา (หมอชาวบ้าน 38, 455 (มี.ค. 2560) 58-61) 

สื่อการสอนเรื่อง "สนุกกับพันธุเบื้องต้น" (นิตยสาร สสวท. 45, 203 (พ.ย.-ธ.ค. 2559) 14-17) 

หนุ่มสระบุรี เลี้ยงกุ้งก้ามแดง ส่งขาย โรงแรม ร้านอาหาร สร้างรายได้ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 642 (มี.ค. 
 2560) 90-92) 

หมีควาย... หมียักษ์แห่งสยาม (วารสาร อพวช. 15, 177 (มี.ค. 2560) 46-49) 

อะไรคือ Clean Food? กิน "คลีน" กินอย่างไร (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 642 (มี.ค. 2560) 62-63) 

อัครศิลปินแห่งสยาม (วารสาร อพวช. 15, 174 (ธ.ค. 2559) 20-25) 
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กฤตภาค 
 

 ก17101  เครื่องปั้นลูกตาล 3 IN 1 แยกเนื้อ-เส๎นใย-น้้า (ไทยรัฐ 67, 21420 (13 ก.ย. 2559) 7) 

 ก17102  เครื่องผําหลังกุ๎งฝีมือนิสิตมก. สะดวก-รวดเร็ว-เพ่ิมก้าลังผลิต (คมชัดลึก 15, 5435 (6 ก.ย. 
  2559) 6) 

 ก17103  'เปลือกไขํวิจิตรภูษิต' งานศิลป์น้าโชคสินค๎าโอท็อปจากท๎องถิ่นสูํท๎องฟ้า (คมชัดลึก 15, 5435 
 (6 ก.ย. 2559) 6) 

 ก17104  กระตุ๎นสังคมหํวงใยใสํใจผู๎สูงอายุ (เดลินิวส์ ฉ. 24,429 (31 ส.ค. 2559) 21) 

 ก17105  'จีสด๎า' มุํงเตรียมความพร๎อมระบบ GNSS (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10205 (31 ส.ค. 2559) 27) 

 ก17106  แปลงน้้ายางข๎นสูํผลิตภัณฑ์เดํน หมอนคุณภาพสํงออก (คมชัดลึก 15, 5429 (31 ก.ย. 2559) 6) 

 ก17107  'ติ้วขน' บรรเทาส๎นเท๎าแตก (คมชัดลึก 15, 5429 (31 ส.ค. 2559) 6) 

 ก17108  'พร็อกซิมา บี.' โลกใหมํที่เพ่ิงค๎นพบ (มติชน 39, 14052 (31 ส.ค. 2559) 14) 

 ก17109  ตะเกียงอินเทรนด์ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10203 (29 ส.ค. 2559) 27) 

 ก17110  'ดีหมี' รักษาไข๎มาลาเรีย (คมชัดลึก 15, 5450 (21 ก.ย. 2559) 6) 

 ก17111  Hand Talk แอพจ้าลองภาษามืออัตโนมัติ (เดลินิวส์ ฉ. 24,450 (21 ก.ย. 2559) 23) 

 ก17112  'ดิจิทัล เฮลธ์' เทรนดใ์หมํยกระดับบริการสุขภาพ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10226 (21 ก.ย. 2559) 29) 

 ก17113  ยุทธศาสตร์คลาวด์เคลื่อนโลกอัจฉริยะ (เดลินิวส์ ฉ. 24,452 (23 ก.ย. 2559) 23) 

 ก17114  สตรีนักวิทย์ คิดตอบโจทย์ชีวิต (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10228 (23 ก.ย. 2559) 27) 

 ก17115  ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมจากเกล็ดปลา (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10228 (23 ก.ย. 2559) 27) 

 ก17116  'ออฟฟิศชินโดรม' อาการป่วยเล็กๆ ที่ไมํควรมองข๎าม (1) (คมชัดลึก 15, 5452 (23 ก.ย. 2559) 23) 

 ก17117  'หุํนยนต์' ตัวชํวยมนุษย์ไฟฟ้า (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10219 (15 ก.ย. 2559) 27) 

 ก17118  ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม เทคโนโลยีชํวยได๎ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10220 (15 ก.ย. 2559) 27) 

 ก17119  สวทช. เปิดศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสินค๎ามูลคําสูง (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10220 (15 ก.ย. 2559) 27) 

 ก17120  มากกวําผิวสวยคอลลาเจนชํวยสร๎างกระดูกแข็งแรง (เดลินิวส์ ฉ. 24,444 (15 ก.ย. 2559) 21) 

 ก17121  10 เทคโนโลยี...ห๎ามพลาด! (เดลินิวส์ ฉ. 24,444 (15 ก.ย. 2559) 23) 
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 ก17122  คิดยาแก๎โรค สมองเสื่อมได๎ (ไทยรัฐ 67, 21422 (15 ก.ย. 2559) 7) 

 ก17123  มะละกอ...ตอนกิ่งได๎ต๎นเตี้ยลูกโตไมํกลายพันธุ์ (ไทยรัฐ 67, 21422 (15 ก.ย. 2559) 7) 

 ก17124  6 อาสาสมัครท้าสถิติใช๎ชีวิตบนดาวอังคารจ้าลอง (มติชน 39, 14067 (15 ก.ย. 2559) 14) 

 ก17125  'ไอโซบาร์' ตู๎เย็นสะพายหลังเพ่ือชีวิต (มติชน 39, 14067 (15 ก.ย. 2559) 14) 

 ก17126  พบวิธีใช๎ 'โปรตีน' บํงชี้อัตลักษณ์คํู 'ดีเอ็นเอ' (มติชน 39, 14066 (14 ก.ย. 2559) 14) 

 ก17127  'ผักเหมือด' ฆําพยาธิในสัตว์ (คมชัดลึก 15, 5445 (16 ก.ย. 2559) 6) 

 ก17128  'เมกะเทรนด์' ถึงวันนี้ก็ยัง 'อินเทรนด์' (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10221 (16 ก.ย. 2559) 8) 

 ก17129  Hakanai ความฝันยุคดิจิทัล การเคลื่อนไหวไปพร๎อมภาพกราฟฟิก (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10221  
 (16 ก.ย. 2559) 5)  

 ก17130  'โพโมะ' สรรพสิ่งเพ่ือลูกน๎อย (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10221 (16 ก.ย. 2559) 27) 

 ก17131  สื่อสามมิติเสมือนจริง พัฒนาผู๎เรียน (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10221 (16 ก.ย. 2559) 27) 

 ก17132  'มอสตร๎า แมพ' อัพเวอร์ชั่นใหมํ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10221 (16 ก.ย. 2559) 28) 

 ก17133  ปวดฟันบํอยอาจปวดเส๎นประสาทบนใบหน๎าได๎ (เดลินิวส์ ฉ. 24,446 (17 ก.ย. 2559) 12) 

 ก17134  ไขข๎อข๎องใจ 'กรดซัลฟิวริก' วิกฤตยางอีสาน (มติชน 39, 14069 (17 ก.ย. 2559) 13) 

 ก17135  'STEM มืออาชีพ' ส้าหรับ...ครูอาเซียน (มติชน 39, 14069 (17 ก.ย. 2559) 17) 

 ก17136  'รพ.หาดใหญํ' เพ่ิมศักยภาพรักษา 'มะเร็งล้าไส๎' (มติชน 39, 14069 (17 ก.ย. 2559) 7) 

 ก17137  เตรียมพร๎อมรํางกาย-เสริมธาตุเหล็ก เมื่อต๎องบริจาคโลหิต... (ไทยรัฐ 67, 21424 (17 ก.ย. 2559) 7) 

 ก17138  ครัว...มวลเบา (ไทยรัฐ 67, 21424 (17 ก.ย. 2559) 7) 

 ก17139  รุ๎งจะต่้าหรือสูงแคํไหน อะไรก้าหนด? (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10222 (17 ก.ย. 2559) 4) 

 ก17140  'ไหมข๎าวโพด' ขับปัสสาวะ ลดน้้าตาลในเลือด (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10222 (17 ก.ย. 2559) 11) 

 ก17141  สารพัดเทคนิค ลมหายใจหอมสดชื่น (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10222 (17 ก.ย. 2559) 11) 

 ก17142  สัมผัสรูปภาพเสมือนจริง 3 มิติ (ไทยรัฐ 67, 21425 (18 ก.ย. 2559) 8) 

 ก17143  มะเร็งปากมดลูก รู๎กํอน ป้องกันได๎กํอนด๎วยการตรวจคัดกรองวิธี HPV DNA ทุก 2-3 ปี (เดลินิวส์  
 ฉ. 24,447 (18 ก.ย. 2559) 7) 
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 ก17144  'ทบทวนโรคหลอดเลือดสมอง' ตอนที่ 1 (เดลินิวส์ ฉ. 24,447 (18 ก.ย. 2559) 7) 

 ก17145  โครงงานวิทย์ระดับสากล (เดลินิวส์ ฉ. 24,447 (18 ก.ย. 2559) 18) 

 ก17146  รังสีความร๎อนจากเอกภพยุคแรก (มติชน 39, 14070 (18 ก.ย. 2559) 16) 

 ก17147  พระราชด้าริ 'ฝายชะลอน้้า' ทางท่ี(ต๎อง)เลือกคืนสมดุลสูํธรรมชาติ (คมชัดลึก 16, 5488 (29 ต.ค.  
 2559) 10) 

 ก17148  'เมกะเทรนด์' ถึงวันนี้ก็ยัง 'อินเทรนด์' (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10221 (16 ก.ย. 2559) 8)  

 ก17149  "คุณฯสี่ขา" ความสุขเล็กๆของ "ในหลวง ร.9" (กรุงเทพธุรกิจ 67, 21467 (30 ต.ค. 2559) 20) 

 ก17150  'พงษ์พัฒน์ แก๎วพะเนาว์' ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงท้าฟาร์มออร์แกนิคพลิกฟ้ืนชีวิตบ๎านหนองบัว 
 (มติชน 39, 14112 (30 ต.ค. 2559) 5) 

 ก17151  วัสดุทดแทนไม๎ (เดลินิวส์ ฉ. 24,489 (30 ต.ค. 2559) 6) 

 ก17152  'มะเร็งตํอมน้้าเหลือง' รู๎เร็วรักษาหายได๎ (เดลินิวส์ ฉ. 24,489 (30 ต.ค. 2559) 7) 

 ก17153  สัมผัส 'ทุํงเริง' แหลํงใหญํ 'อะโวคาโด' อีกหนึ่งโครงการ 'พํอ' ชุบชีวิตชาวเขา (คมชัดลึก 16, 5489  
 (30 ต.ค. 2559) 16) 

 ก17154  "อะโวคาโด" (คมชัดลึก 16, 5489 (30 ต.ค. 2559) 16) 

 ก17155  'ประตูระบายน้้าศรีสองรัก' ตัวชํวยใหมํเกษตรกร 'เชียงคาน' แก๎วิกฤตน้้าทํวม-น้้าแล๎ง (มติชน  
 39, 14113 (31 ต.ค. 2559) 14) 

 ก17156  เครื่องมือทดสอบพอลิเมอร์ฝีมือน.ศ.วิศวะมจธ. (มติชน 39, 14113 (31 ต.ค. 2559) 17) 

 ก17157  CLIMATE CHANGE โลกร๎อน VS. การเกษตรไทย (มติชน 39, 14113 (31 ต.ค. 2559) 16) 

 ก17158  'ปลานิลของพํอ' จากเพียง 50 ตัว วันนี้สูํสัตว์น้้าเศรษฐกิจหมื่นล๎าน (คมชัดลึก 16, 5490 (31 ต.ค. 
  2559) 7) 

 ก17159  สานตํอพระราชด้าริรวมผลิต รํวมขาย รํวมรับประโยชน์ ในโครงการหลวง (เดลินิวส์ ฉ. 24,490 
 (31 ต.ค. 2559) 22) 

 ก17160  เสริมสร๎างขีดความสามารถเกษตรไทย ด๎านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (เดลินิวส์ ฉ. 24,490  
 (31 ต.ค. 2559) 22) 

 ก17161  นักวิจัยหญิง 'เคมีคอมพิวเตอร์' (เดลินิวส์ ฉ. 24,458 (29 ก.ย. 2559) 23) 

 ก17162  มาส์คสมุนไพร ผลลัพธ์วิจัยเชื่อมธุรกิจ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10234 (29 ก.ย. 2559) 27) 
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 ก17163  ตลาดเกษตรกระบี่ (ไทยรัฐ 67, 21436 (29 ก.ย. 2559) 7) 

 ก17164  'เพาะเห็ดหลินจือ' พืชสมุนไพรอนาคตไกล (1) (เดลินิวส์ ฉ. 24,460 (1 ต.ค. 2559) 22) 

 ก17165  รักยีนสร๎างแบรนด์ใหมํ...อาชีพที่บอกตัวตน (เดลินิวส์ ฉ. 24,460 (1 ต.ค. 2559) 12) 

 ก17166  เบื้องหลังของทุกธาตุกัมมันตรังสี (มติชน 39, 14084 (2 ต.ค. 2559) 16) 

 ก17167  คนท๎องใช๎ยาทากันยุงแบบปลอดภัย (เดลินิวส์ ฉ. 24,461 (2 ต.ค. 2559) 7) 

 ก17168  'ถังท้ิงเข็ม' คว๎าแชมป์การประกวด BDMS Innovation Awards 2016 (เดลินิวส์ ฉ. 24,461  
 (2 ต.ค. 2559) 7) 

 ก17169  'ตัดมดลูกผํานกล๎องแล๎วจะท้าให๎เป็นวัยทองหรือไมํ?' (เดลินิวส์ ฉ. 24,461 (2 ต.ค. 2559) 7) 

 ก17170  สมุนไพรฟื้นฟู 'หน๎าใสํ'...ไร๎ฝ้า (เดลินิวส์ ฉ. 24,461 (2 ต.ค. 2559) 20) 

 ก17171  เครื่องแยกเนื้อ-เส๎นใยตาลโตนด นวัตกรรมเพ่ือคนท้า 'ขนมตาล' (คมชัดลึก 15, 5463 (4 ต.ค.  
 2559) 6) 

 ก17172  'ขํอย' รากบ้ารุงหัวใจ (คมชัดลึก 15, 5463 (4 ต.ค. 2559) 6) 

 ก17173  E-nose วิจัยกรุยทางธุรกิจ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10239 (4 ต.ค. 2559) 27) 

 ก17174  G2-G3..มันฝรั่งพันธุ์ไทยท้าปลูกได๎ดีทั้งเหนือ-อีสาน (ไทยรัฐ 67, 21442 (5 ต.ค. 2559) 7) 

 ก17175  'เถ๎าแกลบ-ไรซ์เบอร์รี่' ที่สุดนวัตกรรมข๎าวไทยปี 59 (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10240 (5 ต.ค. 2559) 27) 

 ก17176  สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษจากใยมะพร๎าว (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10240 (5 ต.ค. 2559) 27) 

 ก17177  เมื่อ CEO ของแอปเปิลบอกวํา AR มีอนาคตกวํา VR (1) (เดลินิวส์ ฉ. 24,464 (5 ต.ค. 2559) 23) 

 ก17178  น้้าส๎มสายชู..ข๎าวไรํ กินต๎านมะเร็งฆําเชื้อโรค (ไทยรัฐ 67, 21443 (6 ต.ค. 2559) 7) 

 ก17179  'อินทผลัม' สวนแรกถิ่นทุํงกุลาฯ ผลส้าเร็จ 'สมภพ ลุนาบุตร' (คมชัดลึก 15, 5465 (6 ต.ค. 2559) 6) 

 ก17180  จับหอยเชอรี่มาท้าปุ๋ยบ้ารุงต๎นพืช (เดลินิวส์ ฉ. 24,465 (6 ต.ค. 2559) 22) 

 ก17181  ขี้เถ๎าแกลบชะลอสุกของผลไม๎สุดยอดนวัตกรรมข๎าวไทยปีนี้ (เดลินิวส์ ฉ. 24,465 (6 ต.ค. 2559) 23) 

 ก17182  นมผงกันฟันผุ-ไขํออกแบบได๎ สุดยอดนวัตกรรมชาติ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10241 (6 ต.ค. 2559) 26) 

 ก17183  ผลิตภัณฑ์ความงาม 'ดอกดาหลา' ชํวยลดริ้วรอย-ปรับผิวกระจํางใสฟู (คมชัดลึก 15, 5466  
 (7 ต.ค. 2559) 6) 

 ก17184  'กีวี' แปรรูป-กินสดอรํอย (คมชัดลึก 15, 5466 (7 ต.ค. 2559) 6) 
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 ก17185  ใช๎หญ๎าแฝกเป็นพืชคลุมดิน แปลงปลูกมะมํวงหินพานต์เพื่อเก็บยอด (เดลินิวส์ ฉ. 24,466  
 (7 ต.ค. 2559) 22) 

 ก17186  กล๎วยเล็บมือนางพืชเศรษฐกิจอนาคตไกล (เดลินิวส์ ฉ. 24,466 (7 ต.ค. 2559) 22) 

 ก17187  ความคิดสร๎างสรรค์ในยุคจักรกลอัจฉริยะ (เดลินิวส์ ฉ. 24,466 (7 ต.ค. 2559) 23) 

 ก17188  บูรณาการวิจัยเพื่อเกษตรกรไทยยั่งยืน (คมชัดลึก 15, 5456 (27 ก.ย. 2559) 6) 

 ก17189  ยกศูนย์ปราชญ์พอเพียง 140 แหํง ติวเข๎มเกษตรกรสูํความม่ันคง ยั่งยืน (คมชัดลึก 15, 5456  
 (27 ต.ค. 2559) 6) 

 ก17190  'ตะลิงปลิง' รักษาคางทูม (คมชัดลึก 15, 5456 (27 ก.ย. 2559) 6) 

 ก17191  กระบวนการออกแบบความคิดคนรักบ๎าน เพ่ือความส้าเร็จของโครงการขั้นสูง (คมชัดลึก  
 15, 5460 (1 ต.ค. 2559) 8) 

 ก17192  การออกแบบของมัณฑนากร ด๎วยคูํมือ 4DNA (คมชัดลึก 15, 5460 (1 ต.ค. 2559) 8) 

 ก17193  'สมลักษณ์ ปันติบุญ' ศิลปินดอยดินแดง (คมชัดลึก 15, 5461 (2 ต.ค. 2559) 6-7) 

 ก17194  'ทะเลจร' จากขยะทะเล (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10238 (3 ต.ค. 2559) 27) 

 ก17195  เพาะเห็ดฟางในตะกร๎ามีพ้ืนที่น๎อยก็ท้าได๎ (เดลินิวส์ ฉ. 24,467 (8 ต.ค. 2559) 21) 

 ก17196  'กระเป๋าสาน-ตะกร๎าถัก' แฮนด์เมดทุนน๎อย..นําสน (เดลินิวส์ ฉ. 24,467 (8 ต.ค. 2559) 22) 

 ก17197  การกลับขั้วของแมํเหล็กโลก เป็นอยํางไร? (2) (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10243 (8 ต.ค. 2559) 4) 

 ก17198  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา (เดลินิวส์ ฉ. 24,468 (9 ต.ค. 2559) 24) 

 ก17199  ปลาหางนกยูงหลากหลายสีสัน (เดลินิวส์ ฉ. 24,468 (9 ต.ค. 2559) 8) 

 ก17200  'โดรน' โลจิสติกสข์องวันพรุํงนี้ (เดลินิวส์ ฉ. 24,469 (10 ต.ค. 2559) 12) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสืบค้นข้อมูลวารสาร / e-Clipping 

 การสืบค้นข้อมูลหนังสือไทย / อังกฤษ 

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

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