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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

COMPILING FILES 
 
BSTI  
CF-104 ข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Corn : products  
  and processing) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง /  
  ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ  
  เทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านัก,  
  2560. 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
 
 
BSTI  
CF-102 ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น (Odor absorbe fruit charcoal) :  
 แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / ส านักหอสมุด  
 และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านัก, 2560.  
 1 เล่ม (ไมป่รากฏเลขหน้า). 
 
 
BSTI  
CF-103 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green packaging) :  
 แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / ส านักหอสมุด 
 และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านัก, 2560.  
 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
 
 
DECORATIVE ARTS 
 
745.5943  
ป 629 ปิยาภา เกิดนาวี. 
2556  ศิลปะการพับผ้ารูปดอกไม้ / โดย ปิยาภา เกิดนาวี และ  
 จักรพันธ์ ตั้งอนันตกิจ. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556.  
 97 หน้า. (เพชรการเรือน ; ล าดับที่ 89).  
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745.53  
ร 177  รสสุคนธ์ วิว. 
2556 เครื่องหนังอินเทรนด์ / โดย รสสุคนธ์ วิว.  
 กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556. 139 หน้า. 
 (เพชรการเรือน ; ล าด้บที่ 86).  
 
 
 
FOOD & FOOD TECHNOLOGY   
 
553.7  
อ 772  อี, ซึงนัม. 
2560 น้ า 1.6 ลิตร มีความหมายต่อร่างกายคุณแค่ไหน? /  
 อี ซึงนัม, เขียน ; ตรองสิริ ทองค าใส, แปล. กรุงเทพฯ :  
 ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560. 232 หน้า. 
 
 
 
MANAGEMENT 
 
658.5  
ค 357  ค านาย อภิปรัชญาสกุล. 
2559 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ = Product knowledge /  
 ผู้แต่ง ค านาย อภิปรัชญาสกุล. กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย . 
 แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2559. 167 หน้า. 
 
 
 
MARKETING 
 
658.406  
ก 671  กิตติ ทรัพย์ชูกุล. 
2559 สตาร์ทอัพธุรกิจด้วยนวัตกรรม / กิตติ ทรัพย์ชูกุล.  
 กรุงเทพฯ : อะกรีพลัส, 2559. 222 หน้า. 
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658.827  
ก 712  กุณฑลี รื่นรมย์. 
2560  แบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กร =  
 Corporate brand success valuation / กุณฑลี รื่นรมย์.  
 พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป,  
 2560. 216 หน้า. 
 
 
 
658.57  
ช 224 ชลธิศ ดาราวงษ์.  
2558 การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ =  
 Product management and new product  
 development / โดย ชลธิศ ดาราวงษ์. กรุงเทพฯ :  
 ธนาเพรส, 2558. 330 หน้า. 
 
 
 
 
658.8  
ช 194  ชยุต ภวภานันท์กุล. 
2558 นวัตกรรมน าการตลาด / ชยุต ภวภานันท์กุล,  
 ณสรัญ มหิทธิชาติกุล. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย,  
 2558. 286 หน้า. 
 
 
 
 
658.827  
ด 143  ดลชัย บุญยะรัตเวช. 
2559 แบรนด์ที่ใช่ ขายอะไรก็มีคนซื้อ = Brand engine /  
 ดลชัย บุญยะรัตเวช, เขียน ; อรณัญช์ สุขเกษม,  
 วาดภาพประกอบ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :  
 อมรินทร์ฮาวทู, 2558. 202 หน้า. 
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658.872  
ท 222  ทวีวงศ์ วงศ์สง่า. 
2560 อัพยอดขายเพ่ิมยอดไลค์ใน 21 วัน / ทวีวงศ์ วงศ์สง่า,  
 ผู้เขียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ฮาวทู, 2560.  
 131 หน้า. 
 
 
 
 
658.827  
ป 621  ปิยะชาติ อิศรภักดี. 
2559 Branding 4.0 / ปิยะชาติ อิศรภักดี. พิมพ์ครั้งที่ 5.  
 กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559. 339 หน้า. 
 
 
 
658.8  
ม 551  มาสเตอร์ส, มาร์ก. 
2560 คอนเทนต์ปัง ยังไงก็โดน ! = The content revolution /  
 มาร์ก, มาสเตอร์ส, เขียน ; รสสุคนธ์ โมรินทร์, แปล. กรุงเทพฯ :  
 ช็อร์ตคัตอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560. 237 หน้า. 
 
 
 
 
658.57  
ร 117  รจนา จันทราสา. 
2558 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก /  
 รจนา จันทราสา. กรงุเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
 2558. 131 หน้า. 
 
 
 
658.87  
ว 722  วิลาศ ฉ่ าเลิศวัฒน์. 
2559 Re: digital การตลาดยุคใหม่เจาะใจลูกค้า / ผู้เขียน  
 วิลาศ ฉ่ าเลิศวัฒน์ และคณะ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,  
 2559. 400 หน้า. 
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TEXTILE ARTS 
 
746.46  
ย 419  ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์. 
2556 การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ / ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์.  
 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. 140 หน้า. 
 
 
 

746.46  
ร 177  รสสุคนธ์ วิว. 
2556 กระเป๋าปิ๊กแป๊กจากผ้า / โดย รสสุคนธ์ วิว.  
 กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556. 131 หน้า.  
 (เพชรการเรือน ; ล าดับที่ 96).  
 
 
 
746.46023  
ร 177  รสสุคนธ์ วิว. 
2556 กระเป๋าผ้าขาวม้าอินเทรนด์ / โดย รสสุคนธ์ วิว.  
 กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556. 139 หน้า.  
 (เพชรการเรือน ; ล าดับที่ 83).  
 
 

 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 
701.85  
ส 271  สมภพ จงจิตต์โพธา. 
2556 ทฤษฎีสี = Theory of color / สมภพ จงจิตต์โพธา.  
 กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2556. 134 หน้า. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2017  Annual book of ASTM standards Sect. 2, 5, 13  
 2017 / ASTM International. West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2017. 3 v. 
  
 
 

Japan 
 Japanese Standards Association   
  
 JIS H 2102 : 2011 Aluminium ingots for remelting. 

 JIS H 3100 : 2012 Copper and copper alloy sheets, plates and strips.  

 JIS H 3110 : 2012 Phosphor bronze and nickel silver sheets, plates and strips. 

 JIS H 3130 : 2012 Copper beryllium alloy, copper titanium alloy, phosphor 
   bronze, copper-nickel-tin alloy and nickel silver 
   sheets, plates and strips for springs. 

 JIS H 3140 : 2012 Copper bus bars.   

  JIS H 3250 : 2012 Copper and copper alloy rods and bars (amendment 1.) 

 JIS H 3260 : 2012 Copper and copper alloy wires.    

 JIS H 3270 : 2012 Copper beryllium alloy, phosphor bronze and nickel 
  silver rods, bars and wires. 

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

 JIS H 3510 : 2012 Oxygen free copper sheets, plates, strips, seamless pipes  
   and tubes, rods, bars and wires for electron devices. 

 JIS H 4201 : 2011 Magnesium alloy sheets, plates, strips and coiled sheets. 

 JIS H 4202 : 2011 Magnesium alloy seamless pipes and tubes. 

 JIS H 4203 : 2011 Magnesium alloy bars. 

 JIS H 4204 : 2011 Magnesium alloy extruded shapes. 

 JIS Z 2343-6 : 2012 Non-destructive testing -- Penetrant testing -- Part 6:  
  Penetrant testing at temperatures lower than 10 degree C.  
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INFORMATION FILES 
 
IF 35 (299)  3D food printing : a new dimension in food production processes (Food  
 Technology 71 (4) 2017 : 123-125) 

IF 130 (46)  Analysis of the relationships between proficiency testing, validation of methods  
 and estimation of measurement uncertainty :  a qualitative study with experts 
 (Accreditation and Quality Assurance 21 (2) 2016 : 161-166) 

IF 10 (30)  Asia leads coffee market growth (Food Technology 71 (4) 2017 : 144) 

IF 34 (305)  Barriers to using a food thermometer when cooking poultry at home : results  
 from a national survey (Food Protection Trends 37 (2) 2017 : 116-135) 

IF 137 (90)  Bioactives, aromatics and sensory properties of cold-pressed and hexane-extracted  
 lemon (Citrus Limon L.) seed oils (Journal of the American Oil Chemist's Society  
 94 (5) 2017) : 723-731) 

IF 81 (173)  Blue color correcting treatment (Happi 54 (4) 2017 : 16-18, 20) 

IF 101 (99)  China : a mid-term report float trade slows in '17 (Asianglass AG17-3 : 48-50) 

IF 92 (226)  Clay structure (Ceramics Monthly 64 (6) 2016 : 64-65) 

IF 8 (119)  Conversion of tomato-peel waste into solid fuel by hydrothermal carbonization :  
 influence of the processing variables (Waste Management 47 (Part A) 2016 :  
 122-132) 

IF 92 (225)  Creating ceramic pores with cellulose fibers (Ceramic Industry 167 (4) 2017 : 24-27) 

IF 141 (40)  Data science : challenges and directions (Journal of Communications of the ACM  
 60 (8) 2017 : 59-68) 

IF 35 (300)  Effects of freeze-dried vegetable products on the technological process and the 
 quality of dry fermented sausages (Journal of Food Science 81 (9) 2016 :  
 C2175-C2182) 

IF 55 (139)  Effects of high temperatures and duration of heating on olive oil properties for  
 food use and biodiesel production (Journal of the American Oil Chemists'  
 Society 94 (6) 2017 : 819-830) 
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IF 51 (243)  Effects of various treatments on silicone rubber surface (Rubber Chemistry and 
 Technology 90 (1) 2017 : 108-125) 

IF 32 (56)  Engineers use fiber reinforced polymer to strengthen concrete structures  
 (The Rubber International Magazine 9 (2) 2017 : 26-27) 

IF 100 (415)  Global top 50 brands 2017 (Soap, Perfumery & Cosmetics 90 (5) 2017 : 26-28, 
 30-31, 33-34) 

IF 72 (21)  Inhibitory effect on corrosion of carbon steel in acidic media, antioxidant,  
 antimicrobial, anti-5-lipooxygenase and anti-xanthine oxidase activities of  
 essential oil from Tetraclinis articulata (Vahl) masters leaves (Journal of  
 Essential Oil Research 29 (2) 2017 : 169-178) 

IF 57 (291)  An interlaboratory comparison on whole water samples (Accreditation and  
 Quality Assurance 21 (2) 2016 : 121-129) 

IF 108 (118)  New acrylic polymers for high performance interior wall paints (Coating Tech  
 13 (8) 2016 : 29-35) 

IF 51 (242)  New process to make car tires from trees and grass (The Rubber International  
 Magazine 19 (4) 2017 : 44-45) 

IF 111 (129)  Novel thin functional coatings for paper by foam coating (Tappi Journal 16 (4)  
 2017 : 179-186) 

IF 30 (79)  Organisation of proficiency schemes by testing and calibration laboratories  
 (Accreditation and Quality Assurance 22 (3) 2017 : 119-123) 

IF 83 (175)  Production and evaluation of a reference material for moisture, ash, and total fat 
 Mass fractions, and titratable acidity in whole milk powder (Accreditation and 
 Quality Assurance 21 (1) 2016 : 47-55) 

IF 50 (238)  Recent advances in lignin-based polyurethanes (Tappi Journal 16 (4) 2017 : 203-207) 

IF 35 (298)  Top 10 food trends (Food Technology 71 (4) 2017 : 20-21, 23-24, 27-28, 30-35) 
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บทความวารสารภาษาไทย 

GAME OF BLE PLAYER รบแบบยักษ์ในธุรกิจกาแฟ (SME THAILAND 13, 150 (ก.ค. 2560) 54-63) 

INDY COFFEE โอกาสของผู้ประกอบการพันธุ์เล็ก (SME THAILAND 13, 150 (ก.ค. 2560) 32-37) 

กลุ่มอินทผลัมภาคตะวันตก รุกตลาดขึ้นห้าง เล็งขยายฐานส่งออก อินทผลัมสดตลาดเพ่ือนบ้าน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 
 29, 651 (ก.ค. 2560) 32, 34) 

ก าเนิด เสื้อกันฝน (วารสาร อพวช. 16, 181 (ก.ค. 2560) 10-13) 

กาแฟดื่มอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ (SME THAILAND 13, 150 (ก.ค. 2560) 82-83) 

การจัดเตรียมพิษงูเห่ามาตรฐานในระดับประเทศ (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 59, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560)  
 55-61) 

การตัดประกอบในงานโลหะแผ่น (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 34, 400 (ก.ค. 2560) 94-100) 

การตัดสินประกวด วัวเนื้อ (ตอนจบ) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค. 2560) 82-85) 

การทดลองกันเครื่องท าความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกอย่างง่าย (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 34, 398  
 (พ.ค. 2560) 33-42) 

การป้องกันก าจัดศัตรู มะพร้าวอ่อน-มะพร้าวแกง อย่างยั่งยืน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค. 2560) 60) 

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ด้านน้ ายาวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด ตามระบบคุณภาพ ISO/ IEC 17025 : 2005 
  (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 59, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 63-75) 

การศึกษาความคงตัวของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 59, 1 (ม.ค.-มี.ค. 
 2560) 24-32) 

การสตาร์ตมอเตอร์กระแสสลับและชุดขับกระแสตรง (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 34, 398 (พ.ค. 2560)  
 61-70) 

การหาขนาดสายไฟฟ้าในรางเคเบิล ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556  
 (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 34, 400 (ก.ค. 2560) 63-68) 

กุ้งจ่อม สินค้าโอท็อปคุณภาพเมืองประโคนชัย (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค. 2560) 108-109) 

เกรซ ฮอปเปอร์ ยอดหญิงมหัศจรรย์ แห่งวงการคอมพิวเตอร์ (วารสาร อพวช. 16, 181 (ก.ค. 2560) 7-9) 

เกษตรเมืองประจวบฯ แบ่งพ้ืนที่เลี้ยงไก่ไข่ เน้นปล่อยธรรมชาติ ไข่ออกดี ให้เก็บนาน 3 ปี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 
 29, 651 (ก.ค. 2560) 86-87) 

ของจัดระดับของเหลว (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 34, 400 (ก.ค. 2560) 69-75) 

ของดี จ.อุตรดิตถ์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านหาดไก่ต้อย (EGAT MAGAZINE 9, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2559) 22-24) 
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ข้าวกล้องร่องมาลี ผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ของชาวบ้านสระสมิง เมืองอุบลฯ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 
  (ก.ค. 2560) 106-107) 

คลังความรู้โลกจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ (ประชาคมวิจัย 22, 130 (พ.ย. 2559) 44-52) 

ความหลากหลายของพันธุ์มะพร้าว (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค. 2560) 52-55) 

เครื่องเทอร์โมตรอน รักษามะเร็งได้จริงหรือ? (วารสาร อพวช. 16, 181 (ก.ค. 2560) 56-59) 

"แคคตัสลุงเหน่" กระบองเพชรราคาเบาส่งทั่วประเทศ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค. 2560) 26, 28, 30) 

ชีวภัณฑ์เชื้อรา Metarhizium anisopliae เพ่ือความคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในนาข้าว (จดหมายข่าว วช. 12, 74  
 (พ.ค. 2560) 6-7) 

ตลาดนี้...น่าจับจอง เครื่องส าอางมะพร้าว ขายดี โตไว...ผลิตก่อน รวยก่อน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค.  
 2560) 63-64) 

ใต้ร่มพระมหากรุณาธิคุณ (ความรู้คือประทีป 4, 59 9-11) 

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ (ความรู้คือประทีป 4, 59 16-19) 

แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชคลุม ในสวนยางแบบยั่งยืน (วารสารยางพารา 38, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 43-52) 

ปราชญ์มะพร้าว บางละมุง ใช้ธรรมชาติก าจัดศัตรูมะพร้าว (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค. 2560) 58-59) 

ปูนิ่ง เมืองกระบี่ เอาใจใส่จึงสร้างและท าเงิน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค. 2560) 48-49) 

พิษจากผักและสมุนไพรไม่ปรุงสุก (EGAT MAGAZINE 9, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2559) 30-31) 

เพกติน จากเปลือกแตงโมเหลือใช้ น าไปผลิตแยม (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค. 2560) 93-94) 

"มะระขี้นกยักษ์" โอกินาวา จากญี่ปุ่นปลูกได้ดี สร้างรายได้งาม กิโลละ 100 บาท ที่สวนคุณลี พิจิตร (ตอนที่ 1)  
 (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค. 2560) 16, 18, 20) 

ม้าลาย... ตัวขาวลายด า หรือ ตัวด าลายขาว (วารสาร อพวช. 16, 181 (ก.ค. 2560) 46-49) 

มาส่องดูสารเคมีในโฟมล้างหน้ากัน (ฉลาดซื้อ 24, 196 (มิ.ย. 2560) 21-29) 

มูคูนา แบร็คเทียตา (Mucuna bracteata) : ซูเปอร์พืชคลุมตระกูลถั่ว (วารสารยางพารา 38, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 
 24-42) 

ไมไครเวฟ (ฉลาดซื้อ 24, 196 (มิ.ย. 2560) 15-20) 

ระบบควบคุมการขับขี่และเชื่อมต่อขบวนรถบรรทุกแบบอัตโนมัติผ่านโครงข่าย 5G (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 
  34, 398 (พ.ค. 2560) 28-29) 

รุกฆาต! ธุรกิจกาแฟยุค 4.0 (SME THAILAND 13, 150 (ก.ค. 2560) 23-27) 
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โรงไฟฟ้าถ่านหิน เทคโนโลยีสะอาด (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 23, 294 (พ.ค. 2560) 116-120) 

โรงไฟฟ้าเทพา ต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน (EGAT MAGAZINE 9, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2559) 10-13) 

"ลูกช่าง... เรียนรู้โมเมนตัมเชิงมุม" (วารสาร อพวช. 16, 181 (ก.ค. 2560) 14-15) 

เลี้ยงปลานิล ในกระชังแม่น้ าโขง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค. 2560) 90-91) 

วิตามินซีต้านหวัด... หรือ!!! (ฉลาดซื้อ 24, 196 (มิ.ย. 2560) 62-64) 

สร้างประสิทธิผลระบบบ ารุงรักษาด้วยกิจกรรม 5ส (ตอนที่ 1) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 23, 294 
 (พ.ค. 2560) 89-94) 

สวนมะพร้าวน้ าหอม คุณภาพของ บวร ศาลาสวัสดิ์ ที่ราชบุรี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค. 2560) 56-57) 

สารกันบูดในเส้นขนมจีน ภาค 2 (ฉลาดซื้อ 24, 196 (มิ.ย. 2560) 30-36) 

สุดยอดข้อแนะน า เพ่ือการหล่อลื่นที่เป็นเลิศ (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 34, 398 (พ.ค. 2560) 71-77) 

สุดยอดนวัตกรรมใหม่... ตอบโจทย์ 'ไทยแลนด์ 4.0' (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค. 2560) 95-96) 

อรรถรสแห่งชาดอกไม้บาน คุณค่าพืชสวนครัวจาก ตะไคร้ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค. 2560) 100-101) 

อินทผลัมกินผลสด ของ ปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ ที่นนทบรี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 651 (ก.ค. 2560) 50-51) 
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กฤตภาค 

ก17601 พัฒนาระบบแผนที่เกษตรรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ( เดลินิวส์  ฉ. 24,632 (22 มี.ค. 2560) 22) 

ก17602 ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กบนอวกาศ (ไทยรัฐ 68, 21610 (22 มี.ค. 2560) 7) 

ก17603 ธรรมชาติมีส่วนท้าให้น ้าแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกหายไป (ไทยรัฐ 68, 21610 (22 มี.ค. 2560) 7) 

ก17604 พบสารประกอบอินทรีย์บนดาวซีเรสเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิต (ไทยรัฐ 68, 21590 (2 มี.ค. 2560) 7) 

ก17605 จีนและอินเดียติดโผตายด้วยมลพิษถึงครึ่งโลกในปี 2558 (ไทยรัฐ 68, 21590 (2 มี.ค. 2560) 7) 

ก17606 เครื่องหั่น ซอยตะไคร้ เพ่ิมราคาแก้ปัญหาแรงงาน (ไทยรัฐ 68, 21590 (2 มี.ค. 2560) 7) 

ก17607 'ถอยหลัง!' หลักโหรชี  'พฤหัสฯ-เสาร์' เข้าเกณฑ์ 'มีรุนแรง?' (เดลินิวส์ ฉ. 24,612 (2 มี.ค. 2560) 3) 

ก17608 นักวิจัยพบกลไกเซลล์มนุษย์ ช่วยชะลอวัย (เดลินิวส์ ฉ. 24,612 (2 มี.ค. 2560) 23) 

ก17609 ยกระดับเกษตรกรไทยด้วย 'สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง' (เดลินิวส์ ฉ. 24,612 (2 มี.ค. 2560) 23) 

ก17610 กรมการข้าวหนุนชาวนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,614 (4 มี.ค. 2560) 21) 

ก17611 'อัพเกรด' ..ไหบ้านเชียง กรณีศึกษาสินค้าชุมชน (เดลินิวส์ ฉ. 24,614 (4 มี.ค. 2560) 22) 

ก17612 แปลง 'พริกน ้าส้ม' ไอเดียรักษ์โลก (เดลินิวส์ ฉ. 24,615 (5 มี.ค. 2560) 6) 

ก17613 สหรัฐฯ อาจจะพิจารณาผ่อนคลายการแก้ไขยีนของมนุษย์ (ไทยรัฐ 68, 21594 (6 มี.ค. 2560) 7) 

ก17614 ติดกล้อง 'โลมา' ศึกษาการใช้ชีวิต (มติชน 40, 14239 (6 มี.ค. 2560) 14) 

ก17615 นักวิชาการติง 'กระเทียม' กินมากเลือดแข็งตัวช้าเสี่ยง 'โลหิตจาง' (มติชน 40, 14239 (6 มี.ค. 
            2560) 14) 

ก17616 บ้านคลองลาน' น้อมน้าศาสตร์พระราชาคว้าโรงเรียนพระราชทาน (มติชน 40, 14239 (6 มี.ค. 
 2560) 22) 

ก17617 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ที่ยะลา (เดลินิวส์ ฉ. 24,616 (6 มี.ค. 2560) 22) 

ก17618 อสม.ออนไลน์ ยกระดับสุขภาพคนในชุมชนก้าวสู่สาธารณสุข 4.0 (เดลินิวส์ ฉ. 24,616 (6 มี.ค.  
 2560) 16) 

ก17619 สร้างส้านึก 'ขยะ' ตัวท้าลาย 'เต่าทะเล' (เดลินิวส์ ฉ. 24,629 (19 มี.ค. 2560) 6) 



- 13 - 
 

ก17620 'ยางพารา' แทรกซึมการแพทย์ & ทหาร (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10408 (22 มี.ค. 2560) 27) 

ก17621 'เกษตรนวัตกร' อนาคตชาวนาไทย (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10394 (8 มี.ค. 2560) 27) 

ก17622 'ม.รังสิต' อวดสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา โดรนหว่านข้าว-ระบบบ้าบัดน ้าทิ ง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10394 
 (8 มี.ค. 2560) 27) 

ก17623 พื นที่ต้นแบบ Active Learning สู่ Thailand 4.0 (มติชน 40, 14241 (8 มี.ค. 2560) 15) 

ก17624 ยุคโลกล ้าค้นพบบ่งชี  'ธรรมชาติ' แหล่งสารดี 'ต้องรักษ์' (เดลินิวส์ ฉ. 24,628 (18 มี.ค. 2560) 3) 

ก17625 กรณีศึกษา 'คนรุ่นใหม่' ท้าอย่างไร? ได้เริ่มต้นธุรกิจ (เดลินิวส์ ฉ. 24,628 (18 มี.ค. 2560) 22) 

ก17626 แบบอย่าง 'พลังงานทางเลือก' จาก 'คลอนลาน' และ 'โขงเจียม' (คมชัดลึก 16, 5629 (19 มี.ค.  
 2560) 5) 

ก17627 บาติกปันหยา บาติกจิโอปาร์ก (คมชัดลึก 16, 5629 (19 มี.ค. 2560) 16) 

ก17628 ศูนย์สิริกิติบรมราชินีนาถฯ น้านวัตกรรมรักษามะเร็งเต้านมมาใช้เครื่องแรกในโลก (ไทยรัฐ  
 68, 21608 (20 มี.ค. 2560) 24) 

ก17629 อัพเกรดเกลือทะเลแก้ปัญหาราคาร่วง (ไทยรัฐ 68, 21609 (21 มี.ค. 2560) 7) 

ก17630 'ครบรอบ 38 ปี' ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมน้าไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน 
 (เดลินิวส์ ฉ. 24,631 (21 มี.ค. 2560) 22) 

ก17631 ดีป้าเปิดยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (เดลินิวส์ ฉ. 24,631 (21 มี.ค. 2560) 23) 

ก17632 ข้าวสี (Color rice) (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10407 (21 มี.ค. 2560) 8) 

ก17633 สองกาแล็กซี่ ที่ห่างออกไป 55 ล้านปีแสง (ไทยรัฐ 68, 21644 (25 มี.ค. 2560) 7) 

ก17634 เปลือกกาแฟท้าฟิลเลอร์ทดแทนพลาสติกชีวภาพ (ไทยรัฐ 68, 21644 (25 มี.ค. 2560) 7) 

ก17635 ตอบโจทย์อนาคตข้าวไทยงานวิจัยท้าทายเกษตร 4.0 (คมชัดลึก 16, 5666 (25 เม.ย. 2560) 7) 

ก17636 เมล็ดยางพาราไม่ไร้ค่าท้าครีมล้างหน้า-ทาผิว (ไทยรัฐ 68, 21647 (28 เม.ย. 2560) 7) 

ก17637 เรือพลังงานแสงอาทิตย์ ล้าแรกในทะเลไทยอีกขั นของ 'เกาะหมาก : โลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น'  
 (มติชน 40, 14292 (28 เม.ย. 2560) 5) 

ก17638 'ข้าวไทย' ปลูกจากนาสู่มือหมอ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10445 (28 เม.ย. 2560) 27) 
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ก17639 กุ้งกุลาด้าโอเมกา 3 1 ตัว-กะพงครึ่งโล (ไทยรัฐ 68, 21646 (27 เม.ย. 2560) 7) 

ก17640 'ปัญหา' ฉุดเศรษฐกิจ 'ขยะในทะเล!!'  ไทยจะไต่อันดับโลก?  (เดลินิวส์ ฉ.24,668 (27 เม.ย. 2560) 3) 

ก17641 สทน.ผลิตเภสัชรังสีใหม่ ใช้วินิจฉัยไต (เดลินิวส์ ฉ.24,668 (27 เม.ย. 2560) 23) 

ก17642 โชว์ศักยภาพสตาร์ทอัพไทยใน 'คอมมูนิคเอเชีย 2017' (เดลินิวส์ ฉ.24,668 (27 เม.ย. 2560) 23) 

ก17643 'สมาร์ทฟาร์มคิท' ชุดเกษตรกรยุค 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10444 (27 เม.ย. 2560) 29) 

ก17644 จัดการขยะด้วยสวนผักแนวตั ง (เดลินิวส์ ฉ.24,671 (30 เม.ย. 2560) 6) 

ก17645 'เทคโนโลยีเลเซอร์กระชับช่องคลอดเทคโนโลยีใหมท่ี่ง่าย สบายกว่าเดิม' (เดลินิวส์ ฉ.24,671  
 (30 เม.ย. 2560) 7) 

ก17646 ถอดบทเรียน 'การแปลงนโยบายสภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติ' (เดลินิวส์ ฉ.24,671 (30 เม.ย. 2560) 6) 

ก17647 ถ่ายทอดความรู้ขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย (เดลินิวส์ ฉ.24,669 (28 เม.ย. 2560) 22) 

ก17648 เด็กไทยคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์เจนีวา (เดลินิวส์ ฉ.24,669 (28 เม.ย. 2560) 23) 

ก17649 จิสด้าพัฒนาภูมิสารสนเทศให้มูลนิธิชัยพัฒนา (เดลินิวส์ ฉ.24,669 (28 เม.ย. 2560) 23) 

ก17650 เรือพลังงานแสงอาทิตย์ ล้าแรกในทะเลไทย อีกขั นของ 'เกาะ : โลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น' (คมชัดลึก 
 16, 5669 (28 เม.ย. 2560) 6) 

ก17651 เมืองนวัตกรรมอีอีซีไอ (เดลินิวส์ ฉ.24,654 (13 เม.ย. 2560) 23) 

ก17652 'อิเล็กโทรแพทช์' น้าส่งยาด้วยกระแสไฟฟ้า (เดลินิวส์ ฉ.24,654 (13 เม.ย. 2560) 23) 

ก17653 ต้องปรับตัวหรือไม่ให้ทัน 'เกษตร 4.0' (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10402 (16 มี.ค. 2560) 8) 

ก17654 พริกโคตรเผ็ด..ยางชุมน้อยป้อนตลาดอุตสาหกรรมยา (ไทยรัฐ 68, 21605 (17 มี.ค. 2560) 7) 

ก17655 'หุ่นยนต์' พลเมืองแห่งอนาคต (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10406 (2 มี.ค. 2560) 26) 

ก17656 ทาเลนท์โมบิลิตี จุดนัดพบวิจัย-เอกชน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10406 (20 มี.ค. 2560) 27) 

ก17657 'บริษัทน ้ามัน' ต้องท้าอะไรบ้าง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10406 (20 มี.ค. 2560) 9) 

ก17658 11 ปีกรมการข้าวน้อมเกล้าฯ สานต่อปณิธานของพ่อ (เดลินิวส์ ฉ.24,626 (16 ส.ค. 2560) 22) 

ก17659 เดลล์น้าร่องบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ท้าจากพลาสติกในมหาสมุทร (เดลินิวส์ ฉ.24,626 (16 มี.ค. 2560) 23) 
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ก17660 งบวิจัย 1%ใกล้เป็นจริง (เดลินิวส์ ฉ.24,626 (16 มี.ค. 2560) 23) 

ก17661 แนวคิดใหม ่'ใช้ได้ประจ้าวัน' หตัถศิลป์ไทยไม่ได้อยู่แค่บนหิ ง (เดลินิวส์ ฉ.24,626 (16 มี.ค. 2560) 10) 

ก17662 น้าผลงานวิจัยทางการเกษตรมาปรับใช้ (เดลินิวส์ ฉ.24,653 (12 เม.ย. 2560) 22) 

ก17663 'ธนาคารจุลินทรีย์' ขุมทรัพย์มีชีวิต (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10429 (12 เม.ย. 2560) 27) 

ก17664 'ข้าวสังข์หยดอินทรีย์' เพ่ิมรายได้ชาวนา (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10429 (12 เม.ย. 2560) 27) 

ก17665 คาดคนในโลกถึง 2,000 ล้าน บริโภคน ้าปนเปื้อน (ไทยรัฐ 68, 21640 (21 เม.ย. 2560) 7) 

ก17666 สารสกัดไม้ดอกสีเหลืองชะลอแก่..ลดด่างด้า (ไทยรัฐ 68, 21640 (21 เม.ย. 2560) 7) 

ก17667 ดวงจันทร์มีอะไรน่าสนใจบ้าง (1) (มติชน 40, 14266 (2 เม.ย. 2560) 16) 

ก17668 ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนอย่างยั่งยืน (เดลินิวส์ ฉ.24,642 (1 เม.ย. 2560) 21) 

ก17669 สปอร์ของเห็ดอาจจะสร้างมลพิษในอากาศ (ไทยรัฐ 68, 21636 (17 เม.ย. 2560) 8) 

ก17670 วิจัยประโยชน์วิตามินซีและความเชื่อเก่าๆ (ไทยรัฐ 68, 21636 (17 เม.ย. 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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