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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
AGRICULTURE  
 
635.333  
ก 397 กลยุทธ์การเพาะปลูก ต้นอ่อน เมล็ดงอก ผักสุขภาพ  
2558 กินคลีน เพาะง่าย ขายรวย / โดย กองบรรณาธิการ 
 ขุมทรัพย์เทวดา, เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : ขุมทรัพย์เทวดา,  
 2558. 120 หน้า. 
 
 
 
 
630  
ก 782 เกษตรหลังเกษียณ โอกาสเพ่ิมรายได้และสร้างก าไรชีวิต /  
2559 กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน,  
 รวบรวมและเรียบเรียง. กรุงเทพฯ : มติชน,  
 2559. 247 หน้า. 
 
 
 
 
634.33  
ก 763  เกริก ท่วมกลาง. 
2558  มหัศจรรย์ พันธุ์มะนาว ปลูกกินได้ ปลูกขายรวย /  
 เกริก ท่วมกลาง. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2558. 176 หน้า. 
 
 
 
 
 
634.772 
ค 763 เคล็ดลับวิธีปลูกและผลิตกล้วยหอม และสารพัดกล้วย  
2560 พืชปลูกง่ายได้เงินล้าน / โดย กองบรรณาธิการ 
 ขุมทรัพย์เทวดา, เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : ขุมทรัพย์เทวดา, 
 2560. 120 หน้า. 
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634.33 
จ 279  จันทรา อู่สุวรรณ. 
2557 แบบอย่าง…และแนวทางการลงทุน 20 เทคนิค 20 สวน 
 มะนาวเงินล้าน 5 ภาค / เรียบเรียง จันทรา อู่สุวรรณ,  
 พัชรี ส าโรงเย็น ; บรรณาธิการ อภิชาติ ศรีสอาด. สมุทรสาคร :  
 นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2557. 120 หน้า. 
 
 
 
 
636.53  
ช 498  ชาญศิริ รัชตาวานิช. 
2559 การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง / โดย ชาญศิริ รัชตาวานิช.  
 กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2559. 88 หน้า. 
 
 
 
 
635  
ซ 711  เซี่ย, ตงฉี. 
2559 สวนผักในบ้าน กินฟรีทั้งปี / Hsieh, Tung-Chi, เขียน ;  
 กัณฑมาศ ปาลวัฒน์, แปล ; พรรณรวี ชัยอินค า, บรรณาธิการ.  
 พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2559. 159 หน้า. 
 
 
 
 
636.514  
ป 171  ปรเมศร์ ตันตินพรัตน์. 
2559 การเลี้ยงไก่ไข่ / ปรเมศร์ ตันตินพรัตน์. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
 กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2559. 88 หน้า. 
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633.188  
ป 427  ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา. 
2558  ปลูกข้าวกันเถอะ = Let's be a farmer /  
 ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา, เรียบเรียง. กรุงเทพฯ :  
 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558. 77 หน้า. 
 
 
 
 
635.8  
ผ 342  ผานิตา ธนะสุข. 
2558 ปลูกเห็ดกันเถอะ = Let's grow mushrooms /  
 ผานิตา ธนะสุข, เรื่อง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง- 
 แอนด์พับลิชชิ่ง, 2558. 77 หน้า. 
 
 
 
 
635 
พ 169  พจน์ อินทรนนท์. 
2559  ปลูกผักกินเอง / ผู้เขียน พจน์ อินทรนนท์ ; บรรณาธิการ 
 จิระ จริงจิตร. นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น, 2559. 156 หน้า. 
 
 
 
 
 
633.83  
พ 227 พริก คู่ครัวไทย ปลูกง่าย รายได้งาม / กองบรรณาธิการ 
2557 นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน. กรุงเทพฯ : มติชน,  
 2557. 271 หน้า. 
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631.8  
พ 524  พัชรี ส าโรงเย็น. 
2559  นวัตกรรมปุ๋ยหมัก / เรียบเรียง พัชรี ส าโรงเย็น ;  
 บรรณาธิการ อภิชาติ ศรีสอาด. สมุทรสาคร :  
 นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2559. 112 หน้า. 
 
 
 
 
631.86  
พ 524  พัชรี ส าโรงเย็น. 
2558  แนวทาง...และแบบอย่างการผลิตมูลไส้เดือนยุคใหม่... 
 ให้รวย / เรียบเรียง พัชรี ส าโรงเย็น ; บรรณาธิการ 
 อภิชาติ ศรีสอาด. สมุทรสาคร : นาคาอินเตอร์มีเดีย,  
 2558. 112 หน้า. 
 
 
 
 
631.585 
พ 524  พัชรี ส าโรงเย็น. 
2559  ผักไฮโดรโปนิกส์ (ฉบับชาวบ้าน) / เรียบเรียง  
 พัชรี ส าโรงเย็น ; บรรณาธิการ อภิชาติ ศรีสอาด.  
 สมุทรสาคร : นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2559. 112 หน้า. 
 
 
 
 
631.533  
พ 524  พัชรี ส าโรงเย็น.  
2558  เมล็ดงอก / เรียบเรียง พัชรี ส าโรงเย็น ; บรรณาธิการ  
 อภิชาติ ศรีสอาด. สมุทรสาคร : นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2558.  
 112 หน้า. 
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631.533  
พ 524  พัชรี ส าโรงเย็น. 
2559 เมล็ดงอกคนเมือง เล่ม 2 / เรียบเรียง  
ล 2 พัชรี ส าโรงเย็น ; บรรณาธิการ อภิชาติ ศรีสอาด.  
 สมุทรสาคร : นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2559.  
 112 หน้า. 
 
 
 
634  
พ 614  พานิชย์ ยศปัญญา. 
2558  ไม้ผลรอบบ้าน / พานิชย์ ยศปัญญา, รวบรวมและ 
 เรียบเรียง. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.  
 175 หน้า. 
 
 
 
 
634.44  
ม 270 มะม่วง ปลูกกินเองได้ปลูกขายท าเงิน / กองบรรณาธิการ- 
2559 นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน. กรุงเทพฯ : มติชน,  
 2559. 272 หน้า. 
 
 
 
 
 
634.33  
ม 445  มานะ แป้นวงษ์. 
2557  เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู / มานะ แป้นวงษ์.  
 พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เกษตรสยามบุ๊คส์, 2557.  
 88 หน้า. 
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615.32374  
ร 164   รวยล้นฝักมหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย / เรียบเรียงโดย  
2559 กองบรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์. กรุงเทพฯ :  
 สถาพรบุ๊คส์, 2559. 143 หน้า. 
 
 
 
 
635.61 
ร 436 ราชินีพืชตระกูลแตง เมล่อน พืชท าเงิน ปลูกได้ราคางาม /  
2560 โดย กองบรรณาธิการขุมทรัพย์เทวดา, เรียบเรียง.  
 กรุงเทพฯ : ขุมทรัพย์เทวดา, 2560. 120 หน้า. 
 
 
 
 
636.5974  
ส 267  สมพล ครองสวัสดิ์. 
2557  การเลี้ยงเป็ดไข่ / ผู้เขียน สมพล ครองสวัสดิ์ ;  
 บรรณาธิการ คณิต ศรีแป้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :  
 เกษตรสยาม, 2557. 104 หน้า. 
 
 
 
 
636.5973 
ส 267  สมพล ครองสวัสดิ์. 
2556 การเลี้ยงเป็ดเนื้อ / สมพล ครองสวัสดิ์. กรุงเทพฯ :  
 เกษตรสยาม, 2556. 104 หน้า. 
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634.899  
ส 339  สรรเสริญ อัครเวทิน. 
2558  การผลิตไม้ผลนอกฤดู / สรรเสริญ อัครเวทิน.  
 กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2558. 96 หน้า. 
 
 
ANALYTICAL CHEMISTRY  
 
Ref. 
543.82  
WEI    Weiss, Joachim. 
4th ed. Handbook of ion chromatography : Volume  
V.1-3 1, 2 and 3 / Joachim Weiss ; with a foreword by  
 Oleg Shpigun. Fourth, completely revised and  
 enlarged edition. Weinheim, Germany : Wiley-VCH  
 Verlag GmbH & Co. KGaA, c2016. 3 v. (xx, 1522 p.). 
 
 
BUSINESS 
 
331.7163  
พ 187  พนม เกิดแสง. 
2557 แนะน าท ากินทั่วถิ่นไทย / โดย พนม เกิดแสง.  
 กรุงเทพฯ : ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม, 2557.  
 260 หน้า. 
 
 
COMPILING FILES 
 
 
BSTI  
CF-94 กราฟีน (Graphene) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง /  
 ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ :  
 ส านัก, 2560. 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
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BSTI  
CF-97 ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้ง (Activated carbon from wastes) :  
 แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / ส านักหอสมุดและ 
 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านัก, 2560.  
 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
 
 
 
 
BSTI  
CF-101 โปรตีนไหม (Silk protein) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง /  
 ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านัก, 2560.  
 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
 
 
 
 
BSTI  
CF-98   ผักตบชวา (Water hyacinth) : แฟ้มประมวลสารสนเทศ 
 เฉพาะเรื่อง /  ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ- 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
 กรุงเทพฯ : ส านัก, 2560. 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
 
 
 
BSTI 
CF-99  ไพล : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Zingiber : production and  
 processing) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง /  
 ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ :  
 ส านัก, 2560. 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
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BSTI  
CF-100   มะกรูด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Leech lime : products  
 and processing) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง /  
 ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ :  
 ส านัก, 2560. 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
 
 
 
FOOD & FOOD TECHNOLOGY   
 
Ref.  
664.06  
FCC Food chemicals codex : 2016 / by authority of  
10th ed. the United States Pharmacopeial Convention,   
 prepared by the Council of Experts and published  
 by the Board of Trustees. Rockvill, MD. :  
 United States Pharmacopeial Convention,  
 c2016. 1 v. (xvi, 1807 p.) 
 
 
633.18  
อ 558  อัมพา ค าวงษา. 
2557  แนวทาง...และแบบอย่างการท านา ข้าวสุขภาพ  
 สร้างมูลค่าเพ่ิม 1 ไร่...ได้เกินแสน / เรียบเรียง  
 อัมพา ค าวงษา ; บรรณาธิการ อภิชาติ ศรีสอาด.  
 สมุทรสาคร : นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2557. 118 หน้า. 
 
 
INDUSTRIAL SAFETY 
 
363.1106  
ROU   Roughton, James. 
 Safety culture : an innovative leadership  
 approach / James Roughton, Nathan Crutchfield.  
 Oxford : Elsevier, c2014. xxiv, 359 p. 
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INFORMATION REPACKAGING 
 
BSTI  
IR 41 การย้อมสิ่งทอด้วยสีธรรมชาติ (Textile dyeing with:  
 natural dyes) ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ /  
 ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ :  
 ส านัก, 2560. 26 หน้า. 
 
 
 
MARKETING 
 
658.872  
ก 284  กฤษฎา กฤษณะเศรณี. 
2559 อะไรขายดีในอินเทอร์เน็ต เล่ม 2 / กฤษฎา กฤษณะเศรณี,  
ล 2 ผู้เขียน ; นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  
 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2559. 255 หน้า. 
 
 
 
 
658.872  
ฐ 332  ฐิติกานต์ นิธิอุทัย. 
2556 ขายได้ขายดี... ขายที่ ebay / ฐิติกานต์ นิธิอุทัย.  
 กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2556. 215 หน้า. 
 
 
 
 
658.872 
ณ 331  ณัฐดนัย อ่วมช านาญไพร. 
2553 เปิดเว็บไซต์ขายอะไรดีถึงจะรวย / ผู้เขียน  
 ณัฐดนัย อ่วมช านาญไพร ; บรรณาธิการ ธนวัช วัชรวงศ์.  
 กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2553. 235 หน้า. 
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658.872  
ณ 360  ณัฐวศา สุทธิธาดา. 
2559 สูตรลับขายดีใน Facebook + Social /  
 ณัฐวศา สุทธิธาดา, เขียน ; วิทยา ต่อศรีเจริญ,  
 บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  วิตตี้กรุ๊ป, 2559.  
 320 หน้า. 
 
 
 
PHARMACOLOGY 
 
615.321 
ณ 349  ณัฐยา เหล่าฤทธิ์. 
2559  สมุนไพรส าหรับผมร่วง / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์.  
 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.  
 138 หน้า. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

Std. 
ASTM  ASTM International. 
2017  Annual book of ASTM standards Sect. 3-4,  
 6, 8-9, 12, 14-15 2017 / ASTM International.  
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,  
 c2017. 16 v. 
 
 
Japan 
 Japanese Standards Association  
  

  JIS B 0102-1 : 2013 Vocabulary of gear terms -- Part 1: Definitions related to  
   geometry.  

 JIS B 0102-2 : 2013 Vocabulary of gear terms -- Part 2: Definitions related to worm  
  gear geometry. 

 JIS B 0121 : 2012 International gear notation -- Symbols for geometrical data. 

 JIS B 1518 : 2013 Rolling bearings -- Dynamic load ratings and rating life. 
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ราชกิจจานุเบกษา 

ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข       
 ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 125, ตอนพิเศษ 106 ง                  
 (24 มิ.ย. 2551) 39) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพ 
 ดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูลรวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น และ 
 รายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น (ราชกิจจานุเบกษา  
 133, ตอนพิเศษ 275 ง (29 พ.ย. 2559) 4-7) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมวธีิทดสอบสี วาร์นิช และวสัดุ 
 ท่ีเก่ียวขอ้ง เล่ม ๕๖ การหาความหนืดโดยถว้ยความหนืดฟอร์ด (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 312 ง  
 (28 ธ.ค. 2559) 9) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมวธีิทดสอบสี วาร์นิช และ 
 วสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง เล่ม ๕๗ การหาความหนืดโดยเคร่ืองวดัความหนืดแบบหมุน (ราชกิจจานุเบกษา 133,  
 ตอนพิเศษ 312 ง (28 ธ.ค. 2559) 10) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมกระจกแวน่ตา : แกว้และ 
 ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเลนส์แวน่ตา เล่ม ๑ ขอ้ก าหนดพื้นฐานของเลนส์ส าเร็จรูป  
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 312 ง (28 ธ.ค. 2559) 13) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมกระจกแวน่ตา : แกว้และ 
 ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเลนส์แวน่ตา เล่ม ๒ ขอ้ก าหนดของเลนส์โฟกสัเดียว เลนส์สอง 
 โฟกสั และเลนส์สามโฟกสั (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 312 ง (28 ธ.ค. 2559) 14) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมกระจกแวน่ตา : แกว้และ 
 ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเลนส์แวน่ตา เล่ม ๓ ขอ้ก าหนดของเลนส์โพรเกรสซิฟ  
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 312 ง (28 ธ.ค. 2559) 15) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมวธีิทดสอบสี วาร์นิช และวสัดุ 
 ท่ีเก่ียวขอ้ง เล่ม ๒๘ การหาปริมาณปรอทในสีและก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม วธีิทดสอบ 
 สี วาร์นิช และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง เล่ม ๒๘ การหาปริมาณปรอท (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 312 ง  
 (28 ต.ค. 2559) 8) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมวธีิทดสอบสี วาร์นิช และวสัดุ 
 ท่ีเก่ียวขอ้ง เล่ม ๒๙ การหาจุดวาบไฟ และก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมวธีิทดสอบสี วาร์นิช 
 และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง เล่ม ๒๙ การหาจุดวาบไฟโดยวธีิถว้ยปิด (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 312 ง  
 (28 ธ.ค. 2559) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมสีและวาร์นิช-การหาปริมาณ 
 สารประกอบอินทรียท่ี์ระเหยได ้เล่ม ๑ : วธีิแตกต่างมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม สีและวาร์นิช-การ 
 หาปริมาณ สารประกอบอินทรียท่ี์ระเหยได ้เล่ม ๒ : วธีิก๊าซโครมาโทกราฟิคและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
 อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช-การหาปริมาณสารประกอบอินทรียท่ี์ระเหยไดข้องสีอิมลัชนัท่ีมีสาร 
 ประกอบอินทร์ยท่ี์ระเหยไดป้ริมาณต ่า (สีอิมลัชนัท่ีมีน ้าเป็นตวัท าละลาย) และก าหนดมาตรฐาน 
 ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม วธีิทดสอบสี วาร์นิช และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง เล่ม ๕๓ การหาปริมาณสารประกอบ 
 อินทรียท่ี์ระเหยได ้(ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 312 ง (28 ธ.ค. 2559) 11-12) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมวธีิทดสอบสี  
 วาร์นิช และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง เล่ม ๔๗ การกรีดเป็นตาราง (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 312 ง  
 (28 ธ.ค. 2559) 5) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมวธีิทดสอบสี  
 วาร์นิช และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง เล่ม ๒๒ ความทนน ้า (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 312 ง (28 ธ.ค.  
 2559) 6) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน  เร่ือง วธีิการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ 
 การออกหนงัสือรับรองวา่เป็นผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ  
 สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ระดบั ๒ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 114 ง (15 ธ.ค. 2559) 83-84) 
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 39-41)  

Zika Virus ภัยร้ายที่ต้องระวัง!!! (จดหมายข่าวสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 15, 1 (ต.ค.-พ.ย. 2558) 1-3)  

กระติบไฟฟ้า และเตาประหยัดพลังงาน สุดไฮเทค นวัตกรรมจากเด็กไทยก้าวไกลระดับโลกเพ่ือโลกสีเขียว 
 (EGAT MAGAZINE 8, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2557) 30-33)  

กระแสมาแรง "บาธบอมบ์" สบู่ระเบิด สร้างสีสันในอ่างอาบน้้า ยอดขายวันละ 100 ก้อน (เส้นทางเศรษฐี  
 23, 416 (พ.ค. 2560) 40-41)  

กล้วยหอมทอง - กล้วยน้้าว้า ปลูกกินเองได้ ปลูกขายท้าเงิน ตอนที่ 3 "กล้วยน้้าว้ายักษ์" (เทคโนโลยีชาวบ้าน  
 29, 646 (พ.ค. 2560) 60-61)  

"กะลาดูดี " หัตถกรรมเครื่องประดับ กะลามะพร้าว OTOP การบินไทย (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 649 (มิ.ย.  
 2560) 36)  

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร (R&D NEWSLETTER 22, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2558) 21-22)  

การตรวจวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เข้าสู่ร่างกาย (The Control of Intakes of Radionuclides into The 
 Body) (จดหมายข่าวปรมาณูเพ่ือสันติ 28, 4 (2558) 8-9)  

การท้ายางเครป เพ่ือการส่งออก (นิตยสารยางไทย 8, 6 (มิ.ย. 2560) 55-57)  

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 11, 142  
 (ต.ค.-ธ.ค. 2558) 22-25)  

การพิจารณาเลือกใช้หม้อไอน้้า (รักษ์พลังงาน 12, 109 (ธ.ค. 2558) 30-33) 
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การแพ้เครื่องส้าอาง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 650 (ก.ค. 2560) 72-73)  

กิตติ จันทวิสูตร คนเมืองจันท์ ปลูกทุเรียนพันธุ์ทรงคุณค่า ขายออนไลน์ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 647 (พ.ค. 
 2560) 42-43)  

เกษตรกรบ้านกุรุคุ นครพนม ขี้วัว ขี้ควาย มีค่าดั่งทองค้า (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 646 (พ.ค. 2560) 45-47)  

แกงจืด อาหารเพื่อสุขภาพ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 650 (ก.ค. 2560) 116-117)  

ไก่แจ้ บังเกรียง บางน้้าเปรี้ยว ขึ้นแท่น ไก่ดี เกรดประกวด (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 649 (มิ.ย. 2560) 90-92)  

ไก่ย่างไม้มะดัน ห้วยทับทัน ไก่เศรษฐกิจ เลิศรสความอร่อย (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 650 (ก.ค. 2560) 106-108)  

ขายไอเดียใหม่! สติ๊กเกอร์กันยุง "บั๊กการ์ด" ตั้งเป้าโกยรายได้ "100 ล้าน" สยายอาณาจักรไล่แมลง (เส้นทางเศรษฐี                    
 23, 416 (พ.ค. 2560) 36-37)  

ข้าวของจันท์ หนึ่งก้าด้าทั้งหม้อ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 649 (มิ.ย. 2560) 62-63)  

ความยากและความท้าทายของงานพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (R&D NEWSLETTER 22, 4 (ต.ค.-ธ.ค.  
 2558) 8-11)  

ความส้าคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคม (ตอนที่ 11) (INDUSTRIAL  
 TECHNOLOGY REVIEW 21, 273 (ส.ค. 2558) 81-89)  

ค่าพลังงานใน "ไก่ทอดเกาหลี" (ฉลาดซื้อ 23, 195 (พ.ค. 2560) 32-36)  

เครื่องดื่มสมุนไพรบลู โมฮิโต (Blue Mojito) (จดหมายข่าว วว. 18, 12 (ธ.ค. 2558) 11)  

เครื่องท้ากาแฟ (ฉลาดซื้อ 23, 195 (พ.ค. 2560) 14-21)  

เครื่องรับวิทยุโบราณ (เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉ. 409 (ม.ค. 2558) 110-117)  

"โค่โค่ เฟรส" ฟันธง ตลาดมะพร้าวน้้าหอม เติบโตฉลุย ทั้งในประเทศ-ส่งออก (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 650  
 (มิ.ย. 2560) 58-59)  

จากพืชไร่ล้มลุก มุ่งสู่หน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ที่ลพบุรี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 646 (พ.ค. 2560) 38-41)  

แจ่วฮ้อน ยุค 4G ฉีกซอง-เติมน้้า-แซ่บได้ พร้อมส่งทั่วโลก (เส้นทางเศรษฐี 23, 416 (พ.ค. 2560) 66-67)  

ชามตราไก่ทองค้า (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 649 (มิ.ย. 2560) 54-56)  
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ชาววังน้้าเขียว โคราช ปลูก แปรรูป และจ้าหน่าย กาแฟอีสาน แนวอินทรีย์ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 646  
 (พ.ค. 2560) 112-114)  

ซีบัคธอร์น (Sea buckthorn) (R&D NEWSLETTER 23, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2559) 21-23)  

ซีอ๊ิว เครื่องปรุงรสคู่ครัวไทย (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 647 (พ.ค. 2560) 114-115)  

โซลาร์ อิมพัลส์ 2 (วารสารวิทยาศาสตร์ 69, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2558) 79-81)  

ดิชา นุวงษ์วรรณ์ เลี้ยงปลาหมอ สร้างรายได้ที่บางปลาม้า สุพรรณบุรี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 610 (พ.ย. 2558) 
 89-91)  

ตรีผลา...ยาสมัยพุทธกาล (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 610 (พ.ย. 2558) 60-61)  

ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป ผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับ รายแรกของไทย (เส้นทางเศรษฐี 23, 417 (มิ.ย. 2560) 32-33)  

ทุเรียนชุมพร หอม หวานมันกลมกล่อม ผลิตเป็นทุเรียนทอด...อร่อยเด็ด เคี้ยวเพลิน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 650  
 (ก.ค. 2560) 68-69)  

นวัตกรรมปุ๋ยมันส้าปะหลัง ของ "สวนดุสิน" ช่วยพืชทนโรค ทนแมลง มีผลผลิตเพ่ิม 6-9 ตัน ต่อไร่ (เทคโนโลยีชาวบ้าน  
 29, 649 (มิ.ย. 2560) 94-95) 

นวัตกรรมหยุด โรคผลเน่า ในพืชตระกูลแตง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 650 (ก.ค. 2560) 91-92)  

นวัตกรรมอาคารสีเขียวตามวิถีคาร์บอนต่้า (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 32, 378 (ก.ย. 2558) 93-101)  

นาฬิกาดิจิตอล บอกวัน เดือน ปี และอุณหภูมิขนาดใหญ่ (เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉ. 406 (ต.ค. 2557)  
 69-82)  

นาฬิกาและอุณหภูมิแสดงผลด้วยโมดูล LED DISPLAY (เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉ. 409 (ม.ค. 2558)  
 73-81)  

น้้าพริก อาหารหลักคู่ครัวไทย (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 649 (มิ.ย. 2560) 116-117)  

"นิกร สาระการ" ชาวพังงาท้าฝันเป็นจริง ปลูกองุ่นส้าเร็จ เล็งขยายเป็นจุดท่องเที่ยว (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 650  
 (มี.ค. 2560) 36, 38, 40)  

นินู แฟนพันธุ์แท้แฟนซีคาร์พ เผยเทคนิคไม่ตาย แต่ใหญ่ สวย สด (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 650 (ก.ค. 2560) 
 86-88)  
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ปฏิรูปการจัดการความรู้ยุคดิจิตอล (ตอนที่ 1) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 21, 273 (ส.ค. 2558) 
 90-96)  

ปั้นหมอนยางพาราอเนกประสงค์ แย่งพ้ืนที่ตลาดส่งออกได้ส้าเร็จ (นิตยสารยางไทย 8, 6 (มิ.ย. 2560) 47-49)  

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี (อะมิโนโปรตีน) "มุกมังกร" มิติใหม่ของปุ๋ยไทย (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 647 (พ.ค. 2560) 36-37)  

เปิดประสบการณ์ แปลงเมล่อน คุณภาพ GAP ที่ก้าแพงแสน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 647 (พ.ค. 2560) 38-41)  

"แปลนทอยส์" ตอกย้้าเน้นแนวคิดของเล่นจากไม้ยางพารา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นิตยสารยางไทย 8, 6  
 (มิ.ย. 2560) 58-61)  

ผลิตหุ่นยนต์ สัญชาติไทย ยิ้มได้ พูดเก่ง ไว้บริการผู้สูงอายุ (เส้นทางเศรษฐี 23, 416 (พ.ค. 2560) 32-33)  

ผักเชียงดา พืชสมุนไพรที่ไม่ธรรมดา (R&D NEWSLETTER 22, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2558) 12-14)  

แผนการบริโภคท่ีช่วยลดอาการเจทแลค (Jet Lag Diet Plan) (สารวิทยาศาสตร์การกีฬา 15, 168 (ต.ค.-ธ.ค.  
 2558) 12-14)  

ฝรั่งไร้เมล็ดไส้แดง (ไต้หวัน) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 650 (ก.ค. 2560) 44-46)  

พลังงานจากขยะยางรถยนต์ (รักษ์พลังงาน 12, 109 (ธ.ค. 2558) 26-29) 

พายแอปเปิ้ล (เส้นทางเศรษฐี 23, 417 (มิ.ย. 2560) 53)  

พิราบแฟนซี ดีต่อใจ สวยงาม สร้างเงิน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 646 (พ.ค. 2560) 97-99)  

ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ (เส้นทางเศรษฐี 23, 417 (มิ.ย. 2560) 54-55)  

ย้อนยุคหลอดสุญญากาศ (ตอนจบ) (เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉ. 406 (ต.ค. 2557) 137-145)  

รวมกลุ่มผลิต น้้าตาลมะพร้าวอินทรีย์ 100% ...อยู่รอด ของ ปรีชา เจี๊ยบหยู ที่สมุทรสงคราม (เทคโนโลยีชาวบ้าน 
 29, 649 (มิ.ย. 2560) 34-36)  

ระก้าแสนหวาน เกษตรกรหัวใจทอง ปลูกเพ่ืออนุรักษ์ ที่บ่อพลอย ตราด (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 649 (มิ.ย.  
 2560) 47-49)  

ระบบเปิด-ปิดผ้าม่านอัตโนมัติ พร้อมควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล (เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉ. 406 (ต.ค.  
 2557) 61-68)  
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ร้านก๋วยเตี๋ยว "ครองกรุง" แล้วเราจะโตเป็นรีสอร์ต" ความฝันของ "กั๊ท-กฤณ โพธิปิติ" (เส้นทางเศรษฐี 23, 417 
 (มิ.ย. 2560) 50-51)  

"เรดเลดี้" มะละกอคุณภาพ รสหวาน ผู้ปลูกชอบ ผู้บริโภคบอกว่าใช่ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 647 (พ.ค. 2560)  
 64-65)  

โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ (Carpal tunnel syndrome) (นาวิกศาสตร์ 99, 1 (ม.ค. 2559) 90-91)  

โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) (R&D NEWSLETTER 23, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2559) 14-16)  

โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (Computer Vision Syndrome) (R&D NEWSLETTER 23, 1 (ม.ค.-มี.ค.  2559) 
 17-18)  

โรคไต จากเบาหวานกับวิธีการตรวจ (R&D NEWSLETTER 22, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2558) 22-24)  

โรงไฟฟ้าในอนาคต (Plant for Future) ชุมชนเมืองกับโรงไฟฟ้าเหนือเทคโนโลยีคือความใส่ใจและรับผิดชอบ  
 (EGAT MAGAZINE 8, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2558) 12-15)  

เลิกใช้โฟมล้างหน้าที่ผสมเม็ดบีดส์กันเถอะ (ฉลาดซื้อ 23, 195 (พ.ค. 2560) 22-31)  

เลี้ยงตะพาบน้้า ส่งออกนอก งานสร้างรายได้ของปัทมา คงส้าราญ ที่สุพรรณบุรี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 608 
 (ต.ค. 2558) 78-80)  

สมเจต ซิ้มประเสริฐ ผลิตส้มโอขาวแตงกวา ได้คุณภาพเยี่ยม ที่พิจิตร (ตอนจบ) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 646 
 (พ.ค. 2560) 18-22)  

ส้มปลาอีตู๋ สุดยอดของฝากจากโขงเจียม (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 646 (พ.ค. 2560) 80-81)  

สมาร์ทกริด กริดไฟฟ้าอัจฉริยะ (ตอนที่ 6 ) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 21, 273 (ส.ค. 2558) 77-80)  

"สวนพริกไทยท้ายไร่" ต้นแบบการปลูกพริกไทยแบบที่สามง่าม พิจิตร (ตอนที่ 1) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 649  
 (มิ.ย. 2560) 16, 18)  

"สวนพริกไทยท้ายไร่" ต้นแบบการปลูกพริกไทยแบบควบคุม ที่สามง่าม พิจิตร (ตอนจบ) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 
 29, 650 (ก.ค. 2560) 16, 18, 20)  

ส่องธุรกิจ "ข้าวโพดหวานพร้อมรับประทาน" ท้ายังไง ได้ขายใน เซเว่นฯ แถมเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์  
 (เส้นทางเศรษฐี 23, 417 (ก.พ. 2560) 42-43)  

สาหร่ายเม็ดพริด (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 649 (มิ.ย. 2560) 50-51)  
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หน้ากากทุเรียนสุดฮิต!! ลามไปถึง "บิงซูทุเรียน" ฉีกตลาด ลูกค้ากด ว้าว! เป็นแถว (เส้นทางเศรษฐี 23, 417 (มิ.ย.  
 2560) 61-62)  

หมี่ผัดปากนัง สูตรคุณยายแล่ม ลูกหลานขายออนไลน์ หรอยจังหู้ (เส้นทางเศรษฐี 23, 417 (มิ.ย. 2560) 58-59)  

อาหารก้าหนดชีวิตเรา (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 649 (มิ.ย. 2560) 120-121)  

"อินโดรามา เวนเจอร์ส" รุกธุรกิจรีไซเคิล เปิดเวที ปลูกจิตส้านึกรัก (รักษ์) โลก (เส้นทางเศรษฐี 23, 416 (พ.ค.  
 2560) 30-31)  

อินทผลัมกินผลสด ของ ปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ที่นนทบุรี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 650 (ก.ค. 2560) 65-66)  

อุปกรณ์ควบคุมการรดน้้าอัจฉริยะ ต้นทุนต้่า 1,000 บาท เกษตรกรไทยยุค 4.0 พ่ึงพาตนเอง (เส้นทางเศรษฐี  
 23, 417 (มิ.ย. 2560) 34-35)  

แองเจิลแฮร์ ไส้อ่ัว (เส้นทางเศรษฐี 23, 417 (มิ.ย. 2560) 56-57)  

ไอเดียเริ่ด! "เค้กข้าวหลาม" อร่อย...ยันก้น (กระบอก) (เส้นทางเศรษฐี 23, 416 (พ.ค. 2560) 70-71)  

ไอเดียแหวกตลาด ท้าเงินแสนต่อเดือน กระเป๋าเข่งปลาทู-ทุเรียน-หอย จากยางพารา (เส้นทางเศรษฐี 23, 417  
 (มิ.ย. 2560) 64-65) 

"ไอศกรีมผลไม้" อร่อยชื่นใจ สูตร "อาจารย์มานะ พชนะโชติ" (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 646 (พ.ค. 2560) 42-43)  

"เฮือนปฏิมาเซรามิก" ปั้นดินให้เป็นเงิน (เส้นทางเศรษฐี 22, 417 (มิ.ย. 2560) 38-39)  
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กฤตภาค 

ก17401 ข้าวเหนียวบรรจุถุง 'แม่แตงโซน 9' อานิสงส์โครงการส่งน้้าแม่แตง (คมชัดลึก 16, 5527 (7 ธ.ค.    
       2559) 6) 

ก17402 'มะกอกดอน' ราก-ใบเป็นยา (คมชัดลึก 16, 5527 (7 ธ.ค. 2559) 6) 

ก17403 พลิกภูมิปลูก 'พุทรานมสด' ท้าเงิน! วิถีเกษตรกร 'พิชัย ดอนกลาง'  (คมชัดลึก 16, 5527 (7 ธ.ค.  
 2559) 6) 

ก17404 'หุ่นยนต์' เกษตรกรในอนาคต (มติชน 39, 14150 (7 ธ.ค. 2559) 14) 

ก17405 'ไบโอพาส' รอไอเดียแจ้งเกิด (กรุงเทพธุรกิจ 50, 10303 (7 ธ.ค. 2559) 27) 

ก17406 ไข่ไก่อินทรีย์แบรนด์ 'ฟาร์มโสต' ผลงานนักเรียนของดีถิ่นเพชรบูรณ์ (คมชัดลึก 16, 5529 (9 ธ.ค. 
 2559) 6) 

ก17407 'หูเสือ' ใบแก้แมลงกัดต่อย (คมชัดลึก 16, 5529 (9 ธ.ค. 2559) 6) 

ก17408 ระวัง! เสื้อกันหนาวเก่า 'ผ้าฝ้าย-ขนสัตว์' เสี่ยงเชื้อราสูง (มติชน 39, 14152 (9 ธ.ค. 2559) 7) 

ก17409 'เบลลิส' ไรซ์เบอร์รี่บ้ารุงผิว (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10305 (9 ธ.ค. 2559) 27) 

ก17410 ปวด...อย่าละเลย โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า (คมชัดลึก 16, 5539 (19 ธ.ค. 2559) 26) 

ก17411 เร่งวิจัยนวัตกรรมอาหารรับเศรษฐกิจผู้สูงวัย (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10315 (19 ธ.ค. 2559) 27) 

ก17412 หยิบดินปั้นแบรนด์ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10315 (19 ธ.ค. 2559) 27) 

ก17413 'ไอโอที แบล็กดอร์' มาแล้ว (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10315 (19 ธ.ค. 2559) 27) 

ก17414 ดัน 'สสวท.' ออกข้อสอบ 'วิทย์-คณิต' (มติชน 39, 14162 (19 ธ.ค. 2559) 17) 

ก17415 'ฟีลฟิต' นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (มติชน 39, 14162 (19 ธ.ค. 2559) 22) 

ก17416 มั่นใจอีกแค่ 10 ปี คนไปอยู่ดวงจันทร์ได้ (ไทยรัฐ 67, 21518 (20 ธ.ค. 2559) 7) 

ก17417 พบสารอายุวัฒนะในพืชผักหลายชนิด (ไทยรัฐ 67, 21517 (19 ธ.ค. 2559) 7) 

ก17418 "ก้านและใบมะยม" เพ่ิมเลือดความดันต่้า (ไทยรัฐ 67, 21517 (19 ธ.ค. 2559) 7) 

ก17419 ก้าวใหม่ของเตาปฏิกรณ์ฟิวชั่น (มติชน 39, 14161 (18 ธ.ค. 2559) 16) 

ก17420 ยากระตุ้นสมองดีจริงหรือ?  (ไทยรัฐ 67, 21516 (18 ธ.ค. 2559) 10) 
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ก17421 นวัตกรรมยกกระซับ...สวยไม่เจ็บ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10314 (18 ธ.ค. 2559) 3) 

ก17422 นักวิทย์พบหลุมด้ากลืนดาวฤกษ์เคราะห์ร้าย (คมชัดลึก 16, 5537 (17 ธ.ค. 2559) 2) 

ก17423 เปิดกิจการเก็บขยะอวกาศ (คมชัดลึก 16, 5537 (17 ธ.ค. 2559) 2) 

ก17424 'ชีวมวล' พลังงานแห่งอนาคต (เดลินิวส์ ฉ. 24,538 (18 ธ.ค. 2559) 6) 

ก17425 'ซิกา' โจมตีไม่หยุด เด็กปกติดันหัวเล็ก (เดลินิวส์ ฉ. 24,538 (18 ธ.ค. 2559) 7) 

ก17426 'โกโก้กับสมอง' ตอนที่ 2  (เดลินิวส์ ฉ. 24,538 (18 ธ.ค. 2559) 7) 

ก17427 ส่อง 'วิจัยพื้นฐาน' ไต่บันไดธุรกิจ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10371 (13 ก.พ. 2560) 19) 

ก17428 'ลูกยาง' เติบโตแบบพอเพียง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10371 (13 ก.พ. 2560) 19) 

ก17429 ธนาคารพันธุ์พืชผัก 'บ้านหัวนา' ชุมชนสร้างสุขด้วยอาหารปลอดภัย (คมชัดลึก 16, 5596 (14 ก.พ.  
 2560) 6) 

ก17430 'แสมสาร' ดื่มแก้เบาหวาน (คมชัดลึก 16, 5596 (14 ก.พ. 2560) 6) 

ก17431 นวัตกรรมใหม่ชาวสวน 'โรบอต' กรีดยางลดปัญหาขาดแรงงาน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10372 (14 ก.พ. 
 2560) 7) 

ก17432 กางโรดแมพ 'สภาวิจัย' ชี้น้าการพัฒนาประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10372 (14 ก.พ. 2560) 27) 

ก17433 คุกกี้...กับไขมันทรานส์ (ไทยรัฐ 68, 21570 (10 ก.พ. 2560) 7) 

ก17434 เลี้ยงไส้เดือนท้าปุ๋ยเนื้อท่ี 2 งาน..รับเดือนละแสน (ไทยรัฐ 68, 21570 (10 ก.พ. 2560) 7) 

ก17435 'ถุงห่อชมพู่' กรอบนาน หวานแน่ นวัตกรรมรางวัลสิ่งประดิษฐ์ปี 60 (คมชัดลึก 16, 5592 (10 ก.พ.  
 2560) 6) 

ก17436 'ก้ายาน' ลดเครียด-บ้ารุงหัวใจ (คมชัดลึก 16, 5592 (10 ก.พ. 2560) 6) 

ก17437 'หล่อฮังก๊วย' ลูกยารสหวานท้าอาหารก็อร่อย (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10368 (10 ก.พ. 2560) 2) 

ก17438 ผนังกันกระสุนนวัตกรรมลดการสูญเสีย (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10368 (10 ก.พ. 2560) 27) 

ก17439 ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 (เดลินิวส์ ฉ. 24,592 (10 ก.พ. 2560) 23) 

ก17440 ระบบเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อม (เดลินิวส์ ฉ. 24,573 (22 ม.ค. 2560) 6) 

ก17441 'แปรรูปมะขาม' หลายผลิตภัณฑ์ยังขายฉลุย (เดลินิวส์ ฉ. 24,573 (22 ม.ค. 2560) 20) 
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ก17442 'บานาน่า แฟมิลี่' ธุรกิจสายพันธุ์ท้องถิ่น 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10350 (23 ม.ค. 2560) 27) 

ก17443 จากขยะสู่โคมไฟ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10350 (23 ม.ค. 2560) 27) 

ก17444 'ตีนนก' ช่วยขับลม (คมชัดลึก 16, 5575 (24 ม.ค. 2560) 6)   

ก17445 ชุดตรวจไส้เดือนฝอยใช้คลื่นความถี่นวัตกรรมเพ่ือการส่งออกกลุ่มพืชผัก (คมชัดลึก 16, 5575  
 (24 ม.ค. 2560) 6) 

ก17446 กยท. ผนึกสถาบันการศึกษาสร้างนวัตกรรมจากยางพารา (คมชัดลึก 16, 5575 (24 ม.ค. 2560) 6) 

ก17447 ตลาดกล้วยโกอินเตอร์เกษตรโค่นสวนยางปลูกกล้วยเปิดตลาดมาเลเซีย (มติชน 40, 14198 (24 ม.ค.  
 2560) 14) 

ก17448 ฝรั่งทึ่ง 'แหนไทย' ชี้เป็น 'ซุปเปอร์ฟู้ด' ในอนาคต (มติชน 40, 14198 (24 ม.ค. 2560) 14) 

ก17449 'กราฟีน' สวยใสน้าไฟฟ้า (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10351 (24 ม.ค. 2560) 27) 

ก17450 กรมการข้าวยกระดับผลิตภัณฑ์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,575 (24 ม.ค. 2560) 22) 

ก17451 ไอบีเอ็มเผยผลศึกษาเจเนอเรชั่น Z ซื้อสินค้าในร้านมากกว่าออนไลน์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,575  
 (24 ม.ค. 2560) 23) 

ก17452 เล่าเรื่อง 'พลาสติก' ในโครงการหลวงตามรอยพ่อต่อยอดเทคโนโลยี (เดลินิวส์ ฉ. 24,575 (24 ม.ค. 
  2560) 10) 

ก17453 อินทรีย์สุดโต่ง (ไทยรัฐ 68, 21554 (25 ม.ค. 2560) 7) 

ก17454 ถักทอผืนผ้าสู่ผลิตภัณฑ์ศิลปะภูไทผ่าน 'เฮินโฮม' (คมชัดลึก 16, 5576 (25 ม.ค. 2560) 6)  

ก17455 'รัศมีโชติ' เฟิร์นตัวใหม่ (คมชัดลึก 16, 5576 (25 ม.ค. 2560) 6)  

ก17456 ปลูกองุ่นแบบก้างปลาผลผลิตดี...ที่สวนคุณปาน (คมชัดลึก 16, 5576 (25 ม.ค. 2560) 6) 

ก17457 นักประดิษฐ์บนความสร้างสรรค์ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10352 (25 ม.ค. 2560) 5) 

ก17458 มะขามป้อม สกัดจากแล็บส่งเครื่องส้าอาง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10352 (25 ม.ค. 2560) 27) 

ก17459 'ทุ่งกังหันลม' นวัตกรรมเพ่ือพ่อ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10301 (5 ธ.ค. 2559) 19) 

ก17460 แคนเบอร์รา...มีอะไรมากกว่าที่คิด (เดลินิวส์ ฉ. 24,594 (12 ก.พ. 2560) 19) 

ก17461 'แกงไตปลาแห้ง' แปรรูป..หรอยจังฮู้!! (เดลินิวส์ ฉ. 24,594 (12 ก.พ. 2560) 20) 

ก17462 นวัตกรรมใหม่ 'ถุงห่อชมพู่' หวานแน่ กรอบนาน ฝีมือไทย (เดลินิวส์ ฉ. 24,587 (5 ก.พ. 2560) 24) 
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ก17463 จับคู่คนไข้ ให้เจอหมอเฉพาะทางท่ีใช่! 'ZeekDoc' (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10363 (5 ก.พ. 2560) 9) 

ก17464 ปุ๋ยน้้าจากถั่วเหลือง (เดลินิวส์ ฉ. 24,588 (6 ก.พ. 2560) 26) 

ก17465 ญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเก็บขยะอวกาศด้วยเทคโนโลยีสุดไฮเทค (ไทยรัฐ 68, 21566 (6 ก.พ. 2560) 7) 

ก17466 เสื้อผ้าประดับแกรฟีนเปลี่ยนแสงด้วยการหายใจ (ไทยรัฐ 68, 21566 (6 ก.พ. 2560) 7) 

ก17467 คิดค้นยาตัวใหม่เลียนแบบสารภูมิต้านทานจากเลือดฉลาม (ไทยรัฐ 68, 21567 (7 ก.พ. 2560) 7) 

ก17468 หุ่นยนต์ค้างคาวทางเลือกแห่งอนาคตที่ดีกว่าโดรน (ไทยรัฐ 68, 21567 (7 ก.พ. 2560) 7) 

ก17469 สิ่งประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการเกษตร (เดลินิวส์ ฉ. 24,589 (7 ก.พ. 2560) 23) 

ก17470 เมื่อมือถือสามารถเปรียบเสมือน 'ดวงตา' ให้ผู้มีปัญหาทางด้านสายตา (เดลินิวส์ ฉ. 24,590 (8 ก.พ. 
 2560) 23) 

ก17471 หลอดเลือดหัวใจตีบสนิท..หรือยังมีช่องโล่ง?? 2 รพ.เครือรามค้าแหง..มีเทคโนฯการแพทย์รองรับ 
 (เดลินิวส์ ฉ. 24,590 (8 ก.พ. 2560) 24) 

ก17472 หลอดเลือดตีบ..หัวใจวายเฉียบพลัน!?!? (เดลินิวส์ ฉ. 24,590 (8 ก.พ. 2560) 25) 

ก17473 นักฟิสิกส์เปลี่ยนไฮโดรเจนให้เป็นโลหะส้าเร็จครั้งแรกของโลก (ไทยรัฐ 68, 21563 (3 ก.พ. 2560) 7) 

ก17474 แปลงผักตบฯ เป็นเสื้อผ้านวัตกรรมใหม่ของโลก (ไทยรัฐ 68, 21563 (3 ก.พ. 2560) 7) 

ก17475 แปรรูปมะนาวสารพัดผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าช่วงผลผลิตราคาตก (คมชัดลึก 16, 5585 (3 ก.พ. 2560) 6) 

ก17476 สกลนครพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าว (เดลินิวส์ ฉ. 24,585 (3 ก.พ. 2560) 22) 

ก17477 รับรอง "วัคซีนไข้เลือดออก" ลอตผลิตแรก..พร้อมฉีดในไทย (ไทยรัฐ 68, 21564 (4 ก.พ. 2560) 7) 

ก17478 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพฯ ค้นหาเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่ (มติชน 40, 14209 (4 ก.พ. 2560) 7) 

ก17479 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ชูกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve หัวหอก 
 SmartFactory (คมชัดลึก 16, 5586 (4 ก.พ. 2560) 6)  

ก17480 ใบบัวบก-ว่านหางจระเข้สกัดสาร ปิดแผลแห้งเร็ว (ไทยรัฐ 68, 21562 (2 ก.พ. 2560) 7) 

ก17481 ฟอสฟอรัสมากไป...พืชอดอยาก (ไทยรัฐ 68, 21562 (2 ก.พ. 2560) 7) 

ก17482 พัฒนาสินค้าสหกรณ์ฯ สู่ไทยแลนด์ 4.0 (เดลินิวส์ ฉ. 24,597 (15 ก.พ. 2560) 22) 

ก17483 อุปกรณ์ออกก้าลังกายภายใต้โลกเสมือนจริง (เดลินิวส์ ฉ. 24,597 (15 ก.พ. 2560) 23) 
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ก17484 ชีวิตดีได้อีก ด้วยนวัตกรรมสุขภาพ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10373 (15 ก.พ. 2560) 3) 

ก17485 วงแหวนไอน้้า สยบฝุ่นควัน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10373 (15 ก.พ. 2560) 27) 

ก17486 พัฒนาคุณภาพข้าว ยกระดับมาตรฐานสินค้า (เดลินิวส์ ฉ. 24,599 (17 ก.พ. 2560) 22) 

ก17487 มะพร้าวพร้อมทาน COCO FRESH เติมไอเดีย-นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร (เดลินิวส์  
 ฉ. 24,599 (17 ก.พ. 2560) 22) 

ก17488 กี่ทอผ้า รุ่นพกพา (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10374 (17 ก.พ. 2560) 8) 

ก17489 Slow Life กับการทอผ้า (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10374 (17 ก.พ. 2560) 8) 

ก17490 'ดูโอซีท' รักษ์โลกใส่ใจสูงวัย (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10374 (17 ก.พ. 2560) 27) 

ก17491 'สารัช' ต้ารับมะขามแปรรูปสแนคจี๊ดจ๊าดขายต่างแดน (คมชัดลึก 16, 5599 (17 ก.พ. 2560) 6)  

ก17492 'ตับเต่าต้น' รากบ้ารุงปอด (คมชัดลึก 16, 5599 (17 ก.พ. 2560) 6) 

ก17493 มะเขือเทศพันธุ์ใหม่ต้านโรคใบหงิกเหลือง (ไทยรัฐ 68, 21576 (16 ก.พ. 2560) 7) 

ก17494 "มะม่วงหงส์ไข่เท่อร์" ปลูกกินสุกผลใหญ่ขายคุ้ม (ไทยรัฐ 68, 21576 (16 ก.พ. 2560) 7) 

ก17495 ก้าวต่อไปของ วช.ใน 'วิจัย 4.0' ( เดลินิวส์ ฉ. 24,598 (16 ก.พ. 2560) 23) 

ก17496 ท้าเกษตรไม่จนปลูกชมพู่เงินล้านเน้นป้อนตลาดบนแทนการส่งออก (คมชัดลึก 16, 5598 (16 ก.พ. 
 2560) 6) 

ก17497 'โคคา' เป็นยาบ้ารุง (คมชัดลึก 16, 5598 (16 ก.พ. 2560) 6) 

ก17498 วทน ขับเคลื่อน 'สมาร์ทฟาร์ม' (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10374 (16 ก.พ. 2560) 27) 

ก17499 บุกวิมานมะพร้าวรู้จัก 'กะทิออร์แกนิคไทย' ลุยตลาดโลก (มติชน 40, 14225 (20 ก.พ. 2560) 14) 

ก17500 'จัตุรัสวิทย์' ปั้นฝันเมกเกอร์รุ่นเล็ก (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10378 (20 ก.พ. 2560) 27) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

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