รายชื่อหนังสือ เดือน สิงหาคม 2561
ลำดับที่

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

1

ชื่อหนังสือ
ความจาเป็ นที่ต้องรีบสร้ างสวนป่ าไม้ ยคู าลิปต์ดว่ นที่สดุ

สุขมุ ถิระวัฒน์

เลขหมู่
SD397.E8 .ส41

2

72 ปี วนกรไทยพ.ศ. 2479 - 2551

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

SD345.T35 .จ54

3

ครบเครื่องเรื่องชื่อนกไทย

คณะผู้จดั ทา ชวาล ทัฬหิกรณ์ ... [และคนอื่นๆ]

4

Agroforestry : enhancing resiliency in U.S. agricultural landscapes under changing
conditions, executive summary

Toral Patel-Weynand, Gary Bentrup, and
Michele Schoeneberger

SD11 .U52 2017

5

การออกแบบสิ่งแวดล้ อม

ผู้แต่งHelen and John Gertsakis ; บรรณาธิการ
เปรมฤดี กาญจนปิ ยะ

QH541.5|b.L4 ก27

6

โครงการความร่วมมือทางวนวัฒนวิทยาโพ้ นทะเล-อุเมดะองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้(OSC-U/FIO)องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้

7

รายงานวนศาสตร์ ชมุ ชนภาคสนามประจาปี 2555-56 เรื่องเกณฑ์และตัวชี ้วัดการบริหารจัดการ
วนศาสตร์ ชมุ ชน ณ ศูนย์เพาะชากล้ าไม้ อดุ รธานี จ. อุดรธานี ระหว่างวันที่ 8-18 มิถนุ ายน 2555

8

สรุปผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ภายใต้ โครงการวิจยั เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาพป่ าในเขตร้ อนและ คณะอนุกรรมการประสานงานโครงการวิจยั การ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง"
เปลี่ยนแปลงสภาพป่ าในเขตร้ อนและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ

QH541.5.R27 .ส17

9

บทสรุปสาหรับผู้บริหารการศึกษาและกาหนดเกณฑ์พื ้นฐานในการประเมินโครงการการลดการ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
ปล่อยก๊ าซเรื่อนกระจกจากการทาลายป่ าและความเสื่อมโทรมของป่ า (REDD plus) ของประเทศ องค์การบริหารจัดการก๊ าซเรือนกระจก(องค์การ
ไทย
มหาชน); [หัวหน้ าโครงการ สาพิศ ดิลกสัมพันธ์]

QC990.T35 .บ17

มณฑล จาเริญพฤกษ์...[และคนอื่นๆ]

Ref QL691.T35 .ค17

SD391. ค87
SD657.T35|b.ร2622

ลำดับที่
10

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์
ชื่อหนังสือ
คู่มือการใช้ งานระบบการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบภาคป่ าไม้ / องค์การบริหารจัดการก๊ าซ เรียบเรียงโดย สาพิศ ดิลกสัมพันธ์...[และคนอื่น ๆ]
เรือนกระจก(องค์การมหาชน)
มณฑล จาเริญพฤกษ์...[และคนอื่นๆ

เลขหมู่
NA7116|bค4162

11

รายงานวนศาสตร์ ชมุ ชนภาคสนามประจาปี 2555-56 เรื่องเกณฑ์และตัวชี ้วัดการบริหารจัดการ
วนศาสตร์ ชมุ ชน ณ ศูนย์เพาะชากล้ าไม้ อดุ รธานี จ. อุดรธานี ระหว่างวันที่ 8-18 มิถนุ ายน 2555

12
13

รายงานวนศาสตร์ ชมุ ชนภาคสนามประจาปี 2559เรื่องการจัดทาแผนจัดการป่ าชุมชนอย่างมีสว่ น มณฑล จาเริญพฤกษ์...[และคนอื่นๆ
ร่วิวจมยั การใช้
จังหวัดปตราด
ระโยชน์ไม้ สะเดาเพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
คณะทางานโดย ยศนันท์ พรหมโชติกุล ... [และคน
อื่นๆ]

14

การประเมินคุณภาพน ้าในพื ้นที่มรดกอาเซียนกลุม่ ป่ าแก่งกระจาน

คณะทางานธรรมนูญ เต็มไชย...[และคนอื่นๆ]

QH541.5 P4 2561

15

เศรษฐกิจ สังคม และการยอมสรับของชุมชนในพื ้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างหย่อมป่ าทิศ คณะทางานธรรมนูญ เต็มไชย...[และคนอื่นๆ]
ตะวันออกของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในกลุม่ ป่ าแก่งกระจาน

SB484.T35 ธ175

16

70 เส้ นทางตามรอยพระบาท

DS566.2 .จ54

17

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชมุ ชนบ้ านเปร็ดใน จังหวัดตราดเพือ่
คณะทางานบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์...[และคนอื่นๆ]
เสริมสร้ างความเข้ มแข็ง และประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ชมุ ชนร่วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตอ่ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

QC981.8.C5 ร263

18

แนวทางการดาเนินงานโครงการการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกจากการทาลายป่ าและความ
เสื่อมโทรมของป่ าของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์

NA7116 น77 ล.1

จัดทาโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เรียบเรียงโดย ดารงค์ ศรีพระราม...[และคนอื่นๆ]

19 รายงานการวิจยั โครงการการประยุกต์ใช้ ข้อมูลงานวิจยั การเปลี่ยนแปลงของป่ าเขตร้ อนและ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ผลกระทบเพือ่ การจัดการระบบนิเวศป่ าเขตร้ อนแบบผสมผสาน / เสนอ สานักงานคณะกรรมการ กรมป่ าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วิจยั แห่งชาติ โดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมป่ าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

SD657.T35 .ร2622 2555-56

SD657.T35 .ร2622 2559
SD397.M52 ว32

QH541.5.R27 .ร261

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

20 แนวทางการดาเนินงานโครงการการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกจากการทาลายป่ าและความ
เสื่อมโทรมของป่ าของประเทศไทย

เรียบเรียงโดย ดารงค์ ศรีพระราม...[และคนอื่นๆ]

21 รายงานผลงานวิจยั ประจาปี พ.ศ. ... 2553

สานักวิจยั และพัฒนาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้

เลขหมู่
NA7116 น77

22 รายงานการวิจยั เรื่องความคิดเห็นของบุคคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้ านป่ าไม้ ตอ่ ผลกระทบจากการแบ่ง ดุสิต เวชกิจ ,ภัทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และทยณฐ
ส่วนราชการงานด้ านป่ าไม้ ของชาติออกเป็ น3 กรม/
ชวนไชยสิทธิ์
23 รายงานผลงานวิจยั ประจาปี พ.ศ. ...

สานักวิจยั และพัฒนาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้

24 รายงานการศึกษาโครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงประชากรช้ าง ในพื ้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน

ไสว วังหงษา...[และคนอื่นๆ]

25 โครงการวิเคราะห์องค์ความรู้ทางชีวกายภาพและการประยุกต์ใช้ เพือ่ ฟื น้ ฟูระบบนิเวศน์ในพื ้นที่
โครงการหลวงและพื ้นที่ขยายผลโครงการหลวง:กรณีศกึ ษาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง : รายงาน
ฉบับสมบูรณ์

มณฑล จาเริญพฤกษ์...[และคนอื่นๆ

26 งานวิจยั สะแกราช

มณฑล จาเริญพฤกษ์ ... [และคนอื่น ๆ]

SD356.54.T35|b.ร261
SD235.T35 ด48 ล.1-ล.2
SD356.54.T35 .ร261
QL737.P98 .ส171

QH541.15.T35 ค87
SD356.54.T35 .ง25

27 โครงการวิเคราะห์องค์ความรู้ทางชีวกายภาพและการประยุกต์ใช้ เพือ่ ฟื น้ ฟูระบบนิเวศน์ในพื ้นที่ มณฑล จาเริญพฤกษ์...[และคนอื่นๆ]
โครงการหลวงและพื ้นที่ขยายผลโครงการหลวง:กรณีศกึ ษาศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
: รายงานฉบับสมบูรณ์

QH541.15.T35|bค871

28 โครงการวิเคราะห์องค์ความรู้ทางชีวกายภาพและการประยุกต์ใช้ เพือ่ ฟื น้ ฟูระบบนิเวศน์ในพื ้นที่
โครงการหลวงและพื ้นที่ขยายผลโครงการหลวง:กรณีศกึ ษาศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงสบโขง :
รายงานฉบับสมบูรณ์

มณฑล จาเริญพฤกษ์...[และคนอื่นๆ]

QH541.15.T35 ค872

29 โครงการวิเคราะห์องค์ความรู้ทางชีวกายภาพและการประยุกต์ใช้ เพือ่ ฟื น้ ฟูระบบนิเวศน์ในพื ้นที่
โครงการหลวงและพื ้นที่ขยายผลโครงการหลวง:กรณีศกึ ษาศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงป่ าแป๋ :
รายงานฉบับสมบูรณ์

มณฑล จาเริญพฤกษ์...[และคนอื่นๆ]

QH541.15.T35 ค873

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ
30 การวิจยั กลุม่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรัก๋ษ์โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์
คณะวนศาสตร์ ; [ผู้วิจยั ]ดรรชนี เอมพันธุ์ และจีร
กาญจน์ ศรีวิเศษ

เลขหมู่
G155.T35 .ร26ก

31 โครงการวิเคราะห์องค์ความรู้ทางชีวกายภาพและการประยุกต์ใช้ เพือ่ ฟื น้ ฟูระบบนิเวศน์ในพื ้นที่
โครงการหลวงและพื ้นที่ขยายผลโครงการหลวง
32 ผลสัมฤทธิ์ของการปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั

มณฑล จาเริญพฤกษ์...[และคนอื่นๆ]

33 รายงานการประยุกต์เทคโนโลยีวนวัฒน์ วิชาภาพรวมเทคโนโลยีวนวัฒน์

นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีวนวัฒน์

34 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ตามกฎหมายของเจ้ าหน้ าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

กลุม่ นิติการ ;หัวหน้ ากลุม่ โดย คมกฤช วัชรบุตร...
[และคนอื่นๆ]

35 ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของประเทศไทย

คณะผู้ดาเนินการ สนธิ คชวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]

TD194.68.T35. ร15 2548

36 การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้ ประเทศไทย ครัง้ ที่4 มหาวิทยาลัยนเรศวรและเครือข่ายวิจยั นิเวศวิทยา
ป่ าไม้ ประเทศไทย ... [และอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ
ดอกรัก มารอด เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่

QH541.5.F6 .ก272 2558

บ.ปตท.จากัด

QH541.15.T35 ค874
SD409 .ผ171 ล.1
SD391 .ร26
KPT3340 .ค16

37 การอนุรักษ์ และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย

สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

QK46 .ก27

38 ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตร์ ดษุ ฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DS586 .ร2211

39 ภูมิปัญญาพืชสมุนไพร จากป่ าชายเลน

คณะผู้จดั ทาโดยไชยภูมิ สิทธิวงั ...[และคนอื่นๆ]

QK99.T35|bภ416

40 รักษ์ อ่าวตราด

บรรณาธิการโดยวรันธรณ์ แก้ วทันคา, วราภรณ์

QH541|bว17

41 พระมหากรุณาธิคณ
ุ อุ่นใจราษฎร์

บรรณาธิการ อภิวนั ท์ กาลังเอก

42 รักษ์ อ่าวตราด

บรรณาธิการโดยวรันธรณ์ แก้ วทันคา, วราภรณ์
เกตุจินดา และตรียดา ตรีมรรคา

PN4199 .พ179
QH541 ว17

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

43 Management of the Pha Taem Protected Forest Complex to promote cooperation for
edited by Khoo Kean Choon
transboundary biodiversity conservation between Thailand, Cambodia and Laos (PPFC)
phase I : PD 15/00 Rev. 2 (F
44 พระมหาชนก ฉบับการ์ ตนู

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิ
พลอดุลยเดชฯ

45 การประชุมประจาปี 2556ของ สศช. เรื่อง เส้ นทางประเทสไทย...สูป่ ระชาคมอาเซียนวันจันทร์ ที่
16 กันยายน 2556

เลขหมู่
QH77.T35 .M25 2004

BQ1470.M3594 .ช24 2540
HC441 ก27 2556 ฉ.2

46 รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง "ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการจัดการชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นที่รุกราน"

สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อม

47 Prevention and control of dust and sandstorms in Northeast Asia

Asian Development Bank

QC959.E18 .P74 2005 v.1

48 Prevention and control of dust and sandstorms in Northeast Asia

Asian Development Bank

QC959.E18 .P74 2005 v.2

49 Prevention and control of dust and sandstorms in Northeast Asia

Asian Development Bank

QC959.E18 .P74 2005 v.3

50 Prevention and control of dust and sandstorms in Northeast Asia

Asian Development Bank
สุเมธ ตันติเวชกุล...[และคนอื่นๆ]

QC959.E18 .P74 2005 v.4

51 พื ้นทีส่ ีเขียวตามแนวพระราชดาริ

QH77.T35 .ก2715 2544

SB320 .พ315

52 กลยุทธ์ การจัดการป่ าชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองท้ องถิ่น : รายงานการฝึกอบรมเจ้ าหน้ าที่ ส่วนป่ าชุมชน สานักส่งเสริมการปลูกป่ า
ป่ าไม้ ประจาปีงบประมาณ 2545

SD657.T35 .ก173 2545

53 รายงานการฝึกอบรมเจ้ าหน้ าทีร่ ัฐ หลักสูตรยุทธศาสตร์ เชิงรุกเพื่อการจัดการพื ้นทีแ่ นวกันชน ส่วนป่ าชุมชน สานักส่งเสริมการปลูกป่ า
ประจาปีงบประมาณ 2545
กรมป่ าไม้

SD235.T35 ร265

54 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะวนศาสตร์ พ.ศ.2555-2559

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

55 การปลูกและจัดการสักเชิงเศรษฐกิจสาหรับเกษตรกรและภาคเอกชน

อรุณี ภูส่ ดุ แสวง

SD121 ผ75
SD397.T4 .อ17

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

56 การขยายพันธุ์ การปลูกและการจัดการสวนไผ่เศรษฐกิจ

สุทศั น์ เล้ าสกุล และณัฏฐากร เสมสันทัด

57 คุณสมบัติของไม้ ไผ่บางชนิดเพื่อการก่อสร้ าง

บุญส่ง สมเพาะ...[และคนอื่นๆ]

เลขหมู่

SB317.B2 ก2712
SB317 บ43

