รำยชื่อหนังสือ เดือน เมษำยน 2562
ลำดับที่ ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

1

การฟื น้ ฟูการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

โฆสิต ปั น้ เปี่ ยมรัษฎ์

2

การศึกษาเห็ดและราในป่ าชายเลน

ทนุวงศ์ แสงเทียน

3

พันธุ์ไม้ ป่าชายเลนในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุ งใหม่)

คณะผู้จดั ทา ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... 
[และคนอื่นๆ]

SD397.M25 .พ1151 2552

4

Forest, farm, and community tree research reports

Winrock International's Forest, Farm, and
Community Tree Network

SD1 .F674 1999

5

Beavers, landowners, and watershed restoration : experimenting with beaver dam
analogues in the Scott River Basin, California

Susan Charnley

QH105.C2 C43 2018

6

Teak : some aspects of research and development

K.J. White

SD397.T4 .W45 1991

7

Evaluating ecosystem services as management outcomes in national forest and grassland
planning assessments

Delilah Jaworski... [at al]

8

Tropical forestry in the 21st Century

Sponsored by: Kasetsart University
Faculty of Forestry (KUFF)

9

แมลงศัตรู ต้นสัก

ฉวีวรรณ หุตะเจริ ญ

SD397.T4 . ฉ17

10

การขยายพันธุ์ไม้ สกั โดยไม่อาศัยเพศ

สุนนั ทา วิสทิ ธิ พานิช

SD397.T35 ส45

11

การดาเนินโครงการลดก๊ าซเรื อนกระจกในภาคเกษตร ป่ าไม้ และการใช้ ที่ดนิ ประเภทอื่นๆตาม
มาตรฐานคาร์ บอนภาคสมัครใจ

องค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก
(องค์การมหาชน); แปลโดย ลดาวัลย์ พวงจิตร
...[และคนอื่น ๆ]

S523 .ฆ88 2536
QK603 .ท15

QH541.15.E267 J39 2018
SD247 .F67 1996 v.1

TD885.5.G73 .อ12

ลำดับที่ ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

12

ชื่อพรรณไม้ ในเมืองไทย

สอาด บุญเกิด,จเร สดากรและทิพย์พรรณ
สดากร

13

Agriculture, economics, and resource management

by Milton M.

14

ตะโกนก้ องจากพงไพร : รวมผลงานและความคิด ของ สืบ นาคะเสถียร

สืบ นาคะเสถียร

15

รายงานการวิจยั เรื่ องการสารวจข้ อมูลพื ้นฐานเพื่อการพัฒนาระบบวนเกษตรในชุมชนบริ เวณพื ้นที่แนว ดาเนินการโดย ศูนย์วิจยั ป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
กันชนเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ องการพัฒนาหลักสูตรวนศาสตร์ ชมุ ชน คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22-26 ตุลาคม 2527

จัดโดย คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17

มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้า

รวบรวมและจัดพิมพ์โดย กลุม่ งานประสาน1

18

พรรณไม้ ในสวนป่ าสิริกิติ์ภาคกลาง (จังหวัดราชบุรี)

ผู้เรี ยบเรี ยง ม.ร.ว.ภัทรชัย รัชนี, บุญชุบ บุญทวี
, จาลอง เพ็งคล้ าย ; คณะบรรณาธิการ พิณ
เกื ้อกูล, พิพฒ
ั น์ สุวิสษิ ฐ์ , ดวงฤทธิ์ เอกะวิภาต
; ผู้จดั ทา ดวงฤทธิ์ เอกะวิภาต

19

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

อุทศิ กุฎอินทร์

20

เคมีทวั่ ไป : ทฤษฎี แบบฝึ กหัดและเฉลย

สุดจิต สงวนเรื อง, นัทธมน คูณแสง, จุนเจือ
โล่ห์สวุ รรณ

QD31.2 .ส441 2556 ล.1

21

เคมีทวั่ ไป : ทฤษฎี แบบฝึ กหัดและเฉลย

สุดจิต สงวนเรื อง, นัทธมน คูณแสง, จุนเจือ
โล่ห์สวุ รรณ

QD31.2 .ส441 2555 ล.2

Ref QK490.A3.T35 .ส19 2543
HD1761 .S58 1975a
SD414.T35 .ส315
HN700.55.C42 .ร26
SD291.T353.K37 .ก27
SD425 .ม142 2548
QK364 .ภ114

SD131 อ44

ลำดับที่ ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

22

ผีเสื ้อ

พิพิธภัณฑ์แมลง ภาควิชากีฏวิทยา คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

23

Biophysical plant physiology and ecology

Park S. Nobel

24

เมนูจากป่ าพื ้นบ้ านอาหารชุมชน

สานักจัดการป่ าชุมชน กรมป่ าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ;
บรรณาธิ การ สัมพันธ์ มีสทิ ธิ์

25

ตาราการใช้ สารกาจัดวัชพืช /

พรชัย เหลืองอาภาพงศ์

SB952.8 .พ17

26

การจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้ เพื่อการปลูกป่ าในประเทศไทย

บุญชุบ บุญทวี, สุขสันต์ สายวา

SB117 .บ43

27

Trees on the farm : assessing the adoption potential of agroforestry practices in Africa

S. Franzel, S.J. Scherr

28

ชุมทางวัชพืช

บรรณาธิ การโดย ดีพร้ อม ไชยวงศ์เกียรติ

SB611 ด316 2524

29

Readings in population and community ecology

William E. Hazen

QL751 .H33 1975

30

Sustainable agricultural production : implications for international agricultural research

prepared by the Technical Advisory
Committee to the Consultative Group on
International Agricultural Research

S494.5.S86|bS86 1989

31
32

A methodology for on-farm cropping systems research
Environment, livelihoods, and local institutions : decentralization in mainland
Southeast Asia

H.G. Zandstra ... [et al.
Mairi Dupar, Nathan Badenoch with
Dang Thanh Ha [and others].

S602.5 .Z3
HC441.Z9 E527 2002

33

Soil conservation technologies for smallholder farming systems in the Philippines
Uplands : a socioeconomic evaluation

edited by R. A. Cramb

S625.P6|bS65 2000

34

หมู่เกาะแสมสาร ป่ าไม้ และพรรณพฤกษชาติ

[เรื่อง ธวัชชัย สันติสขุ ]

QK364 .ธ171

QL543 .ผ38
QK711.2 .N59 1983
TX724.5.T35 .ม554 2551 ล.4

S494.5.A45 .T74 2002

ลำดับที่ ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

35

An Inventory of wetlands of international and national importance in Thailand

editor Sirikul Bunpapong; translators,
Sittiporn Kajornatiyudh, Thitiphan
Pookpakdi, Nirawan Pipitsombat

QH87.3 .I58 2002

36
37
38
39
40

ศรี ทอง พืชพลังงาน
ไม้ และของป่ าบางชนิดในประเทศไทย
การเตรี ยมกล้ าไม้ สาหรับสวนป่ า
ทรัพยากรดินในประเทศไทย
ประมวลความรู้เรื่อง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ศิริ ชมชาญ, ยุพา ปานแก้ ว, รุ่งอรุณ สุม่ แก้ ว
สมาคมป่ าไม้ แห่งประเทศไทย
อานวย คอวนิช
เฉลียว แจ้ งไพร

QK495.E9 .ศ37
SD536 .ส16 2527
SD398 .อ215
S590.73.T35 .ฉ57
SB485.C44 .อ161

41
42
43
44
45
46

Methodology for the exploration and assessment of multipurpose trees (MPT's)
Methodology for the exploration and assessment of multipurpose trees (MPT's)
Methodology for the exploration and assessment of multipurpose trees (MPT's)
Methodology for the exploration and assessment of multipurpose trees (MPT's)
Integrated research in farm forestry

edited. by P.A. Huxley
edited. by P.A. Huxley
edited. by P.A. Huxley
edited. by P.A. Huxley
Cai, Mantang
วรธรรม อุน่ จิตติชยั

47

รายงานผลการดาเนินงานโครงการวิจยั และพัฒนาเพิ่มมูลค่าไม้ สวนป่ าเหลือทิ ้งเป็ นแผ่นไม้
ประกอบภายใต้ แผนงานวิจยั และพัฒนาการใช้ ประโยชน์ไม้ สวนป่ าเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมระยะเวลาดาเนินงาน 4 ปี (เริ่ มตังแต่
้ ตลุ าคม 2549-1 กันยายน 2552) / วรธรรม
อุรายงานฉบั
น่ จิตติชยั บสมบูรณ์ (Final report)โครงการจัดทาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที1่ 0

คณะนักวิจยั อภิชาติ ขาวสะอาด, หัวหน้ า
โครงการวิจยั , มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ... 
[และคนอื่น ๆ]

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และทรัพยากร คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

S494.5.A45 H8 Pt3E 1989
S494.5.A45 H8 PT.6B1989
S494.5.A45 H8 PT.2A1989
S 494.5 A45 H8 PT.5D 1989
S494.5. C35 1995
SD409 .ร266 2552

HC445 .ร263 2551

ลำดับที่ ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

48
49
50
51
52
53

Pulp and paper : chemistry and chemical technology
คุ้มหรื อไม่ กับการสร้ างเขื่อนแม่วงก์

James R. Casey
อุทิศ กุฏอินทร์

TS1105 .C338
QL54.5.T35 อ44
QH545.A1 .พ171
QK490 .J46 1999
QC903.2.T35 .อ215
SB317.B2 .ร42

พระราชบัญญัติสง่ เสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 และ
กฎหมายที
่เกี่ยวข้ องcultivated in Southeast Asia : an illustrated field guide
Trees
commonly
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
ไม้ ไผ่ในประเทศไทย

กรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
Michael Jensen
อานาจ ชิดไธสง ผู้เขียนและเรี ยบเรี ยง
รุ่งนภา พัฒนวิบลู ย์, บุญฤทธิ์ ภูริยากร และ
วลัยพร สถิตวิบรู ณ์

54

รางวัลลูกโลกสีเขียวครัง้ ที่ 4 : ผลงานการอนุรักษ์ ธรรมชาติและทรัพยากรป่ า

พราวุฒิ ไวรวัจนกุล , วราภรณ์เผือกเล็ก, พร
วิไล คารร์

SD414.T35 .ร22 2545

55

รายงานผลการวิจยั เรื่อง ผลกระทบจากการใช้ ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพทางกายภาพบาง
ประการของน ้า บริ เวณลุม่ น ้าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พรรณวดี ธารงหวัง ชลาทร ศรี ตลุ านนท์ จุไร
ทองมาก

TD370 .พ172

56

รายงานผลการวิจยั เรื่อง ปริ มาณโลหะหนักในลาน ้าจากการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ
บริ เวณลุม่ น ้าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พรรณวดี ธารงหวัง ชลาทร ศรี ตลุ านนท์
อรทัย ศุกรี ยพงศ์

TD196.M4|b.พ17

57

คูม่ ืออ้ างอิงการพัฒนาโครงการ ลดก๊ าซเรื อนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย องค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก 
: สาขาป่ าไม้ และการเกษตร
(องค์การมหาชน)

TS885.5.G73 ค416

58
59

Agroforestry and land use in the Philippines
edited by Nestor T. Baguinon...[et al]
รายงานฉบับสมบูรณ์แผนแม่บทการจัดทาแผนแม่บทการจัดการพื ้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขา ศูนย์วจิ ยั ป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
อ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

S494.5. A37 2007
QL84.5.T35 .ร263

ลำดับที่ ชื่อหนังสือ /Title

60

Agroforestry in dryland Africa

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

written by Dianne Rocheleau, Fred
Weber, Alison Field-Juma ; illustrated
by Terry Hirst

เลขหมู่ (Call Number)

S494.5.A45 .R63 1988

