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เร่ือง : พลังงาน วิวัฒนาการ กระบวนการผลิต การวิเคราะห์และความย่ังยืน 
ผู้เขียน  : พรพจน์ เป่ียมสมบรูณ์  

เนื้อหาโดยสังเขป : 
       พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ ก่อนการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานในการด าเนินชีวิตและท า
กิจกรรมต่างๆ โดยได้พลังงานมาจากพลังงานในธรรมชาติ อาทิ แสงอาทิตย์ ลม น้ าไหล รวมถึง
แรงงานจากสัตว์ หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์ใช้พลังงานหมุนเวียนน้อยลงเนื่องจาก
เคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นต้องการพลังงานท่ีมีความหนาแน่นสูงกว่าพลังงานหมุนเวียน
ท่ีมีอยู่เดิมมาก มนุษย์จึงน าพลังงานท่ีมีความหนาแน่นพลังงานสูงกว่ามาใช้ประโยชน์มากขึ้นๆ ซึ่ง
แหล่งพลังงานดังกล่าวได้แก่ ถ่านหิน น้ ามันปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ โดยน ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่
เมื่อประมาณ ๕๐๐ ปีท่ีแล้ว ในศตวรรษท่ี ๒๐ ท่ีเพ่ิงผ่านไป มนุษย์ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงาน
สะสมเหล่านี้มากขึ้นอย่างมากจนกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักเพื่อสนับสนุนการท ากิจกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์เรา ปัญหาคือแหล่งพลังงานเหล่านี้มีพอส าหรับการใช้สอยของมนุษย์ไปอีกประมาณ 
๑๐๐-๒๐๐ ปีเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นการใช้พลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในประเด็นของการสร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่ง

https://www.se-ed.com/product-search/ภาคภูมิ-ภาคย์วิศาล.aspx?keyword=%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4+%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5&search=author


ผลกระทบดังกล่าวแสดงความรุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ ดังนั้น เพ่ือยืดอายุการใช้ทรัพยากร
พลังงานท่ีมีอยู่จ ากัดเหล่านี้และเพ่ือลดปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์และ 
วิศกรพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเป็นทางออกในประเด็นดังกล่าวและหวังว่าจะช่วยน าความ
ยั่งยืนมาสู่โลกและสังคมมนุษย์ต่อไปได้ในอนาคต หนังสือพลังงาน : วิวัฒนาการ กระบวนการผลิต 
การวิเคราะห์และความยั่งยืน เล่มนี้ น าเสนอความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน โดยเน้นท่ีพลังงาน
เคมีเป็นหลัก ความเป็นมาของพลังงาน กระบวนการผลิตพลังงานและเช้ือเพลิง การวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการใช้งาน การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการกับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด ์และแนวคิดของการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน  
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เร่ือง : ศึกรักปลายจวัก 
ผู้เขียน : นภาสรร 
เนื้อหาโดยสังเขป :  

             ในเมื่อมิอาจตกลงกันด้วยวาจา เนตรชนก กับ พิมพ์ชนก จึงจ าเป็นต้องงัดเล่ห์กลมารยา
ประดามีออกมาใช้ เพ่ือช่วงชิงต าเเหน่งทายาท รวมถึงหัวใจเชฟหนุ่มผู้เป็นเดิมพัน เเละ
ทอดสะพานไปสู่ความส าเร็จ เนตรชนก...นักวิจารย์อาหาร เจ้าของฉายา เจ๊ฉะเเหลก ยอมปรับโฉม
ตัวเองครั้งใหญ่ตั้งเเต่หัวจรดเท้าชนิดไม่เหลือคราบเดิมเพ่ือรับมือกับ พิมพ์ชนก...น้องสาวต่าง
มารดาเเละพิธีกรเจ้าของฉายา สตรอว์เบอร์เเหลเรียกพี่ ท่ีสละได้เเม้กระทัง่ความฝันเเละตัวตนของ
ตัวเอง เพ่ือช่วงชิงต าเเหน่งทายาทเเละหัวใจของผู้เป็นบิดา ทว่าเรื่องราวกลับยิ่งเข้มข้นเม่ือมี 
ธัญชน์ เชฟหนุ่มเป็นสะพานทอดไปสู่ชัยชนะ ศึกสายเลือดครั้งนี้จะลงเอยอย่างไร ในเมื่อผู้ชนะต้อง
มีเพียงหนึ่งเดียว 
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เรื่อง : April Bride ท่ีรักจ๊ะ...แต่งงานกันเถอะ  
ผู้เขียน : รักแรก 
เนื้อหาโดยสังเขป :  
               นักเขียนนิยายโรมานซ์สาวหน้าตาธรรมดา หัวใจสลายเพราะหนุ่มหล่อข้างบ้าน เธอจึง
ตัดสินใจเข้าร่วมรายการคู่รักทดลองเพื่อเยียวยาหัวใจตัวเอง และหาทางออกให้แก่บางเรื่องชาย
หนุ่มสุดแสนสมบูรณ์แบบจ าใจเข้าร่วมรายการ เพ่ือแลกกับอิสรภาพบางอย่าง แม้เหตุการณ์ของ
การพบกันในครั้งนี้จะต่างกัน ทว่าไม่นาน...ความรู้สึกบางอย่างก็เกิดขึ้นในใจสองดวง และพัฒนา
กระทั่งท้ังสองสรุปได้ว่ามันคือ...ความรัก 
               ทว่าจู่ๆ คนรักตัวจริงของชายหนุ่มก็ปรากฏตัวขึ้น ท าทุกอย่างเพ่ือเรียกร้องสิทธิ์ความ
เป็นเจ้าของ แต่ "ความรัก" ท่ีมีให้กันอย่างจริงใจคงจะปัดเป่าทุกปัญหาให้หมดไม่ได้ ถ้า "ความลับ" 
ของฝ่ายชายไม่ได้ถูกเปิดเผย 
 

 

https://www.goodreads.com/author/show/12392578._
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เร่ือง : หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม 
ผูแ้ต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์ 
เนื้อหาโดยสังเขป :  
  สถิติ (Statistics) มีความหมาย 3 ประการ คือ 1. กลุ่มตัวเลขท่ีรวบรวมไว้ 2. ศาสตร์เกี่ยวกับการ
รวบรวม การวิเคราะห์การแปลความหมาย ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล และ 3. ค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการ
ค านวณ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน หรือค่าร้อยละ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ได้น าเสนอหลักการของสถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์งานวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 หลักสถิติท่ีใช้ใน 
การวิจัย จะอธิบายความหมายและหลักการใช้สถิติในรูปแบบต่างๆ ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม SPSS จะอธิบายถึงการใช้ค าสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โปรแกรม SPSS แบบ step by 
step เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้จริง ส่วนที่ 3 การเข้าสู่โปรแกรม SPSS และการตรวจสอบความเชื่อมั่น
เครื่องมือวิจัย จะอธิบายถึงการตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อมั่น ตลอดจนการตรวจสอบความยาก
ง่ายของเครื่องมือ และส่วนที่ 4 เป็นส่วนของการใช้ค าสั่ง SPSS ตรวจสอบรายงานและการดัดแปลงข้อมูล 
หนังสือที่น าเสนอเล่มนี้คงจะอ านวยประโยชน์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของสถิติ และการเลือกใช้
โปรแกรม SPSS ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับงานวิจัย 
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เร่ือง : เอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรม 
ผูแ้ต่ง : เป่ียมสุข พงษ์สวัสดิ์ 
เนื้อหาโดยสังเขป : 

 จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ เนื้อหาท่ีกล่าวถึงเอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตใน
อุตสาหกรรม ได้ผสมผสานความรู้เชิงชีวเคมี และเชิงเทคโนโลยีชีวภาพไว้อย่างเหมาะสม หนังสือ
แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนแรก เป็นการน าเสนอ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเอนไซม์ เอนไซม์ในอุตสาหกรรม 
และการพัฒนาเอนไซม์ ซึ่งได้สอดแทรกเทคนิคใหม่ๆ และแนวคิดในการพัฒนาเอนไซม์ ตอนท่ี 2 
เป็นเน้ือหาหลัก ครอบคลุมเอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตท่ีมีการใช้งานมากในอุตสาหกรรม รวม 7 
บท ประกอบด้วย แปลฟา-แอมีเลส บีตา-แอมีแลสและกลูโคแอมีเลส เซลลูเลสและเฮมิเซลลูเลส 
เพกทิเนส แล็กเทส กลูโคสไอโซเมอเรส และไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลแทรนส์เฟอเรส ในตอนที่ 3 
ได้น าเสนอข้อมูลด้านความปลอดภัย กฎหมายควบคุม ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ และการตลาด สรุป
ท้ายด้วย รายชื่อเอนไซม์แยกตามประเภทอุตสาหกรรม การประยุกต์ใหม่ และอนาคตของเอนไซม์
ในอุตสาหกรรม 


