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BOOK, THESES AND PAMPHLETS
CLIMATOLOGY
577.55
ANO

Anond Snidvongs.
Position paper on "Plausible climate change scenarios for Thailand during the period of
2045-2065" / Anond Snidvongs ...[et al.] ; Apidech Mainonggoy, editor. Bangkok : S & T
Postgraduate Education and Research Development Office (PERDO), c2010. viii, 241 p.

FOOD & FOOD TECHNOLOGY
660.28424
MEMb

Membrane technology : a practical guide to membrane technology and applications in food and
bioprocessing / edited by Z.E. Cui and H.S. Muralidhara. Oxford : Butterworth-Heinemann,
c2010. xvi, 289 p.

FUEL
621.312429
YAN
Ji, Yan, Dr.
Multi-scale modeling and simulation of thermal-fluid and electrochemical transport in
a solid oxide fuel cell / by Dr. Yan Ji, Dr. Kun Yuan. Saarbrucken, Germany : VDM,
c2010. xiii, 143 p.
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PETROLEUM
665.53
FAH

Fahim, Mohamed A.
Fundamentals of petroleum refining / Mohamed A. Fahim, Taher A. Alsahhaf, and Amal
Elkilani. Amsterdam : Elsevier, c2010. xvi, 496 p.

PULP AND PAPER.
676
ASH

676
BAU

676
TAPPIh
V.1-2

Ashori, Alireza.
Development of high quality printing paper using kenaf fibers : kenaf (hibiscus
cannabinus), an alternate fiber for the pulp and paper industries in developing countries /
Alireza Ashori. Germany : LAP LAMBERT Academic, c2010. viii, 155 p.

Baum, Gary.
Energy efficiency and recovery in pulp and paper making / Gary Baum. U.K. : Pira
International, c2008. ix, 102 p. (Pira on paper).

TAPPI Press.
The pulp and paper technology advanced workforce training and education series /
editor-in-chief : Harry Cullinan, Jr. Norcross, Ga. : TAPPI PRESS, c2006. 2v.
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QUANTITATIVE ANALYSIS
545
HAR
8th ed.

Harris, Daniel C.
Quantitative chemical analysis / Daniel C. Harris. 8th ed. New York, N.Y. : W. H.
Freeman and Company, c2010. xvii, 719, [144] p., [12] p. of plates.

STANDARDS & REGULATIONS
Std.
ASTM
2012

ASTM International.
Annual book of ASTM standards 2012 ; sect. 4, 15, subject index / ASTM International.
West Conshohocken, Pa. ASTM International, c2012. 6 v.

WATER TREATMENT
628.162
MEM
V.3-4

Membrane technology / edited by Klaus-Viktor Peinemann, Suzana Pereira Nunes, and Lidietta
Giorno. Weinheim : Wiley-VCH, c2010. 2v.
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PATENTS & INVENTIONS
Pat.file 188 : Bearing
1. EP

2,543,898

2. EP

2,543,899

3. EP
4. EP

2,543,901
2,543,956

5. US
6. US

8,348,291
2011/0,069,915

7. US

2011/0,222,802

8. US 2011/0,274,380
9. US 2012/0,325,560
10. US

2012/0,325,561

11. US

2012/0,326,543

12.
13.
14.
15.
16.

US
US
US
US
US

2012/0,328,224
2012/0,328,225
2012/0,328,226
2012/0,328,461
2013/0,003,223

17. US

2013/0,004,103

Bearing pad, bearing device and oil distribution
method.
Thrust bearing segment, thrust bearing, and internal
combustion engine.
Active magnetic bearing.
Displacement sensor and a magnetic bearing system
using the same.
Suspension strut bearing deflector seal.
Bearing device, oil distribution mechanism and
method.
Ring for a hydrostatic or hydrodynamic bearing,
a hydraulic machine equipped with such a ring, and
a method of mounting such a ring on a shaft.
Self pumping oil film bearing.
Bearing apparatuses, systems including same, and
related methods.
Housing, mandrel and bearing assembly for downhole
drilling motor.
Bearing apparatus, spindle motor, and disk drive
apparatus.
Sliding bearing and sliding bearing assembly.
Rolling bearing device.
Rolling bearing arrangement.
Motor pump bearing.
Bearing apparatus, spindle motor, and disk drive
apparatus.
Sleeve bearing with shell portions of unequal extent.
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18. US

2013/0,004,104

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

US
US
US
US
US
US
US
US
US

2013/0,004,105
2013/0,004,106
2013/0,004,107
2013/0,004,108
2013/0,004,109
2013/0,004,110
2013/0,004,111
2013/0,004,112
2013/0,004,113

28. US
29. US

2013/0,004,348
2013/0,009,376

30. US
31. US

2013/0,009,499
2013/0,011,087

32.
33.
34.
35.

US
US
US
US

2013/0,011,088
2013/0,011,089
2013/0,011,090
2013/0,011,091

36. US

2013/0,012,111

37. WO 2012/175,068
38. WO 2012/175,074
39. WO 2012/175,204
40. WO 2012/175,364
41. WO 2012/175,649

Whirl inhibiting coast-down bearing for magnetic
bearing systems.
Bearing assembly.
Diamond bearing assembly.
Multiple row combination ball bearing.
Bearing assembly comprising a bearing.
Bearing oiling system.
Bearing ring.
Spacer for radial needle roller bearing.
Cage and rolling bearing.
Retainer for tapered roller bearing, method for
manufacturing retainer, and tapered roller bearing.
Dynamic pressure bearing apparatus and fan.
Thrust sliding bearing and combination mechanism of
the thrust sliding bearing and a piston rod.
Bearing assembly and motor including the same.
Roller bearing device having radial-plane arrangement
structure of rotation sensor.
Wheel bearing arrangement with sensor stop.
Ball bearing.
Bearing device for axile of railway vehicle.
Bearing arrangement having at least two parts rotatable
relative to one another.
Hydrodynamic bearing intended to support a cylinder
driven in rotation about its axis.
Tilting-segment bearing.
Bearing device for screw conveyor shafts.
Blade bearing for a wind power plant and method for
manufacturing same.
Bearing arrangement for bearing a bearing.
Rolling-element bearing cage.
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42. WO 2012/175,653
43. WO 2012/176,334
44. WO 2013/000,517
45. WO 2013/000,590
46. WO 2013/000,826
47. WO 2013/001,181
48. WO 2013/001,329
49. WO 2013/002,036

Pivot bearing for the low-friction support of
components.
Reduction gear device and bearing.
Spherical plain bearing with constant torque.
Rolling contact bearing having optimized press
insertion force.
Bearing device.
Crankshaft bearing cap with optimized pillars.
Sealed bearing assembly with magnet on sealing disc to
attract metallic particles.
Synthetic resin ball bearing cage and ball bearing.
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STANDARDS & REGULATIONS
JAPAN
JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION
JIS H 2111 : 2009
JIS H 2118 : 2006
JIS H 2123 : 2009
JIS H 2150 : 2006
JIS H 2202 : 2009
JIS H 2221 : 2006
JIS H 2222 : 2006
JIS H 3100 : 2006
JIS H 3110 : 2006
JIS H 3130 : 2006

JIS H 3140 : 2006
JIS H 3250 : 2006
JIS H 3260 : 2006
JIS H 3270 : 2006
JIS H 3510 : 2006

Refined aluminium ingots (amendment 1).
Aluminium alloy ingots for die castings
Copper billets and cakes (amendment 1).
Magnesium ingots.
Copper alloy ingots for castings.
Magnesium alloy ingots for castings.
Magnesium alloy ingots for die castings.
Copper and copper alloy sheets, plates and strips.
Phosphor bronze and nickel silver sheets, plates and strips.
Copper beryllium alloy, copper titanium alloy, phosphor
bronze, copper-nickel-tin alloy and nickel silver sheets,
plates and strips for springs.
Copper bus bars.
Copper and copper alloy rods and bars.
Copper and copper alloy wires.
Copper beryllium alloy, phosphor bronze and nickel silver
rods, bars and wires.
Oxygen free copper sheets, plates, strips, seamless pipes and
tubes, rods, bars and wires for electron devices.
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SELECTED ARTICLES
Additional treatment of wastewater reduces endocrine disruption in wild fish - a comparative study
of tertiary and advanced treatments (Environmental Science & Technology 46 (10) 2012 :
5565-5573)
Aggregation and dissolution of silver nanoparticles in natural surface water (Environmental Science
& Technology 46 (10) 2012 : 5378-5386)
The application of bismuth-based oxides in organic-inorganic hybrid photovoltaic devices (Journal
of the American Ceramic Society 95 (6) 2012 : 1944-1948)
Assessment of multiple sustainability demands for wastewater treatment alternatives : a refined
evaluation scheme and case study (Environmental Science & Technology 46 (10) 2012 :
5542-5549)
Biological pump control of the fate and distribution of hydrophobic organic pollutants in water and
plankton (Environmental Science & Technology 46 (6) 2012 : 3204-3211)
Capacitive bioanodes enable renewable energy storage in microbial fuel cells (Environmental
Science & Technology 46 (6) 2012 : 3554-3560)
Characterization and inventory of PCDD/F emissions from the ceramic industry in China
(Environmental Science & Technology 46 (7) 2012 : 4159-4165)
Composition of hydroponic lettuce : effect of time of day, plant size, and season (Journal of the
Science of Food and Agriculture 92 (3) 2012 : 542-550)
Correlation between the microstructure and electrical properties in high-performance (Ba0.85Ca0.15)
(Zr0.1Ti0.9)O3 lead-free piezoelectric ceramics (Journal of the American Ceramic Society
95 (6) 2012 : 1998-2006)
Designing of glass-free LTCC microwave ceramic-Ca1-x(Li0.5Nd0.5)x WO4 by crystal chemistry
(Journal of the American Ceramic Society 95 (1) 2012 : 318-323)
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Earthworms and humans in vitro : characterizing evolutionarily conserved stress and immune
responses to silver nanoparticles (Environmental Science & Technology 46 (7) 2012 :
4166-4173)
Effect of Bi2O3 doping on the sintering temperature and microwave dielectric properties of
LiAlSiO4 ceramics (Journal of the American Ceramic Society 95 (6) 2012 : 1811-1813)
Effect of composition and temperature on volatilization of Cs from borosilicate glasses (Journal of
the American Ceramic Society 95 (4) 2012 : 1284-1289)
Effect of firing rates on electrode morphology and electrical properties of multilayer ceramic
capacitors (Journal of the American Ceramic Society 95 (3) 2012 : 992-998)
Effect of grain size on the microwave dielectric characteristics of high-energy ball-milled zinc
magnesium titanate ceramics (Journal of the American Ceramic Society 95 (6) 2012 : 1973-1979)
Effects of germination on nutritional composition of waxy wheat (Journal of the Science of Food
and Agriculture 92 (3) 2012 : 667-672)
Effects of industrial tomato paste processing on ascorbic acid, flavonoids and carotenoids and their
stability over one-year storage (Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (1) 2012 : 23-28)
Effects of ultraviolet light and ultrasound on microbial quality and aroma-active components of
milk (Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (6) 2012 : 1245-1252)
Efficient degradation of TCE in groundwater using Pd and electro-generated H2 and O2 : a shift in
pathway from hydrodechlorination to oxidation in the presence of ferrous ions
(Environmental Science & Technology 46 (6) 2012 : 3398-3405)
Electrode-limited dielectric breakdown of alkali free glass (Journal of the American Ceramic
Society 95 (6) 2012 : 1915-1919)
Elevated temperature thermal properties of ZrB2 with carbon additions (Journal of the American
Ceramic Society 95 (3) 2012 : 1077-1085)
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Environmental tobacco smoke as a source of polycyclic aromatic hydrocarbons in settled household
dust (Environmental Science & Technology 46 (7) 2012 : 4174-4183)
Formation mechanism of intragranular pores in Pb(Zr0.95Ti0.05)O3 ferroelectric ceramic (Journal
of the American Ceramic Society 95 (1) 2012 : 223-226)
Hydration of blended portland cements containing calcium-aluminosilicate glass powder and
limestone (Journal of the American Ceramic Society 95 (1) 2012 : 403-409)
The impact of germination on the characteristics of brown rice flour and starch (Journal of the
Science of Food and Agriculture 92 (2) 2012 : 380-387)
Implications of mercury speciation in thiosulfate treated plants (Environmental Science &
Technology 46 (10) 2012 : 5361-5368)
Improved mechanical behavior and plastic deformation capability of ultrafine grain alumina
ceramics (Journal of the American Ceramic Society 95 (1) 2012 : 379-385)
In situ formation of oxidation resistant refractory coatings on SiC-reinforced ZrB2 ultra high
temperature ceramics (Journal of the American Ceramic Society 95 (4) 2012 : 1247-1254)
Life cycle comparison of environmental emissions from three disposal options for unused
pharmaceuticals (Environmental Science & Technology 46 (10) 2012 : 5535-5549)
Low temperature sintering of innovative bioactive glasses (Journal of the American Ceramic
Society 95 (4) 2012 : 1313-1319)
Membrane-based energy efficient dewatering of microalgae in biofuels production and recovery of
value added co-products (Environmental Science & Technology 46 (10) 2012 : 5599-5606)
Micro-oxygen : a holistic food packaging technology (Food Technology 66 (10) 2012 : 88-89)
Microplastics in the marine environment : a review of the methods used for identification and
quantification (Environmental Science & Technology 46 (6) 2012 : 3060-3075)
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Microstructure of powellite-rich glass-ceramics : a model system for high level waste immobilization
(Journal of the American Ceramic Society 95 (3) 2012 : 1105-1111)
Moisture expansivity of fired-clay ceramics (Journal of the American Ceramic Society 95 (4) 2012 :
1204-1207)
Next-generation digital information storage in DNA (Science 337 (6102) 2012 : 1628)
Novel ceramic/camphene-based Co-extrusion for highly aligned porous alumina ceramic tubes
(Journal of the American Ceramic Society 95 (6) 2012 : 1803-1806)
Photochemical formation of hydroxyl radical from effluent organic matter (Environmental Science
& Technology 46 (7) 2012 : 3788-3794)
Qualitative and quantitative characterization of volatile organic compound emissions from cut grass
(Environmental Science & Technology 46 (7) 2012 : 3859-3865)
Rapid determination of lycopene and β-carotene in tomato by liquid chromatography/electrospray
tandem mass spectrometry (Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (6) 2012 :
1297-1303)
Relating raw rice colour and composition to cooked rice colour (Journal of the Science of Food and
Agriculture 92 (2) 2012 : 283-291)
Release of titanium dioxide from textiles during washing (Environmental Science & Technology
46 (15) 2012 : 8181-8188)
Role of hydroxyl radicals and mechanism of Escherichia coli inactivation on Ag/AgBr/TiO2
nanotube array electrode under visible light irradiation (Environmental Science &
Technology 46 (7) 2012 : 4042-4050)
The role of irrigation techniques in arsenic bioaccumulation in rice (Oryza sativa L.)
(Environmental Science & Technology 46 (15) 2012 : 8333-8340)
Synthesis and electromagnetic shielding property of pyrolytic carbon-silicon nitride ceramics with
dense silicon nitride coating (Journal of the American Ceramic Society 95 (3) 2012 : 1038-1041)
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Synthesis and microwave dielectric properties of Sm2SiO5 ceramics (Journal of the American
Ceramic Society 95 (1) 2012 : 37-40)
Synthesis and microwave dielectric properties of Zn3B2O6 ceramics for substrate application
(Journal of the American Ceramic Society 95 (6) 2012 : 1793-1795)
Synthesis and tunable luminescent properties of red phosphor Li1-mAgmLa0.99-nYnPr0.01(MoO4)2
with blue excitation for white LEDs (Journal of the American Ceramic
Society 95 (1) 2012 : 250-256)
Synthesis of a homogeneously porous solid oxide matrix with tunable porosity and pore size
(Journal of the American Ceramic Society 95 (6) 2012 : 1832-1837)
Time-weighted average SPME analysis for in Planta determination of cVOCs (Environmental
Science & Technology 46 (6) 2012 : 3319-3325)
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INFORMATION FILES
IF 141 (30)

Best practice in search and analysis of chemical formulations : from chemical
recipes to complex formulation types and dosage forms (World Patent
Information 34 (3) 2012 : 206-212)

IF 106 (84)

Determination of vegetable oils and fats adulterants in diesel oil by high
performance liquid chromatography and multivariate methods (Journal
of Chromatography A 1225 (February) 2012 : 150-157)

IF 111 (115)

Effect of increased levels of dissolved and colloidal substances from Pinus radiate
on newsprint paper strength (Appita Journal 65 (4) 2012 : 331-336)

IF 111 (117)

Fine paper pH control using carbon dioxide (Appita Journal 65 (4) 2012 : 313-315)

IF 111 (114)

Improving recycled fibres in printing paper by application of an in-situ CaCO3
formation method : I. process effects (Appita Journal 65 (4) 2012 : 347-351)

IF 30 (61)

Is it really necessary to validate an analytical method or not? That is the question
(Journal of Chromatography A 1232 (April) 2012 : 101-109)

IF 110 (165)

Nanoecotoxicity effects of engineered silver and gold nanoparticles in aquatic
organisms (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 32 (2) 2012 : 40-59)

IF 97 (56)

Removal of sulfur from a solvent extract (TrAC (Trends in Analytical Chemistry)
31 (1) 2012 : 129-133)

IF 83 (141)

A review of sensor-based methods for monitoring hydrogen sulfide (TrAC (Trends
in Analytical Chemistry) 32 (2) 2012 : 87-99)
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IF 57 (258)

Simultaneous analysis of 10 trihalomethanes at nanogram per liter levels in water
using solid-phase microextraction and gas chromatography mass-spectrometry
(Journal of Chromatography A 1238 (MAY) 2012 : 15-21)

IF 110 (166)

Testing and sampling devices for monitoring volatile and semi-volatile organic
compounds in indoor air (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 32 (2) 2012 :
76-86)

IF 142 (109)

Thermodynamics of nanoscale lead titanate and barium titanate perovskites
(Journal of the American Ceramic Society 95 (10) 2012 : 3254-3262)

IF 92 (165)

Two-step sintering of pristine and aluminum-doped zinc oxide ceramics
(International Journal of Applied Ceramic Technology 9 (5) 2012 : 960-967)

IF 83 (142)

Ultrasound-assisted pretreatment of solid samples in the context of green analytical
chemistry (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 31 (1) 2012 : 50-60)

IF 111 (116)

Utilisation of stabilised chlorine to manage microbial populations in the paper
industry (Appita Journal 65 (4) 2012 : 316-319)
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หนังสือไทย
551.52
ก 27
2554

633.89
พ 35
2554
631.53
จ 37
2553

644
ฉ 17
2554
307.72
ช 15
2554

579.3
ฐ 15
2552

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : ความเปราะบางและแนวทางการปรับตัวเพือ่ รับมือกับ
ภูมิอากาศเปลีย่ นแปลง / วิฑรู ย ปญญากุล, แปลและเรียบเรียง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
สายใยแผนดิน, 2554. 233 หนา.

คูมือการเพาะปลูกปาลมน้ํามันและสบูดําสูไบโอดีเซล / บรรณาธิการ : อภิชาติ ศรีสอาด ;
เรียบเรียง : พินิจ จันทร. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอรมีเดีย, 2554. 140 หนา.

จิรนันท เสนานาญ.
เทคนิคการขยายพันธุไมผล / จิรนันท เสนานาญ, พาวิน มะโนชัย. เชียงใหม :
โครงการเครือขาย สวทช. ภาคเหนือ, 2553. 156 หนา.

ฉลาดซื้อ รวมผลทดสอบ 2011 ใชเปน เชน ของใช / บรรณาธิการตนฉบับ : นิภาพร
จตุพรโภคา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผูบริโภค, 2554. 160 หนา.

ชนิดา ชิตบัณฑิตย.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ : การสถาปนาพระราชอํานาจนําใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั / ชนิดา ชิตบัณฑิตย. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2554. 545 หนา.

ฐปน ชื่นบาล, รศ.ดร.
จุลินทรียกับการบําบัดน้ําเสีย / ฐปน ชืน่ บาล, ณิชมน ธรรมรักษ. เชียงใหม :
โครงการเครือขาย สวทช. ภาคเหนือ, 2552. 104 หนา.
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630
ท 115
2554

ทันโลกเกษตร / บรรณาธิการ : สมพงษ บัวแยม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : พิมพพงษสาสน,
2554. 100 หนา.

633.89
ถ 76
2554

เทคโนโลยีสวนยางพารายุคใหม / บรรณาธิการ : อภิชาติ ศรีสอาด ; แถมศิลป เดชอุดม :
เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอรมีเดีย, 2554. 142 หนา.

631.8
น 17
2552

นวัตกรรมใหมปุยไทยสูตรลับเฉพาะใชแทนปุยเคมี 100% / บรรณาธิการ, พินิจ จันทร
และคณะ. นนทบุรี : บุคสเอ็กเพรส, 2552. 130 หนา.

658.408
น 19
2547

658
น 37
2555

660.62
น 39
2555

551.576
บ 112
2554

นอรธ, คลอส.
การจัดการธุรกิจดานสิ่งแวดลอม / คลอส นอรธ ; สุนันทา เสียงไทย, ขัตติยา
กรรณสูตร, แปล. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2547. 324 หนา.
(งานแปลของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ ; อันดับที่ 192).

นิรมิต เทียมทัน.
Balanced scorecard และยุทธศาสตรการบริหารจัดการ / นิรมิต เทียมทัน. กรุงเทพฯ :
ปญญาชน, 2555. 368 หนา.

นิอร โฉมศรี, ดร.
จุลชีววิทยาอาหาร = Food microbiology / นิอร โฉมศรี. เชียงใหม : เชียงใหม.
ปรินทติ้ง, 2555. 170 หนา.

บัญชา ธนบุญสมบัติ, ดร.
Cloud Guidebook = คูมือเมฆและปรากฏการณบนทองฟา / บัญชา ธนบุญสมบัติ.
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2554. 116 หนา.
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635.8
บ 48
2553

บุษบา ลอประเสริฐ.
เห็ดหลินจือ / บุษบา ลอประเสริฐ. กรุงเทพฯ : ชมรมนักเพาะเห็ดแหงประเทศไทย,
2553. 255 หนา. (คูมือการเพาะและทําฟารม).

615.32165
ป 14
ปณาลี เสมเถื่อน.
2554
"ตะไคร" ยากนครัว สมุนไพรไกลโรค / ปณาลี เสมเถื่อน. กรุงเทพฯ :
ไทยควอลิตี้บคุ ส (2006), 2554. 160 หนา.
352.23
ป 36
2554

005.437
พ 115
2555

658
พ 115
2554

615.321
พ 36
2554

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั : พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ / ปยนาถ บุนนาค
และคณะ ; บรรณาธิการ, ปยนาถ บุนนาค, กนกวลี ชูชัยยะ. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2554. 190 หนา. (หนังสือในโครงการสนับสนุนการจัดทําตนฉบับหนังสือ
ใหมที่ทรงคุณคา ; ลําดับที่ 2).

พันจันทร ธนวัฒนเสถียร.
Office 2010 ฉบับสมบูรณ / พันจันทร ธนวัฒนเสถียร. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
รีไววา, 2555. 456 หนา.

พันธศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ.
รวยเลือกได / พันธศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ และวิศิษฎ เตชะเกษม. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554. 220 หนา.

พิมลพรรณ อนันตกจิ ไพศาล.
108 สมุนไพรไทย ใชเปน หายปวย / พิมลพรรณ อนันตกิจไพศาล. กรุงเทพฯ :
เพื่อนอักษร, 2554. 272 หนา.
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631
ภ 416
2554

ภูมิรักษธรรมชาติภาคกลาง / สมพงษ บัวแยม, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พงษสาสน, 2554.
176 หนา.

631.8
พ 35
2555

มหัศจรรยปยุ ไทย : สูตรพิเศษใชเฉพาะทางแบบทําเองใชเอง / พินิจ จันทร และคณะ
เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : ปญญาชน, 2555. 152 หนา.

613.28
ม 35
2554

629.287
ร 14
2554
363.7387
บ 114
2554

613.28
ร 88
2552

มินเดลล, เอิรล, ดร.
วิตามินไบเบิล = Vitamin bible / เอิรล มินเดลด ; ธิดากานต รุจพิ ัฒนากุล, แปลและ
เรียบเรียง. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : อมรินทรสุขภาพ, 2554. 536 หนา. (ชุดชีวิตและ
สุขภาพ ; ลําดับที่ 127).

รถจมน้ํา ซอมได / สมบูรณ อิชยวรกุล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : วัฏฏะ คลาสสิฟายดส,
2554. 184 หนา.

เรดดพลัส : ประเด็นรอนในเวทีเจรจาโลก แนวคิดและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับสังคมไทย
/ บัณฑูร เศรษฐศิโรตม... [และคนอื่นๆ]. กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม, 2554. 152 หนา. (ชุดโครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตร
ความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมและยุทธศาสตรลดโลกรอน ; ลําดับที่ 6).

โรส, ซารา.
Vitamins & Minerals : กินอยางไรใหสุขภาพดี / ซารา โรส เขียน ; ศักดา ดาดวง แปล
และเรียบเรียง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552. 152 หนา.
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641.38
ล 36
2555

658.022
ว 33
2555

อางอิง
635.93
ศ 57
2555

658.3
ส 16
2553

547.23
พ 6111
2555

794.5
ส 32
2554

ลิมป.
มหัศจรรยน้ําผึง้ สุดยอดอาหารและยาอายุวฒ
ั นะจากสวรรค / ลิมป. กรุงเทพฯ : ริช,
2555. 144 หนา.

วิฑูรย สิมะโชคดี.
Productivity for SMEs การเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนสําหรับผูประกอบการ SMEs /
โดย วิฑูรย สิมะโชคดี. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุน), 2555. 352 หนา.

เศรษฐมันตร กาญจนกุล.
มหัศจรรยรอยพรรณพฤกษา / เศรษฐมันตร กาญจนกุล. กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป,
2555. 672 หนา.

สมบัติ กุสุมาวลี.
อาน HR มาเลา เอา HR มาเขียน : (HR Synergy No. 1 in OD Major) / สมบัติ
กุสุมาวลี. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553. 186 หนา.

สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย (สวอ.).
อนุมูลอิสระและสารตานอนุมูลอิสระ = Free radicals and antioxidants / สมาคมเพื่อ
การวิจยั อนุมูลอิสระไทย (สวอ.). เชียงใหม : นวัตกรรมสุขภาพ, 2555. 450 หนา.

สิงห อินทรชูโต.
Waste to wealth = เปลี่ยนขยะเปนทอง / สิงห อินทรชูโต. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, [2554?]. 159 หนา.
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615.321
ส 44
2554

สุทธิชัย ปทุมลองทอง.
ยานาง สุดยอดสมุนไพรพื้นบาน / สุทธิชัย ปทุมลองทอง. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส,
2554. 112 หนา. (พืชผักเศรษฐกิจเสริมสุขภาพตานโรค ; ลําดับที่ 571).

631.86021
อ 31
อีเอ็มบอล กอนจุลินทรียใชบําบัดน้ําเนาเสีย / สมพงษ บัวแยม, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :
2554
พงษสาสน, 2554. 176 หนา
333.71
อ 44
2555
กฎหมาย
344.046
อ 44
2554

อุดม เชยกีวงศ.
ภาวะโลกรอน / อุดม เชยกีวงศ, เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555. 320 หนา.

อุดมศักดิ์ สินธิพงธ.
กฎหมายวาดวยความเสียหายทางสิ่งแวดลอมความรับผิดชอบทางแพง การชดเชย
เยียวยา และการระงับขอพิพาท / อุดมศักดิ์ สินธิพงธ. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2554. 605 หนา.
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บทความวารสารไทย
2 ปกับ THEOS (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 7, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 6-13)
5 ผลิตภัณฑสงิ่ ทอ เทคนิคไทยอีกกาวความสําเร็จดานการออกแบบที่ทงั้ ไทยและญี่ปุนยอมรับ (วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7, 23 (ม.ค.-มี.ค. 2554) 8-10)
ISO 50001 : 2011 มาตรฐานระบบบริหารจักการพลังงาน ตอนที่ 1 แนะนํามาตรฐานการจัด
การพลังงานตัวใหม (FOR QUALITY 18, 163 (May 2011) 13-14)
PINTOY ของเลนไมยางพารา ใสไอเดีย เสริมกึ๋นเด็ก (นิตยสารยางไทย 2, 12 (ธ.ค. 2554) 48-52)
Social Network อันตรายใกลตัว (เทคโนสาร 4, 4 (ก.ค.-ธ.ค. 2554) 74-78)
Telemetry กับการบริหารจัดการน้ํา (INNOLAB 3, 19 (Nov.-Dec. 2011) 30-35)
"กาแฟโบราณควนโดน" เครื่องดื่มยอดนิยม รับเทศกาลเจ (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 526 (พ.ค. 2555)
70-71)
กระดาษเปลือกทุเรียนชวยลดปญหาโลกรอน (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 527 (พ.ค. 2555) 26)
กระยาสารท...ขนมหวานไทยดั้งเดิม (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 519 (ม.ค. 2555) 103-104)
กระสวยอวกาศแอนเดฟเวอร (ทางชางเผือก 30, 3 (มี.ค. 2554) 10-11)
กลยุทธสูองคกรสีเขียว (ตอนที่ 1) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 17 (เม.ย. 2555)
92-99)
กะหล่ําปลี สมุนไพรตานมะเร็ง (ผูสงออก 25, 586 (ม.ค. 2555) 122)
การกําจัดจุลินทรียในอากาศดวยหลอดไฟเคลือบนาโนไทเทเนีย (วารสารการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 34, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 110-119)
การเก็บเกีย่ วผลผลิตน้ํายาง (วารสารยางพารา 32, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 23-32)
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การแกปญหาไฟปาและหมอกควัน ภารกิจสําคัญของจังหวัดเชียงใหม (วารสารธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย 7, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 14-21)
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2552 (วารสารการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 34, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 99-109)
การเจือจางน้ํายางมีผลตอคุณภาพยางแผน (นิตยสารยางไทย 2, 12 (ธ.ค. 2554) 14-16)
การตรวจคุณลักษณะทางกายภาพของชีววัตถุชนิดผลิตภัณฑเลือด เพื่อการรับรองรุนการผลิตกอน
จําหนายในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2544-2553 (วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย
53, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 146-154)
การเตรียมน้ํามันพรีอิมัลซิฟายดและโครงสรางระดับจุลภาคของไสกรอกอิมัลชันที่ผลิตจาก
ไขมันชนิดตางๆ (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 29, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554) 18-26)
การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก ารปฏิบัติ (วารสารเศรษฐกิจและสังคม 48, 1 (ม.ค.-มี.ค.
2554) 9-14)
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 16 และการ
ประชุมภาคีพธิ ีสารเกียวโตสมัยที่ 6 (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 7, 1
(ม.ค.-มี.ค. 2554) 56-61)
การประเมินความสามารถหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีนใน
ไขมัน (วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย 53, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 113-130)
การประเมินความเสีย่ ง Staphylococcus aureus ที่ปนเปอ นอาหารพรอมบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร
(วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย 53, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 80-96)
การประเมินความเสีย่ งของสารไซยาไนตจากการบริโภคหนอไมของคนไทย (วารสารรมวิทยาศาสตร
การแพทย 53, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 67-79)
การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพน้ําของระบบผลิตน้ําประปาหมูบาน : กรณีศกึ ษาบานถ้ําลา
ตําบลลานขอย อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม 34, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 86-98)
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การปรับเทียบพารามิเตอรของลําอิเล็กตรอนในวงกักเก็บอิเล็กตรอน (แสงสยามการ 13, 5 (ก.ย.-ต.ค.
2554) 8-9)
การผลิตสารปรุงแตงกลิ่นรสจากกากถั่วเขียวโดยใชเอนไซมโปรติเอสทางการคา (วารสารวิจัยและ
พัฒนา มจธ. 34, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 129-145)
การพัฒนาของเรือรบรุนใหมและเทคโนโลยีระบบบูรณาการ (นาวิกศาสตร 94, 11 (พ.ย. 2554) 17-32)
การพัฒนาโซอุปทานของอุตสาหกรรมอูตอเรือและซอมเรือ (LOGISTICS DIGEST 7, 79 (Oct. 2011)
38-40)
การพัฒนาโรงรมควันยางระดับเกษตรกร (วารสารยางพารา 32, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 50-53)
การแยกตัวของวัสดุในระบบขนถายวัสดุดวยลม (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 28, 334 (ม.ค.
2555) 66-70)
การเลือกตัวควบคุมสําหรับการออกแบบเครื่องชารจแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม (เซมิคอนดักเตอร
อิเล็กทรอนิกส ฉ. 367 (ม.ค. 2555) 139-147)
การวิเคราะหโครงสรางของโคบอลตอะตอมที่เจือปนในสารไททาเนียมไดออกไซดโดยการวัดการ
ดูดกลืนรังสีเอ็กซจากแหลงกําเนิดแสงซินโครตรอน (แสงสยามสาร 13, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2554) 2-3)
การศึกษาเปรียบเทียบหมวดหินที่ประกอบดวยชัน้ เกลือหินและโพแทชของประเทศไทยและลาว
(วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 31, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 85-96)
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางในบริเวณอันตราย (Hazardous Environment) ใหปลอดภัย
ไดอยางไร (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 18, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2554) 82-83)
เกี่ยวกับจุลินทรีย EM (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 527 (พ.ค. 2555) 102)
ขมเปนยา (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 526 (พ.ค. 2555) 30-31)
ขาวจีเอ็มไอ (ฉลาดซื้อ 18, 128 (ต.ค. 2554) 6)
"ขาวพันผัก" ผลิตภัณฑสรางรายได กลุมขาวพันผักภูมิลบั แล (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 519 (ม.ค.
2555) 70)
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ครีม "ลองกานอยด" สกัดจากเมล็ดลําไยบําบัดโรคไดดี งานวิจยั จากหิง้ เพื่อผูบริโภค (เทคโนโลยี
ชาวบาน 24, 527 (พ.ค. 2555) 76)
ความชุกและการตานสารตานจุลชีพของเชือ้ ซัลโมเนลลาจากสัตวปก ในประเทศไทย (วารสารเกษตร
พระจอมเกลา 29, 20 (พ.ค.-ส.ค. 2554) 62-70)
ความตกลงอาเซียนวาดวยมลพิษจากหมอกควันขามแดน (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทย 7, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 63)
ความรูพื้นฐานทางดานเทคนิคและความเปนมาของไดโอดเปลงแสง (MM ELECTRONICS
42 (May.-Jan. 2011) 38-41)
ความสัมพันธระหวางสีฝกในระหวางการพัฒนากับคุณภาพเมล็ดพันธุปอเทือง (วารสารเกษตร
พระจอมเกลา 29, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554) 27-36)
ความสามารถในการบําบัดน้าํ เสียของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดวยระบบบําบัดแบบสลับ
เปนกะชนิดเติมอากาศและไรอากาศ (วารสาร มฉก. วิชาการ 15, 29 (ก.ค.-ธ.ค. 2554) 1-18)
เครื่องมือนําทางระบบ GPS (เทคโนสาร 4, 4 (ก.ค.-ธ.ค. 2554) 58-66)
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่โรงเรียน ตชด. บานหนองแขม (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 524
(เม.ย. 2555) 46-47)
จอกยางดินเผาเพื่อเกษตรกรตัวจริง (นิตยสารยางไทย 2, 10 (ต.ค. 2554) 51-53)
จับตาอนาคตยางพาราไทย...สดใสแคไหน? (นิตยสารยางไทย 2, 10 (ต.ค. 2554) 54-56)
ฉลาดซื้อสมารทโฟน (ฉลาดซื้อ 18, 131 (ม.ค. 2555) 32-36)
ชุดควบคุมปมน้ําสําหรับแปลงเพาะชําแบบประหยัดพลังงาน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฎรธานี
(เทคโนโลยีชาวบาน 24, 527 (พ.ค. 2555) 44)
ซูเปอรคอมพิวเตอรยืนยันสาเหตุการเกิดแสงวาบรังสีแกมมาสั้น (ทางชางเผือก 30, 3 (มี.ค. 2554) 2)
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ดาวแปลกพวกสีน้ําเงินในใจกลางทางชางเผือก (ทางชางเผือก 30, 3 (มี.ค. 2554) 5)
"ดินไบโอ" ฮีโรสิ่งแวดลอมบล็อกสารพิษในดินเก็บอาหารใหพืช (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 527 (พ.ค.
2555) 48-49)
ตาล พืชมหัศจรรยสรางอาชีพครบวงจร (เสนทางเศรษฐี 17, 294 (ก.พ. 2555) 14-16)
เตรียมรับ Candidate List ชุดใหม 18 รายการ (จดหมายขาวเพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน 1, 8 (ส.ค.
2554) 4-5)
ทรัพยากรแรและแหลงแรทมี่ ีความสําคัญของประเทศ (เสนทางสีเขียว ฉ. 29 (ม.ค.-เม.ย. 2554) 41-43)
เทคนิค FTIR microspectroscopy กับการรักษาโรคตับจากเซลลตนกําเนิด (แสงสยามสาร 13, 5
(ก.ย.-ต.ค. 2554) 4)
เทคนิคการควบคุมน้ําหนักยางแผน (นิตยสารยางไทย 3, 1 (ม.ค. 2555) 14-16)
เทคนิคการปองกันการเชื่อมโยงสัญญาณรบกวนในรูปแบบสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กสําหรับ
สายเคเบิล (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 368 (ก.พ. 2555) 121-137)
เทคนิคลดการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา (EMI) ในระบบดิจิตอลโดยใช SSCG (Spread Spectrum
Clock Generator) (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 366 (ธ.ค. 2554) 107-113)
เทคโนโลยี 4G (เทคโนสาร 4, 4 (ก.ค.-ธ.ค.2554) 70-73)
เทคโนโลยีไลดารสําหรับสรางแผนที่ (นิตยสาร สสวท. 39, 170 (ม.ค.-ก.พ. 2554) 49-52)
นวัตกรรมการผลิตยางแหงคุณภาพสูงแบบตอเนื่องดวยเทคนิคอัดรีดสกรูคู (นิตยสารยางไทย
2, 11 (พ.ย. 2554) 78-79)
นวัตกรรมบานสูโลกรอน (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 7, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2554)
18-25)
นวัตกรรมเสนใยรักษโลก : เสนใย Poly lactic Acid (PLA) (TTIS TEXTILE DIGEST 19, 174 (May.Jan. 2011) 34-35)
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นวัตกรรมเสนใยรักษโลก : เสนใยปอทะเล (TTIS TEXTILE DIGEST 20, 177 (Nov.-Dec. 2011) 24-25)
นศ. วิศวะ มทร. ศรีวิชัย สงขลา สรางอุปกรณชวยหัดเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยมอบใหกับโรงพยาบาล
สงขลา ใชงานไดจริงมีคุณภาพ (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 527 (พ.ค. 2555) 18)
น้ําดื่มสมุนไพรเถาคันผลิตภัณฑจากพืชทองถิ่นเมืองใต (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 526 (พ.ค. 2555) 94)
น้ําผึ้ง...น้ําหวานที่มากคุณคาเพื่อสุขภาพ (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 526 (พ.ค. 2555) 96-97)
น้ํามันสะระแหนเคลือบไมยางพาราปลอดภัยจากปลวก-รา (นิตยสารยางไทย 3, 1 (ม.ค. 2555) 78-79)
เนรมิตลอยางเกา เปนแปลงปลูกผัก (นิตยสารยางไทย 2, 11 (พ.ย. 2554) 51-53)
บานลอยน้ํา นวัตกรรมที่อยูอาศัยแหงอนาคต (CONSTRUCTION AND PROPERTY 30 (Nov.-Dec.
2011) 20-22)
แบบจําลองมีชีวิต : กระบวนการผลิตยางแทง STR 10 STR 20 หนึ่งเดียวในโลก (นิตยสารยางไทย
3, 1 (ม.ค. 2555) 51-53)
ปะการังฟอกขาว (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 7, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2554) 34-37)
ปากับชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน (วารสารเศรษฐกิจและสังคม 48, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 25-30)
ปโตรเลียม เจลลี (ฉลาดซื้อ 18, 129 (พ.ย. 2554) 56-57)
เปรียบเทียบความหวานสารพัดของทา(น)กับขนมปง (ฉลาดซื้อ 18, 130 (ธ.ค. 2554) 26-31)
เปดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ป (พ.ศ. 2555-2574) (วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7, 23
(ม.ค.-มี.ค. 2554) 1-4)
เปดโลกโทรศัพทเคลื่อนที่ 3.5 G ความแรงไรขีดจํากัด ตอนจบ (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส
ฉ. 368 (ก.พ. 2555) 105-120)
ผลของอุณหภูมิ ภาชนะบรรจุ และระยะเวลาในการเก็บรักษาตอความมีชีวิต และองคประกอบน้ํามัน
ของเมล็ดพันธุสบูดํา (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 29, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554) 79-89)
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พบดาวเคราะหอิสระ ไมโคจรรอบดาวฤกษ (ทางชางเผือก 30, 3 (มี.ค. 2554) 3-4)
เพเอย เพกาพืชสมุนไพรรวมยางสารพัดประโยชน (นิตยสารยางไทย 2, 12 (ธ.ค. 2554) 8-10)
เฟอรนิเจอรรีไซเคิลนํายางรถยนตเกามาสรางงาน (นิตยสารยางไทย 3, 1 (ม.ค. 2555) 48-50)
ภาวะโลกรอนกับการประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม (วารสารธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย 7, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2554) 44-49)
มลพิษทางเสียงอุตสาหกรรมและแนวทางการจัดการ (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 28, 330 (ก.ย.
2554) 101-105)
มีดกรีดยางดี มีชยั ไปกวาครึง่ (นิตยสารยางไทย 2, 10 (ต.ค. 2554) 48-50)
ยังตองระวัง ไสกรอกสีสด (ฉลาดซื้อ 18, 128 (ต.ค. 2554) 30-36)
ยางพารา : พืชเศรษฐกิจที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ความสําคัญของยางพาราตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจไทย (นิตยสารยางไทย 2, 12 (ธ.ค. 2554) 35-40)
รับแปลงโฉมไมตาล (เสนทางเศรษฐี 17, 294 (ก.พ. 2555) 17)
ริมโฟลว โอกาส-ทางเลือกใหมของชาวสวนยาง เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ํายางหลายเทาตัว (นิตยสาร
ยางไทย 2, 12 (ธ.ค. 2554) 27-33)
เรงพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา เพิ่มมูลคาการสงออกอยางยั่งยืน (นิตยสารยางไทย 2, 11 (พ.ย. 2554)
25-26)
เรียนรูเทคนิคการผลิตน้ําสมควันไมไลแมลงของ สมโภช ปานถม ปราชญชาวบาน เมืองลําปาง
(เทคโนโลยีชาวบาน 24, 527 (15 พ.ค. 2555) 52-53)
โรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับและโรงไฟฟากังหันลมลําตะคอง (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ
28, 334 (ม.ค. 2555) 71-76)
ลุมน้ําแมตาว : นาขาวยังปนเปอนแคดเมียม (เสนทางสีเขียว ฉ. 29 (ม.ค.-เม.ย. 2554) 6-10)
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โลกรอน ไมรูไมไดแลว (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 7, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2554)
26-33)
ว. เกษตรฯ ศูนยศิลปาชีพบางไทร แนะผักวอเตอรเครส ปลูกงายไดประโยชน (เทคโนโลยีชาวบาน
24, 519 (15 ม.ค. 2555) 66)
วิธีการเคลือบสังกะสีเพื่อปองกันการกัดกรอนที่นิยมใชในทอรอยสายไฟ (ไฟฟาและอุตสาหกรรม
18, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2554) 86-88)
สงเรือนอยลอยทะเลไททัน (ทางชางเผือก 30, 3 (มี.ค. 2554) 4-5)
สมุนไพรไทยเตยหอม (ผูสงออก 25, 586 ( ม.ค. 2555) 123)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี ชวนกันทํา "เคกมังคุด" หารายไดหลังน้าํ ทวม (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 519
(15 ม.ค. 2555) 95-97)
สารจับตัวน้ํายางสกิมประสิทธิภาพสูง ชวยลดมลภาวะ (นิตยสารยางไทย 2, 10 (ต.ค. 2554) 78-79)
สารออกฤทธิ์สําคัญทางชีวภาพในสมโอและเกรฟฟรุท (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 29, 2 (พ.ค.-ส.ค.
2554) 90-99)
หมวกยางกันฝน กรีดยางไมหวั่น แมวันฝนตก (นิตยสารยางไทย 2, 11 (พ.ย. 2554) 41-43)
หลักฐานความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทย 7, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2554) 50-55)
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กฤตภาค
ก12804

5 โครงการน้ําสรางชีวิต (เดลินิวส ฉ. 22,912 (6 ก.ค. 2555) 15)

ก12811

5 โครงการพระราชดําริปองกันน้าํ ทวม-น้ําแลง (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8690 (8 ก.ค. 2555) 2)

ก12806

5 ธันวาคม วันดินโลก (เดลินวิ ส ฉ. 22,912 (6 ก.ค. 2555) 28)

ก12716

กรมวิทยาศาสตรการแพทยเฮ พัฒนาชุดตรวจแพยาสําเร็จ (มติชน 35, 12508 (8 มิ.ย.
2555) 10)

ก12707

กรีนฟารมตัวอยางที่ฟารมสุกรตองเดินตาม (มติชน 35, 12505 (5 มิ.ย. 2555) 6)

ก12798

กลวยไมดํา สวยประหาร ดอกไม-สมุนไพรราย (มติชน 35, 12532 (2 ก.ค. 2555) 13)

ก12742

กลองอัจฉริยะเชื่อมขอมูลหนวยราชการ (คมชัดลึก 11, 3894 (18 มิ.ย. 2555) 3)

ก12790

กะเทาะเมโทมิลสารกําจัดศัตรูพืช ชาวสวนมะมวงจี้รัฐเรงขึ้นทะเบียน (คมชัดลึก
11, 3915 (9 ก.ค. 2555) 12)

ก12792

การเลือกชนิดของซิลิโคนเสริมเตานม (เดลินิวส ฉ. 22,899 (23 มิ.ย. 2555) 28)

ก12758 (1)

กินน้ําตาลเกินมาตรฐานเสี่ยงโรคอวน (มติชน 35, 12525 (25 มิ.ย. 2555) 10)

ก12772

กินผักโขมกลามเนื้อแข็งแรง (มติชน 35, 12529 (29 มิ.ย. 2555) 10)

ก12756

ขาวโพดออนชวยบํารุงสายตา รักษาเลือดออกตามไรฟน (เดลินวิ ส ฉ. 22,900
(24 มิ.ย. 2555) 4)

ก12813

ขาหุนยนตเลียนทาเดินมนุษย (มติชน 35, 12539 (9 ก.ค. 2555) 3)

ก12789

ไขโจทยอนาคตโลก-ไทย พลังงานทางเลือก-พลังงานทดแทน (กรุงเทพธุรกิจ
25, 8687 (5 ก.ค. 2555) 9)
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ก12788

คนพบอนุภาคแหงพระเจา ไขปริศนาสสารในจักรวาล (คมชัดลึก 11, 3911 (5 ก.ค.
2555) 14)

ก12778

ครบเครื่องเรื่องแหนม (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8686 (4 ก.ค. 2555) 9)

ก12750

ควันดีเซลกอมะเร็ง (คมชัดลึก 11, 3898 (22 มิ.ย. 2555) 24)

ก12722

ความแตกตางของชาดําแตละชนิด (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8661 (9 มิ.ย. 2555) 8)

ก12738

คืนผึ้งหลวงใหสวนผึ้ง (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8670 (18 มิ.ย. 2555) 3)

ก12726

เครื่องโรยขาวงอก นวัตกรรมจากชาวนาไทย (เดลินวิ ส ฉ. 22,888 (12 มิ.ย. 2555) 28)

ก12755

โครงค้ํายันขยายหลอดเลือดชีวภาพ (เดลินวิ ส ฉ. 22,900 (24 มิ.ย. 2555) 6)

ก12809

งาดํา (เดลินวิ ส ฉ. 22,913 (7 ก.ค. 2555) 28)

ก12766

จากเขื่อนคลองสียัดถึงเขื่อนแมวงก (เดลินวิ ส ฉ. 22,903 (27 มิ.ย. 2555) 28)

ก12808

จุลินทรียสาหรายทะเล อาวุธใหมปองกันฟนผุ (คมชัดลึก 11, 3913 (7 ก.ค. 2555) 10)

ก12729

จุฬาฯ เปดธนาคารตัวออนตอยอดรักษาเซลลประสาท (มติชน 35, 12514 (14 มิ.ย. 2555) 10)

ก12796

ชี้แจงกระแสใชมะหาดเปนสารชวยใหผิวขาว (เดลินิวส ฉ. 22,907 (1 ก.ค. 2555) 6)

ก12748

ชี้เห็ดขี้ควายสารเสพติดประเภทที่ 5 ฤทธิ์เทากัญชา-กระทอม กินมากตาย (คมชัดลึก
11, 3897 (21 มิ.ย. 2555) 11)

ก12735 (1)

ชี้เอทิลีนบมผลไมไมชวยรสหวาน (มติชน 35, 12515 (15 มิ.ย. 2555) 10)

ก12713

เชิดชูพระราชดําริพิทักษปาชมกลวยไมงามพระนามสิรกิ ิติ์ (เดลินวิ ส ฉ. 22,882 (6 มิ.ย.
2555) 4)

ก12769

ซุปเปอรคาเมราความละเอียด 1,000 ลานพิกเซล (มติชน 35, 12528 (28 มิ.ย. 2555) 9)
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ก12785

เซิรนเจงพบอนุภาคใหมคลายฮิกกส (เดลินวิ ส ฉ. 22,911 (5 ก.ค. 2555) 11)

ก12743

โซลารเซลลเขื่อนสิรินธรขึ้นทะเบียนยูเอ็นเอฟซีซีซี พรอมเปนโครงการซีดีเอ็มตนแบบ
ทุกหนวยงาน (คมชัดลึก 11, 3695 (19 มิ.ย. 2555) 9)

ก12734

ดวงกนกระดก-ดวงน้ํามัน (คมชัดลึก 11, 3860 (15 พ.ค. 2555) 22)

ก12712

ดวงอาทิตยดูอยางไรใหปลอดภัย (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8658 (6 มิ.ย. 2555) 9)

ก12758 (2)

เตือนใชยาผมรวง เสื่อม-สเปรมลด (มติชน 11, 12525 (25 มิ.ย. 2555) 10)

ก12761

เตือนภัยใชสมารทโฟน-แท็บเล็ต โรคทาสติดจอถามหา (มติชน 35, 12526 (26 มิ.ย.
2555) 9)

ก12741

ถานอนามัย ผลพลอยของพอเพียง ผลิตภัณฑสรางอาชีพชุมชนเสี่ยงภัย (เดลินิวส
ฉ. 22,894 (18 มิ.ย. 2555) 4)

ก12784

ถานอนามัยสรางรายไดไมทําลายโลก (คมชัดลึก 11, 3910 (4 ก.ค. 2555) 28)

ก12780

ไทยเจงผลิตเอง เครื่องยิงเลเซอร (เดลินิวส ฉ. 22,910 (4 ก.ค. 2555) 14)

ก12753

ไทยสรางหอดูดาวระดับโลก (คมชัดลึก 11, 3900 (24 มิ.ย. 2555) 3)

ก12745

นวัตกรรมไขมดแดงสูโลกออนไลน (เดลินิวส ฉ. 22,896 (20 มิ.ย. 2555) 11)

ก12786

นวัตกรรมพัดลมไอน้ํา (เดลินิวส ฉ. 22,911 (5 ก.ค. 2555) 10)

ก12797

นวัตกรรมใหม แบตเตอรี่ชนิดสเปรย (มติชน 35, 12532 (2 ก.ค. 2555) 9)

ก12759

นวัตกรรมใหม เสื้อผา-เครื่องหนังใชคลื่นเสียงตัดเย็บ-สมุนไพรฟอกสี (เดลินวิ ส
ฉ. 22,901 (25 มิ.ย. 2555) 4)

ก12770

นักสํารวจทรงเครื่อง (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8680 (28 มิ.ย. 2555) 9)
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ก12776

นําตนมันสําปะหลังผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มคาวัสดุเหลือใช-ลดโลกรอน (คมชัดลึก
11, 3909 (3 ก.ค. 2555) 12)

ก12783

นําแนวพระราชดําริแกสาหรายพิษเต็มอาง (คมชัดลึก 11, 3910 (4 ก.ค. 2555) 10)

ก12773

บัวพันธุใหมควีนสิริกิติ์สีมวงงดงาม (เดลินิวส ฉ. 22,906 (30 มิ.ย. 2555) 1, 15)

ก12802

บานยุง (เดลินวิ ส ฉ. 22,909 (3 ก.ค. 2555) 10)

ก12730

แบตเตอรี่โปรงแสง (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8666 (14 มิ.ย. 2555) 9)

ก12746

ใบบัวบกสารพันคุณคา สารพัดประโยชน (เดลินวิ ส ฉ. 22,896 (20 มิ.ย. 2555) 28)

ก12762

ประชาชนของประชาคมอาเซียน (มติชน 35, 12526 (26 มิ.ย. 2555) 30)

ก12710

ประดิษฐเครื่องผาปลากะตัก (เดลินวิ ส ฉ. 22,881 (5 มิ.ย. 2555) 10)

ก12728

ประเมินเซลลแสงอาทิตยแบบไหนเหมาะกับประเทศไทย (เดลินวิ ส ฉ. 22,889
(13 มิ.ย. 2555) 12)

ก12815

ปริศนาที่ยังลึกลับในโลกของฟสิกส (มติชน 35, 12540 (10 ก.ค. 2555) 9)

ก12739

ปุยชีวภาพไรโซเบียมชนิดเม็ด ทดแทนปุยไนโตรเจนได 100% (เดลินวิ ส ฉ. 22,894
(18 มิ.ย. 2555) 28)

ก12775

ปูนแดงภูมิปญญาชาวบานฆาลูกน้ํายุงลาย (มติชน 35, 12531 (1 ก.ค. 2555) 7)

ก12814

ผลิตตูอบแสงอาทิตย-ไมฟนหนุนแปรรูปอาหาร-ลดเนาเสีย (คมชัดลึก 11, 3916
(10 ก.ค. 2555) 12)

ก12781

ผลิตภัณฑน้ําเงาะเขมขน (เดลินิวส ฉ. 22,910 (4 ก.ค. 2555) 29)

ก12754

ผาผังเครื่องบินวิจยั นาซาศึกษาฝุนลอยกระทบโลกรอน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8676 (24 มิ.ย.
2555) 2)
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ก12774

เผยโฉมบัวควีนสิริกิติ์ (มติชน 35, 12530 (30 มิ.ย. 2555) 7)

ก12803

พบหลักฐานบงชี้มีอนุภาคพระเจาจริง (มติชน 35, 12535 (5 ก.ค. 2555) 9)

ก12725

พะลวย ตนแบบเกาะพลังงานสะอาดแหงแรกของประเทศ (มติชน 35, 12512 (12 มิ.ย.
2555) 21)

ก12708

พัฒนาการผลิตปลาทูนากระปองไทย (เดลินิวส ฉ. 22,881 (5 มิ.ย. 2555) 28)

ก12751

พัฒนาดักแดไหมเปนผลิตภัณฑ (เดลินวิ ส ฉ. 22,898 (22 มิ.ย. 2555) 28)

ก12704

ฟลมยืดอายุบรรจุภัณฑแหงอนาคต (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8653 (1 มิ.ย. 2555) 9)

ก12799

มช. ดังกระหึม่ โลกใชเมล็ดธัญพืช-สมุนไพรทําแผนประคบรอนสําเร็จ (เดลินวิ ส
ฉ. 22,908 (2 ก.ค. 2555) 1, 16)

ก12749

มช. บําบัดน้ําดวยแบคเรีย เปลี่ยนน้ําเสียเปนปุย (มติชน 35, 12522 (22 มิ.ย. 2555) 23)

ก12810

มช. วิจัยเปลือกหอยทดแทนกระดูกรายแรกของโลกยันเจงกวาโลหะ (เดลินิวส
ฉ. 22,914 (8 ก.ค. 2555) 1, 9)

ก12801

มธ. จดสิทธิบัตร 2 ผลงานระบบอบแหงเพิ่มมูลคา (มติชน 35, 12533 (3 ก.ค. 2555) 23)

ก12735 (2)

มหัศจรรย นมแมฆาเชื้อไวรัสเอชไอวี (มติชน 35, 12518 (18 มิ.ย. 2555) 9)

ก12760

มองมุมตางของเขื่อนแมวงก (เดลินวิ ส ฉ. 22,901 (25 มิ.ย. 2555) 28)

ก12731

มะเขือพวงขยับลงซอง (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8666 (14 มิ.ย. 2555) 9)

ก12763

เมืองชายฝงสหรัฐเสี่ยงจม เหตุระดับน้ําทะเลเพิ่มสูง (มติชน 35, 12527 (27 มิ.ย. 2555) 9)

ก12765

ยางรองตีนตะขาบเครื่องเกี่ยวนวดแกปญหาทําผิวถนนเสียหายและลดตนทุน (เดลินิวส
ฉ. 22,903 (27 มิ.ย. 2555) 28)

- 34 -

ก12768

ยีนโลมาไขปริศนาสัตวฉลาด (มติชน 35, 12528 (28 มิ.ย. 2555) 9)

ก12744

รอยเลื่อนระนอง แคเตือนก็ไหวแลว (เดลินวิ ส ฉ. 22,896 (20 มิ.ย. 2555) 12)

ก12736

ระวังเครื่องสําอางอันตราย (คมชัดลึก 11, 3770 (15 ก.พ. 2555) 22)

ก12737

ระวังเห็ดปาไมรูจัก กินแลวตาย (คมชัดลึก 11, 3862 (17 พ.ค. 2555) 22)

ก12795

รีสอรทสวนผึ้งคุกคามระบบนิเวศตนผึ้ง (เดลินิวส ฉ. 22,907 (1 ก.ค. 2555) 13)

ก12793

รูจัก...สเตมเซลล (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8676 (24 มิ.ย. 2555) 3)

ก12807

รูจักดอกไมกินไดสีสันสดใสใหประโยชนตอ สุขภาพ (เดลินิวส ฉ. 22,912 (6 ก.ค. 2555) 6)

ก12705

รูทันอันตรายขาดวิตามินดีจากแสงแดด ภัยสุขภาพเสี่ยงภาวะกระดุกพรุน (เดลินวิ ส
ฉ. 22,879 (3 มิ.ย. 2555) 4)

ก12732

เรือนตนไมในอวกาศ ผลงานนักศึกษาสงนาซา (มติชน 35, 12514 (14 มิ.ย. 2555) 9)

ก12782

เรือหุนยนตสํารวจความลึกคูคลอง (เดลินิวส ฉ. 22,910 (4 ก.ค. 2555) 12)

ก12703

แรใยหินตัวการมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุมปอด (คมชัดลึก 11, 3877 (1 มิ.ย. 2555) 20)

ก12706

ละมั่งหลอดแกวไดชื่อโรหิสรัตน (มติชน 35, 12504 (4 มิ.ย. 2555) 16)

ก12771

วอยเอเจอร 1 ใกลพนระบบสุริยะ (เดลินิวส ฉ. 22,904 (28 มิ.ย. 2555) 11)

ก12719

วิกฤติขยะลนโลก (เดลินิวส ฉ. 22,887 (11 มิ.ย. 2555) 15)

ก12805

วิจัยพิษฝงลึกโรงกลั่นน้ํามัน (คมชัดลึก 11, 3912 (6 ก.ค. 2555) 3)

ก12724

วิจัยสมุนไพรฟาทะลายโจรชูคุณภาพ-ตอยอดเชิงพาณิชย (คมชัดลึก 11, 3888
(12 มิ.ย. 2555) 12)
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ก12727

วิจัยสารสกัดจากฟกขาวตานอนุมูลอิสระ (เดลินิวส ฉ. 22,889 (12 มิ.ย. 2555) 12)

ก12752

วิทยาศาสตรถอดรูปเงาะ (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8674 (22 มิ.ย. 2555) 9)

ก12720

วิธีอนุรักษดินและน้ําบนพื้นที่สูงอยางยั่นยืน (เดลินวิ ส ฉ. 22,888 (12 มิ.ย. 2555) 28)

ก12718

ไวรัสรายฝงเนือ้ มรณะ กอริลลาแพรสูคน (คมชัดลึก 11, 3886 (10 มิ.ย. 2555) 3)

ก12717

ศัลยกรรมเสริมเตานมอยางไรใหปลอดภัย (เดลินวิ ส ฉ. 22,885 (9 มิ.ย. 2555) 28)

ก12711

เสนทางการคนพบดาวศุกรผานหนาดวงอาทิตย (เดลินิวส ฉ. 22,882 (6 มิ.ย. 2555) 12)

ก12791

แสงแดดกับปญหาผิวพรรณ (เดลินวิ ส ฉ. 22,899 (23 มิ.ย. 2555) 28)

ก12777

หมูบานขาวนาโน ตนแบบวิทยเพื่อชุมชน ไพตายเบอร 1 แชมปสงออกขาว (มติชน
35, 12534 (4 ก.ค. 2555) 21)

ก12767

หยุดโลกรอนดวยโปรแกรมวัดรอยเทาคารบอน (เดลินวิ ส ฉ. 22,903 (27 มิ.ย. 2555) 11)

ก12787

หลากหลายรสชาติกับกลวยเสนปรุงรส น้ําตกทรายขาว สรางรายได สานสายใยชุมชน
(เดลินวิ ส ฉ. 22,911 (5 ก.ค. 2555) 9)

ก12800

หลุมอุกกาบาตกรีนแลนด ใหญ-เกาแกที่สดุ ในโลก (มติชน 35, 12533 (3 ก.ค. 2555) 9)

ก12723

หากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจะเกิดอะไร (คมชัดลึก 11, 3887 (11 มิ.ย. 2555) 10)

ก12812

อนุภาคพระเจา บทเริ่มการผจญภัยครั้งใหม (มติชน 35, 12539 (9 ก.ค. 2555) 6)

ก12733

อย. เตือนน้ําบาดาลรักษาโรค อันตรายสารหนู-แคดเมียม (มติชน 35, 12514 (14 มิ.ย.
2555) 10)

ก12721

อาทิตยทรงกลดแบบหลายวงเกิดขึ้นไดอยางไร (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8661 (9 มิ.ย. 2555) 6)

ก12740

เอ็กซ-37บี ทุบสถิติทองอวกาศ 469 วัน (มติชน 35, 12519 (19 มิ.ย. 2555) 10)
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ก12747

เอกซเรยดีซ-ี 8 เครื่องบินตรวจอากาศนาซา (คมชัดลึก 11, 3696 (20 มิ.ย. 2555) 3)

ก12757

เอทิลีนกับการสุกของผลไม (คมชัดลึก 11, 3901 (25 มิ.ย. 2555) 12)

ก12779

ไอเดียบานดิน ฝมืออาสาอเมริกัน บานตนทุนต่ําเพื่อชาวหนองตะไก (คมชัดลึก 11, 3910
(4 ก.ค. 2555) 12)

