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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS
COMPILING FILE
BSTI
CF-53

การยอมสีผา (Textile dyeing) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สํานักหอสมุดและ
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :
สํานัก, 2557. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ย 85
ล.1-ล.11

ฝายวิชาการสกายบุกส
วัฒนธรรม ประเพณี ประเทศสมาชิกอาเซียน / ฝายวิชาการสกายบุกส. [ปทุมธานี] :
สกายบุกส, ม.ป.ป. 11 เลม.

428.3495911
พ 842
พูดอังกฤษเปนเร็ว / ผูเรียบเรียง อิสรีย แจมขํา และเบญจมินทร ตันกิตติกร. กรุงเทพฯ :
2551
เอ็มไอเอส, 2551. 2 เลม.
ล.1-ล.2
วิทยาศาสตรทวั่ ไป
621.3192
ท 521
2555

615.321
บ 268
2555
ล.1

ทีมงานอิเล็กทรอนิกสแฟนคลับ.
รวมวงจร Project 2 ฉบับปรับปรุงใหม / ทีมงานอิเล็กทรอนิกสแฟนคลับ.
กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2555.166 หนา.

บันทึกของแผนดิน 1 : หญา ยา สมุนไพร ใกลตัว / ภญ.ดร. สุภาภรณ ปติพร,
บรรณาธิการ. พิมพครั้งที่ 4. ปราจีนบุรี : มูลนิธิ, 2555. 118 หนา.
(บันทึกของแผนดิน).
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615.321
บ 268
2554
ล.2

บันทึกของแผนดิน 2 : ผัก เปนยา รักษา ชีวิต / ภญ.ดร. สุภาภรณ ปตพิ ร,
บรรณาธิการ. พิมพครั้งที่ 3. ปราจีนบุรี : มูลนิธิ, 2554. 131 หนา.
(บันทึกของแผนดิน).

615.321
บ 268
2554
ล.4

บันทึกของแผนดิน 4 : สมุนไพร ยากําลัง / ภญ.ดร. สุภาภรณ ปติพร, บรรณาธิการ.
พิมพครั้งที่ 2. ปราจีนบุรี : มูลนิธิ, 2554. 131 หนา. (บันทึกของแผนดิน).

615.321
บ 268
2554
ล.5

บันทึกของแผนดิน 5 : สมุนไพร ประคบ อบ อาบ นวด / ภญ.ดร. สุภาภรณ ปติพร,
บรรณาธิการ. ปราจีนบุรี : มูลนิธิ, 2554. 138 หนา. (บันทึกของแผนดิน).

520.09593
บ 544
บุญรักษา สุนทรธรรม, รศ.
2555
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ : ยุคทองของดาราศาสตร
ไทย / รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม และ ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจยั
ดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน), 2555. 154 หนา. (พระมหากษัตริยกับดารา
ศาสตรไทย).
520.09034
ภ 654
ภูธร ภูมะธน.
2555
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว : จากความสนพระทัยในวิทยาศาสตร
สูความเปนพระมหากษัตริยน ักดาราศาสตร / ภูธร ภูมะธน. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย.
ดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน), 2555. 157 หนา. (พระมหากษัตริยกับดารา
ศาสตรไทย).
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520.09032
ภ 654
ภูธร ภูมะธน.
2555
สมเด็จพระนารายณมหาราช : พระมหากษัตริยผูสนพระทัยและองคอปุ ภัมภ
การศึกษาดาราศาสตรตะวันตกในสยามพระองคแรก / ภูธร ภูมะธน. กรุงเทพฯ :
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน), 2555. 100 หนา.
(พระมหากษัตริยกับดาราศาสตรไทย).
352.63
ม 636
2555
ล.1-ล.4

มุมมอง มุมคิด 5 / สํานักงาน ก.พ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2555.
4 เลม.

วิทยาศาสตรสาํ หรับเยาวชน
อางอิง
039.95911055
ส 27
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ
ล 35
พระเจาอยูหวั .
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั เลม 35 / โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราช
ประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั . พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โครงการ,
2554. 311 หนา.
อางอิง
039.95911055
ส 27
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ
ล 36
พระเจาอยูหวั
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั เลม 36 / โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั . กรุงเทพฯ : โครงการ, 2554. 324 หนา.
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อางอิง
039.95911055
ส 27
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ
ล 37
พระเจาอยูหวั .
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั เลม 37 / โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั . กรุงเทพฯ : โครงการ, 2555. 304 หนา.
สรางรายไดสรางอาชีพ
745.204720143
ส 182
สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ, รศ.
2555
วัสดุพื้นถิ่นภาคใตที่ใชในการผลิตครุภัณฑ / รศ.สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ,
รศ.วาที่รอยโท พิชัย สดภิบาล. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2555. 352 หนา.
745.20720146
ส 182
สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ, รศ.
2555
วัสดุพื้นถิ่นภาคเหนือที่ใชในการผลิตครุภัณฑ / รศ. สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ,
รศ.วาที่รอยโท พิชัย สดภิบาล. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2555. 368 หนา.
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PATENTS & INVENTIONS
Pat.file 203 : Anti-hair loss shampoo
1. CN 102,008,422

Formula for anti-hair loss shampoo.

2. CN 102,397,202

Chinese medicine anti-hair loss and hair-growing shampoo.

3. CN 102,397,228

Anti-hair loss and breaking liquid shampoo.

4. CN 102,688,165

Anti-hair loss shampoo containing Chinese herbal medicines.

5. CN 102,772,324

Anti-hair loss shampoo.

6. CN 102,895,145

Anti-hair loss shampoo.

7. CN 103,027,869

Anti-hair loss shampoo and application method thereof.

8. EP 0,680,745

Use of antifungals and or halogenated antibacterial agents for
diminishing hair loss.

9. US 8,193,156

Dipeptides incorporating selenoamino acids with enhanced
bioavailability-synthesis, pharmaceutical and cosmeceutical
applications thereof.

10. US 2005/0,180,940

Protect against hair loss.
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STANDARDS & REGULATIONS
JAPAN
JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION
JIS G 0587 : 2007

Method for ultrasonic examination for carbon steel and low
alloy steel forgings.

JIS G 0558 : 2007

Steel – determination of depth of decarburization.

JIS G 3201 : 2008

Carbon steel forgings for general use (amendment 1).

JIS G 3214 : 2009

Stainless steel forgings for pressure vessels (amendment 1).

JIS G 3221 : 2008

Chromium molybdenum steel forgings for general use
(amendment 1).

JIS G 3222 : 2008

Nickel chromium molybdenum steel forgings for general
use (amendment 1).

JIS G 4401 : 2009

Carbon tool steels.

JIS G 4805 : 2008

High carbon chromium bearing steels.

JIS G 5131 : 2008

High manganese steel castings.

JIS G 5502 : 2007

Spheroidal graphite iron castings (amendment 1).

JIS K 2240 : 2007

Liquefied petroleum gases.

JIS K 2246 : 2007

Rust preventive oils.

JIS Z 2320-1 : 2007

Non-destructive testing – Magnetic particle testing – part 1 :
general principles.

JIS Z 2320-2 : 2007

Non-destructive testing – Magnetic particle testing – part 2 :
detection media.

JIS Z 2320-3 : 2007

Non-destructive testing – Magnetic particle testing – part 3 :
equipment.
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SELECTED ARTICLES
AACCI approved methods technical committee report : collaborative study on the
immunochemical determination of partially hydrolyzed gluten using an R5 competitive
(Cereal Foods World 58 (3) 2013 : 154-158)
Analytical and bioanalytical problems associated with the toxicity of elemental sulfur in the
environment (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 48 (July/August) 2013 : 14-21)
BB creams (Cosmetics & Toiletries 128 (2) 2013 : 88, 90-91)
Bioavailability of arsenic, cadmium, iron and zinc in leafy vegetables amended with urban
particulate matter suspension (Journal of the Science of Food and Agriculture 93 (6) 2013 :
1378-1384)
Capacity building for persistent organic pollutant (POP) analysis in the pacific and POP trends in
the pacific islands (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 46 (May) 2013 : 173-177)
The challenge of producing reliable results under highly variable conditions and the role of
passive air samplers in the global monitoring plan (TrAC (Trends in Analytical Chemistry)
46 (May) 2013 : 139-149)
Challenges ahead : the new EU biocides law poses new legislative demands for the personal care
sector (Soap, Perfumery & Cosmetics 86 (7) 2013 : 17)
Chemical composition and flavour characteristics of a liquid extract occurring as waste in crab
(Ovalipes punctatus) processing (Journal of the Science of Food and Agriculture 93 (9) 2013 :
2267-2275)
Classify plastic waste as hazardous (Nature 494 (7436) 2013 : 169-171)
Clean and green : a review of modern day surfactants and emulsifiers (Cosmetics & Toiletries
128 (8) 2013 : 566, 568-570, 572-573)
Comparison of the frying performance of high oleic oils subjected to discontinuous and prolonged
thermal treatment (Journal of the American Oil Chemists' Society 90 (7) 2013 : 965-975)
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Determination of heavy metals and their speciation in street dusts by inductively coupled plasmaoptical emission spectrometry after a community bureau of reference sequential extraction
procedure (Journal of AOAC International 96 (4) 2013 : 864-869)
Direct analysis of 4-methylimidazole in foods using paper spray mass spectrometry (Analyst
138 (16) 2013 : 4624-4630)
Eating arsenic (Chemical & Engineering News 91 (18) 2013 : 36-39)
The effect of nano titanium dioxide on the physicomechanical properties and heat ageing of lowdensity polyethylene (International Polymer Science and Technology 40 (1) 2013 : T57-T59)
Effects of ultrasonic parameters on the crystallization behavior of palm oil (Journal of the
American Oil Chemists' Society 90 (7) 2013 : 941-949)
Evaluation of physico-chemical and sensory quality during storage of soybean and canola oils
packaged in PET bottles (Journal of the American Oil Chemists' Society 90 (5) 2013 :
619- 629)
Glass : the nanotechnology connection (International of Journal Applied Glass 4 (2) 2013 : 64-75)
Graphene marches down a long road to commercialization (Chemical Engineering Progress
109 (4) 2013 : 6-8, 10, 12)
Green synthesized silver nanoparticles for selective colorimetric sensing of Hg2+ in aqueous
solution at wide pH range (Analyst 138 (15) 2013 : 4370-4377)
The growth performance of jade tiger cultured abalone fed diets supplemented with fish oil and
vegetable oils (Journal of the Science of Food and Agriculture 93 (6) 2013 : 1389-1396)
Hydrogen production with Escherichia Coli isolated from municipal sewage sludge (Thammasat
International Journal of Science and Technology 16 (1) 2011 : 9-15)
Identification of flavonoids with trypsin inhibitory activity extracted from orange peel and green
tea leaves (Journal of the Science of Food and Agriculture 93 (6) 2013 : 1420-1426)
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Improvements in technology for parboiling rice (Cereal Foods World 58 (1) 2013 : 23-26)
Industrial production of nanofibers (Ceramic Industry 163 (6) 2013 : 14-18)
An introduction to LTE-advanced : the real 4g (Electronic Design 61 (2) 2013 : 32-38)
Microbial contamination in sprouts : How effective is seed disinfection treatment? (Journal of
Food Science 78 (4) 2013 : R495-R501)
The need for capacity building and first results for the Stockholm Convention global monitoring
plan (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 46 (May) 2013 : 72-84)
Optical deformation analysis of vehicle tyres (International Polymer Science and Technology
40 (6) 2013 : T1-T4)
Optimizing an organic rankine cycle (Chemical Engineering Progress 109 (1) 2013 : 35-39)
Physical and virtual laboratories in science and engineering education (Science 340 (6130) 2013 :
305-308)
POPs analysis reveals issues in bringing laboratories in developing countries to a higher quality
level (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 46 (May) 2013 : 198-206)
Process for accelerated aging of rice (Cereal Foods World 58 (1) 2013 : 19-22)
Proficiency in science : assessment challenges and opportunities (Science 340 (6130) 2013 :
320-323)
Quantification of melamine in drinking water and wastewater by micellar liquid chromatography
(Journal of AOAC International 96 (4) 2013 : 870-874)
Rice hull fiber : food applications, physiological benefits, and safety (Cereal Foods World 58 (3)
2013 : 127-131)
Sampling for mycotoxins-Do we care enough? (Cereal Foods World 58 (3) 2013 : 117-118)
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Sesquiterpenoids : the holy fragrance ingredients (Perfumer & Flavorist 38 (6) 2013 : 52-55)
Smart packages : built-in freshness watchdogs (Asia Pacific Food Industry 23 (2) 2011 : 32-34)
Solvent-free microwave extraction of bioactive compounds provides a tool for green analytical
chemistry (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 47 (June) 2013 : 1-11)
Taking on sodium-challenges and solutions (Prepared Foods 182 (7) 2013 : 101-102, 104,
106-107)
Titanium dioxide (Cosmetics & Toiletries 128 (4) 2013 : 234, 236, 238-239)
Total phenolics content, anthocyanins, and dietary fiber content of apple pomace powders
produced by vacuum-belt drying (Journal of the Science of Food and Agriculture 93 (6)
2013 : 1499-1504)
Trends in biobased chemistry (Plastic Engineering 69 (6) 2013 : 44-48)
Umami : facts and fiction (Prepared Foods 182 (7) 2013 : 81-84)
Understanding anti-aging benefits of mushrooms (Happi 50 (6) 2013 : 49, 51)
Use hydrogen safety (Chemical Engineering Progress 109 (7) 2013 : 22-25)
Use of pulse ingredients to develop healthier baked products (Cereal Foods World 58 (1) 2013 :
27-32)
Water as a new matrix for global assessment of hydrophilic POPs (TrAC (Trends in Analytical
Chemistry) 46 (May) 2013 : 162-172)
Whole grain gluten-free egg-free pastas (Cereal Foods World 58 (1) 2013 : 4-7)
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INFORMATION FILES
IF 100 (373)

Delivering high moisturization from lipstick (Cosmetics & Toiletries 128 (10)
2013 : 736-738, 740-741)

IF 83 (155)

Determination of the relative level of detection of a qualitative microbiological
measurement method with respect to a reference measurement method
(Journal of AOAC International 96 (5) 2013 : 1086-1091)

IF 8 (109)

Effect of torrefaction for the pretreatment of rice straw for ethanol production
(Journal of the Science Food and Agriculturae 93 (13) 2013 : 3198-3204)

IF 91 (93)

The future of lavender : agricultural challenges meet growing consumer demand
(Perfumer & Flavorist 38 (10) 2013 : 34-35)

IF 112 (47)

Green solutions for deinked pulp-based newsprint (Paper 360 8 (5) 2013 :
26, 28)

IF 7 (46)

Lithium-ion batteries raw material considerations (Chemical Engineering
Progress 109 (10) 2013 : 44-52)

IF 51 (184)

Manufacturing technology of rubberized power cables (Rubber International
Magazine 16 (2) 2014 : 39-48)

IF 118 (16)

New patent rules for genetic material (BioPharm International 26 (8) 2013 :
22-24, 26-27)

IF 21 (21)

OSHA revises hazardous materials pictograms (Concrete International 35 (12)
2013 : 26-27)

IF 55 (118)

Plasma modified membrane for daily recovery of oil from repeated frying
operation with frequent oil replenishment (Journal of the American Oil
Chemists' Society 90 (11) 2013 : 1653-1659)

IF 31 (187)

Probiotic frozen yogurt (Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
39 (3-4) 2012 : 24-31)
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IF 21 (20)

Process lifecycle validation : applying risk management (BioPharm International
26 (8) 2013 : 28-30, 32-33)

IF 100 (374)

Progress in essential oils (Perfumer & Flavorist 38 (11) 2013 : 46, 48-50, 52)

IF 100 (375)

Progress in essential oils (Perfumer & Flavorist 38 (10) 2013 : 48, 50, 52, 54,
56,58)

IF 92 (179)

Refractories (Ceramics Monthly 61 (10) 2013 : 14-15)

IF 55 (117)

Regeneration of used frying oil (Journal of the American Oil Chemists' Society
90 (11) 2013 : 1761-1771)

IF 92 (180)

Self-cleaning and antibacteric ceramic tile surface (International Journal of
Applied Ceramic Technology 10 (6) 2013 : 949-956)

IF 83 (156)

Validation of a sampling procedure (Trends in Analytical Chemistry
51 (November) 2013 : 117-126)

IF 35 (264)

Validation procedures for quantitative gluten ELISA methods : AOAC allergen
community guidance and best practices (Journal of AOAC International
96 (5) 2013 : 1033-1040)

IF 100 (376)

Viscosity, dispersion and more in mascara (Cosmetics & Toiletries 128 (10)
2013 : 716, 718)
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บทความวารสารไทย
10 มวลหมูสัตวพิษ เจาประจําสวนหลังบาน (UPDATE 28, 308 (มิ.ย. 2556) 27-32)
10 ยาเพิ่มสมรรถนะ ที่ไมใช "สเตอรอยด" (UPDATE 28, 309 (ก.ค. 2556) 65-71)
40 การคนพบอันยิ่งใหญทางดาราศาสตร (UPDATE 28, 309 (ก.ค. 2556) 53-59)
Audi Worthersee e-bike นวัตกรรมจักรยานไฟฟา (ENERGY SAVING 5, 59 (ต.ค. 2556) 62-63)
DIY เปลี่ยนขวดใชแลว ใหเปนแจกันแสนสวย (ENERGY SAVING 5, 59 (ต.ค. 2556) 20-21)
Sustainable house of energy บานประหยัดพลังงานอยางยั่งยืน (ENERGY SAVING 5, 59 (ต.ค. 2556)
32-33)
กฎหมายคุมเขมสถานที่ใชกา ซปโตรเลียมเหลว LPG (วารสารนโยบายพลังงาน 98 (ต.ค.-ธ.ค. 2555)
68-69)
กระชายดําบํารุงกําลัง (ฉลาดซื้อ 20, 149 (ก.ค. 2556) 61)
กลองดนตรี (วารสาร อพวช. 123, 11 (ก.ย. 2555) 10-13)
การจัดการพลาสติกชีวภาพอยางบูรณาการ (วารสารการพิมพและบรรจุภัณฑ 24, 99 (2555) 42-43)
การจัดตั้งธุรกิจสปาไทยในเซี่ยเหมิน (ผูสงออก 26, 615 (มิ.ย. 2556) 108-110)
การเชื่อมตอขอมูลจากระบบงานกอนพิมพไปยังเครื่องพิมพสําหรับการปรับตั้งคาการจายหมึกลวงหนา
(วารสารการพิมพและบรรจุภัณฑ 24, 99 (2555) 6-9)
การใชเศษขยะพลาสติกจากโรงงานรองเทาสําหรับเปนมวลรวมในผลิตภัณฑคอนกรีตน้ําหนักเบา
(วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดลอมไทย 26, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2555) 11-20)
การเตรียมความพรอมของธุรกิจกอสรางที่มีตอ AEC (ผูสงออก 26, 615 (มิ.ย. 2556) 51-53)
การปรับสภาพเปลือกขาวโพดและเปลือกมะพราวดวยของเหลวไอออนิกเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ําตาลกลูโคส
(วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ 2, 2 (ส.ค. 2556) 26-34)
การวางแผนรับมือคูแขงเมื่อเปดเสรี AEC (ผูสงออก 26, 613 (เม.ย. 2556) 44-48)
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การศึกษาสมบัติกายภาพของเซรามิกเนื้อพรุนเพื่อการพัฒนาเซรามิกทีม่ ีกลิ่นหอม (วารสารผลงานวิชาการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ 2, 2 (ส.ค. 2556) 9-16)
การออกกฎระเบียบควบคุมการใชเทคโนโลยีนาโนกับอาหาร (วารสารสิ่งแวดลอม 17, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556)
63-82)
กินัว...พืชมหัศจรรย(หลาย)พันป (UPDATE 28, 311 (ก.ย. 2556) 63-70)
"ขยะ" ของไรคา หรือ สมบัติ ที่ไมควรมองขาม (ENERGY SAVING 5, 55 (มิ.ย. 2556) 20-25)
ขยะอิเล็กทรอนิกส...ของเสียที่มาพรอมกับเทคโนโลยี (ENERGY SAVING 5, 59 (ต.ค. 2556) 85-86)
ขอดี ตลอดชีพ (UPDATE 28, 309 (ก.ค. 2556) 20-21)
ไขมุกและหอยมุก (UPDATE 28, 307 (พ.ค. 2556) 8-9)
ครีมกันแดด 2013 (ฉลาดซื้อ 20, 149 (ก.ค. 2556) 26-30)
ความจริงวันนีข้ อง LPG (วารสารนโยบายพลังงาน 99 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 50-53)
คําถามสําคัญกอนที่จะซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร (ฉลาดซื้อ 20, 148 (มิ.ย. 2556) 56-57)
คุณภาพอากาศภายในอาคาร Indoor Air Quality (IAQ) (ENERGY SAVING 5,55 (มิ.ย. 2556) 46-47)
จะรอดมัย้ ...ไปอวกาศ (UPDATE 28, 309 (ก.ค. 2556) 27-34)
จุลินทรีย...คือ...คุณ (UPDATE 28, 307 (พ.ค. 2556) 33-38)
ชมพลังงาน...บานเต็มทุงลพบุรี (เพลินพลังงาน 3, 3 (พ.ค. 2556) 20-21)
เช็คปริมาณกระดาษเช็ดหนา (ฉลาดซื้อ 20, 149 (ก.ค. 2556) 31-36)
ใชบรรจุภณ
ั ฑไหนดีนะ เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตบรรจุภณ
ั ฑ (วารสารการพิมพและบรรจุภัณฑ 24, 99
(2555) 28-32)
ซอมสมอง รักษาซึมเศราดื้อยา (UPDATE 28, 311 (ก.ย. 2556) 58-62)
ซูเปอรโนวาบางชนิดอาจเกี่ยวของกับโนวา (ทางชางเผือก 32, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 3-5)
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ดวงตา จากวัยเยาวถึงวัยชรา (UPDATE 28, 311 (ก.ย. 2556) 20-21)
ดาวเคราะหนอกระบบ (UPDATE 28, 309 (ก.ค. 2556) 8-9)
ตรวจคุณภาพขาวสารบรรจุถุง ตอนที่2 (ฉลาดซื้อ 20, 150 (ส.ค. 2556) 19-250)
ตลาด CLMV สิบเบี้ยใกลมือ..ธุรกิจครัวไทย (ผูสงออก 26, 615 (มิ.ย. 2556) 32-370)
ตะกัว่ กับความเปนพิษ (วารสารสิ่งแวดลอม 17, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 83-88)
ตามลาพายุทอรนาโด (UPDATE 28, 311 (ก.ย. 2556) 45-53)
เตือนภัยธุรกิจในจีน : เผยกลลวง "ฤาษีแปลงสาสน" สูญเงินเปนลานเพราะไมทันระวังตัว (ผูสงออก
26, 613 (เม.ย. 2556) 62-72)
ทองโลกจักรยาน (UPDATE 28, 311 (ก.ย. 2556) 8-9)
ทะยานดวยปกแหงแสงอันเรืองรอง (UPDATE 28, 307 (พ.ค. 2556) 45-50)
ทําความรูจักโรคโลหิตจาง (UPDATE 28, 307 (พ.ค. 2556) 20-21)
ทําไมตอง...แบตเตอรี่ ลิเธียม (ENERGY SAVING 5, 59 (ต.ค. 2556) 60-61)
เทคโนโลยีการกักเก็บความรอนและวัสดุกักเก็บความรอน (Thermal Energy Storage) ตอนที่ 3
(ENERGY SAVING 5, 55 (มิ.ย. 2556) 94-95)
เทคโนโลยีการควบคุม NOx จากโรงไฟฟา (วารสารสิ่งแวดลอม 17, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 40-54)
เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบสุดเจง ชารจมือถือภายในหนึ่งวินาที (UPDATE 28, 309 (ก.ค. 2556) 18)
นโยบาย Carbon Pricing กับการลดกาซเรือนกระจกในประเทศออสเตรเลีย (วารสารนโยบายพลังงาน
99 (ม.ค.-มี.ค.2556) 54-56)
น้ําดางหรือ น้าํ อัลคาไลน ดีหรือไม (นิตยสารยางไทย 4, 7 ( ก.ค.2556) 46-47)
น้ํามะพราวเครื่องดื่มใหพลังงานจากธรรมชาติ (UPDATE 28, 307 (พ.ค. 2556) 27-32)
น้ํายาบวนปาก ตอน 2 (ฉลาดซื้อ 20, 148 (มิ.ย. 2556) 31-36)
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นิยามสวยอันตราย ผิวขาว นมใหญ (ฉลาดซื้อ 20, 151 (ก.ย. 2556) 56-57)
แนวทางการจัดการขยะชุมชนในประเทศเยอรมัน (วารสารสิ่งแวดลอม 17, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 28-39)
บวก ลบ คูณ หาร : แบบฝกหัดชวนคิดเมือ่ ผลิตพลังงานจากขยะ (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม 36, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 28-43)
บันทึกมดงาน : เรื่องของขาวสารถุง (ฉลาดซื้อ 20, 149 (ก.ค. 2556) 9-18)
บัวบก ศาสตรแพทยแผนจีน (ผูสงออก 26, 613 (เม.ย. 2556) 98-99)
บานานา โซไซตี้ กลวยตาก วาไรตี้ (เสนทางเศรษฐี 19, 328 (ก.ค. 2556) 42-44)
ปนสิบ 10 ลาน ขนมคําเล็ก ทํารายไดคําโต (เสนทางเศรษฐี 19, 329 (ก.ค. 2556) 46-47)
ผมสวยดวยใบหมีเหม็น (ฉลาดซื้อ 20, 148 (มิ.ย. 2556) 61)
ผลทดสอบปริมาณสารตะกัว่ ในสีน้ํามันทาอาคาร (ฉลาดซื้อ 20, 151 (ก.ย. 2556) 19-29)
แผนกันกระแทกแบบโลหะเหนือกวาวัสดุปองกันอื่น (UPDATE 28, 311 (ก.ย. 2556) 10)
แผนการจัดหากาซธรรมชาติระยะยาว (พ.ศ. 2555-2573) (วารสารนโยบายพลังงาน 98 (ต.ค.-ธ.ค. 2555)
45-51)
พลาสติกและภัยจากพลาสติก (วารสารสิ่งแวดลอม 17, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 1-9)
พืชศักยภาพสูงในสวนยางตอน "ถั่วหรั่ง" (นิตยสารยางไทย 4, 7 (ก.ค. 2556) 8-9)
ภัยจากพิษตะกั่วในสีทาอาคารกับความเสือ่ มถอยของสติปญญาชาติ (ฉลาดซื้อ 20, 151 (ก.ย. 2556) 9-17)
มะเขือเทศ (ผูสงออก 26, 615 (มิ.ย. 2556) 98)
มะแวงตน (ผูสงออก 26, 615 (มิ.ย. 2556) 99)
มาตรฐานและขอกําหนดพลาสติกสลายตัวไดทางชีวภาพของไทย (วารสารการพิมพและบรรจุภัณฑ
24, 99 (2555) 44-47)
เมื่อยุโรป จะเยือนดวงจันทร (UPDATE 28, 309 (ก.ค. 2556) 60-64)

- 17 -

แมลงดานา...อาหารโปรตีนแหงทองทุงอันโอชะ (วารสาร อพวช. 11, 131 (พ.ค. 2556) 46-49)
โมบายเก...จากวัสดุธรรมชาติ (ENERGY SAVING 5,55 (มิ.ย. 2556) 50)
ยาหอม...ไมใชมีดีแคแกลม (เสนทางเศรษฐี 19, 328 (ก.ค. 2556) 87-88)
ระบบผลิตไฟฟาแบบ Hybrid เทคโนโลยีใหมของระบบไฟฟาแสงสวางสําหรับอาคาร (CONSTRUCTION
AND PROPERTY ISSUE 39 (May.-Jun. 2013) 56-57)
รับรองอาคารเขียวเพื่ออะไร (CONSTRUCTION AND PROPERTY ISSUE 39 (May.-Jun. 2013) 34-36)
รายไดที่ทําเองกับยางพาราหนาฝน (นิตยสารยางไทย 4, 10 (ต.ค. 2556) 50-52)
รีไซเคิลฝายางน้ําดื่มเปนของใช มีคุณคาฝมอื ครู นักเรียนจากลพบุรี-สกลนคร (นิตยสารยางไทย 4, 10
(ต.ค. 2556) 48-47)
รูจักระบบทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Refrigeration) (ENERGY SAVING 5, 59 (ต.ค. 2556) 20-21)
โรคงูสวัด...กัดไมปลอย (เสนทางเศรษฐี 19, 328 (ก.ค. 2556) 91)
โรงเพาะเห็ดไฮเทค สรางรายไดไมจํากัด เห็ดงอกงามไมตองแครฟาฝน (นิตยสารยางไทย 4, 10 (ต.ค.
2556) 44-45)
โรงไฟฟาถานหินเพื่อความมัน่ คงพลังงานไทย (วารสารนโยบายพลังงาน 98 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 11-15)
ลางพิษ เทรนดสุขภาพมาแรงในยุคนี้ (นิตยสารยางไทย 4, 10 (ต.ค. 2556) 46-47)
ลางแอรงายๆ ดวยตัวเอง (เพลินพลังงาน 3, 3 (พ.ค. 2556) 9)
เล็บบอกสุขภาพ (ฉลาดซื้อ 20, 150 (ส.ค. 2556) 56-57)
เลี้ยงแมงสะดิง้ (เสนทางเศรษฐี 19, 330 (ส.ค. 2556) 73)
วัคซีนเข็มกระจิ๊ด...พิชิตสารพัดโรค (UPDATE 28, 311 (ก.ย. 2556) 83-87)
วัสดุกันกระแทกจากเห็ดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ENERGY SAVING 5,55 (มิ.ย. 2556) 36)
สถานการณพลังงานไทยในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 (วารสารนโยบายพลังงาน 98 (ต.ค.-ธ.ค. 2555)
16-38)
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สถานการณพลังงานไทยป 2555 (วารสารนโยบายพลังงาน 99 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 12-29)
สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (วารสารนโยบายพลังงาน 98 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 39-44)
สารมลพิษอินทรียจากยางรถยนต (วารสารสิ่งแวดลอม 17, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 21-27)
สูหนังสือในฝน ดวยกระดาษและหมึกอิเล็กทรอนิกส (UPDATE 28, 311 (ก.ย. 2556) 27-33)
หมึกพิมพรกั ษโลก (วารสารสิ่งแวดลอม 17, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 55-62)
เห็ดตีนแรด Macrocybe crassa เห็ดตัวใหมที่นาสงเสริมสูเชิงพาณิชย (วารสาร อพวช. 12, 133 (ก.ค. 2556)
18-21)
อนาคต ดิจิทัลคอนเทนตไทยสดใส ญี่ปุนสนใจยายฐานผลิตมาไทย (THAILAND MICT 27 (Apr.-May
2012) 8-10)
อนุภาคเงินนาโน วัสดุใหมทนี่ าจับตา (UPDATE 28, 308 (มิ.ย. 2556) 45-49)
อันตรายวันนี้ จากสนิมรอยตอผนังคอนกรีตใน กทม. (CONSTRUCTION AND PROPERTY ISSUE
39 (May.-Jun. 2013) 32-33)
อุปกรณตรวจนับเม็ดเลือดขาวแบบเคลื่อนที่ (UPDATE 28, 308 (มิ.ย. 2556) 19)
อุปกรณติดตามการเตนของหัวใจแบบพลาสเตอร (UPDATE 28, 309 (ก.ค. 2556) 19)
เอ็มเทคเผยสูตรน้ํายาเคลือบผิวยืดอายุวัสดุกอสราง (UPDATE 28, 308 (มิ.ย. 2556) 43-44)
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กฤตภาค
ก14092

20 ปยกระดับ'ฟอกยอม'สูโรงงานสีเขียว (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9079 (1 ส.ค. 2556) 4)

ก14094

4 ตัวอยางการเก็บเกีย่ วพลังงาน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9079 (1 ส.ค. 2556) 8)

ก14100

ก.เกษตรฯยันไมมีนโยบายปลูกพืชจีเอ็มโอในประเทศ (แนวหนา 34, 11776 (12 ก.ค. 2556) 19)

ก14068

กาง 5 ยุทธศาสตรประมงไทย กาวสู 'ASEAN Seafood Hub' (เดลินวิ ส ฉ. 23,300 (29 ก.ค.
2556) 28)

ก14099

กาง 5 ยุทธศาสตรประมงไทยกาวสู'ASEAN Seafood Hub'ภายในป 2558 (แนวหนา
34, 11797 (2 ส.ค. 2556) 13)

ก14080

กาแฟปาคนกะเหรีย่ ง...แหงเมืองกาญจนบุรี (เดลินิวส ฉ. 23,302 (31 ก.ค. 2556) 32)

ก14060

กาแฟปาฅนกะเหรีย่ ง สินคาแฮนดเมด'คนชายขอบ' (คมชัดลึก 12, 4297 (26 ก.ค. 2556) 12)

ก14071

การเดินหนากูว ิกฤติวงการขาวไทยตองครองความเปนหนึ่งในเออีซี (คมชัดลึก 12, 4300
(29 ก.ค. 2556) 12)

ก14084

เกษตรยกเครื่องสมุนไพรไทย ดันพัฒนาเชือ่ มโยงการผลิต-การตลาดสูสากลรองรับไทย
เขาสู 'เออีซี' (แนวหนา 34, 11795 (31 ก.ค. 2556) 13)

ก14091

เกษตรฯยันไมมีนโยบายปลูกพืชจีเอ็มโอ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9079 (1 ส.ค. 2556) 7)

ก14095

เครื่องซักผา ชักโครกประหยัดน้ํา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9079 (1 ส.ค. 2556) 8)

ก14097

'โคคลาน'ยาทาภายนอก (คมชัดลึก 12, 4304 (2 ส.ค. 2556) 13)

ก14115

จริงหรือ 'ฟาผากลางวันแสกๆ' (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9083 (5 ส.ค. 2556) 3)

ก14070

จัดงาน 'คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ' ทั่วประเทศ ชวยเหลือเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
(เดลินวิ ส ฉ. 23,300 (29 ก.ค. 2556) 28)
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ก14110

จีน-มาเลยเขม'กํามะถัน'ลําไย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9094 (16 ส.ค. 2556) 15)

ก14058

จุลินทรียยอยสลายตอซังแทนการเผา (เดลินิวส ฉ. 23,297 (26 ก.ค. 2556) 27)

ก14082

ชม'หยดแรก' น้ํามันจากสาหรายในงานเปดโลกทัศนวทิ ยฯ 50 ป วว. (เดลินวิ ส ฉ. 23,302
(10 ก.ค. 2556) 11)

ก14113

'ซีรูเลียม'พืชคลุมในสวนยาพารา (เดลินวิ ส ฉ. 23,307 (5 ส.ค. 2556) 28)

ก14109

ขึ้นสูอวกาศญีป่ ุนสงหุน ยนตพูดไดปูทางสรางผูชวยมนุษยเขตนอกโลก (คมชัดลึก 12, 4307
(5 ส.ค. 2556) 12)

ก14098

ดันน้ําผึ้งปอนตลาดโลก (แนวหนา 34, 11797 (2 ส.ค. 2556) 13)

ก14090

เตือนน้ํามันรัว่ อุดมสารพิษ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9079 (1 ส.ค. 2556) 2)

ก14105

ทองศูนยนครพนมรูจัก'นพ1.'ลิ้นจี่พันธุใหม-ปลูกดีถิ่นอีสาน (กรุงเทพธุรกิจ 12, 4305
(4 ส.ค. 2556) 6)

ก14118

เทรนดแสงโลก'สวย' (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9083 (5 ส.ค. 2556) 9)

ก14093

นวัตกรรม พลังงานในอนาคต (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9079 (1 ส.ค. 2556) 8)

ก14085

'น้ําตรีผลา' เครื่องดื่มสมุนไพรแบรนดไทยมากประโยชน (คมชัดลึก 12, 4302 (31 ก.ค.
2556) 12)

ก14052

น้ําตาล...ฆาตกรเลือดเย็น!! (เดลินวิ ส ฉ. 23,296 (25 ก.ค. 2556) 8)

ก14072

น้ําตาลฆาตกรเลือดเย็น (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9076 (29 ก.ค. 2556) 3)

ก14083

แนะธุรกิจเสริมนวัตกรรมรับเออีซี (เดลินวิ ส ฉ. 23,302 (31 ก.ค. 2556) 12)

ก14063

แนะประโยชนการรับประทาน 'วิตามิน' ชวยเสริมภูมิคุมกันใหรางกาย (เดลินิวส ฉ. 23,299
(28 ก.ค. 2556) 4)
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ก14120

บทเรียนจากความไมพรอมแกวิกฤติ'คราบน้ํามัน' (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9083 (5 ส.ค. 2556) 15)

ก14107

'บัวหลวง' ราชินีแหงไมน้ําสรรพคุณตั้งแตรากจรดใบ(จบ) (คมชัดลึก 12, 4307 (5 ส.ค.
2556) 22)

ก14073

'ประธูป บุญเชิด' กับความสําเร็จ...ในการอนุรักษดนิ และน้ําดวยหญาแฝก (เดลินวิ ส
ฉ. 23,301 (30 ก.ค. 2556) 28)

ก14077

ปลาจีเอ็มเรืองแสงสีรุง (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9078 (31 ก.ค. 2556) 7)

ก14061

'ปลูกมะนาวแปนดกพิเศษบนตนตอสมโวลคา-เมอเรียนา' (เดลินวิ ส ฉ. 23,298 (27 ก.ค.
2556) 12)

ก14064

ปวดทองเรื้อรังระวังเนื้องอกกระเพาะอาหาร (เดลินิวส ฉ. 23,299 (28 ก.ค. 2556) 6)

ก14053

แปงขาวเจาไทยกลายเปน 'ฮีโร' ชวยเด็กไกลภูมิแพ (เดลินวิ ส ฉ. 23,296 (25 ก.ค. 2556) 21)

ก14054

ผนึกกําลังปลูกปา 5,000 ไร (เดลินวิ ส ฉ. 23,296 (25 ก.ค. 2556) 24)

ก14108

ผลงานวิจัยเรื่องขาวของไทย (1) (คมชัดลึก 12, 4307 (5 ส.ค. 2556) 22)

ก14056

ผาทอลายน้ําไหล ไทยลื้อ ผลงานเดนบานหลายทุง (สยามรัฐ 64, 22005 (26 ก.ค. 2556) 16)

ก14096

ผาฝายปนมือยอมสีธรรมชาติ 100% ภูมิปญญาบานนาเดา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9079 (1 ส.ค.
2556) 9)

ก14074

แผนที่เกษตรออนไลน...ใชงานไดจริง (เดลินิวส ฉ. 23,301 (30 ก.ค. 2556) 28)

ก14076

แผนที่สมอง 3 มิติ เพื่อการเรียน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9078 (31 ก.ค. 2556) 7)

ก14069

พด.แนะทําปุย อินทรียคุณภาพสูงใชเองลดตนทุนการผลิต (เดลินวิ ส ฉ. 23,300 (29 ก.ค.
2556) 28)

ก14086

พระมหากรุณาธิคุณฟนฟูระบบนิเวศนสัตวน้ํา (เดลินวิ ส ฉ. 23,303 (1 ส.ค. 2556) 9)
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ก14089

มุงใชเทคโนฯพัฒนาดินเนนวิจัยจุลินทรียฟ นฟู (คมชัดลึก 12, 4303 (1 ส.ค. 2556) 12)

ก14065

เมล็ดมะมวงหิมพานตเคลือบน้ําตาลโตนด ขนมพื้นเมืองชาวใต (สยามรัฐ 64, 22008
(29 ก.ค. 2556) 16)

ก14117

ยางรถยนต (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9083 (5 ส.ค. 2556) 5)

ก14087

ยืนยันขาวไทยยังปลอดภัยไมพบเมทิลโบรไมด (แนวหนา 34, 11796 (1 ส.ค. 2556) 13)

ก14114

เรงออกกฎหมายคุมครองพันธุพืชรับเออีซี (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9083 (5 ส.ค. 2556) 7)

ก14066

เรียนรูตามรอยพระยุคลบาท : โครงการน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (๑) (สยามรัฐ
64, 22008 (29 ก.ค. 2556) 8)

ก14112

พระเรียนรูต ามรอยยุคลบาท : โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ (2) (เดลินิวส ฉ. 23,307
(5 ส.ค. 2556) 28)

ก14051

ลากกระชังปลา-ใชเครื่องออกซิเจน วิธีเอาชนะธรรมชาติในเขื่อนลําปาว (คมชัดลึก 12, 4296
(25 ก.ค. 2556) 12)

ก14055

'วายรายไวรัสตับอักเสบ' (สยามรัฐ 64, 22004 (25 ก.ค. 2556) 19)

ก14078

"ไวนทเุ รียน" หมักจากสิงคโปร (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9078 (31 ก.ค. 2556) 7)

ก14102

ส.โรงไฟฟาชีวมวลจี้รัฐหนุนผลิตไฟฟาไมโตเร็ว (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9081 (3 ส.ค. 2556) 5)

ก14088

สธ.เผยสารคริสโซไทลที่อยูในแรใยหินกอใหเกิดมะเร็งในเหมือง-อุตสาหกรรม (แนวหนา
34, 11796 (1 ส.ค. 2556) 21)

ก14111

สมแขก...ผลิตภัณฑลดน้ําหนักสูตรธรรมชาติ (คมชัดลึก 12, 4307 (5 ส.ค. 2556) 14)

ก14081

สมโอ (เดลินวิ ส ฉ. 23,302 (31 ก.ค. 2556) 32)

ก14057

สหกรณสรางชาติ...เดินหนาพัฒนาสินคามาตรฐานสหกรณมุงสูสากล (สยามรัฐ 64, 22005
(26 ก.ค. 2556) 16)
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ก14062

'สายตาผิดปกติ...ภูมิแพขนึ้ ตาในเด็ก' ตรวจคัดกรองลวงหนา...รักษาหายได (เดลินิวส
ฉ. 23,299 (28 ก.ค. 2556) 4)

ก14103

สารกันแดดจากแนวปะการังชวยชีวิตมนุษย (คมชัดลึก 12, 4305 (3 ส.ค. 2556) 14)

ก14116

สูตรตอลมหายใจเซรามิกลําปาง (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9083 (5 ส.ค. 2556) 5)

ก14059

ใสทอระบายนานแคไหน ในมะเร็งทอน้ําดี (คมชัดลึก 12, 4297 (26 ก.ค. 2556) 21)

ก14104

หญาหนอน(ถั่งเชา) : หญาหรือหนอนกันแน?? (คมชัดลึก 12, 4305 (3 ส.ค. 2556) 7)

ก14101

'หนองตาไก'หมูบานทอผาไหมแวะชม-ชอปของฝากโอทอป5ดาว (เดลินิวส ฉ. 23,304
(2 ส.ค. 2556) 3)

ก14067

หนุน'น้ําผึ้งไทย'..กาวไกลสูตลาดโลก (เดลินิวส ฉ. 23,300 (29 ก.ค. 2556) 28)

ก14075

หลักสูตรโรงเรียน "ชาวนาตนแบบ" สูเปาหมายผลิตเมล็ดขาว"พันธุดี" (คมชัดลึก 12, 4301
(30 ก.ค. 2556) 12)

ก14106

อย.เรียกคืนนมยี่หอดังนิวซีแลนด บริษัทแมรับปนเปอน'แบคทีเรีย' (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9082
(4 ส.ค. 2556) 1, 4)

ก14079

อย. สกัดปญหาตนน้ํารุกคืบแกอาหารปนเปอน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9078 (31 ก.ค. 2556) 15)

ก14119

อาเซียน46ป อาเซียนสปริต (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9083 (5 ส.ค. 2556) 11)

