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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS
COMPILING FILES
BSTI
IR 29

BSTI
IRF-29

BSTI
CF-48

การแปรรูปปลาสลิด : ประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] : สํานัก, 2556.
1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).

การแปรรูปปลาสลิด : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :
สํานัก, 2556. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).

ผลิตภัณฑหนอไม (Bamboo shoot products) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สํานัก
หอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.
[กรุงเทพฯ] : สํานักฯ , 2556. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).

DISEASES
581.6
PRI

Princess Chulabhorn International Science Congress (7th : 2012 : Bangkok, Thailand).
Cancer : from basic research to cure : the 7th Princess Chulabhorn International
Science Congress, November 29-December 3, 2012, Bangkok, Thailand / Organized by
the Chulabhorn Research Institute. Bangkok, Thailand : Chulabhorn Research Institute,
c2012. 478 p.
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FOOD & FOOD TECHNOLOGY
Ref.
664.072
AFR

Advances in food and nutrition research ; v.64 / edited by Steve L. Taylor. Amsterdam :
Elsevie ; Academic Press, c 1948-2011. xx, 466 p.

MICROBIOLOGY
Ref.
576.05
ADV
V.80

Advances in applied microbiology; v.80. New York : Academic Press ; Elsevier,
c1959- 2012. vii, 163 p.

ORGANIC CHEMISTRY
Ref.
547.75
ADV

Advances in protein chemistry and structural biology ; v.88 / Alexander Mcpherson. Oxford,
U.K.; Amsterdam : Elsevier / Academic Press, c1944-2011. vii, 191 p.

STANDARD & REGULATION
Std.
ASTM
2013

ASTM International.
Annual book of ASTM standards 2013 / ASTM International. West Conshohocken,
Pa. : ASTM International, c2013. 9 v.
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วิทยาศาสตรทวั่ ไป
352.13
ก 831
2555

9 องคการ บนเสนทางสูความเปนเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจําป พ.ศ. 2555 / สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2555. 64 หนา.

609
ส 727
2556

10 นักประดิษฐผูเปลี่ยนแปลงโลก = 10 Inventors who changed the world /
ดวงธิดา ราเมศวร, เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2556]. 223 หนา.

613
ก 495
2554
ล.2-4

การแพทยบูรณาการ 2 ฉบับหมอมวลชน = Integrated healthcare / ผูเรียบเรียง :
นพ.นิวัฒน ศิตลักษ... [และคนอื่นๆ]. นนทบุรี : ม.ป.พ., 2554. 288 หนา.
(การแพทยบูรณาการ ; ล.2-4).

551.49
ก 636
2555

296.73
ข 286
2551
006.7
จ 571
2556

618.1
ช 362
2552

กิจการ พรหมมา, รศ.ดร.
อุทกธรณีวิทยา = Hydrogeology / รศ.ดร. กิจการ พรหมมา. กรุงเทพฯ :
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 484 หนา.

ขอกําหนดอาหารโคเชอร = Kosher Food / ผูเรียบเรียง อรอนงส มหัคฆพงศ. กรุงเทพฯ :
สถาบันอาหาร, 2551. 83 หนา.

จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ.
สรางเว็บ Mobile application ดวย Dreamweaver CS6 / จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ.
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556. 304 หนา.

ชัญวลี ศรีสุโข, พ.ญ.
Inside ผูหญิง / พ.ญ. ชัญวลี ศรีสุโข. กรุงเทพฯ : มติชน, 2552. 221 หนา.
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341.247
ท 932
2552
530.12
น 231
2553

ไทยกับการเปนประธานอาเซียน / รศ.ดร. ประภัสสร เทพชาตรี, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552. 112 หนา.
นรา จิรภัทรพิมล, รศ.ดร.
กลศาสตรควอนตัม / รศ.ดร. นรา จิรภัทรพิมล. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2553. 260 หนา.

วิจัย
303.609593
ป 525
ปญหาชายแดนใต...มองผานงานวิจัยของ ม.อ. / บรรณาธิการ นิรันดร สุมาลี. สงขลา :
2555
สํานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2555. 106 หนา.
923.1593
พ 357
2555
153.6
พ 791
2555
672.36
พ 994
2555

363.7392
ม 137
2556

พระมหากษัตริยกับงานสิทธิมนุษยชน / สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ.
กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2555. 180 หนา.
พีส, อัลแลน.
ภาษากายในทีท่ ํางาน = Body language in the work place / Allan & Barbara Pease,
เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ, แปล. กรุงเทพฯ : มติชน, 2556. 176 หนา.
ไพลิน ฤกษจิรสวัสดิ์, รศ.
หลักพื้นฐานของกรรมวิธีทางความรอนของเหล็กกลา = Fundamentals of heat
treatment of steels / รศ. ไพลิน ฤกษจิรสวัสดิ์. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2555. 197 หนา.
มณีรัตน องควรรณดี, ผศ.ดร.
การจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร : มลพิษอากาศในอาคาร การตรวจวัดและ
วิธีการควบคุมทางวิศวกรรม / ผศ.ดร. มณีรัตน องควรรณดี. มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. xii, 222 หนา.
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333.823
ม 850
2556

เมื่อน้ํามันหมดโลก เราจะอยูกันอยางไร ? / เรียบเรียงโดย : ผศ. สุชาติ สุภาพ. นนทบุรี :
Science Publishing, 2556. 108 หนา.

030
ร 186
2556

รอบรู 365 วัน / โกสินทร รตนประเสริฐ, เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : นานาสํานักพิมพ, 2556.
239 หนา.

333.91
พ 113
2555

658.4
ส 773
2555

808.51
ส 773
2554
341.247
ส 861
2555

532.5
ส 928
2553

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องคการมหาชน).
โลกแหงน้ํา = The World of water / สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน). กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2555. 268 หนา.

สุทธิชัย ปญญโรจน, ดร.
ครบเครื่องเรื่องนักบริหาร = Professional manager / ดร. สุทธิชัย ปญญโรจน.
กรุงเทพฯ : ปญญาชน, 2555. 152 หนา.

สุทธิชัย ปญญาโรจน, ดร.
พูดอยางมีกึ๋น / ดร. สุทธิชัย ปญญาโรจน. กรุงเทพฯ : ปญญาชน, 2554. 105 หนา.

สุรินทร พิศสุวรรณ, ดร.
อาเซียน รูไว ไดเปรียบแน / ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ, เรื่อง ; สุกัญญา มกราวุธ,
ผูเรียบเรียง. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : อมรินทร อมรินทรพริ้นติง้ แอนดพับลิชชิ่ง, 2555.
185 หนา.

เสรี จันทรโยธา, ผศ.ดร.
ชลศาสตร / เสรี จันทรโยธา. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553.
620 หนา.
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613.2
ห 326
2556
613.2
อ 312
2554
ล.1

635.3
อ 543
2554

หลักโภชนศาสตร / เรียบเรียงโดย ดร. นิธิยา รัตนาปนนท และดร. วิบลู ย รัตนาปนนท.
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2556. 512 หนา.

อยูแบบไทย ในโลกยุคใหม : โครงการสื่อความรูจากคลังวิทยานิพนธจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เลม 1 / ผูเรียบเรียง : รัตนา พงษวานิชอนันต... [และคนอืน่ ๆ] ;
บรรณาธิการเนื้อหา : อภิญญา ตันทวีวงศ. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2554. 125 หนา.

อันยา โพธิวัฒน.
มหัศจรรยดอกไมกินได / อันยา โพธิวัฒน. กรุงเทพฯ : more of life, 2554.
226 หนา.
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PATENTS & INVENTIONS
Pat.file 197 : Edible chopsticks
1. CN 1,334,057

Edible chopsticks made of rice.

2. CN 101,156,740

An edible chopstick.

3. CN 101,288,543

Eatable chopstick.

4. CN 102,247,088

Edible chopsticks.

5. CN 202,104,682

Edible environment-friendly chopstick joint.

6. CN

Edible convenient chopsticks.

202,222,956
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STANDARDS & REGULATIONS
JAPAN
JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION
JIS G 0306 : 2009
JIS G 0320 : 2009
JIS G 0416 : 2008

JIS G 0431 : 2009
JIS G 0553 : 2008
JIS G 0559 : 2008
JIS G 0560 : 2008
JIS G 0801 : 2008
JIS G 2402 : 2009
JIS Q 1001 : 2009

JIS Q 1013 : 2009

JIS Z 2243 : 2008
JIS Z 2244 : 2009
JIS Z 2251 : 2009
JIS Z 2254 : 2008

Steel forgings – general technical requirements
(amendment 1).
Heat analysis of steel products -- test method.
Steel and steel products – location and preparation of
samples and test pieces for mechanical testing
(amendment 1).
steel products – employer’s qualification system for nondestructive testing (NDT) personnel.
Steel – macroscopic examination by etching.
Steel – determination of case depth after flame hardening or
induction hardening.
Sulphur print for steel—test method.
Ultrasonic testing of steel plates for pressure vessels.
Aluminium dross for iron and steel making.
Conformity assessment – conformity assessment for
Japanese Industrial Standards – general guidance on a
third-party certification system for products.
Conformity assessment – conformity assessment for
Japanese Industrial Standards – guidance on a thirdparty certification system for steel products.
Brinell hardness test – test method.
Vickers hardness test – test method.
Knoop hardness test – test method.
Metallic materials – sheet and strip – determination of plastic
strain ratio.
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SELECTED ARTICLES
Absolute quantitative analysis for sorbic acid in processed foods using proton nuclear magnetic
resonance spectroscopy (Analytica Chimica Acta 734 (July) 2012 : 54-61)
Anaerobic treatment of wastewater from used industrial oil recovery (Journal of Chemical
Technology and Biotechnology 87 (9) 2012 : 1320-1328)
Anthelmintic drug residues in beef : UPLC-MS/MS method validation, European retail beef
survey, and associated exposure and risk assessments (Food Additives and Contaminants 29
(5) 2012 : 746-760)
Aromatic amines from polyurethane adhesives in food packaging : the challenge of identification
and pattern recognition using Quadrupole-Time of Flight-Mass Spectrometry (Analytica
Chimica Acta 756 (December) 2012 : 49-59)
Assessment of liquid chromatography-tandem mass spectrometry approaches for the analysis of
ceftiofur metabolites in poultry muscle (Food Additives and Contaminants 29 (2) 2012 : 197207)
An attempt to estimate service terms of tableware made of amino resins (Food Additives and
Contaminants 29 (11) 2012 : 1791-1799)
Beta glucan : a valuable functional ingredient in foods (Critical Reviews in Food Science and
Nutrition 52 (1) 2012 : 201-212)
Bypass chromatography-design and analysis of an improved strategy for operating batch
chromatography processes (Journal of Chromatography A 1230 (March) 2012 : 77-92)
Carbon disulfide biofiltration : influence of the accumulation of biodegradation products on
biomass development (Journal of Chemical Technology and Biotechnology 87 (6) 2012 :
764-771)
Carbon nanotubes applications in separation science : a review (Analytica Chimica Acta 734
(July) 2012 : 1-30)
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Catalytic gold nanoparticles for fluorescent detection of mercury (II) and lead (II) ions
(Analytica Chimica Acta 745 (October) 2012 : 124-130)
Comparison of indirect and direct quantification of esters of monochloropropanediol in
vegetable oil (Journal of Chromatography A 1236 (May) 2012 : 189-201)
Cyclic oligomers in polyamide for food contact material : quantification by HPLC-CLND and
single-substance calibration (Food Additives and Contaminants 29 (5) 2012 : 846-860)
Determination of arsenic and antimony in seawater by voltammetric and chronopotentiometric
stripping using a vibrated gold microwire electrode (Analytica Chimica Acta 746 (October)
2012 : 53-62)
Determination of arsenic in chicken feed by hydride generation atomic absorption spectrometry
after pre-concentration with polyurethane foam (Food Additives and Contaminants 29 (11)
2012 : 1689-1695)
Determination of eight fluoroquinolones in groundwater samples with ultrasound-assisted ionic
liquid dispersive liquid-liquid microextraction prior to high-performance liquid
chromatography and fluorescence detection (Analytica Chimica Acta 748 (October) 2012 :
20-27)
Determination of nitrocellulose by capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence
detection (Analytica Chimica Acta 745 (October) 2012 : 149-155)
Electrochemistry coupled to (liquid chromatography /) mass spectrometry-current state and
future perspectives (Journal of Chromatography A 1259 (October) 2012 : 16-49)
Experimental design and data evaluation considerations for comparisons of reference materials
(Accreditation and Quality Assurance 17 (6) 2012 : 567-588)
Gas chromatographic determination of phosphate-based flame retardants in styrene-based
polymers from waste electrical and electronic equipment (Journal of Chromatography A 1262
(November) 2012 : 188-195)
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Gas chromatography using resistive heating technology (Journal of Chromatography A 1261
(October) 2012 : 46-57)
A high-throughput approach for the determination of pesticide residues in cucumber samples
using solid-phase microextraction on 96-well plate (Analytica Chimica Acta 740 (August)
2012 : 36-42)
Identification of control parameters for the sulfur gas storability with bag sampling methods
(Analytica Chimica Acta 738 (August) 2012 : 51-58)
Liquid chromatography-nuclear magnetic resonance coupling as alternative to liquid
chromatography-mass spectrometry hyphenations : curious option or powerful and
complementary routine tool? (Journal of Chromatography A 1259 (October) 2012 : 50-61)
A method for improving the calculation accuracy of acid-base constants by inverse gas
chromatography (Journal of Chromatography A 1231 (March) 2012 : 73-76)
A method for the determination of acrylamide in a broad variety of processed foods by GC-MS
using xanthydrol derivatization (Food Additives and Contaminants 29 (5) 2012 : 705-715)
Method validation for the determination of total mercury in fish muscle by cold vapour atomic
absorption spectrometry (Food Additives and Contaminants 29 (4) 2012 : 617-624)
A new selective liquid membrane extraction method for the determination of basic herbicides in
agro-processed fruit juices and Ethiopian honey wine (Tej) samples (Food Additives and
Contaminants 29 (5) 2012 : 789-798)
On-line gas chromatographic analysis of higher alcohol synthesis products from syngas (Journal
of Chromatography A 1247 (July) 2012 : 134-145)
Production of Fusarium verticillioides biocontrol agents, Bacillus amyloliquefaciens and
Microbacterium oleovorans, using different growth media : evaluation of biomass and
viability after freeze-drying (Food Additives and Contaminants 29 (2) 2012 : 287-292)
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Rapid sample preparation procedure for As speciation in food samples by LC-ICP-MS (Food
Additives and Contaminants 29 (5) 2012 : 780-788)
Recent developments in liquid chromatography-mass spectrometry and related techniques
(Journal of Chromatography A 1259 (October) 2012 : 3-15)
Reduction of mycotoxins in white pepper (Food Additives and Contaminants 29 (12) 2012 :
1947-1958)
Removal of Cd (II) ions from aqueous solution using a cation exchanger derived from banana
stem (Journal of Chemical Technology and Biotechnology 87 (5) 2012 : 714-722)
Role of chromatography in the development of standard reference materials for organic analysis
(Journal of Chromatography A 1261 (October) 2012 : 3-22)
Selective melamine detection in multiple sample matrices with a portable Raman instrument
using surface enhanced Raman spectroscopy-active gold nanoparticles (Analytica Chimica
Acta 733 (July) 2012 : 48-55)
Selective recovery of gold by simultaneous adsorption-reduction using microalgal residues
generated from biofuel conversion processes (Journal of Chemical Technology and
Biotechnology 87 (3) 2012 : 393-401)
Similarity analyses of chromatographic fingerprints as tools for identification and quality control
of green tea (Journal of Chromatography B 910 (December) 2012 : 61-70)
Speciation of mercury in fish samples by flow injection catalytic cold vapour atomic absorption
spectrometry (Analytica Chimica Acta 721 (April) 2012 : 22-27)
Streamlining sample preparation and gas chromatography-tandem mass spectrometry analysis of
multiple pesticide residues in tea (Analytica Chimica Acta 743 (September) 2012 : 51-60)
Thin layer coulometric determination of nitrate in fresh waters (Analytica Chimica Acta 744
(September) 2012 : 39-44)
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Time- and temperature-dependent migration studies of Irganox 1076 from plastics into foods and
food simulants (Food Additives and Contaminants 29 (5) 2012 : 836-845)
Ultrasonic-assisted water extraction and solvent bar microextraction followed by gas
chromatography-ion trap mass spectrometry for determination of chlorobenzenes in soil
samples (Journal of Chromatography A 1256 (September) 2012 : 9-14)
Ultrasound assisted extraction of phenolic compounds from grapes (Analytica Chimica Acta 732
(June) 2012 : 100-104)
Validation of a quantitative and confirmatory method for residue analysis of aminoglycoside
antibiotics in poultry, bovine, equine and swine kidney through liquid chromatographytandem mass spectrometry (Food Additives and Contaminants 29 (4) 2012 : 517-525)
Validation of a rapid and sensitive routine method for determination of chloramphenicol in
honey by LC-MS/MS (Food Additives and Contaminants 29 (4) 2012 : 596-601)
Validation of an LC-MS/MS method for malachite green (MG), leucomalachite green (LMG),
crystal violet (CV) and leucocrystal violet (LCV) residues in fish and shrimp (Food Additives
and Contaminants 29 (4) 2012 : 602-608)
Within-laboratory validation of a multiresidue method for the analysis of 98 pesticides in mango
by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (Food Additives and Contaminants
29 (4) 2012 : 641-656)
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INFORMATION FILES
IF 29 (60)

Allyl fragrance and flavor ingredients-from floral-rosy to green (Perfumer &
Flavorist 37 (8) 2012 : 56-59)

IF 140 (69)

Assessment and modeling of a sequential process for water treatmentadsorption and batch CWAO regeneration of activated carbon (Industrial
& Engineering Chemistry Research 51 (26) 2012 : 9136-9144)

IF 8 (108)

Characterization of normal and waxy corn starch for bioethanol production
(Journal of Agricultural and Food Chemistry 61 (2) 2012 : 379-386)

IF 60 (58)

Characterization of the nematicidal activity of natural honey (Journal of
Agricultural and Food Chemistry 60 (30) 2012 : 7428-7434)

IF 140 (70)

The effect of surface properties in activated carbon on mercury adsorption
(Industrial & Engineering Chemistry Research 51 (26) 2012 : 8867-8874)

IF 34 (235)

Essential oils reduce Escherichia coli O157:H7 and Salmonella on Spinach
leaves (Journal of Food Protection 75 (3) 2012 : 488-496)

IF 92 (171)

Functionalizing cellulose fibers by mineral and ceramic nanoparticle
deposition (American Ceramic Society Bulletin 91 (6) 2012 : 28-31)

IF 110 (174)

In-syringe demulsified dispersive liquid-liquid microextraction and high
performance liquid chromatography-mass spectrometry for the determination
of trace fungicides in environmental water samples (Analytica Chimica Acta
724 (April) 2012 : 47-53)

IF 83 (152)

Materials-based approaches to minimizing solvent usage in analytical sample
preparation (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 39 (October) 2012 :
228-244)

IF 92 (170)

New opportunities for transparent ceramics (American Ceramic Society
Bulletin 92 (2) 2013 : 32-37)
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IF 83 (151)

An overall uncertainty approach for the validation of analytical separation
methods (Analyst 138 (16) 2013 : 4677-4691)

IF 130 (38)

A process approach to ISO/IEC 17025 in the implementation of a quality
management system in testing laboratories (Accreditation and Quality
Assurance 17 (5) 2012 : 519-527)

IF 31 (181)

Production, health aspects and potential food uses of dairy prebiotic
galactooligosaccharides (Journal of the Science of Food and Agriculture
92 (10) 2012 : 2020-2028)

IF 110 (173)

Recognition of chemical compounds in contaminated water using timedependent multiple dose cellular responses (Analytica Chimica Acta
724 (April) 2012 : 30-39)

IF 125 (36)

Recovery of high added-value components from food wastes : conventional,
emerging technologies and commercialized applications (Trends in Food
Science & Technology 26 (2) 2012 : 68-87)

IF 33 (54)

The role of protective and probiotic cultures in food and feed and their
impact in food safety (Trends in Food Science & Technology 22 (S1)
2011 : S58-S66)

IF 31 (182)

Selective enumeration of probiotic microorganisms in cheese (Food
Microbiology 29 (1) 2012 : 1-9)

IF 20 (83)

A simple yet effective chromogenic reagent for the rapid estimation of
bromate and hypochlorite in drinking water (Analyst 138 (2) 2013 :
434-437)

IF 90 (109)

Three-dimensional structures self-assembled from DNA bricks (Science
338 (6111) 2012 : 1177-1183)

IF 29 (61)

Voltammetric discrimination of skatole and indole at disposable screen
printed electrodes (Analyst 138 (5) 2013 : 1346-1352)
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บทความวารสารไทย
14 คําถาม... ภูมิแพอาหาร (หมอชาวบาน 34, 408 (เม.ย. 2556) 10-18)
CFBC เทคโนโลยีถายหินสะอาดสําหรับหมอไอน้ําอุตสาหกรรม (CFBC Clean Coal Technology for
Industrial Boilers) (ENGINEERING TODAY 11, 123 (มี.ค. 2556) 60-63)
Food for Brain (FOOD FOCUS THAILAND 8, 85 (Apr. 2013) 44-45)
Near Field Communication (NFC) กับโฉมหนาธุรกิจในยุคที่ขาดมือถือไมได (ไมโครคอมพิวเตอร
31, 331 (ก.พ. 2556) 51-55)
กลยุทธรักษโลกดวยโลจิสติกสสีเขียว (ENGINEERING TODAY 11, 122 (ก.พ. 2556) 79-82)
กาซชีวภาพอัดในยานยนต (Compressed Bio-methane Gas : CBG) (วารสารนโยบายพลังงาน
ฉ. 97 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 63-66)
การควบคุมกําจัดแมลงโดยเทคนิคการใชแมลงที่เปนหมัน (TINT MAGAZINE SPECTAL ISSUE
(2013) 35-36)
การจัดการขยะและกาซชีวภาพ (วารสารสิ่งแวดลอม 17, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 12-20)
การจัดการโลจิสติกสของโรงสีขาว (Logistics Management of Rice Mill) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY
REVIEW 17, ฉบับพิเศษ (2555) 119-124)
การใชรังสีปรับปรุงสมบัติของสารตัวเติมเสริมแรงในยาง (TINT MAGAZINE SPECTAL ISSUE
(2013) 31-32)
การดัดแปรพืน้ ผิวเสนใยธรรมชาติ (TECHNOLOGY PROMOTION 39, 227 (Feb.- Mar. 2013) 61-64)
การตรวจสอบฉลากและรหัสสินคา (FOOD FOCUS THAILAND 8, 84 (Mar. 2013) 42-44)
การตรวจหาการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในน้ําดื่มบริการฟรีจากรานอาหารในมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (วารสารคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 3, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2555) 16-28)
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การเตรียมพรอมของประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน (พัฒนาเทคนิคศึกษา 24, 82 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 3-11)
การบริโภคขาวขาวของคนไทย มีผลตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือไม (วารสารการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม 35, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 46-51)
การประเมินความสามารถหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารอาหารในนมพรอมดื่ม (วารสารกรมวิทยาศาสตร
การแพทย 53, 3-4 (ก.ค.-ธ.ค. 2554) 181-191)
การผลิตลําไยในฤดูและนอกฤดู (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 546 (มี.ค. 2556) 68, 70-71)
การพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง ตามวิถีไทย (UPDATE 28, 304 (ก.พ. 2556) 37-39)
การพัฒนาโครงการ โรงไฟฟานิวเคลียรในสาธารณรัฐเกาหลี (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 97 (ก.ค.-ก.ย.
2555) 57-62)
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Environment) และผูคน (People) : กรณีศึกษา บรรจุภณ
ั ฑ
เพื่อการวางจําหนายพืชอบแหงโครงการหลวง (วารสารการบรรจุภณ
ั ฑ 21, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 6-11)
การพัฒนาสูอตุ สาหกรรมเชิงนิเวศ (ENGINEERING TODAY 11, 123 (มี.ค. 2556) 79-82)
การเลี้ยงหอยแมลงภู (Perna viridis) โดยการใชเสามะพราวทดแทนเสาไมไผ : กรณีศึกษาชุมชนประมง
บางกะเจา จังหวัดสมุทรสงคราม (วารสารคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 3, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2555) 8-15)
การวิเคราะหไอโซโทป (Isotope Analysis) (TINT MAGAZINE SPECTAL ISSUE (2013) 25-26)
กินปลา "เพิ่ม" หรือ "ลดโอกาส" เปนเบาหวาน (หมอชาวบาน 34, 407 (มี.ค. 2556) 32-33)
โกดังปลอดภัย... ใชสารรมควันอยางถูกวิธี (FOOD FOCUS THAILAND 8, 84 (Mar. 2013) 52-53)
ข ไข เพื่อชีวิต (UPDATE 28, 304 (ก.พ. 2556) 27-36)
ขอควรระวัง!! ของการนวดเพื่อสุขภาพ (MODERN MANUFACTURING 10, 117 (Nov. 2012) 114)
ขา... ยาดีคูครัวไทย (หมอชาวบาน 34, 408 (เม.ย. 2556) 26-27)
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ไขผํา : ผักพื้นบานสุดยอดโปรตีน (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 546 (มี.ค. 2556) 108-109)
ครั้งแรกของโลก "ชุดแสดงผลอักษรเบรลล" อานขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากแสงซินโครตรอน (UPDATE
28, 305 (มี.ค. 2556) 73-75)
ความหวาน ประโยชนหรือโทษตอสุขภาพ (วารสาร อพวช. 11, 128 (ก.พ. 2556) 24-27)
คําถาม "ตา" ที่คาใจ (หมอชาวบาน 34, 408 (เม.ย. 2556) 36-37)
เคปกูสเบอรรี่ ไมผลขนาดเล็กคุณคายิ่งใหญ (หมอชาวบาน 34, 408 (เม.ย. 2556) 20-24)
เครื่องชวยฟงดิจิทัลแบบประหยัดตัวชวยหู เพื่อผูพิการไทย (UPDATE 28, 305 (มี.ค. 2556) 70-72)
จุดแข็งและจุดออนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW
18, 239 (ต.ค. 2555) 68-75)
ซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดลอม (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 17, ฉบับพิเศษ (2555) 94-104)
ซีรูเลียม มหัศจรรยพืชคลุมดิน (ตอนที่ 2) (กสิกร 85, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 27-37)
เซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน : พลังงานทดแทนแหงอนาคตอันใกล (พัฒนาเทคนิคศึกษา 24, 82 (เม.ย.-มิ.ย.
2555) 29-38)
โซลิดสเตตไดรฟ กับอนาคตสื่อบันทึกขอมูล (UPDATE 28, 305 (มี.ค. 2556) 27-32)
ตนแบบอาคารรักษโลก เพือ่ ผลิตภาพสีเขียว (ENGINEERING TODAY 11, 121 (ม.ค. 2556) 79-82)
แตงกวา... บํารุงผิว (หมอชาวบาน 34, 407 (มี.ค. 2556) 26-27)
ถาดพอลิเมอรชีวภาพสําหรับอาหารแชแข็ง (วารสารการบรรจุภัณฑ 21, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 37)
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ ขยะมีพษิ ทิ้งอยางไรใหถูกวิธี (ENERGY SAVING 5, 53 (เม.ย. 2556) 56)
ทะเลเปนกรด อาการโลกนาเปนหวง (UPDATE 28, 305 (มี.ค. 2556) 45-49)
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ทางเลือกใหมสําหรับการตรวจสอบ เชื้อซัลโมเนลลาแบบรวดเร็ว (FOOD FOCUS THAILAND
8, 85 (Apr. 2013) 52-53)
เทคนิคการเรืองรังสีเอกซดวยอนุภาคโปรตอนพลังงานสูง (TINT MAGAZINE SPECIAL ISSUE
(2013) 27-28)
เทคนิคใหมเพือ่ คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (FOOD FOCUS THAILAND 8, 84 (Mar. 2013) 56-59)
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากน้าํ เสียและการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชนในปจจุบนั (INDUSTRIAL
TECHNOLOGY REVIEW 18, 239 (ต.ค. 2555) 133-138)
เทคโนโลยีอีโคโนไมเซอรแบบควบแนน (Condensing Economizer) เพื่อการประหยัดพลังงาน
(ENGINEERING TODAY 11, 122 (ก.พ. 2556) 53-56)
ไทยควรตั้งรับและเตรียมตัวอยางไร? เมื่ออีกเพียงแค 3 ป AEC จะมาถึงตัว (INDUSTRY NEWS 7, 102
(เม.ย. 2555) 27-29)
ธนาคารขยะรีไซเคิล กับแนวทางสูสังคมคารบอนต่ํา (MODERN MANUFACTURING 10, 119
(Jan. 2013) 72-73)
แนวทางการจัดการเหตุฉกุ เฉินอุบัติภยั สารเคมีและวัตถุอนั ตราย (ตอนที่ 2) (INDUSTRIAL
TECHNOLOGY REVIEW 18, 239 (ต.ค. 2555) 99-106)
แนวทางการอนุรักษพลังงาน “ประหยัดพลังงานในที่ทาํ งาน” (FOOD FOCUS THAILAND 8, 84
(Mar. 2013) 60-61)
บัวบก ประโยชนมากกวาแกช้ําใน (MODERN MANUFACTURING 11, 121 (Mar. 2013) 114)
บัวหิมะ พืชหัวจากจีน (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 546 (มี.ค. 2556) 79)
“บานทรายงาม” หมูบานสมุนไพรอินทรีย ตนแบบการผลิตขาอินทรียแบบครบวงจร (เกษตรกรรม
ธรรมชาติ 16, 1 (2556) 36-44)
ประสิทธิภาพของน้ําทิ้งโรงพยาบาล ในการปลูกขาวโพดหวานพันธุชูการ 75 (วารสารการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 35, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 118-127)
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ไปหนองคาย... อยาลืมแวะชมไหมดาหลา (กสิกร 85, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 15-19)
ผลกระทบการสราง “เขื่อน” สงผลอยางไร กับสิ่งแวดลอมโลก (INDUSTRY NEWS 7, 102 (เม.ย. 2555)
38-40)
ผลกระทบของซิลเวอรนาโนตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม (TINT MAGAZINE SPECIAL ISSUE (2013)
54-55)
ผลการบริโภคปลาตอไขมันในเลือดของประชาชนในพืน้ ที่เกาะยาวนอย จังหวัดพังงา (วารสารการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 35, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 92-102)
แผนภาพสายธารคุณคา (Value Stream Mapping) เพื่อวิเคราะหคุณคากิจกรรมในโซอุปทาน
(INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 17, ฉบับพิเศษ (2555) 69-73)
พอรซเลนวีเนียร วัสดุเคลือบฟนเซรามิก (วารสาร อพวช. 11, 128 (ก.พ. 2556) 52-55)
พัฒนาการผลิตลําไย ในฤดูและนอกฤดู รับ AEC (เกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 1 (2556) 69-75)
พัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่ออนาคตของการคาไทยในอาเซียน (INDUSTRIAL TECHNOLOGY
REVIEW 17, ฉบับพิเศษ (2555) 43)
พิษรายจากแมลงกนกระดก (วารสาร อพวช. 11, 129 (มี.ค. 2556) 22-23)
เพชรสังฆาต รักษาโรคริดสีดวงทวาร (หมอชาวบาน 34, 407 (มี.ค. 2556) 20-25)
ฟาทะลายโจรเพิ่มคุณภาพสมุนไพรไทย (กสิกร 85, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 20-26)
มหัศจรรยคุณคาจาก ผลไมไทย (ประชาคมวิจยั 18, 104 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 7-18)
มะนาวผงปรุงรส-พรอมดื่ม โอท็อปชุมชนตนแบบแมบา นเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนาฯ ทายาง เพชรบุรี
(เทคโนโลยีชาวบาน 25, 546 (มี.ค. 2556) 30-31)
มะมวงน้ําดอกไมสงออก (กสิกร 85, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 64-70)
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มะเร็งผิวหนัง มะเร็งที่พบบอยที่สุด ตอนที่ 3 (หมอชาวบาน 34, 408 (เม.ย. 2556) 40-41)
เมื่อคลังสินคาปลอดภัย...ธุรกิจก็ลื่นไหลหายหวง (Warehouse Safety) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY
REVIEW 17, ฉบับพิเศษ (2555) 105-113)
‘แมทไบรท’ ซอฟตแวรสรางอัจฉริยะ (UPDATE 28, 305 (มี.ค. 2556) 43-44)
ใยอาหาร: ความหมาย วิธีวิเคราะห และการกลาวอาง (FOOD FOCUS THAILAND 8, 85 (Apr. 2013)
29-34)
รั้วไฟฟา เครื่องสรางพลังงานไฟฟาสําหรับรั้วไฟฟา (ตอนจบ) (HOBBY ELECTRONICS 21, 179
(ม.ค.-มี.ค. 2556) 41- 66)
ลดเค็มครึ่งหนึง่ คนไทยหางไกลไตวาย (หมอชาวบาน 34, 407 (มี.ค. 2556) 38-41)
ลบรอยเปอนดาง ใหจางหาย (UPDATE 28, 304 (ก.พ. 2556) 40-44)
“เลือก” แปรงสีฟน อาวุธคูปาก (หมอชาวบาน 34, 408 (เม.ย. 2556) 60-62)
โลกของแอนดรอยด (HOBBY ELECTRONICS 21, 179 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 67-72)
วิกิ (Wiki) หนังสือมีชีวิต (ไมโครคอมพิวเตอร 31, 333 (Apr. 2013) 62-67)
วิถีทางลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของอุตฯ เยื่อกระดาษและกระดาษ (ตอนจบ) (MODERN
MANUFACTURING 10, 119 (Jan. 2013) 82-85)
เวชศาสตรนิวเคลียรนิวไลฟชีวิตใหมของคนเปนมะเร็ง (เพลินพลังงาน 2, 2 (มิ.ย. 2555) 18-19)
ศักยภาพในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักอินทรีย (เกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 1 (2556) 55-58)
สมมีใบกับ พ.ร.บ. กักพืช (กสิกร 85, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 45-51)
“สรางทางรอดของสตรีกลุมเสี่ยงและดอยโอกาส...หางไกลมะเร็งเตานม” (วารสารการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 35, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 11-17)
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สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช เผยวิธีแกปญหา หนอนหัวดํามะพราว (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 546
(มี.ค. 2556) 62-63)
หนาแลงนี้ หันมาปลูกพืชใชน้ํานอยกันเถอะ (กสิกร 85, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 11-14)
หมามุยใหญ สมุนไพรจากชายทะเล (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 546 (มี.ค. 2556) 82-83)
หลักการของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนระหวางกาซกับของเหลว (economizer) (INDUSTRY NEWS
7, 102 (เม.ย. 2555) 77)
หวงโซอุปทานกับการรับมือภัยพิบัติ (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 17, ฉบับพิเศษ (2555)
84-88)
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษา หอตามลาดาวสุดล้ําแหงอาเซียน (UPDATE 28, 305
(มี.ค. 2556) 37-42)
หุนยนต บนไรนา (UPDATE 28, 304 (ก.พ. 2556) 76-80)
อดอาหาร ยืดอายุ เสริมสุขภาพ (UPDATE 28, 304 (ก.พ. 2556) 22-26)
อวสาน เบนซิน 91 ผลดีที่ไดคุมคาที่จะเสี่ยง (ENERGY SAVING 5, 53 (เม.ย. 2556) 20-25)
อากาศยาน ประหยัดพลังงาน ยอดเติบโตพุง สูงในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟก (ENERGY SAVING 5, 53
(เม.ย. 2556) 94-95)
อาหารดีท็อกซอารมณ (หมอชาวบาน 34, 407 (มี.ค. 2556) 10-18)
อาหารที่ชวยใหคุณอารมณดขี ึ้น (วารสาร อพวช. 11, 128 (ก.พ. 2556) 22-23)
อินเดีย... ขุมทองของเอเชียใต (India...The South Asia Blue Ocean) (MODERN MANUFACTURING
10, 117 (Nov. 2012) 74-77)
ไอนานเกิน 2 สัปดาห อาจเปนโรคปอดได? (หมอชาวบาน 34, 408 (เม.ย. 2556) 30-33)
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กฤตภาค
ก13585

3 กลุมอาชีพ ‘เครื่องแกงตํามือ ฟารมดวงสาคู ผึ้งโพรงไทย’ สะทอนความสําเร็จการพัฒนา
อาชีพ (เดลินวิ ส ฉ. 23,171 (22 มี.ค. 2556) 28)

ก13442

44 ป วันพระราชทานนาม ‘มหาวิทยาลัยมหิดล’ โชวผลงานคิดคน ‘ชุดตรวจสารฟอรมาลิน’
(เดลินวิ ส ฉ. 23,149 (28 ก.พ. 2556) 4)

ก13436

ก.วิทยหนุนลําไยบุกตลาดอินเดีย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8924 (27 ก.พ. 2556) 7)

ก13446

ก.วิทยฯปนนักเทคโนโลยีนาโน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8925 (28 ก.พ. 2556) 9)

ก13489

กฎสิ่งแวดลอมควบคุมสิ่งทอ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8932 (7 มี.ค. 2556) 12)

ก13611

กรมอนามัยสานตอ “อาหารปลอดภัย” จ.ขอนแกน (คมชัดลึก 12, 4197 (30 มี.ค. 2556) 8)

ก13454

‘กระดูกไกดํา’ ใหคุณทางยา (คมชัดลึก 12, 4150 (1 มี.ค. 2556) 12)

ก13471

กระทรวงวิทยปนครูอาชีวะพันธุนาโน สอศ.เตรียมสง 15 วิทยาลัยติวเขมขน (คมชัดลึก
12, 4154 (5 มี.ค. 2556) 11)

ก13615

กลยุทธออกแบบ ‘โลโกสินคา’ สรางมูลคาไดทกุ ธุรกิจ (เดลินวิ ส ฉ. 23,181 (1 เม.ย. 2556) 4)

ก13586

‘กองทุนสิ่งแวดลอม’ ปรับแผนยุทธศาสตรหนุนเครือขายทสม. สรางจิตสํานึกรักธรรมชาติ
(เดลินวิ ส ฉ. 23,171 (22 มี.ค. 2556) 29)

ก13472

กาแฟคัว่ มือ ‘กอง คอฟฟ’ ของดีที่ระนอง (คมชัดลึก 12, 4154 (5 มี.ค. 2556) 11)

ก13581

‘กาหลง’ ราก-ใบแกไข (คมชัดลึก 12, 4170 (21 มี.ค. 2556) 12)

ก13591

กําจัด ‘แมลงวันทอง’ ยกระดับผลไมไทยสงออก (คมชัดลึก 12, 4172 (23 มี.ค. 2556) 8)

ก13584

‘กินอยู’ ใหสวยสมสวน (1) (คมชัดลึก 12, 4171 (22 มี.ค. 2556) 22)
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ก13567

กินอยู อยาลืมดู ‘ไต’ (คมชัดลึก 12, 4169 (20 มี.ค. 2556) 30)

ก13630

เกาอี้ปลอดสาร (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8963 (7 เม.ย. 2556) 3)

ก13431

แกนตะวัน (เดลินิวส ฉ. 23,148 (27 ก.พ. 2556) 28)

ก13588

ขมิ้นตน (เดลินิวส ฉ. 23,172 (23 มี.ค. 2556) 6)

ก13463

ขา...คุณคามากกวาที่คดิ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8927 (2 มี.ค. 2556) 5)

ก13461

ขิงปา (เดลินวิ ส ฉ. 23,151 (2 มี.ค. 2556) 6)

ก13606

ไขมันพอกตับ...โรครายเสี่ยงตอตับแข็ง (คมชัดลึก 12, 4177 (28 มี.ค. 2556) 5)

ก13473

ไขหวัด 2013 (H3N2) (คมชัดลึก 12, 4154 (5 มี.ค. 2556) 22)

ก13576

คนหาธาตุอาหารผาน ‘แอพพลิเคชั่นใบขาวฯ’ เทคโนโลยีไฮเทคชวยชาวนาเพิ่มผลผลิต
(เดลินวิ ส ฉ. 23,170 (21 มี.ค. 2556) 4)

ก13479

ครั้งแรกในโลกใชรางกายมนุษยเปนเครื่องมือสื่อสาร (เดลินิวส ฉ. 23,155 (6 มี.ค. 2556) 9)

ก13465

ครึ่งวันที่ ‘สวนเพชรเกษตร’ แหลงรวมมะนาวจากทั่วไทย (คมชัดลึก 12, 4152 (3 มี.ค.
2556) 6)

ก13604

เครื่องบันทึกการสอนอัจฉริยะ (เดลินิวส ฉ. 23,176 (27 มี.ค. 2556) 11)

ก13437

งานวิจยั การผลิตน้ําตาลลําไยลงหิ้ง (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8924 (27 ก.พ. 2556) 4)

ก13613

งาแมมมอธ ขุมทรัพยจากอดีต (เดลินวิ ส ฉ. 23,180 (31 มี.ค. 2556) 22)

ก13578

เงาะสีชมพู (เดลินิวส ฉ. 23,170 (21 มี.ค. 2556) 28)

ก13478

จดจีไอขาวสังขหยดพรอมดันโกอินเตอร (เดลินวิ ส ฉ. 23,155 (6 มี.ค. 2556) 7)
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ก13599

จัดการธาตุอาหาร ‘ยางพารา’ เฉพาะพื้นที่ (เดลินวิ ส ฉ. 23,175 (26 มี.ค. 2556) 28)

ก13487

‘จาเฉย’ มาดใหมสุดล้ํา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8932 (7 มี.ค. 2556) 7)

ก13623

จุลินทรียลดอวน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8960 (4 เม.ย. 2556) 9)

ก13434

แฉ ‘ลูกอมลดแอลกอฮอล’ หลอกลวง (คมชัดลึก 12, 4148 (27 ก.พ. 2556) 14)

ก13571

ชวนชาวนาใชเมล็ดพันธุขาวพันธุดีสรางผลผลิตและรายไดที่ดีขึ้น (เดลินวิ ส ฉ. 23,169
(20 มี.ค. 2556) 28)

ก13626

ใชจุลินทรียสรางโรงปุยใหดนิ (แนวหนา 34, 11678 (5 เม.ย. 2556) 13)

ก13474

ซีเกทเปดเวทีประชันหุน ยนตบิน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8930 (5 มี.ค. 2556) 9)

ก13435

ฌาคส บราเนลเลค ขบถผูเคารพตอ ‘ธรรมชาติ’ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8924 (27 ก.พ. 2556) 3)

ก13490

ดึงมืออาชีพชวยออกแบบเพิม่ โอกาส ‘ตุกตายางพารา’ (คมชัดลึก 12, 4156 (7 มี.ค. 2556) 7)

ก13456

ดูแลสุขภาพสตรีดวยสมุนไพรใกลตัว (คมชัดลึก 12, 4150 (1 มี.ค. 2556) 22)

ก13441

ดูแลอยางไร? เมื่อมีผูปวยจิตเวชอยูรว มครอบครัว!! (แนวหนา 33, 11642 (28 ก.พ. 2556) 15)

ก13603

‘เดวิลฟารม’ ผลิตน้ําผึ้งครบวงจรการันตีคุณภาพ-ของดีเมืองสตูล (คมชัดลึก 12, 4176
(27 มิ.ย. 2556) 12)

ก13449

ตับแข็งรักษาไมหาย แตปองกันได (คมชัดลึก 12, 4149 (28 ก.พ. 2556) 22)

ก13583

ตัวเหลืองจากมะเร็ง (คมชัดลึก 12, 4171 (22 มี.ค. 2556) 21)

ก13618

ตามรอยผลวิจยั ‘อุณหภูมิโลก’ หยุด! เพิ่มผลกระทบราย กอนกลายเปนดาวศุกร (เดลินวิ ส
ฉ. 23,183 (3 เม.ย. 2556) 4)

ก13602

เตรียมตัวอยางไรถาจะกลายเปนชาวอาเซียน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8952 (27 มี.ค. 2556) 10)
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ก13625

เตือนภัยสารกอมะเร็ง-ภูมิแพจากแปงเด็ก (เดลินวิ ส ฉ. 23, 182 (5 เม.ย. 2556) 21)

ก13595

ถึงเวลาปรับขบวนสหกรณไทยตองยกเครื่องทั้งระบบรับเออีซี (คมชัดลึก 12, 4174
(25 มี.ค. 2556) 12)

ก13470

ทดสอบแอสฟลตคอนกรีตผสมยางกรมทางหลวงหวังเปนแนวทางพัฒนาโครงขายถนน
(คมชัดลึก 12, 4153 (4 มี.ค. 2556) 9)

ก13428

ทรงเนนพัฒนาเด็ก-ชุมชน ตอยอดความรูว ทิ ยาศาสตรเทคโนโลยี (เดลินิวส ฉ. 23,148
(27 ก.พ. 2556) 25)

ก13629

ทองศูนยมะละกอ ‘พันธุครั่ง’ ผลงาน ‘มรม.-สกว.’ สูอาชีพชุมชน (คมชัดลึก 12, 4187
(7 เม.ย. 2556) 6)

ก13422

ทองอืดเรื้อรัง...รบกวนชีวิตใชเทคนิคพนลมหายใจตรวจรูสาเหตุ (เดลินิวส ฉ. 23,147
(26 ก.พ. 2556) 21)

ก13448

ที่มา...ของการจัดตั้งคณะกรรมการอาหารแหงชาติ (คมชัดลึก 12, 4149 (28 ก.พ. 2556) 12)

ก13484

เทรนดสิ่งแวดลอมโลก บีบธุรกิจสิ่งทอปรับตัว รับกฎการคา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8932
(7 มี.ค. 2556) 1-2)

ก13469

นวัตกรรมฟารมหมู (เดลินวิ ส ฉ. 23,153 (4 มี.ค. 2556) 22)

ก13608

นวัตกรรมสุดล้ํายานน้ําบุกถนน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8954 (29 มี.ค. 2556) 8)

ก13440

นักวิทยพบวิธีแกปญหาลายไมในเหล็ก (แนวหนา 33, 11642 (28 ก.พ. 2556) 13)

ก13476

นักวิทยมะกันรักษาทารกติดเอชไอวีรายแรกของโลก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8930 (5 มี.ค.
2556) 12)

ก13579

นาขาวบนพืน้ ที่สูงบานสวยอู (เดลินวิ ส ฉ. 23,170 (21 มี.ค. 2556) 28)

- 27 -

ก13612

น้ํามันรําขาวสู ‘เครื่องสําอาง’ งานตอยอดขาวอินทรียสุรนิ ทร (คมชัดลึก 12, 4197
(30 มี.ค. 2556) 11)

ก13457

‘น้ํามันเหลือง’...โอทอป 5 ดาว สืบทอดภูมปิ ญญาชาวตราด (เดลินวิ ส ฉ. 23,150
(1 มี.ค. 2556) 7)

ก13483

‘นุน’ เสนใยมีอนาคต (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8931 (6 มี.ค. 2556) 7)

ก13617

ในหวง อวกาศ เดวิด รูฟโฟโล (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8958 (2 เม.ย. 2556) 1-2)

ก13480

บรรจุภัณฑแอคทีฟ...ยืดอายุเก็บรักษาผักผลไม (เดลินวิ ส ฉ. 23,155 (6 มี.ค. 2556) 28)

ก13582

บรรจงศิลปลงบนเปลือกน้ําเตางานศิลปะคนไทยถูกใจตางชาติ (คมชัดลึก 12, 4170
(21 มี.ค. 2556) 12)

ก13575

ปฏิบัติการ 3 ป. ปดไฟ ปรับแอร ปลดปลั๊ก ประหยัดพลังงานคนไทยจะชวยชาติไดอยางไร
(กรุงเทพธุรกิจ 26, 8945 (20 มี.ค. 2556) 15)

ก13622

ปฏิบัตกิ ารกลางทุงเกษตรกรดัตช แนวรวมพัฒนาชาวโคนมสูสากล (คมชัดลึก 12, 4184
(4 เม.ย. 2556) 12)

ก13616

ปลาไมมีพาสปอรต ‘เขื่อนเซซาน’ เขมรสะเทือนไทย (คมชัดลึก 12, 4181 (1 เม.ย. 2556) 3)

ก13590

ปลูกจิตสํานึกทํานาปลูกขาวสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี (คมชัดลึก 12, 4172 (23 มี.ค. 2556) 4)

ก13563

ปวยเลง (เดลินิวส ฉ. 23,168 (19 มี.ค. 2556) 28)

ก13424

ปศุสัตวจี้ยดึ มาตรฐานรับโอกาสตลาดเออีซี (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8923 (26 ก.พ. 2556) 2)

ก13600

ปสสาวะเล็ด ปสสาวะขัด ปสสาวะบอยความผิดปกติตอมลูกหมาก (คมชัดลึก 12, 4175
(26 มี.ค. 2556) 7)

ก13593

เปดตัวพันธุขาวชวยชาติ ‘กข 49’ ตานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลชนิดใหม (เดลินวิ ส ฉ. 23,174
(25 มี.ค. 2556) 32)
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ก13462

แปกแซงวันนีป้ ลูกโสมตังกุยแทนฝน (เดลินิวส ฉ. 23,151 (2 มี.ค. 2556) 6)

ก13458

ผาทอขนแกะที่บานแปกแซม (เดลินวิ ส ฉ. 23,150 (1 มี.ค. 2556) 28)

ก13488

ผายอมครามธรรมชาติสวยแบบ ‘อนุรักษสงิ่ แวดลอม’ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8932 (7 มี.ค.
2556) 10)

ก13459

พ.ร.บ. ควบคุมยาสูบ ‘ยาหอม’ หรือ ‘หลุมพราง’ (เดลินวิ ส ฉ. 23,150 (1 มี.ค. 2556) 28)

ก13627

พลังงานหนุนผลิตน้ํามันอีดี 95 ลดปริมาณนําเขาตางประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8962
(6 เม.ย. 2556) 5)

ก13628

พัฒนาตนไผเปนยากันยุงไรควัน (เดลินิวส ฉ. 23,186 (6 เม.ย. 2556) 6)

ก13455

เพาะปลาภูเขาสําเร็จแหงแรกฝมือทีมนักวิจัยจาก มทร.นาน (คมชัดลึก 12, 4150
(1 มี.ค. 2556) 12)

ก13443

เพิ่มมูลคาเหล็กรีดรอนดวยแสงซินโครตอน (เดลินวิ ส ฉ. 23,149 (28 ก.พ. 2556) 10)

ก13447

แพทยศิริราชแชรเทคโนโลยีตรวจเหล็กเกิน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8925 (28 ก.พ. 2556) 9)

ก13621

ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง (เดลินิวส ฉ. 23,184 (4 เม.ย. 2556) 28)

ก13452

ม.นเรศวร คิดเครื่องตรวจสมองขาดเลือด (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8926 (1 มี.ค. 2556) 7)

ก13481

มกอช.ยกระดับสินคา 200 รายการ เทียบเทามาตรฐาน ‘อาเซียน’ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8931
(6 มี.ค. 2556) 6)

ก13475

มจธ. เปดตัวศูนยโซลารเซลล (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8930 (5 มี.ค. 2556) 9)

ก13451

มช. คิดคน ‘เครื่องวัดปริมาณฝุน’ สะดวก-รวดเร็ว-แสดงผลทันที (แนวหนา 33, 11643
(28 ก.พ. 2556) 15)
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ก13438

มช. ไฟเขียวเอกชนใชสิทธิ์ผลงานวิจัยผลิตฟรุกโตโอลิโกฯตอยอดเชิงพาณิชย (แนวหนา
33, 11641 (27 ก.พ. 2556) 13)

ก13467

มหัศจรรยอินสตาแกรม (คมชัดลึก 12, 4152 (3 มี.ค. 2556) 12)

ก13568

มองการจัดการ ‘พลังงานภาคอุตสาหกรรม’ รับมือขาดแคลน...สรางความยั่งยืน (เดลินิวส
ฉ. 23,169 (20 มี.ค. 2556) 4)

ก13614

‘มัจฉานุ’ ผลงานเด็กไทยเจ็ตสกีแปลงรางสูน้ําทวม (เดลินิวส ฉ. 23,180 (31 มี.ค. 2556) 26)

ก13460

มันอะลู (เดลินิวส ฉ. 23,150 (1 มี.ค. 2556) 28)

ก13570

มาตรฐานสินคาเกษตร นํารอง 4 เรื่อง (เดลินิวส ฉ. 23,169 (20 มี.ค. 2556) 28)

ก13624

‘มายองเนส’ ขาวกลองไรไขมันแปรรูปสูผลิตภัณฑอาหารกินงาย (คมชัดลึก 12, 4185
(5 เม.ย. 2556) 12)

ก13423

มาเลเซีย...เรงพัฒนา SMEs ควาโอกาสจาก AEC (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8923 (26 ก.พ. 2556) 1)

ก13573

เมื่อน้ําประปาไทยไปไกลระดับโลก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8945 (20 มี.ค. 2556) 2)

ก13592

‘โมโตโร’ ปลากระเบนทําเงินสัตวเลี้ยงยอดฮิต...พิชิตสงออก! (เดลินิวส ฉ. 23,174
(25 มี.ค. 2556) 4)

ก13433

ยกระดับอาหารอีสานสู อย. นํารอง เมนู ‘หม่ํา’ ที่เมืองพล (คมชัดลึก 12, 4148 (27 ก.พ.
2556) 13)

ก13619

ยึดซอกตึกรวมกลุม ‘เพาะเห็ด’ ขาย อาชีพทําเงินชุมชนคลองบางพราน (คมชัดลึก 12, 4183
(3 เม.ย. 2556) 12)

ก13620

รวงขาวในมือนักวิจัย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8959 (3 เม.ย. 2556) 9)

ก13477

ระวังยุงพาหะโรค ‘ไขสมองอักเสบเวสตไนล’ (คมชัดลึก 12, 4155 (6 มี.ค. 2556) 22)
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ก13577

รักษาปาแบบบานหวยหญาไซ (เดลินวิ ส ฉ. 23,170 (21 มี.ค. 2556) 28)

ก13430

เรงพัฒนาเมล็ดสายพันธุพืชเศรษฐกิจรองรับการกาวเขาสู ‘ฮับ’ แหงอาเซียนในป 58
(เดลินวิ ส ฉ. 23,148 (27 ก.พ. 2556) 29)

ก13444

เรนโบวเทราตที่หวยน้ําดัง (เดลินิวส ฉ. 23,149 (28 ก.พ. 2556) 24)

ก13598

ลดเผาพื้นที่เกษตร...สางปญหาหมอกควัน (เดลินวิ ส ฉ. 23,175 (26 มี.ค. 2556) 28)

ก13426

ลับคมคิด นวัตกร (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8923 (26 ก.พ. 2556) 9)

ก13605

เลาะเสนทาง... ฟงเสียงคานแลนดบริดจ ‘ปากบารา-สงขลา’ (คมชัดลึก 12, 4177 (28 มี.ค.
2556) 3)

ก13607

เลี้ยงจิ้งหรีดแปรรูปทํา ‘ขาวเกรียบ’ หนึง่ เดียวที่เทศบาล ‘ปลายพระยา’ (คมชัดลึก 12, 4177
(28 มี.ค. 2556) 12)

ก13609

‘เลี้ยงไสเดือนดิน’ ลดขยะ...แถมยัง ‘ทําเงิน’ (เดลินิวส ฉ. 23,179 (30 มี.ค. 2556) 33)

ก13425

‘วรวัจน’ ยกระดับรถโดยสารตั้งศูนยวิศวกรรมยานยนต (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8923 (26 ก.พ.
2556) 9)

ก13561

วว.มอบเครื่องผนึกสุญญากาศ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8944 (19 มี.ค. 2556) 7)

ก13572

วังน้ําเย็นประดิษฐผลงานชิน้ โบแดงเครื่องกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลสําเร็จ (เดลินิวส
ฉ. 23,169 (20 มี.ค. 2556) 30)

ก13596

‘วัณโรค’ ภัยเงียบที่ไมควรประมาท (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8950 (25 มี.ค. 2556) 3)

ก13594

ไวรัสลึกลับ ‘ซารสทะเลทราย’ …เฝาระวังพิธีฮัจญซาอุฯ (คมชัดลึก 12, 4174 (25 มี.ค.
2556) 3)

ก13601

สถาบันวิจยั ยางยกระดับ ‘หองแล็บ’ ตรวจคุณภาพยางสูมาตรฐานสากล (คมชัดลึก 12, 4175
(26 มี.ค. 2556) 12)
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ก13445

สมุนไพรบอกรัก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8925 (28 ก.พ. 2556) 8)

ก13421

สรางเกราะคุมกัน...รูเทาทันโรครายในเด็ก (คมชัดลึก 12, 4147 (26 ก.พ. 2556) 22)

ก13610

สราง ‘อุตสาหกรรมสีเขียว’ อยูคูชุมชน (คมชัดลึก 12, 4197 (30 มี.ค. 2556) 8)

ก13464

‘สรีมหาวังสา’ เครื่องดื่มนมแพะของดีปต ตานีเพื่อคนรักสุขภาพ (คมชัดลึก 12, 4151
(2 มี.ค. 2556) 11)

ก13450

สวทช. จับมือ ‘พัม’ พัฒนาอุตฯเกษตรเพิ่มศักยภาพแขงขันรับประชาคมอาเซียน (แนวหนา
33, 11643 (28 ก.พ. 2556) 13)

ก13482

สวทช.- เนเธอรแลนดพัฒนาเอสเอ็มอีไทย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8931 (6 มี.ค. 2556) 7)

ก13597

สังคมสีเขียวตองใสใจ ‘นาซื้อ-นาใช’ พิสูจนกันไดที่ ‘ฉลาก’ (เดลินิวส ฉ. 23,175
(26 มี.ค. 2556) 3)

ก13427

สํารวจแหลงเพาะเลี้ยงอัญมณี ‘ไขมุกสีทอง’ กาวอีกขั้นอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
(เดลินวิ ส ฉ. 23,148 (27 ก.พ. 2556) 4)

ก13486

สิ่งทอทางเลือก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8932 (7 มี.ค. 2556) 6)

ก13564

เสนทางเพิ่มเงิน-สรางชีวิตดีวิถี ‘ทอผาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม’ (คมชัดลึก 12, 4169
(20 มี.ค. 2556) 10)

ก13468

‘หญาเนเปยร’ เชื้อเพลิงผลิตไฟฟา (เดลินวิ ส ฉ. 23,152 (3 มี.ค. 2556) 19)

ก13562

หนุน ‘ยางผสมสารเคมี’ …ตีตลาดโลก (เดลินิวส ฉ. 23,168 (19 มี.ค. 2556) 28)

ก13466

หนุนราชภัฏสุราษฎรฯ เปดสอนมลายูหวังใชภาษาเสริมความเขาใจในอาเซียน (คมชัดลึก
12, 4152 (3 มี.ค. 2556) 11)

ก13432

หมอไทยชี้ ‘รางไฟลุก’ เปนไปไมได (คมชัดลึก 12, 4148 (27 ก.พ. 2556) 3)
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ก13565

‘หมากเมา’ จากผลไมพื้นบานสูผลิตภัณฑสปาระดับสากล (คมชัดลึก 12, 4169
(20 มี.ค. 2556) 12)

ก13566

หัวใจเตนผิดจังหวะสัญญาณอันตราย (คมชัดลึก 12, 4169 (20 มี.ค. 2556) 22)

ก13580

‘เห็ดถัว่ ฝรั่ง’ ปลูกไดในไทยชอบหนาว-ตลาดรับไมอั้น (คมชัดลึก 12, 4170 (21 มี.ค.
2556) 12)

ก13453

ไหมความหลากหลายในจินตนาการ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8926 (1 มี.ค. 2556) 8)

ก13439

อสย. เปดรง.แปรรูปอบแหงไมยางลุยธุรกิจครบวงจรเพิม่ รายได (แนวหนา 33, 11641
(27 ก.พ. 2556) 13)

ก13429

ออย 2 พันธุใหม... เหมาะปอนโรงงานน้ําตาล (เดลินิวส ฉ. 23,148 (27 ก.พ. 2556) 28)

ก13574

อะลูมิเนียมแตงสวย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8945 (20 มี.ค. 2556) 9)

ก13569

อัพเกรด รพ.ชายแดนรับเออีซี (เดลินิวส ฉ. 23,169 (20 มี.ค. 2556) 12)

ก13589

อาหารแชแข็งกวา 40 ชนิด ฉลากไมตรง-เสี่ยงบริโภค (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8948 (23 มี.ค.
2556) 13)

ก13587

อินโดฯไฟเขียวนําเขา ‘หอมแดง-ลําไย’ ไทย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8947 (22 มี.ค. 2556) 7)

ก13485

‘อีย’ู หนุนไทยสนองตลาดสินคาสีเขียว (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8932 (7 มี.ค. 2556) 5)

