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BOOK, THESES AND PAMPHLETS    
 
COMPILING FILES 
 
BSTI   
IR 30 การประยกุตใชจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective microorganisms application) :  
  ประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ 
  เทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] : สํานกั, 2556. 1 เลม  
  (ไมปรากฏเลขหนา).  
 
BSTI   
IRF 30 การประยกุตใชจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective microorganisms application) :  
  แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร 
  และเทคโนโลย,ี กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] : สํานักฯ, 2556.  
  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).  
 
BSTI  
CF 45 มะยงชิด (Marian plum) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง / สํานกัหอสมุดและศูนย 
  สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] : สํานกั,  
  2556. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).  
 
BSTI   
CF 44 ลําไย (Longan) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] : สํานัก, 2556.  
  2 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).  
 
BSTI   
IR 28 เลือกน้ําดื่มอยางไรใหมีคุณภาพและประหยัด : ประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานัก 
  หอสมุดและศูนยสานสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี กรมวิทยาศาสตรบริการ. 
  [กรุงเทพฯ] : สํานักฯ, 2555. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).  
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BSTI 
IRF 28 เลือกน้ําดื่มอยางไรใหมีคุณภาพและประหยัด : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานัก 
  หอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาสาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.  
  [กรุงเทพฯ] : สํานัก, 2555. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).  
 
GLASS TECHNOLOGY 
 
610.28  
BIOg  Bio-glasses : an introduction / edited by Julian R. Jones and Alexis G. Clare. United  
  Kingdom : John Wiley and Sons, c2012. xvi, 235 p. 
 
666.104 
INT International Conference on Advances in the Fusion and Processing of Glass (9th :  
  2011 : Carins, Australia).  
   Processing, properties, and applications of glass and optical materials : processing 
  of the 9th International Conference on Advances in the Fusion and Processing of  
  Glass (AFPG9) and Symposium 15--Structure, Properties, and Photonic Applications  
  of Glasses held during PACRIM-9, Cairns, Australia, July 10-14, 2011 / edited by  
  Arun K. Varshneya, ... [et al]. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc., c2012. 
  xiii, 240 p. (Ceramic transactions ; v.231.) 
 
STANDARD & REGULATION 
 
Std. 
ASTM   ASTM International. 
2013   Annual book of ASTM standards 2013 / ASTM International. West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2013. 2 v. 
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วิทยาศาสตรทั่วไป 
 
อางอิง 
603 
ล 274  Larkson, Michael. 
2555  สารานุกรมวิทยาศาสตร 50 ส่ิงประดิษฐช้ินแรกของโลก / Michael Larkson ;  
  ปนัดดา ชิณวงศ, เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : ไทยควอลิต้ีบุคส, 2555. 192 หนา. 
 
500  
ซ 953  Saito, Katsuhiro. 
2555  คูมือวิทยฉบับการตูน : อุณหพลศาสตรเคมี / Katsuhiro Saito ; แปลและเรียบเรียง 
  โดย รศ.ดร. ศักดา ดาดวง. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน), 2555.  
  232 หนา. 
 
923.1593  
ว 587  กรมวิทยาศาสตรบริการ. 
2555  ทําดีเพื่อเจาพอหลวง / กรมวทิยาศาสตรบริการ. กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตรบริการ,  
  2555. 164 หนา. 
 
337.159  
จ 623  จุฑาทิพ คลายทับทิม, รศ. 
2555  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย / รศ. จุฑาทิพ คลายทับทิม. นนทบุรี :  
  โครงการศิลปกรรมมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร, 2555. 184 หนา. 
 
595.799  
ช 579   ชีววิทยาของผึ้ง / ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. สิริรัตน วงษศิริ, ผศ.ดร. สุรีรัตน เดี่ยววาณิชย. 
2555  พิมพคร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 341 หนา. 
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658.31  
ช 647  ชูชัย สมิทธิไกร, รศ.ดร. 
2556   การสรรหา การคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร / รศ.ดร. 
  ชูชัย สมิทธิไกร. พิมพคร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556.  
  444 หนา. 
 

635.8 
ณ 342  ณัฐภูมิ สุดแกว. 
2555  การเพาะเห็ดสวนครัว / ณัฐภมิู สุดแกว, คมสัน หุตะแพทย. พิมพคร้ังท่ี 3.  
  กรุงเทพฯ : เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2555. 154 หนา. (คูมือพึ่งตนเอง). 
 

003.3  
ป 214 ประจวบ กลอมจิต, ผศ.ดร. 
2554   การจําลองสถานการณเบ้ืองตน = Introduction to simulation / ผศ.ดร.ประจวบ  
  กลอมจิต, ดร.กัญจนา ทองสนิท. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน 
  พระบรมราชูปถัมภ, 2554. 165 หนา. 
 

925.31 
ป 621 ปยะโชค ถาวรมาศ. 
2555  แกะรหัสอัจฉริยะสะทานโลก ไอนสไตน / ปยะโชค ถาวรมาศ. กรุงเทพฯ :  
  กาวแรก, 2555. 248 หนา. 
 

526.982 
พ 996  ไพศาล สันติธรรมนนท, รศ.ดร. 
2555   การรังวดัดวยภาพดิจิทัล = Digital photogrammetry / รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท.  
  พิมพคร้ังท่ี 2 ฉบับปรับปรุงแกไข. กรุงเทพฯ : แหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2555.  
  333 หนา. 
 

671.52  
ม 114  มงคล เพิ่มฉลาด. 
2556   วิศวกรรมการเช่ือม = Welding engineering / มงคล เพิ่มฉลาด. พิมพคร้ังท่ี 2. 
  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2556. 364 หนา. 
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634.33 
ม 269   มะนาว ปลูกกนิเองได ปลูกขายทําเงิน / กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบาน. 
2556   กรุงเทพฯ : มติชน, 2556. 224 หนา. 
 
352.34  
ว 399 วัฒนา วงศเกยีรติรัตน รศ.ดร. 
2554    การวางแผนและประเมินผลโครงการแบบมุงเนนผลงานในภาครัฐ / รศ.ดร. 
  วัฒนา วงศเกยีรติรัตน. พิมพคร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : แหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย,  
  2554. 282 หนา. 
 
547.6  
ว 743  วิวัฒน หาญวจนวงศ. 
2550   เคมีเฮเทอโรไซคลิกแอโรแมติก = Aromatic heterocyclic chemistry / วิวัฒน 
  หาญวจนวงศ. ขอนแกน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน,  
  2550. 121 หนา. 
 
546.41  
ส 612  สัมพันธ วงศนาวา รศ.ดร. 
2555   ธาตุกลุมเอฟ : แลนทาไนดและแอกทิไนด = f-Block elements : lanthanides and  
  actinides / รศ.ดร.สัมพันธ วงศนาวา. กรุงเทพฯ : แหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2555.  
  228 หนา. 
 
620.5  
อ 417  อรุณศรี ปรีเปรม, รศ.ดร. 
2555  นาโนเทคโนโลยีกับสุขภาพ = Nanotechnology and health / รศ.ดร. อรุณศรี  

  ปรีเปรม, รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดํารงรุงเรือง, ผศ.ดร. ปราโมทย มหคุณากร. [ขอนแกน] :  
  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555. 180 หนา. (ทุนสงเสริมการผลิตตํารา มหาวิทยาลัย 
  ขอนแกน ; ลําดับท่ี 55). 
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วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน 
 
595.7 
ฤ 176  ฤทัย จงสฤษด์ิ. 
2556   100 แหลงมหศัจรรย โบยบินไปกับแมลงสัตวโลกตัวจิว๋ / ฤทัย จงสฤษด์ิ.  
   ปทุมธานี : สกายบุกส, 2556. 140 หนา. 
 
ย 40  วะระเบะ, คิมิกะ. 
   เรียงลําดับ...นบัจํานวน : พจนานุกรมภาพสําหรับเด็กวัยเร่ิมเรียนรู / เร่ืองและภาพ,  
   คิมิกะ วะระเบะ ; แปล, เมธินี นุชนาคา. กรุงเทพฯ : อัมรินทรบุคเซ็นเตอร, 2554.  
   [ประมาณ 30 หนา]. 
 
ย 42 สอนหนูนอยอาน ก ไก & ABC / โดยสํานกัพิมพเอ็มไอเอส. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส,  
  [2554]. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา). 
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PATENTS & INVENTIONS 
 

Pat.file  194 : Fuel from algae 
 
1.    US    4,341,038   Oil products from algae.  

2.    US    8,043,496   System for extracting oil from algae. 

3.    US    2009/0,029,445  Algae growth system for oil production.   

4.    US    2009/0,077,864  Integrated process of algae cultivation and production of 

                                                                    diesel fuel from biorenewable feedstocks. 

5.    US    2009/0,321,349  Integrated systems for producing biogas and liquid fuel  

                                                                    from algae. 

6.    US     2010/0,151,540  Method for processing an algae medium containing algae 

                                                                    microorganisms to produce algal oil and by-products. 

7.    US     2010/0,269,514  Fluidizable algae-based powdered fuel and methods for  

                                                                    making and using same. 

8.    US     2012/0,034,698  Compositions and methods for increasing oil content in algae. 

9.    US     2012/0,244,585  Methods of and systems for producing biofuels from algal oil. 

10.  US     2012/0,285,077                         Process of producing oil from algae using biological rupturing. 

11.  US     2013/0,023,044                         System and method for fuel generation from algae. 

12.  US     2013/0,061,455                         Bio-reactor for the production of bio-fuel from algae.   

13.  US     2013/0,115,664                         Process and system for producing algal oil. 

14.  US     2013/0,158,278                         Methods for removing contaminants from algal oil. 

15.  WO     2013/019,470                          Algae strain for biodiesel fuel production. 
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STANDARDS & REGULATIONS 

 
JAPAN 
 
 JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION  

    
  JIS G 3443-1 : 2007 Coated steel pipes for water service – part 1 pipes. 
  JIS G 3443-2 : 2007 Coated steel pipes for water service – part 2 fittings. 

 JIS G 3443-3 : 2007 Coated steel pipes for water service – part 3 external plastic 
coatings. 

 JIS G 3443-4 : 2007 Coated steel pipes for water service – part 4 internal epoxy 
coatings. 

 JIS G 3447 : 2009 Stainless steel sanitary pipes. 
  JIS G 3454 : 2007 Carbon steel pipes for pressure service.  
  JIS G 3460 : 2006 Steel pipes for low temperature service. 
  JIS G 3467 : 2006 Steel tubes for fired heater. 
  JIS G 4903 : 2008 Seamless nickel-chromium-iron alloy pipes. 

 JIS G 5528 : 2006 Epoxy-powder coating for interior of ductile iron pipes and 
fittings (extract) (amendment 1). 

  JIS H 3300 : 2009 Copper and copper alloy seamless pipes and tubes. 
  JIS H 3320 : 2006 Copper and copper alloy welded pipes and tubes. 

 JIS H 4080 : 2006 Aluminium and aluminium alloys extruded tubes and cold-
drawn tubes. 

 JIS H 4090 : 2006 Aluminium and aluminium alloys welded pipes and tubes 
(amendment 1). 

 JIS H 4311 : 2006 Lead and lead alloy tubes for common industries 
(amendment 1).     
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Synthesis of polystyrene microspheres in the presence of zinc oxide nanoparticles  
 (International Polymer Science and Technology 39 (12) 2012 : T/15-20) 
 
Transformationsl thinking : innovating for the Future (Coatings Tech 9 (10) 2012 : 26-38) 
 
Treatment of wx corn starch dispersions in a microwave reactor and their hydrodynamic  
 properties determined using asymmetrical flow field-flow fractionation (Starch / Starke  
 64 (7-8) 2012 : 652-656) 
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บทความวารสารไทย 

 
กสอ. ผสานมือ NEDO จากญ่ีปุนมุงทดสอบไดออกซินแกปญหาส่ิงแวดลอมไทย (INDUSTRY NEWS 
 100 (ก.พ. 2555) 28-31)  
 
กาญจนบุรีเปดประตูสู "อาเซียน" (ตอนท่ี 1) (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 11, 131  
 (Sep. 2012) 43-46)  
 
การใชน้ําอยางคุมคากับ Water footprint (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 60, 189 (พ.ค. 2555) 35-37) 
 
การใชหนวยวดัระบบเอสไอ (SI Unit) อยางถูกตอง (วารสารกรมวทิยาศาสตรบริการ 60, 189 (พ.ค. 2555)  
 44-46) 
 
การตรวจวเิคราะห แบคทีเรียกอโรคในอาหารโดย เทคนิคพีซีอาร (อาหาร 42, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 30-37) 
 
การบริโภคกรดไขมันทรานสของวัยรุนไทยกลุมหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (วารสารการสงเสริมสุขภาพ 
 และอนามัยส่ิงแวดลอม 35, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 90-101)  
 
การบาํรุงรักษาและตรวจสอบระบบการตอลงดินในสถานบีริการ NGV (NGV FOCUS 7, 30 (เม.ย.-มิ.ย.  
 2555) 10-11) 
 
การประเมินคาความบริสุทธ์ิของสารมาตรฐาน (สมท. สาร 17, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 6-11)  
 
การประเมินคุณภาพอากาศในสถานบันเทิงดิสโกเธคเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (วารสารการสงเสริม 
 สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 35, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 118-127) 
 
การประเมนิมูลคาคารบอนและธาตุอาหารสะสมในดินปาดิบเขาบริเวณดอยอินทนนท จังหวดัเชียงใหม  
 (วารสารเกษตร 28, 2 (มิ.ย. 2555) 173-182) 
 
การประยกุตใชงานดวยเทคโนโลยไีมโครดร็อป (ENGINEERING TODAY 10, 114 (มิ.ย. 2555) 39-42) 
 
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑขนมปงดวยอิมัลซิไฟเออร (อาหาร 42, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 38-42) 
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การปอนรหัส และวิช่ัน : กุญแจสําคัญของการตรวจสอบยอนกลับได (Traceability) (TECHNOLOGY 
 PROMOTION 39, 223 (Jun.-Jul. 2012) 54-56) 
 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจดัการสารมลพิษท่ีตกคางยาวนาน (HSWM NEWSLETTER 
 21, 2 (มิ.ย. 2555) 5-7) 
 
การแปลงขอมูลผลการวิจยัโดยวิธีทางสถิติ (วารสารกรมวทิยาศาสตรบริการ 60, 189 (พ.ค. 2555) 16-19) 
 
การเฝาระวังโรคขาดสารไอโอดีน แบบบูรณาการพื้นท่ีความรับผิดชอบศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ  
 กรมอนามัย พ.ศ. 2554 (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 35, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 
 102-117)  
 
การพฒันากรรมวิธีการตรวจสอบคา Cold test ของน้ํามันรําขาว (อาหาร 42, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 73-78)  
 
การรีไซเคิลและเทคโนโลยีการรีไซเคิลในอนาคต (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW  
 18, 234 (พ.ค. 2555) 113-117) 
  
การวัดพืน้ท่ีผิวจําเพาะและปริมาตรรูพรุนของวัสดุดดูซับ (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ  
 60, 189 (พ.ค. 2555) 22-24)  
 
การสงเสริมการใชคารบอนฟุตพร้ินท (Carbon Footprint) ผลิตภัณฑชุมชน (GREEN RESEARCH  
 8, 20 (ม.ค. 2555) 4-8) 
 
การออกแบบแมพิมพท่ีใชสําหรับกระบวนการอดัรีดอะลูมิเนยีมโปรไฟลดวยโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนต  
 (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 11, 131 (Sep. 2012) 59-63)  
 
กาวติดเนื้อ (Meat glue) (ฉลาดซ้ือ 19, 137 (ก.ค. 2555) 62-64)  
 
ขอพิจารณาในการเลือกใชผลิตภัณฑเหล็ก (ENGINEERING TODAY 10, 113 (พ.ค. 2555) 74-76) 
 
ความสําคัญของ "มาตรฐานสินคา" ประหยัดควบคูรับผิดชอบ  (ENERGY SAVING 4, 43 (มิ.ย. 2555) 
 18-23)  
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คอนแท็กเลนสแฟช่ันกับขนตาปลอมมีอันตรายตอดวงตาหรือไม (หมอชาวบาน 34, 397 (พ.ค. 2555) 
 41-43) 
 
คารบอนเครดิตธุรกิจซ้ือขายมลพิษลดโลกรอน (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE  
 11, 131 (Sep. 2012) 47-51)  
 
เคร่ืองข้ึนรูป ปาทองโก ผลงานนักศึกษา มทร. ธัญบุรี (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 540 (1 ธ.ค. 2555) 72) 
 
เคร่ืองทําน้ําอุนโดยใชหลักการแรงเคล่ือนไฟฟาเหน่ียวนํา (TECHNOLOGY PROMOTION 39, 223  
 (Jun.-Jul. 2012) 52-53) 
 
เคร่ืองผลิตน้ําดื่มชวยผูประสบภัย (จดหมายขาว วว. 15, 5 (พ.ค. 2555) 7) 
 
เคร่ืองอานรหัสอิงจากภาพ เปล่ียนแปลงโฉมหนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส (INDUSTRIAL TECHNOLOGY  
 REVIEW 18, 236 (ก.ค. 2555) 137-140) 
 
ไคโตซาน : ทางเลือกใหมของสารตานเช้ือจุลินทรียและสารตานอนมูุลอิสระในเนือ้สัตวและผลิตภัณฑ  
 (อาหาร 42, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 24-29)  
 
จักรกลผลิตไฟฟา อุณหภูมิความรอนตํ่า (Organic Rankine Cycle : ORC) ทางออกของพลังงานทดแทน 
 ในอนาคต (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 18, 236 (ก.ค. 2555) 126-132) 
 
จักรยานไฮบริดส่ิงประดิษฐฝมือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (เทคโนโลยีชาวบาน  
 25, 540 (1 ธ.ค. 2555) 68-69)  
 
โจนัส ซอลก ผูคนพบวัคซีนปราบวัณโรค (วารสาร อพวช. 11, 125 (พ.ย. 2555) 7-9) 
 
ฉนวนกันความรอน  (วารสาร อพวช. 11, 120 (มิ.ย. 2555) 59-61) 
 
ดื่มไวนเพือ่สุขภาพ (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 35, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 38-42) 
 
ตามรอยนาโน (ตอนท่ี 1) (วารสาร อพวช. 11, 121 (ก.ค. 2555) 52-59)  
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ถ่ัวงอกปลอดเชื้อโรค (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 60, 189 (พ.ค. 2555) 47-49) 
 
ทํางานอยางปลอดภัย... แมตองใชน้ํายาหลอเยน็ (ตอนจบ) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 
 18, 236 (ก.ค. 2555) 83-90) 
 
เทคนคิการสรางบานดนิสองช้ัน ความฝนของคนอยากมีบานดนิสองช้ันควรอาน (เกษตรกรรมธรรมชาติ  
 15, 7 (2555) 64-65) 
 
เทคโนโลยีกายอุปกรณเทียม (INNO MAG 39, 223 (Jun.-Jul. 2012) 38-41) 
 
เทคโนโลยีการอบ-รมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงาน (TECHNOLOGY PROMOTION  
 39, 223 (Jun.-Jul. 2012) 46-51) 
 
เทคโนโลยีพลังงานความรอนจากแสงอาทติย การกกัเก็บความรอนและวัสดุกกัเก็บความรอน (ตอนท่ี 1) 
 (ECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 11, 131 (Sep. 2012) 54-58)  
 
เทอรโมมิเตอรแบบอินฟราเรด (สมท. สาร 17, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 21-22)  
 
โทรศัพทกับฟาผา ภัยใกลตัวท่ีทุกคนควรรู (TECHNOLOGY PROMOTION 39, 223 (Jun.-Jul.  
 2012) 84-88) 
 
ไทย สเตมไลฟ ธนาคารสเตมเซลลเอกชนแหงแรกในประเทศไทย (INNO MAG 39, 223 (Jun.-Jul.  
 2012) 45-48) 
 
นครนายกจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) ตนแบบสู Smart Thailand (THAILAND MICT  
 ISSUE 26 (Feb.-Mar. 2012) 7-10) 
 
นวัตกรรมผาทอมือ (TTIS TEXTILE DIGEST 21, 180 (May-Jun. 2012) 41-42) 
 
นวัตกรรมใหมการพัฒนาถังบรรจุกาซในรถขนสง NGV ขนาดใหญ (NGV FOCUS 7, 30 (เม.ย.-มิ.ย.  
 2555) 4-5) 
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น้ํามันมะพราวบริสุทธ์ิสกัดเย็น (อาหาร 42, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 53-54)  
 
น้ําสมุนไพร ดืม่ดีมีประโยชน (อาหาร 42, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 56-59)  
 
แนวทางการออกแบบการทําความเยน็ของศูนยคอมพิวเตอร ชนิด HIGH DENSITY DATA CENTER 
 (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 18, 236 (ก.ค. 2555) 91-93) 
 
แนวโนมอาหารในอนาคต : ผลิตภัณฑเติมสารอาหาร (อาหาร 42, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 12-18) 
 
บรอมิเลนบําบัด (อาหาร 42, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 20-23) 
 
บอดี้โมดิฟาย (หมอชาวบาน 34, 403 (พ.ย. 2555) 10-18)  
 
บานกอนฟางไทยประยุกต ถึงเวลาเปล่ียนกอนฟางใหเปน Straw Bale House (เกษตรกรรมธรรมชาติ 
 15, 7 (2555) 34-46) 
 
บานธรรมชาติ นวัตกรรมการสรางบานจากวัสดุธรรมชาติ (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 7 (2555) 25-28) 
 
บานลอยนํ้า นวัตกรรมท่ีอยูอาศัยยุคปจจุบันและอนาคต (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 7 (2555) 66-71) 
 
บานวัสดุธรรมชาติแนวใหม บานแหงยุคสมัยในอนาคต (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 7 (2555) 29-33)  
 
เบ้ืองหลัง! ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (GREEN RESEARCH 8, 20 (ม.ค. 2555) 22-24) 
 
แบคเทอริโอซิน สารจากธรรมชาติสําหรับการถนอมอาหารเพื่อสุขภาพ (INNO MAG 39, 223  
 (Jun.-Jul. 2012) 28-32) 
 
แบร่ิงลูกปนรุนใหมท่ีใหความสําคัญในเร่ืองของการสงมอบท่ีรวดเร็วข้ึน (MM THE INDUSTRIAL  
 MAGAZINE 7, 10 (Nov. 2011-Jan. 2012) 65-68)  
 
ปรอทในครีมหนาขาว (ฉลาดซ้ือ 19, 137 (ก.ค. 2555) 19-25) 
 
ประสิทธิภาพสูงสุดของ Gauge Roller ในเคร่ือง Ring Spinning (TTIS TEXTILE DIGEST 21, 181 
 (Jul.-Aug. 2012) 34-37) 
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ปลาดุกรา 2 รส ไรสารพิษ โอท็อป 5 ดาว ทาเตียน นครศรีธรรมราช (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 540  
 (1 ธ.ค. 2555) 44-45)  
 
ปวดยอดอก เจบ็กระเพาะ ระวังอาจไมใชเพยีงโรคกระเพาะ (หมอชาวบาน 34, 403 (พ.ย. 2555) 24-29)  
 
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอการใชงานเคร่ืองช่ัง (สมท. สาร 17, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 19-20)  
 
เปลือกกุงขาว กับการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบท่ีใชในการผลิตน้ําประปา (GREEN RESEARCH  
 8, 20 (ม.ค. 2555) 25-27) 
 
ผนังซีเมนตผสมชีวมวล โครงการศึกษาวิจัยเคหะพ้ืนถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือการพึ่งตนเอง  
 (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 7 (2555) 72-75) 
 
ผลกระทบของโครเมียมและสารประกอบโครเมียมตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม (วารสาร 
 กรมวิทยาศาสตรบริการ 60, 189 (พ.ค. 2555) 10-12) 
 
ผลของการใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับตะแกรงส่ันตอการกําจัดดวงงวงขาวในการ 
 เก็บรักษาขาวเปลือก (วารสารเกษตร 28, 3 (ต.ค. 2555) 295-302)  
 
ผลของไนโตรเจนตอการเติบโตของไซยาไนแบคทีเรียท่ีสามารถตรึงไนโตรเจน ซ่ึงคัดแยกจาก 
 พื้นท่ีเกษตรอินทรีย (วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 20, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 195-201) 
 
พลิกโฉมเทคโนโลยีใหมเพื่อผูมีปญหาดานการฟง (วิทยาศาสตร 66, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 64-65) 
 
ผลิตภาพสํานกังานลีนสีเขียว (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 18, 235 (มิ.ย. 2555) 106-112)  
 
ผักสดในตลาดกับการปนเปอนยาฆาแมลง (ฉลาดซ้ือ 19, 137 (ก.ค. 2555) 32-36) 
 
แผนดินไหว ความเสี่ยงทางโครงสรางของอาคารในประเทศไทย (CONSTRUCTION AND  
 PROPERTY Iss. 33 (May-Jun. 2012) 56-58) 
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เฝอกออนยอยสลายไดจากวสัดุพลาสติกชีวภาพ (จดหมายขาว วว. 15, 5 (พ.ค. 2555) 8) 
 
พื้นฐานการออกแบบสแต็กในระบบทําความเย็นแบบเทอรโมอะคูสติก (MECHANICAL  
 TECHNOLOGY MAGAZINE 11, 131 (Sep. 2012) 70-75) 
 
เฟอรนิเจอรรีไซเคิล เทรนดใหมของการแตงบานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (CONSTRUCTION AND 
 PROPERTY Iss. 33 (May-Jun. 2012) 61-62)  
 
แฟช่ันคอนแทคเลนส บ๊ิกอายส อันตรายและขอควรระวังในการใช (ฉลาดซ้ือ 19, 137 (ก.ค. 2555) 56-57) 
 
มจธ. พัฒนา "ดินไบโอ" ชวยบลอกสารพิษในดินแถมดดูซับอาหารใหพืช ตอบโจทยส่ิงแวดลอมภาค 
 เกษตรอุตสาหกรรม (ENGINEERING TODAY 10, 113 (พ.ค. 2555) 45) 
 
มหาสมุทร กับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (GREEN RESEARCH 8, 20 (ม.ค. 2555) 17-19) 
 
มารูจกัไวนิลคลอไรดมอนอเมอรกันเถอะ (วารสารกรมวทิยาศาสตรบริการ 60, 189 (พ.ค. 2555) 20-21) 
 
มุมมองการจัดการส่ิงแวดลอมกับการร่ัวไหลสารเคมีโรงงานอุตสาหกรรม (ENERGY SAVING  
 4, 43 (มิ.ย. 2555) 60-61) 
 
เม็ดบีดไคโตแซน-แทนนิน : เม็ดพลาสติคชีวภาพสายพนัธุใหมเพื่อการบําบัดสีปนเปอนในน้ําเสีย 
 จากอุตสาหกรรมฟอกยอม (GREEN RESEARCH 8, 20 (ม.ค. 2555) 28-30) 
 
รถพรวนดินเกษตรพัฒนา ตีดินรวน พรวนดินเยีย่ม (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 540 (1 ธ.ค. 2555) 16-17) 
 
รูทันขอมูลอาหารและโภชนาการ (หมอชาวบาน 34, 398 (มิ.ย. 2555) 22-25) 
 
โรคภูมิแพถ่ัวลิสง (วารสาร อพวช. 10, 119 (พ.ค. 2555) 22-23)  
 
วสท. แนะอาคารเสริมความแข็งแรงรับมือแผนดินไหว พรอมเสนอแกกฎกระทรวงป 2550 รวมอาคาร 
 ตํ่ากวา 15 เมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 14 จังหวัด (ENGINEERING TODAY 10, 114 (มิ.ย. 2555)  
 44-46) 
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วัสดุแบร่ิงชีวภาพ ทนตอการสึกหรอท่ีทํามาจากน้ํามันพืชถึง 54% (MM THE INDUSTRIAL MAGAZINE  
 7, 10 (Nov. 2011-Jan. 2012) 69) 
 
วิถีใหมของรถยนต (SCIENCE ILLUSTRATED No. 13 (Jul. 2012) 46-51) 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกลกับงานวศิวกรรม รูจัก API 650 กับการออกแบบถังเก็บน้ํามัน (INDUSTRIAL  
 TECHNOLOGY REVIEW 18, 235 (มิ.ย. 2555) 99-105)  
 
ศูนยเทคโนโลยีเซรามิก : เทคโนโลยีเซรามิกเพื่อสงเสริมผูประกอบการไทย (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 
 60, 189 (พ.ค. 2555) 2-3) 
 
สจล. แนะสรางสวนแนวต้ังแบบไมใชดินดวยวัสดุปลูกท่ีไมทําลายส่ิงแวดลอม (UPDATE 27, 297 
 (ก.ค. 2555) 117-118) 
 
สถานภาพและโอกาสของผูผลิตไทยในตลาดขอเขาเทียม (TECHNOLOGY PROMOTION 39, 223  
 (Jun.-Jul. 2012) 73-77) 
 
สรางช้ินงานท่ีซับซอนจากไททาเนียม (MM THE INDUSTRIAL MAGAZINE 7, 10  
 (Nov. 2011-Jan. 2012) 33-36) 
 
“สารกัมมันตรังสี” คุณอนันต... โทษมหันต (INDUSTRY NEWS 7, 106 (Aug. 2012) 71-74)  
 
สินคาเด็กไทยปลอดภัยหรือยัง (ฉลาดซ้ือ 18, 135 (พ.ค. 2555) 19-25)  
 
หมอน ผลไมเภสัชโภชนาภณัฑ (หมอชาวบาน 34, 397 (พ.ค. 2555) 30-35) 
 
หมึกอัจฉริยะปฏิวัติวงการพมิพ (วารสาร อพวช. 10, 119 (พ.ค. 2555) 14-15) 
 
หุนยนตอัจฉริยะ : ชวยแพทยจัดยา (วารสาร อพวช. 11, 125 (พ.ย. 2555) 56-59) 
 
อนาคตพลังงานญ่ีปุนผลิตไฟฟาบนอวกาศ-ติดโซลารเซลลบานทุกหลัง (THAILAND INDUSTRIAL  
 TODAY 5, 46 (Apr. 2012) 101-105)  



 - 23 - 

อนาคตอาหารเพ่ือสุขภาพ เนนนวัตกรรม-ตองใหโดนใจ (THAILAND INDUSTRIAL TODAY  
 4, 45 (Mar. 2012) 101-105) 
 
อะโวกาโด หนึ่งผลไม หลายประโยชน (UPDATE 27, 295 (พ.ค. 2555) 27-32) 
 
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในหองปฏิบัติการ (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 60, 189 (พ.ค. 2555) 42-43) 
 
อาคารสีเขียวเพื่อผลิตภาพยัง่ยืน (ENGINEERING TODAY 10, 114 (มิ.ย. 2555) 77-80)  
 
อาหารฮาลาลคืออะไร (สารวุฒิสภา 20, 9 (ก.ย. 2555) 31-32)  
 
อิทธิพลของสารสกัดจากสมุนไพรเอ้ืองหมายนาตอการหมกัในกระเพาะรูเมนในแบชคัลเจอร (วารสาร 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 20, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 187-194) 
 
“เออีซี” โอกาสสินคาอาหารไทย หาชองวางขยายตลาดในเวทีอาเซียน (INDUSTRY NEWS 7, 106  
 (Aug. 2012) 26-28) 
 
ฮีเลียม-3 บนดวงจันทร แหลงพลังงานใหม...ไมโม (ENERGY SAVING 4, 43 (มิ.ย. 2555) 83) 
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กฤตภาค 
 

ก13278    2 นักวชิาการสหรัฐควาโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8790 (16 ต.ค. 2555) 3) 
  
ก13230    9 พระอัจฉริยภาพ สารคดี ‘MY KING’ ปรัชญาการใชชีวิต ‘วิชาของพอ’ (เดลินวิส  
 ฉ. 23,030 (1 พ.ย. 2555) 4) 
 
ก13213  Mobile Marketing อยากไดใจก็ตองรูใจ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8803 (29 ต.ค. 2555) 28) 
 
ก13223  กฎหมายการลงทุนในอาเซียน (เดลินิวส ฉ. 23,029 (31 ต.ค. 2555) 12) 
 
ก13242  กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคากับประชาคมอาเซียน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8806  
  (20 พ.ย. 2555) 11) 
 
ก13275  กาซธรรมชาติ...พระเอกหรือวายราย (เดลินวิส ฉ. 23,014 (16 ต.ค. 2555) 22) 
 
ก13257  การปลูกอินทผลัมชนิดกินผลสดผลแหงท่ีลพบุรี (เดลินิวส ฉ. 23,010 (12 ต.ค. 2555) 28) 
 
ก13216  การสรางนวัตกรรมสําหรับประเทศ ‘ไลกวด’ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8803 (29 ต.ค. 2555) 5) 
 
ก13266  ไกทอดจิ้มแจว คุณภาพแจว รายไดกเ็จง (เดลินิวส ฉ. 23,012 (14 ต.ค. 2555) 23) 
 
ก13263  ขนมเปยะนมสดไสมะมวง ‘ปาบุญมี’ จากของดีบางคลาสูผลิตภัณฑ 5 ดาว (คมชัดลึก  
  11, 4011 (13 ต.ค. 2555) 19) 
 
ก13277  คนไทยไมชอบอานหนังสือ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8790 (16 ต.ค. 2555) 3) 
 
ก13231  คลอดเกณฑตรวจอาคาร (เดลินิวส ฉ. 23,030 (1 พ.ย. 2555) 29) 
 
ก13250  คุณหมอวัย 80 แนะเมล็ดลําไยตานเขาเส่ือม...เจง! (คมชัดลึก 11, 4000 (2 ต.ค. 2555) 11) 
 
ก13245  เคพกูสเบอร่ี (เดลินิวส ฉ. 23,015 (17 ธ.ค. 2555) 32) 
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ก13234  เคร่ืองอานพาสปอรตอิเล็กทรอนิกส (เดลินิวส ฉ. 23,030 (1 พ.ย. 2555) 10) 
 
ก13260  เคล็ดลับเถาแกใหม ‘สไบนาง’ (เดลินิวส ฉ. 23,011 (13 ต.ค. 2555) 11) 
 
ก13221  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพรอมสูประชาคมอาเซียนในทุกมิติ (มติชน 35, 12653  
  (31 ต.ค. 2555) 8) 
 
ก13236  โจเส่ียงมะเร็งเจาโลก ช้ีวัคซีนปากมดลูกสูได (คมชัดลึก 12, 4030 (1 พ.ย. 2555) 1, 15) 
 
ก13239  ชาน้ํามัน แกหลายโรค (คมชัดลึก 12, 4037 (8 พ.ย. 2555) 12) 
 
ก13256  ชุมชน ‘บอวิน’ ตานขยายหลุมขยะเฟส 2 (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8784 (10 ต.ค. 2555) 15) 
 
ก13233  ดีซ่ี แม็พ รุกปา-รุกคน นวัตกรรมพิสูจนสิทธิ (เดลินิวส ฉ. 23,030 (1 พ.ย. 2555) 8) 
 
ก13252  ตะลุยสถานีเกษตรหลวง ‘ปางดะ’ ชมแปลงวิจัย ‘กีวีฟรุต องุนไรเมล็ด’ (คมชัดลึก  
   11, 4005 (17 ต.ค. 2555) 6) 
 
ก13262  ตุกตาหนาแปลก แหวกกําไร-ทําไดไมตัน (เดลินวิส ฉ. 23,011 (13 ต.ค. 2555) 11) 
 
ก13227  เตรียมกําลังคนคุณภาพ (มติชน 35, 12654 (1 พ.ย. 2555) 11) 
 
ก13217  ทบทวนความมั่นคงอาหาร (มติชน 35, 12651 (29 ต.ค. 2555) 18) 
 
ก13241  นวัตกรรมพิสูจนสิทธิพื้นท่ี (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8806 (20 พ.ย. 2555) 8) 
 
ก13274  นับถอยหลังวนัส้ินโลก ‘ลางพันธุมนุษย’ ‘โรคระบาด’ ก็นาคิด? (เดลินวิส ฉ. 23,014  
  (16 ต.ค. 2555) 1, 2) 
 
ก13246  นิเวศน นันทจติ ดัน มช. สูมหา’ลัยโลก (มติชน 35, 12700 (17 ธ.ค. 2555) 22) 
 
ก13243  บทสรุปวาระการอานของชาติ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8806 (20 พ.ย. 2555) 4) 
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ก13255  เบ้ืองลึกญ่ีปุนนําทัพธุรกิจลุยพมา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8781 (7 ต.ค. 2555) 10) 
 
ก13270  ปลูกกระถินยกัษปอนโรงไฟฟาชีวมวล ทางสรางอาชีพ-รายไดบานดงดินแดง  
  (คมชัดลึก 12, 4014 (16 ต.ค. 2555) 13) 
 
ก13248  ผลวิจัยช้ีโลกรอนข้ึนปลาเล็กลง มหาสมุทรอินเดียกระทบมากสุด (คมชัดลึก 11, 4000  
  (2 ต.ค. 2555) 11) 
 
ก13225  ผลิตปุยหมักดวย ‘ราขาว’ (มติชน 35, 12654 (1 พ.ย. 2555) 23) 
 
ก13249  พริก ‘อัคนีพิโรธ’ พืชเศรษฐกิจตัวใหม เผ็ดกวา ‘จินดา’ 20 เทา - ผลงาน มข. (คมชัดลึก  
 11, 4000 (2 ต.ค. 2555) 12) 
 
ก13228  มหัศจรรย ‘สเต็มเซลล’ ทางเลือกใหมรักษา ‘ขอเขาเส่ือม’ (มติชน 35, 12654 (1 พ.ย. 2555) 21) 
 
ก13212  มะพราวไทยจอสูญพันธุเรงวิจัยสรางมูลคา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8803 (29 ต.ค. 2555) 6) 
 
ก13220  มะรุม...พชือาหารและสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณเลิศ (เดลินิวส ฉ. 23,029 (31 ต.ค. 2555) 28) 
 
ก13254  รพ. แพทยแผนไทยฯ แหงแรกในเมืองหลวง (มติชน 35, 12629 (7 ต.ค. 2555) 7) 
 
ก13251  ระวังโรคและแมลงศัตรูหมอนระบาด ชวงปลายฤดูฝนและฤดูหนาว (เดลินิวส ฉ. 23,015  
 (17 ต.ค. 2555) 32) 
 
ก13244  รายงานเพ่ือความยั่งยืน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8806 (20 พ.ย. 2555) 20) 
 
ก13279  รูจัก ‘ควอนตัมแสง’ จากโนเบลฟสิกสปนี้ (เดลินวิส ฉ. 23,015 (17 ต.ค. 2555) 11) 
 
ก13211  เรงฟนฟูผลผลิตเศรษฐกจิไทยกระจายความรูเทคโนโลยีสูเกษตรกร (เดลินิวส ฉ. 23,022  
 (24 ต.ค. 2555) 4) 
 
ก13226  โรคติดเช้ือฮิบ (มติชน 35, 12654 (1 พ.ย. 2555) 10) 



 - 27 - 

ก13259  โรคเร้ือนกวางหรือโรคสะเกด็เงิน (เดลินวิส ฉ. 23,011 (13 ต.ค. 2555) 28) 
 
ก13214  ลดเค็มคร่ึงหนึง่ คนไทยหางไกลโรค (คมชัดลึก 12, 4027 (29 ต.ค. 2555) 12) 
 
ก13219  ลาวกาวไกลสูยุค ‘4จี’ ‘อาเซม 9’ (คมชัดลึก 12, 4029 (31 ต.ค. 2555) 20) 
 
ก13258  เล้ียงปูนาเปนสัตวเศรษฐกจิ (เดลินวิส ฉ. 23,010 (12 ต.ค. 2555) 28) 
 
ก13267  วันลางมือโลกกับการลางมือสรางสุขอนามัย...ลดการติดเช้ือ ลดโรค (เดลินิวส  
  ฉ. 23,012 (14 ต.ค. 2555) 6) 
 
ก13272  วิจัยกาซเรือนกระจกภาคเกษตร (เดลินิวส ฉ. 23,014 (16 ต.ค. 2555) 24) 
 
ก13261  ศาลาเปา ซาลาเปาเห็ดหอมเจ (เดลินวิส ฉ. 23,011 (13 ต.ค. 2555) 11) 
 
ก13222  ส.ป.ก. รุกแผนปฏิบัติการเตรียมรับเออีซี (มติชน 35, 12653 (31 ต.ค. 2555) 8) 
 
ก13247  สกอ. รวมเครือขายมหา'ลัยยกระดับ น.ศ. กลุมอาเซียน (มติชน 35, 12700 (17 ธ.ค. 2555) 23) 
 
ก13238  สลายตอซังขาวดวยเช้ือ ‘จุลินทรีย’ ลดตนทุนทํานา-รักษาระบบนิเวศ (คมชัดลึก 12, 4037  
 (8 พ.ย. 2555) 12) 
 
ก13268  สัมผัส 2 หมูบานทองเท่ียวใหมเมืองชาง เรียนรูการผลิตผาไหมไทยโกอินเตอร (คมชัดลึก  
 11, 4012 (14 ต.ค. 2555) 6) 
 
ก13264 ส้ินเปลืองนอยลง ผลงานดีข้ึน - มาตรฐานเพ่ิมประสิทธิภาพ (Less waste, better results -  
 Standards increase efficiency) (มติชน 35, 12636 (14 ต.ค. 2555) 5) 
 
ก13253  ส่ือจีนกบันวิมีเดียและหนังสือกําแพงยุคใหม (2) (คมชัดลึก 11, 4005 (7 ต.ค. 2555) 14) 
 
ก13269  ส่ือจีนกับนวิมีเดียและหนังสือกําแพงยุคใหม (3) (คมชัดลึก 11, 4012 (14 ต.ค. 2555) 14) 
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ก13271  หนนุผลิตเนื้อโคอินทรีย...สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา (เดลินิวส ฉ. 23,014 (16 ต.ค. 2555) 24) 
 
ก13273  หมูบานเมล็ดพันธุขาวโพด...ทางเลือกลดตนทุนเกษตรกร (เดลินิวส ฉ. 23,014 (16 ต.ค.  
 2555) 24) 
 
ก13215  อาเซียนกับชาวบาน (คมชัดลึก 12, 4027 (29 ต.ค. 2555) 4) 
 
ก13232  อําเภอดานชางเดินหนาโครงการ ‘เยี่ยมบานยามเย็น’ ยึดหลัก '3 ถ.' ลงพื้นท่ีแกปญหา 
 ความเดือดรอนปชช. (เดลินวิส ฉ. 23,030 (1 พ.ย. 2555) 12) 
 
ก13280  เอสเอ็มอีตองปรับตัวรับเออีซี (เดลินิวส ฉ. 23,015 (17 ต.ค. 2555) 12) 
 
ก13265  โอทอป กับ การพัฒนา (เดลินิวส ฉ. 23,012 (14 ต.ค. 2555) 23) 
 
ก13235  ไอซีที-กสทช. แสดงจุดยืน กฎใหมอินเทอรเน็ตของไอทียู (เดลินวิส ฉ. 23,030  
 (1 พ.ย. 2555) 10) 


