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BOOK, THESES AND PAMPHLETS    
 
ANALYTICAL CHEMISTRY 

 
Period   Analytical proteomics / guest editors : J. L. Capelo, C. Lodeiro and H. M. Santos ;  
  handing editor : J.-M. Kauffman ; editors, Gary D. Christain ... [et al.]. Amsterdam :  
  Elsevier, c2010. iv, 111 p.  
 
Period   Chiral separations : in honour of Prof. Volkek Schurig / guest editor, S. Fanali.  
  Amsterdam : Elsevier, c2010. 1 v. (p. 925-1182). 
 
Period   Hormones and veterinary drugs state-of-the-art and emerging technologies / guest  
  editors : M. W. F. Nielen and A. A. M. Stolker.  Amsterdam : Elsevier, c2009. 1 v. 
 
Period  Hydrophobic Interaction Chromatography / Reversed-Phase Liquid Chromatography  
  Bioseparation conference (6th : 2009 : Napa Valley, CA, USA.). 
   6th Hydrophobic interaction chromatography / reversed-phase liquid  
  chromatography bioseparation conference, Napa Valley, CA, USA, 15-19 March  
  2009 / guest eds. : D. Josic, E. Müller and J. K. O' Donnell. Amsterdam : Elsevier,  
  c2010. 1 v. (p. 183-242). 
 
Period  International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques (15th :  
  2008 : Nagoya, Japan). 
   Flow injection analysis and related techniques : a collection of papers presented  
  at the 15th International conference on … Nagoya, Japan, 28 September-3 October  
  2008 / edited by Tadao Sakai, Shoji Motomizu and Gary D. Christian, editors, Gary  
  D. Christian ... [et al.]. Amsterdam : Elsevier, c2009. v, 211 p. 
 
Period   International symposium on Microscale Biosepations (23rd : 2009 : Boston, Ma., USA). 
   Microscale biosepations : 23rd interational symposium on … Boston, MA, USA,  
  1-5 February, 2009 / guest ed. : J. V. Sweedler. Amsterdam : Elsevier, c2009. 1 v.  
  [8263-8434 p.]. 
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Ref.  
543  
AOAC  Official methods of analysis of AOAC international / editor : Dr. George W. Latimer, Jr.  
19th ed.  19th ed. (2012). Gaithersburg, Md. : AOAC International, c2012. 2 v. 
V.1-2 
 
FOOD & FOOD TECHNOLOGY 
 
Period  Food innovation management / by Ana Isabel Almeida Costa. New York, N. Y. :  
  Elsevie, c2008. 1 v. [551-612 p.]. 
 
Period   International Symposium on Sourdough-From Arts to Science (4th : 2009 : Freising,  
  Germany). 
   Sourdough-from arts to science : 4th International symposium on… Freising,  
  Germany, 14-17 October 2009 / guest editors : R. F. Vogel and M. G. Gänzle.  
  Amsterdam : Elsevier, c2009. 1 v. [665-756 p.]. 
 
หนังสือภาษาไทย 
 
551.22  
ส 35   12 รอยเล่ือนอันตราย กับมหนัตภยัแผนดนิไหวท่ัวโลก / ดาณภุา ไชยพรธรรม, เรียบเรียง.  
2555  กรุงเทพฯ : มายิก, 2555. 255 หนา. 
 
001.4  
ก 23  กาญจนา แกวเทพ, รศ.ดร. 
2553   คุณลักษณะ & วิธีวิทยา งานวิจัยเพื่อทองถ่ิน / รศ. ดร.กาญจนา แกวเทพ.กรุงเทพฯ :  
  ฝายวิจยัเพื่อทองถ่ิน สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), 2553. 64 หนา. 
 
624.151  
ก 32   กิจการ พรหมมา, รศ.ดร. 
2555   ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร = Geology for engineers / กิจการ พรหมมา. กรุงเทพฯ :  
  แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 518 หนา 
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363.73874  
ช 16   ชยันต ตันติวัสดาการ, รศ.ดร. 
2552   การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบรวมในการปลอยแกสเรือนกระจก จาก 
  อุตสาหกรรมระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศกาํลังพัฒนา / รศ.ดร. ชยันต 
  ตันติวัสดาการ, รศ.ดร. สิรินทรเทพ เตาประยูร, อ.ดร. ชโลธร แกนสันติสุขมงคล 
  ผูเขียน ; บรรณาธิการ, ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม.  
  กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม, 2552. 177 หนา.  
  (ชุดโครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรความความตกลงดานส่ิงแวดลอมและ. 
  ยุทธศาสตรลดโลกรอน ; ลําดับท่ี 3). 
 
633.6  
ธ 12   ธงชัย ต้ังเปรมศรี, ดร. 
2555   ออย / ดร. ธงชัย ต้ังเปรมศรี, เขียน ; จิตพาช่ืน มุสิกานนท, ภาพประกอบ ;  
  ดร. สราวุธ รุงเมฆารัตน, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส,  
  2555. 50 หนา. (ชุดเกษตรกรรมลองทําดู : ออย ; เลมท่ี 5). 
 
005.43  
น 57   เนรมิต แผนทอง. 
2555   คูมือใชงาน Windows 7 / เนรมิต แผนทอง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2555.  
  524 หนา. 
 
633.83  
ป 17   ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ. 
2555   พริก / ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ และ จิรวรรณ โรจนพรทพิย, เขียน ; วิภาว ีจันทรวงศ, 
  ภาพประกอบ ; ดร.ปริยานุช จุลกะ, บรรณาธิการตนฉบับ. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส 
  พับลิเคช่ันส, 2555. 52 หนา. (ชุดเกษตรลองทําดู : พริก ; เลมท่ี 6). 
 
363.7282  
ป 36   ปยรัตน วงศจมุมะลิ. 
2554   ยุทธศาสตรเปล่ียนขยะเปนทองคํา ... กลไกการพัฒนาวิธีคิดชุมชนบานนาบอน /   
  ปยรัตน วงศจมุมะลิ ทีมวิจยัชุมชนบานนาบอน, ทีมเครือขายความรู สกว. ฝายวจิัยเพื่อ 
  ทองถ่ิน. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), 2554. 60 หนา.  
  ประสบการณวิจัยจากพืน้ท่ี ; เลมท่ี 47. 
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363.728  
พ 37  พิรียุตม วรรณพฤกษ. 
2554   ตอบโจทยส่ิงแวดลอมทองถ่ิน : แนวทางการจัดการขยะและน้ําเสียขององคกร 
  ปกครองสวนทองถ่ิน / พิรียตุม วรรณพฤกษ. พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : สถาบัน 
  พระปกเกลา, 2554. 144 หนา. 
 
729.2  
ย 32   ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล, ผศ. 
2555   แสงสวางในสถาปตยกรรม = Lighting in architecture / ผูชวยศาสตราจารย  
  ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล. ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555. ก-ซ, 208 หนา. 
 
วิจัย 
607.3  
ร 26   รายงานการวิจยั เร่ือง ระบบนวัตกรรมรายสาขาเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล 
2554  แชเยน็แชแข็ง / ภัทรพงศ อินทรกําเนิด และคณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงานนโยบาย 
  ดานการศึกษามหภาค ; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554. 120 หนา. 
 
697.92  
ว 34   วิทยา อยูสุข, รศ.ดร. 
2554   การระบายอากาศประยุกต = Applied ventilation / รศ.ดร. วิทยา อยูสุข. กรุงเทพฯ :  
  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล,  
  2554. 388 หนา. 
 
639.6  
ส 11   ส. พุมสุวรรณ. 
2555   กุงกามกราม / ส. พุมสุวรรณ, เขียน ; สถาพร ริยะสุ, ภาพประกอบ ; ผศ.ดร.  
  นิติ ชูเชิด, ทวี วิพุทธานุมาศ และฤทัย จงสฤษดิ์, บรรณาธิการตนฉบับ. กรุงเทพฯ :  
  นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 2555. 49 หนา. (ชุดเกษตรกรรมลองทําดู : กุงกามกราม ;  
  เลมท่ี 3). 
 
639.377  
ส 11   ส. พุมสุวรรณ. 
2555   ปลาสลิด / ส. พุมสุวรรณ, เขียน ; วิภาวี จันทรวงศ, ภาพประกอบ ; ทว ีวิพุทธานุมาศ, 
  สมหมาย เจนกิจการ และฤทัย จงสฤษด์ิ, บรรณาธิการตนฉบับ. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส 
  พับลิเคช่ันส, 2555. 49 หนา. (ชุดเกษตรกรรมลองทําดู : ปลาสลิด ; เลมท่ี 1). 
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660.6  
ค 14   สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.). 
2555   สาระสําคัญของ กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย  
  (พ.ศ. 2555-2564) / สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ 
  นวัตกรรมแหงชาติ, ศูนยพนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, สํานักงาน 
  พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. กรุงเทพฯ : เปนไท, [2555]. 71 หนา. 
 
วิจัย 
338.17072  
พ 113   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. ศูนยเทคโนโลยโีลหะและ 
2555  วัสดุแหงชาติ. 
   โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน 
  ภายใตกฎเกณฑดานส่ิงแวดลอมโลก : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ / ศูนย 
  เทคโนโลยีโลหะและวัสดแุหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  แหงชาติ. กรุงเทพฯ : ศูนย, [2555]. 1 เลม [xxiii, 451 หนา]. 
 
633.15  
ส 44   สุทัศนีย วงศศุปไทย. 
2555   ขาวโพด / สุทัศนีย วงศศุปไทย, เขียน ; สุทัศน ปาละมะ, ภาพประกอบ ; ดร. โชคชัย 
  เอกทัศนาวรรณ และฤทัย จงสฤษด์ิ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 
  2555. 52 หนา. (ชุดเกษตรกรรมลองทําดู : ขาวโพด ; เลมท่ี 2). 
 
634.44  
ส 46   สุภัทรา เลิศวฒันาเกยีรติ. 
2555   มะมวง / สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ, เขียน ; นันทวนั วาตะ, ภาพประกอบ ;  
  ชินวัฒน ยัพวฒันพนัธ, ฤทัย จงสฤษด์ิ และคณาพร สัมฤทธ์ิลวน, บรรณาธิการ 
  ตนฉบับ. กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 2555. 50 หนา. (ชุดเกษตรกรรม 
  ลองทําดู : มะมวง ; เลมท่ี 4). 
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PATENTS & INVENTIONS 
 

Pat.file  191 : Vertical garden 
 
1.    CN    101,736,869 Vertical garden combined stair structure. 
2. CN 102,763,572 Integrated lighting vertical garden.  
3. EP 1,759,578 Vertical garden. 
4. EP 2,335,473 Vase unit for a vertical garden and system comprising 
   such a vase unit. 
5. GB 2,482,654 A vertical planting system. 
6.    JP 2010/101,156 Three-dimensional garden laid on multilayer building. 
7.    KR 100,841,008 Fence for landscape made into porous planting blocks  
   of box shape. 
8.    KR    101,141,197 A vertical garden using a expanded metal that is 
   established at old retaining wall, and construction  
   method of it. 
9.    KR    2010/0,019,369 Vertical garden. 
10.  US 4,295,296 Vertical garden. 
11.  US 4,961,284 Vertical garden. 
12.  US 5,363,594 Vertical gardens. 
13.  US 7,516,574 Vertical garden. 
14.  US 8,141,294 Vertical garden panel. 
15.  US 2012/0,285,084 Vertical garden assembly. 
16.  US 2012/0,297,679 Farm in a box. 
17.  WO 2011/161,502 Stabilized natural lichen support for maintenance-free  
   vertical gardens.    
18.  WO 2012/020,158 Improved modular system for vertical gardens based on  
   self-supporting modules. 
19.  WO 2012/040,462 Vertical gardening assembly and kit and method of  
   making and using the same. 
20.  WO 2013/010,216 Vertical garden systems and methods. 
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STANDARDS & REGULATIONS 

 
JAPAN 
 
 JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION  

    
  JIS B 0124 : 2009 Rolling bearings – symbols for quantities. 
  JIS B 1176 : 2006 Hexagon socket head cap screws. 
  JIS B 1177 : 2007 Hexagon socket set screws.  
  JIS B 1180 : 2009 Hexagon head bolts and hexagon head screws  
    (amendment 1). 
  JIS B 1181 : 2009 Hexagon nuts and hexagon thin nuts (amendment 1). 
  JIS B 1250 : 2008 Plain washers for metric bolts, screws and nuts for general  
  (ISO 887 : 2000)  purposes – general plan.   

 JIS B 1256 : 2008 Plain washes. 
 JIS B 1258 : 2006 Plain washers for screw and washer assemblies – small, 

normal and large series – product grade A. 
 JIS B 1301 : 2009 Keys and their corresponding keyways (amendment 1). 

  JIS B 1352 : 2006 Taper pins (amendment 1). 
  JIS B 1360 : 2006 Snap pins.   
  JIS B 1456 : 2009 Roller chain shaft couplings (amendment 1).   
  JIS B 1514-1 : 2006 Rolling bearings – tolerances of bearings – part 1 : radial  
  (ISO 492 : 2002)   bearings.   
  JIS B 1514-2 : 2006 Rolling bearings – tolerances of bearings – part 2 : thrust 
  (ISO 199 :1997)   bearings. 
  JIS B 1514-3 : 2006 Rolling bearings – tolerances of bearings – part 3 : chamfer  
  (ISO 582 : 1995)  dimensions – maximum values.  
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SELECTED ARTICLES 

 
Analysis of bisphenol A and its chlorinated derivatives in sewage sludge samples. Comparison 
  of the efficiency of three extraction techniques (Journal of Chromatography A  
 1253 (August) 2012 : 1-10) 
 
Analytical method for the identification and assay of 12 phthalates in cosmetic products : 
  application of the ISO 12787 international standard "Cosmetics-Analytical methods- 
 validation criteria for analytical results using chromatographic techniques (Journal of  
 Chromatography A 1253 (August) 2012 : 144—153) 
 
Application of a truly one-point calibration for pesticide residue control by liquid  
 chromatography-mass spectrometry (Journal of Chromatography B 901 (July) 2012 :  
 107-114) 
 
Application of accelerated solvent extraction in the analysis of organic contaminants, bioactive  
 and nutritional compounds in food and feed (Journal of Chromatography A 1237 (May)  
 2012 : 1-23) 
 
Applications of superficially porous particles : high speed, high efficiency or both ? (Journal of  
 Chromatography A 1228 (March) 2012 : 72-88) 
 
The current revolution in column technology : how it began, where is it going? (Journal of  
 Chromatography A 1228 (March) 2012 : 2-19) 
 
Design of preparative-supercritical fluid chromatography (Journal of Chromatography A  
 1250 (August) 2012 : 227-249) 
 
Determination of carotenoids in microalgae using supercritical fluid extraction and  
 chromatography (Journal of Chromatography A 1250 (August) 2012 : 63-68) 
 
Determination of diffusion coefficients for supercritical fluids (Journal of Chromatography A 
 1250 (August) 2012 : 124-140) 
 
Determination of selected biogenic amines in red wines by automated on-line combination of  
 capillary isotachophoresis-capillary zone electrophoresis (Journal of Chromatography B 
 904 (September) 2012 : 135-139) 
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DNA detection by conventional and real-time PCR after extraction from vegetable oils (Journal 
 of the American Oil Chemists' Society 89 (7) 2012 : 1249-1257) 
 
Ethanol production from soybean fiber, a co-product of aqueous oil extraction, using a soaking 
 in aqueous ammonia pretreatment (Journal of the American Oil Chemists' Society 89 (7) 
  2012 : 1345-1353) 
 
Evaluation of lifetime and analytical performance of gas chromatographic inlet septa for analysis 
  of reactive semivolatile organic compounds (Journal of Chromatography A 1239 (May)  
 2012 : 72-77) 
 
The expanding supercritical fluid CO2 extract universe (Perfumer & Flavorist 37 (11) 2012 :  
 26-27, 30-34) 
 
Extraction of algal lipids and their analysis by HPLC and mass spectrometry (Journal of the 
 American Oil Chemists' Society 89 (8) 2012 : 1371-1381) 
 
Food safety issues in industrialization of traditional Korean foods (Food Control 24 (1-2) 2012 :  
 1-5) 
 
Fortification of potato chips with natural plant extracts to enhance their sensory properties and  
 storage stability (Journal of the American Oil Chemists' Society 89 (8) 2012 : 1419-1425) 
 
Full evaporation dynamic headspace in combination with selectable one-dimensional/two- 
 dimensional gas chromatography-mass spectrometry for the determination of suspected  
 fragrance allergens in cosmetic products (Journal of Chromatography A 1255 (September) 
 2012 : 207-215) 
 
Global foodomics strategy to investigate the health benefits of dietary constituents (Journal of  
 Chromatography A 1248 (July) 2012 : 139-153) 
 
Hyphenated liquid chromatography-gas chromatography technique : recent evolution and  
 applications (Journal of Chromatography A 1255 (September) 2012 : 100-111) 
 
In vitro cytotoxicity of rare earth oxide nanoparticles for imaging applications (International 
 Journal of Applied Ceramic Technology 9 (5) 2012 : 881-892) 
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Investigation of unsaponifiable matter of plant oils and isolation of eight phytosterols by means 
 of high-speed counter-current chromatography (Journal of Chromatography A  
 1237 (May) 2012 : 96-105) 
 
Isolation of essential oil from different plants and herbs by supercritical fluid extraction (Journal  
 of Chromatography A 1250 (August) 2012 : 34-48) 
 
Isolation of prebiotic carbohydrates by supercritical fluid extraction. scaling-up and economical  
 feasibility (Journal of Chromatography A 1250 (August) 2012 : 92-98) 
 
A matrix effect-free method for reliable quantification of perfluoroalkyl carboxylic acids and 

perfluoroalkane sulfonic acids at low parts per trillion levels in dietary samples (Journal 
of Chromatography A 1237 (May) 2012 : 64-71) 

 
Mechanically assisted deposition of nikel oxide-ytttria stabilized zirconia nanocomposite film 
  and its microstructural evolution for solid oxide fuel cells anode application (International 
  Journal of Applied Ceramic Technology 9 (5) 2012 : 928-935) 
 
Microwave-assisted extraction and dispersive liquid-liquid microextraction followed by gas  
 chromatography-mass spectrometry for isolation and determination of polycyclic aromatic 
  hydrocarbons in smoked fish (Journal of Chromatography A 1237 (May) 2012 : 30-36) 
 
Multi-detection of preservatives in cheeses by liquid chromatography-tandem mass spectrometry  
 (Journal of Chromatography B 906 (October) 2012 : 9-18) 
 
Multi-residue determination of pharmaceutical and personal care products in vegetables (Journal  
 of Chromatography A 1254 (September) 2012 : 78-86) 
 
A multi-residue method for pesticides analysis in green coffee beans using gas chromatography- 
 negative chemical ionization mass spectrometry in selective ion monitoring mode (Journal of  
 Chromatography A 1251 (August) 2012 : 16-26) 
 
Multi-walled carbon nanotubes as alternative reversed-dispersive solid phase extraction 
 materials in pesticide multi-residue analysis with QuEChERS method (Journal of  
 Chromatography A 1225 (February) 2012 : 17-25) 
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A new, simple, low cost, paper curl measurement apparatus (Appita Journal 65 (4) 2012 : 
 352-359) 
 
New trends in fast liquid chromatography for food and environmental analysis (Journal of  
 Chromatography A 1228 (March) 2012 : 278-323) 
 
Optimisation of an HPLC method for the simultaneous quantification of the major sugars and  
 organic acids in grapevine berries (Journal of Chromatography B 885-886 (February) 
  2012 : 43-49) 
 
Optimizing vanilla sourcing (Perfumer & Flavorist 37 (11) 2012 : 36-37) 
 
Overload behavior and apparent efficiencies in chromatography (Journal of Chromatography A  
 1254 (September) 2012 : 30-42) 
 
Packed column supercritical fluid chromatography of hydrophilic analytes via water-rich  
 modifiers (Journal of Chromatography A 1250 (August) 2012 : 196-204) 
 
The patent system in Nigeria (World Patent Information 34 (3) 2012 : 213-215) 
 
Process factors affecting colloid stability and deposit formation in manaufacture of newsprint  
 from TMP and recycled fibre (Appita Journal 65 (4) 2012 : 323-330) 
 
Purification and differential biological effects of ginger-derived substances on normal and tumor  
 cell lines (Journal of Chromatography B 903 (August) 2012 : 157-162) 
 
The role of IT for managing intellectual property - an empirical analysis (World Patent  
 Information 34 (3) 2012 : 216-223) 
 
Separation of phenolic acids from natural plant extracts using molecularly imprinted anion- 
 exchange polymer confined ionic liquids (Journal of Chromatography A 1232 (April) 
  2012 : 37-42) 
 
Simultaneous determination of mono- and disubstituted polyfluoroalkyl phosphates in drinking 
 water by liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (Journal of  
 Chromatography A 1227 (March) 2012 : 245-252) 
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Solvent-minimized extraction for determining halonitromethanes and trihalomethanes in water  
 (Journal of Chromatography A 1248 (July) 2012 : 1-8) 
 
Study of peach freshness predictive method based on electronic nose (Food Control 28 (1) 2012 :  
 25-32) 
 
Theoretical models for supercritical fluid extraction (Journal of Chromatography A 1250 (August) 
  2012 : 2-26) 
 
Triacylglycerols oxidation in oils and fats monitored by easy ambient sonic-spray ionization  
 mass spectrometry (Journal of the American Oil Chemists' Society 89 (7) 2012 :  
 1193-1200) 
 
Ultra high performance liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-mass 
  spectrometry for high-sensitivity analysis of US environmental protection agency sixteen 
  priority pollutant polynuclear aromatic hydrocarbons in oysters (Journal of  
 Chromatography A 1227 (March) 2012 : 138-144) 
 
UV gradient combined with principal component analysis : highly sensitive and specific high 
 performance liquid chromatography analysis of cosmetic creams (Journal of Chromatography A 
 1228 (March) 2012 : 324-328) 
 
Wood adhesives based on alkaline extracts from wastewater biosolids and mustard protein  
 (Journal of the American Oil Chemists' Society 89 (7) 2012 : 1315-1323) 
 
 
 



 - 13 - 

INFORMATION FILES 

 
IF 32 (25)  Accelerating standard test method for assessing corrosion of steel in concrete  
  (ACI Materials Journal 109 (4) 2012 : 421-430) 
 
IF 100 (365)  Assessing the risk (Soap, Perfumery & Cosmetics 85 (10) 2012 : 81, 83, 85, 87) 
 
IF 34 (227)  Clostridium difficile : an emerging food safety risk (Food Technology 66 (9)  
  2012 : 40-42, 45-49) 
 
IF 110 (168)  Coupled chromatographic and mass-spectrometric techniques for the analysis of  
 emerging pollutants in the aquatic environment (TrAC (Trends in Analytical  
 Chemistry) 35 (May) 2012 : 87-108) 
 
IF 34 (226)  Determination of aflatoxins in by-products of industrial processing of cocoa beans  
 (Food Additives and Contaminants 29 (6) 2012 : 972-978) 
 
IF 83 (143)  Direct chromatographic methods in the context of green analytical chemistry  
  (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 35 (May) 2012 : 67-63) 
 
IF 11 (79)  Disposable electrochemical immunosensor for simultaneous assay of a panel of  
  breast cancer tumor markers (Analyst 137 (20) 2012 : 4727-4733) 
 
IF 107 (102)  Effect of structural characteristics of modified waxy corn starches on rheological  
  properties, film-forming solutions, and on water vapor permeability, solubility,  
  and opacity of films (Starch/Starke 64 (1-2) 2012 : 27-36) 
 
IF 11 (78)  European research projects for metrology in brachytherapy and external beam  
  cancer therapy (Metrologia 49 (5) 2012 : S161-S167) 
 
IF 30 (63)  Evaluation of measurement uncertainty in determination of lead in glass materials  
 by a standard complexometric method (Journal of Metrology Society of India  
 27 (3) 2012 : 175-182) 
 



 - 14 - 

IF 8 (106)  Exploiting diversity and synthetic biology for the production of algal biofuels  
  (Nature 488 (7411) 2012 : 329-335) 
 
IF 119 (17)  Hair in condition (Soap, Perfumery & Cosmetics 85 (11) 2012 : 61-62, 65) 
 
IF 142 (112)  Methods for separation, identification, characterization and quantification of  
  silver nanoparticles (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 33 (March)  
  2012 : 95-106) 
 
IF 142 (111) Nanomaterials in analytical atomic spectrometry (TrAC (Trends in Analytical  
  Chemistry) 39 (October) 2012 : 38-59) 
 
IF 30 (62)  NPL's new absorbed dose standard for the calibration of HDR 192 Ir brachytherapy  
  sources (Metrologia 49 (5) 2012 : S184-S188) 
 
IF 39 (26) Preparation and drug release properties of lignin-starch biodegradable films 
  (Starch/Starke 64 (5-6) 2012 : 399-407) 
 
IF 68 (84)  Preventing Alzheimer's disease (Science 337 (6101) 2012 : 1488-1491) 
 
IF 32 (24)  Proposed flexural test method and associated inverse analysis for ultra-high- 
  performance fiber-reinforced concrete (ACI Materials Journal 109 (5)  
  2012 : 545-555) 
 
IF 73 (66)  Qualitative identification of permitted and non-permitted colour additives in food  
  products (Food Additives and Contaminants 29 (6) 2012 : 886-896) 
 
IF 60 (57)  Sugar reduction with polyols (Food Technology 66 (9) 2012 : 23-24, 27-29) 
 
 
 
 
 



- 15 - 
 

บทความวารสารไทย 
 

3 นวัตกรรมรับมือน้ําทวมจากภูมิปญญานกัวิจยัไทย (วิทยาศาสตร 66, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2555) 45-48)  
 
BIO-DRY เทคโนโลยีงายๆ ท่ีไทยตองนําเขา (ENERGY SAVING 4, 45 (ส.ค. 2555) 84-85)  
 
กฎหมายภาษขีอสนับสนุนดานพลังงาน บททดสอบสําคัญของประเทศไทย (ENERGY SAVING  
 4, 45 (ส.ค. 2555) 18-23) 
 
กรมวิทยฯ เผยความรุนแรงของพิษแมงมุม (จดหมายขาวกรมวิทยาศาสตรการแพทย 26, 1 (ม.ค. 2555) 9) 
 
กรมหมอนไหมเดินหนาสงเสริมมาตรฐานหมอนไหมอินทรียเตรียมพรอมรับใบรับรองจากสหภาพ 
 ยุโรป (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 526 (1 พ.ค. 2555) 68) 
 
กลวยเบรคแตก กลุมแมบานเกษตรกรดาหลาเพ่ิมมูลคาผลิตผลในทองถ่ิน (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 525 
 (15 เม.ย. 2555) 90-91) 
 
กวาจะมาเปนน้ําผ้ึงท่ีดี (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 525 (15 เม.ย. 2555) 93-94) 
 
การจัดการความเส่ียงทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 (INNO MAG 38, 220 (Dec. 2011-Jan. 2012) 36-40) 
 
การจัดการพลังงานไฟฟาไฮบริดสําหรับเทคโนโลยีอนาคต (TECHNOLOGY PROMOTION 38, 220 
 (Dec. 2011-Jan. 2012) 53-57) 
 
การจัดซ้ือจัดจางสีเขียวเพื่อส่ิงแวดลอม (ENERGY SAVING 4, 44 (ก.ค. 2555) 78-79) 
 
การตกกลาขาวบนแหงท่ีเวยีดนาม (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 535 (15 ก.ย. 2555) 80-82) 
 
การประหยัดในงานปรับอากาศของหองปฏิบัติการดวยแผงแผรังสี (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ 
 28, 335 (ก.พ. 2555) 67-74) 
 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายดางทับทิมและนํ้ายาลางผักทางการคา 3 ชนิด ในการลด 
 ปริมาณเมโธมิลในผักคะนา (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 30, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2555) 55-61) 
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การผลิตผิวเคลือบโดยการพนเคลือบดวยความรอน (TECHNOLOGY PROMOTION 38, 220  
 (Dec. 2011-Jan. 2012) 67-69) 
 
การผลิตวัสดุนาโนดวยเทคนคิเฟลมสเปรยไพโรลิซิส (INNO MAG 38, 220 (Dec. 2011-Jan. 2012) 33-35) 
 
การพัฒนาเทคโนโลยี Phased Array Radar (นาวกิศาสตร 95, 3 (มี.ค. 2555) 15-20) 
 
การลดของเสียดวยแนวทางของการปองกันมลพิษ (ENERGY SAVING 4, 46 (ก.ย. 2555) 62-63) 
 
กําจัดโลหะหนักในนํ้าท้ิงแบบเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (UPDATE 27, 292 (ก.พ. 2555) 10) 
 
แกงน้ําเคยหรือแกงเคยปลา อาหารจานเด็ดของคนใต (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 537 (15 ต.ค. 2555) 96-97) 
 
แกวบรรจุยาเพื่อความปลอดภัย (วทิยาศาสตร 66, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 54-55) 
 
ขม้ินชันสารพนัคุณคา กนิเพือ่เปนยาหรือตานโรค (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 531 (15 ก.ค. 2555) 62-63) 
 
ขยะเศษอาหาร แหลงขุมพลังงานและแรธาตุ (ENERGY SAVING 4, 45 (ส.ค. 2555) 62-63) 
 
ขลู สมุนไพรดีจากปาชายเลน (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 528 (1 มิ.ย. 2555) 70) 
 
คนไทยเจงสรางเคร่ืองกัดรองลูกรีดอัตโนมัติ ดีกรีรางวัลส่ิงประดิษฐดเีดนสภาวิจัยแหงชาติ  
 (ENERGY SAVING 4, 44 (ก.ค. 2555) 80-81) 
 
ความรูดานมลพิษทางอากาศ (INDUSTRY NEWS 7, 99 (Jan. 2012) 61-63) 
 
เคร่ืองตีขุยและแยกเสนใยเปลือกมะพราว ทางเลือกใหมผลงานจาก มทร. ศรีวิชัย สงขลา  
 (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 537 (15 ต.ค. 2555) 56-57) 
 
เคร่ืองมือแปรรูปมะคาเดเมียนัท มิติใหมของอุตสาหกรรมการเกษตร (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 528  
 (1 มิ.ย. 2555) 74-76) 
 
เคร่ืองสงสัญญาขอความชวยเหลือฉุกเฉิน Emergency Beacon (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  
 ฉ. 363 (2555) 118-125) 
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เคร่ืองหมักขยะอินทรีย ฝมือ มก. ใชไดท้ังท่ีบานและชุมชน (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 529 (15 มิ.ย. 2555) 24) 
 
เคร่ืองหั่นแวนสับปะรดฝมือนักศึกษาวิศวกรรมการเกษตร มทร. ธัญบุรี (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 535 
 (15 ก.ย. 2555) 64) 
 
เคร่ืองเหลาทางมะพราว ผลงานนักศึกษาเทคนิคระยอง (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 528 (1 มิ.ย. 2555) 22) 
 
เคร่ืองอัดขุยมะพราวอัตโนมัติ (เทคโนโลยชีาวบาน 24, 519 (15 ม.ค. 2555) 26) 
 
โครงการ GLOBE กับการรณรงคใหนักเรียนทํางานวิจยัดานภูมิอากาศ (นิตยสาร สสวท. 40, 177 
 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 28-31) 
 
โครงงานกระเปาเปแอลอีดีแบบริบบินบอกตําแหนง (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 363 (2555) 
 103-107) 
 
โครงงานเตือนอุทกภยัลวงหนาดวยไมโครคอนโทรเลอร (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 363  
 (2555) 88-102) 
 
โครงงานไฟเตือนภัย LED High Power (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 363 (2555) 108-117) 
 
จักรยานจักตอกไมไผทําตอกไดอยางสบายๆ ดวยแรงปน (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 3 (2555) 5-10) 
 
จากน้ํามะพราวเหลือท้ิงพัฒนาเปนแผนมาสกไบโอเซลลูโลส  (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 530 (ก.ค. 2555) 24) 
 
โฉมหนาของเทคโนโลยีปองกันประเทศแหงอาเซียน 2015 (วิทยาศาสตร 66, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2555) 37-40) 
 
ชันโรงหรือผ้ึงจิ๋วสุดยอดแมลงผสมเกสรพืช (เทคโนโลยชีาวบาน 24, 518 (ม.ค. 2555) 62-63) 
 
ชาเจียวกูหลาน บานดอยชาง สมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพ (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 532 (1 ส.ค. 2555) 104) 
 
ชุดอุปกรณชวยเหลือฉุกเฉิน Survival kit (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 363 (2555) 131-135) 
 
ใช "ปุยส่ังตัด" ลดตนทุนในยุดปุยแพงกันดีกวา (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 525 (15 เม.ย. 2555) 113) 
 
ตนแบบโรงเล้ียงไสเดือนเปล่ียนขยะอินทรียเปนปุยคุณภาพสูง มหาวทิยาลัยแมโจ จงัหวัดเชียงใหม  
 (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 6 (2555) 9-15) 
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ตนหอมไตหวนัรูปแบบเกษตรกรรมครบวงจร (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 535 (15 ก.ย. 2555) 14, 16) 
 
ตูเพาะเห็ดระเบียงคอนโดฯ เพื่อคนเมืองรักเกษตร (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 536 (1 ต.ค. 2555) 52-53) 
 
เตือนเกษตรกรเฝาระวัง - เตรียมพรอมกอนน้าํทวมบอปลา (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 537 (15 ต.ค. 2555) 85) 
 
ถุงไอเดียปองกันน้ําทวมรถยนต วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จังหวดัเลย (เทคโนโลยชีาวบาน 24, 518  
 (1 ม.ค. 2555) 22) 
 
เถาแกสวนยางยุคใหม การเลือกใชกรดท่ีทําใหยางมีคุณภาพ (นิตยสารยางไทย 3, 2 (ก.พ. 2555) 14-16) 
 
ทรัพยสินทางปญญา : การแปลงปญญาเปนทรัพยสินเพือ่เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน 
  (TECHNOLOGY PROMOTION 38, 220 (Dec. 2011-Jan. 2012) 34-37) 
 
เทคโนโลยีขับข่ีอัตโนมัติข้ันสูง (ENERGY SAVING 4, 46 (ก.ย. 2555) 67)  
 
เทอรโมอิเล็กทริกส อีกหนทางของไฟฟาพลังแดด (UPDATE 27, 292 (ก.พ. 2555) 35-39) 
 
ธรรมชาติชวยธรรมชาติ หนึ่งในพระราชดาํริเพื่อส่ิงแวดลอม (INNO MAG 38, 220 (Dec. 2011-Jan.  
 2012) 49-52) 
 
น.ร. รุนใหม สืบทอดภูมิปญญาชาวบานศึกษา "นั่งถาน" ดูแลหญิงหลังคลอดบุตร (เทคโนโลยีชาวบาน 
  24, 519 (15 ม.ค. 2555) 102) 
 
นวัตกรรมน้ํามันหลอล่ืนเพือ่โลกยานยนต (UPDATE 27, 292 (ก.พ. 2555) 22-25) 
 
นวัตกรรมส่ิงทอ : เสนใยประดิษฐสององคประกอบเพ่ือการปลดปลอยปุย (TTIS TEXTIE DIGEST  
 29, 178 (Jan.-Feb. 2012) 28-29) 
 
นักวจิัย มทร. ธัญบุรี ประดิษฐหุนยนตดําน้ําสํารวจใตน้าํ (เทคโนโลยชีาวบาน 24, 528 (1 มิ.ย. 2555) 89) 
 
นักวจิัยคณะประมงคิดสูตรอาหารพอแมพนัธุสัตวน้ํา KU-Fish-01 (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 528 (1 มิ.ย.  
 2555) 103) 
 
นาขาวลอยนํ้า ปลูกขาวทันใจ ปลูกรุนตอไปไมตองพักดนิ (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 6 (2555) 37-45) 



- 19 - 
 
นายดาบตํารวจเล้ียง "ดวง" สรางรายได (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 525 (15 เม.ย. 2555) 92) 
 
นิติคอมพิวเตอรกับสังคม (วารสารตํารวจ 47, 429 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 24-25) 
 
แนะนําใชขม้ินชันและหนุมานประสานกายทําน้ํามันทากนัยุงใชเองท่ีบาน (จดหมายขาว 
 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 26, 1 (ม.ค. 2555) 8) 
 
บทบาทของฟโรโมนกับพฤติกรรมของแมลง (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 30, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2555) 108-115) 
 
บอแกสชีวภาพจากมูลสัตวสําหรับครอบครัว ลงทุนนอย ท่ีดอนตาล (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 518  
 (1 ม.ค. 2555) 18-19) 
 
บันไดกรีดยางพารา ผลงานการอาชีพนครศรีธรรมราช (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 535 (15 ก.ย. 2555) 63) 
 
บัวควีนสิริกิต์ิลูกผสมสายพันธุใหม ฝมือนักปรับปรุงพนัธุพืชไทย (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 532 (1 ส.ค.  
 2555) 32-34)  
 
ประเมินปลาทูนาดวยเทคนิค NIR ผลงานจาก ม.เกษตร ลดภาระโรงงาน แกปญหาส่ิงแวดลอม 
 (ENERGY SAVING 4, 45 (ส.ค. 2555) 80-81) 
 
ประโยชนจากเปลือกไขทําชอลกไลมดปลอดสาร (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 536 (1 ต.ค. 2555) 76) 
 
ปลูกผักปลอดสารเคมีในระบบ GAP กลางเมืองยาโม (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 535 (15 ก.ย. 2555) 67-68) 
 
ปญหาวิกฤติขยะลนโลก แรงขับเคล่ือนสูสังคมแหงการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใชใหม (ENERGY 
  SAVING 4, 44 (ก.ค. 2555) 62-63) 
 
ปนยางเปนเงิน น้ําหมักกลวย ตัวชวยน้ํายางพาราจับตัวเร็ว (นิตยสารยางไทย 3, 2 (ก.พ. 2555) 48-50) 
 
เปดเทศกาลเจดวยบะจาง ขนมเทียนเจ ฝมือคนทานเจ 100% (เสนทางเศรษฐี 18, 311 (ต.ค. 2555) 56-57) 
 
ผลิตปุยอินทรียดวยวิธีแบบไมพลิกกลับกอง (เทคโนโลยชีาวบาน 24, 525 (15 เม.ย. 2555) 101) 
 
ผักไรดินปลูกงายไดเงิน (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 532 (1 ส.ค. 2555) 54) 
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พยากรณอากาศและการแจงเตือนกอนเกิดภยัพิบัติ (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 363 (2555) 143-151) 
 
พลิกมุมมองใหมกับสารกัมมันตรังสี (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 363 (2555) 158-163)  
 
พัฒนายางตีนตะขาบรถเก่ียวขาว ลดความเสียหายผิวถนน (เทคโนโลยชีาวบาน 25, 537 (15 ต.ค. 2555) 
  50-51)  
 
พาชม Abalone Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตวัเองจากฝร่ังเศส (ENERGY SAVING 4, 40  
 (มี.ค. 2555) 26-28)  
 
พืชอะไรที่ไทยสูเขาไมไดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เทคโนโลยชีาวบาน 25, 537 (15 ต.ค. 2555) 
  94-95)  
 
มนุษยชาติกับเทคโนโลยี ตอนท่ี 4 ยานผิวน้ําไรคนขับ (นาวิกศาสตร 95, 1 (ม.ค. 2555) 11-19) 
 
มะเขือเทศแมฉุยอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยของวิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม (เทคโนโลยีชาวบาน 
  25, 537 (15 ต.ค. 2555) 100-101) 
 
มาตรฐาน EURO 4 กับการทดสอบสารมลพิษจากรถยนต (ยานยนตสาร 11, 94 (ม.ค. 2555) 9-10) 
 
มาตรฐานสากลดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (EMC) กรณีศึกษา : รถไฟความเร็วสูง (ตอนที่ 2) 
  (TECHNOLOGY PROMOTION 38, 220 (Dec. 2011-Jan. 2012) 40-44)  
 
มารูจักหิ่งหอยกันเถอะ(เทคโนโลยีชาวบาน 24, 525 (15 เม.ย. 2555) 68)  
 
เมล็ดมะมวงเบาแชอ่ิม-อบแหง แปลก-อรอย ผลงานอาชีวศึกษาสงขลา (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 525  
 (15 เม.ย. 2555) 95)  
 
แมโจผลิตเคร่ืองหั่นยอย จักรกลเกษตรลดปญหาเผากิ่งไม ใบไม แปรรูปเปนปุย (เทคโนโลยีชาวบาน  
 25, 537 (15 ต.ค. 2555) 48-49) 
 
แมโจผลิตจุลินทรียบําบัดน้าํเสียอี-เวิรม (E-worm) ตอยอดจากมูลและปสสาวะไสเดอืน (เทคโนโลย ี
 ชาวบาน 24, 519 (15 ม.ค. 2555) 56-57)  
 
ไมฝาง...สมุนไพรท่ีมีคุณคาตลอดกาล (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 518 (1 ม.ค. 2555) 64-65) 
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ยางพาราในมุมเออีซี ฝนดีหรือฝนราย (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 535 (15 ก.ย. 2555) 102-103)  
 
เย็นสบายดวยแผนปลูกพืชบนหลังคาฝมือ มก. (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 532 (1 ส.ค. 2555) 18)  
 
เยาวชนชุมพรสรางสรรคทางปาลมทําไมอัด ผลิตภัณฑจากเสนใย (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 537 
 (15 ต.ค. 2555) 62) 
 
รถพลังงานแรงลมอัด ยานยนตพลังงานทางเลือก เรียบงายแตมีอนาคต (เกษตรกรรมธรรมชาติ  
 15, 6 (2555) 5-8) 
 
รสอูมามิจากออยและมันสําปะหลัง (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 532 (1 ส.ค. 2555) 100-102) 
 
ระบบตรวจวัดแผนดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยา (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 363 (2555) 126-130) 
 
รางจืด...สมุนไพรท่ีเกษตรกรไทยควรปลูกไวในบาน (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 519 (15 ม.ค. 2555) 67-69) 
 
ราชมงคลคิดเคร่ืองบีบอัดน้ํามันจากเมล็ดพืชชนิดเกลียวคู บีบอัดไดทุกชนิด (เทคโนโลยีชาวบาน  
 24, 529 (15 มิ.ย. 2555) 26) 
 
รูจักจิ้งหรีดกันดีหรือยัง (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 529 (15 มิ.ย. 2555) 75) 
 
รูทันยุงราย ภัยเงียบในบาน (วิทยาศาสตร 66, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2555) 53-55) 
 
รูเทาทันภยัพิบัติจากแผนดินไหว (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 363 (2555) 170-175) 
 
โรงไฟฟาพลังงานชีวมวลจังหวัดลําพนู (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 518 (1 ม.ค. 2555) 97) 
 
ลดพิษ...เคร่ืองถมเงินปลอดตะก่ัว พัฒนาภูมิปญญาไทยสูตลาดโลก (ENERGY SAVING 4, 46  
 (ก.ย. 2555) 80-81) 
 
ลูกประคบสมุนไพร ภูมิปญญาไทยท่ีเนนิหอมปราจีนบุรี (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 532 (1 ส.ค. 2555) 93) 
 
ลูกมะพราวใสกาน้ํารอนของชาวบางระมาด ภูมิปญญาทองถ่ินสมัยสงครามโลก (เทคโนโลยีชาวบาน 
 25, 536 (1 ต.ค. 2555) 120-121) 
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แลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองปรากฏการณเรือนกระจก (นิตยสาร สสวท. 40, 177 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 32-35) 
 
วว. จัดสัมมนา "การพัฒนาและยกระดับหมูบานปุยอินทรียใหเปนหมูบาน ว&ท" (จดหมายขาว วว.  
 ฉ. 2 (ก.พ. 2555) 10) 
 
วิกฤตน้ําวิกฤตการณทาทายความสามารถมนุษย (INNO MAG 38, 220 (Dec. 2011-Jan. 2012) 29-30) 
 
วิทยาลัยเทคนคิชุมพรผลิตโลชั่นลดอักเสบร้ินทะเลกัด (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 536 (1 ต.ค. 2555) 45) 
 
วิธีการตรวจสอบตัวอยางกวาวเครือขาวในหองปฏิบัติการ (วิทยาศาสตร 66, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 82-90) 
 
วิธีทําลูกบอลจุลินทรียปน (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 3 (2555) 44) 
 
ศูนยวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน ความรวมมือไทย-จีน ท่ีเชียงราย (เทคโนโลยีชาวบาน 
 24, 518 (1 ม.ค. 2555) 79-80) 
 
ศูนยหมอนไหมฯ ศรีสะเกษประสบผลสําเร็จสรางศูนยเรียนรูหมอนไหมแบบครบวงจร (เทคโนโลยี 
 ชาวบาน 24, 528 (1 มิ.ย. 2555) 47) 
 
สถิติเหรียญรางวัลการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระหวางประเทศของไทยกับประเทศในแถบเอเชีย  
 (นิตยสาร สสวท. 40, 177 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 20-23) 
 
สารลดแรงตึงผิวผลิตโดยวิธีทางชีวภาพ : แอลดิลไกลโคไซด (วิทยาศาสตร 66, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2555) 85-90) 
 
สึนามิน้ํานม มหันตภยัแหงยคุการคาเสรี (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 536 (1 ต.ค. 2555) 104-105) 
 
ใสเทคนิคแทรกพ้ืนท่ีสีเขียว ไอเดียใหมดวยสวนแนวต้ัง (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 536 (1 ต.ค. 2555) 106) 
 
หนทางสูความอยูรอดของไทยในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ENGINEERING TODAY 
 10, 112 (เม.ย. 2555) 83-86) 
 
หลังคาเขียว : ระบบนิเวศในสังคมเมือง (วทิยาศาสตร 66, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 76-81) 
 
หวดขาวนึ่งอัตโนมัติ (เสนทางเศรษฐี 18, 304 (ก.ค. 2555) 44-45) 
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หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (วิทยาศาสตร 66, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2555) 13-18) 
 
อนุบาลมหาสารคามเจง ใชใบตองแทนถุงพลาสติกเพาะกลาไม (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 535  
 (15 ก.ย. 2555) 55) 
 
อันตรายจากการร่ัวไหลของสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีอุบัติเหตุในโรงงานผลิตช้ินสวน 
 อุปกรณอิเล็กทรอนิคส (INDUSTRY NEWS 7, 99 (Jan. 2012) 87-90) 
 
อุปกรณเก็บผลไมไฮเทคฝมือนักวจิัย มก. (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 531 (15 ก.ค. 2555) 48-49) 
 
อุปกรณเสียบลูกช้ินฝมือนักเรียนปลาปากวิทยา (เทคโนโลยชีาวบาน 24, 532 (1 ส.ค. 2555) 20) 
 
อุปกรณเสียบหมูปง ผลงานวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 536 (1 ต.ค. 2555) 70) 
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กฤตภาค 
 
ก12867  2 นักวจิัยดานการแพทย มช.-มหิดลซิวรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดนป'55 (มติชน  
  35, 12563 (2 ส.ค. 2555) 10) 
 
ก12905  ก. วิทยบูรณาการงานวจิัยพลังงานทดแทน (เดลินวิส ฉ. 22,950 (13 ส.ค. 2555) 10) 
 
ก12899  กรีนรูฟ หลังคารีไซเคิลชวยผูประสบภัย ปลุกวิสัยรีไซเคิล (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8722  
  (9 ส.ค. 2555) 8) 
 
ก12926  กลองสมองกลอัจฉริยะเตือนภัยน้ําปา-ดนิโคลนถลม (มติชน 35, 12556 (26 ก.ค. 2555) 21) 
 
ก12892  กลุมผลิตน้าํตาลมะพราว อาชีพหอมหวานรายไดหอมหวล (เดลินวิส ฉ. 22,946 (9 ส.ค.  
  2555) 28) 
 
ก12878  กวาจะเปนบัวควีนสิริกิต์ิ (มติชน 35, 12564 (6 ส.ค. 2555) 25) 
 
ก12929  กาซ CBG ผลิตจากมูลสัตวทดแทน NGV (เดลินวิส ฉ. 22,935 (29 ก.ค. 2555) 19) 
 
ก12893  เกลือบริโภคเค็มแตไอโอดนีตํ่าไมผานเกณฑอ้ือ สุมตรวจแผงคา (มติชน 35, 12570  
  (9 ส.ค. 2555) 10) 
 
ก12927  ขอเท็จจริงเกีย่วกับรายไดท่ีประเทศไดรับจากการประกอบกิจการปโตรเลียม (มติชน  
  35, 12556 (26 ก.ค. 2555) 23) 
 
ก12865  ไขดิน อาวุธชีวภาพ ดินอีสาน..แหลงพบเช้ือ (คมชัดลึก 11, 3939 (2 ส.ค. 2555) 3) 
 
ก12863 คนพบปรากฏการณกกัเก็บ CO2 ในทะเลแอนตารกติก (มติชน 35, 12562 (1 ส.ค.  
  2555) 9) 
 
ก12875 (1)  คาดสภาพอากาศดี ยานจอดดาวอังคาร (เดลินิวส ฉ. 22,943 (6 ส.ค. 2555) 11) 
 
ก12888  คิวเรียสซิต้ีสงภาพกลับโลก (มติชน 35, 12569 (8 ส.ค. 2555) 30) 
 
ก12907  เคร่ืองชวยฟงดิจิทัลฝมือเนคเทค (เดลินวิส ฉ. 22,951 (14 ส.ค. 2555) 10) 
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ก12906  เคร่ืองวัดความยาวลูกกุง (เดลินิวส ฉ. 22,951 (14 ส.ค. 2555) 10) 
 
ก12879  จากซานเสียถึงเข่ือนไทย (มติชน 35, 12567 (6 ส.ค. 2555) 18) 
 
ก12914  เจาะนวัตกรรมรถโมบายผลิตน้ํา เปล่ียนน้าํคลองเปนน้าํดื่ม พรอมเพ่ือผูประสบภยั  
  (มติชน 35, 12577 (16 ส.ค. 2555) 21) 
 
ก12871  ชะอม สมุนไพรไทยสารพดัประโยชน ลดจุกเสียดแนนทอง (เดลินวิส ฉ. 22,942  
  (5 ส.ค. 2555) 4) 
 
ก12868  ชามะเขือพวงตานเบาหวาน วก. ตระการพชืผล (มติชน 35, 12563 (2 ส.ค. 2555) 23) 
 
ก12869  ชาสมุนไพรไทย โอทอป 4 ดาว ของฝากเพื่อสุขภาพอําเภอแมริม (เดลินิวส ฉ. 22,941 
  (4 ส.ค. 2555) 7) 
 
ก12891  ต้ังเปา 5 ป คุมกากของเสียอุตฯ หนนุโรงงานรีไซเคิล-ใชซํ้า (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8722  
  (9 ส.ค. 2555) 2) 
 
ก12904  เตือนฝุนละออง-ควันไฟเกนิลิมิต (เดลินิวส ฉ. 22,950 (13 ส.ค. 2555) 13) 
 
ก12938  ถึงเวลากําจัดจดุบอดครัวไทยสูสากล (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8723 (10 ส.ค. 2555) 11) 
 
ก12925  ถุงละลายน้ําจากฟลมเจตาติน (เดลินวิส ฉ. 22,932 (26 ก.ค. 2555) 10) 
 
ก12870  ธุลีแหงจักรวาล (มติชน 35, 12566 (5 ส.ค. 2555) 16) 
 
ก12921  นวัตกรรมใหมคนรักสุขภาพ แหนมโปรไบโอติกลดเส่ียงมะเร็ง-คอเลสเตอรอล  
  (มติชน 35, 12549 (19 ก.ค. 2555) 21) 
 
ก12862  นักวิทยช้ีโลกรอนทําอากาศรุนแรงสุดข้ัว (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8694 (12 ก.ค. 2555) 15) 
 
ก12918  นักวิทยญ่ีปุนตะลึง ผีเส้ือฟุคุชิมากลายพันธุ (มติชน 35, 12577 (16 ส.ค. 2555) 9) 
 
ก12881 นาซาทําสําเร็จสงยานสํารวจลงดาวอังคาร (เดลินวิส ฉ. 22,944 (7 ส.ค. 2555) 1, 14) 
 



- 26 - 
 
ก12894  นาซาเผยภาพถายดาวอังคารเปรียบเยีย่งฉากอาชญากรรม (มติชน 35, 12570 (9 ส.ค. 
  2555) 30) 
 
ก12880  แนะชาวนาใชวัสดุปูนปรับปรุงดินเปร้ียวจดั (เดลินวิส ฉ. 22,944 (7 ส.ค. 2555) 24) 
 
ก12923  บทพิสูจนแหงความทาทาย พลังงานชีวภาพ-ชีวมวลคือกระแสหลัก? (กรุงเทพธุรกิจ 
  25, 8701 (19 ก.ค. 2555) 29) 
 
ก12895  ปรับปรุงคุณภาพน้ําดวยพืชรวมเคร่ืองกลเติมอากาศ (เดลินวิส ฉ. 22,946 (9 ส.ค. 2555) 28) 
 
ก12872  ปลาสมไรกาง สินคาโอท็อปชัยภูมิ อาหารสุขภาพ ทางเลือกผูบริโภค (กรุงเทพธุรกิจ  
  25, 8718 (5 ส.ค. 2555) 10) 
 
ก12896  เปนยิ่งกวานิยายไซไฟ พิชิตดาวแดง ฝนแรงๆ ของชาวโลก (เดลินวิส ฉ. 22,946  
  (9 ส.ค. 2555) 1, 3) 
 
ก12911  ผลกระทบนากลัวจากสภาวะน้ําแข็งข้ัวโลกละลาย (มติชน 35, 12576 (15 ส.ค. 2555) 9) 
 
ก12908  แผนแมบทพลังงาน 20 ป วางเปาหมายสูความมั่นคงพลังงาน-สังคมยอมรับ/เปนมิตร 
  ส่ิงแวดลอม (มติชน 35, 12575 (14 ส.ค. 2555) 19) 
 
ก12909  พบผีเส้ือฟูกูชิมะกลายพนัธุ รับพิษกัมมันตรังสี-เรงศึกษาผลตอมนุษย (คมชัดลึก  
  11, 3952 (15 ส.ค. 2555) 14) 
 
ก12884 พบสารตกคางเกินมาตรฐานในผักสด (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8721 (8 ส.ค. 2555) 16, 13) 
 
ก12890  เพาะพนัธุปลาฉลามจากน้ําทะเลเทียม ยกระดับอควาเรียมสูแหลงเรียนรูเด็กดอย 
  (เดลินวิส ฉ. 22,945 (8 ส.ค. 2555) 4) 
 
ก12913  มจพ. ผุดชุดตรวจวัดไฟฟาเคร่ืองแรกฝมือคนไทย (มติชน 35, 12577 (16 ส.ค. 2555) 25) 
 
ก12898  มหัศจรรยวัสดุคอมโพสิตกราฟน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8722 (9 ส.ค. 2555) 9) 
 
ก12897  มังคุดมากกวาผลไม (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8722 (9 ส.ค. 2555) 9) 
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ก12877  เม่ือมนุษยพยายามควบคุมดนิฟาอากาศ (มติชน 35, 12567 (6 ส.ค. 2555) 9) 
 
ก12924 (2)  ยางบง เปลือกทําธูป (คมชัดลึก 11, 3939 (2 ส.ค. 2555) 12) 
 
ก12882  ยานคิวริออสซิต้ีเร่ิมสํารวจดาวอังคารหลังผาน 7 นาทีวกิฤติชวงรอนลงจอด (คมชัดลึก 
  11, 3944 (7 ส.ค. 2555) 14) 
 
ก12864  รถเก็บและสับ-ยอยใบไม (เดลินิวส ฉ. 22,939 (2 ส.ค. 2555) 10) 
 
ก12930  รีไซเคิล แผนใหมใชจดัการขยะอวกาศ (มติชน 35, 12560 (30 ก.ค. 2555) 9) 
 
ก12900  รีไซเคิลพลาสติก ทางออกขยะลนโลก (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8722 (9 ส.ค. 2555) 6) 
 
ก12875 (2)  เรงรัดวิจยัหญาดอกขาวเลิกบุหร่ี (มติชน 35, 12568 (7 ส.ค. 2555) 10) 
 
ก12901  แรหายากจากแบตเตอร่ี (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8722 (9 ส.ค. 2555) 6) 
 
ก12916  โรงไฟฟาพลังงานน้ําชุมชนบานคลองเรือ (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8729 (16 ส.ค. 2555) 29) 
 
ก12866  ลุมน้ําปายตนแบบธนาคารน้ํา ผลสําเร็จวิธีจดัการแบบองครวม (คมชัดลึก 11, 3939  
  (2 ส.ค. 2555) 12) 
 
ก12917  วิกฤติอาหารโลก (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8729 (16 ส.ค. 2555) 10) 
 
ก12883  วิจัย มช. ช้ีสารสกัดมังคุดสรางภูมิคุมกัน (คมชัดลึก 11, 3944 (7 ส.ค. 2555) 10) 
 
ก12924 (1)  วิจัยตอยอดเบญจามฤตชวยผูปวยมะเร็งทอน้ําด ี(มติชน 35, 12553 (23 ก.ค. 2555) 10) 
 
ก12919  วิจัยพบน้ํามันรําขาวสรรพคุณเจง สารบํารุงเสนผมอ้ือ ชวยแกผมรวง-หงอก (มติชน 
  35, 12577 (16 ส.ค. 2555) 10) 
 
ก12903  เวียดนามกับการเปนผูนําดานพลังงานนวิเคลียรในอาเซียน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8694 
  (12 ก.ค. 2555) 12) 
 
ก12889  ศูนยเตือนภยัพบัิติแหงชาติใชเทคโนโลยีชวยคนไทยรูทันภัยพิบัติ (เดลินวิส ฉ. 22,945  
  (8 ส.ค. 2555) 12) 
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ก12874  ส. วจิัยยางยกระดับตลาดซ้ือขายยาง ผลิตยางรมควนัอัดกอนสงออก (คมชัดลึก 11, 3943 
  (6 ส.ค. 2555) 12) 
 
ก12915  สรางสมดุลดวยสารสกัดมังคุด (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8729 (16 ส.ค. 2555) 8) 
 
ก12920  สวยอันตราย บ๊ิกอายสมหันตภัยท่ีมากับแฟช่ัน (มติชน 35, 12547 (17 ก.ค. 2555) 21) 
 
ก12922  สาหรายสไปรูลินา คุณคาท่ีมีมากกวาอาหารเสริมความงาม (มติชน 35, 12549  
  (19 ก.ค. 2555) 21) 
 
ก12873  หญาดอกขาว สมุนไพรชวยเลิกบุหร่ี (เดลินิวส ฉ. 22,942 (5 ส.ค. 2555) 19) 
 
ก12912  หนอนหุนยนตสังหาร (เดลินิวส ฉ. 22,953 (16 ส.ค. 2555) 10) 
 
ก12886  หวงวัยรุนกินอาหารเสริม เส่ียงไอคิวตํ่า-ตับไตพัง (มติชน 35, 12569 (8 ส.ค. 2555) 10) 
 
ก12928  หุนยนตแมงกะพรุนสรางข้ึนมาทําไม? (มติชน 35, 12556 (26 ก.ค. 2555) 9) 
 
ก12861  หุนยนตแมงมุม (เดลินวิส ฉ. 22,914 (8 ก.ค. 2555) 21) 
 
ก12902  เห็ด อาหารมหัศจรรย (เดลินิวส ฉ. 22,948 (11 ส.ค. 2555) 28) 
 
ก12887  เห็ดมหัศจรรย (มติชน 35, 12569 (8 ส.ค. 2555) 10) 
 
ก12910  อันตรายกาแฟไซบูทรามีน (มติชน 35, 12576 (15 ส.ค. 2555) 10) 
 
ก12876  อินเดียเตรียมสงยานไปดาวอังคาร (มติชน 35, 12567 (6 ส.ค. 2555) 9) 
 
ก12885  อุปกรณสําคัญบนมารสคิวเรียสซิต้ี (มติชน 35, 12569 (8 ส.ค. 2555) 9) 


