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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

AGRICULTURAL CHEMISTRY 
 
632.95 
ร 375  รัตนา ทรัพย์บ าเรอ. 
2557  สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพ =  
 Pesticides and health effects / รัตนา ทรัพย์บ าเรอ.  
 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557. 200 หน้า. 
 
AGRICULTURE 
 
631.87  
ค 695  คู่มือผลิตปุ๋ยชีวภาพอินทรีย์-เคมี / กองบรรณาธิการ ยืนยง มาดี ...  
2557 [และคนอ่ืนๆ]. กรุงเทพฯ : วี.ที.เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์, [2557].  
 104 หน้า. 
 
338.372 
อ 827  อุธร ฤทธิลึก. 
2556 การจัดการทรัพยากรประมง / อุธร ฤทธิลึก. กรุงเทพฯ :  
 โอเดียนสโตร์, 2556. 150 หน้า. 
 
CERAMICS 
 
666.1 
CONg  Conference on Glass Problems (71st : 2010 : Columbus, Ohio). 
2011 71st Conference on glass problems : collection of papers  
 presented at the 71st conference on glass problems, the  
 Ohio State University, Columbus, Ohio, October 19-20, 2010 /  
 edited by Charles H. Drummond. Hoboken, N.J. : John Wiley &  
 Sons, c2011. xiii, 261 p. (Ceramic engineering and science  
 proceedings ; v.32, issue 1, 2011). 
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666.1  
CONg  Conference on Glass Problems (72nd : 2011 : Columbus, Ohio). 
2012  72nd Conference on glass problems : collection of papers  
 presented at the 72nd conference on glass problems, the  
 Ohio State University, Columbus, Ohio, October 18-19,  
 2011 / edited by Charles H. Drummond, III. Hoboken,  
 N.J. : John Wiley & Sons, c2012. xiii, 257 p. (Ceramic  
 engineering and science proceedings ; v.33, issue 1, 2012). 
 
666.1  
CONg  Conference on Glass Problems (73rd : 2012 : Cincinnati, Ohio). 
2013 73rd Conference on glass problems : collection of papers  
 presented at the 73rd conference on glass problems,  
 Hilton Cincinnati Netherland Plaza, Cincinnati, Ohio, October  
 1-3, 2012 / edited by S. K. Sundaram. Hoboken, N.J. :  
 John Wiley & Sons, c2013. xiii, 267 p. (Ceramic engineering  
 and science proceedings ; v.34, issue 1, 2013). 
 
666.1  
CONg  Conference on Glass Problems (74th : 2013 : Columbus, Ohio). 
2014 74th Conference on glass problems : collection of papers  
 presented at the 74th conference on glass problems, Greater   
 Columbus Convention Center, Columbus, Ohio, October  
 14-17, 2013 / Edited by S. K. Sundaram. Hoboken, N.J. :  
 John Wiley & Sons, c2014. xiii, 252 p. (Ceramic engineering  
 and science proceedings ; v.35, issue 1, 2014). 
 
666.1 
CONg  Conference on Glass Problems (75th : 2014 : Columbus, Ohio). 
2015 75th Conference on glass problems : collection of papers  
 presented at the 75th conference on glass problems, Greater  
 Columbus Convention Center, Columbus, Ohio, November  
 3-6, 2014 / edited by S. K. Sundaram. Hoboken, N.J. :  
 John Wiley & Sons, c2015. xiii, 254 p. (Ceramic engineering  
 and science proceedings ; v.36, issue 1, 2015). 



- 3 - 
 
666.1  
CONg  Conference on Glass Problems (76th : 2015 : Columbus, Ohio). 
2016 76th Conference on glass problems : collection of papers  
 presented at the 76th conference on glass problems,  
 Greater Columbus Convention Center, Columbus, Ohio,  
 November 2-5, 2015 / edited by S. K. Sundaram. Hoboken, 
 N.J. : John Wiley & Sons, c2016. xiii, 208 p. (Ceramic 
 engineering and science proceedings ; v.37, issue 1, 2016). 
 
CLOTHING  
 
646.4  
จ 447  จิตรพี ชวาลาวัณย์. 
2555 การออกแบบเครื่องแต่งกายสมัยใหม่ = Apparel design and  
 scketch / จิตรพี ชวาลาวัณย์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2555.  
 233 หน้า. 
 
 
646.4 
ต 264 ตัด ดัดแปลง เสื้อผ้าให้สวยงาม ดูดี มีสไตล์ / อังคณา โฉมอ่อน,  
2559 บก.เรียบเรียง ; คณะบรรณาธิการ ดนัย นนทนันท์,  
 พัชรา จ ารัสพร. กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2559. 107 หน้า. 
 
 
 
646.4  
ส 131  สมิธ, อลิสัน. 
2557 เย็บผ้าทีละข้ัน = Sew step by step / อลิสัน สมิธ, เขียน ;  
 พีรานุช เลิศวัฒนานุรักษ์ และวัลภา ทองเนียม, แปล. กรุงเทพฯ :  
 บ้านและสวนอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557. 224 หน้า. 
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COMPILING FILES 
 
BSTI  
IR 38 น้ าแร่ธรรมชาติ (Natural mineral water) : ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ /  
 ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านัก, 2559. 20 หน้า. 
 
 
 

BSTI  
IR 37 รังนก (Edible bird's nest) : ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ / ส านักหอสมุดและ  
 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
 กรุงเทพฯ : ส านัก, 2559. 23 หน้า. 
 
 
 
BSTI  
CF-89 สมุนไพร : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Herbs : production and processing) :  
 แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / ส านักหอสมุดและ 
 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
 กรุงเทพฯ : ส านัก, 2560. 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
 
 
DICTIONARIES & ENCYCLOPEDIAS  
 
Ref. 
688.803  
WIL  The Wiley encyclopedia of packaging technology / edited by 
3rd ed. Kit L. Yam. 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,       
 c2009. ix, 1353 p. 
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FOOD & FOOD TECHNOLOGY   
 
664.020113  
INN Innovative food processing technologies : advances in  
 multiphysics simulation / Kai Knoerzer ... [et al.],  
 editors. Chichester, West Sussex, UK ; Ames, Iowa :  
 Wiley-Blackwell/IFT Press, c2011. xv, 374 p.  
 (IFT Press series). 
 
Ref. 
664.072  
KEM  Kemp, Sarah E. 
 Sensory evaluation : a practical handbook /  
 Sarah E. Kemp,  Tracey Hollowood, Joanne Hort.  
 Chichester, UK ; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell,  
 c2009. xi, 196 p. 
 
363.1926  
MICr The microbiological safety of food in healthcare settings /  
 edited by Barbara M. Lund, Paul R. Hunter. Oxford, UK ;   
 Ames, Iowa : Blackwell Pub., c2008. xi, 388 p. 
 
641.563  
จ 755  เจษฎา พาชิม, นามแฝง. 
2555 20 ร้านกินกันโรค / เจษฎา พาชิม. กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.  
 256 หน้า. 
 
641.66  
ท 344  ทัทยา อนุสสร. 
2554 มังสโภชนา : สารพัดเนื้อเพ่ือสุขภาพ (ทุกอาหารเป็นยา-  
 ถ้ากินเป็น ภาค 2) / ทัทยา อนุสสร. กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.  
 315 หน้า. 
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641.5631  
ว 712  วิโรจน์ ไววานิชกิจ. 
2556 เมนูสบายใจต้านภัยเบาหวาน : รวมสูตรอาหาร 40 เมนู /  
 วิโรจน์ ไววานิชกิจ, เรื่อง ; กมล ไชยสิทธิ์, สูตรอาหาร ;  
 ทัทยา อนุสสร, ลงมือปรุงและถ่ายภาพ. กรุงเทพฯ : มติชน,  
 2556. 164 หน้า. 
 
641.5952  
ส 844  สุยดา ด่านสุวรรณ์. 
2556 อาหารญี่ปุ่นรสมือแม่ / สุยดา ด่านสุวรรณ์. กรุงเทพฯ :  
 มติชน, 2556. 223 หน้า. 
 
664.07  
อ 498  อัจฉรา ดลวิทยาคุณ. 
2556 การทดลองอาหาร / อัจฉรา ดลวิทยาคุณ. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556. 338 หน้า. 
 
MARKETING 
 
658.8  
ก 786  เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม. 
2557 S.O.S S (Strategic) O (Objective) S (Success) รหัสลับความรวย /  
 เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม. กรุงเทพฯ : มติชน, 2557. 183 หน้า. 
 
641.86  
ค 331  คาซันเจียน, เคิร์ก. 
2554 คริสปี้ครีม : 12 สูตรลับความส าเร็จอันหอมหวาน = Making  
 dough : the 12 secret ingredients of krispy kreme's sweet  
 success / เคิร์ก คาซันเจียน, เอมี่ จอยเนอร์, เขียน ;  
 อรนุช อนุศักดิ์เสถียร, แปล. กรุงเทพฯ : มติชน, 2554. 294 หน้า. 
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PACKAGING 
 
688.8  
MOD Modified atmosphere packaging for fresh-cut fruits and  
 vegetables / editors, Aaron L. Brody, Hong Zhuang,  
 Jung H. Han. Chichester, West Sussex, UK ; Ames,  
 Iowa : Wiley-Blackwell, c2011. x, 302 p. 
 
PHARMACOLOGY 
 
615.5  
บ 146  บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 
2556 โฮมีโอพาธีย์ ธรรมชาติบ าบัดเปลี่ยนชีวิต / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.  
 กรุงเทพฯ : มติชน, 2556. 203 หน้า. 
 
615.321  
พ 979 ไพบูลย์ แพงเงิน.  
2555 สมุนไพรคู่บ้าน / ไพบูลย์ แพงเงิน. กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.  
 336 หน้า. 
 
POLYMERS 
 
Ref. 
572.33  
HAN  A handbook of applied biopolymer technology : synthesis, 
 degradation and applications / editors Sanjay K. Sharma,  
 Ackmez Mudhoo. Cambridge : RSC Publishing, c2011.  
 xviii, 482 p. (RSC green chemistry ; no. 12). 
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STATISTICS 
 
630.727 
BIJ  Bi, Jian. 
2nd ed. Sensory discrimination tests and measurements :  
 sensometrics in sensory evaluation / Jian Bi. 2nd ed.  
 Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, c2015.  
 xvii, 536 p. 
 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 
635  
ช 523  ชายเล็ก บดินทร์. 
2557 My little garden สวนผักกลางเมือง / ชายเล็ก บดินทร์  
 และกองบรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2557. 229 หน้า. 
 
 

746.41  
ท 177  ทวารัตน์ กิติกุศล. 
2556 สานสวย / ทวารัตน์ กิติกุศล. กรุงเทพฯ :  
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. 115 หน้า.  
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2017  Annual book of ASTM standards Sect. 1, 3-6, 10, 15  
 2017 /  ASTM International. West Conshohocken, Pa. :  
 ASTM International, c2017. 12 v. 
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Japan 
 Japanese Standards Association 
  
 JIS B 2401-1 : 2012 O-rings -- part 1: O-rings. 

 JIS B 2401-2 : 2012 O-rings -- part 2: housing dimensions and sizes. 

 JIS B 2401-3 : 2012 O-rings -- part 3: quality acceptance criteria. 

 JIS B 2401-4 : 2012 O-rings -- part 4: anti-extrusion rings (back-up rings). 

 JIS G 3447 : 2012 Stainless steel sanitary pipes (amendment1). 

 JIS G 3448 : 2012 Light gauge stainless steel tubes for ordinary piping. 

 JIS G 3454 : 2012 Carbon steel tubes for pressure service. 

 JIS G 3455 : 2012 Carbon steel pipes for high pressure service. 

 JIS G 3457 : 2012 Arc welded carbon steel pipes. 

 JIS G 3458 : 2013 Alloy steel pipes. 

 JIS G 3459 : 2012 Stainless steel pipes. 

 JIS G 3460 : 2013 Steel tubes for low temperature service. 

 JIS G 4801 : 2011  Spring steels. 

 JIS H 3130 : 2012 Copper beryllium alloy, copper titanium alloy, phosphor 
   bronze, copper-nickel-tin alloy and nickel silver sheets, 
   plates and strips for springs. 

 JIS H 3270 : 2012 Copper beryllium alloy, phosphor bronze and nickel silver 
   rods, bars and wires. 
   
 



- 11 - 

 

 

INFORMATION FILE 
 
IF 108 (112)  Achieving the look of natural stone with multicolor paints (Coatings Tech  
 13 (9) 2016 : 26-27) 

IF 130 (42)  Are analytical standards and reagents really reliable? (Accreditation and  
 Quality Assurance 21 (1) 2016 : 41-46) 

IF 32 (51)  Assessment of different shapes and grain sizes of bentonite aggregates in  
 lightweight concretes (Interceram 65 (3) 2016 : 96-99) 

IF 50 (234)  Basalt-filled composites based on polyethylene (International Polymer 
  Science and Technology 43 (10) 2016 : T/23-T/26) 

IF 110 (185)  Bioaccumulation of oxytetracycline in aquatic organisms and farm animals  
 and its risk on human health (Journal of Health Research 30 (1) 2016 : 
 53-58) 

IF 108 (110)  Convering the spread (Coatings Tech 13 (3) 2016 : 66-71) 

IF 34 (297)  Efficacy of treatment of reusable grocery bags with antimicrobial silver to  
 reduce enteric bacteria (Food Protection Trends 36 (6) 2016 : 458-464) 

IF 108 (111)  EPA releases final rule on formaldehyde emissions (Coatings Tech 13 (9)  
 2016 : 22)  

IF 68 (113)  Factors predicting maternal feeding behaviors for toddlers in Java Island, 
 Indonesia (Journal of Health Research 30 (1) 2016 : 1-8) 

IF 53 (19)  FDA nixes anti-bacterial ingredients in soaps (Happi 53 (10) 2016 : 28) 

IF 34 (298)  Food allergy risk communication in restaurants (Food Protection Trends  
 36 (5) 2016 : 372-383) 

IF 68 (114)  Fredictors of resilience in children after expose to flooding in Indonesia  
 (Journal of Health Research 29 (1) 2015 : 515-522) 

IF 92 (220)  Greener silica (Ceramics Monthly 64 (9) 2016 : 26) 
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IF 74 (34)  Influences on volume in piston-operated air-displacement pipettes  
 (Accreditation and Quality Assurance 21 (1) 2016 : 69-82) 

IF 32 (50)  laboratory investigation of self-consolidating waste tire rubberized concrete  
 (ACI Materials Journal 113 (5) 2016 : 661-668) 

IF 92 (219)  The Lampang factor : from chicken bowl to ASEAN hub (Asian Ceramics  
 2017 : 30-32, 34, 36, 38, 40, 42) 

IF 55 (131)  Pretreatment to increase yield and antioxidant activity of γ-oryzanol in rice  
 bran oil (Science Asia 42 (2 ) April 2016 : 75-82) 

IF 30 (77)  Problems and risks occurred during uncertainty evaluation of a quantity  
 calculated from correlated parameters : a case study of pH measurement  
 (Accreditation and Quality Assurance 21 (1) 2016 : 33-36) 

IF 55 (132)  Quantification of antioxidant ability against lipid peroxidation with an "Area  
 Under Curve" approach (Journal of American Oil Chemists' Society 94 (1)  
 2017 : 77-88) 

IF 81 (166)  Relipidification crystal cleanser (Happi 53 (11) 2016 : 16, 18, 20, 21) 

IF 32 (49)  Strength and durability of composite concretes with municipal wastes  
 (ACI Materials Journal 113 (5) 2016 : 669-678) 

IF 101 (97)  Strengthening of a soda-lime-silica glass by ion exchange using an adherent  
 potassium salt coating (Glass Technology : European Journal of Glass  
 Science and Technology Part A 57 (1) 2016 : 6-14) 

IF 100 (407)  Super fruits to the rescue (Soap, Perfumery & Cosmetic 89 (12) 2016 : 44-45) 

IF 23 (29)  Value of time and service quality for bus travel in Bangkok : valuation and  
 policy implications (TDRI Quarterly Review 30 (4) 2015 : 2-10) 

IF 51 (231)  Waste-derived reinforcing fillers in guayule and Hevea natural rubber 
 (Rubber World 255 (2) 2016 : 29-34)  
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SELECTED ARTICLES 
 
Alkyl Ketene Dimer (AKD) sizing treatment and charge interactions in recycled paper  
 (Appita Journal 69 (4) 2016 : 331-338) 

Amy kennedy study in contrasts (Ceramics Monthly 65 (1) 2017 : 48-52) 

Anti-aging efficacy of topical green tea products (HAPPI (Household & Personal Products  
 Industry) 53 (11) 2016 : 38, 40) 

Antioxidant bioactive compounds changes in fruit of quince genotypes over cold storage  
 (Journal of Food Science 81 (7) 2016 : H1833-H1839) 

Antioxidant, antibacterial, and antiproliferative activities of free and bound phenolics from  
 peel and flesh of fuji apple (Journal of Food Science 81 (7) 2016 : M1735-M1742) 

Aromas revealed : fragrance disclosure  (HAPPI (Household & Personal Products Industry)  
 53 (11) 2016 : 80-83) 

Assessing the plasticising effect of dispersing agents for rubber mixes based on nitrile butadiene 
rubbers (International Polymer Science and Technology 43 (12) 2016 : T/23-T/26) 

Beard & beyond (Soap Perfumery & Cosmetics 89 (12) 2016 : 38-39, 41, 43) 

Characterization of active dry wine yeast during starter culture (pied de cuve) preparation  
 for sparkling wine production (Journal of Food Science 81 (8) 2016 : M2015-M2020) 

Characterization of the bread made with durum wheat semolina rendered gluten free by 
sourdough biotechnology in comparison with commercial gluten-free products (Journal  
of Food Science 81 (9) 2016 : H2263-H2272) 

Chemical characterization and cytotoxic activity of blueberry extracts (cv. misty) cultivated in 
Brazil (Journal of Food Science 81 (8) 2016 : H2076-H2084) 

Chemical composition and bioactivities of two common chaenomeles fruits in china : 
chaenomeles speciosa and chaenomeles sinensis (Journal of Food Science 81 (8) 2016 : 
H2049-H2068) 

Choleretic activity of turmeric and its active ingredients (Journal of Food Science 81 (7) 
2016 : H1800-H1806) 
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Commercial milk enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit reactivities to purrified milk 
proteins and milk-derived ingredients (Journal of Food Science 81 (7) 2016 : T1871-T1878) 

Creativity through curiosity (Ceramics Monthly 65 (1) 2017 : 36-39) 

Development of natural insect-repellent loaded halloysite nanotubes and their application 
to food packaging to prevent plodia interpunctella infestation (Journal of Food Science  

 81 (8) 2016 : E1956-E1965) 

Dietary casein and soy protein isolate modulate the effects of raff inose and 
fructooligosaccharides on the composition and fermentation of gut microbiota in rats 
(Journal of Food Science 81 (8) 2016 : H2093-H2098 ) 

Different flavonoids can shape unique gut microbiota profile in vitro (Journal of Food Science 
 81 (9) 2016 : H2273-H2279) 

Effect of cooking on isoflavones, phenolic acids, and antioxidant activity in sprouts of prosoy 
soybean (glycine max) (Journal of Food Science 81 (7) 2016 : C1679-C1691 ) 

Effect of gradual heating and fat/oil type on fat stability, texture, color, and microstructure of 
meat batters (Journal of Food Science 81 (9) 2016 : C2199-C2205) 

Effects of hypobaric treatments on the quality, bioactive compounds, and antioxidant activity 
of tomato (Journal of Food Science 81 (7) 2016 : H1816-H1824) 

Effects of organogel hardness and formulation on acceptance of frankfurters (Journal of Food 
Science 81 (9) 2016 : C2183-C2188) 

The Effects of sequential environmental and harvest stressors on the sensory characteristics 
of cultured channel catfish (Ictalurus punctatus) fillets (Journal of Food Science 81 (8) 
2016 : S2031-S2038) 

Effects of the polysaccharide from the sporophyll of brown alga undaria pinnatifida on serum 
lipid profile and fat tissue accumulation in rats fed a high-fat diet (Journal of Food Sience  

 81 (7) 2016 : H1840-H1845) 

Engineered nanoparticles as potential food contaminants and their toxicity to caco-2 cells 
(Journal of Food Science 81 (8) 2016 : T2107-T2113) 

Ethyl acetate extract of origanum vulgare L. ssp. Hirtum prevents streptozotocin-induced 
diabetes in C57BL/6 Mice (Journal of Food Science 81 (7) 2016 : H1846-H1853) 
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Evaluating the performance of a new model for predicting the growth of clostridium 
perfringens in cooked, uncured meat and poultry products under isothermal, heating, and 
dynamically cooling conditions (Journal of Food Science 81 (7) 2016 : M1754-M1765) 

Function of factice (rubber substitute) in rubber compounds (International Polymer Science 
and Technology 43 (12) 2016 : T/43-T/48) 

Functional properties and morphological characters of soluble dietary fibers in different 
edible parts of angelica keiskei (Journal of Food Science 81 (9) 2016 : C2189-C2198 ) 

High protein pasta is not more satiating than high fiber pasta at a lunch meal, nor does it 
decrease mid-afternoon snacking in healthy men and women (Journal of Food Science  

 81 (9) 2016 : S2240-S2245) 

Implementation of an enzyme linked immunosorbent assay for the quantification of 
allergenic egg residues in red wines using commercially available antibodies (Journal of 
Food Science 81 (8) 2016 : T2099-T2016) 

In-fibre synthesis of calcium silicate for fine paper (Appita Journal 69 (4) 2016 : 339-343) 

Influence of hydrocolloids (Dietary fibers) on lipid digestion of protein-stabilized emulsions : 
comparison of neutral, anionic, and cationic polysaccharides (Journal of Food Science  

 81 (7) 2016 : C1636-C1645) 

The Influence of prefermentative addition of gallic acid on the phenolic composition and 
chromatic characteristics of cabernet sauvingnon wines (Journal of Food Science 81 (7) 
2016 : C1669-C1678) 

The Influence of the acid-base balance of the surface of silica filler particles on the structure 
and properties of composites based on nitrile butadiene rubber (International Polymer 
Science and Technology 43 (12) 2016 : T/13-T/16) 

Investigation of an elastomer composite with modified carbon fibres (International Polymer 
Science and Technology 43 (12) 2016 : T/9-T/12) 

Iodide residues in milk vary between lodine-based teat disinfectants (Journal of Food Science 
81 (7) 2016 : T1864-T1870) 

Jabuticaba (myrciaria cauliflora) seeds : chemical characterization and extraction of antioxidant 
 and antimicrobial compounds (Journal of Food Science 81 (9) 2016 : C2206-C2217) 
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Mechanism of different stereoisomeric astaxanthin in resistance to oxidative stress in 
caenorhabditis elegans (Journal of Food Science 81 (9) 2016 : H2280-H2287) 

Microwave-assisted extraction, chemical structures, and chain conformation of polysaccharides 
from a novel cordyceps sinensis fungus UM01 (Journal of Food Science 81 (9) 2016 : 
C2167-C2174) 

The Modification of a rubber-epoxy matrix with carbon-containing fillers for heat-shielding 
materials (International Polymer Science and Technology 43 (12) 2016 : T/27-T/30) 

Modified dietary fiber from cassava pulp and assessment of mercury bioaccessibility and 
intestinal uptake using an in vitro digestion/caco-2 model system (Journal of Food Science 
81 (7) 2016 : T1854-T1863) 

Napping-ultra flash profile as a tool for category identification and subsequent model system 
formulation of caramel corn products (Journal of Food Science 81 (7) 2016 : S1782-S1790) 

New, highly structured carbon black of the OMCARB series for reducing the hysteresis in 
rubber. part 1. Features of the structure and properties of carbon black (International 
Polymer Science and Technology 43 (12) 2016 : T/17-T/22) 

Novel synthesis of phytosterol ester from soybean sterol and acetic anhydride (Journal of 
Food Science 81 (7) 2016 : C1629-C1635) 

Optimum conditions for the bulk polymerisation of isoprene (International Polymer Science 
and Technology 43 (12) 2016 :  T/31-T/34) 

Peter beasecker a multi-avenue exploration (Ceramics Monthly 65 (1) 2017 : 40-43) 

Physical properties and stabilization of microcapsules containing thyme oil by complex 
coacervation (Journal of Food Science 81 (9) 2016 : N2258-N2262) 

Physicochemical and microstructural characterization of corn starch edible films obtained by 
a combination of extrusion technology and casting technique (Journal of Food Science  

 81 (9) 2016 : E2224-E2232) 

Pineapple waste extract for preventing oxidation in model food systems (Journal of Food 
Science 81 (7) 2016 : C1622-C1628) 

Protective effect of cod (Gadus macrocephalus) skin collagen peptides on acetic acid-
induced gastric ulcer in rats (Journal of Food Science 81 (7) 2016 : H1807-H1815) 
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Rapid identification and comparison of compounds with antioxidant activity in coreopsis 
tinctoria herbal tea by high-performance thin-layer chromatography coupled with DPPH 
bioautography and densitometry (Journal of Food Science 81 (9) 2016 : C2218-C2223) 

Resistance of campylobacter jejuni isolated from layer farms in Northern Jordan using 
microbroth dilution and disc diffusion techniques (Journal of Food Science 81 (7) 2016 : 
M1749-M1765) 

Selecting in vitro test models : monolayers to skin explants (HAPPI (Household & Personal 
Products Industry) 53 (11) 2016 : 42-44) 

Stability and oil migration of oil-in-water emulsions emulsified by phase-separating biopolymer 
mixtures (Journal of Food Science 81 (8) 2016 : E1971-E1980) 

Steven heinemann proficient inquiry (Ceramics Monthly 65 (1) 2017 : 32-35) 

Time-independent and time-dependent rheological characterization of dispersions with varying 
contents of chickpea flour and gum arabic employing the multiple loop experiments 
(Journal of Food Science 81 (8) 2016 : E1938-E1948) 
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บทความวารสารไทย 
 

6 ภารกิจส าคัญส าหรับรักษาการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า ( INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 21, 276 
 (พ.ย. 2558) 85-91) 

"8903 สเต็ก" ตามปากคนไทย ได้ใจเต็มๆ (เส้นทางเศรษฐี 22, 413 (ก.พ. 2560) 24-26) 

Mobility 2015 เปิดโลกกว้างเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย (ไมโครคอมพิวเตอร์ 33, 358 (May 2015) 63-73) 

O&B เครื่องหนังคนไทย ลุกส์แบรนด์เนม เริ่มต้นจากเงินหลักหมื่น ทะยานสู่กิจการร้อยล้าน (เส้นทางเศรษฐี 
 22, 413 (ก.พ. 2560) 56-57) 

Preclinical Toxicity Testing (R&D NEWSLETTER 23, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) 6-11) 

SOLAR REFLECTIVE PAINT แต่งแต้มสีสัน ขานรับนวัตกรรมรักษ์โลก (ENERGY SAVING 8, 90 (พ.ค.2559)  
 22-27) 

VANET ก้าวย่างส าคัญสู่ยุคใหม่ของเครือข่ายไร้สายส าหรับยานยนต์ (ไมโครคอมพิวเตอร์ 33, 358 (May  
 2015) 49-57) 

กระบวนการไกลคอลิซิสในเซลล์ท่อน้ ายาง (วารสารยางพารา 37, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 33-43) 

กล้วยหอมทองส่งออก... ความหวังใหม่ของเกษตรกรชัยภูมิ (กสิกร 89, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2559) 24-27) 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น จังหวัดพะเยา สู่ฝันในระดับประเทศ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 641 (ก.พ. 2560) 
 61-63) 

กะทกรก ยานอนหลับต าหรับพื้นบ้าน (หมอชาวบ้าน 37, 442 (ก.พ. 2559) 34-35) 

กังหันชัยพัฒนา ใครจะไปคิดว่าพระราชาต้องมารับมือกับน้ าเสีย (CREATIVE THAILAND 8, 3 (ธ.ค. 2559) 
 32-39) 

กังหันลมแบบใบพัดหมุนสวนทาง พลังงานลม พลังงานสะอาด (ENERGY SAVING 8, 90 (พ.ค. 2559) 81-82) 

กัมพูชากับปัญหาขยะ (ENERGY SAVING 7, 85 (ธ.ค. 2558) 58-60) 

การเลือกใช้สารเคมีท่ีเหมาะสม ในการจับตัวยางก้อนถ้วย (นิตยสารยางไทย 7, 12 (ธ.ค. 2559) 69-73) 

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมด้วยแนวทางของการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) (ENERGY 
 SAVING 8, 88 (มี.ค. 2559) 65-66) 
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การตลาดสร้างสรรค์ส าหรับ Digital Economy (ไมโครคอมพิวเตอร์ 33, 364 (Nov. 2015) 59-62) 

การตัดแบบความละเอียดสูง สร้างชิ้นส่วนส าหรับฟังก์ชั่นต่างๆ ซึ่งพร้อมส าหรับการติดตั้ง (MM MACHINE 
 TOOLS & METAL WORKING 11, 5 (May 2015) 59-61) 

การติดต่อกับอวกาศ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 55 (Jan. 2016) 65-69) 

การผลิตกรดฟอร์มิกจากตัวแทนเศษอาหารภายใต้สภาวะหม้อนึ่งอัดไอ (วารสารเกษตร 32, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 
 2559) 447-459) 

การผลิตหอมแดงปลอดเชื้อไวรัสด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (วารสารเกษตร 32, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2559) 
 347-356) 

การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์กร ธุรกิจรักษาความปลอดภัย (พัฒนาเทคนิคศึกษา 28, 97 (ม.ค.-มี.ค. 
 2559) 52-60) 

การพัฒนาสายพันธุ์พริกหนุ่มเขียวเพศผู้เป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับ (วารสารเกษตร 32, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2559) 
 309-319) 

การวิเคราะห์หาสารส าคัญและฤทธิ์การต่อต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้กินได้บางชนิด (วารสารเกษตร 32, 3 
 (ก.ย.-ธ.ค. 2559) 435-445) 

การศึกษาองค์ประกอบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (พัฒนาเทคนิคศึกษา  
 28, 97 (ม.ค.-มี.ค. 2559) 33-43) 

เกษตรผสมผสานในสวนมะพร้าว 1 ไร่ ได้มากกว่า 2 แสน (เกษตรกรรมธรรมชาติ 18, 12 (2558) 39-48) 

แกงผักหวานใส่ปลากรอบ (หมอชาวบ้าน 37, 443 (มี.ค. 2559) 61-63) 

แกล้งดิน ปลูกอะไรก็ปลูกไม่ข้ึน เป็นคนอื่นคงทิ้งไปแล้ว (CREATIVE THAILAND 8, 3 (ธ.ค. 2559) 24-31) 

ไก่แจ้เลิฟ บางพลี ไก่ดี รอคิวยาวหลายเดือน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 641 (ก.พ. 2560) 96-99) 

“ขี้เลื่อยไม้ยางพารา" เชื้อเพลิงอัดเม็ดคุณภาพดี (นิตยสารยางไทย 7, 12 (ธ.ค. 2559) 43-45) 

ไขมัน กินให้เป็น (หมอชาวบ้าน 37, 443 (มี.ค. 2559) 10-16) 

คลื่นความโน้มถ่วง : การค้นพบและก้าวต่อไป (3) (ประชาคมวิจัย 22, 128 (ก.ค.-ส.ค. 2559) 58-61) 

ความลับของดิน (กสิกร 89, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2559) 66-71) 



- 20 - 
 

ความส าคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคม (ตอนที่ 13) 
 (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 21, 276 (พ.ย. 2558) 76-84) 

เครื่องมือมหัศจรรย์ รักษาพันธุ์พืช (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2558) 45-53) 

จับตาดู อนาคต "ยางก้อนถ้วย" ภาคอีสาน (นิตยสารยางไทย 7, 12 (ธ.ค. 2559) 8-15) 

จุกแน่นท้อง : อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยโรคหัวใจ (หมอชาวบ้าน 37, 442 (ก.พ. 2559) 24-26) 

เจ๊งธุรกิจ ไม่ถอย เปิดเพจขายแกงปู (เส้นทางเศรษฐี 22, 413 (ก.พ. 2560) 70-71) 

ซอสถั่วเหลืองทั่วโลก (กสิกร 89, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2559) 48-52) 

“แซม สเต๊ก แอนด์ มอร์" ขวัญใจเด็กมหา'ลัย ยืนระยะ 11 ปี บอกเลยไม่ง่าย! (เส้นทางเศรษฐี 22, 413 (ก.พ.  
 2560) 27-28) 

ตรวจเลือด วินิจฉัยภูมิแพ้ ? (หมอชาวบ้าน 37, 442 (ก.พ. 2559) 46-47) 

ตามรอยโครงการพระราชด าริ... รัชกาลที่ 9 "นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน" (ENGINEERING TODAY 14, 156 
 (พ.ค.-ธ.ค. 2559) 17-25) 

เตือนภัยเกษตร ระวังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงศัตรูพืชระบาด (กสิกร 89, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2559) 53-58) 

ถอดรหัสความยั่งยืน แบรนด์ของพ่อ (SME THAILAND 12, 144 (ธ.ค. 2559 - ม.ค. 2560) 28-29) 

ทฤษฎีใหม่ ท าไมลดพื้นที่ แล้วผลผลิตยังเพ่ิมอยู่ (CREATIVE THAILAND 8, 3 (ธ.ค. 2559) 16-23) 

ท้าให้ชิม ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง "เพลิน BANANA CHIPS" อร่อยเพลิน เกินห้ามใจ (เทคโนโลยีชาวบ้าน  
 29, 641 (ก.พ. 2560) 106-108) 

ท าท่ีชาร์จมือถือและไฟส่องสว่างจากแผงโซลาร์เซลล์ 5 วัตต์ (เกษตรกรรมธรรมชาติ 19, 10 (2559) 4-5) 

“ท ามันเส้น" เพ่ิมมูลค่ามันส าปะหลัง ลดความเสี่ยง เพิ่มรายได้ (กสิกร 89, 1 ม.ค.-ก.พ. 2559) 11-13) 

นวัตกรรมการผลิตน้ ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO (วารสารยางพารา 37, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 11-26) 

นวัตกรรมที่น่าจับตาแห่งปี 2016 (SCIENCE ILLUSTRATED No. 55 (Jan. 2016) 44-53) 

น้ ามันทอดซ้ า ... อันตราย (หมอชาวบ้าน 37, 443 (มี.ค. 2559) 17-18) 

น้ ามันมะพร้าว อาหารมหัศจรรย์ (จริงหรือ) (หมอชาวบ้าน 37, 442 (ก.พ. 2559) 10-18) 
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น้ ามันหมู ดีกว่า น้ ามันพืช... ? (หมอชาวบ้าน 37, 442 (ก.พ. 2559) 19-23) 

บทบาทของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
 ภูมิพลอดุลยเดช (จดหมายข่าว วช. 10, 55 (ต.ค. 2559) 10-12) 

ปฏิวัติโฉมหน้าล้อ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 55 (Jan. 2016) 60-63) 

ประสิทธิภาพและวิธีการใช้สารเคมีบางชนิด ต่อการควบคุมโรครากขาวในสวนยาง (วารสารยางพารา 37, 3 
 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 13-25) 

ปัจจัยที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์เนื้อยางของยางก้อนถ้วย (นิตยสารยางไทย 8, 1 (ม.ค. 2560) 28-31) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (พัฒนาเทคนิคศึกษา  
 28, 97 (ม.ค.-มี.ค. 2559) 87-93) 

ผลการใช้น้ ามันหอมระเหยกระเทียมร่วมกับการบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปรต่อการรอดของ E. coli  
 ในกุ้งแช่เย็น (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2558) 71-80) 

ผลการทดสอบกระจกนิรภัยกันรอยหน้าจอสมาร์ทโฟน (ฉลาดซื้อ 22, 183 (พ.ค. 2559) 24-30) 

ผลทดสอบการป้องกัน "แสงยูวี" แผ่นกันรอยติดหน้าจอโทรศัพท์มือถือ (ฉลาดซื้อ 22, 183 (พ.ค. 2559) 31-36) 

ผ้า-กระเป๋า-เครื่องประดับ ดีไซน์ใหม่เปิดตลาดรับปีใหม่ (เส้นทางเศรษฐี 22, 413 (ก.พ. 2560) 34-35) 

ผิวแห้งหน้าร้อน (ฉลาดซื้อ 22, 183 (พ.ค. 2559) 56-57) 

ฝนหลวง ใครจะคิดว่ามีเวทมนตร์เสกฝนได้จริงๆ (CREATIVE THAILAND 8, 3 (ธ.ค. 2559) 8-15) 

พบคลื่นความโน้มถ่วง อีกหนึ่งบทพิสูจน์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (ทางช้างเผือก 33, 3 (ม.ค.-มี.ค. 2559) 44-61) 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับดาราศาสตร์ (วารสารวิทยาศาสตร์ 70, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2559) 58-59) 

พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษา : ธ ทรงเป็นยิ่งกว่านักการศึกษา (วารสารวิทยาศาสตร์ 70, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2559)  
 49-51) 

พอร์เทอร์เฮ้าส์ ชูเมนู "สเต๊กถาด" (เส้นทางเศรษฐี 22, 413 (ก.พ. 2560) 29-31) 

พ่ึงพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดล 1 งาน 1 แสน (เกษตรกรรมธรรมชาติ 19, 10 (2559)  
 52-62) 
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ภัยมืดของสารจับตัวยางก้อนถ้วย สร้างความเสียหายต่อคุณภาพยางไทย (วารสารยางพารา 37, 3 (ก.ค.-ก.ย. 
 2559) 26-32) 

ภาวะอ้วนลงพุง หรือ ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม (R&D NEWSLETTER 23, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) 17-20) 

ภูมิพล : พลังแห่งแผ่นดิน "แม่อยากให้เธออยู่กับดิน" (วารสารวิทยาศาสตร์ 70, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2559) 42-48) 

มหันตภัยร้าย ... ไข้เลือดออก (หมอชาวบ้าน 37, 442 (ก.พ. 2559) 54-55) 

มะเดื่อฝรั่ง สมุนไพร... ของดีที่มีอยู่ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2558) 31-34) 

แม่ของแผ่นดิน (วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 14, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) 22-35) 

ไม้เท้าเลเซอร์... ลดการเดินติดขัดในผู้สูงวัย (ประชาคมวิจัย 22, 127 (พ.ค.-มิ.ย. 2559) 46-49) 

ระบบอัตโนมัติในโรงงานทางเลือกและทางรอดของภาคอุตฯไทย (นิตยสารยางไทย 8, 1 (ม.ค. 2560) 32-35) 

รู้เท่าทันความเป็นกรดด่างกับมะเร็ง (ฉลาดซื้อ 22, 183 (พ.ค. 2559) 60-61) 

รู้จักโรคไวรัสตับอักเสบ C และการรักษา (R&D NEWSLETTER 23, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) 21-24) 

“โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า" (หมอชาวบ้าน 37, 443 (มี.ค. 2559) 46-49) 

โรคไตในเด็ก อันตรายที่คร่าชีวิต (หมอชาวบ้าน 37, 443 (มี.ค. 2559) 40-41) 

“ไร่ถุงทองฟาร์ม" ปลูกเมล่อนในโรงเรือน สร้างรายได้ดี ที่ตะพานหิน พิจิตร (ตอนที่ 1) (เทคโนโลยีชาวบ้าน  
 29, 641 (ก.พ. 2560) 20, 22, 24) 

ไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงาน สร้างสรรค์งานเกษตร (เกษตรกรรมธรรมชาติ  
 19, 10 (2559) 41-51) 

วนเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิต ต้นแบบคนกล้าคืนถ่ิน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรกรรมธรรมชาติ  
 19, 10 (2559) 28-40) 

วว. กระทรวงวิทย์เปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุล าไยเพื่อการส่งออก (จดหมายข่าว วว. 19, 11 (พ.ย. 
 2559) 6-8) 

ศิลปาชีพทอผ้าลายดอก บ้านตอหลัง ชีวิตที่เปลี่ยนไป (วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 14, 2 (เม.ย.-มิ.ย.  
 2559) 44-47) 
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ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบเทคโนโลยีอบผลไม้ด้วยไอน้ า เพ่ือการส่งออก (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30, 3  
 (ก.ค.-ก.ย. 2558) 5-10) 

สมาร์ทกริด กริดไฟฟ้าอัจฉริยะ (ตอนที่ 9) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 21, 276 (พ.ย. 2558)  
 72-75) 

สมาร์ทฟาร์มมิ่ง ... โอกาสของภาคเกษตรไทย (นิตยสารยางไทย 7, 12 (ธ.ค. 2559) 32-35) 

สวนไผ่อาบู พังงา การท าเกษตรแบบง่ายๆ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 641 (ก.พ. 2560) 52-55) 

สวนมะนาวในหลัวผสมผสานพืชผักขายยกหลัว ขายดีรายได้งาม (เกษตรกรรมธรรมชาติ 18, 12 (2558) 49-56) 

สวนยางพะเยา บทพิสูจน์จากยางพารา (นิตยสารยางไทย 7, 12 (ธ.ค. 2559) 19-21) 

สาหร่ายทะเล (Seaweeds) (R&D NEWSLETTER 23, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) 14-16) 

เสียวฟัน (EGAT MAGAZINE 9, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2559) 28-29) 

หนุ่มจุน พะเยา ปลูกกล้วยหอมทอง เพาะเนื้อเยื้อเอง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 641 (ก.พ. 2560) 46-47) 

“หมอนยาง" ยังไปได้สวย ตลาดยังต้องการสูง (นิตยสารยางไทย 7, 12 (ธ.ค. 2559) 63-65) 

หลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
 จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ENGINEERING TODAY 14, 156 (พ.ค.-ธ.ค. 2559) 79-86) 

ห่วงโซ่ที่ขาดหาย (SCIENCE ILLUSTRATED No. 55 (Jan. 2016) 30-43) 

หอมแดงไทยไปอินโดนีเซีย (กสิกร 89, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2559) 14-23) 

เห็ดตะกร้า ทางเลือกของคนรักเห็ด (วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 14, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) 60-63) 

อาคารรักษ์โลก ตามวิถีคาร์บอนต่ า (ENGINEERING TODAY 14, 152 (มี.ค.-เม.ย. 2559) 80-83) 

อาหารเม็ดส าหรับแมวโตเต็มวัย (ฉลาดซื้อ 22, 183 (พ.ค. 2559) 18-23) 

อาหารรสเค็ม (หมอชาวบ้าน 37, 443 (มี.ค. 2559) 36-38) 

อินเทอร์เน็ตในยุคระบบอัจฉริยะ (ไมโครคอมพิวเตอร์ 33, 364 (Nov. 2015) 51-53) 

อุปกรณ์การแพทย์ ดาวรุ่งดวงใหม่ ยกระดับอุตฯ พลาสติกและยางไทยก้าวทันโลกในยุคสังคมผู้สูงวัย  
 (นิตยสารยางไทย 7, 12 (ธ.ค. 2559) 45-49) 
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กฤตภาค 

ก17001  'ส้มมะออก' หัวเป็นยา (คมชัดลึก 15, 5372 (5 ก.ค. 2559) 6) 

ก17002  จากแปลงใหญ่สู่ 'ผักไหมโมเดล' ต้นแบบพลัง 'ประชารัฐ' (คมชัดลึก 15, 5372 (5 ก.ค. 2559) 6) 

ก17003 เพาะต้นกล้า ดับซ่ามาลาเรีย (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10148 (5 ก.ค. 2559) 3) 

ก17004 CVC เทรนด์นี้มีแต่ได้ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10148 (5 ก.ค. 2559) 26) 

ก17005 'จูโน' เปิดความลับดาวยักษ์ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10148 (5 ก.ค. 2559) 27) 

ก17006 กรมวิทย์ฯหนุนโอท๊อปให้ได้มาตรฐาน (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10148 (5 ก.ค. 2559) 27) 

ก17007 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาน้้ายางข้นสู่ถุงมือ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10148 (5 ก.ค. 2559) 9) 

ก17008 สัมผัสเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตโรงเรียนชายขอบ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10157 (14 ก.ค. 2559) 28) 

ก17009 เครื่องพยากรณ์โรคข้าว (ไทยรัฐ 67, 21359 (14 ก.ค. 2559) 7) 

ก17010 ถอดบทเรียนต้นแบบเกษตรแปลงใหญ่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (มติชน 39, 14004 (14 ก.ค. 2559) 7) 

ก17011 "สายน้้าผึ้ง" แก้โรคผิวหนังเหงือกอับเสบ (ไทยรัฐ 67, 21360 (15 ก.ค. 2559) 7) 

ก17012 ถังขยะอัจฉริยะ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10159 (16 ก.ค. 2559) 3) 

ก17013 เห็ดเผาะมีสารต้านอักเสบยับยั้งเซลล์มะเร็ง (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10159 (16 ก.ค. 2559) 11) 

ก17014 เปิดโอทอปพลังภูมิปัญญาไทยสู่สากลเสริมรากฐานความเข้มแข็งสู่สังคมไทย (เดลินิวส์  
 ฉ. 24, 383 (16 ก.ค. 2559) 21) 

ก17015 โรคเท้าท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ (เดลินิวส์ ฉ. 24, 384 (17 ก.ค. 2559) 7) 

ก17016 เกษตรปลอดสารท้าจริงที่ 'ชุมชนบ้านส้าโรง' (มติชน 39, 14007 (17 ก.ค. 2559) 7) 

ก17017 ฝึกหุ่นยนต์ช่วยงานห้องคลอด (ไทยรัฐ 67, 21362 (17 ก.ค. 2559) 8) 

ก17018 สวีสชาร์ดปลูกไม่ยากใช้พื้นที่น้อย (เดลินิวส์ ฉ. 24, 386 (19 ก.ค. 2559) 22) 

ก17019 'ผานขุดมัน' ผลงานเด็กช่างเดชอุดมนวัตกรรมช่วย 'ลดต้นทุน' ชาวไร่มัน (คมชัดลึก 15, 5386 
 (19 ก.ค. 2559) 6) 
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ก17020 'คางแมว' เปลือกท้าเชือก (คมชัดลึก 15, 5386 (19 ก.ค. 2559) 6) 

ก17021 วาง 4 ยุทธศาสตร์หลักยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยสู่โลก (คมชัดลึก 15, 5387 (20 ก.ค.  
 2559) 7) 

ก17022 ปลูกผักสลัดในกระบอกไม้ไผ่ (เดลินิวส์ ฉ. 24, 387 (20 ก.ค. 2559) 22) 

ก17023 เปิดบ้านผลิต-ขาย 'น้้าสลัดญี่ปุ่น' มุ่งคนรักสุขภาพขายดีที่ขอนแก่น (คมชัดลึก 15, 5389  
 (22 ก.ค. 2559) 6) 

ก17024 'มะเขือดง' แก้หูอื้อ (คมชัดลึก 15, 5389 (22 ก.ค. 2559) 6) 

ก17025 สร้างหุ่นยนต์ครู สอนเด็กออทิสติก (ไทยรัฐ 67, 21358 (13 ก.ค. 2559) 7) 

ก17026 เลี้ยงปลาทองในบ่อดินท้างานทุนน้อยรายได้ดี (ไทยรัฐ 67, 21358 (13 ก.ค. 2559) 7) 

ก17027 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่้า พะเยาผลิตข้าวเฉพาะ (ข้าวลืมผัว) มาตรฐาน GAP (เดลินิวส์  
 ฉ. 24, 379 (12 ก.ค. 2559) 22) 

ก17028 บริการรถไร้คนขับของ Uber (เดลินิวส์ ฉ. 24, 457 (28 ก.ค. 2559) 23) 

ก17029 เทคโนโลยีกับพ้ืนที่สร้างสรรค์ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10233 (28 ก.ย. 2559) 26) 

ก17030 IDE CENTER สปริงบอร์ดนวัตกรรม (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10233 (28 ก.ย. 2559) 26) 

ก17031 เนคเทคเซ็ค 'สุขภาพเขื่อน' (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10233 (28 ก.ย. 2559) 27) 

ก17032 โฉมหน้าเทคโนโลยี ค็อกนิทีฟ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10233 (28 ก.ย. 2559) 28) 

ก17033 ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง (เดลินิวส์ ฉ. 24, 456 (27 ก.ย. 2559) 22) 

ก17034 แปรรูปหม่อนผลสดคุณประโยชน์เพียบ (เดลินิวส์ ฉ. 24, 456 (27 ก.ย. 2559) 22) 

ก17035 ประสบการณ์เด็กไทยในห้องบังคับยานอวกาศ (เดลินิวส์ ฉ. 24, 456 (27 ก.ย. 2559) 23) 

ก17036 ซีเมนส์เปิดโซลูชั่นรองรับชีววิทยาศาสตร์ (เดลินิวส์ ฉ. 24, 456 (27 ก.ย. 2559) 23) 

ก17037 พบดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ 2 ดวง! (มติชน 39, 14078 (26 ก.ย. 2559) 14) 

ก17038 ผลวิจัยชี้ผู้สูงอายุในเมืองเสี่ยง 'กล้ามเนื้อ' ถดถอย (มติชน 39, 14078 (26 ก.ย. 2559) 22) 
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ก17039 น้าผึ้งโพรงป่ามาเลี้ยงเก็บน้้าผึ้งบริโภคและจ้าหน่าย (เดลินิวส์ ฉ. 24, 455 (26 ก.ย. 2559) 22) 

ก17040 หูฟังอัจฉริยะ (เดลินิวส์ ฉ. 24, 455 (26 ก.ย. 2559) 23) 

ก17041 ใช้ธนาคารบนมือถือให้ปลอดภัย (เดลินิวส์ ฉ. 24, 455 (26 ก.ย. 2559) 23) 

ก17042 เลเซอร์จับอะตอม (มติชน 39, 14077 (25 ก.ย. 2559) 16) 

ก17043 เช็คอินกับแอพ เรียก 'รถพยาบาล' ทางรอดผู้ป่วยยุคไอที (เดลินิวส์ ฉ. 24, 454 (25 ก.ย. 2559) 7) 

ก17044 Bonder Board ผสมธาตุเคมีเกมส้าหรับเด็กสายวิทย์ (เดลินิวส์ ฉ. 24, 454 (25 ก.ย. 2559) 18) 

ก17045 'ขนมถ้วยฟูใบเตย' พลิกแพลงสูตรท้าขายรุ่ง (เดลินิวส์ ฉ. 24, 454 (25 ก.ย. 2559) 20) 

ก17046 จัดฟันแบบใส...ไร้เหล็ก (คมชัดลึก 15, 5427 (29 ส.ค. 2559) 26) 

ก17047 แยม-น้้ามัลเบอร์รีของดีมวกเหล็ก ผลิตภัณฑ์ท้าเงิน 'ฟาร์มสายทอง' (คมชัดลึก 15, 5457  
 (28 ก.ย. 2559) 6) 

ก17048 'ปีกแมลงสาบ' ไม้ประดับเป็นยา (คมชัดลึก 15, 5457 (28 ก.ย. 2559) 6) 

ก17049 'มิราเคลิอายส์' เทคโนโลยีปราบโจร (คมชัดลึก 15, 5457 (28 ก.ย. 2559) 23) 

ก17050 ภัยเงียบผู้หญิง...มะเร็งรังไข่ (คมชัดลึก 15, 5457 (28 ก.ย. 2559) 23) 

ก17051 3 นักวิจัยสตรี ผู้คิดเปลี่ยนโลก (มติชน 29, 14080 (28 ก.ย. 2559) 18) 

ก17052 คุณผู้หญิงระวัง! กระดูกสันหลังเสื่อมเร็ว (คมชัดลึก 15, 5448 (19 ก.ย. 2559) 23) 

ก17053 เทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน (2) (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10224 (19 ก.ย. 2559) 8) 

ก17054 'ชีววิทยาศาสตร์' สร้างแต้มต่ออนาคต (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10224 (19 ก.ย. 2559) 27) 

ก17055 หนิไล่ยุง 'บัคบีท' (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10224 (19 ก.ย. 2559) 27) 

ก17056 สวพ.เขต2โชว์ 'มะนาวพิจิตร1' ทนแคงเกอร์-ปลูกง่ายโตเร็ว (คมชัดลึก 15, 5442 (13 ก.ย.  
 2559) 6) 

ก17057 'หนอนตายยาก' ยาถ่ายพยาธิ (คมชัดลึก 15, 5442 (13 ก.ย. 2559) 6) 

 



- 27 - 
 

 

ก17058 วช.ร่วมจัดงานเสวนานวัตกรรมน้าประชารัฐหวังเดินหน้าประเทศ (คมชัดลึก 15, 5442 (13 ก.ย.  
 2559) 6) 

ก17059 'แกร็บ' เริ่มทดลองแท็กซี่ไร้คนขับแดนลอดช่อง (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10229 (24 ก.ย. 2559) 6) 

ก17060 โรงไฟฟ้าพลังน้้าสุดชิคท่ี 'นอร์เวย์' (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10229 (24 ก.ย. 2559) 2) 

ก17061 แคลเซียม! กินให้คุ้มราคา (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10229 (24 ก.ย. 2559) 11) 

ก17062 ตัวช่วยหน้าเรียวกระจ่างใสโปรแกรมคืนความอ่อนวัยที่ไม่ธรรมดา (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10229  
 (24 ก.ย. 2559) 11) 

ก17063 'ออฟฟิศซินโดรม' อาการป่วยเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม (จบ) (คมชัดลึก 15,  5455 (26 ก.ย. 
 2559) 23) 

ก17064 'จ๊าบ' ทุเรียนในมือนักวิทย์ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10231 (26 ก.ย. 2559) 27) 

ก17065 'แอพพลิเคชั่น' ตอบโจทย์ไลฟ์สไตส์จีนยุคใหม่ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10231 (26 ก.ย. 2559) 30) 

ก17066 'สเปรย์สมุนไพร' แบ็คอัพจากแล็บ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10193 (19 ส.ค. 2559) 27) 

ก17067 ทานตะวันงอกเพาะเองกินเองปลอดสารพิษแน่นอน (เดลินิวส์ ฉ. 24, 417 (19 ส.ค. 2559) 22) 

ก17068 โอท็อปติดดาว 'ปลาเค็มกางมุ้งสิเกา' นวัตกรรมเพ่ือผู้บริโภคปลอดภัย (คมชัดลึก 15, 5417  
 (19 ส.ค. 2559) 6) 

ก17069 อพวช.จัดใหญ่มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2559 สร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม 
 (เดลินิวส์ ฉ. 24, 416 (18 ส.ค. 2559) 15) 

ก17070 ภูเขาไฟใต้ทะเลลึก แหล่งก้าเนิด 'เปลือกโลก' (มติชน 39, 14039 (18 ส.ค. 2559) 14) 

ก17071 พลังงานชีวภาพ ทางเลือกแห่งอนาคต (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10192 (18 ส.ค. 2559) 2) 

ก17072 'ชาน้้ามัน' บ้ารุงหัวใจ (คมชัดลึก 15, 5416 (18 ส.ค. 2559) 6) 

ก17073 "หลอดเลือดสมองโป่งพอง" ภัยเงียบ..ยุคดิจิตอล (ไทยรัฐ 67, 21396 (20 ส.ค. 2559) 7) 

ก17074 เกษตรอินทรีย์ 'บ้านดอนเจียง' วิถีแห่งความยั่งยืนและพอเพียง (เดลินิวส์ ฉ. 24, 419 (21 ส.ค.  
 2559) 6) 

ก17075 10 ปี พิษร้ายโบทูลินัม ยังอยู่กับคนไทย (เดลินิวส์ ฉ. 24, 419 (21 ส.ค. 2559) 7) 
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ก17076 ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 โชว์ผลงานวิจัยกว่า 80 เรื่อง (เดลินิวส์ ฉ. 24, 420 
 (22 ส.ค. 2559) 22) 

ก17077 สทน.ใช้เทคนิคทางรังสีตรวจจับสารพิษในหอย (เดลินิวส์ ฉ. 24, 420 (22 ส.ค. 2559) 23) 

ก17078 ทิศทางยางพาราไทยในบริบท 'ไทยแลนด์ 4.0' (คมชัดลึก 15, 5420 (22 ส.ค. 2559) 6) 

ก17079 กลไกป้อนกลับของโลกร้อน (จบ) (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10194 (20 ส.ค. 2559) 4) 

ก17080 เมล็ดหมามุ่ย ยับยั้งพาร์กินสัน (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10194 (20 ส.ค. 2559) 9) 

ก17081 ทัวร์ 'โครงการหลวง' เบื้องหลัง 'ผักด-ีอร่อย' (มติชน 39, 14044 (23 ส.ค. 2559) 18) 

ก17082 ปลาไหลเผือกไวอากร้า-ซาไก (ไทยรัฐ 67, 21400 (24 ส.ค. 2559) 7) 

ก17083 สวพ.8 กรมวิชาการเกษตรสนองพระราชด้าริพัฒนาโครงการการฟาร์มตัวอย่างในพ้ืนที่ภาคใต้ 
 ตอนล่าง (มติชน 39, 14045 (24 ส.ค. 2559) 7) 

ก17084 เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว บีบธุรกิจสู่ 'องค์กรดิจิทัล' (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10198 (24 ส.ค. 2559) 29) 

ก17085 เลี้ยงกุ้งก้ามแดง..สไตล์ลูกทัพฟ้าใช้ใบหูกวางเพ่ิมอัตรารอดลูกกุ้ง (ไทยรัฐ 67, 21402 (26 ส.ค. 
 2559) 7) 

ก17086 ปลูกผักบุ้งในตะกร้า (เดลินิวส์ ฉ. 24, 425 (26 ส.ค. 2559) 22) 

ก17087 สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร หนุนจัดตั้งชุมชนต้นแบบการปลูกพืชโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 (มติชน 39, 14047 (26 ส.ค. 2559) 7) 

ก17088 'สาบเสือ' แจ้งเกิดธุรกิจเวชส้าอาง (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10200 (26 ส.ค. 2559) 27) 

ก17089 ปั้นเกษตรกรใส่ใจไอทีขานรับไทยแลนด์ 4.0 (ไทยรัฐ 67, 21401 (25 ส.ค. 2559) 7) 

ก17090 เปิดศูนย์ 'ABC Center' ยกระดับเกษตรไทยด้านนวัตกรรม (เดลินิวส์ ฉ. 24, 423 (25 ส.ค.  
 2559) 23) 

ก17091 'รถยนต์ไร้คนขับ' ยังแรงไม่หยุด (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10199 (25 ส.ค. 2559) 27) 

ก17092 3 ทศวรรษเนคเทค (เดลินิวส์ ฉ. 24, 437 (9 ก.ย. 2559) 23) 

ก17093 ไบโอเทคพัฒนาระบบเลี้ยงลูกปลา (เดลินิวส์ ฉ. 24, 437 (8 ก.ย. 2559) 23) 
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ก17094 'บ่อจิ๋ว' หัวใจการพัฒนาภาคเกษตรเปิดใจ 'ปราโมทย์ ยาใจ' รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  
 (คมชัดลึก 15, 5437 (8 ก.ย. 2559) 6) 

ก17095 แผนแม่บท...สมุนไพรไทย (ไทยรัฐ 67, 21415 (8 ก.ย. 2559) 7) 

ก17096 'ชะลอมเงิน' สิ่งเก่าสู่ดีไซน์ใหม่ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10213 (8 ก.ย. 2559) 27) 

ก17097 แบตฯ ไม่ง้อลิเธียม (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10213 (8 ก.ย. 2559) 27) 

ก17098 จาก 'หญ้าทะเล' สู่ 'ปูม้า' อีกความหวังท้องทะเลไทย (เดลินิวส์ ฉ. 24, 440 (11 ก.ย. 2559) 6) 

ก17099 ก้าจัดบราเก่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อม (เดลินิวส์ ฉ. 24, 440 (11 ก.ย. 2559) 6) 

ก17100 สุดยอดของไหล (มติชน 39, 14063 (11 ก.ย. 2559) 16) 
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บริการสารสนเทศทันสมัย 
สนใจเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. : 0-2201-7250-55 
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