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Biophotolysis of water
Method for producing hydrogen and oxygen by use of
algae.
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Process for producing hydrogen by algae in alternating
light/dark cycle and environmental
aerobic/microaerobic conditions.
US 5,871,952
Process for selection of Oxygen-tolerant algal mutants
that produce H2 under aerobic condition.
US 5,958,761
Bioreactor and system for improved productivity of
photosynthetic algae.
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Microbial process for producing hydrogen.
US 7,232,669
Process for enhancing anaerobic biohydrogen production.
US 7,371,560 (2006/0,166,343 A1) Photosynthetic hydrogen production.
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งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย Technomart Innomart 2009 (2552 : กรุงเทพฯ).
2552
ทําเนียบเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย Technomart Innomart 2009 : เศรษฐกิจเชิง
สรางสรรค สานฝนธุรกิจดวยเทคโนโลยีไทย / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552. 148 หนา.
599.938
ซ 36
2552

ซิมเมอร, คารล.
กําเนิดเผาพันธุมนุษย = Smithsonian intimate guide to human origins / คารล ซิมเมอร,
เขียน ; อรรคพัฐ โกสิยตระกูล, ผูแปล. กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟก และ สถาบัน
สมิทโซเนียน, 2552. 164 หนา.
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658.3
ด 19
2551

ดอลเนลลอน, แอน.
ทักษะการบริหารทีม = Leading Team / โดย แอน ดอลเนลลอน ; แปลและเรียบเรียง
โดย ไพโรจน บาลัน. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2551. 181 หนา.

ทําเนียบนาม
690.025
ท 118
ทศพร กาญจนธรรมสถิตย.
2552
ทําเนียบวัสดุกอ สราง 2552 (Thailand building materials directory 2009) / ทศพร
กาญจนธรรมสถิตย. กรุงเทพฯ : ฮัทมัลติมเี ดีย, 2552. ประมาณ 588 หนา.
523.2028
ท 116
ทะยานสูอวกาศ / ทีมงานสํานักพิมพเนชั่นแนล จีโอกราฟฟก, แปล. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้น
2552
ติ้งแอนดพบั ลิชชิ่ง, 2552. 136 หนา.
004.678029
ท 212
ทําเงินบนอินเทอรเน็ต / ปยะ นากสงค, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2552.
2552
210 หนา.
005.84
ธ 15
2552

599.938
ธ 15
2550

ธนศักดิ์ กาญจนรัตนวารี.
รวมโปรแกรมฆา Virus กําจัด Spyware / ธนศักดิ์ กาญจนรัตนวารี. นนทบุรี :
ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร เซ็นเตอร, 2552. 245 หนา.

ธนิก เลิศชาญฤทธ.
ตามรอยกําเนิดมนุษย / ธนิก เลิศชาญฤทธ. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2550. 280 หนา.
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615.321
น 36
2552

658.304
บ 17
2551

นิภาพร, นามแฝง.
สุขภาพดีดว ยสมุนไพร / เรียบเรียงโดย นิภาพร ; วรนุช พงษพิยเดช, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ : แฮนดบุค, 2552. 272 หนา.

บราวน, โทมัส แอล.
เทคนิคการมอบหมายงาน = Delegation work / โทมัส แอล. บราวน ; แปลและเรียบ
เรียงโดย นิสิต มโนตั้งวรพันธุ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2552. 117 หนา.

658.4092
บ 57
เบรด, ลอยด.
2551
ทักษะการเปนผูนํา = Leading People / โดย ลอยด เบรด ; แปลและเรียบเรียงโดย
ไพโรจน บาลัน. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2551. 133 หนา.
608
ป 36
2552

ปยวรรณ ปนิทานเต.
วิวัฒนาการของสิ่งประดิษฐ / ปยวรรณ ปนิทานเต, ธนาวดี ลี้จากภัย. กรุงเทพฯ :
สารคดี, 2552. 175 หนา.

641.5633
ม 15
มนรดา ฉัตราธรรม.
2552
รอบรูเรื่องมังสวิรัติและเมนูเพื่อสุขภาพ / มนรดา ฉัตราธรรม. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
2552. 224 หนา.
668.5021
ม 113
มัญชรัตน ฉายอรุณ.
2552
สปาเครื่องเทศและผลไม / มัญชรัตน ฉายอรุณ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2552. 239 หนา.
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658.302
ม 71
2552

304.5
ร 34
2552

745.5
ว 36
2552

389.106
ล 89
2551

608.079
น 17
ล5

แม็คมานัส, แพตตี้.
เทคนิคการสอนงาน = Coaching People / แพตตี้ แม็คมานัส ; แปลและเรียบเรียงโดย
จิตรลดา สิงหคํา. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2552. 97 หนา.

ริดลีย, แมตต.
ถอดรหัสจีโนมมนุษย = Genome : The Autobiography of Species in 23 Chapers / โดย
แมตต ริดลีย ; ปณต ไกรโรจนานันท, ผูแปล. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2552. 408 หนา.

วิมลมาศ สมัครไร.
งานประดิษฐจากขวดพลาสติก / วิมลมาศ สมัครไร. กรุงเทพฯ : วาดศิลป, 2552.
64 หนา.

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ.
MTEC Laboratory / ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ. กรุงเทพฯ : ศูนย,
[2551?]. 86 หนา.

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ.
สุดยอดนวัตกรรมไทย เลม 5 / สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน,
2552. 148 หนา.

668.5021
ส 46
สุภัคภิรมย, นามแฝง.
2552
สูตรเสริมสวยดวยพืชผักผลไมสด 100 ชนิด / สุภัคภิรมย ; พิพัฒน รักษเจริญ,
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุคส (2006), 2552. 207 หนา.
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บทความวารสารไทย
7 วิธีในการลดริ้วรอยและปองกันความเหีย่ วยน (ฉลาดซื้อ 15, 94 (ธ.ค. 2551) 52-53)
9 อาหารไทยยอดนิยมจากเนือ้ โคไทย (ประชาคมวิจยั 13, 78 (มี.ค.-เม.ย. 2551) 25-26)
10 วิธีลดภาวะโลกรอน (บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนีก้ ับวิทยาศาสตร ครั้งที่ 21 (พ.ย. 2552) 1-3)
E20 พลังงานสะอาด ทางเลือกใหมของคนไทย (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 79 (ม.ค.-มี.ค. 2551) 8-12)
Green Procurement การจัดซือ้ จัดจางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW
15, 190 (มี.ค. 2552) 147-152)
JGSEE ศึกษาเทคโนโลยีถานหินสะอาด การเผาไหมแบบฟลูอิไดซเบดหมุนวน (UPDATE 24, 259 (เม.ย.
2552) 117-118)
JGSEE ศึกษาวงจรการผลิตไบโอดีเซลอุดรอยรั่วการปลอยกาซเรือนกระจก (UPDATE 24, 257 (ก.พ.
2552) 115)
ISO-IEC 17021:2006 มาตรฐานหนวยรับรองยุคใหม (จดหมายขาวการตรวจสอบและรับรอง 2, 2 (ม.ค.มี.ค. 2551) 2)
My garden น้ําสมสายชูหมักจากขาวโพดฝกออนฝมือไทยผงาดตลาดโลก (เสนทางเศรษฐี 15, 235 (ส.ค.
2552) 22-23)
Soy peptide ถั่วหมักไฮโซ (ฉลาดซื้อ 15, 94 (ธ.ค. 2551) 47-49)
STARTER CULTURE...สูอุตสาหกรรมอาหารหมักในอนาคต (อาหาร 38, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 207-212)
WEEE และ RoHS กฎระเบียบสหภาพยุโรปในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (INDUSTRIAL
TECHNOLOGY REVIEW 15, 190 (มี.ค. 2552) 77-82)
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กรมปาไมวจิ ัยถานไมกลิ่นใบเตยหวังชวยสรางรายไดใหกับชุมชน (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 461 (ส.ค.
2552) 70)
การใชจุลินทรียเพื่อปรับปรุงดินในแปลงผัก ผลไม พืชไร หรือนาขาว (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 6 (2551)
66-69)
การใชน้ํามันปาลมกับเครื่องยนตดเี ซลโดยไมตองทําเปนไบโอดีเซล (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 4 (2551)
33-37)
การใชน้ํายางขนแบบแอมโมเนียปานกลางผสมในมอรตามวลเบา (วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2551) 49)
การใชประโยชนจากแกนตะวันเพื่อผลิตเอทานอล (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 5 (2551) 68-71)
การโดปยา ศาสตรมืดแหงวงการกีฬา (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 52 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 39-42)
การเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหสารอินทรียในน้าํ ดื่ม (LAB. TODAY 7, 50 (ธ.ค. 2551)
การทาเรือฯ รุกนโยบาย CSR ชู Clean Port ระดับมาตรฐานทาเรือ (LOGISTICS DIGEST 4, 48 (Mar.
2009) 26-27)
การนําเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลมาประยุกตในกระบวนการแปรรูป (สงเสริมเทคโนโลยี 35, 203 (ก.พ.มี.ค. 2552) 60-65)
การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากพิษของสารเคมี (LAB. TODAY 7, 50 (ธ.ค.2551) 60-63)
การปรับปรุงคุณภาพกาซฯ (กาซไลน 19, 73 (ต.ค.-ธ.ค. 2551) 6)
กลองดนตรี (Music box) (วารสาร อพวช. 80, 7 (ก.พ. 2552) 7)
กังหันน้ําผลิตไฟฟาอยางงายๆ (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9 (2551) 5-8)
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กังหันลมผลิตไฟฟา พลังงานสะอาด พลังงานสีเขียว บริษัท วินดวนิ เทค จํากัด (เกษตรกรรมธรรมชาติ
ฉ. 5 (2551) 54-59)
กาชเรือนกระจก ลดแคไหนจึงจะพอ (PANTIP GUIDE 9, 40 (พ.ย.-ธ.ค. 2551) 111-113)
การขยายพันธุปะการังเขากวางดวยทอพีวีซคี ืนสูทะเลไทย (วารสารคลินิกเทคโนโลยี 2, 2 (ก.ย. 2551)
21-22)
การเขียนบทความวิจัยเพื่อพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ (พัฒนาเทคนิคศึกษา 20, 66 (เม.ย.-มิ.ย. 2551)
38-45)
การคลายตัวของยางภายใตการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขึ้นลงแบบวัฏจักรตอสมบัติทางพลศาสตรของยาง
ธรรมชาติ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียาง 2, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2551) 28-37)
การคํานวณมอเตอรเหนีย่ วนําเฟสเดีย่ วทีใ่ ชงานสําหรับเตาเผาขยะติดเชื้อ (MECHANICAL
TECHNOLOGY MAGAZINE 7, 91 (Mar. 2009) 56-59)
การใชกากเนื้อเมล็ดปาลมน้ํามันเปนวัตถุดบิ ในการผลิตอาหารปลา (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 4 (2551)
56-60)
การผลิตสารหอมระเหยของมะลิลาในสภาพปลอดเชื้อ (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 26, 3 (ก.ย.-ธ.ค.
2551) 33-34)
การเผาฟางขาวทําใหดินเสียเกิดมลพิษ (วารสารคลินิกเทคโนโลยี 2, 2 (ก.ย. 2551) 10)
การพัฒนาผลิตภัณฑผาไหมหางกระรอก (วารสารวิจยั เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 1, 2 (พ.ย.-ธ.ค. 2551)
50-51)
การพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 25, 296 (ม.ค. 2552) 121-124)
การเพิ่มความเร็ว : สารโดปไมปงปอง? (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 52 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 43-46)
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การพัฒนาผลิตภัณฑแฮมจากเนื้อปลาโอดํา (อาหาร 38, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 255-264)
การพัฒนาระบบการผลิตพืชดวยหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีตามมาตรฐานยุโรป (EUREPGAP)บนพื้นที่
สูงของประเทศไทย (วารสารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 40, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2551) 13-27)
การลดเวลาการผลิตของกระบวนการขัดลอกเปลือกเมล็ดพริกไทยในอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพริกไทย
ขาว (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 7, 91 (Mar. 2009) 79-84)
การเลือกใชเครื่องอัดอากาศ (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 7, 91 (Mar. 2009) 40-42)
การวัดความเร็วของอากาศ (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 25, 293 (ต.ค. 2551) 136-139)
การวิจยั และพัฒนาแผนยางปูพื้นยางจากธรรมชาติเพื่องานปศุสัตวชวยเพิ่มการแปรรูปยางดิบและรักษา
สุขอนามัยในฟารมโคนม (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 461 (ส.ค. 2552) 47)
การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 79 (ม.ค.-มี.ค. 2551)
63-67)
การสื่อสารขอมูลในงานอุตสาหกรรม (ตอนที่ 3 มารูจักมาตรฐาน EIA-232) (INDUSTRIAL
TECHNOLOGY REVIEW 15, 190 (มี.ค. 2552) 87-97)
การศึกษาลักษณะเฉพาะของใยอาหารตานปฏิกิริยาออกซิเดชั่นจากเปลือกมะมวงและผลตอคุณภาพขนมปง
(อาหาร 38, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 241-253)
การออกแบบและสรางระบบพาสเจอรไรสในเครื่องตนแบบผลิตโยเกิรตกวนแบบครบวงจรสําหรับ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2551) 57)
การออกแบบสรางเครื่องแยกขยะโดยหลักการกระแสไหลวน (สงเสริมเทคโนโลยี 35, 203 (ก.พ.-มี.ค.
2552) 85-90)
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แกปญหาภัยแลงการปลูกขาวนาน้ําฝนโดยใชเครื่องหวานขาวแหง (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 453 (15 เม.ย.
2552) 18-19)
แกสโซฮอล E85 พลังงานทางเลือก รักษสิ่งแวดลอม (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 81 (ก.ค.-ก.ย. 2551)
8-11)
ขาวกลองอินทรีย บานสวนเกษตร เครื่องสีขาวกลอง เทคโนโลยีที่ทําใชเอง (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 452
(1 เม.ย. 2552) 92-94)
ขี้แดดนาเกลือ (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 450 (1 มี.ค. 2552) 26)
ไขมุกน้ําจืดอัญมณีแหงสายน้ํา (วารสารคลินิกเทคโนโลยี 3, 1 (มี.ค. 2551) 21)
ความปลอดภัยในการทํางานกับไฟฟา ตอน การตอลงดินเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน (สงเสริม
เทคโนโลยี 35, 203 (ก.พ.-มี.ค. 2552) 91-96)
ความหนาแนนกับการควบคุมอาหาร (FOOD FOCUS THAILAND 3, 29 (ส.ค. 2551) 34-35)
คุณคาทางโภชนาการของขาวยําปกษใต (อาหาร 38, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 265-275)
คุณสมบัติของภาชนะเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะห (LAB. TODAY 7, 50 (ธ.ค. 2551) 31-35)
เคมีลอกผิว (UPDATE 24, 258 (มี.ค. 2552) 46-47)
เครื่องตะบันสูบน้ํา พลังที่มีอยูในตัว เมินเชือ้ เพลิง-ไฟฟา-เครื่องยนต (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 452 (1 เม.ย.
2552) 22)
เครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก งานวิจยั เพื่อการพึ่งตนเอง จุดนัดฝนของชุมชนใกลแหลงน้ําการไฟฟาฝาย
ผลิต (กฟผ.) และบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9
(2551) 39-44)
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เครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กแบบไทยๆ (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9 (2551) 10-13)
เครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ําจากไดชารทรถยนต (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9 (2551) 19-21)
เครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ําแบบทุนลอยนวัตกรรมพลังงานทดแทนของกองทัพ กองวิจยั และพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยวิจัยและพัฒนาการอาหาร (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9 (2551)
54-60)
เครื่องสกัดน้ํามันปาลมแบบไมใชไอน้ําระดับชุมชน รองรับการขยายตัวพื้นที่ปลูกปาลมขนาดยอยในพื้นที่
หางไกล (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 459 (15 ก.ค. 2552) 64)
เครื่องสลายนิ่วดวยคลื่นช็อคเวฟ ฝมือคนไทย (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 25, 297 (ก.พ. 2552) 78)
เครื่องสาวไหมไทยบั้งไฟพญานาค (หนองคาย 3) ความสมบูรณแบบของการสาวไหมไทยในเกษตรกรราย
ยอย (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 450 (1 มี.ค. 2552) 20)
เครื่องหั่นยอยซากพืชเสนใย ทางออกของคนปลูกหมอน (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 459 (15 ก.ค. 2552) 72)
ใครคือสุดยอด...โปรแกรมตานไวรัสคอมพิวเตอร (ฉลาดซื้อ 15, 94 (ธ.ค. 2551) 33-38)
จับ "ลูกบักนอ" แปรโฉมเปนกระบวยมงคล (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 462 (1 ก.ย. 2552) 22)
จาระบี เลือกใชอยางไรเพื่อใหเครื่องจักรทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหกรรม
25, 294 (พ.ย. 2551) 135-157)
ชุดตรวจสอบสารพิษตกคางไซเปอรเมทรินเบื้องตนชนิดพกพา (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 454 (1 พ.ค.
2552) 63)
เชื้อเพลิงนิวเคลียร (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 81 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 44-47)
เชื้อรา อาหารสําหรับมนุษย (อาหาร 38, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 199-203)
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ซอฟตแวรไทย 'สแกนลายนิว้ มือ' มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก (UPDATE 23, 258 (มี.ค. 2552)
119)
ซักผาดวยผงฟู (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9 (2551) 67-69)
ซิ่งไปกับรถยนตพลังไอน้ํา (UPDATE 24, 259 (เม.ย. 2552) 65-68)
ดวงสาคู สรางรายได ยามเศรษฐกิจฝดเคือง (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 461 (ส.ค. 2552) 57)
เดินเครื่องยนตดวยน้ํามันปาลมที่สกัดดวยเครื่องหีบขนาดเล็ก (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 4 (2551) 28-32)
ตอยอดเชลแล็คขาว ยกระดับเทียบชั้นสากล (เสนทางเศรษฐี 15, 228 (พ.ค. 2552) 34-35)
ตูฟกไขอัตโนมัติใชงานงายจาก นศ. วิศวะ มทร. ศรีวิชัย สงขลา (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 462 (1 ก.ย.
2552) 20)
ตูอบพลังงานแสงอาทิตย สรางสรรคดวยภูมิปญญาไทย ประหยัด-ประกอบงาย-ใชงานไดดี (เทคโนโลยี
ชาวบาน 21, 450 (1 มี.ค. 2552) 18)
เตาเผาถาน ถัง 200 ลิตร แบบนอน (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 4 (2551) 21)
เตาเผาถานแบบใหน้ําสมควันไม (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 453 (15 เม.ย. 2552) 80-81)
เตาหุงตมประสิทธิภาพสูง ซุปเปอรอั้งโล (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 5 (2551) 16-17)
ถาน ปุย กาซ เพิ่มมูลคาสัตว สูโลกรอน (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 452 (1 เม.ย. 2552) 87-88)
ทํากังหันลมผลิตไฟฟาใชเอง (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 5 (2551) 5-9)
เทคนิคการเลือกวิธีบําบัดน้าํ เสียอุตสาหกรรม (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 25, 297 (ก.พ. 2552)
125-131)
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เทคนิคเจง ผลิตหลอด LED ราคาถูก (UPDATE 24, 259 (เม.ย. 2552) 11)
เทคนิคใหมการแลกเปลี่ยนความรอนของเครื่องปรับอากาศชวยลดการใชพลังงาน (UPDATE 24, 257
(ก.พ. 2552) 117)
เทคโนโลยี RFID (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 25, 297 (ก.พ. 2552) 97-104)
เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะหดวยอัลตราซาวด (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 25, 297 (ก.พ. 2552)
141-146)
เทคโนโลยีเปลี่ยนสีผม (UPDATE 26, 259 (เม.ย. 2552) 47-54)
เทคโนโลยีพิสูจนบุคคลจากคุณลักษณะทางชีวภาพ (LAB. TODAY 7, 50 (ธ.ค. 2551) 20-26)
แทงเชื้อเพลิงเขียว ทางเลือกทดแทนฟนและถานจากวัสดุเหลือใช (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 6 (2551)
25-26)
นวัตกรรมบอลลูนชวยคนเมืองวัดระดับคุณภาพอากาศที่หายใจ (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ
25, 296 (ม.ค. 2552) 90-91)
นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยพิทยาคมประดิษฐอุปกรณหอกลวยทําใหผลใหญขึ้นผิวสวย (เทคโนโลยีชาวบาน
21, 454 (1 พ.ค. 2552) 78)
นักวิจัย มก. ใชจุลินทรียปฏิปกษสอบโรคขาว (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 461 (ส.ค. 2552) 28)
นักวิจัย มก. พบวิธีกาํ จัดกลิน่ น้ํามันมะพราวสด ควารางวัลผลงานดีเดนสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(เทคโนโลยีชาวบาน 21, 453 (15 เม.ย. 2552) 75)
นักวิจัย มก. รวมทีม สวทช. ศึกษาวิจัยยีนความหอมในขาว (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 461 (ส.ค. 2552) 91)
น้ํา บทบาทตอการดํารงชีวิต (อาหาร 38, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 194-198)
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น้ํามันปาลมธรรมชาติ (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 4 (2551) 5-7)
น้ํามันมะรุม (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 6 (2551) 5-7)
น้ํามันเมล็ดชา น้ํามันมะกอกแหงตะวันออก (อาหาร 38, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 277)
น้ําสมไม : งานวิจยั ที่เปนประโยชนตอการเกษตร (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 454 (1 พ.ค. 2552) 10)
นิสิต มก. วิจยั ใชเอนไซมธรรมชาติลอกกาวไหม ชวยลดภาวะโลกรอน (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 450
(1 มี.ค. 2552) 72)
แนวทางการจัดการความรูในองคกรภาครัฐ (วารสารตํารวจ 41, 417 (ต.ค.-ธ.ค. 2551) 20-33)
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางลําน้ําและชายฝงเพื่อสงเสริมโลจิสติกสการขนสงสินคา
(วารสารนโยบายการขนสงและจราจร 1, 3 (เม.ย.- มิ.ย. 2552) 43-46)
แนวทางการสรางหมอไอน้ําที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 25, 297 (ก.พ.
2552) 79-83)
แนะนํา...ผลิตภัณฑพื้นบานจากเนื้อโคพืน้ เมือง (ประชาคมวิจัย 13, 78 (มี.ค.-เม.ย. 2551) 19-20)
บันทึกความเขาใจแนวทางการดําเนินงานตามขอตกลงดานการปฏิบัติการเพื่อการซือ้ ขายไฟฟาระหวาง
ประเทศในกลุมอนุภูมภิ าคลุมแมน้ําโขง (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 80 (เม.ย.-มิ.ย. 2551) 43-45)
บานดินผสมน้าํ ยางพารา...สูชีวิตที่พอเพียง (THE RUBBER INTERNATIONAL MAGAZINE 11, 3
(Mar. 2009) 24-26)
บารโคด ผูชวยจัดระบบขอมูลแบบอัตโนมัติ (LAB. TODAY 7, 50 (ธ.ค. 2551) 36-42)
ไบโอไฮโดรเจน : หนึ่งทางเลือกสูความยั่งยืนทางพลังงานในอนาคต (สงเสริมเทคโนโลยี 35, 203 (ก.พ.มี.ค. 2552) 73-79)
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ประมงเตรียมดันสถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน (ลง) เขาสูระบบ HACCP (TFFA NEWSLETTER (Feb.
2009) 10-12)
ประสิทธิภาพการรมของสารสกัดจากพืชตอไรฝุน (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 26, 3 (ก.ย.-ต.ค. 2551)
42-51)
ปรากฏการณ 'Mold Fouling' (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียาง 2, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2551) 5-13)
ปลูกขาวประหยัดน้ําดวยขาวแอโรบิก (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 459 (15 ก.ค. 2552) 40-41)
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพผลมะมวงหิมพานตแผน (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 26, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2551) 1-8)
ปโตรเคมี ประโยชนมหาศาลมากกวาที่เราคิด (กาซไลน 19, 73 (ต.ค.-ธ.ค. 2551) 9)
เปลี่ยนวัสดุเหลือใชใหกลายเปนถานอัดแทง (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 461 (ส.ค. 2552) 21)
เปลือกหอย สัตววัตถุยาไทยแหลงแคลเซียมราคาประหยัดที่ถูกมองขาม (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 4
(2551) 69-71)
แปรรูปขยะอุตสาหกรรม เพิ่มมูลคา ลดปญหาสิ่งแวดลอม (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 459 (15 ก.ค. 2552)
68)
แปลงขยะพลาสติกไรคาเปนน้ํามันทางออกวิกฤตพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 80 (เม.ย.-มิ.ย.
2551) 8-12)
แปะกวย สมุนไพรยุคไดโนเสาร (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 453 (15 เม.ย. 2552) 24-26, 28)
ผลของน้ํามะนาวในประเทศไทยตอการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิในหองปฏิบัติการ (วารสารสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม 31, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2551) 90)
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ผลของสารสกัดจากกระเทียมที่มีตอความสามารถในการทํางานแบบแอนแอโรบิกและแอโรบิกของนักกีฬา
รักบี้ฟุตบอล (วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกีฬา 8, 1 (ก.ค.-พ.ย. 2551) 23-37)
ผลของอายุกลวยหักมุกตอสมบัติทางกายภาพของผลกลวยและสมบัติทางเคมีของแปงกลวย (วารสาร
เกษตรพระจอมเกลา 26, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2551) 74-82)
ผลิตกังหันลมสายเลือดไทย ศึกษาวิจัยจากบริบทเมืองไทยอาคารวิจยั ประยุกตพลังงานลมน้ําและ
แสงอาทิตยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 5 (2551) 45-52)
ผลิตไฟฟาใชเองดวยเครื่องกังหันน้ําขนาดเล็ก (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9 (2551) 28-32)
ผลิตภัณฑจากขี้ควาย ภูมิปญญาเพิ่มมูลคาของโรงเรียนทาบอ (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 453 ( 15 เม.ย.
2552) 85-86)
ผลิตภัณฑจากมังคุด งานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคา (เสนทางเศรษฐี 14, 223 (ก.พ. 2552) 43)
ผลิตภัณฑมะรุม ผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืชพื้นบาน (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 6 (2551) 8-9)
ผานาโนไมมีวนั เปยก (UPDATE 24, 257 (ก.พ. 2552) 12)
เผยโฉมบรรยากาศชั้นลางของพลูโต (UPDATE 24, 259 (เม.ย. 2552) 7)
แผนปูกันซึม HDPE ในแงของการปกปองคอนกรีตขั้นสูงสุดและเปนแนวทางแกไขปญหาสําหรับการ
ปองกันการซึมของระบบน้าํ เสีย (WASTE & ENERGY THAILAND (Jul.-Aug. 2008) 35-42)
พบวิธีใหมผลิตไฮโดรเจนจากเซลลูโลส (MODERN MANUFACTURING 6, 73 (ธ.ค. 2552) 63)
พรมมิ สมุนไพรที่มีอนาคตของไทย (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 459 (15 ก.ค. 2552) 66-67)
พลังงานทดแทน ทางเลือกพลังงาน...ที่ชวยออมตังค (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 80 (เม.ย.-มิ.ย. 2551)
56-57)
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พลังงานลมกับศักยภาพในการผลิตไฟฟาในประเทศไทย (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 5 (2551) 18-32)
พลังงานไฮโดรเจน (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 25, 294 (พ.ย. 2551) 158-165)
พลิกโฉมใหงามดวยชีวพิษ (UPDATE 24, 258 (มี.ค. 2552) 49-50)
พัฒนา "เครื่องเกี่ยวนวดขาวไทย" มาเปน "เครื่องเก็บเกีย่ วขาวโพดเลี้ยงสัตว" (เทคโนโลยีชาวบาน
21, 461 (ส.ค. 2552) 36-37)
เพิ่มคุณคาสารอาหารในขาวกลองดวยวิธีแชน้ํากอนนําไปหุงใหสุก (อาหาร 38, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 229)
โพลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (เทคโนโลยีวสั ดุ ฉ. 52 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 70-73)
ฟนฟูปาชายเลนกับโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคต (วารสารรักษ ทช. 6, 20 (ต.ค.-ธ.ค. 2551) 14-15)
ไฟฟาพลังน้ําขนาดจิว๋ จากไดชารท กังหันน้ําสรางไดงายตนทุนต่ํา (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9 (2551)
14-19)
ไฟฟาพลังน้ําหวยแมอมลาน แหลงน้ําขนาดเล็กแหงแรกรอการฟนฟูพลังงาน (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 453
(15 เม.ย. 2552) 20)
ภาวะโลกรอน Global Warming พิบัติภยั จากน้ํามือมนุษยหรือธรรมชาติ (วารสาร อพวช. 7, 80 (ก.พ.
2552) 51-53)
มทร. ศรีวิชัย แปรรูป "หางอวน" สรางสรรคผลงานเปนผลิตภัณฑที่มคี ุณภาพ (เทคโนโลยีชาวบาน
21, 450 (1 มี.ค. 2552) 22-23)
มหัศจรรยครั้งใหมของดาวเสาร (UPDATE 24, 259 (เม.ย. 2552) 27-33)
มะพราวลูกผสมกะทิ สุดยอดงานวิจัยไทย กรมวิชาการเกษตรทําได (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 459 (15 ก.ค.
2552) 50-58)
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มะรุม พืชพื้นบานมหัศจรรย (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 6 (2551) 11-16)
มะละกอ ผลไมสารพัดประโยชน (อาหาร 38, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 217-222)
มาตรฐานและคุณภาพวัตถุดบิ ขมิ้นชัน (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 450 (1 มี.ค. 2552) 67-68)
มาแปรรูปใบมะรุมเปนสมุนไพรกันเถอะ (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 453 (15 เม.ย. 2552) 70-72)
มารูจักปาลมน้าํ มันกันกอน (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 4 (2551) 45-50)
มารูจักระบบตอลงดินชนิด ISOLATED GROUND (IG) กันเถอะ (INDUSTRIAL TECHNOLOGY
REVIEW 15, 190 (มี.ค. 2552) 114-115)
มูลคาเพิ่มยางพาราไทย มาจากไหน ? (LOGISTICS DIGEST 4, 48 (Mar. 2009) 54-55)
เมื่อขั้วโลกใตเปนสีเขียว (UPDATE 24, 257 (ก.พ. 2552) 62-66)
เมื่อเหล็กกลายเปนตัวนํายิ่งยวด (UPDATE 24, 259 (เม.ย. 2552) 69-72)
ความหนาแนนกับการควบคุมอาหาร (FOOD FOCUS THAILAND 3, 29 (ส.ค. 2551) 34-35)
รถเกงเซลลเชื้อเพลิงคันแรกของไทย (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 25, 293 (ต.ค. 2551) 91)
รถนํารองอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (พัฒนาเทคนิคศึกษา 20, 66 (เม.ย.-มิ.ย. 2551) 17-24)
รถไฟฟาลูกผสม (สงเสริมเทคโนโลยี 35, 203 (ก.พ.-มี.ค. 2552) 97-104)
ระบบผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดจิ๋ว (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9 (2551) 35-38)
ระบบผลิตไฟฟาพลังน้ําระดับหมูบาน พลังงานทดแทนเพื่อชุมชนพึ่งตนเอง (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9
(2551) 22-25)
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ระบบไอน้ํากับแนวทางการออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW
15, 190 (มี.ค. 2552) 125-127)
รางวัลดีเยีย่ ม ผลงานประดิษฐคิดคน 2552 (UPDATE 23, 258 (มี.ค. 2552) 20-21)
รายงานสถานการณยางพาราป 2552 (THE RUBBER INTERNATIONAL MAGAZINE 11, 3 (Mar.
2009) 20-21)
เรื่องราวของผักตบชวา กลายมาเปนสินคายอดนิยม (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 452 (1 เม.ย. 2552) 73-74)
โรงไฟฟานิวเคลียรและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 80
(เม.ย.-มิ.ย. 2551) 46-51)
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในทวีปเอเชีย (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 79 (ม.ค.-มี.ค. 2551) 58-61)
ลักษณะเดนของเนื้อโคในประเทศไทย (ประชาคมวิจยั 13, 78 (มี.ค.-เม.ย. 2551))
ลิงคเกจดิสอิควิลิเบรียมเพื่อการศึกษาความสัมพันธของยีนทั้งจีโนม (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 26, 3
(ก.ย.-ธ.ค. 2551) 91-97)
เลเซอรเสริมสวย (UPDATE 23, 258 (มี.ค. 2552) 53-54)
วันการรับรองระบบงานสากล (จดหมายขาวการตรวจสอบและรับรอง ฉบับพิเศษ (2552) 1)
วาลวและปมสําหรับกระบวนการผลิตน้ําใชและบําบัดน้าํ เสียในอุตสาหกรรม (เทคนิคเครื่องกลไฟฟา
อุตสาหการ 25, 296 (ม.ค. 2552) 156-162)
วิถีใหมแหงพลังงานจากกระแสน้ําผานทอเกลียวหมุน (UPDATE 24, 257 (ก.พ. 2552) 35-40)
วิวัฒนาการของอุปกรณรีดผา (ตอนจบ) (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 52 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 74-78)
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วิศวกรรมการปองกันระบบไฟฟาแรงสูง บทที่ 3 ระบบการตอลงดิน ( Grounding System) ตอนที่ 1
(INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 15, 190 (มี.ค. 2552) 104-113)
สถานการณคารบอนเครดิตและโครงการฉลากคารบอน (WASTE & ENERGY THAILAND (Jul.-Aug.
2008) 27-28)
สถานการณสิ่งแวดลอมจากป 2550-2551 : 7 แหลงน้ําคุณภาพดีขึ้น 10+3 ถนนที่มีคุณภาพอากาศและเสี่ยง
เกินมาตรฐาน (GREEN NEWS 2, 2 (ต.ค.-พ.ย. 2551) 5)
สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช แหลงสงวนชีวมณฑลแหงแรกของไทย UNESCO รับรองใหแหลงอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 1 ใน 7 แหงของเอเชีย (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 454 (1 พ.ค. 2552) 79-80)
สมุนไพรปญจขันธมีฤทธิ์อักเสบเสริมภูมิคุมกัน (UPDATE 23, 258 (มี.ค. 2552) 121-122)
สวทช. ประกาศผล 10 ขาวดังดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (UPDATE 24, 257 (ก.พ. 2552) 120)
สองนักวิทยคิดคนผลิตภัณฑจากไคโตซาน (UPDATE 24, 259 (เม.ย. 2552) 8-9)
สารกําจัดศัตรูพืชในระดับปลอดภัย ผสมกันแลวพิษทวีคณ
ู (UPDATE 24, 257 (ก.พ. 2552) 11)
สารเคมีในผลิตภัณฑกับผลกระทบทางการคา (LAB. TODAY 7, 50 (ธ.ค. 2551) 55-59)
สารพัดวิธีขจัดไขมัน (UPDATE 24, 258 (มี.ค. 2552) 45)
สิ่งทอนําไฟฟา (TTIS TEXTILE DIGEST 17, 160 (Jan.-Feb. 2009) 46-47)
สิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับวัสดุที่ใชในหมอไอน้ํา (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 25, 295 (ธ.ค. 2551)
101-104)
สูตรสบูน้ํามันปาลมธรรมชาติ (Natural Palm Oil Soap) (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 4 (2551) 7)

- 40 -

หนทางสูอะตอมที่ใหญที่สุดในจักรวาล (UPDATE 24, 259 (เม.ย. 2552) 73-76)
หอมกรุน กลิน่ ชา ผักหวานปาเพื่อสุขภาพ ชมพิพิธภัณฑพืชสมุนไพรบนพื้นที่สวนสมุนไพร สถานีวิจัยพืช
ลําตะคองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั (เสนทางเศรษฐี 15, 233 (ก.ค. 2552) 29-31)
หีบน้ํามันปาลมดวยเครื่องบีบไฮโดรลิก (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 4 (2551) 13-14)
องคกรเพื่อมาตรฐานหองปฏิบัติการแหงเอเชียแปซิฟก (LAB. TODAY 7, 50 (ธ.ค. 2551) 51-54)
องคความรูศัตรูธรรมชาติ (แมลงดี) ฆาศัตรูพืช (แมลงไมดี) ในระบบเกษตรกรรมธรรมชาติ (เกษตรกรรม
ธรรมชาติ ฉ. 6 (2551) 60-65)
อะฟลาท็อกซิน อันตรายใกลตัว (ฉลาดซื้อ 15, 94 (ธ.ค. 2551) 23)
อาหารสําหรับนักกีฬา (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 52 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 55-60)
อีกวิวัฒนาการของการทําความเย็น (LAB. TODAY 7, 50 (ธ.ค. 2551) 27-30)
อุตสาหกรรมรองเทาเครื่องหนังแดนมังกร (วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฉ. 14 (ต.ค.-ธ.ค. 2551) 13-17)
อุปกรณประกอบการทําความเย็นในรถยนต (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 7, 91 (Mar.
2009) 85-87)
อุปกรณสูบน้ําพลังเด็ก ผลงานตอเนื่องของวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 450
(1 มี.ค. 2552) 34)
เอ็มเลินนิ่ง (M-LEARNING) การเรียนการสอนผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (พัฒนาเทคนิคศึกษา (เม.ย.-มิ.ย.
2551) 25-30)
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กฤตภาค
ก9891

5 ผลวิจัยบงชี้ 'ภัยคุกคามสุขภาพเยาวชน' สมาธิสั้นใชสายตา ปญหาหนัก (มติชนออนไลน
(19 มิ.ย. 2552) 1-2)

ก9856

กระดาษใยกลวยสรางสรรคจากภูมิปญญาทองถิ่น โดย Re-Leaf Studio (กรุงเทพธุรกิจ
22, 7558 (2 มิ.ย. 2552) 2)

ก9894

การตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนปลอม (มติชนออนไลน (20 มิ.ย. 2552) 1)

ก9857

การพัฒนาพลาสติกที่ยอยสลายไดจากกรดแลคติก (เดลินิวส ฉ. 21,782 (2 มิ.ย. 2552) 22)

ก9882

ขโมยและขมายในทรัพยสินทางปญญา (มติชนออนไลน (15 มิ.ย. 2552) 1-2)

ก9900

ขาวไทยเปนของไทยแท "ในหลวง" รับสัง่ ขอบใจ "จดสิทธิบัตรสําเร็จ" (มติชนออนไลน
(22 มิ.ย. 2552) 1)

ก9881

ไขเค็มเสริมไอโอดีน "ของฝาก" จากหนองหญาปลอง (มติชนออนไลน (14 มิ.ย. 2552) 1-2)

ก9889

คนงานอูเรือเสี่ยงโรคพิษตะกัว่ แนะปรับพฤติกรรมการใช "เสน" ซอมเรือ (มติชนออนไลน
(18 มิ.ย. 2552) 1)

ก9919

ความสําคัญของคอเลสเตอรอล (เดลินิวส ฉ. 21,810 (30 มิ.ย. 2552) 22)

ก9913

คารบอนเครดิต (มติชนออนไลน (28 มิ.ย. 2552) 1-2)

ก9855

เครื่องกะเทาะหมาก "ฝมือนักวัจยั มก." ประสิทธิภาพสูง ปอกผล 110 กก./ชม. (คมชัดลึก
ออนไลน (2 มิ.ย. 2552) 1)

ก9918

เครื่องมือวัดความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ (มติชน 21, 11434 (30 มิ.ย. 2552) 10)
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ก9876

เครื่องสีขาวขนาดเล็ก นวัตกรรมเกษตรเพื่อชุมชน (มติชน 32, 11552 (26 ต.ค. 2552) 23)

ก9902

ชาเขียวชวยชะลอมะเร็งตอมลูกหมาก (มติชนออนไลน (28 มิ.ย. 2552) 1)

ก9858

ชี้น้ํามันมะพราวเหมาะเครื่องจักรรอบต่ํา (มติชนออนไลน ( 3 มิ.ย. 2552) 1)

ก9879

ตอยอดภูมิปญญาจากอดีต ขาวเกรียบสาหรายน้ําจืด "บานนาคูหา" (มติชนออนไลน (13 มิ.ย.
2552) 1-2)

ก9910

ตามไปดูกลวย "รสทุเรียน-สตรอเบอรี่" เกษตรกรดีเดนแนะปลูก "ผักไฮโซ" (มติชนออนไลน
(27 มิ.ย. 2552) 1-2)

ก9877

ตูจําหนายอินเตอรเน็ตอัจฉริยะ (มติชนออนไลน (13 มิ.ย. 2552) 1)

ก9917

เตนทแสงอาทิตยใหมเอี่ยม (มติชนออนไลน (29 มิ.ย. 2552) 1)

ก9893

เตรียมรับมือกรุงเทพฯ จมน้ํา รอ 10 ปก็สายเสียแลว (มติชนออนไลน (19 มิ.ย. 2552) 1-2)

ก9863

เตือนภัยเสียงดัง 10 สถานที่หูหนวกในกรุงเทพฯ เสียงดัง...รําคาญ ปวดหู (มติชนออนไลน
(4 มิ.ย. 2552) 1)

ก9890

เตือนโลมาหัวบาตรเสี่ยงสูญพันธ เหตุสภาพมลพิษในแมน้ําโขงเพิ่ม (มติชนออนไลน
(19 มิ.ย. 2552) 1)

ก9865

ถอน "13 สมุนไพร" บัญชีวัตถุอันตราย (เดลินิวสออนไลน (4 มิ.ย. 2552) 1)

ก9860

ทําปุยหมักใชเอง ลดตนทุน ตลาดตองการผลผลิต (เดลินิวสออนไลน (3 มิ.ย. 2552) 1-2)

ก9883

เทคโนโลยียืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาว (เดลินวิ ส ฉ. 21,796 (16 มิ.ย. 2552) 23)

ก9880

ไทยคิดคนสําเร็จอุปกรณแยกกาซเชื้อเพลิงทดแทน (เดลินิวส ฉ. 21,794 (14 มิ.ย. 2552) 9)
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ก9884

นักวิจัยชี้ "โลกรอน" กอปญหาคุกคามสุขภาพกวาโรคติดตอ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน
(15 พ.ค. 2552) 29)

ก9886

นักวิจัยปงจับหอยเชอรรี่ปม "อิฐปูถนน" ผลิตขายทั่วอีสานหวังกําจัดศัตรูขาว (มติชนออนไลน
(17 มิ.ย. 2552) 1)

ก9872

นักศึกษาชวยชาติโชวเครื่องตนแบบเครื่องเกี่ยวนวดขาวขนาดเล็ก (มติชนออนไลน (10 มิ.ย.
2552) 1)

ก9917

นิโคตินเจล เริม่ ระบาด ปท. ขางบาน (มติชนออนไลน (29 มิ.ย. 2552) 1)

ก9870

บัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) : คนไทย 1 ใบก็พอ (มติชน
32, 11412 (8 มิ.ย. 2552) 9)

ก9899

บุหรี่แปลงราง นิโคตินเจลไมมีสวนผสมใบยาสูบ (มติชนออนไลน (30 มิ.ย. 2552) 1-2)

ก9914

เปลรถเข็นไฟฟา (เดลินิวส ฉ. 21,716 (28 มิ.ย. 2552) 22)

ก9875

เผยคนไทย 80% เลนเน็ตทุกวัน เปนนักช็อปออนไลนถึง 43% (มติชนออนไลน (13 มิ.ย.
2552) 1)

ก9873

พลังงานสะอาดทางเลือกใหม "พลังงานนิวเคลียร" (มติชน 8, 2792 (12 มิ.ย. 2552) 9)

ก9866

พิษไซยาไนดตกคางในหนอไม (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (4 มิ.ย. 2552) 1)

ก9915

พีซีอาร...ตรวจวิเคราะหอาหารฮาลาล (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (28 มิ.ย. 2552) 1)

ก9869

ฟสิกสเชียงใหมออกเครื่องหมายรับรองผาอัจฉริยะ (กรุงเทพธุรกิจ 22, 7560 (4 มิ.ย. 2552) 9)

ก9909

ภัยแฝงจากอี-เมลขยะ (มติชนออนไลน (27 มิ.ย. 2552) 1)
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ก9912

ภูมิแพอาหารแฝง ภาวะเรื้อรัง (เดลินวิ สออนไลน (28 มิ.ย. 2552) 1-2)

ก9920

มช. ขายคารบอนเครดิตโกยปละ 115 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (1 ก.ค. 2552) 1)

ก9859

เมล็ดบัวไทยอุดมสารตานอนุมูลอิสระ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (3 มิ.ย. 2552) 1-2)

ก9862

เมล็ดแบคทีเรียปราบลูกน้ํายุงลาย (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (3 มิ.ย. 2552) 1-2)

ก9871

รีไซเคิลยาง (ลอ) รถยนตไดแลว (มติชนออนไลน (10 มิ.ย. 2552) 1)

ก9906

เรงลดน้ําหนักหลังคลอดเปนอันตรายตอทั้งแม-ลูก (มติชนออนไลน (27 มิ.ย. 2552) 1)

ก9911

โลมาอิรวดีในแมน้ําโขงใกลสูญพันธุ (มติชนออนไลน (27 มิ.ย. 2552) 1-2)

ก9885

วช. อวด "มินบิ ัส" เซลลเชื้อเพลิง (กรุงเทพธุรกิจ 22, 7572 (16 มิ.ย. 2552) 9)

ก9905

วิธีปองกันไวรัสคอมพิวเตอร (เดลินวิ สออนไลน (4 มิ.ย. 2552) 1)

ก9868

สนช. หารือ กทม. ใชงบฯ 35 ลาน ทําซีออสกันชายฝงบางขุนเทียน (มติชนออนไลน (6 มิ.ย.
2552) 1)

ก9854

สิ่งประดิษฐไทยควาเหรียญทองระดับโลก (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (2 มิ.ย. 2552) 1-2)

ก9905

สิทธิบัตรยีนความหอมขาวไทย (มติชนออนไลน (20 มิ.ย. 2552) 1)

ก9878

หนากากอนามัยสกัดหวัด 2009 "นาโนซิลเวอร" ผลงาน สนช. (มติชนออนไลน (13 มิ.ย.
2552) 1)

ก9871

หมอเตือนวัยรุน ติด "เกม-แซ็ต" อดนอนเสีย่ งโตชา-ความจําลด (มติชนออนไลน (22 มิ.ย.
2552) 1)
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ก9890

แหลมผักเบีย้ ทดลองขาวดูดสาร (มติชนออนไลน (18 มิ.ย. 2552) 1)

ก9906

อย. เตือนหญิงสาวอยากผอมซื้อยาลดอวนกินเองเสี่ยงตาย (มติชนออนไลน (27 มิ.ย. 2552) 1)

ก9901

อาหารฟงกชั่น เทรนดใหมของคนรักสุขภาพ (มติชนออนไลน (23 มิ.ย. 2552) 1)

