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BIBLIOGRAPHIES, INDEXES, ABSTRACTS
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TB-29
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TB-32

BSTI
TB-31

BSTI
TB-30

BSTI
TB-27

ขาวกลอง (Brown rice) : บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ [กรุงเทพฯ] : สํานัก, [2552].
10 แผน .

น้ําตาล (Sugar) : บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] : สํานัก, [2552].
66 แผน.

น้ําสกัดชีวภาพ (Bioextract) : บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง / สํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :
สํานัก, [2552]. 11 แผน.

ปุย (Fertilizer) : บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพ] : สํานัก, [2552].
46 แผน.

พลังงานทดแทน (Alternative energy) : บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง / สํานักหอสมุดและ
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. กรุงเทพฯ :
สํานัก, [2552] 19 แผน.

-2-

COMPILING FILES
BSTI
CF-24

BSTI
CF-23

BSTI
CF-22

แชมพู (Shampoo) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :
สํานัก, [2552]. 1 เลม [ไมปรากฏเลขหนา]

น้ําตาล (Sugar) : แฟมประมวลผลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :
สํานัก, [2552]. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)

น้ําสกัดชีวภาพ (Bioextract) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สํานักหอสมุดและ
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :
สํานัก, [2552]. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)

ENVIRONMENTAL ASPECTS
363.73962
ENV
Environmental protection and risk assessment of organic contaminants / editors, Rai S.
Kookana ... [et al.]. Enfield, N.H. : Science Pub., c2002. xii, 254 p.
FOOD & FOOD TECHNOLOGY
664.02853
FROz
Frozen food science and technology / edited by Judith A. Evans. Oxford : Blackwell,
c2008. x, 355 p.
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660.28426
KUD
Kudra, Tadeusz.
2nd ed.
Advanced drying technologies / Tadeusz. Kudra, Arun S. Mujumdar. 2nd ed.
Boca Raton, Fla. CRC Press, c2009. xvi, 462 p.
HOUSEHOLD APPLIANCES
Ref.
668.1
FLI
v.3-5

Flick, Ernest W.
Advanced cleaning product formulation / Ernest W. Flick. Park Ridge, N.J.
: Noyes Publication, c1999. 3 v.

INORGANIC CHEMISTRY
Ref.
546
ADV
v.60-61

Advances in inorganic chemistry / edited by Rudi van Eldik and Colin D.
Hubbard. Amsterdam : Elsevier, c2009. 2 v.

METALS
Ref.
671.02
ASM
10th ed.
v.3

American Society for Metals International Handbook Committee.
Alloy phase diagrams ; ASM handbook v.3 / prepared under the direction of the
ASM International Handbook Committee ; Hugh Baker, editor ... [et al.] 10th ed.
Material Park , Ohio : ASM International, c1992. vii, 471 p. (ASM handbook ;
v.3)
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Ref.
671.02
ASM
American Society for Metals International Handbook Committee.
10th ed.
Corrosion / prepared under the direction of the ASM International Handbook
v.13A-13C Committee ; Stephen D. Cramer and Bernard S. Covino, volume editors. 10th ed.
Materials Park, Ohio : ASM International, c2003, c2005, c2006. 3 v. (ASM
handbook ; v.13A-13C)
Ref.
671.02
ASM
10th ed.
v.11

Ref.
671.02
ASM
10th ed.
v.12

Ref.
671.02
ASM
10th ed.
v.4

American Society for Metals International Handbook Committee.
Failure analysis and prevention / prepared under the direction of the ASM
International Handbook Committee ; William T. becker and Roch J. Shipley,
volume editors ... [et al.] 10th ed. Materials Park, Ohio : ASM International,
c2002. xvi, 1164 p. (ASM handbook ; v.11)

American Society for Metals International Handbook Committee.
Fractography / prepared under the direction of the ASM International Handbook
Committee. 10th ed. Materials Park, Ohio : ASM International, c2007. xiii, 517 p.
(ASM handbook ; v.12)

American Society for Metals International Handbook Committee.
Heat treating ; ASM handbook v.4 / prepared under the direction of the ASM
International Handbook Committee ; planned, prepared organized and reviewed by
the ASM Heat Treating Division Council. 10th ed. Materials Park, Ohio : ASM
International, c1991. xiii, 1012 p. (ASM handbook ; v.4)
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Ref.
671.02
ASM
10th ed.
v.8

Ref.
671.02
ASM
10th ed.
v.9

Ref.
671.02
ASM
10th ed.
v.10

Ref.
671.02
ASM
10th ed.
v.7

American Society for Metals International Handbook Committee.
Mechanical testing and evaluation / prepared under the direction of the ASM
International Handbook Committee ; Howard Kuhn, Dana Medlin, volume editors.
10th ed. Materials Park, Ohio : ASM International, c2000. xiv, 998 p. (ASM
handbook ; v.8)

American Society for Metals International Handbook Committee.
Metalography and microstructures / prepared under the direction of the ASM
International Handbook Committee ; volume editor, George F. Vander Voort.
10th ed. Materials Park, Ohio : ASM International, c2004. xiii, 1184 p. (ASM
handbook ; v.9)

American Society for Metal International Handbook Committee.
Materials characterization / prepared under the direction of the ASM
International Handbook Committee ; Ruth E. Whan, Coordinator ... [et al.]
10th ed. Materials Park, Ohio : ASM International, c2008. xi, 761 p. (ASM
handbook ; v.10)

American Society for Metals International Handbook Committee.
Power metal technologies and applications / prepared under the direction of the
ASM International Handbook Committee. 10th ed. Materials Park, Ohio : ASM
International, c1998. xv, 1146 p. (ASM handbook ; v.7)
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Ref.
671.02
ASM
10th ed.
v.1-2

Ref.
671.02
ASM
10th ed.
v.5

Ref.
671.02b
ASM
10th ed.
v.6

American Society for Metals International Handbook Committee.
Properties and selection ; ASM handbook v.1-2 / prepared under the direction
of the ASM International Handbook Committee. 10th ed. Materials Park, Ohio :
ASM International, c1990. 2 v. (ASM handbook ; v.1-2)

American Society for Metals International Handbook Committee.
Surface engineering ; ASM handbook v.5 / prepared under the direction of the
ASM International Handbook Committee ; Volume Chairpersons, Catherine M.
Cotell, James A. Sprague, Fred A. Smidt, Jr. 10th ed. Material Park, Ohio : ASM
International, c1994. xiv, 1039 p. (ASM handbook ; v.5)

American Society for Metals International Handbook Committee.
Welding, brazing, and soldering / prepared under the direction of the ASM
International Handbook Committee ; volume chairmen, David LeRoy Olson, ...
[et al.] 10th ed. Materials Park, Ohio : ASM International, c1990. xvi, 1299 p.
(ASM handbook ; v.6)

ORGANIC CHEMISTRY
Ref.
547.72
MAN
v.66

The alkaloids : chemistry and biology / edited by Geoffrey A. Cordell. Amsterdam
: Academic press ; Elsevier, c2008. ix, 267 p.
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TESTING
Ref.
664.122
ICUMSA International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis.
2007
ICUMSA methods book 2007 / International Commission for Uniform Methods
Of Sugar Analysis. 2007. Berlin, Bartents : ICUMSA, c2007. 1 v. (loose-leaves)
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PATENTS & INVENTIONS
Pat. File 150 : METHOD FOR GENERATING AND UTILIZING HYDROGEN AS GASEOUS
FUEL
1. US 4,344,831
2. US 4,702,894
3. US 5,085,176
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apparatus for the generation of gaseous fuel.
Hydrogen supply unit.
Method of and apparatus for generating and injecting
Hydrogen into an engine.
US 5,196,104
Oxygen and hydrogen has driven turbine.
US 5,435,174
Electrical power generation without harmful emissions.
US 6,336,430 (2001/0,003.276 A1) Hydrogen generating apparatus.
US 7,030,770 (2004/0,178,062 A1) Hydrogen storage system and power system incorporating
same.
US 7,240,641 (2006/0,219,190 A1) Hydrogen generating apparatus and components therefore.
US 7,383,792 B1
Hydrogen gas injector plug.
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STANDARDS & REGULATIONS
Std.
ASME
BPVC
2007
Case 1
Std
ASTM
2009

American Society of Mechanical Engineers. Boiler and Pressure Vessel Committee.
ASME boiler & pressure vessel code ; code case : boilers and pressure vessels /
ASME Boiler and Pressure Vessel Committee. 2007. New York, N.Y. : ASME,
c2007. 1 v. (loose-leaf)

ASTM International
Annual book of ASTM Standards 2009 ; sect.3, 11, 15 / ASTM International.
West Conshohocken. Pa. : ASTM International, 2009. 8 v.

UNITED STATES OF AMERICA
AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION
OFFICIALS
AASHTO M 210 – 2006

Use of apparatus for the determination of length
change of hardened cement paste, mortar, and
concrete.
AASHTO M 218 – 03 (2007)
Steel sheet, zinc-coated (galvanized), for
corrugated steel pipe.
AASHTO M 220 – 84 (2007)
Preformed polychloroprene elastomeric joint seals
for concrete pavements.
AASHTO M 225 M / M 225 – 2007
Steel wire, deformed, for concrete reinforcement.
AASHTO M 230 – 2007
Expanded and extruded foam board (polystyrene).
AASHTO M 231 – 95 (2006)
Weighing devices used in the testing of materials.
AASHTO M 232 M / M 232 – 2006
Zinc coating (hot-dip) on iron and steel hardware.
AASHTO M 235 M / M 235 – 03 (2007) Epoxy resin adhesives.
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AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE / AMERICAN WATER WORKS
ASSOCIATION
ANSI / AWWA A 100 – 2006
ANSI / AWWA B 200 – 2007
ANSI / AWWA B 201 – 2008
ANSI / AWWA B 202 – 2007
ANSI / AWWA B 304 – 2008
ANSI / AWWA B 305 – 2006
ANSI / AWWA B 306 – 2007
ANSI / AWWA B 402 – 2006

Water wells.
Sodium chloride.
Soda ash.
Quicklime and hydrated lime.
Liquid oxygen for ozone generation for water,
wastewater, and reclaimed water systems.
Anhydrous ammonia.
Aqua ammonia (liquid ammonium hydroxide).
Ferrous sulfate.
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Biogenic amines in Chinese soy sauce (Food Control 20 (6) 2009 : 593-597)
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Disposable vs. traditional equipment - a facility-wide view (Chemical Engineering Progress 105
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หนังสือไทย
363.349572
ร 89
2552

363.376
ร 89
2552

363.3495
ร 89
2552

613.1
ค 17
2551

จส
987

Rohr, Lan.
แผนดินไหว = Go Facts Natural Disasters : Earthquake / Lan Rohr ; ผูแปล,
วราวุธ สุธีธร. กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท, 2552. 32 หนา.

Rohr, Lan.
ไฟปาและภัยแลง = Go Facts Natural Dissasters : Fire and Drought / Lan
Rohr ; ผูแปล, กฤษณ สองโลก. กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท,
2552. 32 หนา.

Rohr, Lan.
ภูเขาไฟ = Go Facts Natural Dissasters : Volcono / Lan Rohr ; ผูแปล,
ฐาสิณีย เจริญฐิติรัตน. กรุงเทพฯ : เนชัน่ เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท, 2552.
32 หนา.

กรมควบคุมโรค. สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม.
การเฝาคุมทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพในงานอาชีวอนามัย / สํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค. นนทบุรี : กรม, 2551.
104 หนา.

กรมควบคุมโรค. สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม.
ความรูเกี่ยวกับสารอินทรียระเหยงาย (วี โอ ซี) สําหรับประชาชน / สํานักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค. นนทบุรี : กรม, 2551.
12 หนา.
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วศ
135

จส
1012

665.3
ร 113
2552

จส
804

304.209593
ค 14
2550

001.10862
ค 14
2551

กรมวิทยาศาสตรบริการ.
กรมวิทยาศาสตรบริการเชี่ยวชาญงานวิเคราะห / กรมวิทยาศาสตรบริการ.
กรุงเทพฯ : กรม, 2551. 44 หนา.

กระทรวงสาธารณสุข.
สมุดบันทึกสุขภาพสําหรับกลุมอาชีพประมง / กระทรวงสาธารณสุข.
นนทบุรี : กระทรวง, [2552?]. 24 หนา.

รัฐสภาปริทัศน : พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกรอน / อัจฉราฉวี นิ่มศิริ,
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สํานักประชาสัมพันธ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฏร, [2552]. 191 หนา.

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ.
สุริยุปราคาในประเทศไทยป 2552-2553 / สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ.
กรุงเทพฯ : สถาบัน, c 2552. 23 หนา.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
การอยูรวมกันระหวางคนกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน / สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2550.
72 หนา.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ / สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2551. 175 หนา.
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จส
995

551.52
ส 16
2551

333.917153
ส 16
2551

341.762
ส 16
2551

923
ส 57
2552

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ.
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 / สํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2551. 45 หนา.

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. คณะทํางานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับปญหาอันเกิดจากภาวะโลกรอน /
คณะทํางานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน,
2551.

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. คณะทํางานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง / คณะทํางาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2550. 91 หนา.

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. คณะทํางานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
อนุสัญญาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม / คณะทํางานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2551. 343 หนา.

สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ.
ประกาศเกียรติคุณบุคคล หนวยงาน และโครงการดีเดนของชาติ ประจําป
พุทธศักราช 2551 เลมที่ 21 / สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. 120 หนา.
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จส
993

352.63
ส 46
2551

613.62
ส 48
2548

389.1
อ 12
2552

สุพจน ชัยวิมล.
เกษตรอินทรีย / เรียบเรียงโดย สุพจน ชัยวิมล. กรุงเทพฯ : กรมสงเสริม
การเกษตร, [2551?] 32 หนา.

สุเมธ ตันติเวชกุล.
คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ / สุเมธ ตันติเวชกุล. พิมพครั้งที่ 2.
นนทบุรี : ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน
ก.พ., [2551]. 88 หนา.

สุสัณหา ยิ้มแยม.
คูมือการดูแลสุขภาพผูทํางานไมแกะสลัก / สุสัณหา ยิ้มแยม...[และคนอื่นๆ].
เชียงใหม : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548. 30 หนา.

มาตรวิทยาเบือ้ งตน / อัจฉรา เจริญสุข, สิวินีย สวัสดิ์อารี. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ, 2552. 34 หนา.
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วารสารไทย
10 เคล็ดลับในการเลือกซื้อ LCD TV (INDUSTRY FOCUS 16, 93 (ก.ค.-ส.ค. 2550) 24-26)
400 ป กลองโทรทรรศน จากกาลิเลโอถึงฮับเบิล (ทางชางเผือก 28, 6 (มิ.ย. 2552) 4-9)
Bacteria ที่พบในการปนเปอนขาม (FOOD FOCUS THAILAND 3, 30 (Sep. 2008) 50-53)
Biofilms ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD FOCUS THAILAND 3, 30 (Sep. 2008)
47-49)
Certified Food Professional : ตองขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตรดานอาหารดวยหรือ ? (FOOD
FOCUS THAILAND 3, 30 (Sep. 2008) 20-23)
CIP Mission : เพื่อความสะอาดอยางแทจริง (FOOD FOCUS THAILAND 3, 30 (Sep. 2008) 40-43)
GC กับงานวิเคราะหโมเลกุลชีวภาพ (LAB. TODAY 7, 47 (มิ.ย. 2551) 22-26)
Litesse พลิกโฉมใหมใหผลิตภัณฑ (FOOD FOCUS THAILAND 3, 30 (Sep. 2008) 32-34)
NGV กาซธรรมชาติสําหรับยานยนตทางเลือกของยุคน้ํามันแพง (INDUSTRIAL TECHNOLOGY
REVIEW 15, 192 (2552) 96-104)
OMEGA-3 กรดไขมันดี มีประโยชน (FOOD FOCUS THAILAND 3, 30 (Sep. 2008) 26-28)
กรดซิตริกสารเคมีใกลตัวที่ควรรู (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 57, 180 (พ.ค. 2552) 7-10)
กระทรวงพลังงาน เดินหนาโครงการผลิตไฟฟา SPP เสริมสรางความมั่นคง พลังงาน รักษา
สิ่งแวดลอม (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 15, 192 (2552) 66-67)
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กลุมอาชีพสตรีอาสาฯ ลุยตลาดขาวเพื่อสุขภาพรุนบุกเบิก (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 460 (1 ส.ค.
2552) 56-57)
กะปเคย กับภูมิปญญาพื้นบาน (BRT NEWSLETTER ฉ.19 (ส.ค. 2552) 8)
การขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตรดานอาหาร มีผลตอการพัฒนาในสายอาชีพอยางไร ? (FOOD
FOCUS THAILAND 3, 30 (Sep. 2008) 24)
การควบคุมคุณภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพ (LAB. TODAY 7, 47 (มิ.ย. 2551) 32-34)
การควบคุมคุณภาพภายในสําหรับหองปฏิบัติการวิเคราะห (LAB. TODAY 7, 47 (มิ.ย. 2551) 57-61)
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) เครื่องมือการพัฒนาองคกรตามแนวทางการจัดการ
สมัยใหม (รัฏฐาภิรักษ 50, 2 (ต.ค.-ธ.ค. 2551) 70)
การจัดการน้ําในนาขาวเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเกีย่ วกับน้ําและบรรยากาศ (วิศวกรรมสารฉบับ
วิจัยและพัฒนา 19, 3 (2551) 52-59)
การจัดทําฐานขอมูลแบบงายๆดวย โปรแกรม Microsoft Access 2003 (วารสารกรมวิทยาศาสตร
บริการ 57, 180 (พ.ค. 2552) 15-20)
การใชเถาแกลบ-เปลือกไมในคอนกรีตที่ใชมวลรวมที่ไดจากการยอยเศษคอนกรีตเกา (วิศวกรรมสาร
ฉบับวิจัยและพัฒนา 19, 3 (2551) 60-67)
การใชวิตามินพรีมิกซในอุตสาหกรรมอาหาร (FOOD FOCUS THAILAND 3, 30 (Sep. 2008) 5660)
การนําเทคนิค Mass Spectrometry ไปประยุกตใชในกระบวนการวิเคราะหอาหาร (LAB. TODAY
7, 47 (มิ.ย. 2551) 41-44)
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การบํารุงผมแบบธรรมชาติ (บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนี้กบั วิทยาศาสตร ครั้งที่ 16 (มิ.ย.
2552) 1-4)
การประยุกตใชเทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟาเรดไมโครสเปคโทรสโคปในงานวิเคราะหและวิจัย
(แสงสยามสาร 11, 5 (พ.ค. 2552) 3-5)
การประยุกตใชระบบการสอบยอนกลับขอมูลในกรณีการปนเปอนเมลามีนในผลิตภัณฑอาหาร
(FOOD FOCUS THAILAND 3, 32 (Nov. 2008) 50-51)
การปนรูปสัตวเซรามิกแบบลอยตัว โดยใชกระดาษเปนแกนโครงสรางภายใน (จดหมายขาว วศ.
2, 4 (มิ.ย. 2552) 5-6)
การเปนผูนําเชือ้ เพลิงชีวภาพอันดับหนึ่งของเอเชียอยางยั่งยืนไปกับอุตสาหกรรมน้ํามัน (รัฏฐาภิรักษ
50, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2551) 48)
การเปรียบเทียบเทคนิคการประเมินศักยภาพน้ําบาดาล (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 19, 3
(2551) 22-30)
การเปรียบเทียบระบบกรองน้ําแบบทัว่ ไปกับแบบเมมเบรนสําหรับการบําบัดน้ําทะเลเบื้องตน
(WASTE & ENERGY THAILAND (Jul.-Aug. 2008) 6-23)
การผลิตเครื่องกรองน้ําสนิมเหล็กและเครื่องกรองน้ํา (วารสารคลินิกเทคโนโลยี 1, 1 (ก.ย. 2549) 1415)
การผลิตถานอัดแทงจากแกลบและฟางขาว (วารสารคลินิกเทคโนโลยี 1, 1 (ก.ย. 2549) 20-21)
การผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากตนกระถินยักษ โดยใชกระบวนการฟอกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 57, 180 (พ.ค. 2552) 39-42)
การผลิตอาหารผสมครบสวนหมักทีใ่ ชฟางขาวเปนแหลงอาหารหยาบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โคเนื้อ (วารสารคลินิกเทคโนโลยี 1, 1 (ก.ย. 2549) 16-17)
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การพัฒนาผลิตภัณฑตุกตาไทย (บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนี้กับวิทยาศาสตร ครั้งที่ 17
(ก.ค. 2552) 1-4)
การพัฒนาภาชนะเซรามิกเนื้อคอรเดียไรต (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 57, 180 (พ.ค. 2552) 43-48)
การพัฒนาอาหารสําหรับงานเพาะเลี้ยงเซลล (LAB. TODAY 7, 47 (มิ.ย. 2551) 47-51)
การเลือกใชวสั ดุซอมแซมอาคาร (จดหมายขาว วศ. 2, 4 (มิ.ย. 2552) 8-9)
ขยะอวกาศ (ทางชางเผือก 28, 3 (มี.ค. 2552) 5-6, 16)
ขาวกลองสํานักบก จากเครื่องสีขาวมือหมุนแบบโบราณ มากดวยคุณคาสารอาหารและอนุรักษความ
เปนไทย (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 460 (1 ส.ค. 2552) 95-96)
ขาวงอกพลังชีวิตในเมล็ดขาว (ฉลาดซื้อ 15, 93 (พ.ย. 2551) 66-67)
ขาวฮางสรางรายไดทหี่ นองบัวลําภู (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 458 (1 ก.ค. 2552) 42-43)
ไขมุกภูเก็ต : เจาหญิงแหงทองทะเล (ผูสงออก 22, 523 (พ.ค. 2552) 17-18)
คลอสตริเดียมโบทูลินัม (วารสารคลินิกเทคโนโลยี 1, 1 (ก.ย. 2549) 8-9)
คลังความรูของ วศ. (จดหมายขาว วศ. 2, 4 (มิ.ย. 2552) 4)
ความใชไดของการวัดคาความเปนกรด-เบสในตัวอยางน้าํ (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 57, 180
(พ.ค. 2552) 35-38)
ความตานทานการแทรกซึมของคลอไรดของคอนกรีตที่ผสมเถากนเตาบดละเอียด (วิศวกรรมสาร
ฉบับวิจัยและพัฒนา 19, 3 (2551) 39-46)
ความไมแนนอนของการวัดจากกราฟมาตรฐาน (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 57, 180 (พ.ค.
2552) 30-34)
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ความสําคัญของเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค (Pathogena) ในสินคาอาหารเพื่อการสงออกกับวิธีการ
ตรวจดวยวิธีวนิ ิจฉัยที่รวดเร็ว (Rapid Method) (FOOD FOCUS THAILAND 3, 30 (Sep.
2009) 54-55)
ความสําเร็จของการดําเนินงานขอมูลขาวสารของราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ (วารสารกรม
วิทยาศาสตรบริการ 57, 180 (พ.ค. 2552) 11-14)
โครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับ
อุตสาหกรรม (เสนทางเศรษฐี 15, 234 (ส.ค. 2552) 41-43)
งานวิจยั ดานทะเลและชายฝง (BRT NEWSLETTER ฉ. 19 (ส.ค. 2552) 4-5)
จากศัตรูพืชไรคาสูวัสดุกอสรางที่มีราคา (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 460 (1 ส.ค. 2552) 34)
จุดสําคัญที่ตองพิจารณาสําหรับการกําจัดไวรัสโดยการกรอง (LAB. TODAY 7, 47 (มิ.ย. 2551) 2731)
ช็อกโกแลตขนมหวานมหัศจรรย (บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนีก้ ับวิทยาศาสตร ครั้งที่ 18
(ส.ค. 2552) 1-3)
ซาลาเปาทอดน้ําสูตรประยุกต แปงนุมสูตรเพื่อการคา...1 วันทําได (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 458
(1 ก.ค. 2552) 89-90)
ไซดักปลาผลิตผลจากโครงการพลิกฟนไมเศรษฐกิจบนพื้นที่ ส.ป.ก. (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 458
(1 ก.ค. 2552) 36-37)
ดมกลิ่นธูปบานปายางที่ตําบลหนองผือ อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด (เทคโนโลยีชาวบาน
21, 460 (1 ส.ค. 2552) 110-111)
ดวงอาทิตยยังคงหลับลึก (ทางชางเผือก 28, 3 (มี.ค. 2552) 2-4)
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ดอกไมทะเลสีทองในสภาพแวดลอมที่เปลีย่ นแปลง (BRT NEWSLETTER ฉ. 19 (ส.ค. 2552) 10)
ดาวเคราะหหนิ ที่เล็กที่สุด (ทางชางเผือก 28, 2 ( ก.พ. 2552) 2-5)
ดาวฤกษปอกเปลือกดาวเคราะหแกส (ทางชางเผือก 28, 4 (เม.ย. 2552) 2)
ตัวชวย 'SMEs ไทย' มีอีกมาก (เสนทางเศรษฐี 15, 232 (ก.ค. 2552) 42-45)
ถานหิน : พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม (วารสารศูนยปรึกษาการประหยัดพลังงาน การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1, 2 (พ.ย. 2550-ม.ค. 2551) 5)
เทคโนโลยีซินโครตรอนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตไทย (แสงสยามสาร 11, 5 (พ.ค. 2552) 2)
เทียน 'เลียน' ผลไม (ปอกเปลือก) เกไก...ขายดี (เสนทางเศรษฐี 15, 232 (ก.ค. 2552) 17, 20)
ธนาคารขาวแหงแรกของโลกเริ่มที่โครงการหลวงพัฒนาสูชุมชนทั่วไป (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 460
(1 ส.ค. 2552) 71)
นโยบายการจัดการความรูของ วศ. ป 2552 (จดหมายขาว วศ. 2, 4 (มิ.ย. 2552) 78)
นาโนเทคโนโลยีสําหรับสิ่งทอเฉพาะทาง (INDUSTRY FOCUS 16, 93 (ก.ค.-ส.ค. 2550) 20-23)
น้ําปสสาวะปุย ชั้นดีจากฉี่มนุษยทดแทนปุย เคมีดีตอสภาพแวดลอม (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 10
(2550) 21-37 )
น้ํามันมะพราวสกัดเย็นผลิตภัณฑคุณคาสูงของคนนาโหมด พัทลุง (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 456
(1 มิ.ย. 2552) 95)
น้ํามันเมล็ดแมคคาเดเมียน้าํ มันตานความชราสําหรับผิวหนา (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 10 (2550)
5-6)
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น้ํามันเมล็ดยางพารา พลังงานทดแทนตัวใหม (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 10 (2550) 67-70)
น้ํามัลเบอรี่พรอมดื่ม ผลงานนํารองศูนยหมอนไหมฯ เชียงใหม (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 460
(1 ส.ค. 2552) 93)
แนวทางการพิจารณาสารเคมีในผลิตภัณฑตามกฎหมาย REACH (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ
57, 180 (พ.ค. 2552) 21-22)
แนวนโยบายเพื่อรับวิกฤตโลกรอน (รัฏฐาภิรักษ 50, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2551) 8)
บานหวาย : หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบบูรณาการทํางานสูความสมานฉันท อยูดีมีสขุ
(เทคโนโลยีชาวบาน 21, 455 (15 พ.ค. 2552) 38-40)
ปะการังแข็ง ความอยูรอดของระบบนิเวศนแนวปะการัง (BRT NEWSLETTER ฉ. 19 (ส.ค. 2552)
12)
ปโตรเคมี...ปจจัยที่หาของชีวติ วันนี้ (INDUSTRY NEWS 4, 68 (พ.ค. 2552) 50-54 )
ผงปรุงรสเสริมกางปลานิล ผลงาน น.ศ. ม.แมฟาหลวง (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 458 (1 ก.ค. 2552)
94)
ผลกระทบของผงฝุนทรายไสแบบที่มีตอความทนทานของคอนกรีต (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและ
พัฒนา 19, 3 (2551) 1-13)
ผลงานทางเทคโนโลยีการเกษตรแกชาวสวนยางมีดกรีดยางมอเตอรไฟฟา RUBBER SPEED ONE
(เทคโนโลยีชาวบาน 21, 455 (15 พ.ค. 2552) 69-70)
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเสริมสุขภาพ (FOOD FOCUS THAILAND 3, 30 (Sep. 2008) 24-25)
แผนแมบทใหม 2550-2551 5 ยุทธศาสตร เพิ่มประสิทธิภาพ-ผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย
(INDUSTRY FOCUS 16, 93 (ก.ค.-ส.ค. 2550) 42-45)
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แผนอะคริลิคสีขาวและแผนอะคริลิคนําแสงประหยัดพลังงาน 2 นวัตกรรมสุดเจง สรางชื่อที่กรุงโรม
(INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 15, 192 (2552) 135-136)
พลังงานทดแทนโครงการแหงพระราชดําริของพอหลวงไทย (INDUSTRIAL TECHNOLOGY
REVIEW 15, 192 (2552) 68-72)
พลังงานแสงอาทิตยจากโซลารเซลลทางเลือกของพลังงานทดแทน (INDUSTRIAL TECHNOLOGY
REVIEW 15, 192 (2552) 105-111)
พัฒนาน้ําเสียจากโรงงานเตาหูถั่วเหลือง ผลิตกาซชีวภาพใชทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง (INDUSTRIAL
TECHNOLOGY REVIEW 15, 192 (2552) 137-138)
พัฒนาวัสดุดูดซับ CO2 จากชีวมวลเพิ่มทางเลือกลดโลกรอนใหโรงไฟฟาถานหิน (INDUSTRIAL
TECHNOLOGY REVIEW 15, 192 (2552) 139-140)
พืชไทยกําจัด 'เห็บ' (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 456 (1 มิ.ย. 2552) 83-84)
แพลงกตอน สัตวตัวเล็กแตยงิ่ ใหญในมวลน้ํา (BRT NEWSLETTER ฉ.19 (ส.ค. 2552) 13)
ฟองน้ํา เครื่องกรองน้ําชีวภาพในทะเล (BRT NEWSLETTER ฉ. 19 (ส.ค. 2552) 13-14)
ภาชนะเซรามิกที่ใชกับอาหาร : สินคาที่ตองทดสอบ (จดหมายขาว วศ. 2, 4 (มิ.ย. 2552) 10)
มก. เปดตัวมดคันไฟตัวใหม 'อิวิคตา' พิษรายกัดถึงตาย เริม่ ขยายพันธุสูเอเชีย คาดวาจะเขาไทยแนนอน
(เทคโนโลยีชาวบาน 21, 458 (1 ก.ค. 2552) 103)
มข. เปดประวัติศาสตรหนาใหมโคนมไทยสราง KKU 101 โคนมทนรอน (เทคโนโลยีชาวบาน
21, 458 (1 ก.ค. 2552) 86-88)
มะคาเดเมีย พืชเศรษฐกิจสารพัดประโยชน (บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนีก้ ับวิทยาศาสตร
ครั้งที่ 15 (พ.ค. 2552) 1-4)
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มีเทนบนดาวอังคาร จากสิ่งมีชีวิต (ทางชางเผือก 28, 3 (มี.ค. 2552) 4-15)
มูลคางคาวและกัวโนคางคาวแหลงธาตุอาหารชั้นเยีย่ มสําหรับพืช (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 10
(2550) 44-47)
เมสเซนเจอรเผยอดีตดาวพุธ (ทางชางเผือก 28, 6 (มิ.ย. 2552) 2-3)
เมื่อโลกรอนมาเยือนสัญญาณเตือนที่มนุษยมิอาจนิ่งเฉย (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW
15, 192 (2552) 117-126)
เมื่ออาหารเปนพิษ (LAB. TODAY 7, 47 (มิ.ย. 2551) 52-56)
ยุทธศาสตรทางดานพลังงานแนวนโยบายเพื่อความมั่นคงของพลังงานไทย (INDUSTRIAL
TECHNOLOGY REVIEW 15, 192 (2552) 86-91)
ใยอาหารกับระบบทางเดินอาหาร (FOOD FOCUS THAILAND 3, 30 (Sep. 2008) 31)
รถยนตตนแบบ (Concept Car) นวัตกรรมที่สอดผสานกับการรักษโลก (INDUSTRIAL
TECHNOLOGY REVIEW 15, 192 (2552) 112-116)
รถอีแตน พลังงานถานกูวกิ ฤตโลกที่แมโจ (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 458 (1 ก.ค. 2552) 38)
ราทะเล ผูยอยสลายในความเค็ม (BRT NEWSLETTER ฉ. 19 (ส.ค. 2552) 14)
โรงงานผลิตปุยอินทรียเพื่อเกษตรกรไทยยุคใหม ผลงานวิจัยจากความตั้งใจของ สวก., มทส.
(เทคโนโลยีชาวบาน 21, 460 (1 ส.ค. 2552) 24)
โรงไฟฟานิวเคลียร แหลงพลังงานแหงอนาคตไทย (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW
15, 192 (2552) 73-85)
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ลิจิโอเนลลา นิวโมฟลา (legionella pneumophila) (บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนีก้ ับ
วิทยาศาสตร ครั้งที่ 14 (เม.ย. 2552) 1-3)
วศ. กับการสงเสริมอาชีพใหราษฎรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (จดหมายขาว วศ.
2, 4 (มิ.ย. 2552) 2-3)
วศ. สรางงานสรางเงินใหผปู ระกอบการ ดวยเทคโนโลยีการแปรรูปธัญชาติ (วารสารกรมวิทยาศาสตร
บริการ 57, 180 (พ.ค. 2552) 5-6)
วัตถุเจือปนในผลิตภัณฑอาหารวาง (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 57, 180 (พ.ค. 2552) 1-4)
วิธีกรีดยางพาราอยางถูกวิธี (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 455 (15 พ.ค. 2552) 70)
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรระดับประเทศจําเปนตองมีหรือยัง (LAB. TODAY 7, 47 (มิ.ย. 2551) 6265)
ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลดงพระราม จังหวัดปราจีนบุรี เรียนรูปลูก
ผักปลอดสารพิษศึกษาเพาะเห็ดนางฟาภูฏาน (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 455 (15 พ.ค. 2552) 90)
สถานภาพการผลิตพืชเทคโนชีวะภาพของโลก (วารสารนนทรี (ก.ค.-ก.ย. 2551) 30-37)
สวิงจับยุงนิศา ภูมิปญญาจากบานไผขอนแกน (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 458 (1 ก.ค. 2552) 32-34)
สูบน้ําใตดินแบบสุญญากาศภูมิปญญาของเกษตรกร (เทคโนโลยีชาวบาน 21, 455 (15 พ.ค. 2552)
32-33)
แสงวาบรังสีแกมมาใหมไกลสุดขอบ (ทางชางเผือก 28, 4 (เม.ย. 2552) 4)
ไสกรอกแฮมซาลามีเจอรกี้ (ประชาคมวิจยั 13, 78 (มี.ค.-เม.ย. 2551) 21-23)
หญาทะเล ปาใตทะเลที่เกาะทาไร (BRT NEWSLETTER ฉ. 19 (ส.ค. 2552) 16)
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หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี...เกี่ยวของกับ วศ. อยางไร (จดหมายขาว วศ. 2, 4 (มิ.ย. 2552) 1)
หลอดเลือดสุญญากาศ : ของใหมฝมือคนไทย (ครอบครัวพอเพียง 2, 14 (มี.ค. 2552) 46-47)
หองอบรมออนไลน (จดหมายขาว วศ. 2, 4 (มิ.ย. 2552) 11-12)
หัวรมปองกันภัยจากขวดนมพลาสติกไอเดียกระฉูดเรื่องชวยสิ่งแวดลอมโลก (เทคโนโลยีชาวบาน
21, 455 (15 พ.ค. 2552) 88)
อีโคคาร...เซกเมนตใหมอุตสาหกรรมยานยนตไทย (INDUSTRY FOCUS 16, 93 (ก.ค.-ส.ค. 2550)
34-36)
อุกกาบาตจาก 2008 ทีซี 3 (ทางชางเผือก 28, 3 (มี.ค. 2552) 2-4)
โอกาสของไทยในการเลือกพลังงานทดแทนหายไปไหน (LAB. TODAY 7, 47 (มิ.ย. 2551) 36-40)
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กฤตภาค
ก9659

10 อันดับสุดยอดสิ่งมีชีวิต สปชีสใหม 2009 (มติชนออนไลน (27 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9645

กรดไขมันโอเมกา-3 (เดลินวิ ส ฉ. 21,705 (17 มี.ค. 2552) 27)

ก9654

กรดอะมิโนและสารสื่อประสาท (เดลินิวส ฉ. 21,740 (21 เม.ย. 2552) 22)

ก9544

กวาวเครือแดงสูไวอะกา รักษาอาการหยอนดวยสมุนไพร (กรุงเทพธุรกิจออนไลน
(15 เม.ย. 2552) 1)

ก9646

การฆาเชื้อโดยการฉายรังสี (เดลินวิ ส ฉ. 21,702 (14 มี.ค. 2552) 23)

ก9601

การใชสารสะเดาเพื่อกําจัดแมลงศัตรูพืช (เดลินิวสออนไลน (29 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9650

การผลิตคาโรทีนอยดจากสาหราย (เดลินิวส ฉ. 21,701 (13 มี.ค. 2552) 22)

ก9655

การพัฒนาเทคนิค LAMP เพือ่ ทําการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุง (เดลินิวส ฉ. 21,737 (18
เม.ย. 2552) 15)

ก9649

กําเนิดมนุษยไบโอนิก (กรุงเทพธุรกิจ 22, 7491 (27 มี.ค. 2552) 9)

ก9647

กินขาวไมพอ ทําใหเกิดสารคีโตน (เดลินิวส ฉ. 21,726 (7 เม.ย. 2552) 23)

ก9549

กิน 'แคลเซียมเม็ด' ดีมั้ย (เดลินิวสออนไลน (19 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9527

กิน 'ถั่ว' มีประโยชนอยางไร (เดลินวิ สออนไลน (12 เม.ย.2552) 1)

ก9507

แกสโซฮอลไมผิด เอ็มเทคยันไรสารกอมะเร็ง (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (6 เม.ย. 2552) 1)

ก9525

ขอความรูวาดวยเรตติ้งเกมสคอมพิวเตอร (มติชนออนไลน (11 เม.ย. 2552) 1-2)
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ก9648

ขอดีและขอเสียในการใชเจลาตินในการผลิตอาหาร (เดลินิวส ฉ. 21,716 (28 มี.ค. 2552) 42)

ก9520

ขาวกลองงอก จาก 'ขาวเปลือก' ถูกปากผูบริโภค...ถูกใจคนรักสุขภาพ (มติชนออนไลน
(9 เม.ย. 2552) 1)

ก9661

ขาวหอมมะลิ บรรจุกระปองผลผลิตจากนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย (มติชน 32, 11373
(30 เม.ย. 2552) 19)

ก9646

ไขมันที่ดีตอรางกาย (เดลินวิ ส ฉ. 21,709 (21 มี.ค. 2552) 23)

ก9534

คนกรุงลุนจราจรอัจฉริยะรูสภาพเสนทางหนีรถติด (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (13 เม.ย.
2552) 1)

ก9551

คปก. วิจยั นาโนเงินตรวจสารพิษ (มติชนออนไลน (20 เม.ย. 2552) 1)

ก9508

คลื่นไมโครเวฟ...พระเอกพิทักษมะมวงสงออก (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (6 เม.ย. 2552)
1-2)

ก9584

คารบอนฟุตพริ้นท ฉลากลดโรครอน (เดลินิวสออนไลน (26 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9602

เครื่องกระตุนการงอกของเมล็ดขาว (เดลินวิ สออนไลน (29 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9579

เครื่องกระตุนดวยสนามไฟฟาเพิ่ม 'เปอรเซ็นตงอก-ผลผลิตขาว' (มติชนออนไลน
(24 เม.ย. 2552) 1)

ก9545

เครื่องแกะสลักอัตโนมัติฝมือเด็กไทย (มติชนออนไลน (16 เม.ย. 2552) 1)

ก9571

เครื่องปอกกระเทียม (เดลินิวส ฉ.21,662 (2 ก.พ. 2552) 16)

ก9506

เครื่องวัดแอลกอฮอลอาวุธคูกายชวงสงกรานต (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (6 เม.ย. 2552) 1-2)
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ก9522

จราจรอัจฉริยะ มิติใหมไขปญหารถติด (เดลินิวสออนไลน (9 ก.พ. 2552) 1-3)

ก9650

จุลินทรียในผักและผลไมสด (เดลินิวส ฉ. 21,715 (27 มี.ค. 2552) 27)

ก9540

จุฬาแปลงชีวมวลเปนเชื้อเพลิงใชกับรถยนตแทนดีเซล-เบนซิน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน
(14 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9514

ฉลาดสุด ๆ : ระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะ (เดลินวิ สออนไลน (7 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9562

ชุดตรวจน้ําปลาแท ไอเดียนิสิตจุฬา (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (21 เม.ย. 2552) 1)

ก9657

ชุดตรวจสอบโรคกุงแบบใหมโดยเทคนิคแลมป (เดลินิวส ฉ. 21,738 (19 เม.ย. 2552) 8)

ก9550

ชุดตรวจสอบสารพิษตกคางไซเปอรเมทรินเบื้องตนชนิดพกพา (เดลินิวสออนไลน
(20 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9586

ชุดตรวจสารพิษในน้ํา ฉบับพกพาไดแมนยํา (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (26 เม.ย. 2552) 1)

ก9521

ชุดทดสอบเชือ้ โรคในอาหาร-น้ํา (มติชนออนไลน (17 เม.ย.. 2552) 1)

ก9581

ชุดทดสอบธาลัสซีเมียรายแรกของโลก (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (24 เม.ย. 2552) 1)

ก9560

เชื้อเพลิงพลังงานจากเศษกระดาษ (เดลินิวสออนไลน (21 เม.ย. 2552) 1)

ก9515

ตูควบคุมสภาพอากาศ ยืดอายุ 'ผัก-ผลไม-ดอกไม' (มติชนออนไลน (8 เม.ย. 2552) 1)

ก9535

เตือนผูบริโภค-ผูสงออกปลานิล พบเชื้อราย 'สเตรปโตคอลโคซิส' (มติชนออนไลน
(14 เม.ย. 2552) 1)

ก9577

เตือนภัยคุกคามเวิรมตัวใหม (มติชนออนไลน (4 เม.ย. 2552) 1)
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ก9552

เตือนเว็บไทยเสี่ยงถูกเจาะระบบ (มติชนออนไลน (21 เม.ย. 2552) 1)

ก9660

ถนนผิวจราจรยางพารา เพิ่มมูลคาชาวสวนยาง (กรุงเทพธุรกิจ 22, 7525 (30 เม.ย. 2552)
14)

ก9653

ทส. หยุดโลกรอนดวยฉลากคารบอน (มติชน 32, 11346 (3 เม.ย. 2552) 19)

ก9645

ทําความรูจักกับไขมัน (เดลินิวส ฉ. 21,708 (20 มี.ค. 2552) 15)

ก9531

ทําอยางไรดี...เมื่อเทคโนโลยี 'เปยกน้ํา' (มติชนออนไลน (13 เม.ย. 2552) 1)

ก9518

นักวิจัยไทยเจงพัฒนาเซลลไฮโดร ติดรถยนตลดใชพลังงาน-ไรถังบรรจุ (มติชน
ออนไลน (8 เม.ย. 2552) 1)

ก9502

น้ําประปาดื่มไดไมมีใครเชื่อแตพอแปลงรางเปนน้ําแข็งคนกลับชอบ (เดลินิวสออนไลน
(5 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9517

นิวเคลียร อนาคตพลังงานไทย ทางเลือก ทางรอดหรือทางตัน? (มติชนออนไลน
(8 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9647

ประโยชนของการรับประทานอาหารเยื่อใยสูง (เดลินิวส ฉ. 21,712 (24 มี.ค. 2552) 22)

ก9583

ปอนนมลูกจากอกสงผลดีตอสุขภาพแม (มติชนออนไลน (25 เม.ย. 2552) 1)

ก9519

ปุยอินทรียคณ
ุ ภาพสูง ทางเลือกของเกษตรกรยุคนี้ (เดลินิวสออนไลน (8 ก.พ. 2552) 1)

ก9644

แปลงโฉมกลวยอบน้ําผึ้ง (กรุงเทพธุรกิจ 22, 7478 (14 มี.ค. 2552) 8)

ก9511

ผลิต 'เครื่องแยกน้ํามันดินฯ' ลดตนทุน-ทุนแรงงานเกษตรกร (คมชัดลึกออนไลน
(7 เม.ย. 2552) 1)
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ก9597

ผลิต 'เครื่องสีมือ' ขาวกลองแบบฉบับชาวบาน-ราคาถูก (คมชัดลึกออนไลน (28 เม.ย.
2552) 1)

ก9539

ผลิตภัณฑจากเศษผลไม (เดลินิวสออนไลน (14 เม.ย. 2552) 1)

ก9542

เผยแยกวิธกี ารทํางานของเจาหนอนราย (มติชนออนไลน (15 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9643

พบ 'จุลินทรียขยะ' ยับยั้งโรคพืชลดตนทุน-ไมทําลายสิ่งแวดลอม (คมชัดลึก 8, 2684
(24 ก.พ. 2552) 15)

ก9532

พบ 'ปาหนัน' ชนิดใหมมีฤทธิ์สกัดเซลลมะเร็ง (มติชนออนไลน (13 เม.ย. 2552) 1)

ก9535

พบลักลอบนําเขาโบท็อกซ อย. เตือนไรคณ
ุ ภาพอันตราย (มติชนออนไลน (16 เม.ย.
2552) 1)

ก9538

พบวิธีผลิตขาวกลองงอกได 'กาบา' สูง (เดลินิวสออนไลน (14 เม.ย. 2552)

ก9536

พระผูทรงเปนแรงบันดาลใจในการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ (มติชนออนไลน (14 เม.ย. 2552) 1)

ก9503

พลาสติกชีวภาพชนิดใดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (5 เม.ย.
2552) 1-3)

ก9533

พัฒนาเครื่องอบแหงเนื้อลําไยใชเทคโนโลยีการเปลี่ยนอุณหภูมิ (เดลินวิ สออนไลน
(13 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9529

ฟลมวิตามินรวม ทางเลือกคนเกลียดผัก (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (13 เม.ย. 2552) 1)

ก9501

ฟนฟูหญาทะเลไทยทะลุเปามีพะยูน 250 ตัวทั่วประเทศ (มติชนออนไลน (9 เม.ย. 2552) 1)

ก9557

ไฟจราจรอัจฉริยะ 'แดง-เขียว' ตามจํานวนรถ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (20 เม.ย. 2552) 1)
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ก9596

ภัยราย 'เห็ดพิษ' สีสวยยิ่งอันตราย! กินแลวตาย...ไมเวนหนารอน-หนาฝน (เดลินิวส
ออนไลน (28 เม.ย. 2552) 1-3)

ก9512

ภาวะขาดธาตุสังกะสี (มติชนออนไลน (7 เม.ย. 2552) 1)

ก9559

ภาวะโลกรอนเรงเกิดภัยธรรมชาติ (มติชนออนไลน (22 เม.ย. 2552) 1)

ก9530

มมส. ดึงสมุนไพรเขาแล็บ รับรองฤทธิ์บนฐานวิจัยวิทย (กรุงเทพธุรกิจออนไลน
(13 เม.ย. 2552) 1)

ก9587

ม. มหิดล ไขความลับคนแพกุง-เตือนกอนกิน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (26 เม.ย. 2552) 1)

ก9523

มลพิษของเชื้อเพลิง อี 85 เรื่องเกาที่เอามาเลาใหม? (มติชนออนไลน (10 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9592

มหัศจรรยจากน้ํายางพารา (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (27 เม.ย. 2552) 1)

ก9565

มหัศจรรย 'สาคู' พืชรักษน้ํา พิชิตโลกรอน (มติชนออนไลน (22 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9600

มอ. ตอยอดสิ่งประดิษฐชว ยผูปวยลูคิเมีย (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (28 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9521

มอ. พบสารชะลอแกในยางพารา (มติชนออนไลน (9 เม.ย. 2552) 1)

ก9603

เมื่อกาซเรือนกระจกลนโลก เมื่อประเทศไทยตองปรับตัว (มติชนออนไลน (30 เม.ย. 2552)
1-2)

ก9648

เยื่อใยอาหารสวนสําคัญในอาหารที่ดี (เดลินิวส ฉ. 21,713 (25 มี.ค. 2552) 27)

ก9578

รองอธิบดีแพทยยันใบลองกองไมมีฤทธิ์ตอรางกายไมใชยาเสพติด (มติชนออนไลน
(4 เม.ย. 2552) 1)
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ก9572

เรงวิจัย 'สูน้ํามันแพง' 'พลังงานลม' 'ผลิตไฟฟา' ไรมลพิษ (เดลินวิ ส ฉ.21,663 (3 ก.พ.
2552) 1, 3)

ก9573

ลางผักอยางไรใหสดสะอาดปลอดสารพิษ (เดลินวิ ส ฉ. 21,689 (1 มี.ค. 2552) 16)

ก9513

เลือดผง...โลหิตสํารองยามฉุกเฉิน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (7 เม.ย. 2552) 1)

ก9656

โลกรอนกับหลอดตะเกียบ (เดลินวิ ส ฉ. 21,738 (19 เม.ย. 2552) 14)

ก9568

วช. หาวิธียืดอายุนมถุง ตัดปญหานมโรงเรียนบูด (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (22 เม.ย. 2552) 1)

ก9651

วันน้ําโลก ในภาวะโลกรอน (เดลินวิ ส ฉ. 21,717 (29 มี.ค. 2552) 15)

ก9547

วิศวะลาดกระบังเจง ใชไฟฟากระตุนเมล็ดขาว (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (19 เม.ย. 2552)
1-2)

ก9599

เศษแกวพรุนบําบัดน้ําเสียในโรงงานนม (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (28 เม.ย. 2552) 1)

ก9578

สกว. ใชคลื่นไมโครเวฟกําจัดหนอนแมลงวันทองมะมวง (มติชนออนไลน (4 เม.ย. 2552) 1)

ก9567

สเต็มเซลลผลิตอินซิลินหยุดเบาหวาน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (22 เม.ย. 2552) 1)

ก9595

สทน. 'มหัศจรรยผงไหม' ลดแอลกอฮอลตับ-ผิวชุมชื้น (มติชนออนไลน (30 เม.ย. 2552) 1)

ก9556

สนองพระราชดําริ 'อนุรักษพนั ธุกรรมพืช' ทหารพัฒนาสราง 2 โครงการตนแบบ
(คมชัดลึกออนไลน (20 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9604

สมุนไพร 'พรมมิ' ปองกัน 'อัลไซเมอร' (มติชนออนไลน (30 เม.ย. 2552) 1)

ก9570

สองกระทรวงทํายุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนตัวชวย
(เดลินวิ สออนไลน (24 เม.ย. 2552) 1)
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ก9590

สรางบรรยากาศเสริมสุขภาพดวยไมประดับดูดสารพิษ (มติชนออนไลน (27 เม.ย. 2552)
1-2)

ก9658

สารตอตานปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (เดลินิวส ฉ. 21,745 (26 เม.ย. 2552) 8)

ก9655

สุขภาพดีดว ยเยื่อใยอาหาร (เดลินิวส ฉ. 21,714 (26 เม.ย. 2552) 23)

ก9516

หนุนตอยอด 'แชลแลคขาว' เปนสารเคลือบจากธรรมชาติ (มติชนออนไลน (8 เม.ย. 2552)
1-2)

ก9583

หอยขม : มีโปรตีน 12 เปอรเซ็นต (เดลินิวสออนไลน (23 เม.ย. 2552) 1)

ก9552

อย. คุมเขมผลิตภัณฑสเต็มเซลล ขออนุญาตผลิต-นําเขา-โฆษณา (มติชนออนไลน
(20 เม.ย. 2552) 1)

ก9501

อย. เตือนโจฮติ เพนทเฮนนา อันตรายแพสารเคมีรุนแรง (มติชนออนไลน (3 เม.ย. 2552) 1)

ก9559

อย. เผยรายชื่อเครื่องสําอางมีสารอันตรายอีก 21 ยี่หอ (มติชนออนไลน (21 เม.ย. 2552) 1)

ก9528

อาหารเชาที่มปี ระโยชนชว ยใหเด็กฉลาดเรียน (เดลินิวสออนไลน (12 เม.ย. 2552) 1-2)

ก9561

อีเมลขยะ ภัยเงียบ...ปลอยคารบอน 17 ลานตันตอป (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (21 เม.ย.
2552) 1-2)

ก9657

เอนไซมสําหรับยอยแปงดิบ (เดลินวิ ส ฉ. 21,735 (16 เม.ย. 2552) 22)

ก9509

แอรติดสมองกลฝงตัวประหยัดไฟกวาเบอร 5 (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (6 เม.ย. 2552) 1)

ก9593

แอรประหยัดพลังงานชวยชาติ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน (27 เม.ย. 2552) 1-2)

