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Books, E-book, Theses and Pamphlets 
 
CHEMICALS 
 
543.8422  
ADV Advances in LC-MS instrumentation  [electronic resource] / edited by Achille  
  Cappiello.  Amsterdam ; Boston, MA : Elsevier,  c2007.  xii, 261 p.  (Journal of  
  chromatography library, v. 72) 
 
CHEMICAL ENGINEERING 
 
660.22 
HAN Handbook of green chemistry : set II : green solvents / edited by Paul T. Anastas.   
V.4-6  Weinheim : Wiley-VCH, c2010.  3 V. 
 
660.28  
HEL Helmus, Frank Peter. 
   Process plant design : project management from inquiry to acceptance / Frank  
  Peter Helmus ; translated by Christine Ahner.  Weinheim : Wiley-VCH,  c2008.   
  xiii, 190 p. 
 
COATINGS 
 
667.9 
BUL Bulian, Franco. 
   Wood coatings : theory and practice / Franco Bulian, Jon A. Graystone.   
  Amsterdam : Elsevier,  c2009.  xv, 320 p. 
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FOOD & FOOD TECHNOLOGY 
 
664.0722 
FOO Food contaminants and residue analysis [electronic resources] / edited by Yolanda  
  Pico.  Amsterdam ; London : Elsevier,  2008.  xxv, 821 p.  (Comprehensive  
  analytical chemistry ; v. 51) 
 
664.0072 
BOW Bower, John A. 
   Statistical methods for food science : introductory procedures for the food  
  practitioner / by John A. Bower.  Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell,  
  c2009. vii, 307 p. 
 
MATERIALS 
 
624.1821 
WON Wong, Bill. 
   Plastic analysis and design of steel structures  [electronic resources] / by Bill  
  Wong.  Amsterdam ; Boston : Butterworth-Heinemann,  c2009.  x, 246 p. 
 
620.11 
ASHb. Ashby,Michael. 
   Materials : engineering, science, processing and design [electronic resource] /  
  Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon.  Amsterdam ; Boston : Butterworth- 
  Heinemann, c2007.  x, 514 p. 
 
MECHANICAL ENGINEERING 
 
518.2  
JAV Javidinejad, Amir 
   Essentials of mechanical stress analysis / Amir Javidinejad.  S.l :  s.n.,  c2008.  
  ix, 225 p. 
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PAINT & PAINT INDUSTRY 
 
Ref. 
672.73 
SSPC  SSPC painting manual / The Society for Protective Coatings.  V.1 4th ed, 2nd printing  
  ; V.2 2010ed.  Pittsburgh, Pa. : SSPC, c2010.  2 v.   
 
PLASTICS 
 
Ref. 
668.4   
VER  Verleye, Guenaelle A. L. 
   Easy identification of plastics and rubbers / Guenaelle A.L. Verleye, Noel  
  P.G. Roeges, Marc O. De Moor. Shrewsbury, UK : Rapra Technology, c2001.   
  iv, 174 p. 
 
WATER 
 
615.853  
HAR Hari, A.R. 
   Water : a miracle therapy / A.R. Hari.  Delhi : Pustak Mahal, c2008.  112 p. 
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AUDIO-VISUAL MATERIALS 
 
วีดิทัศน 
28 ผักตบวิตตอง [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท, 2549.  1 แผน. 
 
วีดิทัศน 
33 ไขปริศนาปลากระปอง  [วีดทัิศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากดั.  กรุงเทพฯ : บริษัท, 2548.  
  1 แผน. 
วีดิทัศน 
37 เปลี่ยนขยะพิษคืนชีวิตโลก  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ :  บริษัท,  
  2551.  1 แผน. 
 
วีดิทัศน  
38 ยา CL ชะตากรรมคนไทย  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ :  บริษัท,  
  2551.  1 แผน. 
 
วีดิทัศน 
39 มหันตภัยสารตะก่ัว  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  2550.   
  1 แผน. 
 
วีดิทัศน 
44  ความรูก่ึงสําเร็จรูป  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  2548. 
แผน 1-2  2 แผน. 
 
วีดิทัศน  
49  ขาวของแผนดิน [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  2550.   
แผน 1-2.  2 แผน. 
 
วีดิทัศน 
55  PAPER NEVER DIE กระดาษไมมีวันตาย  [วีดิทัศน]  บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด. 
แผน 1-2.  กรุงเทพฯ :  บริษัท,  2549.  2 แผน. 
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วีดิทัศน 
57  เปดโลกปโตรเลียม  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  2552. 
แผน 1-2.  2 แผน. 
 
วีดิทัศน 
78 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
   มาตรฐานคุณภาพยางแผนช้ันดีการทํายางแผนช้ันดี / ผลิตโดย สํานักสงเสริมและ 
  ฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.   
วีดิทัศน 
79 อานัฐ ตันโช. 
   การผลิตปุยหมักจากมูลไสเดือนดิน [วีดิทัศน]  / อานัฐ ตันโช.  ปทุมธานี :  
  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ,  [2551].  1 แผน. 
 
วีดิทัศน  
80 ธีระพงษ สวางปญญางกูร. 
   การผลิตปุยหมักระบบกองเติมอากาศ  [วดีิทัศน] / ธีระพงษ สวางปญญางกูร.  
  ปทุมธานี : ศูนยบริการจัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 
  เทคโนโลยีแหงชาติ,  [2551].  1 แผน. 
 
วีดิทัศน 
81 มหาวิทยาลัยมหิดล.  สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู. 
   นิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอม [วีดิทัศน] / พัฒนาโดย สถาบันนวัตกรรมและพัฒนา 
  กระบวนการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหดิล, สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ 
  เทคโนโลยี.  กรุงเทพฯ : สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู  
  มหาวิทยาลัยมหิดล,  [2550].  1 แผน. 
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PATENTS & INVENTIONS 
 

Pat. file 166 : NON-GELATIN CAPSULE SHELL 
 

1. EP  0,622,408 Composition and process for gelatin-free soft  
  capsules. 

2. EP 0,714,656 Capsule shell compositions and their use.    
3. US 5,342,626 Composition and process for gelatin-free soft  

   capsules. 
4. US 5,756,123 Capsule shell. 
5. US 6,214,376 Non-gelatin substitutes for oral delivery capsules,  
   their composition and process of manufacture. 
6. US 6,331,205 Aqueous viscous compositions, whether clear or not,  
   for making soft or hard capsules, and method for  
   making films for such capsules. 
7. US 6,582,727 Film forming compositions comprising modified  
   starches and iota-carrageenan and methods for  
   manufacturing soft capsules using same. 
8. US 6,949,256 Non-gelatin capsule shell formulation. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

ประเทศไทย 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
มอก. 121 เลม 8 – 2553 วิธีทดสอบส่ิงทอ เลม 8 แรงดึงและการยึดท่ีทําให 
  เสนดายขาด 

 มอก. 121 เลม 13 – 2553 วิธีทดสอบส่ิงทอ เลม 13 จํานวนเสนดายตอหนวย 
      ความยาวของผาทอ 
มอก. 121 เลม 16 – 2553 วิธีทดสอบส่ิงทอ เลม 16 แรงดึงสูงสุดของผาโดย 
  วิธีแกรบ 
มอก. 285 เลม 3 – 2553 วิธีทดสอบสี วารนิช และวัสดุท่ีเกี่ยวของ เลม 3 แผน 
  ทดสอบและการเตรียม 

มอก. 640 เลม 2 – 2553 เอทานอลใชทางอุตสาหกรรม 
มอก. 640 เลม 3 – 2553 เอทานอลใชเปนเช้ือเพลิง 
มอก. 715 – 2553 แผนปายสะทอนแสงสําหรับทําปายทะเบียนรถ 
มอก. 1058 – 2553 ดินขาวสําหรับอุตสาหกรรมสี 
มอก. 1522 – 2552    เคร่ืองดูดฝุนและเคร่ืองทําความสะอาดโดยการดูด 
  น้ํา เฉพาะดานความปลอดภยั 
มอก. 1871 – 2552 เคร่ืองทําความสะอาดใชความดันสูงและเคร่ืองทํา 
  ความสะอาดใชไอน้ําเฉพาะดานความปลอดภัย 
มอก. 2213 – 2552 อุปกรณควบคุมหลอดไฟ : ขอกําหนดท่ัวไปและ 
  ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
มอก. 2421 – 2552 เคร่ืองใชไฟฟาท่ีตอกับทอจายน้ําประธาน – การ 
  หลีกเล่ียงการไหลยอนกลับและการเสียสภาพของ 
  ชุดทอออน 
มอก. 2486 – 2552 โคมไฟสองปาก 
มอก. 2494 – 2553 น้ํามันละหุงขจัดน้ําสําหรับอุตสาหกรรมเรซิน 
มอก. 2495 – 2553 กรดไขมันละหุงขจัดน้ําสําหรับอุตสาหกรรมเรซิน
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SELECTED ARTICLES 
 
Accumulation and clearance of perfluorooctanoic acid (PFOA) in current and former residents of an  
 exposed community  (Environmental Health Perspectives 119 (1) 2011 : 119-124) 
 
Analysis of acrylonitrile, 1,3-butadiene, and related compounds in acrylonitrile-butadiene-styrene  
 copolymers for kitchen utensils and children's toys by headspace gas chromatography/mass  
 spectrometry  (Journal of AOAC International  93 (6) 2010 : 1965-1971) 
 
Analysis of UV ink photoinitiators in packaged food by fast liquid chromatography at sub-ambient  
 temperature coupled to tandem mass spectrometry  (Journal of Chromatography A 1218 (3)  
 2011 : 459-466) 
 
Antioxidants and antioxidant activity of several pigmented rice brans  (Journal of Agricultural and  
 Food Chemistry  59 (1) 2011 : 193-199) 
 
Application of a modified linear solvation energy relationship (LSER) model to retention on a  
 butylimidazolium-based column for high performance liquid chromatography  (Journal of  
 Chromatography A 1218 (3) 2011 : 467-475) 
 
Atomic force microscopy studies of surface contamination on stainless steel weights  (Metrologia  
 47 (6) 2010 : 670-676) 
 
Auxetic materials : stretching the imagination  (Chemistry & Industry  (2) Jan. 2011 : 18-20) 
 
Breaking the reconstruction logjam Haiti urged to recycle concrete rubble  (American Ceramic  
 Society Bulletin  90 (1) 2011 : 20-28) 
 
Building block for change :  a low cost route to produce glutaric acid promises to open up a host  
 of applications for this versatile renewable chemical  (Chemistry & Industry (4) Feb.  
 2011 : 24-26) 



 - 9 - 

Capillary forces in suspension rheology  (Science  331 (6019) 2011 : 897-900) 
 
Characteristics and application of octenyl succinic anhydride modified waxy corn starch in sausage   
 (Starch / Starke  62 (12) 2010 : 629-636) 
 
Degradation mechanisms of phoxim in river water  (Journal of Agricultural and Food Chemistry 59  
 (1) 2011 : 312-321) 
 
Determination of pesticide residues in sewage sludge : a review  (Journal of AOAC International  
 93 (6) 2010 : 1692-1702) 
 
Developments in electrohydrodynamic forming : fabricating nanomaterials from charged liquids via  
 electrospinning and electrospraying  (American Ceramic Society Bulletin 90 (2) 2011 : 22-26) 
 
Drugs from daffodils  (Chemistry & Industry  (4) Feb. 2011 : 18-20) 
 
Effect of gamma irradiation on caprolactam migration from multilayer polyamide 6 films into food  
 simulants : development and validation of a gas chromatographic method  (Journal of AOAC  
 International  93 (6) 2010 : 1874-1881) 
 
Effect of high hydrostatic pressure on starches : a review  (Starch / Starke 62 (12) 2010 : 615-628) 
 
Effect of soil vetting and drying cycles on metolachlor fate in soil applied as a commercial or  
 controlled-release formulation  (Journal of Agricultural and Food Chemistry  59 (2) 2011 :  
 645-653) 
 
Exploring food nanomaterials  (Food Technology  64 (10) 2010 : 44-46, 49) 
 
Fingerprint analysis of Ginkgo biloba leaves and related health foods by high-performance liquid  
 chromatography / electrospray ionization - mass spectrometry  (Journal of AOAC  
 International  93 (6) 2010 : 1798-1805) 
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Fruit fly bioassay to distinguish "sweet" sugar structures  (Journal of Agricultural and Food  
 Chemistry  58 (24) 2010 : 12885-12889) 
 
Gelatin and its hydrocolloid alternatives  (Prepared Foods 180 (1) 2011 : 67-68, 70, 72, 74-75, 77-78) 
 
Global approach for the selection of high temperature comprehensive two-dimensional gas  
 chromatography experimental conditions and quantitative analysis in regards to sulfur- 
 containing compounds in heavy petroleum cuts (Journal of Chromatography A 1218 (3) 2011 :  
 534-544) 
 
Internal standards : a source of analytical bias for volatile organic analyte determinations   
 (Journal of Chromatography A 1218 (3) 2011 : 498-503) 
 
Laminar flow ratio - a new tool for runner cross-section design  (Rubber World  243 (3) 2010 :  
 22-28) 
 
Lycopene degradation and isomerization kinetics during thrmal processing of an olive oil / tomato  
 emulsion  (Journal of Agricultural and Food Chemistry  58 (24) 2010 : 12784-12789) 
 
Meeting report : estimating the benefits of reducing hazardous air pollutants - summary of 2009  
 workshop and future considerations  (Environmental Health Perspectives 119 (1) 2011 : 125- 
 130) 
 
Moisture adsorption behavior of banana flours (Musa paradisiaca) unmodified and modified by  
 acid-treatment  (Starch / Starke  62 (12) 2010 : 658-666) 
 
Novel low loss, low permittivity glass-ceramic composites for LTCC applications  (International  
 Journal of Applied Ceramic Technology  8 (1) 2011 : 172-179) 
 
Private drinking water wells as a source of exposure to perfluorooctanoic acid (PFOA) in  
 communities surrounding a fluoropolymer production facility  (Environmental Health  
 Perspectives 119 (1) 2011 : 92-97) 
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Purple rice extract and anthocyanidins of the constituents protect against light-induced retinal  
 damage in vitro and in vivo  (Journal of Agricultural and Food Chemistry 59 (2) 2011 : 528- 
 536) 
 
Quantitative structure-retention relationship studies as an analytical tool in the determination and  
 modeling of pesticide residues in plant organisms  (Journal of AOAC International  93 (6)  
 2010 : 1703-1714) 
 
Rapid determination of lignin content of straw using fourier transform mid-infrared spectroscopy 
 (Journal of Agricultural and Food Chemistry  59 (2) 2011 : 504-512) 
 
Regenerative performance of the NASA symmetrical solid oxide fuel cell design  (International  
 Journal of Applied Ceramic Technology  8 (1) 2011 : 1-12) 
 
Reversed-phase liquid chromatography/electrospray ionization/mass spectrometry with isotope 
 dilution for the analysis of nitrate and nitrite in water  (Journal of Chromatography A 1218 (3)  
 2011 : 476-483) 
 
Role of package type on shelf-life of fresh crab meat  (Food Protection Trends 30 (12) 2010 : 796- 
 802) 
 
Testing a solar-blind pyrometer  (Metrologia  47 (6) 2010 : 646-651) 
 
Theoretical and experimental aspects of microbicidal activities of hard surface disinfectants : are  
 their label claims based on testing under field conditions?  (Journal of AOAC International 93  
 (6) 2010 : 1944-1951) 
 
Utilizing atomic force microscopy in food research  (Food Technology 64 (12) 2010 : 32-37) 
 
Variation and correlation analysis of flavonoids and caratenoids in Korean pigmented rice (Oryza  
 sativa L.) cultivars  (Journal of Agricultural and Food Chemistry 58 (24) 2010 : 12804-12809) 
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INFORMATION FILES 
 
IF 140 (64) Activated carbons prepared from biogas residue : characterization and methylene blue  
  adsorption capacity  (Journal of Chemical Technology and Biotechnology  86 (3) 2011  
  : 361-366) 
 
IF 131 (25) Chitosan-coated alginate-polyvinyl alcohol beads for encapsulation of silicone oil  
  containing pyrene : a novel method for biodegradation of polycyclic aromatic  
  hydrocarbons  (Journal of Chemical Technology and Biotechnology  86 (2) 2011 :  
  266-272) 
 
IF 9 (210) Classification of biodiesel using NIR spectrometry and multivariate techniques  (Talanta  
  83 (2) 2010 : 565-568) 
 
IF 53 (16) Comparative efficacy of seven hand sanitizers against murine norovirus, feline calicivirus,  
  and GII.4 norovirus  (Journal of Food Protection  73 (12) 2010 : 2232-2238) 
 
IF 8 (91) Comparative ethanol production for two corn varieties by commercial enzymes  (Starch /  
  Starke  62 (12) 2010 : 647-651) 
 
IF 29 (57) Controlled-release mechanisms of fragrances  (Cosmetics & Toiletries 125 (8) 2010 :  
  42-49) 
 
IF 2 (48) Determination of aflatoxin in processed dried cassava root : validation of a new analytical  
  method for cassava flour  (Journal of AOAC International  93 (6) 2010 : 1882-1887) 
 
IF 31 (158) The effect of industrial food processing on potentially health-beneficial tomato  
  antioxidants  (Critical Reviews in Food Science and Nutrition 50 (10) 2010 : 919-930) 
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IF 20 (73) Effects of alternating and direct current in electrocoagulation process on the removal of  
  fluoride from water  (Journal of Chemical Technology and Biotechnology  86 (3) 2011  
  : 428-436) 
 
IF 34 (185) Effective identification and management of emerging food risks : results of an international  
  Delphi survey  (Food Control  21 (12) 2010 : 1731-1738) 
 
IF 135 (72) Effects of thermal and high hydrostatic pressure processing and storage on the content of  
  polyphenols and some quality attributes of fruit smoothies  (Journal of Agricultural and  
  Food Chemistry  59 (2) 2011 : 601-607) 
 
IF 7 (38) Electricity generation from molasses wastewater by an anaerobic baffled stacking  
  microbial fuel cell  (Journal of Chemical Technology and Biotechnology  86 (3) 2011 :  
  406-413) 
 
IF 108 (80) Electroactive materials : as smart corrosion-inhibiting coatings for the replacement of  
  hexavalent chromium  (JCT Coatings Tech 8 (1) 2011 : 40-44) 
 
IF 31 (159) Evidence-based review on the effect of normal dietary consumption of fructose on blood  
  lipids and body weight of overweight and obese individuals  (Critical Reviews in Food  
  Science and Nutrition  50 (10) 2010 : 889-918) 
 
IF 112 (45) The final bleaching of eucalypt kraft pulps with hydrogen peroxide : relationship with  
  industrial ECF bleaching history and cellulose degradation  (Journal of Chemical  
  Technology and Biotechnology  86 (3) 2011 : 381-390) 
 
IF 89 (41) Germination conditions affect selected quality of composite wheat-germinated brown rice  
  flour and bread formulations  (Journal of Food Science  75 (6) 2010 : S312-S318) 
 
IF 100 (328) A HPLC method to evaluate the influence of photostabilizers on cosmetic formulations  
  containing UV-filters and vitamins A and E  (Talanta  82 (4) 2010 : 1490-1494) 
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IF 68 (73) Inactivation of influenza A virus by gentian violet (GV) and GV-dyed cotton cloth, and  
  bactericidal activities of these agents  (Journal of Infection and Chemotherapy 12 (2)  
  2006 : 73-79) 
 
IF 106 (79) Integration of flocculation and adsorptive immobilization of Pseudomonas delafieldii R-8  
  for diesel oil biodesulfurization  (Journal of Chemical Technology and Biotechnology  
  86 (2) 2011 : 246-250) 
 
IF 36 (36) Lawsone : a novel reagent for the detection of latent fingermarks on paper surfaces   
  (Chemical Communications (30) 2008 : 3513-3515) 
 
IF 75 (22) Leaching of copper and tin from used printed circuit boards after thermal treatment   
  (Journal of Hazardous Materials 183 (1-3) 2010 : 866-873) 
 
IF 51 (164) Measuring rubber friction forces individually  (Rubber World  243 (4) 2011 : 20-23) 
 
IF 96 (60) Minimize carbon footprint from Claus tail-gas units  (Hydrocarbon Processing  90 (2) 2011  
  : 71-72, 74, 76-77) 
 
IF 43 (5) Nano-structured MgH2 catalyzed by TiC nanoparticles for hydrogen storage  (Journal of  
  Chemical Technology and Biotechnology  86 (1) 2011 : 69-74) 
 
IF 39 (17) Natural micro and nanobiocomposites with enhanced barrier properties and novel  
  functionalities for food biopackaging applications  (Trends in Food Science & 
  Technology  21 (11) 2010 : 528-536) 
 
IF 32 (18) New blended cement from polishing and glazing ceramic sludge  (International Journal of  
  Applied Ceramic Technology  7 (4) 2010 : 546-555) 
 
IF 101 (57) A new glass coating for foam glass  (International Journal of Applied Ceramic Technology  
  8 (1) 2011 : 187-193) 
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IF 30 (48) The next 50 years of the SI : a review of the opportunities for the e-science age   
  (Metrologia  47 (6) 2010 : R41-R51) 
 
IF 89 (43) A novel triple-wavelength colorimetric method for measuring amylose and amylopectin  
  contents  (Starch / Starke  62 (10) 2010 : 508-516) 
 
IF 57 (241) Oil production by a consortium of oleaginous microorganisms grown on primary effluent  
  wastewater  (Journal of Chemical Technology and Biotechnology  86 (1) 2011 : 54-60) 
 
IF 89 (42) Physicochemical and structural characteristics of cross-linked banana starch using three  
  cross-linking reagents  (Starch / Starke  62 (10) 2010 : 530-537) 
 
IF 68 (74) Polymerisable composite for the colouring of contact lenses  (International Polymer  
  Science and Technology  38 (2) 2011 : T47-T50) 
 
IF 55 (107) Postharvest heat treatment for olive oil debittering at the industrial scale  (Journal of the  
  American Oil Chemists' Society  87 (9) 2010 : 1053-1061) 
 
IF 50 (203) Production of olefins from ethanol by Fe and/or P-modified H-ZSM-5 zeolite catalysts   
  (Journal of Chemical Technology and Biotechnology  86 (1) 2011 : 95-104) 
 
IF 66 (9) Renaissance of the VHD (VAD) process technology  (MPT International  34 (1) 2011 :  
  28-30, 32) 
 
IF 55 (108) Research in olive oil : challenges for the near future  (Journal of Agricultural and Food  
  Chemistry  58 (24) 2010 : 12569-12577) 
 
IF 8 (92) The role of butanol in the development of sustainable fuel technologies  (Journal of  
  Chemical Technology and Biotechnology  86 (1) 2011 : 2-9) 
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IF 83 (120) Separation characteristics of fatty acid methyl esters using SLB-IL111, a new ionic liquid  
  coated capillary gas chromatographic column  (Journal of Chromatography A 1218 (3)  
  2011 : 545-554) 
 
IF 110 (160) A strategic approach  for the design and operation of two-phase partitioning bioscrubbers  
  for the treatment of volatile organic compounds  (Biotechnology Progress 26 (6) 2010 :  
  1777-1786) 
 
IF 17 (67) Surface conditioning of stainless steel coupons with skim milk solutions at different pH  

values and its effect on bacterial adherence  (Food Control  21 (12) 2010 : 1769-1773) 
 
IF 8 (93) Syngas fermentation to biofuel : evaluation of carbon monoxide mass transfer coefficient  
  (kLa) in different reactor configurations  (Biotechnology Progress  26 (6) 2010 : 1616- 
  1621) 
 
IF 108 (81) Tailored synthesis of alkyd emulsions for improved film performance  (JCT Coatings Tech  
  8 (1) 2011 : 32-39) 
 
IF 100 (329) Taking rheological control  (Soap, Perfumery & Cosmetics  84 (2) 2011 : 52-54) 
 
IF 34 (184) Validation of control measures in a food chain using the FSO concept  (Food Control  21  
  (12) 2010 : 1716-1722)  
  



 - 17 -

 หนังสือไทย 
 
333.79617 
ก 27  การประหยัดพลังงาน ชุดท่ี 1 : รวบรวมบทความจากวารสารเทคนิค และวารสาร EC "การปรับ 
2553  อากาศ, เตาเผา, ระบบความรอน, การวัดผล" / จัดพิมพโดย บริษัท เอ็มแอนดอี จํากดั.   
  กรุงเทพฯ : เอ็มแอนดอี,  2553.  290 หนา. 
 
745.593 
จ 44  จุติกาญจน ภากรเกียรติสกุล. 
2553   งานประดิษฐวสัดุเหลือใชกับการปนดิน / จติุกาญจน ภากรเกียรติสกุล.  กรุงเทพฯ :  
  วาดศิลป,  2553.  64 หนา. 
 
620.11 
ณ 17  ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ. 
2553   วัสดุวิศวกรรม / ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ.    ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด 
  ยูเคช่ัน,  2553.  546 หนา. 
 
745.59 
บ 48  บุษรัตน ตันกติติกร. 
2552   ศิลปะประดิษฐเทียนหอม ขนมไทย ของหวาน / บุษรัตน ตันกิตติกร.  กรุงเทพฯ :  
  วาดศิลป,  2552.  64 หนา. 
 
631.8 
ป 36 ปยะ ดวงพัตรา. 
2553   สารปรับปรุงดิน /  ปยะ ดวงพัตรา.  กรุงเทพฯ : สํานักพมิพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,   
  2553.  256 หนา. 
 
621.3827 
ป 44  ปุณยวีร จามจรีกุล. 
2550   ระบบการส่ือสารผานเสนใยแกว /  ปุณยวรี จามจรีกุล.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2550.  461 หนา. 
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745.59 
ภ 28  ภาสุรี ฮามวงศ. 
2553   สรางไดจากของเหลือใช /  ภาสุรี ฮามวงศ.  กรุงเทพฯ : วาดศิลป,  2553.  63 หนา. 
 
543 
ม 75  แมน อมรสิทธ์ิ. 
2552   หลักการและเทคนิคการวิเคราะหเชิงเคร่ืองมือ (Principles and Techniques of  
  Instrumental Analysis Spectroscopy) / แมน อมรสิทธ์ิ...[และคนอ่ืนๆ].  ฉบับปรับปรุงใหม 
  กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  2552.  676 หนา. 
 
615.1 
ร 19  รอบรูเร่ืองยาและผลิตภัณฑสุขภาพ เลม 3  / อรลักษณา แพรัตกุล, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : 
2553   คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2553.  308 หนา. 
ล 3 
 
507 
ฤ 17  ฤทัย จงสฤษด์ิ. 
2551   การออกแบบและพัฒนากิจกรรมคายวิทยาศาสตร / ฤทัย จงสฤษด์ิ.  กรุงเทพฯ : 
  สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2551.  127 หนา. 
 
658.1550285 
ว 112  วัชรากร หนูทอง. 
2553   อารเอฟไอดี กลยุทธการลดตนทุนเพิ่มกําไรและสรางความแตกตาง / วชัรากร หนูทอง. 
  กรุงเทพฯ :  ซีเอ็ดยูเคช่ัน,  2553.  192 หนา. 
 
620.1920688 
ว 115  วันทนยี จองคํา. 
2552   ยุทธศาสตรนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพไทย / วนัทนีย จองคํา...[และคนอ่ืนๆ].  กรุงเทพฯ  
  :  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ,  2552.  154 หนา. 
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543.8  
ศ 46 ศุภลักษณ ศรีจารนัย. 
2552   โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) /  
  ศุภลักษณ ศรีจารนัย.  ขอนแกน : คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน, 2552.  421 หนา. 
 
697.92 
ส 16  สมพงษ มีนะโรจน. 
2553   การออกแบบระบบทอและระบบดักเก็บฝุน-ควบคุมกาซมลพิษ เลม 1 /  สมพงษ  
  มีนะโรจน.  กรุงเทพฯ :  สามลดา,  2553.  422 หนา. 
 
615.329 
ส 16  สมศักดิ์ วรคามิน. 
2553   เบตากลูแคน : ดีท่ีสุดในโลกท่ีมนุษยเคยคนพบ /  สมศักดิ์ วรคามิน.  กรุงเทพฯ : ศูนย 
  หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2553.  301 หนา. 
 
616.9940654 
ส 34  สิทธิพร เปลงขํา. 
2553   ปฏิบัติการยอยสลายเซลลมะเร็งสูญหายดวยพลังธรรมชาติบริสุทธ์ิ / สิทธิพร เปลงขํา. 
  กรุงเทพฯ : Feel good Publishing, 2553.  271 หนา. 
 
613.2 
ฮ 116  ฮัฟฟนาเกิล, แกร่ี บี. 
2553   โปรไบโอติก มหัศจรรยจุลินทรีย ทางเลือกใหมเพื่อสุขภาพดี = The Probiotics  
  Revolution / แกร่ี บี ฮัฟฟนาเกิล, ซาราห เวอรนิก ; บุญสง รักวิริยะ, แปล.  กรุงเทพฯ :  
  มติชน,  2553.   506 หนา.    
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บทความวารสารไทย 
 
7 รหัส กับพลาสติกในชีวิตประจําวนั  (GREEN RESEARCH  6, 14 (ม.ค. 2553) 26-29) 
 
BRT เรงวิจัยชนิดของแมลงหนอนปลอกนํ้าสูการตรวจสอบคุณภาพน้ําเชิงชีวภาพ  (UPDATE  24, 272  
 (พ.ค. 2552) 119-120) 
 
Clean Room คืออะไร  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉ. 341 (มี.ค. 2553) 88-91) 
 
HIA กับการพฒันานโยบาย  (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม  32, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552)  
 53-61) 
 
Smart Grid เครือขายการสงไฟฟาแหงอนาคต  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉ. 345 (มิ.ย. 2553)  
 171-184) 
 
กฎหมายวาดวยการจัดการสวมสาธารณะ  (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม  32, 1  
 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 46-52) 
 
กระถางตนไมแกมลิง  (นิตยสาร สสวท.  38, 164 (ม.ค.-ก.พ. 2553) 8-11) 
 
กระบวนทัศนการพัฒนาตามแนวพระราชดําริกับการบรรเทาภาวะโลกรอน  (วารสารธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอมของประเทศไทย  5, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 14-15) 
 
กราฟน ดังระเบิดโชวผลงานชิปความเร็วสูง  (UPDATE  24, 261 (มิ.ย. 2552) 12) 
 
การกําจัดสียอมและโลหะหนักในนํ้าเสียจากการยอมผาไหมโดยการใชเช้ือรา Pleurotus ostreatus    
 (วารสารธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศไทย  5, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 45) 
 
การจัดการขยะอันตรายโดยชุมชนมีสวนรวม  (GREEN RESEARCH  6, 14 (ม.ค. 2553) 18-20) 
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การใชประโยชนของหญาแฝกเพ่ือการพัฒนาอาชีพและพิทักษสภาพแวดลอม  (GREEN RESEARCH  
 6, 14 (ม.ค. 2553) 14-17) 
 
การตรวจวัดหมอยอมในอุตสาหกรรมส่ิงทอเพื่อการอนรัุกษพลังงาน  (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ  
 26, 303 (ก.ค. 2552) 91-96) 
 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมจากโครงการพัฒนา  (วารสารธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ 
 ประเทศไทย  5, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 38-41) 
 
การทดสอบความชํานาญดานส่ิงแวดลอม  (สรุปผลงานเดน วศ.  ฉ. 3/2553 (มิ.ย.-ก.ย. 2553) 18-19) 
 
การทดสอบหาได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลตในฟลมยืดหุมหออาหาร  (สรุปผลงานเดน วศ.  ฉ. 3/2553 (มิ.ย.- 
 ก.ย. 2553) 20) 
 
การทดสอบเฮกซะวาเลนซโครเมียมในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส  (สรุปผลงานเดน วศ.   
 ฉ. 3/2553 (มิ.ย.-ก.ย. 2553) 17) 
 
การทวนสอบความใชไดของวิธีทดสอบกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในเคร่ืองดื่มโดยเทคนิค HPLC  
 (วารสารกรมวทิยาศาสตรบริการ  58, 184 (ก.ย. 2553) 32-38) 
 
การประยกุตใช Thermogravimetric Differential Scanning Calorimeter ในงานดานแกว  (วารสารกรม 
 วิทยาศาสตรบริการ  58, 184 (ก.ย. 2553) 17-20) 
 
การปรับเปล่ียนการประชาสัมพันธองคกรผาน Web 2.0 : Social network   (วารสารกรมวิทยาศาสตร 
 บริการ  58, 184 (ก.ย. 2553) 8-11) 
 
การปลอยกาชเรือนกระจกจากภาคการเกษตร  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  13, 2 (2553) 37-43) 
 
การปองกันภาคจายไฟหลอดแบคไลตของจอแอลซีดี  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉ. 341 (มี.ค.  
 2553) 147-153) 
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การผลิตวัสดุจโีอพอลิเมอรจากเถาลอยและวัสดุเหลือท้ิง  (วารสารกรมวทิยาศาสตรบริการ  58, 184 (ก.ย.  
 2553) 49-55) 
 
การพัฒนาดัชนีช้ีวัดดานส่ิงแวดลอมสําหรับกิจการฟารมกุง  (GREEN RESEARCH  6, 14 (ม.ค. 2553)  
 6-11) 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑตุกตาไทยเซรามิก  (สรุปผลงานเดน วศ.  ฉ. 3/2553 (มิ.ย.-ก.ย. 2553) 3-4) 
 
การพัฒนาวิธีทดสอบเช้ือคลอสทริเดียม (Clostridium spp.) ในอาหารเสริม  (สรุปผลงานเดน วศ.   
 ฉ. 3/2553 (มิ.ย.-ก.ย. 2553) 21) 
 
การพสูิจนตัวตน (Authentication) ตอนท่ี 1  (วารสารกรมประชาสัมพันธ  15, 161 (เม.ย. 2553) 46-47) 
 
การรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 : 2003   (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ  58, 184  
 (ก.ย. 2553) 5-7) 
 
การลางผักดวยโอโซน  (กสิกร  82, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2553) 111) 
 
การเลือกใชภาชนะหุงตม  (จดหมายขาว วศ.  3, 8 (ต.ค. 2553) 8-9) 
 
การเลือกซ้ือฉากโปรเจ็กเตอรท่ีเหมาะสมกบัการใชงาน  (COMPUTERWORLD  17, 13 (1-15 Jul. 2009)  
 32-33) 
 
การศึกษาความสัมพันธของปริมาณสารหนูในตัวอยางส่ิงแวดลอมกบัปริมาณสารหนูตกคางในปสสาวะ    
 (GREEN RESEARCH  6, 14 (ม.ค. 2553) 21-23) 
 
การศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสมุนไพรในตํารับยาอายุวัฒนะ  (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ  
 58, 184 (ก.ย. 2553) 39-48) 
 
การแสดงผลดวยจอ OLED   (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉ. 346 (ก.ค. 2553) 110-115) 
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กําเนิดโลกกําเนิดชีวิต  (วารสารวิทยาศาสตร  64, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2553) 44-47) 
 
เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวดัความโปรงใสหนวยงานภาครัฐภายใต พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.  
 2540 ดานการบริหารงบประมาณ  (วารสารกรมประชาสัมพันธ  15, 161 (เม.ย. 2553) 57-59) 
 
เกษตรยั่งยืนและชุมชนทางออกในการปรับตัวรับมือภาวะโลกรอน  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  13, 2  
 (2553) 50-55) 
 
ขอกําหนดของภาชนะเซรามิกและแกวท่ีใชกับอาหาร  (วารสารกรมวทิยาศาสตรบริการ  58, 184 (ก.ย.  
 2553) 1) 
 
ขอควรรูเกี่ยวกับทอพวีีซีแข็งสําหรับใชเปนทอน้ําดื่ม  (จดหมายขาว วศ.  3, 8 (ต.ค. 2553) 7) 
 
ขอบัญญัติทองถ่ินตนแบบเพื่อการลดและขจัดมลพิษส่ิงแวดลอม : ศึกษากรณีเทศบัญญัติวาดวยการ 
 จัดการขยะและของเสียอันตราย  (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม  32, 1 (ม.ค.- 
 มี.ค. 2552) 119-128) 
 
ไขขอของใจกรณีน้ําหมักชีวภาพ  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  13, 2 (2553) 15-19) 
 
คนคําตอบจากสมอง หาความพอใจในความหวานแบบปราศจากน้ําตาล  (UPDATE  24, 272 (พ.ค.  
 2552) 23-26) 
 
คอมพิวเตอรและอินเทอรเนต็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัย 
 ส่ิงแวดลอม  32, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 26-39) 
 
คอเลสเตอรอลสูง ภัยเงียบจากมัจจุราช  (UPDATE  24, 272 (พ.ค. 2552) 45-49) 
 
คุณคาพริกไมใชเพียงแคเพิ่มรสชาติ  (วารสารกรมประชาสัมพันธ  13, 155 (ส.ค. 2552) 32) 
 
คุณเปนโรค Office Syndrome หรือเปลา?   (วารสารวิทยาศาสตร  64, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2553) 35-37) 
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คุณภาพของสภาวะแวดลอมภายในอาคารเขียว  (CONSTRUCTION AND PROPERTY  Iss. 21 (May- 
 Jun. 2010) 23-25) 
 
เคร่ืองกําเนิดพลังงานไฟฟาจากการเดนิของมนุษย  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉบับพิเศษ 342  
 (2553) 78-84) 
 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับสําหรับกังหันลม  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉ. 345 (มิ.ย. 2553)  
 108-118) 
 
เคร่ืองมือวัดปริมาณฝุนละอองและกาซในอากาศสําหรับงานควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร (Indoor Air  
 Quality IAQ)   (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉ. 341 (มี.ค. 2553) 86-93) 
 
โครงการอันเนื่องจากพระราชดําริท่ีหวยองคตพลิกฟนผืนปาดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (วารสาร 
 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศไทย  5, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 24-27) 
 
จักรยานหุนยนต  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉบับพิเศษ 342 (2553) 128-132) 
 
จุลินทรียท่ีเกีย่วของในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ  (วารสารวิทยาศาสตร  64, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2553)  
 70-74) 
 
เฉดสีใหมๆ ชวยเพิ่มมิติใหมใหแกพลาสติก  (พลาสติก  25, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2553) 9-14) 
 
ชารลส ดารวิน นักธรรมชาติวิทยาและนกัชีววิทยาเชิงวิวฒันาการ  (วารสารวิทยาศาสตร  64, 1 (ม.ค.- 
 ก.พ. 2553) 39-40) 
 
ชิปสมองอิเล็กทรอนิกสพิชิตอัมพาต  (UPDATE  24, 272 (พ.ค. 2552) 60-65) 
 
ชุดทดสอบความกระดางในน้ํา  (สรุปผลงานเดน วศ.  ฉ. 3/2553 (มิ.ย.-ก.ย. 2553) 1-2) 
 
ชุมนุมจุลินทรียในรางกาย โลกใบใหญในตัวเรา  (UPDATE  24, 272 (พ.ค. 2552) 37-43) 
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ฐานขอมูลหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  
 จากกรมวิทยาศาสตรบริการ  (สรุปผลงานเดน วศ.  ฉ. 3/2553 (มิ.ย.-ก.ย. 2553) 6-7) 
 
ใตเงาแหงปรามิด : ศาสตรเพือ่ชีวิตนิรันดรของชาวไอยคุปต (ตอนท่ี 11)   (วารสารวิทยาศาสตร  64, 2  
 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 64-66) 
 
ถ่ัวขาวพืชมหศัจรรยบนท่ีสูง  (กสิกร  82, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2553) 32-34) 
 
ถึงเวลาปองกนัอุปกรณมือถือจากการโจมตีของอาชญากร  (COMPUTERWORLD  17, 13 (1-15 Jul.  
 2009) 25) 
 
ทรัพยสินทางปญญา  (นิตยสาร สสวท.  38, 164 (ม.ค.-ก.พ. 2553) 7) 
 
ทองถ่ินจะรับมือกับภาวะโลกรอนอยางไร  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  13, 2 (2553) 20-25) 
 
ทอน้ํานาโน : เคร่ืองกรองแหงอนาคต  (UPDATE  24, 261 (มิ.ย. 2552) 31-34) 
 
ทังกัสกา : เหตุระเบิดปริศนาจากอวกาศ  (UPDATE  24, 261 (มิ.ย. 2552) 65-69) 
 
ทํากังหันลมผลิตไฟฟาขนาด 1 kw ดวยมอเตอรจากเคร่ืองซักผา  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  13, 2 (2553)  
 5-8) 
 
เทคโนโลยีบริหารจัดการไอที 5 ขอ ท่ีตองมีในป 2010  (COMPUTERWORLD  8, 2 (Jan. 2010) 23-24) 
 
เทอรโมอิเล็กตริกเทคโนโลยี : เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัคนไทย  (วารสารวิทยาศาสตร  64, 2 (มี.ค.- 
 เม.ย.2553) 52-53) 
 
น้ําผักพื้นบาน วว.   (วารสารวิทยาศาสตร  64, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 61) 
 
โนตบุก VS เน็ตบุก โครจะอึดกวากัน?   (COMPUTERWORLD  18, 2 (Jan. 2010) 35-38) 
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บรรจุภัณฑพลาสติกไมใชขยะ (ตอนจบ)   (พลาสติก  25, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2553) 55-56) 
 
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสเพื่อการประหยัดพลังงาน  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉ. 345 (มิ.ย. 2553)  
 145-162) 
 
ปฏิบัติการตรวจพิสูจนวัสดนุิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสี  (วารสารวทิยาศาสตร  64, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2553)  
 42-43) 
 
ปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ  (วารสารวิทยาศาสตร  64, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 17-23) 
 
เปล่ียนกระดาษรีไซเคิลเปนทิชชู  (นิตยสาร สสวท.  38, 164 (ม.ค.-ก.พ. 2553) 8-11) 
 
ผงซักฟอก หนทางของผูพิทักษความสะอาด  (UPDATE  24, 261 (มิ.ย. 2552) 53-59) 
 
ฝาขวดเคร่ืองดื่มช้ินสวนเล็กๆ ท่ีเติบโตเปนอุตสาหกรรมใหญ  (พลาสติก  25, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2553) 42-44) 
 
แฝดอัศจรรยชีวิตรวมกําเนิด  (UPDATE  24, 261 (มิ.ย. 2552) 35-42) 
 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กฎหมายท่ีส่ือมวลชนตองรู  (วารสารกรม 
 ประชาสัมพันธ  13, 155 (ส.ค. 2552) 39-40) 
 
พลังงานทางเลือก  (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ  26, 302 (มิ.ย. 2552) 93-98) 
 
พลาสติกิ : เรือลดโลกรอน  (พลาสติก  25, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2553) 40-41) 
 
พลิกวิกฤติโลกรอนดวยวิธีเกษตรกรรมยั่งยืน  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  13, 2 (2553) 33-36) 
 
พื้นฐานมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไรแปรงถาน  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉบับพิเศษ 342  
 (2553) 118-127) 
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โพลิเมอรท่ีตอบสนองทางการคาและความตองการเพิ่มมูลคาทางการตลาด  (พลาสติก  25, 5 (ก.ย.-ต.ค.  
 2553) 22-23) 
 
ไฟฟาพลังน้ําเกลือ : พลังงานราคาถูกจากปากแมน้ํา  (UPDATE  24, 261 (มิ.ย. 2552) 43-48) 
 
ภัยเงียบจากเสียงความถ่ีตํ่า  (GREEN RESEARCH  6, 14 (ม.ค. 2553) 24-25) 
 
ภัยพิบัติไอที 20 ขอ ท่ีคุณสามารถเล่ียงได รายช่ือภัยพิบัติติดท็อปชารตท่ีคุณเรียนรูท่ีจะหลีกเล่ียงได  
 พรอมเคล็ดลับจากผูเช่ียวชาญ  (COMPUTERWORLD  17, 13 (1-15 Jul. 2009) 16-19) 
 
มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากควันยางรถยนต  (บทความวทิยุกระจายเสียงรายการวนันีก้ับวิทยาศาสตร  
 คร้ังท่ี 33 (พ.ย. 2553) 1-4) 
 
มวงเทพรัตน ไมพระนามเฉลิมพระเกียรติ  (วารสารวิทยาศาสตร  64, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 14-16) 
 
มหาพรหมราชินี พรรณไมเฉลิมพระเกียรติ  (วารสารกรมประชาสัมพันธ  13, 155 (ส.ค. 2552) 7-9) 
 
มะเยาหิน พืชสองประสงค  (กสิกร  82, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2553) 88-92) 
 
มาตรฐานอาคารสีเขียว  (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ  26, 303 (ก.ค. 2552) 91-96) 
 
มารูจักกฎหมายควบคุมอาคาร  (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ  26, 302 (มิ.ย. 2552) 101-104) 
 
ยาฆาเช้ือรารักษส่ิงแวดลอมใชกลไกของพชืปองกันตนเอง  (UPDATE  24, 261 (มิ.ย. 2552) 14) 
 
ยีนแสดงความแก  (วารสารวทิยาศาสตร  64, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 60) 
 
ลดโลกรอนดวยวิถีเกษตรยัง่ยืน  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  13, 2 (2553) 27-32) 
 
ลมแลงแหงแมน้ําโขง  (วารสารวิทยาศาสตร  64, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 30-35) 
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เลือก Multimeter อยางไรใหคุมคาและปลอดภัย  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉ. 345 (มิ.ย. 2553)  
 167-170) 
 
วงจรปองกันสําหรับหลอดไฟแอลอีด ี (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉ. 345 (มิ.ย. 2553) 137-144) 
 
วศ. กับการมีสวนรวมของประชาชน  (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ  58, 184 (ก.ย. 2553) 21-26) 
 
วันนกัประดษิฐ  (นิตยสาร สสวท.  38, 164 (ม.ค.-ก.พ. 2553) 8-11) 
 
วิทยาศาสตรเพื่อการสืบสวน (ตอนท่ี 6 ตอ) ประสบการณในงานนิติวิทยาศาสตร  (วารสารวิทยาศาสตร  
 64, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 67) 
 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อความม่ังคง  (วารสารวิทยาศาสตร  64, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2553) 18-25) 
 
วิทยกุระจายเสียงชุมชน  (วารสารกรมประชาสัมพันธ  13, 155 (ส.ค. 2552) 37-38) 
 
ศัตรูธรรมชาติและส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยรวมกับแมลงร้ินดํา  (วารสารวิทยาศาสตร  64, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2553)  
 73-82) 
 
สถาปตยกรรมยั่งยืน บทเรียนจากจอมปลวก  (UPDATE  24, 272 (พ.ค. 2552) 33-36) 
 
สเปเซอร หนทางสูการคํานวณดวยแสง  (UPDATE  24, 261 (มิ.ย. 2552) 27-32) 
 
สารกําจัดศัตรูพืชมือสอง  (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม  32, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552)  
 40-45) 
 
เสนทางเดินของวิทยาเอ็มบริโอหน่ึงในหลักฐานทางววิฒันาการของดารวิน  (วารสารวิทยาศาสตร  64, 1  
 (ม.ค.-ก.พ. 2553) 52-54) 
 
หุนยนตสายพันธุใหม  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉบับพิเศษ 342 (2553) 142-147) 
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หุนยนตแหงอนาคตจากคายฮอนดา  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉบับพิเศษ 342 (2553) 148-156) 
 
องคความรูของ วศ. บนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนองคกรทางวิชาการ  (วารสารกรมวทิยาศาสตรบริการ  
 58, 184 (ก.ย. 2553) 12-15) 
 
อนุภาคนาโนมิตรหรือศัตรู  (วารสารวิทยาศาสตร  64, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2553) 66-69) 
 
อย. ประกาศเพิ่มรายช่ือพืชผลิตชาสมุนไพร  (วารสารวทิยาศาสตร  64, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 60) 
 
อิเล็กทรอนิกสบัลลาสตสําหรับหลอดกาชดิสชารจ  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉ. 341 (มี.ค. 2553)  
 172-186) 
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กฤตภาค 
 
ก11010  9 ป งานสรางปะการังเทียม คืนชีวิตสัตวทะเลเพ่ิมรายไดชาวบาน  เดลินิวส  ฉ. 22,225  
    (19 ส.ค. 2553) 8  
 
ก11059   10 วิธีงายๆ รักษพลังงานกูโลกรอน  (เดลินิวส  ฉ. 22,242 (5 ก.ย. 2553) 19) 
 
ก11072   Smart 02 Gen เคร่ืองผลิตออกซิเจนแบบพกพา  (มติชน  33, 11870 (9 ก.ย. 2553) 23) 
 
ก11035   กทม. ชูแผนจดัการน้ําพืน้ท่ีตะวนัตก  (คมชัดลึก  9, 3236 (30 ส.ค. 2553) 9) 
 
ก11054  กระจกตาสังเคราะห  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8016 (3 ก.ย. 2553) 9) 
 
ก11004   กระดาษจากมูลชางลดปญหาส่ิงแวดลอม  (เดลินวิส  ฉ. 22,224 (18 ส.ค. 2553) 10) 
 
ก10964   กลาโหมเปดตัวเคร่ืองอานบัตร ปชช.   (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7999 (17 ส.ค. 2553) 9) 
 
ก11061   กะเพราศักดิ์สิทธ์ิ พืชคนพบใหมสูงานวิจัยสมุนไพรใหประโยชน  (เดลินิวส  ฉ. 22,243 
    (6 ก.ย. 2553) 4) 
 
ก10961   กาซอารกอนยดือายุกลวยไม ผลงาน นศ.วศิวะ  (มติชน  33, 11846 (16 ส.ค. 2553) 26) 
 
ก11117   กาแฟชะมด  (เดลินิวส  ฉ. 22,242 (5 ก.ย. 2553) 22) 
 
ก11048   การสํารวจและผลิตปโตรเลียมในอาวไทยมีความปลอดภัยและไดมาตรฐานสากล 
    (เดลินวิส  ฉ. 22,238 (1 ก.ย. 2553) 13) 
 
ก11114   กินไอโอดีน...ไมเออ  (คมชัดลึก  (2 ก.ย. 2553) 22) 
 
ก11056   ขาวผวากับกลูตาไทโอน  (มติชน  33, 11865 (4 ก.ย. 2553) 5) 
 



 - 31 -

ก11031   คารบอนเครดิตความหวังเขตปลูกยาง  (เดลินิวส  ฉ. 22,236 (30 ส.ค. 2553) 10) 
 
ก10966     คุมกําเนิดแบบหญิงยุคใหม  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8000 (18 ส.ค. 2553) 3) 
 
ก11024   เคร่ืองตรวจวดัแอลกอฮอลในลมหายใจ  (เดลินิวส  ฉ. 22,235 (29 ส.ค. 2553) 11) 
 
ก11022   เคร่ืองอานบัตรสมารทการดฝมือคนไทย  (เดลินิวส  ฉ. 22,231 (25 ส.ค. 2553) 12) 
 
ก11041   โครงการเข่ือนน้ํางึม 2 แบตเตอร่ีแหงเอเชีย  (มติชน  33, 11853 (23 ส.ค. 2553) 20) 
 
ก11020   งานวิจยัช้ีแอร-สจวรต-นักบิน อัตราเส่ียงเปนมะเร็งสูง 10 เทา  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8007  
    (25 ส.ค. 2553) 7) 
 
ก11016   จากลูกช้ินปลาเรืองแสงลามถึงซูชิ ฉลากสินคาเนื้อสัตว อย. เขมส่ังติด  (เดลินวิส ฉ. 22,230  
    (24 ส.ค. 2553) 2) 
 
ก11014   จุลินทรียมีประโยชนชวยเสริมสรางภูมิคุมกัน  (เดลินิวส  ฉ. 22,228 (22 ส.ค. 2553) 4) 
 
ก11111   ชาใบเมาแตงรสตานมะเร็ง มทร. อีสานสูชุมชน  (มติชน  33, 11862 (1 ก.ย. 2553) 23) 
 
ก11046   ไซลิทอล มากประโยชน ปองกันเบาหวาน-ฟนผุ  (เดลินวิส  ฉ. 22,235 (29 ส.ค. 2553) 4) 
 
ก11034   ตัวเรือดดื้อสารเคมีกําจัดแมลง  (มติชน  33, 11860 (30 ส.ค. 2553) 10) 
 
ก11063   ถังดักไขมันครัวเรือนผลงานเดนมูลนิธิปดทองหลังพระ-ชัยพัฒนา  (มติชน 33, 11868  
    (7 ก.ย. 2553) 21) 
 
ก11051   ท่ีดักหอยเชอร่ีนวตักรรมของนักคิดเปนมิตรกับธรรมชาติ  (เดลินวิส  ฉ. 22,239 (2 ก.ย.  
    2553) 9) 
 
ก11049   นักวจิัยโปรตีโอมิกส  (เดลินวิส  ฉ. 22,238 (1 ก.ย. 2553) 12) 
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ก11007   แนะลดเสียงไอพอดปองกันหูตึง  (มติชน  33, 11849 (19 ส.ค. 2553) 32) 
 
ก11012   บลูเรยไมฮ็อตอยางท่ีคาด  (มติชน  33, 11851 (21 ส.ค. 2553) 19) 
 
ก11047   ประโยชนของเคอรเซติน  (เดลินิวส  ฉ. 22,239 (2 ก.ย. 2553) 2) 
 
ก11027   ปองกันภูมิแพจากไรฝุน  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8009 (27 ส.ค. 2553) 3) 
 
ก11018   เปล่ียนกากออยเปนปุยหมัก เพิ่มคาวัสดุเหลือใชโรงงานน้าํตาล  (คมชัดลึก  9, 3230  
    (24 ส.ค. 2553) 12) 
 
ก11015   เปล่ียนพลาสติกเปนน้ํามันดบิ หัวหินโมเดล เมืองไรขยะ  (กรุงเทพธุรกจิ  23, 8005 (23 ส.ค.  
    2553) 9) 
 
ก11017   ผนังเซรามิคลดโลกรอน  (มติชน  33, 11854 (24 ส.ค. 2553) 23) 
 
ก11115   ผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุง-แมลงวัน ของดีเทคโนฯ ลาดกระบัง  (มติชน  33, 11866 (5 ก.ย.  
    2553) 7) 
 
ก11040   พบกะเพราพนัธุใหมของโลก  (มติชน  33, 11861 (31 ส.ค. 2553) 13) 
 
ก11071   พลาสติกจากน้ํามันถ่ัวเหลืองนํารองตลาดสีเขียวรับอนาคต  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8022  
    (9 ก.ย. 2553) 7) 
 
ก11070   พัฒนาพลังงานทดแทนจากขาว ทําครบวงจรแหงแรกในไทย  (คมชัดลึก  9, 3246 (9 ก.ย.  
    2553) 12) 
 
ก11026   เพิรกจัดไทยติดอันดับ 6 ละเมิดทรัพยสินทางปญญา  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8008 (26 ส.ค.  
    2553) 3) 
 
ก11057   ฟกทองประโยชนท่ีมากกวาบํารุงสายตา  (เดลินิวส  ฉ. 22,242 (5 ก.ย. 2553) 4) 
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ก11032   ฟลมบรรจุภัณฑสําหรับผักและผลไมสด  (เดลินิวส  ฉ. 22,237 (31 ส.ค. 2553) 23) 
 
ก11044   ภูมิปญญาเกษตรอินทรียเคร่ืองหยอดเมล็ดตนกลาสําหรับนาโยน  (มติชน  33, 11857 
    (27 ส.ค. 2553) 8) 
 
ก10998   มทร. ธัญบุรี วิจัยกาซชีวภาพจากข้ีหมูขับเคลื่อนรถยนตแทนนํ้ามันเช้ือเพลิง  (เดลินวิส  
    ฉ. 22,223 (17 ส.ค. 2553) 16) 
 
ก11040   ม. ราชภัฏเพชรบุรีประดิษฐเคร่ืองขัดผิวมะนาว  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8014 (1 ก.ย. 2553) 9) 
 
ก11251  มะเมาไทยบลูเบอรร่ี (กรุงเทพธุรกิจ  11, 586 (14 ส.ค. 2553) 6) 
 
ก10967   มาตรฐาน HA ไทย เพื่อบริการสุขภาพท่ีดสํีาหรับคนไทย  (มติชน  33, 11849 (19 ส.ค.  
    2553) 10) 
 
ก11002   ยาเม็ดปารต้ี สารเสพติดชนิดใหม  (เดลินิวส  ฉ. 22,224 (18 ส.ค. 2553) 9) 
 
ก11001   ยูเอ็นเผยโลกแหงแลงข้ันวกิฤต  (มติชน  33, 11848 (18 ส.ค. 2553) 32) 
 
ก11032   ระดมสมองเร่ืองปา รับมือภาวะโลกรอน  (เดลินวิส  ฉ. 22,236 (30 ส.ค. 2553) 10) 
 
ก11118   ระวังอันตรายจากเสียงรบกวน  (มติชน  33, 11867 (6 ก.ย. 2553) 18) 
 
ก11066   เรงดึงชุมชนพ่ึงพลังงานทดแทน สนพ. ชูเกาะชางนํารอง กรีนไอแลนด  (คมชัดลึก  9, 3244  
    (7 ก.ย. 2553) 7) 
 
ก11042   โรงไฟฟาพลังงานลมแหงแรก  (คมชัดลึก  9, 3231 (25 ส.ค. 2553) 12) 
 
ก11008   ลวงความลับ-ดักฟงคล่ืนมือถือ  (มติชน  33, 11849 (19 ส.ค. 2553) 26) 
 
ก11112   วิจัยสําเร็จสมุนไพรสูมะเร็ง  (เดลินวิส  ฉ. 22,238 (1 ก.ย. 2553) 1, 15) 
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ก11028   แวนวิเศษ X-Ray สามมิติ  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8009 (27 ส.ค. 2553) 9) 
 
ก11011   เสนใยอาหารในผลมะเด่ือฝร่ัง  (เดลินวิส  ฉ. 22,226 (20 ส.ค. 2553) 10) 
 
ก11045   หนึ่งเดยีวในโลก เคร่ืองสกัดน้ํามันปาลมแหงหีบรวม  (มติชน  33, 11857 (27 ส.ค. 2553)  
    23) 
 
ก11052   หอตรวจวัดคารบอนไดออกไซด เครือขายเฝาระวังโลกรอน  (มติชน  33, 11864 (3 ก.ย. 
    2553) 26) 
 
ก11013   หุนยนตวนิิจฉัยโรคเสนประสาทสวนปลายในผูปวยเบาหวาน  (เดลินวิส  ฉ. 22,227  
    (21 ส.ค. 2553) 30) 
 
ก11003   เห็ดหลินจือแดงทางเลือกใหมคนรักสุขภาพ ท่ีพึ่งสุดทายผูปวยมะเร็ง  (มติชน  33, 11848  
    (18 ส.ค. 2553) 20) 
 
ก11002   อาหารที่ดีตอหัวใจ  (เดลินิวส  ฉ. 22,227 (21 ส.ค. 2553) 30) 
 
ก11015   อาหารสําหรับสายตาท่ีดี   (เดลินิวส  ฉ. 22,229 (23 ส.ค. 2553) 25) 
 
ก11039   โอริงจัดฟนจากยางพาราฝมือคนไทยทดแทนนําเขา  (คมชัดลึก  9, 3237 (31 ส.ค. 2553) 12) 


