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BOOKS, E-BOOK, THESES AND PAMPHLETS 
 

BIOTECHNOLOGY 
 
660.6  
BIOp Bioprocess control / edited by Denis Dochain.  London ;  Hoboken, N.J. :  Wiley,  
  c2008.  242 p.  (Control systems, robotics and manufacturing series.) 
 
610.28 
COL Colloidal nanoparticles in biotechnology / edited by Abdelhamid Elaissari.  Hoboken, N.J. :  
  Wiley-Interscience : John Wiley & Sons,  c2008.  xiii, 358 p.  
 
Ref. 
660.6   
TEC  Technology transfer in biotechnology : a global perspective / edited by Prabuddha Ganguli,  
  Rita Khanna and Ben Prickril.  Weinheim : Wiley-VCH, c2009. xii, 217 p.  
 
FOOD & FOOD TECHNOLOGY 
 
664.062 
FOOd Food colours / edited by Victoria Emerton.  Surrey, UK. : Leatherhead Pub. ; Oxford, UK. :  
  Blackwell Pub.,  c2008.   xvi, 197 p.  (Ingredients handbook series.) 
 
MATERIALS 
 
620.5 
NANh  Nanohybridization of organic-inorganic materials / Atsushi Muramatsu, Tokuji  
   Miyashita, editors.  Berlin :  Springer,  c2009. xvii, 288 p. (Advances in materials  
   research ; 13.) 
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PAINT & PAINT INDUSTRY 
 
Ref. 
629.26   
AUT  Automotive paints and coatings / edited by Hans-Joachim Streitberger and Karl-Friedrich  
  Dossel.  Weinheim : Wiley-VCH, c2008.   xxiv, 493 p.  
 
PLANTS 
 
584.33 
BLO Block, Eric. 
   Garlic and other alliums : the lore and the science / Eric Block.  Cambridge :  
  RSC Pub.,  c2010.  xx, 454 p.  
 
POWER & ENERGY 
 
Ref. 
621.31   
FUE  Fuel cell catalysis : a surface science approach / edited by Marc T.M. Koper.  Hoboken,  
  N.J. : Wiley,  c2009. xiii, 697 p. (Wiley series on electrocatalysis and  
  electrochemistry.) 
 
665.81 
HYDo Hydrogen as a future energy carrier / edited by Andreas Zuttel, Andreas Borgschulte, 
  and Louis Schlapbach.  Weinheim : Wiley-VCH,  c2008.  xiv, 427 p.  
 
Ref. 
621.313  
MIC  Microfabricated power generation devices : design and technology / edited by Alexander  
  Mitsos and Paul I. Barton.  Weinheim : Wiley-VCH, c2009.  xvii, 283 p.  
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621.312136  
VOG Vogel, Werner. 
   Large-scale solar thermal power : technologies, costs and development /  
  Werner Vogel and Henry Kalp.  Weinheim : Wiley-VCH,  c2010.  xxx, 477 p.  
 
SPECTROSCOPY 
 
543.57 
NAK   Nakamoto, Kazuo. 
6th ed.    Infrared and Raman spectra of inorganic and coordination compounds / Kazuo  
   Nakamoto.  6th ed.  Hoboken, N.J. : Wiley,  c2009.  xi, 419 p.  
 
SURFACTANTS 
 
Ref. 
668.1   
BIO  Biobased surfactants and detergents : synthesis, properties, and applications / editors,  
  Douglas G. Hayes ... [et al.]  Urbana, Ill. : AOCS Press, c2009. viii, 492 p.  
 
Ref. 
668.12  
SOAp  Soap manufacturing technology / editor, Luis Spitz.  Urbana, Ill. : AOCS Press,  c2009. 
  vii, 474 p.  
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AUDIO-VISUAL MATERIALS 
 
วีดิทัศน  
65   หินความแข็งท่ีมีคุณคา  [วีดทัิศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากดั.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  c2550. 
แผน 1-2.  2 แผน  (กบนอกกะลา) 
 
วีดิทัศน 
67  เปดไหปลารา  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท, c2549.  2 แผน. 
แผน 1-2  (กบนอกกะลา) 
 
วีดิทัศน 
68  ลม ฟา เมฆ ฝน คนพยากรณ  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษทั,  c2550 
แผน 1-2  2 แผน.  (กบนอกกะลา) 
 
วีดิทัศน  
69 ไขมุกของลํ้าคาใตฝาหอย  [วีดิทัศน] /  บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  c2552. 
แผน 1-2  2 แผน.  (กบนอกกะลา)  
 
วีดิทัศน 
70  ขยะถุงพลาสติก  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษทั,  [2551?]  2 แผน. 
แผน 1-2  (จุดเปล่ียนแนวแนแกไขในส่ิงผิด) 
 
วีดิทัศน  
72  ไมเอาน้ํามันทอดซํ้า  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากดั.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  [2551?].  2 แผน. 
แผน 1-2  (จุดเปล่ียนแนวแนแกไขในส่ิงผิด) 
 
วีดิทัศน  
73  ขวดใส ๆ ทํารายโลก [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากดั.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  [2551?].  2 แผน. 
แผน 1-2  (จุดเปล่ียนแนวแนแกไขในส่ิงผิด) 
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วีดิทัศน 
74  ผลไมเคลือบยาพิษ  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  [2551?]. 2 แผน. 
แผน 1-2  (จุดเปล่ียนแนวแนแกไขในส่ิงผิด) 
 
วีดิทัศน  
75  มหัศจรรยอาหารเชา  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากดั.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  [2551?].  2 แผน. 
แผน 1-2  (จุดเปล่ียนแนวแนแกไขในส่ิงผิด) 
 
วีดิทัศน 
76 ของเลนอันตราย  [วีดิทัศน] /  บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษทั,  [2551?]. 2 แผน. 
แผน 1-2  (จุดเปล่ียนแนวแนแกไขในส่ิงผิด) 
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PATENTS & INVENTIONS 
 

Pat. file 167 : METHOD FOR PRODUCING PULP FROM GREEN ALGAE 
 

1. DE 10-2008/053,858 Algen-faserstoff.  
2. EP 0,565,920 Procedure for manufacturing paper from seaweed and paper 

   paper thus obtained.. 
3. JP 04-202,872 Production of pulp. 
4. JP 04-202,888 Production of pulp.  
5. JP 04- 202,892 Pulp sheet paper. 
6. US 1,675,244 Manufacture of paper, paperboard, building boards, roofing  

   and flooring sheets and cloths, and the like. 
7. US 4,104,115 Method of making paper from water insoluble alginate 

   fibers and the paper produced. 
8. US 4,562,110 Process for the production of alginate fibre material  

   and products made therefrom. 
9. US 5,472,569 Paper comprising cellulose fiber and seaweed  

   particles in integral form. 
10. US 5,500,086   Method for producing pulp from green algae.   
11. US 7,622,019 Pulp and paper made from Rhodophyta and   

   manufacturing method thereof.    
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
STANDARDS & REGULATIONS 
 
Std. 
ASTM ASTM International 
2011   Annual book of ASTM standards 2011 / ASTM International.  West  
Sect.5   Conshohocken, Pa. : ASTM International, c2011.  2 v.  
 
ประเทศไทย 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

 มอก. 84 – 2552  (แกไขคร้ังท่ี 1) แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ชอลก
สําหรับกระดานดํา (แกไขคร้ังท่ี 1) 

 มอก. 121 เลม 7 – 2552 วิธีทดสอบส่ิงทอ เลม 7 เกลียวของเสนดาย 
 มอก. 121 เลม 9 – 2552 วิธีทดสอบส่ิงทอ เลม 9 แรงดึงสูงสุดและการยืดของ 
   ผาท่ีแรงดึงสูงสุด โดยวิธีดึงเต็มหนากวางของช้ิน 
   ทดสอบ 
 มอก. 121 เลม 20 – 2552 วิธีทดสอบส่ิงทอ เลม 20 การเปล่ียนแปลงขนาดของ 
   ผาเม่ือแชน้ําเยน็ 
 มอก. 121 เลม 22 – 2552 วิธีทดสอบส่ิงทอ เลม 22 การตานการเปยกน้ําของ 
   ผิวผาโดยวิธีพนน้ํา 

มอก. 121 เลม 27 – 2552 วิธีทดสอบส่ิงทอ เลม 27 แรงดึงตะเข็บของผาและ 
  วัสดุส่ิงทอ 
มอก. 237 – 2552 แหวนยางสําหรับทอน้ํา 
มอก. 1144 – 2552 ทอยางสําหรับไอน้ําอ่ิมตัว 
มอก. 1184 – 2552   ทอยางไฮดรอลิกเสริมส่ิงทอ 
มอก. 2476 – 2552 ถุงมือยางท่ีใชในงานบาน 
มอก. 2477 – 2552 ถุงฝายยาง 
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มอก. 2478 – 2552 ยางผสมเสร็จสําหรับการหลอดอกยางแบบรอนของ 
  ยางรถยนตเชิงพาณิชย 
มอก. 2479 – 2552 ยางกันเรือกระแทกรูปทอทรงกระบอกและรูปตัวว ี
มอก. 2481 – 2552 เคร่ืองขูดหินน้าํลายไฟฟา 
มอก. 2488 – 2552 ปูนปลาสเตอรสําหรับทําแบบในอุตสาหกรรม 
  เซรามิก 
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SELECTED ARTICLES 
 
Amine, melamine, and amide N-halamines as antimicrobial additives for polymers (Industrial &  
 Engineering Chemistry Research  49 (22) 2010 : 11206-11213)  
 
Analysis of residues of 81 pesticides on ginkgo leaves using QuECHERS sample preparation and  
 gas chromatography/mass spectrometry (Journal of AOAC International  94 (1) 2011 : 313-321) 
 
Analytical methods applied to the determination of pesticide residues in foods of animal origin. A  
 review of the past two decades  (Journal of Chromatography A 1218 (8) 2011 : 1021-1036) 
 
Calculation of pressure-temperature diagrams and distance for phase transition in polyethylene  
 solutions  (Industrial & Engineering Chemistry Research  49 (23) 2010 : 12242-12253) 
 
Chromatographic selectivity triangles  (Journal of Chromatography A 1218 (4) 2011 : 556-586) 
 
Citrinin (CIT) determination in rice samples using a micro fluidic electrochemical immunosensor  
 (Talanta  83 (3) 2011 : 966-973) 
 
Conversion of ceramic UO2 pellets for HTR-10 fuel elements into nitrate with N2O4 (Industrial &  
 Engineering Chemistry Research  49 (22) 2010 : 11195-11199) 
 
Convert waste heat into eco-friendly energy (Hydrocarbon Processing  89 (12) 2010 : 57-61) 
 
Curing cycle optimization of a thick-section rubber part  (Rubber Chemistry and Technology 83 (4)  
 2010 : 331-348) 
 
Current approaches to trace analysis of pharmaceuticals and personal care products in the  
 environment  (Journal of Chromatography A 1218 (4) 2011 : 603-618) 
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Dehydrogenation of methylcyclohexane to produce high-purity hydrogen using membrane reactors  
 with amorphous silica membranes  (Industrial & Engineering Chemistry Research 49 (22) 2010 :  
 11287-11293) 
 
Designing the correct pressure-relieving system (Hydrocarbon Processing  89 (11) 2010 : 49-50, 52,  
 54) 
 
Detection of banned nitrofuran metabolites in animal plasma samples using UHPLC-MS/MS   
 (Journal of Chromatography B 879 (2) 2011 : 159-166) 
 
Determination of bactericidal efficacy of essential oil extracted from orange peel on the food contact  
 surfaces  (Food Control 21 (12) 2010 : 1710-1715) 
 
Determination of β-lactam antibiotics in milk based on magnetic molecularly imprinted polymer  
 extraction coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (Journal of  
 Chromatography B 878 (32) 2010 : 3421-3426) 
 
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in shrimp  (Journal of Agricultural and 
  Food Chemistry  58 (23) 2010 : 12101-12104) 
 
Development of a solid phase dispersion-pressurized liquid extraction method for the analysis of  
 suspected fragrance allergens in leave-on cosmetics (Journal of Chromatography A 1217 (52)  
 2010 : 8087-8094) 
 
Development of a solid-phase microextraction gas chromatography with microelectron-capture  
 detection method for the determination of 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane in rinse-off cosmetics   
 (Journal of Chromatography A 1217 (43) 2010 : 6634-6639) 
 
Direct LC-ES-MS/MS determination of phthalates in physiological saline solutions  (Journal of  
 Chromatography B 879 (3-4) 2011 : 231-235) 
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Directly suspended droplet microextraction with in injection-port derivatization coupled to gas  
 chromatography-mass spectrometry for the analysis of polyphenols in herbal infusions, fruits  
 and functional foods  (Journal of Chromatography A 1218 (5) 2011 : 639-646) 
 
Distearyldimethylammonium chloride (Cosmetics & Toiletries 126 (2) 2011 : 80, 82-83) 
 
The effect of mixed filler sizes on the fiber diameter of electrospun butyl rubber formulations   
 (Rubber Chemistry and Technology  83 (4) 2010 : 349-357) 
 
Electrochromatography in cyclic olefin copolymer microchips : a step towards field portable  
 analysis  (Journal of Chromatography A 1217 (51) 2010 : 8001-8008) 
 
Ethanol dehydration using hydrophobic and hydrophilic polymer membranes (Industrial &  
 Engineering Chemistry Research 49 (23) 2010 : 12067-12073) 
 
EU regulation No. 1223/2009 part II : prohibited ingredients, definitions and more  (Cosmetics &  
 Toiletries 126 (1) 2011 : 16, 18-21) 
 
Evaluation of a method based on liquid chromatography-diode array detector-tandem mass  
 spectrometry for a rapid and comprehensive characterization of the fat-soluble vitamin and  
 carotenoid profile of selected plant foods  (Journal of Chromatography A 1218 (5) 2011 : 684- 
 697) 
 
Exploiting neoteric solvents for sustainable catalysis and reaction engineering : opportunities and  
 challenges  (Industrial & Engineering Chemistry Research  49 (21) 2010 : 10218-10229) 
 
Fast jacking system for zinc pots to minimize downtime of continuous galvanizing lines  (MPT  
 International  33 (6) 2010 : 52, 54, 56) 
 
First heat-recovery coke plant in Brazil  (MPT International  33 (6) 2010 : 30-32) 
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Hair analysis and self-report of methamphetamine use by methamphetamine dependent individuals  
 (Journal of Chromatography B 879 (7-8) 2011 : 541-547) 
 
Highly selective synthesis of propylene glycol ether from methanol and propylene oxide catalyzed  
 by basic ionic liquid  (Journal of Chemical Technology and Biotechnology  86 (1) 2011 : 105- 
 108) 
 
Hydrolyzed jojoba esters to potentiate glycerin moisturization (Cosmetics & Toiletries 126 (2) 2011  
 : 96, 98-103) 
 
Hyphenations in planar chromatography (Journal of Chromatography A 1217 (43) 2010 : 6600- 
 6609) 
 
In vitro production of Clostridium difficile spores for use in the efficacy evaluation of disinfectants :  
 a precollaborative investingation  (Journal of AOAC International  94 (1) 2011 : 259-272) 
 
Increased filler content by co-flocculation of chemical pulp fines and filler (Appita Journal  63 (4)  
 2010 : 276-280) 
 
Increasing solar absorption for photocatalysis with black hydrogenated titanium dioxide  
 nanocrystals  (Science 331 (6018) 2011 : 746-750) 
 
Investigations of the thermal properties, nucleation kinetics, and growth of γ-aminobutyric acid in  
 aqueous ethanol solution  (Industrial & Engineering Chemistry Research 49 (22) 2010 : 11170- 
 11175) 
 
Improvement of fish freshness determination method by the application of amorphous freeze-dried  
 enzymes  (Journal of Agricultural and Food Chemistry  58 (23) 2010 : 12456-12461) 
 
Investigation of the persistence of levamisole and oxyclozanide in milk and fate in cheese (Journal  
 of Agricultural and Food Chemistry  58 (23) 2010 : 12204-12209) 
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Investigations on the stability of stevioside and rebaudioside A in soft drinks (Journal of  
 Agricultural and Food Chemistry  58 (23) 2010 : 12216-12220) 
 
Kinetic model for the transformation of bioethanol into olefins over a HZSM-5 zeolite treated with  
 alkali (Industrial & Engineering Chemistry Research  49 (21) 2010 : 10836--10844) 
 
Long-chain quaternary EPK2 surface sizing and print quality evaluation  (Appita Journal  63 (4)  
 2010 : 300-307) 
 
Maximizing the yield when processing skull and slag to re-capture valuable materials  (MPT  
 International  33 (6) 2010 : 34-36) 
 
Metal powders by hydrometallurgical route - a review  (Interceram  59 (5) 2010 : 287-297) 
 
Molecular complex-based dispersive liquid-liquid microextraction : analysis of polar compounds in  
 aqueous solution  (Journal of Chromatography A  1217 (45) 2010 : 7010-7016) 
 
Molecularly imprinted solid-phase extraction for the selective determination of valnemulin in feeds  
 with high performance liquid chromatography  (Journal of Chromatography B 879 (2) 2011 :  
 181-185) 
 
Nanotechnology has potential applications in latex dipping  (Rubber Asia  25 (2) 2011 : 29-31)  
 
A new method research for determination of natural pigment crocin yellow in foods by solid-phase  
 extraction ultrahigh pressure liquid chromatography  (Journal of Chromatography A 1218 (11)  
 2011 : 1423-1428) 
 
A novel molecularly imprinted polymer for simultaneous extraction and determination of sudan  
 dyes by on-line solid phase extraction and high performance liquid chromatography  (Journal of  
 Chromatography A 1217 (45) 2010 : 6995-7002) 
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Oak, green tea and orange derivatives to disrupt JAK/STAT, NF-kB irritation pathways  (Cosmetics  
 & Toiletries  126 (1) 2011 : 30, 32-39) 
 
Optimization design for DTB industrial crystallizer of potassium chloride  (Industrial &  
 Engineering Chemistry Research  49 (21) 2010 : 10297-10302) 
 
Paper machine disturbance analysis  (Appita Journal  63 (4) 2010 : 268-272) 
 
Pharmaceutical salt formation guided by phase diagrams  (Industrial & Engineering Chemistry  
 Research  49 (24) 2010 : 12503-12512) 
 
Photostabilization of retinol and retinyl palmitate by ethylhexyl methoxycrylene (Cosmetics &  
 Toiletries 126 (1) 2011 : 40, 42-48) 
 
Polymeric hollow-fiber heat exchangers for thermal desalination processes (Industrial &  
 Engineering Chemistry Research  49 (23) 2010 : 11961-11977) 
 
Potential of nanoparticles in sample preparation  (Journal of Chromatography A 1218 (4) 2011 :  
 620-637) 
 
Preliminary study on converting hybrid poplar to high-value chemicals and lignin using organosolv  
 ethanol process  (Industrial & Engineering Chemistry Research  49 (23) 2010 : 12156-12163) 
 
Pretreatment of oily samples for analysis by flow injection-spectrometric methods  (Talanta  83 (3)  
 2011 : 691-699) 
 
Quantitative analysis of volatiles from solid matrices of vegetable origin by high concentration  
 capacity headspace techniques : determination of furan in roasted coffee  (Journal of  
 Chromatography A 1218 (6) 2011 : 753-762) 
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Relationship between red wine grades and phenolics. 1. tannin and total phenolics concentrations 
 (Journal of Agricultural and Food Chemistry  58 (23) 2010 : 12313-12319) 
 
A review of genomic techniques in cosmetics testing  (Cosmetics & Toiletries 126 (2) 2011 : 112- 
 117) 
 
Supersaturation control and heterogeneous nucleation in membrane crystallizers : facts and  
 perspectives  (Industrial & Engineering Chemistry Research 49 (23) 2010 : 11878-11889) 
 
Synthesis and evaluation of molecularly imprinted core-shell carbon nanotubes for the  
 determination of triclosan in environmental water samples  (Journal of Chromatography A 1217  
 (52) 2010 : 8095-8102) 
 
Towards the implementation of quality by design to the production of therapeutic monoclonal  
 antibodies with desired glycosylation patterns  (Biotechnology Progress 26 (6) 2010 : 1505- 
 1527) 
 
Trans-Fatty acid isomers in two sesame (Sesamum indicum L.) seed byproducts under processing   
 (Journal of Agricultural and Food Chemistry  58 (23) 2010 : 12210-12215) 
 
Ultra high pressure liquid chromatography for crude plant extract profiling  (Journal of AOAC  
 International  94 (1) 2011 : 51-70) 
 
Unusual thermoelastic properties of methanol monohydrate  (Science  331 (6018) 2011 : 687-688) 
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INFORMATION FILES 
 
IF 107 (92) Advances in controlled release devices for food packaging applications (Trends in 
                                 Food Science & Technology  21 (12) 2010 : 591-598) 
 
IF 92 (148) Aesthetics and environment, kilns and carbon  (Ceramics Monthly  59 (2) 2011 : 48- 
                                 53) 
 
IF 84 (103) Artificial neural network study : protective textiles for defense applications  (AATCC  
                                 Review  11 (1) 2011 : 75-79) 
 
IF 81 (109) Broad spectrum SPF 36 sunscreen cream  (HAPPI (Household & Personal Products  
                                 Industry)  47 (12) 2010 : 20, 22-24) 
 
IF 51 (168)  Biological evaluation and chemical characterization of photochemically crosslinked  
   surgical gloves  (Rubber World  243 (2) 2010 : 17-20) 
 
IF 92 (146) Ceramic tile formulations from industrial waste  (Interceram  60 (1) 2011 : 36-41) 
 
IF 110 (163)  Characterization of absorbent polymers for the removal of volatile hydrophobic  
   pollutants from air  (Journal of Chemical Technology and Biotechnology  86 (1)  
   2011 : 47-53) 
 
IF 106 (80)  Chemical looping technology and its fossil energy conversion applications (Industrial  
   & Engineering Chemistry Research  49 (21) 2010 : 10200-10211) 
 
IF 10 (20)  Conceptual study on Maillardized dietary fiber in coffee  (Journal of Agricultural and  

 Food Chemistry  58 (23) 2010 : 12244-12249) 
 

IF 96 (61)  Climate and human evolution  (Science 331 (6017) 2011 : 540-542) 
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IF 57 (243)  The dechromatation step in wastewater treatment plants : fundamental role and  
   optimization  (Industrial & Engineering Chemistry Research 49 (23) 2010 : 12217- 
   12223) 
 
IF 107 (93)  Determination of volatile organic compounds in recycled polyethylene terephthalate  
   and high-density polyethylene by headspace solid phase microextraction gas  
   chromatography mass spectrometry to evaluate the efficiency of recycling processes 
   (Journal of Chromatography A 1218 (10) 2011 : 1319-1330) 
 
IF 39 (18)  Development of green composites from furfuryl palmitate  (Industrial & Engineering  
   Chemistry Research  49 (22) 2010 : 11357-11362) 
 
IF 71 (20)  Does the smoke ever really clear? : thirdhand smoke exposure raises new concerns   
   (Environmental Health Perspectives  119 (2) 2011 : A71-A74) 
 
IF 116 (35)  Electrochemical photovoltaic cells - review of recent developments  (Journal of  
   Chemical Technology and Biotechnology  85 (12) 2010 : 1547-1552) 
 
IF 68 (76)  Engineering a healthy body  (Chemical Engineering Progress 106 (9) 2010 : 32-37) 
 
IF 92 (147)  Expanding your palette in mid-range firing  (Ceramics Monthly  59 (1) 2011 : 48-51) 
 
IF 83 (121) A European perspective on progress in moving away from the mouse bioassay for  
  marine-toxin analysis  (TrAC (Trends in Analytical Chemistry)  30 (2) 2011 : 239- 
  253) 
 
IF 135 (73) Evaluation of beer deterioration by gas chromatography-mass spectrometry/ 
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บทความวารสารไทย 
 
10 วิธีปองกันภัยคุกคามทางอินเทอรเน็ต  (ไมโครคอมพิวเตอร  28, 295 (Feb. 2010) 61-63) 
 
Activated Sludge กับปญหาแบคทีเรียสายใย  (INNO MAG  37, 211 (Jun.-Jul. 2010) 39-43) 
 
Bio-Plastics Packaging ธุรกิจสีเขียวตอบโจทยรักษาโลก  (NFI QUARTERLY  1, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552)  
     69-74) 
 
CYP 1A : ดัชนีตรวจวัดการปนเปอนของน้ํามันปโตรเลียมในส่ิงแวดลอม  (GREEN RESEARCH  6, 12  
 (พ.ค. 2552) 26-29) 
 
ELSD กับงานวิเคราะหสมุนไพรและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ  (R & D NEWSLETTER  16, 1  
 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 17-21) 
 
Food Encapsulator and Masker จากสารสกัดเกสรดอกไม   (NFI QUARTERLY  1, 4   (ต.ค.-ธ.ค.  
 2552) 67-68) 
 
Nanobiotechnology ในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร  (INNO MAG  37, 212 (Aug.-Sep. 2010)  
 32-34) 
กรดอะมิโนสําหรับพืชปุยอินทรียน้ํานวัตกรรมใหมของเกษตรกรไทย  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 483 
 (15 ก.ค. 2553) 101) 
 
กะเม็ง : สมุนไพรไมมหัศจรรยตานมะเร็ง   (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 483 ( ก.ค. 2553) 74) 
 
กาซชีวภาพจากการผลิตแผนยางพาราเพ่ือส่ิงแวดลอมและชุมชน  (นิตยสารยางไทย  1, 6 (มิ.ย. 2553)  
 72-74) 
 
กาแฟใหอะไรกับคุณบาง  (หมอชาวบาน  31, 369 (ม.ค. 2553) 40-43) 
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การกําจัด CO2 (กาซเรือนกระจก) จากการผลิตเอทานอลดวยสาหราย  (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 24, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 57-59) 
 
การใชพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย  (INDUSTRY NEWS  5, 79 (Apr. 2010) 72-75) 
 
การใชสารใหความคงตัวปรับปรุงคุณภาพซอรเบทแกวมังกรพันธุสีแดง  (อาหาร  39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552)  
 241-248) 
 
การใชแสงธรรมชาติและอุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหวรวมกับบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสชนิดหร่ีแสง   
 (วิศวกรรมสาร  62, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2552) 72-78) 
 
การตรวจสอบสิทธิบัตรยาในประเทศไทย  (R & D NEWSLETTER  16, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 27-28) 
 
การทําไขเค็มโดยใชภูมิปญญาไทย (ไขเค็มสมุนไพร)   (ขาวเทคโนโลยสํีาหรับชาวชนบท  ฉ. 110  
 (ม.ค.-มี.ค 2553) 6) 
 
การบริหารทรัพยสินทางปญญา  (R & D NEWSLETTER  16, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 27-28) 
 
การประยกุตใช QC & QA ในฟารมสุกร  (ประชาคมวิจยั  15, 88 (พ.ย.-ธ.ค. 2552) 10-14) 
 
การประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวางเพื่อส่ิงแวดลอม  (วิศวกรรมสาร  62, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2552) 52-56) 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศดานพลังงานในอาคารโดยวิธีแผนท่ีพลังงาน  (วิศวกรรมสาร  62, 1  
 (ม.ค.-ก.พ. 2552) 44-51) 
 
การศึกษาวิธีทําลายเช้ือโรคอาหารเปนพษิในหอยแครง  (อาหาร  39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 250-257) 
 
กินผักอยางไรใหปลอดภยัไมเปนมะเร็ง  (เสนทางเศรษฐี  16, 255 (มิ.ย. 2553) 34) 
 
ไก สาหรายน้ําจืดมากคุณคาทางอาหารแปรรูปเปนอาหารเลิศรสหลากเมนู กลุมแปรรูปสาหรายน้ําจดื 
 บานหนองบัว อ.ทาวังผา จ.นาน  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  ฉ. 11 (2552) 48-53) 
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ขาวเกรียบทอดทราย ร.ร.บานกูบู ไรน้ํามัน-ภูมิปญญาทองถ่ินเมืองนรา  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 481  
 (มิ.ย. 2553) 97) 
 
ขาวแตน...บานสันกอเก็ต เชียงใหม ผลิตภัณฑสรางอาชีพรายไดใหกบัชุมชน  (เทคโนโลยีชาวบาน  
 22, 483 (15 ก.ค. 2553) 95) 
 
ข้ีเถา อะลูมิเนยีม เตรียมเปนสารสม  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 53-56) 
 
ไขเค็มท่ีไมเค็มเหมือนช่ือ  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 480 (1 มิ.ย. 2553) 93) 
 
ครีมบํารุงผิวจากเห็ดแครง...มีสารตานอนุมูลอิสระชะลอผิวแกกอนวยั  (จดหมายขาว วว.  13, 6  (มิ.ย. 
 2553) 6-7) 
 
ควบคุมระบบอานบารโคดชีวภาพ ความหวังผลิตวัคซีนครอบจักรวาล  (UPDATE  25, 268 (ม.ค. 2553)  
 11) 
 
ความเขาใจผิดเร่ืองแคลอร่ี : ทําไมฉลากอาหารถึงผิด   (UPDATE  25, 268 (ม.ค. 2553) 41-45) 
 
ความเปนไปของสมุนไพร 13 ชนิด  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 86-89) 
 
คารบอนเครดิต...ธุรกิจกูโลกรอน  (INDUSTRY NEWS  5, 77 (Feb. 2010) 77-79) 
 
คุณคาทางอาหารของหมอนและไหม   (กสิกร  82, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2552) 39-42) 
 
เคปเลอรคนพบดาวเคราะหใหม 5 ดวง   (ทางชางเผือก  29, 1 (1 ม.ค. 2553) 4-5) 
 
เคร่ืองตรวจวดัปริมาณสารเคอรคูมินอยด (curcuminoids) ในขมิ้นชัน  (PANTIP TCC GUIDE  10, 44  
 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 78) 
 
เคร่ืองปอกเปลือกกระเทียม วว.   (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 75-77) 
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โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม  (วารสารพลังงานทางเลือก  4, 17  
 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 26-31) 
 
จับตามอง 'Soy Peptide' เคร่ืองดื่มบํารุงสมอง?   (อาหาร  39, 3  (ก.ค.-ก.ย. 2552) 233-234) 
 
จากไวนมาเปนน้ํามังคุดของ 'รวิภัทร มาลาพล'   (กสิกร  82, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2552) 93-100) 
 
จากเศษไหมเหลือท้ิง...เปนผงไหมสูงคา  (TINT MAGAZINE  Iss. 7 (May-Jun. 2009) 6-8) 
 
จุลินทรียสุขภาพในน้ํานมแม  (อาหาร  39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 239) 
 
จุฬาฯ คิดคนสูตรผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิ  (วารสารพลังงานทางเลือก  4, 17 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 43-44) 
 
ชุมชนกับคารบอนเครดิต ทางออกแหงปญหาหรือเพียงภาพลวงตาของการลดโลกรอน (ส่ือพลัง  17, 4  
 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 34-37) 
 
ซาลาเปารสขิง มทร.ธัญบุรี แกเมารถเมาเรือ  (เทคโนโลยชีาวบาน  22, 480 (1 มิ.ย. 2553) 105) 
 
ซิลเวอรนาโนในงานออกแบบเชิงวัสดุ Silvernano in Materials Design   (INNO MAG  37, 212 (Aug.- 
 Sep. 2010) 35-38) 
 
ซูชิ เพิ่มพลังแบคทีเรียลําไส  (จดหมายขาว วว.  13, 4 (เม.ย. 2553) 9) 
 
เซลลเช้ือเพลิงไฮโดรเจน พลังงานแหงอนาคต   (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552)  
 65-68) 
 
เซลลตนกําเนดิจากตัวออน ออนไหวตอแรงกระทบ  (UPDATE  25, 268 (ม.ค. 2553) 12) 
 
ดาวเทียมไวสพบดาวเคราะหนอยมืดดวงแรก  (ทางชางเผือก  29, 1 (1 ม.ค. 2553) 6-7) 
 
ดาวอังคาร  (ทางชางเผือก  29, 1 (1 ม.ค. 2553) 15) 
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ตนกําเนดิของบรรยากาศดวงจันทร  (ทางชางเผือก  29, 1 (1 ม.ค. 2553) 5-6) 
 
ตนกําเนดิซูเปอรโนวาชนิด 1 เอ ชักมีปญหา  (ทางชางเผือก  29, 5 (พ.ค. 2553) 6) 
 
เตือนวกิฤตโลกรอน : ภยัเส่ียงตอคนเอเชียนับลาน  (PANTIP TCC GUIDE  10, 44 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 
 110-111) 
 
'ทรัพยสินทางปญญา' เคร่ืองมือเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน  (INNO MAG  37, 212 (Aug.-Sep.  
 2010) 13-16) 
 
ทฤษฎีกาซชีวภาพ  (วารสารพลังงานทางเลือก  4, 17 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 53-60) 
 
ทําปลาสมจากปลาทะเลเปดตลาดและเพ่ิมทางเลือกแกผูบริโภค  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 483 (15 ก.ค.  
 2553) 97) 
 
ท่ีวางเตารีดกล่ินหอมไมเนื้อออนคิดนอกกรอบของ ว.เทคนิคดุสิต  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 483 
 (15 ก.ค. 2553) 62) 
 
เทคนิคสารรังสีตามรอย  (TINT MAGAZINE  Iss. 7 (May-Jun. 2009) 4-5) 
 
เทคโนโลยีการหมัก  (FOOD FOCUS THAILAND  5, 48 (Mar. 2010) 36-37) 
 
นมถ่ัวเหลืองเสริมแคลเซียม  (หมอชาวบาน  31, 370 (ก.พ. 2553) 46-49) 
 
นมแมปองกนัไขหวดัใหญ ๒๐๐๙  (หมอชาวบาน  31, 367 (พ.ย. 2552) 94-95) 
 
นโยบายการวจิัยเพื่อการแกไขวิกฤตส่ิงแวดลอม  (GREEN RESEARCH  6, 12 (พ.ค. 2552) 10-15) 
 
นวัตกรรมมันฝร่ังทอด : ทางเลือกใหมเพือ่สุขภาพ  (AJINOMOTO SCIENCE & TECHNOLOGY  
 NEWSLETTER  ฉ. 145 (2553) 1-2) 
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นักวจิัย มอ.ผลิตชุดทดสอบน้าํยางพาราแกปญหาสูญเสียผลิตภัณฑในโรงงาน  (สารมหาวิทยาลัย 
 สงขลานครินทร  18, 4 (เม.ย.-พ.ค. 2552) 8-9) 
 
นักวจิัย มก.พฒันาสูตรการผลิตเคร่ืองดื่มลดนํ้าตาลทําจากผลไม พืชผักและสมุนไพรเพ่ือสุขภาพท่ีดี   
 (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 480 (1 มิ.ย. 2553) 96-97) 
 
นักวจิัย มก.เพิม่มูลคาใหอาหารไทย 'นักเกต็ปลาสม' นวตักรรมอาหารไทยสูสากลดวยกลาเช้ือบริสุทธ์ิ   
 (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 483 (15 ก.ค. 2553) 23) 
 
น้ําปลา 'เด็ดดวง' ฝมือของกลุมสตรีตมน้ําปลาทาฉนวน อําเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทัย  (เทคโนโลยี 
 ชาวบาน  22, 483 (15 ก.ค. 2553) 30-31) 
 
น้ํายางพาราอนุภาคนาโน  (นิตยสารยางไทย  1, 6 (มิ.ย. 2553) 52-53) 
 
นิวเคลียรในโลกวันนี้   (TINT MAGAZINE  Iss. 6 (Mar.-Apr. 2009) 25-26) 
 
แนะนําเว็บไซตทุนจัดทําแผนธุรกิจนวัตกรรม  (ประชาคมวิจัย  15, 88 (พ.ย.-ธ.ค. 2552) 42) 
 
บทบาทของวติามินซีตอการเสริมสรางคอลลาเจน  (นิตยสาร สสวท.  37, 160 (พ.ค.-มิ.ย. 2552) 42-45) 
 
บทวิเคราะหแนวคิดการเพาะเล้ียงจุลสาหราย : ทางเลือกพลังงานในอนาคต?  (ชางพูด  ฉ. 6 (พ.ย.-ธ.ค.  
 2552) 10-11) 
 
บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป : การพัฒนาท่ีไมใชสูตรสําเร็จ  (FOOD FOCUS THAILAND  5, 48 (Mar. 2010)  
 42-43) 
 
บันทึกความจาํใหเซลลประสาท  (UPDATE  25, 268 (ม.ค. 2553) 14) 
 
แบคทีริโอซิน (bacteriocin) สารถนอมอาหารทางเลือก  (นิตยสาร สสวท.  37, 160 (พ.ค.-มิ.ย. 2552) 48) 
 
แบคทีเรียจากโครโมโซมสังเคราะหตัวแรกของโลก  (INNO MAG  35, 212 (Aug.-Sep. 2010) 39-41) 
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ปฏิวัติการอานดวย Epaper Technology  (INNO MAG  37, 212 (Aug.-Sep. 2010) 42-45) 
 
ประเทศไทยจะเกดิแผนดนิไหวหรือไมแลวอาคารในประเทศไทยจะปลอดภัยหรือไม  (ชางพูด  ฉ. 6  
 (พ.ย.-ธ.ค. 2552) 14-15) 
 
เปดไอเดยีหนึง่เดียวในโลกตนแบบไฟฟาพลังน้ํา (วารสารพลังงานทางเลือก  4, 17 (ม.ค.-มี.ค. 2553)  
 63-65) 
 
ผลงานวิจัยท่ีนาํไปใชประโยชนและถายทอดสูประชาชน  (ประชาคมวิจัย  15, 88 (พ.ย.-ธ.ค. 2552)  
 52-53) 
 
ผลิตภัณฑธรรมชาติจากสาหรายสไปรูลินา  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  ฉ. 11 (2552) 9-15) 
 
ผลิตภัณฑน้ําสลัดไรไขมันผลงานวิจัย วว.   (จดหมายขาว วว.  13, 5 (พ.ค. 2553) 3) 
 
ผลิตภัณฑลางจานของใชจําเปนทําเองไดวางขายไดตลอด  (เสนทางเศรษฐี  16, 257 (ก.ค. 2553) 25-26) 
 
ผลิตภัณฑลางพื้นของใชประจําบานทําใชเองไดนาลองทําขาย  (เสนทางเศรษฐี  16, 255 (มิ.ย. 2553)  
 30-31) 
 
ผลิตภัณฑหมองน้ําทําใชเองไดนาลองวางขาย  (เสนทางเศรษฐี  16, 256 (ก.ค. 2553) 35-36) 
 
พบน้ําบนดาวเคราะหนอย  (ทางชางเผือก  29, 5 (พ.ค. 2553) 5) 
 
พลังงานทางเลือกการรีไซเคิลขยะพลาสติกเปนน้ํามัน  (INDUSTRY NEWS  5, 78 (Mar. 2010) 55-58) 
 
พลังงานทางเลือกจากสาหราย ความทาทายท่ีรอการพิสูจน  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 2 (เม.ย.- 
 มิ.ย. 2552) 60-64) 
 
พลังงานนิวเคลียรของคนไทยทางเลือกใหมปลอดภยัจริงหรือ?   (INDUSTRY NEWS  5, 77 (Feb. 2010)  
 56-58) 
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พลาสเตอรดิจิทัลติดตามสุขภาพผูปวย  (UPDATE  25, 268 (ม.ค. 2553) 19) 
 
พืชบําบัด  (TINT MAGAZINE  Iss. 7 (May-Jun. 2009) 10-13) 
 
พืชสมุนไพรไลแมลงทดแทนการใชสารเคมีสังเคราะห  (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 483 ( 15 ก.ค. 2553)  
 69-70) 
 
เพาะสาหรายผักกาดทะเลรวมกับสัตวน้ําเปนอาหารสุขภาพทดแทนพืชบก  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  
 ฉ. 11 (2552) 66-70) 
 
เพิ่มสังกะสีในมังคุดเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 481 (มิ.ย. 2553) 32-33) 
 
ฟองน้ําจิว๋บําบัดน้ําเปอนน้ํามัน  (UPDATE  25, 268 (ม.ค. 2553) 10) 
 
ไฟโตสเตอรอลหรือสเตอรอลจากพืช  (อาหาร  39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 229-232) 
 
ภัยคุกคามจาก Social Networks ยอดนยิม  (ไมโครคอมพิวเตอร  28, 295 (Feb. 2010) 51-52) 
 
ภัยรายจากชอปปงออนไลน : บทเรียนจากอดีตปจจุบันและอนาคต  (ไมโครคอมพิวเตอร  28, 295 (Feb.  
 2010) 137-138) 
 
ภัยรายจากอินเทอรเน็ตในป 2010 และวิธีการปองกันความปลอดภัยของระบบ Internet ในป 2010    
 (ไมโครคอมพิวเตอร  28, 295 (Feb. 2010) 53-54) 
 
มทร. ธัญบุรีตอยอดตลาดบัวสรางเคร่ืองแทงดีบัวเคร่ืองแรกของโลก  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 481 (มิ.ย.  
 2553) 34-35) 
 
มหัศจรรยผงไหมลดคอเลสเตอรอล-ผิวชุมช้ืน  (อาหาร  39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 238) 
 
มหัศจรรยยานาง จากซุปหนอไมถึงเคร่ืองดื่มสุขภาพ  (หมอชาวบาน  31, 370 (ก.พ. 2553) 36-40) 
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มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม  (NFI QUARTERLY  1, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 90-94) 
 
เมลามีน มหันตภัยรายใกลตัว  (R & D NEWSLETTER  16, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 6-9) 
 
ยังไมสายท่ีจะรูจัก...บัวกินสาย  (ADVANCED THAILAND GEOGRAPHIC  15, 122 (2553) 138-157) 
 
ยานาง พืชสมุนไพรมหัศจรรยทันโรค  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 78-80) 
 
ระบบเก็บพลังงาน  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  13, 2 (2553) 74-76) 
 
ระบบรับรองความปลอดภยัอาหาร FSSC 22000   (NFI QUARTERLY  1, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 52-56) 
 
รูจักกับความขนของน้ํายาง (%DRC)   (นิตยสารยางไทย  1, 6 (มิ.ย. 2553) 13-15) 
 
แรธาตุบนโลกมาจากอวกาศ   (UPDATE  25, 268 (ม.ค. 2553) 15) 
 
โรคท่ีเกิดจากความรอน  (กาชไลน  21, 79 (เม.ย.-มิ.ย. 2553) 12) 
 
โรงฆาสัตวสหกรณการเกษตรหนองสูงรับรางวัลโรงฆาสัตวสะอาดระดับประเทศสรางมาตรฐาน 
 ปศุสัตวไทยสูสากล  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 483 (15 ก.ค. 2553) 86-87) 
 
โรงไฟฟานิวเคลียร   (TINT MAGAZINE  Iss. 7 (May-Jun. 2009) 24-25) 
 
เลเซอร แสงลําเล็กเปล่ียนโลก  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉ. 343 (เม.ย. 2553) 178-183) 
 
โลกของการสองสวางดวยแสงแหงหลอดไฟ  (UPDATE  25, 268 (ม.ค. 2553) 27-35) 
 
วิจัย 'กวยเต๋ียว' พบสารปนเปอน  (อาหาร  39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 238) 
 
ศักยภาพพลังงานทางเลือกของไทยอนาคตอันใกลท่ีควรรู  (วารสารพลังงานทางเลือก  4, 17 (ม.ค.-มี.ค.  
 2553) 21-25) 
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ศูนยสาธิตหมูบานพลังงานทดแทนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  (วศิวกรรมสาร  62, 1 (ม.ค.-ก.พ.  
 2552) 36-43) 
 
สมุนไพรขัดผิวทํางายวางขายไดตลอด  (เสนทางเศรษฐี  16, 258 (ส.ค. 2553) 32) 
 
สารตานโภชนาการในขาว  (อาหาร  39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 217-220) 
 
สารทดแทนไขมัน (Fat Replacers)   (อาหาร  39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 221-227) 
 
สารผสมจากธรรมชาติกับกระแส Health Food   (NFI QUARTERLY  1, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 116-120) 
 
สารอันตรายจากบรรจุภณัฑพลาสติกสูอาหาร  (TINT MAGAZINE  Iss. 6 (Mar.-Apr. 2009) 22-24) 
 
สาระนารู : จากสารรักษาสภาพน้ํายาสูสีบอดี้เพนท  (PANTIP TCC GUIDE  10, 44 (ก.ค.-ก.ย. 2552)  
 112-115) 
 
สาหราย พืชเปลี่ยนโลก แหลงอาหาร ยา เคร่ืองสําอาง และพลังงาน  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  ฉ. 11  
 (2552) 27-28) 
 
สุดยอดนวัตกรรมนาโนเทคแหงทศวรรษ  (INNO MAG  37, 211 (Jun.-Jul. 2010) 35-38) 
 
เสนอวัสดุชนดิใหมใชผลิตเซลลเช้ือเพลิง  (UPDATE  25, 268 (ม.ค. 2553) 14) 
 
หลอดไฟแสงผูสรางสรรค   (UPDATE  25, 268 (ม.ค. 2553) 36-40) 
 
หลังคามีชีวิต (Living Roofs) หลังคาบานยคุโลกรอน  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  13, 2 (2553) 5-9) 
 
หลังคายางพาราปานศรนารายณ   (นิตยสารยางไทย  1, 6 (มิ.ย. 2553) 47-49) 
 
อนุมูลอิสระและรังสี  (TINT MAGAZINE  Iss. 6 (Mar.-Apr. 2009) 9-12) 
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อันตรายจากคล่ืนโทรศัพทมือถือ  (GREEN RESEARCH  6, 12 (พ.ค. 2552) 4) 
 
อาหารเชา ม้ือนี้ไมควรพลาด  (SME THAILAND  6, 65 (เม.ย. 2553) 98-99) 
 
อาหารตานเบาหวาน  (อาหาร  39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 207-210) 
 
อีก 20 ปขางหนาข้ัวโลกเหนอืชวงฤดูรอนไมมีน้ําแข็ง  (UPDATE  25, 268 (ม.ค. 2553) 16-17) 
 
อุปกรณสลับสัญญาณส่ีเฟสสําหรับข้ัวไฟฟาอินเทอรดิจเิทตสิทธิบัตรช้ินแรกของคณะเทคโนโลยแีละ 
 ส่ิงแวดลอม วทิยาเขตภเูก็ต  (สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  18, 4 (เม.ย.-พ.ค. 2552) 10) 
 
แอลครอสพบน้ําบนดวงจันทร  (ทางชางเผือก  29, 1 (1 ม.ค. 2553) 2) 
 
ไฮโดรเจน : เช้ือเพลิงสําหรับอนาคต  (วิศวกรรมสาร  62, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2552) 23-29) 
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กฤตภาค 
 

ก11085   3 สถาบันรวมพัฒนากระจกนาโน  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8027 (14 ก.ย. 2553) 9) 
 
ก11107  10 ภัยรายออนไลนท่ีนักทองโลกไซเบอรตองผวา  (มติชน  33, 11882 (21 ก.ย. 2553) 26) 
 
ก11141   กําแพงดินประดิษฐกําจดัขยะดวยนวัตกรรมจัดการของเสียใหมีประสิทธิภาพ  (เดลินิวส  
     ฉ. 22,270 (3 ต.ค. 2553) 19) 
 
ก11099   การใชงานคอนแทคเลนส  (เดลินิวส  ฉ. 22,255 (18 ก.ย. 2553) 28) 
 
ก11082   เข่ือนไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 สัมพันธภาพไทย-ลาว ดานการพัฒนาพลังงาน  (มติชน  
    33, 11874 (13 ก.ย. 2553) 7-8) 
 
ก11149   ความเขาใจผิดแบบฝงหัวเกี่ยวกับฟาผา  (กรุงเทพธุรกิจ  (9 ต.ค. 2553) 6) 
 
ก11127   คุณคาทางอาหารจากถ่ัวเหลืองและธัญพืช  (เดลินิวส  ฉ. 22,262 (25 ก.ย. 2553) 12) 
 
ก11119   คุณคาใหมของกลูตาเมต กลูตาเมตกับการลดความเส่ียงของโรคอวน  (เดลินวิส  ฉ. 22,259  
    (22 ก.ย. 2553) 23) 
 
ก11137   เคร่ืองตรวจหาเช้ือไวรัสในกุง  (เดลินวิส  ฉ. 22,256 (29 ก.ย. 2553) 12) 
 
ก11131   จรรยาบรรณส่ือพลเมืองเม่ือใชโซเชียลมีเดีย (1)   (มติชน  33, 11888 (27 ก.ย. 2553) 26) 
 
ก11122   จราจรอัจฉริยะเปดถนนโลง  (กรุงเทพธุรกจิ  23, 8037 (24 ก.ย. 2553) 30) 
 
ก11146   ช็อกโกแลตเทียม  (เดลินิวส  ฉ. 22,275 (8 ต.ค. 2553) 22) 
 
ก11074   ชาขาวสรางประโยชนตอรางกาย  (เดลินวิส  ฉ. 22,248 (11 ก.ย. 2553) 12) 
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ก11079   ซูเปอรบ๊ักแบคทีเรียเขยาโลก มหันตภัยใกลตัวคนไทย  (คมชัดลึก 9, 3249 (12 ก.ย. 2553) 3) 
 
ก11130  เด็กไทยไอคิวตํ่ากวาเกณฑ  (มติชน  33, 11888 (27 ก.ย. 2553) 25) 
 
ก11126   เตาอบแหงพลังแสงอาทิตยแบบแยกสวนใชท้ังในบานและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
    (เดลินวิส  ฉ. 22,261 (24 ก.ย. 2553) 12) 
 
ก11089   เตือนภยัผลไมสด-ผลไมดองสารปนเปอนอ้ือ สีสวยยิ่งอันตราย  (เดลินวิส  ฉ. 22,252 

(15 ก.ย. 2553) 2) 
(16  

ก11185   นวัตกรรมแชแข็งไขแกปญหามีบุตรยาก  (เดลินวิส  ฉ. 22,274 (7 ต.ค. 2553) 21) 
 
ก11090   นวัตกรรมรีไซเคิลกระดาษลามิเนต  (เดลินิวส  ฉ. 22,252 (15 ก.ย. 2553) 12) 
 
ก11134   น.ศ. วลัยลักษณคนพบไฟโตเอสโตรเจนจากนํ้ามะพราวออนเปนฮอรโมนทดแทน  (มติชน  
    33, 11888 (27 ก.ย. 2553) 22) 
 
ก11092   นักวจิัยเจงสรางผิวหนังเทียมรูสัมผัสได  (มติชน  33, 11875 (14 ก.ย. 2553) 32) 
 
ก11067   นักวจิยัไทยเจงคิดชุดตรวจดเีอ็นเอชางสําเร็จ  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8035 (22 ก.ย. 2553) 7) 
 
ก11076    นักวิทยช้ีน้ําแข็งข้ัวโลกละลายชากวาท่ีคาด        (คมชัดลึก  9, 3248 (11 ก.ย. 2553) 14) 
 
ก11143   นักวิทยอังกฤษพัฒนาเด็กหลอดแกวควารางวัลโนเบลสาขาการแพทย  (กรุงเทพธุรกจิ   
    23, 8048 (5 ต.ค. 2553) 5) 
 
ก11081   น้ําแข็งทะเลอารกติกลดวูบ  (คมชัดลึก  9, 3254 (17 ก.ย. 2553) 14) 
 
ก11102   น้ําตะไคร-ตานหวดั  (มติชน  33, 11880 (19 ก.ย. 2553) 20) 
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ก11093   น้ําสมสายชูหมักฝมือไทยขานรับกระแสรักษสุขภาพ  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8028 (15 ก.ย.  
    2553) 9) 
 
ก11183   เนยขาวจากน้ํามันรําขาวสุดยอดนวัตกรรมขาวไทยปนี ้(เดลินิวส  ฉ. 22,272 (5 ต.ค. 2553) 
     5) 
 
ก11138   เนยขาวน้ํามันรําแชมปนวัตกรรมขาว  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8044 (1 ต.ค. 2553) 9) 
 
ก11144   โนเบล 2553  (เดลินวิส  ฉ. 22,272 (5 ต.ค. 2553) 11) 
 
ก11147   ผัก-ไข ไอโอดีน หวงโซอาหาร นวตักรรมปอง 'เออ'   (มติชน  33, 11899 (8 ต.ค. 2553) 10) 
 
ก11135   ผายืดเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเปน  (เดลินิวส  ฉ. 22,265 (28 ก.ย. 2553) 27) 
 
ก11106   พบยีนกลายพันธุทํานัยนตาผิดปกติ  (มติชน  33, 11882 (21 ก.ย. 2553) 26) 
 
ก11169   พัฒนาลูกตาเทียมโพลิเอธิลีน  (มติชน  33, 11890 (29 ก.ย. 2553) 26) 
 
ก11133   พัฒนาวัคซีนตนแบบจากการเพาะเล้ียงเซลล พรอมตอยอดสูการผลิตในภาคอุตสาหกรรม   
    (มติชน  33, 11888 (27 ก.ย. 2553) 10) 
 
ก11097   โพลีเมอรจดจาํรูปรางได  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8030 (17 ก.ย. 2553) 7) 
 
ก11124   มช. โชวครีมขาวตานร้ิวรอย  (กรุงเทพธุรกจิ  23, 8037 (24 ก.ย. 2553) 9) 
 
ก11108   มทร. ธัญบุรีพัฒนาเส้ือเกราะกันกระสุนลดความเส่ียงภัยใหทหารใน 3 จ.ชายแดนใต   
    (เดลินวิส  ฉ. 22,258 (21 ก.ย. 2553) 12) 
 
ก11139   มหัศจรรยชาขาว  (คมชัดลึก  (1 ต.ค. 2553) 28) 
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ก11129   มอ. คนพบปลาหมึกสายพนัธุใหม หวั่นสูญพันธุเหตุน้ําทะเลเปล่ียน  (เดลินิวส  ฉ. 22,263  
    (26 ก.ย. 2553) 19) 
 
ก11102   ไมโอโกลบิน  (เดลินวิส  ฉ. 22,257 (20 ก.ย. 2553) 23) 
 
ก11125   ยึด 5 แผนยุทธศาสตรดันประมงไทยเปนผูนําแหงเอเชีย  (เดลินวิส  ฉ. 22,261 (24 ก.ย.  
    2553) 10) 
 
ก11086   ยืดอายกุลวยไมดวยกาซอารกอน งานวิจยัวิธีเก็บรักษาหลังตัดดอก  (กรุงเทพธุรกิจ  9, 3251  
    (14 ก.ย. 2553) 12) 
 
ก11181   รถยนตแหงอนาคตใชตัวถังทําแบตเตอร่ี  (คมชัดลึก  9, 3269 (2 ต.ค. 2553) 14) 
 
ก11078   ระดมหวัคิดแปลงนํ้ามันทอดซํ้าเปนไบโอดีเซล  (มติชน  33, 11873 (12 ก.ย. 2553) 25) 
 
ก11135   เรงแกวิกฤตไอโอดีนเส่ียงเดก็ไอคิวตํ่า  (มติชน  33, 11893 (2 ต.ค. 2553) 5) 
 
ก11134   วท. เปดตัวเคร่ืองตรวจไวรัสในกุง  (มติชน  33, 11888 (27 ก.ย. 2553) 10) 
 
ก11084   วท. เปดตัวศูนยเช่ียวชาญดานแกว  (คมชัดลึก  9, 3250 (13 ก.ย. 2553) 8) 
 
ก11136    วิจัยพบไมคอรไรซาเช้ือราชีวภาพกระตุนพืชโตเร็ว-รักษส่ิงแวดลอม  (คมชัดลึก  9, 3265  
    (28 ก.ย. 2553) 12) 
 
ก11091   สกัดขม้ินผงเพื่อชงชา  (มติชน  33, 11875 (14 ก.ย. 2553) 23 ) 
 
ก11104   สเต็มเซลลกับภาวะท่ีไมพึงประสงค  (มติชน  33, 11881 (20 ก.ย. 2553) 10) 
 
ก11105   สธ. ต้ัง รง. ตนแบบผลิตสมุนไพรคุณภาพ  (มติชน  33, 11881 (20 ก.ย. 2553) 10) 
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ก11132   สนามบินสุวรรณภูมิกับภารกิจฮับขนสงอาเซียน  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8040 (27 ก.ย. 2553)  
    14) 
 
ก11077  สมุนไพรกับการรักษามะเร็ง  (เดลินวิส  ฉ. 22,249 (12 ก.ย. 2553) 6) 
 
ก11128   สารกอมะเร็งและสารตานมะเร็งในอาหารไทย  (เดลินิวส  ฉ. 22,263 (26 ก.ย. 2553) 6) 
 
ก11150    ส่ิงมีชีวิตใตทะเล การคนพบท่ีไมมีวันส้ินสุด  (คมชัดลึก  9, 3276 (9 ต.ค. 2553) 14) 
 
ก11122   จราจรอัจฉริยะเปดถนนโลง  (กรุงเทพธุรกจิ  23, 8037 (24 ก.ย. 2553) 30) 
 
ก11098   หุนยนตเก็บกูทําลายวัตถุระเบิดไทยเขมแข็ง  (เดลินวิส  ฉ. 22,254 (17 ก.ย. 2553) 16) 
 
ก11081     อาจารย ม.วลัยลักษณพบวัสดุหอผลสมโอท่ีเหมาะสมกบัอากาศภาคใต  (มติชน  33, 11874  
    (13 ก.ย. 2553) 22) 
 
ก11101   อาหารกับมะเร็ง  (เดลินิวส  ฉ. 22,256 (19 ก.ย. 2553) 6) 
 
ก11182   อาหารดัดแปลงพันธุกรรม  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 8047 (4 ต.ค. 2553) 10) 
 
ก11096   อี-สกีน ผิวหนงัอิเล็กทรอนิกส  (มติชน  33, 11877 (16 ก.ย. 2553) 26) 
 
ก11142   ไอโอดีนและการปฏิรูป  (มติชน  33, 11895 (4 ต.ค. 2553) 6) 
 
ก11080   ไอโอดีนสําคัญอยางไร  (มติชน  33, 11874 (13 ก.ย. 2553) 5) 


