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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
Metrology  
 

389  
ม 437  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. 
2561   TRM ฉบับรวมเล่ม / สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ.  
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปทุมธานี : สถาบัน, [2561].  
 129 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
389.1 
ม 437  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. 
2561   นวัตกรรมมาตรวิทยา 2561 / สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ.  
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปทุมธานี : สถาบัน, 2561.  
 31 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
Natural resources 
 
333.95 
ด 962  โดม ประทุมทอง. 
2562   อุ้มผาง / โดม ประทุมทอง. ปทุมธานี : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ,  
 2562. 160 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
578.770072 
อ 647  อารมณ์ มุจรินทร์. 
  บันทึกงานวิจัยจากกรีนแลนด์ / อารมณ์ มุจรินทร์. ปทุมธานี :  
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ม.ป.ป. 148 หนา้. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
Pharmacology 
 
595.799 
บ 447  บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์, ภก.ผศ.ดร. 
2565   ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารส าคัญของชันจากชันโรง  
 = Biological activities and active chemicals in stingless  
 bee propolis / บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ ์และอาภา เพชรสัมฤทธิ์.  
 ชลบุรี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2565. 153 หน้า. 
 ดูเพ่ิมเติม 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52077
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52078
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52186
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52188
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52169
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Science 
 
608 
ส 234  สมคิด ลวางกูร. 
  นวัตกรรม 6.0 Platform เปลี่ยนอนาคต / สมคิด ลวางกูร.  
 กรุงเทพฯ : กุโสดอ, ม.ป.ป. 405 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
069 
อ 114  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ. 
2563   Guidebook พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า = Rama 9 museum /  

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ. ปทุมธานี : องค์การ, 2563.  
 156 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 

 
 
 
578.7 
อ 647  อารมณ์ มุจรินทร์.   
2563   พินิจ พิพิธ-พันธุ์ = Biodiviersity amuse-um / อารมณ์ มุจรินทร์... 
 [และคนอ่ืน ๆ]. ปทุมธานี : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2563.  
 198 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52079
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52184
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52187
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ELECTRONIC RESOURCES 
 

e-Books* 

 

338.9  
ณ 321  ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย. 
2563   ประเทศไทย : ยกระดับสตาร์ทอัพสู่สเกลอัพ 2030 เร่งสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม :  
 สมุดปกขาว [electronic resource] / ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย, แคโรไลน์ ไฮด์ และ  
 เดวิด กิลล์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563. 40 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
338.9 
ส 691  ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
2564   แนวโน้มส าคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต [electronic resource] /  
 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ :  
 ส านักงาน, 2564. 28 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 

* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-5 

 
 
e-Clipping   
 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ มรภ.ภูเก็ต พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบ 
8/2565 ใหม่ ด้วยศาสตร์ Molecular Gastronomy ยกระดับการเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบใน

ท้องถิ่น (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2565)    
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับการผลิต 
9/2565 เครื่องส าอางสมุนไพร จังหวัดเพชรบูรณ์ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กุมภาพันธ์ 2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือเครือข่าย อพ.สธ. เสริมการวิจัยและพัฒนาพืช  
10/2565 อนุรักษ์ในภาคเหนือ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 

2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52137
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52148
mailto:info@dss.go.th
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c8-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c9-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c10-2565.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ มทร.ธัญบุรี หารือระบบราง ต่อยอดงานวิจัย 
11/2565 ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์

บริการ กุมภาพันธ์ 2565)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิด Lab ต้อนรับ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง  
12/2565 อุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (ข่าว

ผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งเสริมผู้ประกอบการพ้ืนที่ภาคเหนือ ด้านการรับรอง 
13/2565 ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กุมภาพันธ์ 2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
14/2565 ผู้ประกอบการอาหาร จังหวัดเพชรบูรณ์ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กุมภาพันธ์ 2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
   
ราชกิจจานุเบกษา  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5763 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง - การเร่งอายุ เล่ม 1 กรรมวิธี
ทางความร้อนแบบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 
188 ง (18 ส.ค. 2563, 12)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5764 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง - การเร่งอายุ เล่ม 2 กรรมวิธี
ทางความร้อนแบบชื้นที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65 เปอร์เซ็นต์        
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 2563, 13)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5765 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง - การเร่งอายุ เล่ม 3 กรรมวิธี
ทางความร้อนแบบแห้งที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส หรือ 150 องศาเซลเซียส           
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 2563, 14)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5766 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง - การเร่งอายุ เล่ม 4 การสัมผัส
กับอุณหภูมิสูงที่ 100 องศาเซลเซียส (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 
2563, 15)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c11-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c12-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c13-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c14-2565.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159209
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159210
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159211
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159212
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5767 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง - การเร่งอายุ เล่ม 5 การสัมผัส
กับมลพิษในบรรยากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด์) (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง 
(18 ส.ค. 2563, 16)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5768 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง - การเร่งอายุ เล่ม 6 การสัมผัส
กับแสง (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 2563, 17)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5769 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม – ข้อแนะน าส าหรับการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดส
เปกโตรเมตรี (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 2563, 18)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5770 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไขมันและน้ ามันจากสัตว์และพืช - การหาค่าเพอร์ออกไซด์ - การหา
จุดยุติไอโอโดเมตริก (สังเกตด้วยตา) (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 
2563, 19)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5772 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ - วิธีทั่วไปส าหรับตรวจหาและ
นับจ านวนโคลิฟอร์ม – เทคนิควิธีการนับจ านวนเชื้อที่เป็นไปได้มากท่ีสุด (ราชกิจจานุเบกษา 
137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 2563, 21)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5773 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ - วิธีทั่วไปส าหรับนับจ านวนโค
ลิฟอร์ม – เทคนิควิธีการนับจ านวนโคโลนี (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 
ส.ค. 2563, 22)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5774 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจุลชีววิทยาของห่วงโซ่อาหาร - วิธทีั่วไปส าหรับการวิเคราะห์จุลินทรีย์
ทั้งหมด - เล่ม 1 การนับโคโลนีของเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยพอร์เพลตเทคนิค 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 2563, 23)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5775 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจุลชีววิทยาของห่วงโซ่อาหาร - วิธทีั่วไปส าหรับการวิเคราะห์จุลินทรีย์
ทั้งหมด - เล่ม 2 การนับโคโลนีของเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยเซอร์เฟซเพลติง
เทคนิค (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 2563, 24)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159213
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159214
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159215
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159216
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159217
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159218
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159219
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159220
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Selected Articles 

Development and validation of a stability-indicating reversed-phase high-
performance liquid chromatography method for assay of doramectin and 
estimation of its related substances in commercial batches of doramectin 
drug substance. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(5), 1238-1245. 
See more 

 

Dronedarone HCl–quercetin co-amorphous system: characterization and RP-HPLC 
method development for simultaneous estimation. Journal of AOAC 
INTERNATIONAL. 2021, 104(5), 1232-1237. See more  

 

GC-MS Analysis and antioxidant activity of wrightia tinctoria r.br. leaf extract.  
Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(5), 1415-1419. See more 

 

Investigation of the conditions for preconcentration of cadmium ions by solid 
phase extraction method using modified juglans regia L. shells. Journal of 
AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(5), 1246-1254. See more 

 

QuEChERS with ultrasound-assisted extraction combined with high-performance 
liquid chromatography for the determination of 16 polycyclic aromatic 
hydrocarbons in sediment. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(5), 
1255-1263. See more 

 

Simultaneous detection of anions and carbohydrates in cyanobacteria by two-
dimensional ion chromatography. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 
104(5), 1408-1414. See more  

 

Single-laboratory validation of an immunoaffinity column cleanup LC method for 
the analysis of aflatoxins and ochratoxin a in cannabis plant material, resins, 
vapes, isolates, and edible products. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 
2021, 104(5), 1264-1271. See more 

 

Single-laboratory validation study of a rapid TD-NMR method for quantitation of 
total fat in sunflower oil powder. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 
104(5), 1323-1327. See more 

 

Validation of QuEChERS method coupled with LC-MS/MS for determination of 
thiamethoxam and its metabolites in wheat and soil. Journal of AOAC 
INTERNATIONAL. 2021, 104(5), 1282-1288. See more 

 

  
 

  

http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5643&offset=0
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5643&offset=0
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5643&offset=15
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5643&offset=0
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5643&offset=5
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5643&offset=15
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5643&offset=5
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5643&offset=5
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5643&offset=5
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
The United States of America  
 American Society for Testing and Materials 
 
Selected Standards* 
 

 A479/A479M : 2021 Standard specification for stainless steel bars and 
shapes for use in boilers and other pressure vessels. 

 A480/A480M : 2020a Standard specification for general requirements for flat-
rolled stainless and heat-resisting steel plate, sheet, 
and strip. 

 A484/A484M : 2021 Standard specification for general requirements for 
stainless steel bars, billets, and forgings. 

 A500/A500M : 2021a Standard specification for cold-formed welded and 
seamless carbon steel structural tubing in rounds 
and shapes. 

 A501/A501M : 2021 Standard specification for hot-formed welded and 
seamless carbon steel structural tubing. 

 B49 : 2020 Standard specification for copper rod for electrical 
purposes. 

 B463 : 2021 Standard specification for UNS N08020 alloy plate, 
sheet, and strip. 

 B476 : 2021 Standard specification for general requirements for 
wrought precious metal electrical contact materials. 

 B477 : 2021 Standard specification for gold-silver-nickel electrical 
contact alloy. 

 B483/B483M : 2021 Standard specification for aluminum and aluminum-
alloy drawn tube and drawn pipe for general 
purpose applications. 

 C131/C131M : 2020 Standard test method for resistance to degradation of 
small-size coarse aggregate by abrasion and impact 
in the los angeles machine. 
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 C1285 : 2021 Standard test methods for determining chemical 

durability of nuclear, hazardous, and mixed waste 
glasses and multiphase glass ceramics: the product 
consistency test (PCT). 

 C1293 : 2020a Standard test method for determination of length 
change of concrete due to alkali-silica reaction. 

 C1294 : 2020 Standard test method for compatibility of insulating 
glass edge sealants with liquid-applied glazing 
materials. 

 C1298 : 2021 Standard guide for design and construction of brick 
liners for industrial chimneys. 

 D1693 : 2021 Standard test method for environmental stress-cracking 
of ethylene plastics. 

 D1711 : 2020 Standard terminology relating to electrical insulation. 

 D1735 : 2021 Standard practice for testing water resistance of 
coatings using water fog apparatus. 

 D1742 : 2020 Standard test method for oil separation from 
lubricating grease during storage. 

 D1743 : 2021 Standard test method for determining corrosion 
preventive properties of lubricating greases. 

 E135 : 2021a Standard terminology relating to analytical chemistry 
for metals, ores, and related materials. 

 E1319 : 2021 Standard guide for high-temperature static strain 
measurement. 

 E1320 : 2020 Standard reference radiographs for titanium castings. 

 E1324 : 2021 Standard guide for measuring some electronic 
characteristics of ultrasonic testing instruments. 

 E1325 : 2021 Standard terminology relating to design of experiments. 

 F1377 : 2021 Standard specification for cobalt-28chromium-
6molybdenum powder for medical devices (UNS 
R30075, UNS R31537, and UNS R31538). 
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 F1383 : 2020 Standard test method for permeation of liquids and 

gases through protective clothing materials under 
conditions of intermittent contact. 

 F1426 : 2020 Standard practice for identifying tire tread surface 
irregular wear patterns resulting from tire use. 

 F1427 : 2021e1 Standard consumer safety specification for bunk beds. 

 F1449 : 2020 Standard guide for industrial laundering care and 
maintenance of flame resistant or arc rated 
clothing. 

* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-5 

 

 

mailto:info@dss.go.th
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INFORMATION FILES 

IF 21 (27) Safe handling of cannulas and needles in chemistry laboratories. ACS Chemical 
Health & Safety. 2022, 29(2), 175–183. 

IF 21 (28) Practical guidelines for the safe use of fluorine gas employing continuous flow 
technology. ACS Chemical Health & Safety. 2022, 29(2), 165–174. 

IF 21 (29) Characteristics of laboratory safety problems in academic laboratory facilities in a 
Thai university. ACS Chemical Health & Safety. 2022, 29(2), 214–222. 

IF 94 (8) Certification program to reduce biomass burning in sugarcane field at Tucuman 
Province in Argentina. Sugar Journal. 2022, 84(8), 16-20. 

IF 94 (9) Biotechnology as a tool to improve yield in sugarcane areas. Sugar Journal. 2021, 
84(6), 14-15. 

IF 96 (89) Extreme high temperature events in the Northwest Pacific under global warming. 
Science Asia. 2021, 47(4), 478-485. 

IF 111 (146) Pulp and paper playing a crucial role in global bioeconomy. Paper 360°. 2022, 
17(1), 10-12. 

IF 112 (59)  Preparing prehydrolyzed kraft dissolving pulp via phosphotungstic acid 
prehydrolysis from grape branches. Tappi Journal. 2022, 21(1), 35-48. 

IF 116 (48) Solar panels face recycling challenge. ACS Central Science. 2022, 8(3), 299-302. 

IF 120 (71) Microbial load and proliferation associated with various face mask types and 
sources during the COVID-19 pandemic. Tappi Journal. 2022, 21(1), 23-31. 

IF 120 (72) How early-career scientists responded with resiliency to the space created by the 
COVID-19 pandemic. ACS Central Science. 2022, 8(3), 294-296. 

IF 120 (73) Effectiveness of N95 masks against SARS-CoV-2: Performance efficiency, concerns, 
and future directions. ACS Chemical Health & Safety. 2022, 29(2), 135–164. 

IF 125 (68) Turning pulper rejects into valuable fuel. Paper 360°. 2022, 17(1), 23-24. 

IF 125 (69)  Utilization of kraft pulp mill residuals. Tappi Journal. 2022, 21(2), 83-92. 
 



- 11 - 
 

บทความวารสารที่น่าสนใจ  

8 ความท้าทายในการก้าวเข้าสู่โลจิสติกส์อาหาร 4.0. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 16(187) October, 72-75. 

กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ เรื่อง ก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย. FOOD FOCUS THAILAND. 
2021. 16(187) October, 38-43. 

การเกิดปฏิกิริยาผนักลับของน้ าตาลแซ็กคาโรส และการตรวจสอบคุณภาพของน้ าอัดลม. FOOD FOCUS THAILAND. 
2021. 16(187) October, 60-62. 

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาหารพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน. FOOD FOCUS THAILAND. 
2021. 16(187) October, 27-31. 

การประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์จากวัสดุทางการเกษตรครั้งแรกในไทยและในโลก . จดหมายข่าว วช. 2564. 
16(126) กันยายน, 12-13. 

การพัฒนาเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบที่สามารถวัดและส่งค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยท างานผ่านระบบคลาวน์. 
จดหมายข่าว วช. 2564. 16(126) กันยายน, 6-7. 

การวิจัยชุดตรวจคัดกรองโรคในช่องปาก รู้ผลไว. จดหมายข่าว วช. 2564. 16(126) กันยายน, 11. 

การวิจัยสมุนไพร พบ 8 ชนิด มีฤทธิ์ต้านโควิด-19. จดหมายข่าว วช. 2564. 16(126) กันยายน, 8. 

การศึกษาต้นไม้ใหญ่ลดฝุ่น PM2.5. จดหมายข่าว วช. 2564. 16(125) สิงหาคม, 9. 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสิ่งปลอมปนในผลิตภัณฑ์นมด้วยวิธีการเอกซเรย์. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 
16(187) October, 44-45. 

ความก้าวหน้าของการวิจัยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยนักวิจัยไทย. จดหมายข่าว วช. 2564. 16(126) กันยายน, 4-5. 

ความส าคัญของอาหารปลอดภัยกับกิจกรรมการทดสอบความช านาญของห้องปฏิบัติการ. FOOD FOCUS 
THAILAND. 2021. 16(187) October, 66-68. 

จับตาทิศทางส่งออกอาหารส าเร็จรูป จีนออกมาตรการเข้มสกัดเชื้อโควิด-19. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 
16(187) October, 24-26. 

ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ช่วยควบคุมโรครากปม. กสิกร. 2564. 94(6) สิงหาคม-กันยายน, 64-70. 

เชื้อลิสทีเรียตัวร้ายที่ต้องรู้เท่าทันและวิธีป้องกัน. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 16(187) October, 63-65. 

ตลาดอาหารพร้อมรับประทาน โอกาสอาหารแช่เย็น-แช่แข็ง และบะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป. FOOD FOCUS THAILAND. 
2021. 16(187) October, 32-34. 

ทุเรียน GAP ของดีเมืองชัยภูมิ. กสิกร. 2564. 94(6) สิงหาคม-กันยายน, 60-63. 

นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น WIN-Masks เพ่ือป้องกันโรคโควิด-19. จดหมายข่าว วช. 2564. 16(126) 
กันยายน, 9. 
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บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อมสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลก. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 16(187) October, 
57-59. 

เพ่ิมความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานด้านเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกในเอเชียแปซิฟิกด้วยระบบอัตโนมัติ. FOOD FOCUS 
THAILAND. 2021. 16(187) October, 69-71. 

มั่นใจในความปลอดภัยและแม่นย า เลือกใช้เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาตรในการผลิตโยเกิร์ต. FOOD FOCUS 
THAILAND. 2021. 16(187) October, 48-49. 

วัตถุดิบอาหารคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกากับวัตถุดิบโปรตีนจากนมและพืช. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 
16(187) October, 35-37. 

สารกัมมันตรังสี รังสี ผลกระทบและแนวทางการป้องกัน. วารสารข่าว สผ. 2564. 23(2) พฤษภาคม-สิงหาคม, 12-14. 

สารปรับเนื้อสัมผัสจากเปลือกส้มโอส่วนขาว. FOOD FOCUS THAILAND. 2021. 16(187) October, 52-56. 

ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวตามมาตรฐาน มอก. แห่งแรกของไทย. กสิกร. 2564. 94(6) สิงหาคม-
กันยายน, 9-15. 

หุ่นยนต์ฮีโร่ เซฟหมอ สู้โควิด. NGV FOCUS. 2564. 16(67) กรกฎาคม-กันยายน, 12-13. 

เห็ดเยื่อไผ่ พืชเศรษฐกิจใหม่ สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์. กสิกร. 2564. 94(6) สิงหาคม-กันยายน, 48-54. 

 



 

 

 

 

 

 

ผ่านเว็บไซต ์

การสืบค้นข้อมูล 

บริการสารสนเทศทันสมัย 

สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ : 0 2201 7250-5   e-mail : info@dss.go.th 

 

Website : http://siweb.dss.go.th/ 
 

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ 
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