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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
Rubber 
 
633.89 
ว 569  วิญญู โครมกระโทก. 
2564  พ้ืนที่ศักยภาพส าหรับยางพารา ภาคตะวันออก เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก  
 ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map) / วิญญู โครมกระโทก. กรุงเทพฯ :  
 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย, 2564. 50 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
633.89 
ว 582  วิทยา พรหมมี. 
2564  กรณีศึกษา เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบความส าเร็จในการปลูกสร้าง 
 สวนยางผสมผสาน / วิทยา พรหมมี. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยยาง  
 การยางแห่งประเทศไทย, 2564. 60 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
633.89011 
ว 582 วิทยา พรหมมี.  
2564  แนวทางการจัดการสวนยางแบบผสมผสานโดยการปลูกยาง 
 ร่วมกับพืชชนิดอื่น / วิทยา พรหมมี. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยยาง  
 การยางแห่งประเทศไทย, 2564. 86 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52116
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52117
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52118
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ELECTRONIC RESOURCES 
 

e-Books* 

004.678072 
พ 532 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม 
2563   ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน). 
ล 1  รำยงำนผลกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562  
 = Thailand internet user behavior 2019 / ส ำนักยุทธศำสตร์  
 ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน). กรุงเทพฯ :  
 ส ำนักงำน, 2563. 125 หน้ำ. ดูเพ่ิมเติม 
 
   
303.483 
ส 691 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน). สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม.  
2564  อนำคตของกำรใช้ชีวิต = Future of living [electronic resource] /  
 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนำคตศึกษำ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ.  
 กรุงเทพฯ : ส ำนักงำน, 2564. 30 หน้ำ (online resource). ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
380 
ส 691 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน). สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม.  
2564  อนำคตของกำรเดินทำง = Future of mobility [electronic resource] /  
 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนำคตศึกษำ ฟิวเจอร์เทลล์ แล็บ.  
 กรุงเทพฯ : ส ำนักงำน, 2564. 30 หน้ำ (online resource). ดูเพ่ิมเติม 
 

 

331.12 
ส 691 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน). สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม.  
2564  อนำคตของกำรท ำงำน = Future of work [electronic resource] /  
 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนำคตศึกษำ ฟิวเจอร์เทลล์ แล็บ.  
 กรุงเทพฯ : ส ำนักงำน, 2564. 30 หน้ำ (online resource). ดูเพ่ิมเติม 
 

 

 

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51648
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52130
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?biblionumber=52133
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52135
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370.1523 
ส 691 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน). สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม.  
2564  อนำคตของกำรเรียนรู้ = Future of learning [electronic resource] /  
 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนำคตศึกษำ ฟิวเจอร์เทลล์ แล็บ.  
 กรุงเทพฯ : ส ำนักงำน, 2564. 30 หน้ำ (online resource). ดูเพ่ิมเติม 
    
 

790 
ส 691 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน). สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม.  
2564  อนำคตของควำมเพลิดเพลิน = Future of play [electronic resource] /  
 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนำคตศึกษำ ฟิวเจอร์เทลล์ แล็บ.  
 กรุงเทพฯ : ส ำนักงำน, 2564. 30 หน้ำ (online resource). ดูเพ่ิมเติม 
 
 
333.7 
ส 691 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน). สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม.  
2564  อนำคตของควำมยั่งยืน = Future of sustainability [electronic resource] /  
 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนำคตศึกษำ ฟิวเจอร์เทลล์ แล็บ.  
 กรุงเทพฯ : ส ำนักงำน, 2564. 30 หน้ำ (online resource). ดูเพ่ิมเติม 
 
 
e-Clipping  
ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ร่วมมือเครือข่ำยจัดท ำ “ข้อแนะน ำคุณลักษณะของหน้ำกำกผ้ำกรอง 
145/2564 อนุภำคขนำดเล็กประสิทธิภำพสูงใช้ซ  ำได้”เพ่ือควำมเหมำะสมด้ำนกำรใช้งำนของประชำชน 
 (ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร พฤศจิกำยน 2564) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร เสริมแกร่งธุรกิจอำหำรด้วยนวัตกรรม "พำสต้ำจิ งหรีด" ตอบโจทย์ 
146/2564 ตลำดโลก (ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร พฤศจิกำยน 2564) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร น ำทีมหน่วยรำชกำร อว. ศึกษำข้อมูลอุทยำนธรณีโลกสตูล  
147/2564 หำรือยกระดับงำนวิจัยเชิงพื นที่แบบองค์รวม (ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

พฤศจิกำยน 2564) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร เข้ำร่วมพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์  
148/2564 เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์(ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรม

วิทยำศำสตร์บริกำร พฤศจิกำยน 2564) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ลงพื นที่หมู่บ้ำนวิทย์ฯ แปรรูปข้ำวทุ่งทองยั่งยืน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
149/2564 (ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร พฤศจิกำยน 2564) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52131
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52132
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52134
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c145-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c146-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c147-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c148-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c149-2564.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จับมือ มรภ.ภูเก็ต MOU ควำมร่วมมือด้ำน วทน. พร้อมเยี่ยมกิจกำร 
150/2564 ชุมชนเห็ดแปรรูป หวังต่อ ยอดองค์ควำมรู้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ น (ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรม

วิทยำศำสตร์บริกำร พฤศจิกำยน 2564)  อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ร่วมคณะ รมว.อว. ตรวจเยี่ยมโครงกำร U2T พื นที่ภูเก็ต พร้อมส่งนักวิจัย 
151/2564 พบผู้ประกอบกำรเครื่องแกงจังหวัดพังงำ เก็บข้อมูลต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน (ข่ำวผลงำนและ

กิจกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร พฤศจิกำยน 2564) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ร่วมเสวนำวิชำกำรธัชชำเรื่อง “BCG กับประเพณีลอยกระทง”  
152/2564 ส่งเสริมกำรสืบสำนประเพณีไทยพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

พฤศจิกำยน 2564) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร โชว์ผลงำน เฝือกจำกยำงพำรำ คอนกรีตแห้งส ำเร็จรูปรักษำสิ่งแวดล้อม 
153/2564 ทำงทะเล และกำรควบคุมคุณภำพสำรสกัดสมุนไพรเพ่ือผิวขำวในอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง 

ในมหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2564 (ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร พฤศจิกำยน 
2564) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

 
ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ลงพื นที่ภำคใต้ฝั่งอันดำมัน ส ำรวจควำมต้องกำรและให้ค ำปรึกษำเชิงลึก 
154/2564 แก่ผู้ประกอบกำรอำหำร (ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร พฤศจิกำยน 2564)   

อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 
   
ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร คว้ำถ้วย Bronze Award กับผลงำน “คอนกรีตแห้งส ำเร็จรูปส ำหรับ 
155/2564 สภำพแวดล้อมทำงทะเล” ในงำน “มหกรรมวิจัยแห่งชำติ 2564” (ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรม

วิทยำศำสตร์บริกำร พฤศจิกำยน 2564) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 
 
   
ราชกิจจานุเบกษา  

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5641 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมผลไม้ผสมใน
ภำชนะบรรจุ และก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมผลไม้ผสมในภำชนะบรรจุปิดสนิท (รำชกิจจำนุเบกษำ 
137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 2563, 50)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5642 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแห้วกระป๋อง 
และก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแห้วในภำชนะบรรจุปิดสนิท (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 28 ง 
(4 ก.พ. 2563, 51)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5646 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเสำเข็ม
คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อส ำเร็จแบบแรงเหวี่ยงและก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเสำเข็มคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบแรงเหวี่ยง (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 65 ง (19 มี.ค. 2563, 14)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c150-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c151-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c152-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c153-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c154-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c155-2564.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159042
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159043
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159044
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ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5647 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็ก
โครงสร้ำงรูปพรรณขึ นรูปเย็นเคลือบโลหะ ส ำหรับงำนโครงสร้ำงทั่วไป (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 65 ง (19 
มี.ค. 2563, 15)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5648 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรง
แบนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แบบกัลวำไนซ์และแบบกัลวำนีล ส ำหรับงำนรถยนต์ (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 
ตอนพิเศษ 65 ง (19 มี.ค. 2563, 16)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5659 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมอุปกรณ์
ควบคุมหลอด – คุณลักษณะที่ต้องกำรเฉพำะส ำหรับอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรง
หรือไฟฟ้ำกระแสสลับส ำหรับมอดูลแอลอีดี (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563 , 7)) 
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5663 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องปิดฝำเกลียว 
(รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 11)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5664 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
เครื่องติดฉลำกผลิตภัณฑ์ (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 12)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5665 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมก๊ำซธรรมชำติ 
- กำรหำองค์ประกอบและค่ำควำมไม่แน่นอนที่เก่ียวข้องโดยวิธีก๊ำซโครมำโทกรำฟี - เล่ม 1: แนวทำงท่ัวไปและกำร
ค ำนวณองค์ประกอบ (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 13)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5666 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมก๊ำซธรรมชำติ 
- กำรหำองค์ประกอบและค่ำควำมไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องโดยวิธีก๊ำซโครมำโทกรำฟี - เล่ม 2: กำรหำค่ำควำมไม่แน่นอน 
(รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 14)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5667 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมก๊ำซธรรมชำติ 
- กำรหำองค์ประกอบและค่ำควำมไม่แน่นอนที่เก่ียวข้องโดยวิธีก๊ำซโครมำโทกรำฟี - เล่ม 3: ควำมเที่ยงและควำม
โอนเอียง (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 15)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5668 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมก๊ำซธรรมชำติ 
- กำรหำองค์ประกอบและค่ำควำมไม่แน่นอนโดยวิธีก๊ำซโครมำโทกรำฟี - เล่ม 4: กำรหำปริมำณไนโตรเจน 
คำร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรคำร์บอน C1 ถึง C5 และไฮโดรคำร์บอน C6+ ด้วยกำรใช้สองคอลัมน์ในห้องปฏิบัติกำร
และกำรวัดแบบออนไลน์ (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563 , 16)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 
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http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159050
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159051
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159052
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159053


  - 6 -  

 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5669 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมก๊ำซธรรมชำติ 
- กำรหำองค์ประกอบและค่ำควำมไม่แน่นอนที่เก่ียวข้องโดยวิธีก๊ำซโครมำโทกรำฟี - เล่ม 5: วิธีไอโซเทอร์มอล
ส ำหรับไนโตรเจนคำร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรคำร์บอน C1 ถึง C5 และไฮโดรคำร์บอน C6+ (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 
ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 17)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5670 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมก๊ำซธรรมชำติ 
- กำรหำองค์ประกอบและค่ำควำมไม่แน่นอนโดยวิธีก๊ำซโครมำโทกรำฟี - เล่ม 6: กำรหำปริมำณของไฮโดรเจน 
ฮีเลียม ออกซิเจน ไนโตรเจน คำร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรคำร์บอน C1 ถึง C8 โดยกำรใช้คะพิลลำรีคอลัมน์สำม
คอลัมน์ (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 18)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5671 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมก๊ำซธรรมชำติ 
– กำรค ำนวณเลขมีเทน (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 19)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5672 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมก๊ำซธรรมชำติ 
- กำรวัดคุณสมบัติ – ค่ำควำมร้อนและดัชนีวอบบี (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 20)) 
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5674 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมก๊ำซธรรมชำติ 
– สภำวะอ้ำงอิงมำตรฐำน (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 22)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5675 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแผ่นยำงปูพื น
ส ำหรับคนพิกำรทำงกำรเห็น (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 23)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5676 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสำรสกัด
กระชำยด ำผง (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 24)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5677 (พ.ศ. 2563) เรื่อง แก้ไขมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมน  ำตำลทรำย 
(แก้ไขครั งที่ 2) (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 25-27)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5678 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมโซเดียมไฮดร
อกไซด์ประเภทอุตสำหกรรมและก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมโซเดียมไฮดรอกไซด์ส ำหรับอุตสำหกรรม 
(รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 28)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5679 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกและก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
กังหันระบำยอำกำศหลังคำ (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 29)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 
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ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5680 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หน้ำกำกใช้
ครั งเดียวลดควำมเสี่ยงกำรติดเชื อไข้หวัดใหญ่และก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมหน้ำกำกใช้ครั งเดียวชนิด 
N95 ลดควำมเสี่ยงกำรติดเชื อทำงกำรแพทย์ (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 70 ง (25 มี.ค. 2563, 30))     
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5682 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมชั นโลหะและ
ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมชั นโลหะวำงของ (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 92 ง (21 เม.ย. 
2563, 20)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5684 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกำรทดสอบ
กระดำษอนำมัย เล่ม 1 วิธีหำควำมหนำจำกกระดำษแผ่นเดียว ควำมหนำจำกกระดำษหลำยแผ่นซ้อนทับกันและ
ควำมหนำแน่นปรำกฏรวม และปริมำตรจ ำเพำะ (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 92 ง (21 เม.ย. 2563, 22)) 
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5685 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกำรทดสอบ
กระดำษอนำมัย เล่ม 2 วิธีหำควำมต้ำนแรงดึง กำรยืดที่แรงสูงสุด และค่ำกำรดูดซับพลังงำน (รำชกิจจำนุเบกษำ 
137 ตอนพิเศษ 92 ง (21 เม.ย. 2563, 23)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5686 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกำรทดสอบ
กระดำษอนำมัย เล่ม 3 วิธีหำควำมต้ำนแรงดึงเมื่อเปียก (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 92 ง (21 เม.ย. 2563, 24)) 
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5687 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกำรทดสอบ
กระดำษอนำมัย เล่ม 4 วิธีหำมวลมำตรฐำน (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 92 ง (21 เม.ย. 2563, 25))     
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5688 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกำรทดสอบ
กระดำษอนำมัย เล่ม 5 วิธหีำทศันสมบัติ - กำรวัดควำมขำวสวำ่งและสีด้วย D65/10๐ (แสงกลำงแจ้ง) (รำชกิจจำนุเบกษำ 
137 ตอนพิเศษ 92 ง (21 เม.ย. 2563, 26)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 
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Std. 
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2021  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 7, 15 2021 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,  
 c2021. 3 v.  see more  
 
 
The United States of America 
 American Society for Testing and Materials  

  ASTM A340 : 2021 Standard terminology of symbols and definitions 
relating to magnetic testing. 

  ASTM A342/A342M : 2021 Standard test methods for permeability of weakly 
magnetic materials. 

  ASTM A345 : 2019 Standard specification for flat-rolled electrical steels 
for magnetic applications. 

  ASTM A352/A352M : 2021 Standard specification for steel castings, ferritic and 
martensitic, for pressure-containing parts, suitable 
for low-temperature service. 

  ASTM A356/A356M : 2021 Standard specification for steel castings, carbon, low 
alloy, and stainless steel, heavy-walled for steam 
turbines. 

  ASTM A370 : 2021 Standard test methods and definitions for mechanical 
testing of steel products. 

  ASTM A385/A385M : 2020 Standard practice for providing high-quality zinc 
coatings (Hot-Dip). 

  ASTM A388/A388M : 2019 Standard practice for ultrasonic examination of steel 
forgings. 

  ASTM A391/A391M : 2021 Standard specification for grade 80 alloy steel chain. 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51684
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  ASTM B366/B366M : 2020 Standard specification for factory-made wrought 

nickel and nickel alloy fittings. 

  ASTM B368 : 2021 Standard test method for copper-accelerated acetic 
acid-salt spray (fog) testing (CASS test). 

  ASTM B369/B369M : 2020 Standard specification for copper-nickel alloy castings. 

  ASTM B371/B371M : 2019 Standard specification for copper-zinc-silicon alloy 
rod. 

  ASTM B386/B386M : 2019 Standard specification for molybdenum and 
molybdenum alloy plate, sheet, strip, foil, and 
ribbon. 

  ASTM B873 : 2021 Standard test method for measuring volume of 
apparent density cup used in test methods B212, 
B329, and B417. 

  ASTM C12 : 2021 Standard practice for installing vitrified clay pipe lines. 

  ASTM C1218/C1218M : 2020 Standard test method for water-soluble chloride in 
mortar and concrete. 

  ASTM C1220 : 2021 Standard test method for static leaching of monolithic 
waste forms for disposal of radioactive waste. 

  ASTM C1222 : 2021 Standard practice for evaluation of laboratories 
testing hydraulic cement. 

  ASTM C1227 : 2020 Standard specification for precast concrete septic 
tanks. 

  ASTM D149 : 2020 Standard test method for dielectric breakdown 
voltage and dielectric strength of solid electrical 
insulating materials at commercial power 
frequencies. 

  ASTM D1478 : 2020 Standard test method for low-temperature torque of 
ball bearing grease. 

  ASTM D1480 : 2021 Standard test method for density and relative density 
(specific gravity) of viscous materials by Bingham 
Pycnometer. 

  ASTM D1512 : 2021 Standard test methods for carbon black—pH value. 
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  ASTM D1533 : 2020 Standard test method for water in insulating liquids 

by coulometric karl fischer titration. 

 
Thailand 
 EIT Standard (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
 
Std. 
625.1  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.   
ว 754   มาตรฐานตู้รถไฟ ตู้รถไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย  
2563  ส่วนที่ 1: ตู้รถโดยสาร = Standard if rail wagon for  

Thailand part 1: passenger wagon / โดยคณะอนุกรรมการ 
สาขาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ในคณะกรรมสาขาวิศวกรรมโยธา  
ประจ าปี 2562-2563. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563. xvi, 58 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 

   

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51846
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INFORMATION FILES 

IF 20 (94)   Monitoring of fluoride content in drinking water by ion chromatography: A case 
study in the Suzhou urban area, China. Journal of AOAC INTERNATIONAL, 2021, 
104(6), 1533–1538.  

IF 47 (7)  Analysis of aflatoxins and ochratoxin A in cannabis and cannabis products by LC–
fluorescence detection using cleanup with either multiantibody immunoaffinity 
columns or an automated system with in-line reusable immunoaffinity cartridges. 
Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2020, 103(2), 494–503.   

IF 47 (8)  Healthy and concentrated cannabis plants: How to use acronyms to optimize 
production. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2019, 102(2), 421–426.  

IF 47 (9)  Multiresidue method of analysis of pesticides in medical cannabis. Journal of AOAC 
INTERNATIONAL. 2018, 101(6), 1948–1960.   

IF 47 (10)  A brief background on cannabis: From plant to medical indications. Journal of AOAC   
 INTERNATIONAL. 2019, 102(2), 412–420.   

IF 47 (11)  Growing interest in CBD among beauty companies. CBD Inside & Out, Fall 2021, 2(2), 
18, 20-21.   

IF 51 (289) Dynamic properties and tire performances of composites filled carbon nanotubes. 
Rubber Chemistry and Technology. 2018, 91(3) 609-620. 

IF 91 (135)  Quantitative screening method for erythromycin and tylosin in honey using RapidFire 
mass spectrometry. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2019, 102(1), 297–301.   

IF 91 (136)  Cephalothin: Review of characteristics, properties, and status of analytical methods. 
Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(6), 1593–1608.   

IF 91 (137)  Eco-friendly chromatographic methods for determination of acemetacin and 
indomethacin; Greenness profile assessment. Journal of AOAC INTERNATIONAL, 
2021, 104(6), 1485–1491.   

IF 94 (6)  Determining leaf nutrient concentrations in citrus trees using UAV imagery and 
machine learning. Precision Agriculture. 2021, 22(6), 22 p.   

IF 135 (112)  Co-pigmentation of caffeic acid and catechin on wine color and the effect of 
ultrasound in model wine solutions. Journal of AOAC INTERNATIONAL, 2021, 
104(6), 1703–1709.   

IF 135 (113)  Determination of ethanol in kombucha, juices, and alcohol-free beer by 
enzytectmliquid ethanol: single-laboratory validation, first action 2017.07. Journal 
of AOAC INTERNATIONAL. 2018, 101(4), 1101–1111.   

IF 137 (105)  Measurement of available carbohydrates in cereal and cereal products, dairy 
products, vegetables, fruit, and related food products and animal feeds: first 
action 2020.07. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(6), 1465–1478.  
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บทความวารสารที่น่าสนใจ  

กล้องจุลทรรศน์ (ตอนที่ 2). วารสาร อพวช. 2564. 19(230) สิงหาคม, 32-33. 

กัญชาทางการแพทย์. วารสาร อพวช. 2564. 19(228) มิถุนายน, 24-27. 

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตส้มโอหอมควนลัง. กสิกร. 2564. 94(5) มิถุนายน-กรกฎาคม, 60-65. 

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานจากฟูเซลแอลกอฮอล์. จดหมายข่าว วช. 2564. 16(124) กรกฎาคม, 6. 

ก าเนิดหน้ากากอนามัย (ตอนที่ 1). วารสาร อพวช. 2564. 19(229) กรกฎาคม, 44-49. 

ก าเนิดหน้ากากอนามัย (ตอนที่ 2). วารสาร อพวช. 2564. 19(230) สิงหาคม, 44-49. 

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย (อายุ 6-72 เดือน) 
เขตสุขภาพท่ี 7. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 2564. 44(2) เมษายน-มิถุนายน, 39-53. 

ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในเขตสุขภาพที่ 5. 
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 2564. 44(2) เมษายน-มิถุนายน, 83-96. 

เครื่องคงสภาพร าข้าวด้วยระบบอินฟราเรด ร่วมกับถังไซโคลนเพ่ิมมูลค่าร าข้าวให้กับวิสาหกิจชุมชน. จดหมายข่าว วช. 
2564. 16(124) กรกฎาคม, 7. 

เครื่องแยกเมล็ดโกโก้ ช่วยลดต้นทุนการผลิต. กสิกร. 2564. 94(5) มิถุนายน-กรกฎาคม, 66-71. 

เครื่องหมายราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. อนุสารอุดมศึกษา. 2564. 47(518) 
สิงหาคม, 4-5. 

งานวิจัยเปลี่ยนก๊าซ CO2 เป็นสารเคมีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ. จดหมายข่าว วช. 2564. 16(124) กรกฎาคม, 8-9. 

จากมะเขือเทศป่า ถึงมะเขือเทศ GMO. ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม. 2564. 2(3) เมษายน-มิถุนายน, 12-15. 

ท าความรู้จักชื่อใหม่ไวรัสโควิดกลายพันธุ์. จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดิน. 2564. 11(88) กรกฎาคม, 6-9. 

ผลิตภัณฑ์ Synbio total rice ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 คว้ารางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมนานาชาติ. จดหมายข่าว วช. 2564. 16(124) กรกฎาคม, 4-5. 

มนต์ใบไม้นี้ได้แต่ใดมา. วารสาร อพวช. 2564. 19(228) มิถุนายน, 16-19. 

มื้อเช้าควรอดหรืออ่ิม. วารสาร อพวช. 2564. 19(230) สิงหาคม, 24-27. 

ไร่องุ่น GAP แปลงแรกของจังหวัดหนองคาย. กสิกร. 2564. 94(5) มิถุนายน-กรกฎาคม, 18-21. 

วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะในปศุสัตว์. จดหมายข่าวสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. 2564. 20(5) มิถุนายน-กรกฎาคม, 1-3. 

อาหารว่างเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ. วารสาร อพวช. 2564. 19(230) สิงหาคม, 60-63. 
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