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ELECTRONIC RESOURCES 
 

e-Books* 

 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. กองแผนงานและวิชาการ. 
 คู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ด้านชีวภาพ  
[electronic resource] / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. นนทบุรี :  
กรม, 2563. 164 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.  
  คู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมี  
 [electronic resource] / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. นนทบุรี : 
 กรม, 2563. 86 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 
  คู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านรังสี 
 [electronic resource] / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. นนทบุรี : 
 กรม, 2562. 24 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ. 
  คู่มือการปกป้องประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล  
 [electronic resource] / กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : กรม, 2564. 150 หน้า. 
 ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52007
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52008
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52009
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52010
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 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ. 
  คู่มือการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษ  
 [electronic resource] / กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: กรม , 2562. 132 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย. 
  การพัฒนาระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย :  
 เร่งยกระดับประเทศไทยสูสเกลอัพ 2030 = IDEs Investment ecosystem :  
 Accelerating Thailand scale-up nation 2030 [electronic resource] /  
 ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย และคนอื่น ๆ . กรุงเทพฯ : พริ้นเอเบิ้ล, 2564. 46 หน้า. 
 ดูเพ่ิมเติม 
 

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

 
e-Article   
 
เกษตรปลอดภัย ท าอย่างไรในกระบวนการผลิตพืชอาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วว. 2564. 36(4) ตุลาคม-ธันวาคม, 4-7. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ข้าวที่มีสารส าคัญของถั่งเช่า ช่วยต้านอนุมูลอิสระ สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย .          

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2565. 37(1) มกราคม-มีนาคม, 36-37.  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
มะม่วงหาวมะนาวโห่ กับการต้านอนุมูลอิสระ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2564. 

36(3) กรกฎาคม-กันยายน, 22-23. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อร่างกายและสมองเราจริงหรือ ?. 

นิตยสารสาระวิทย์. 2564. ฉบับที่ 103 ตุลาคม, 10-12. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ว่าด้วยโควิดสายพันธุ์ใหม่ Omicorn. นิตยสารสาระวิทย์. 2564. ฉบับที่ 105 ธันวาคม, 25-31. 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
สารออกฤทธิ์ในว่านหางจระเข้. จดหมายข่าว วว. 2564. 24(11) พฤศจิกายน, 26-27.  

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52046
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52136
mailto:info@dss.go.th
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159385
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159381
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159382
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159383
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159384
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159380


  - 3 -  

 

e-Clipping   
 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืนจัดสัมมนาสร้าง  
37/2565 มาตรฐานจ าเพาะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

(ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2565)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพ้ืนที่ จ.ชุมพร พัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์  
38/2565 เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในทอ้งถิ่น (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

พฤษภาคม 2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดตัวความร่วมมือ  
39/2565 โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ รูปแบบ Peer Evaluatio    

(ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2565)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ กรมวิชาการเกษตร ร่วมมือด าเนินงานโครงการ 
40/2565 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR ให้เป็นไปตาม ISO/IEC 

17025 ระยะที่ 3 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 
2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขับเคลื่อนสตูลโมเดลต่อเนื่อง ลงพ้ืนที่หารือผู้น าท้องถิ่น  
41/2565 พร้อมเก็บตัวอย่างขยะพลาสติก และขยะมูลฝอยฯในพ้ืนที่อุทยานธรณีโลกสตูล 

(ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2565)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
  
   
ราชกิจจานุเบกษา  

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6071 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการหาการแตกสลายทางชีวภาพในขั้นสุดท้ายแบบใช้ออกซิเจนของ
พลาสติกภายใต้สภาวะควบคุมการหมักทางชีวภาพ - วิธวีิเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ที่
เกิดข้ึน - เล่ม 1: วธิีทั่วไป (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 95 ง (3 พ.ค. 2564, 80))  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c37-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c38-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c39-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c40-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c41-2565.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159370
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6072 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการหาการแตกสลายทางชีวภาพในขั้นสุดท้ายแบบใช้ออกซิเจนของ
พลาสติกภายใต้สภาวะควบคุมการหมักทางชีวภาพ - วิธวีิเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ที่
เกิดข้ึน - เล่ม 2: การชั่งน้ าหนักคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดข้ึนในการทดสอบระดับ
ห้องปฏิบัติการ (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 95 ง (3 พ.ค. 2564, 81))  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6073 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - การหาระดับการแตกเป็นส่วนของพลาสติกภายใต้สภาวะ
การหมักทางชีวภาพที่ก าหนดในการทดสอบระดับต้นแบบและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติก – การหาระดับการแตกเป็นส่วนของพลาสติกภายใต้สภาวะ
การหมักทางชีวภาพที่ก าหนดในการทดสอบระดับโรงงานต้นแบบ (ราชกิจจานุเบกษา 138 
ตอนพิเศษ 95 ง (3 พ.ค. 2564, 82)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6074 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - การหาระดับการแตกเป็นส่วนของพลาสติกภายใต้สภาวะ
การหมักทางชีวภาพที่ก าหนดในการทดสอบระดับห้องปฏิบัติการและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติก – การหาระดับการแตกเป็นส่วนของพลาสติกภายใต้สภาวะ
จ าลองการหมักทางชีวภาพในการทดสอบระดับห้องปฏิบัติการ (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอน
พิเศษ 95 ง (3 พ.ค. 2564, 83)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6080 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟีนอลิกเรซิน อะมิโนเรซิน และเรซินควบแน่น – การหาปริมาณ
ฟอร์แมลดีไฮด์อิสระ (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 95 ง (3 พ.ค. 2564, 89))  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6083 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้ IEC 62471 ส าหรับการประเมินอันตรายของแสงสีฟ้า
จากแหล่งก าเนิดแสงและดวงโคมไฟฟ้า (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 95 ง (3 พ.ค. 
2564, 92)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6084 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง (น้ าแข็งแห้ง) (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอน
พิเศษ 95 ง (3 พ.ค. 2564, 93)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159371
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159372
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159373
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159374
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159375
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159376
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6101 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจุลชีววิทยาของห่วงโซ่อาหาร - การเตรียมตัวอย่างทดสอบ ตัวอย่าง
แขวนลอยเริ่มต้นและตัวอย่างเจือจางสิบเท่า ส าหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยา - เล่ม 5 กฎ
เฉพาะส าหรับการเตรียมตัวอย่างนมและผลิตภัณฑ์นม (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 96 
ง (5 พ.ค. 2564, 14)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6103 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไขมันและน้ ามันจากสัตว์และพืช – การหาค่ากรดและความเป็นกรด  
(ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 96 ง (5 พ.ค. 2564, 16)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6104 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไขมันและน้ ามันจากสัตว์และพืช – การหาปริมาณความชื้นและสิ่งที่
ระเหยได ้(ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 96 ง (5 พ.ค. 2564, 17)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
Selected Articles 

 The Challenge of measuring sweet taste in food ingredients and products for 
regulatory compliance: A Scientific opinion. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 
2022, 105(2), 333-345. See more   

 

 Establishment of a chemiluminescence immunoassay combined with 
immunomagnetic beads for rapid analysis of ochratoxin A. Journal of AOAC 
INTERNATIONAL. 2022, 105(2), 346-351. See more   

 

Determination of sulphasalazine and its related compounds by simple, smart, 
validated, green spectrophotometric methods. Journal of AOAC 
INTERNATIONAL. 2022, 105(2), 352-361. See more  

 

 HPLC–MS analysis of four potential genotoxic impurities in alogliptin 
pharmaceutical materials. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2022, 105(2), 
362-369. See more 

 

Greenness assessment of two validated stability-indicating chromatographic 
methods for estimating modafinil using the analytical eco-scale.       
Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2022, 105(2), 379-386. See more  

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159377
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159378
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159379
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5658&offset=10
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5658&offset=0
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5658&offset=0
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 Validated spectrophotometric methods for simultaneous determination of 
atorvastatin calcium and olmesartan medoxomil in their pharmaceutical 
formulation. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2022, 105(2), 387-395. See more  

 

Analysis of fragrance allergens in personal care products, toys, and water samples: 
A Review. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2022, 105(2), 396-412. See more 

 

A Complementary, quantitative, and confirmatory method to UHPLC/ESI Q-orbitrap 
screening based on UPHLC/ESI-MS/MS for analysis of 416 pesticides in fruits 
and vegetables. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2022, 105(2), 413-432. 
See more 

  

Development and interlaboratory evaluation of an LC–MS/MS method for the 
quantification of lysozyme in wine across independent instrument 
platforms. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2022, 105(2), 433-441. See more 

  

Determination of gliadin as a measure of gluten in food by R5 sandwich ELISA 
RIDASCREEN® gliadin matrix extension: Collaborative study 2012.01. Journal 
of AOAC INTERNATIONAL. 2022, 105(2), 442-455. See more  
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
The United States of America  
 American Society for Testing and Materials 
 
Books 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2022  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 1 - 5 2022 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,  
 c2022. 20 v.  see more 
 
 
Selected Standards* 
 
  
 

  A572/A572M : 2021e1 Standard specification for high-strength low-alloy 
columbium-vanadium structural steel. 

  A573/A573M : 2020 Standard specification for structural carbon steel 
plates. 

  A574 : 2021 Standard specification for alloy steel socket-head cap 
screws. 

  A575 : 2020 Standard specification for steel bars, carbon, 
merchant quality, M-grades. 

  A579/A579M : 2020 Standard specification for super strength alloy steel 
forgings for the mitigation of chemical spills. 

  B564 : 2022 Standard specification for nickel alloy forgings. 

  B565 : 2020 Standard test method for shear testing of aluminum 
and aluminum-alloy rivets and cold-heading wire 
and rods. 

  B578 : 2021 Standard test method for microindentation hardness 
of electroplated coatings. 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52297
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  B579 : 2022 Standard specification for electrodeposited coatings 

of tin-lead alloy (solder plate). 

  B591 : 2020a Standard specification for copper-zinc-tin and copper-
zinc-tin-iron-nickel alloys plate, sheet, strip, and 
rolled bar. 

  C140/C140M : 2022a Standard test methods for sampling and testing 
concrete masonry units and related units. 

  C1378 : 2020 Standard test method for determination of resistance 
to staining. 

  C1392 : 2020 Standard guide for evaluating failure of structural 
sealant glazing. 

  C1394 : 2020 Standard guide for in-situ structural silicone glazing 
evaluation. 

  C1405 : 2022 Standard specification for glazed brick (single fired, 
brick units). 

  D1822 : 2021 Standard test method for determining the tensile-
impact resistance of plastics. 

  D1831 : 2021 Standard test method for roll stability of lubricating 
grease. 

  D1835 : 2020 Standard specification for liquefied petroleum (LP) 
gases. 

  D1838 : 2021 Standard test method for copper strip corrosion by 
liquefied petroleum (LP) gases. 

  D1856 : 2021 Standard test method for recovery of asphalt from 
solution by Abson method. 

  E1447 : 2022 Standard test method for determination of hydrogen 
in reactive metals and reactive metal alloys by inert 
gas fusion with detection by thermal conductivity or 
infrared spectrometry. 

  E1453 : 2020 Standard guide for storage of magnetic tape media 
that contains analog or digital radioscopic data. 
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  E1474 : 2022 Standard test method for determining the heat 

release rate of upholstered furniture and mattress 
components or composites using a bench scale 
oxygen consumption calorimeter. 

  E1509 : 2022 Standard specification for room heaters, pellet fuel-
burning type. 

  E1527 : 2021 Standard practice for environmental site assessments: 
phase I environmental site assessment process. 

  F1533 : 2020 Standard specification for deformed polyethylene (PE) 
liner. 

  F1534 : 2022 Standard test method for determining changes in fire-
test-response characteristics of cushioning materials 
after water leaching. 

  F1537 : 2020 Standard specification for wrought cobalt-
28chromium-6molybdenum alloys for surgical 
implants (UNS R31537, UNS R31538, and UNS 
R31539). 

  F1550 : 2022 Standard test method for determination of fire-test-
response characteristics of components or 
composites of mattresses or furniture for use in 
correctional facilities after exposure to vandalism, 
by employing a bench scale oxygen consumption 
calorimet. 

  F1554 : 2020 Standard specification for anchor bolts, steel, 36, 55, 
and 105-ksi yield strength. 

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

 

mailto:info@dss.go.th
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INFORMATION FILES 

IF 20 (95) Validation of the 3M™ Petrifilm™ Coliform Count Plate for enumeration of coliforms 
in bottled water: AOAC performance tested methodSM 082101. Journal of AOAC 
INTERNATIONAL. 2022, 105(3), 866–875. 

IF 51 (293) Bromination of natural rubber with N-Bromosuccinimide. Rubber Chemical and 
Technology. 2022, 95(1), 37-45. 

IF 51 (294) Advances in techniques and applications of rubber surface grafting modification. 
Rubber Chemistry and Technology. 2022, 95(1), 1–18 

IF 51 (295) Preparation and characterization of specialty natural rubber latex concentrate. 
Rubber Chemistry and Technology. 2022. 95(1), 101–118. 

IF 51 (296) Effect of cellulose fiber surface treatment to replace carbon black in natural rubber 
hybrid composites. Rubber Chemistry and Technology. 2022, 95(1), 128–146. 

IF 94 (12) Determining nitrogen deficiencies for maize using various remote sensing indices. 
Precision Agriculture. 2022, 23, 791–811. 

IF 94 (13) A loss function to evaluate agricultural decision-making under uncertainty: a case 
study of soil spectroscopy. Precision Agriculture. 2022, 23, 1333–1353. 

IF 94 (14) Processing of remote sensing information to retrieve leaf area index in barley: a 
comparison of methods. Precision Agriculture. 2022, 23, 1449–1472. 

IF 94 (15) A review of methods to evaluate crop model performance at multiple and changing 
spatial scales. Precision Agriculture. 2022, 23, 1489–1513. 

IF 120 (74) How early-career scientists responded with resiliency to the space created by the 
COVID-19 pandemic. ACS Central Science. 2022, 8(3), 294–296. 
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บทความวารสารที่น่าสนใจ  

7 แนวโน้มโปรตีนทางเลือกที่น่าจับตามองในปี 2565. FOOD FOCUS THAILAND. 2022. 17(193) April, 42-46. 

NGV กับการด าเนินการระบบ ISO 45001 บริหารจัดการเข้มตามมาตรฐานสากล. NGV FOCUS. 2565. 17(69) 
มกราคม-มีนาคม, 6-7 

Packaging in metaverse. วารสารการบรรจุภัณฑ์. 2565. 30(3) เมษายน-มิถุนายน, 12-15. 

กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้การปรับปรุงข้อก าหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ใน
อาหาร (ล าดับที่ 52 กระท่อม). FOOD FOCUS THAILAND. 2022. 17(193) April, 47-50. 

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรม. FOOD FOCUS THAILAND. 2022. 17(193) April, 39-41. 

การพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่มจุลินทรีย์ระบุแหล่งก าเนิดน าเสียในประเทศไทย (Microbial source tracking) แก้ปัญหา
มลพิษและโรคทางน  า ฟื้นฟูและจัดการคุณภาพแหล่งน  าธรรมชาติเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ. จดหมายข่าว วช. 
2565. 17(132) มีนาคม, 8-9. 

การออกแบบเครื่องดื่มเกลือแร่ ส าหรับผู้เล่นกีฬาและออกก าลังกาย. FOOD FOCUS THAILAND. 2022. 17(193) 
April, 34-36. 

ขนมปังนี ได้แต่ใดมา. วารสาร อพวช. 2565. 19(236) กุมภาพันธ์, 16-19. 

ข้อกฎหมายจากสหรัฐอเมริกา เพื่อการน าเข้าสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร. FOOD FOCUS THAILAND. 
2022. 17(193) April, 62-65. 

เครื่องดื่มชูก าลังตามกระแสกัญชาฟีเวอร์. FOOD FOCUS THAILAND. 2022. 17(193) April, 26-27. 

เครื่องพิมพ์ปั๊มร้อน. วารสาร อพวช. 2565. 19(237) มีนาคม, 32-33. 

รถไฟแบตเตอรี่. วารสาร อพวช. 2565. 19(238) เมษายน, 8-9. 

วันตารางธาตุแห่งชาติ. วารสาร อพวช. 2565. 19(236) กุมภาพันธ์, 12-15. 

ส่องเส้นทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน. วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2565. 18(67) มกราคม-
มีนาคม, 8-15. 

สัตฤาษี สุดยอดสมุนไพรเมืองหวาน. กสิกร. 2565. 95(3) กุมภาพันธ์-มีนาคม, 17-21. 

อะไรมีแป้งบ้างนะ. วารสาร อพวช. 2565. 19(238) เมษายน, 28-31. 
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การสืบค้นข้อมูล 

บริการสารสนเทศทันสมัย 

สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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