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ELECTRONIC RESOURCES 
 

e-Article*  
 
 Repr.F63 Effect of brine acidification on fermentation microbiota, chemistry, and texture quality of 

cucumbers fermented in calcium or sodium chloride brines.  Journal of Food Science. 
2019, 84(5) 1129-1137. See Abstract   

   
 
Repr.M95 Accelerated aging among childhood, adolescent, and young adult cancer survivors is 

evidenced by increased expression of p16INK4a and frailty. Original Article. 2020: 1-9 
See Abstract 

 
 
Repr.M96 Effects of hip implant modular neck material and assembly method on fatigue life and 

distraction force. Journal of orthopaedic resesrch. 2017: 2023-2030 See Abstract 
 
 
Repr.M97 Multiplexed proximity biotinylation coupled to mass spectrometry for defining integrin 

adhesion complexes. Current Protocols in Cell Biology. 2020: 1-21 See Abstract 
 
 
Repr.M98 Recombinant transgelin-like protein 1 from mytilus shell induces formation of CaCO3 

polymorphic crystals in vitro. FEBS Open Bio. 2020:1-32 See Abstract     
 
 
Repr.M99 State-space modeling clarifies productivity regime shifts of Japanese flying squid. 

Population Ecology. 2020:1-14  See Abstract 
 
 
* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-5, 0 2201 7287 
 
 
 

e-Clipping  

ก18880 ประโยชน์เอนไซม์จากวัสดุเหลือใช้การเกษตร (ไทยรัฐ 71, 22689 (5 มี.ค. 2563) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18881 ปลากระชัง...น ้าน้อย ระวังปรสิต+แบคทีเรีย (ไทยรัฐ 71, 22689 (5 มี.ค. 2563) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://siweb.dss.go.th/index.php/th/food-abstract/4919-effect-of-brine-acidification-on-fermentation-microbiota-chemistry-and-texture-quality-of-cucumbers-fermented-in-calcium-or-sodium-chloride-brines
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151875&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151875
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151876&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151876
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151877&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151877
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151878&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151878
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151879&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151879
mailto:info@dss.go.th
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18880.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18881.pdf


  - 2 -  

 

ก18882 สวนผักลอยฟ้ากลางกรงุ ซโีร่เวสท้าเงินปี 4 แสน (ไทยรฐั 71, 22693 (9 ม.ีค. 2563) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18883 ท้าหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้ใช้เอง (ไทยรัฐ 71, 22693 (9 มี.ค. 2563) 11) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18884 โรงงานก้าจัดขยะพลาสติก รีไซเคิลให้เป็นสินค้าชั นน้า (ไทยรัฐ 71, 22695 (11 มี.ค. 2563) 23) 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
161/2563  “การแปรรูปมะนาว” ณ จงัหวัดชลบุรี (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ สิงหาคม  
  2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
   
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
164/2563  หลักสูตร “วิทยาศาสตร์การหมักอาหารให้ปลอดภัย” ณ จังหวัดนนทบุรี (ข่าวผลงาน 
  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบความ
167/2563  พร้อมการด้าเนินงานเพ่ือการรับรองระบบงานหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ (ข่าวผลงานและกิจกรรม  
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จดัประชุม
169/2563  คณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากรสาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีใน 
  ห้องปฏิบัติการ ครั งที่ 2/2563 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2563)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. องค์การระหว่างประเทศให้การยอมรับร่วมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด้านการรับรองความสามารถ
171/2563  ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ส่งเสริมความเชื่อม่ันในผลตรวจวิเคราะห์สินค้าและบริการไทยสู่ระดับสากล  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนะข้อควรรู้ 
173/2563   “สารในถังดับเพลิงกับความเหมาะสมของการใช้งาน” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  สิงหาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเปิดตัว
175/2563  นวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  สิงหาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18882.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18883.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18884.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c161-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c164-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c167-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c169-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c171-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c173-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c175-2563.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื นที่ตรวจ
176/2563  ประเมินการควบคุมคุณภาพการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม สร้างความพร้อม
178/2563  ด้านการรับรองความสามารถ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการของประเทศ  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
187/2563   (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ สร้างเครือข่ายนวัตกรรรมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) (ข่าวผลงาน
188/2563  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมการตรวจสอบความใช้ได้ทางเคมี ยกระดับการประกันคุณภาพ
189/2563  ห้องปฏิบัติการไทย (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2563)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับ NQI สู่ระดับสากล (ข่าวผลงานและ 
190/2563  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 

ราชกิจจานุเบกษา   

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 345) พ.ศ. 2555 เรื่อง ก้าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น้าเข้า หรือจ้าหน่าย                   
(ราชกิจจานุเบกษา 129, ตอนพิเศษ 124 ง (10 ส.ค.2555) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๘๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน ้าตาลทราย 
(แก้ไขครั งที่ ๑) (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 69-71) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๘๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะ
และเครื่องใช้เมลามีน - ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน - ยูเรีย - ฟอร์แมลดีไฮด์ ส้าหรับอาหาร 
: เฉพาะด้านความปลอดภัย (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 72) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๘๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี : แผ่นม้วนและแผ่นตัด และก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง 
(24 ก.ค. 2562) 73) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c176-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c178-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c187-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c188-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c189-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c190-2563.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151873
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151976
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151977
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151978
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๘๗ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสบู่ถูตัว 
และก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสบู่ก้อน (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 
74) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๘๘ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน ้ามันเปป
เปอร์มินต์ และก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน ้ามันเพปเพอร์มินต์  (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 
185 ง (24 ก.ค. 2562) 75) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๙๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๙ การหาระยะเวลาก่อตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยใช้เข็มแบบไวแคต และก้าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม ๙ วิธีทดสอบระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์ โดยใช้
เข็มแบบไวแคต (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 78) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๙๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑๐ การหาระยะเวลาก่อตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยใช้เข็มแบบกิลโมร์ และก้าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม ๑๐ วิธีทดสอบระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์ โดยใช้
เข็มแบบกิลโมร์ (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 79) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๙๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกถ้วย
แขวน : ปอร์ซเลน และก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกถ้วยแขวนในระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า : พอร์ซเลน 
(ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 80) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๙๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกถ้วย
แขวน : แก้วเหนียว และก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกถ้วยแขวนในระบบส่งไฟฟ้า : พอร์ซเลน            
(ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 81) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๔๐๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษ
เช็ดอเนกประสงค์ (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 88) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของคลอริเนเต็ดไตรโซเดียม
ฟอสเฟต (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 153 ง (30 มิ.ย.2563) 16-17) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของแคลเซียมไฮโปคลอไรต์           
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพเิศษ 153 ง (30 มิ.ย.2563) 20-21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง ข้อก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของโซเดียมไฮโปคลอไรต์            
(ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 153 ง (30 มิ.ย.2563) 18-19) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151979
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151980
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151981
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151982
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151983
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151984
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151985
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151847
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151851
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151850
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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

Analytical chemistry 

543.3 
พ 899   เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ. 
2561  เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า / เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ.  
 พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 210 หน้า. 
 ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
Biotechnology 

631.523 
ช 155  ชเนษฎ์ ม้าล าพอง, ผศ. ดร. 
2562   หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช / ชเนษฎ์ ม้าล าพอง.  
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562. 342 หน้า. 
 ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
Business 

658.812 
น 725  นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย. 
2562   จิตวิทยาบริการ = Service psychology /  
 นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย และคนอื่น ๆ. กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562. 405 หน้า. 
 ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51486
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51502
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51488
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Chemical engineering 

660.28423 
ภ 141  ภณิดา ซ้ายขวัญ, รศ.ดร. 
2561  การถ่ายโอนมวลและการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี /  
 ภณิดา ซ้ายขวัญ. กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
 2561. 302 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
Food & food technology 

647.95068 
ช 224  ชลธิชา บุนนาค. 
2563   งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม / ชลธิชา บุนนาค.  
 พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.  
 422 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
604 
ณ 313  ณัฐดนัย หาญการสุจริต. 
2562   การเปลี่ยนเฟสในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ  
 และเก็บรักษาอาหาร = Phase transitions in processing,  
 packaging and storage of foods / ณัฐดนัย หาญการสุจริต.  
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562. 204 หน้า. 
 ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51501
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51478
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51503


- 7 - 
 

 
664.2 
ป 466  ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รศ.ดร. 
2561   การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหาร /  
 ปริศนา สุวรรณาภรณ์. กรุงเทพฯ : พรทรัพย์การพิมพ์, 2561.  
 246 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
664.07 
ม 443  มานพ สุพรรณธริกา. 
2560   วิทยากระแส : การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร = 
 Rheology : applications in the food industry / 
 มานพ สุพรรณธริกา. กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
 2560. 341 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
604 
ว 321  วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รศ.ดร. 
2560   การอัดแพร่ด้วยสุญญากาศในอาหาร =  
 Vacuum impregnation in food / วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์.  
 พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560. 
 216 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.%20Book.docx
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51489
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51499
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2020  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 2 - 5, 11 – 13, 15 2020 /  
 ASTM International.West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2020. 14 v. 
 see more  
 
 
 
The United States of America  
 Society of Automotive Engineers 
 

  SAE J20/1 : 2018 Coolant hose (supplement to SAE J20 for government 
use replacing part of MS52130). 

  SAE J20/2 : 2018 Coolant hose - normal service type convoluted, wire 
support hose (supplement to SAE J20 for 
government use replacing part of MS51008). 

  SAE J115 : 2018 Safety signs for off-road work machines. 

  SAE J345 : 2018 Wet or dry pavement passenger car tire peak and 
locked wheel braking traction. 

  SAE J378 : 2018 Marine propulsion system wiring. 

  SAE J467B : 2018 Special purpose alloys ("superalloys"). 

  SAE J470 : 2018 Wrought nickel and nickel-related alloys. 

  SAE J530 : 2018 automotive pipe fittings. 

  SAE J649 : 2018 Automatic transmission functions—terminology. 

  SAE J814 : 2018 Coolants for internal combustion engines. 

  SAE J960 : 2018 Marine control cable connection - engine clutch 
lever. 

  SAE J961 : 2018 Marine control cable connection - engine throttle 
lever. 

  SAE J1191 : 2018 High tension ignition cable assemblies – marine. 

  SAE J1383 : 2018 Performance requirements for motor vehicle 
headlamps. 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51231
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  SAE J1667 : 2018 Snap-acceleration smoke test procedure for heavy-

duty diesel powered vehicles. 

  SAE J1698/2 : 2018 Event data recorder - retrieval tool protocol. 

  SAE J1887 : 2018 Automotive compacted graphite iron castings. 

  SAE J1952 : 2018 All-wheel drive systems classification. 

  SAE J1953 : 2018 Brake-stroke indicator design guideline for cam or disc 
air-brake actuators. 

  SAE J1970 : 2018 Shoreline sound level measurement procedure for 
recreational motorboats. 

  SAE J2059 : 2018 All-wheel-drive-drivetrain schematic symbol 
standards. 

  SAE J2371 : 2018 Clamping force test procedure. 

  SAE J2486 : 2018 Tension indicating washer tightening method for 
fasteners. 

  SAE J2551/1 : 2018 Recommended practices for fluid conductor carbon, 
alloy and high strength low alloy steel tubing 
applications-part 1: design and fabrication. 

  SAE J2551/2 : 2018 Recommended practices for fluid conductor carbon, 
alloy and high strength low alloy steel tubing 
applications-part 2: general specifications and 
performance requirements. 

  SAE J2645 : 2018 Liquefied natural gas (LNG) vehicle metering and 
dispensing systems - truck and bus. 

  SAE J2666 : 2018 Hose gauge evaluation procedure. 

  SAE J2705 : 2018 Tire quasi-static envelopment of triangular/step cleats 
test. 

  SAE J2717 : 2018 Tests to define tire size (geometry), mass, and inertias. 

  SAE J2801 : 2018 Comprehensive life test for 12 V automotive storage 
batteries. 

  SAE J2816 : 2018 Guide for reliability analysis using the physics-of-
failure process. 

  SAE J2904 : 2018 Power cylinder friction: mechanisms. 

  SAE J2931/7 : 2018 Security for plug-in electric vehicle communications. 

  SAE J2980 : 2018 Considerations for ISO 26262 ASIL hazard 
classification. 
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  SAE J2989 : 2018 Handling and packaging of materials and components 

for emissions testing.  

  SAE J3068 : 2018 Electric vehicle power transfer system using a three-
phase capable coupler. 
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 INFORMATION FILES 
 

IF 57 (299) Activated sludge settling analysis using a near infrared optoelectronic device:   
             overview and application to wastewater treatment. Spectroscopy Asia.  2018, 

14(4), 14-17. 
 
IF 57 (300) Adsorption and recovery of aroma compounds from wastewater of clove oil   
             distillation using coffee husk biosorbent. Science Asia. 2019, 45(5), 446-451. 
 
IF 141 (49) An exemplar for IUPAC asset digitization. Chemistry International. 2017, 39(3), 25-30. 
 
IF 141 (46) Connecting chemistry with global challenges through data standards. Chemistry  

International. 2017, 39(3), 5-8. 

IF 11 (86) Dietary flavonoids against various breast cancer subtypes: a molecular docking   
            study. Science Asia. 2019, 45(1), 452-457. 
 
IF 141 (48) Managing standards and critical evaluation in a world of big data. Chemistry  

International. 2017, 39(3), 22-24. 
 
IF 36 (41) Near infrared spectroscopy, the skeleton key for bone identification. Spectroscopy 

Asia. 2019, 15(1), 17-19. 
 
IF 110 (199) Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in surface soil from the Guan River Estuary in 

China: contamination, source apportionment and health-risk assessment. Science 
Asia. 2020, 46(1), 80-86. 

 
IF 141 (45) Primary research data and scholarly communication. Chemistry International. 2017, 

39(3), 35-38. 
 
IF 31 (233) Raman microspectroscopy is a rapid technique to authenticate edible bird's nest – a 

glycoprotein. Spectroscopy Asia. 2017, 13(2), 8-11. 
 
IF 91 (125) Recent advances in cannabinoid biochemistry and biotechnology. Science Asia.  2019, 

45(1), 399-407. 
 
IF 141 (47) The future of chemical information is now. Chemistry International. 2017, 39(3), 9-14. 
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บทความวารสารภาษาไทย 

Big data คือ ?. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2561, 66(207) พฤษภาคม, 30-31. 

Functional food อาหารเพิ่มมูลค่าผลผลิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 
2560, 65(203) มกราคม, 13-15. 

NQI กับระบบการตรวจสอบรับรองด้านการทดสอบ (Testing) และการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
(Proficiency testing). วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(213) พฤษภาคม, 24-25. 

Sugar-based surfactants ทางออกสิ่งแวดล้อม ทางตันของผู้ประกอบการไทย?. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 
69(213) พฤษภาคม, 18-20. 

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(213) พฤษภาคม, 31-41. 

เซลลูโลสวัสดชุีวมวลสู่เศรษฐกิจชีวภาพ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(213) พฤษภาคม, 26-27. 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ OTOP. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2561, 
66(207) พฤษภาคม, 1-2. 

เอกสารมาตรฐานในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(212) มกราคม, 
23-25. 

โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อ COVID-19. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 
69(213) พฤษภาคม, 4-5. 

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพคืออะไร เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(212) 
มกราคม, 1-3. 

ไบโอพลาสติก ทางเลือกรักษ์โลกที่ทั่วโลกใส่ใจ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(212) มกราคม, 28-29. 

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG Economy model. 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(213) พฤษภาคม, 21-23. 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และนวัตกรรมด้วย NQI. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(212) มกราคม, 4-5. 

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบฟอร์มัลดีไฮด์ในสารฆ่าเชื้อ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2561,  66(207) 
พฤษภาคม, 8-11. 

การน าเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติไปใช้ประโยชน์ในโครงการจัดการพื้นที่ท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ.   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2560, 65(203) มกราคม, 9-10. 
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การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Safety determination of novel foods). วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
2563, 69(212) มกราคม, 20-22. 

การพัฒนาเส้นใยข้าวโพดทดแทนปอสาสร้างความม่ันคงด้านวัตถุดิบให้กับชุมชนผู้ผลิตกระดาษหัตถกรรม.  
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2561, 66(207) พฤษภาคม, 18-20. 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามวิถีพอเพียงของเกษตรกรหนองหญ้าไซ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 
2560, 65(203) มกราคม, 11-12. 

การยกระดับความสามารถบุคลากรด้านการควบคุมคุณภาพน้ าบริโภคด้วยมาตรฐานสากล. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 
2561, 66(207) พฤษภาคม, 21-23. 

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามรอยพระบรมราโชวาท. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2560, 65(203) 
มกราคม, 24-25. 

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบปุ๋ยอินทรีย์ ยกระดับเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจไทย.     
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(213) พฤษภาคม, 10-11. 

การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่ BCG model ด้วย NQI. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(213) 
พฤษภาคม, 8-9. 

การสอบเทียบกล้องส ารวจ (The calibration of theodolites). วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(212) 
มกราคม, 17-19. 

ข้อแนะน าคุณลักษณะหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพ่ือประชาชน. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(213) 
พฤษภาคม, 1-3. 

ความรู้รอบเทียน. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2560, 65(203) มกราคม, 31-33. 

บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือผู้ประกอบการ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2561, 66(207) 
พฤษภาคม, 24-27. 

ปัญหาด้าน NQI ในการขับเคลื่อน BCG. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(213) พฤษภาคม, 14-15. 

ผลกระทบของการสั่นสะเทือนต่อประสิทธิภาพของเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (Vibration effect on electronic 
balance performance). วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2561, 66(207) พฤษภาคม, 12-13. 

ผลิตภัณฑ์กะปิอัดก้อน ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(212) มกราคม, 11-13. 

ผลิตภัณฑ์ยางอย่างง่าย ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2560, 65(203) มกราคม, 26-28. 
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รังไหม โปรตีนจากธรรมชาติเพ่ือการดูแลสุขภาพผิว. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2561, 66(207) พฤษภาคม, 
14-17. 

รู้จักสารเคมีในฝนหลวง. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2560, 65(203) มกราคม, 16-18. 

สวมหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสได้จริงหรือ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(212) มกราคม, 14-16. 

สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เครื่องกลเติมอากาศ กังหันน้ าชัยพัฒนา. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 
2560, 65(203) มกราคม, 19-23. 

หน้ากากอนามัย อ่านให้รู้ ดูให้เป็น เลือกใช้ให้ถูก. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(213) พฤษภาคม, 16-17. 

หลักสูตรออนไลน์เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี.         
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 69(213) พฤษภาคม, 12-13. 

ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง ต่อยอดความเชื่อมั่นงานนวัตกรรมสู่อนาคต. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2563, 
69(212) มกราคม, 8-10. 
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