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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
Pharmacology 
 

 

Ref. 
615.11  British pharmacopoeia 2022 / Effective date : 1 January 2022. 
BP   London : The Stationery office, c2021. 6 v. See more 
2022   

 
 

ELECTRONIC RESOURCES 
 

e-Books* 

 

 Alvarez-Ordóñez, Avelino. 
  Biofilms from a food microbiology perspective: Structures,  
 functions and control strategies [electronic resource] / Avelino,  
 Alvarez-Ordóñez and Romain, Briandet. Basel : MDPI, c.2017.  
 198 p. See more 
   
 
 Chambers, IV Edgar. 
  Analysis of sensory properties in foods [electronic resource] /  
 Edgar, Chambers IV. Basel : MDPI, c.2019. 134 p. See more 
 
 
 Ellinge, Sabine. 
  Cocoa, chocolate and human health [electronic resource] /  
 Sabine, Ellinger., and Benno, F. Zimmermann. Basel : MDPI, c.2020.  
 290 p. See more 
 
 
 Neerven, Joost van. 
  Nutrition and allergic diseases [electronic resource] /  
 Joost van, Neerven and Huub, Savelkoul. Basel : MDPI, c.2018. 
 266 p. See more 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52308
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51668
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51669
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51670
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51667
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 Zhou, Ting. 
  Promising detoxification strategies to mitigate mycotoxins  
 in food and feed [electronic resource] / Ting, Zhou. Basel : MDPI,  
 c.2018. 318 p. See more 
 
 
 กรมวิชาการเกษตร. สถาบันวิจัยพืชสวน ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2.  
  คู่มือส าหรับเกษตรกร การผลิตฟ้าทะลายโจร [electronic resouce] /  
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 2 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร.  
 กรุงเทพ : กรม, 2564. 52 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
  
 
 กรมวิชาการเกษตร. ส านักผู้เชี่ยวชาญ.  
  คู่มือส าหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา (Cannabis sativa L.)  
 เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม [electronic resouce] /  
 กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพ : กรม, 2564. 164 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 วินัย สมประสงค์. 
  พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก  
 [electronic resouce] / วินัย สมประสงค์. กรุงเทพ : กรม, 2562.  
 260 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 

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

 
 
e-Article   
 
การผลิตน  าส้มสายชูจากฟักข้าวโดยใช้แบคทีเรีย Acetobacter sp. ต่างสายพันธุ์.          

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2565. 30(2) มีนาคม-เมษายน, 33-56. อ่านเอกสารฉบับเตม็ 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล. วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธนบุรี. 2564. 5(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 24-29. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
การศึกษาสมบตัิการต้านอนุมูลอิสระของรวงผึ ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2565. 

30(3) พฤษภาคม-มิถุนายน, 90-99. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51666
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51976
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51978
https://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51977
mailto:info@dss.go.th
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159466
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159467
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159465
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ลูทีนและซีแซนทีน อาหารของดวงตา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2565. 37(1) 
มกราคม-มีนาคม, 20-21. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ศึกษาการใช้ประโยชน์ของกรดเวย์น  านมแพะที่ปรับสภาพด้วยน  าอัลคาไลน์เข้มข้น และ

โซเดียมไบคาร์บอเนต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7(2) พฤษภาคม-สิงหาคม, 
72-80. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
 
e-Clipping   
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ MOU สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  
48/2565 ไทยยกระดับนวัตกรรมฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื นที่พบผู้ประกอบการ ผูผ้ลิตภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร 
49/2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กรกฎาคม 2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ OTOP  
50/2565 ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ณ จังหวัดตาก ล าปาง และเชียงใหม่ (ข่าวผลงาน

และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมศักยภาพงานวิจัย ศึกษาการผลิตและควบคุมคุณภาพ  
51/2565 เม็ดพริกไทย ณ จังหวัดจันทบุรี (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กรกฎาคม 2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร ด้านบรรจุภัณฑ์เพ่ือ  
52/2565 การยืดอายุและเก็บรักษา ณ จังหวัดนครนายก (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ กวก. ลงพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
53/2565 ให้ค าปรึกษาแนะน าพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการทดสอบคุณภาพยางแท่ง

เอสทีอาร์ (STR) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม
วิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
 
 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159464
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159468
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c48-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c49-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c50-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c51-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c52-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c53-2565.pdf
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ราชกิจจานุเบกษา  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6116 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง - จุลชีววิทยา - การหาจุลินทรีย์แคนดิดา อัลบิแคนส์ 
(ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 96 ง (5 พ.ค. 2564, 29)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6117 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง - จุลชีววิทยา - การประเมินการป้องกันจุลินทรีย์ของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 96 ง (5 พ.ค. 2564, 30))     
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6118 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง - จุลชีววิทยา – การนับจ านวนยีสต์และรา            
(ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 96 ง (5 พ.ค. 2564, 31)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6126 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมผ้าป้องกันแบคทีเรีย (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 96 ง (5 พ.ค. 2564, 
39)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6148 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปลาซาร์ดีนกระป๋องและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปลา
ซาร์ดีนในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 96 ง (5 พ.ค. 2564, 61)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6149 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปลาทูนากระป๋องและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปลาทู
นาในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 96 ง (5 พ.ค. 2564, 62)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6157 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโจ๊กก่ึงส าเร็จรูป (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 96 ง (5 พ.ค. 
2564, 70)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6158 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้าวต้มก่ึงส าเร็จรูป (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 96 ง (5 พ.ค. 
2564, 71)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6159 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปลาแมกเกอเรลกระป๋องและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปลาแมกเคเรลในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 96 ง (5 พ.ค. 
2564, 72)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159469
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159470
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159471
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159472
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159473
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159474
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159475
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159476
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159477
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6162 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื องเซรามิก เล่ม 3 วิธีหาการดูดซึมน  าความพรุนปรากฏ ความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ปรากฏ และความหนาแน่นรวม (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 96 ง 
(5 พ.ค. 2564, 75)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6163 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื องเซรามิก เล่ม 13 วิธีหาความทนสารเคมี (ราชกิจจานุเบกษา 
138 ตอนพิเศษ 96 ง (5 พ.ค. 2564, 76)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
 
Selected Articles  

Additive manufacturing and vulcanization of carbon black–filled natural rubber–
based components. Rubber Chemistry and Technology. 2022, 95(1), 46-57. 
See more  

Advances in techniques and applications of rubber surface grafting modification. 
Rubber Chemistry and Technology. 2022, 95(1), 1-18. See more   

 Alternative use of the sentmanat extensional rheometer to investigate the 
rheological behavior of industrial rubbers at very large deformations. 
Rubber Chemistry and Technology. 2022, 95(2), 241-276. See more  

Assessment of a new isotropic hyperelastic constitutive model for a range of 
rubberlike materials and deformations. Rubber Chemistry and Technology. 
2022, 95(2), 200-217. See more  

Bromination of natural rubber with n-bromosuccinimide.  Rubber Chemistry and 
Technology. 2022, 95(1), 37-45. See more   

Changes in the mechanical, micro-, and nano-structural properties of reinforced 
vulcanized natural rubber compounds: Their dependence on the SiO2/CB 
ratio. Rubber Chemistry and Technology. 2022, 95(1), 58-81. See more  

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

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159478
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159479
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5660&offset=5
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5660&offset=5
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5661&offset=0
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5661&offset=5
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5660&offset=5
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5660&offset=5
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5660&offset=0
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Effect of oxygenated compounds on 1,3-butadiene polymerizations performed 
with neodymium versatate. part I: Alcohols, aldehydes, ketones, and water. 
Rubber Chemistry and Technology. 2022, 95(1), 19-36. See more  

Entire-region constitutive relation for treloar's data.  Rubber Chemistry and 
Technology. 2022, 95(1), 119-127. See more  

Estimation of mechanical load on rubber mixing rotors by using a partially filled 
flow simulation in chamber. Rubber Chemistry and Technology. 2022, 95(1), 
147-159. See more  

Liquid polybutadiene extended esbr/ silica wet-masterbatch composites for 
improving abrasion resistance and dynamic properties of tire tread 
compounds. Rubber Chemistry and Technology. 2022, 95(1), 82-100. See more  

Preparation and characterization of specialty natural rubber latex concentrate. 
Rubber Chemistry and Technology. 2022, 95(1), 101-118. See more  

 

http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5660&offset=5
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5660&offset=0
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5660&offset=0
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5660&offset=0
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5660&offset=0
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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. 3 – 4, 9, 11, 14 2022 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,  
 c2022. 7 v.  see more 
 
 
 
Selected Standards* 
 
The United States of America 
 American Society for Testing and Materials  

  ASTM A615/A615M : 2022 Standard specification for deformed and plain carbon-
steel bars for concrete reinforcement. 

  ASTM A618/A618M : 2021 Standard specification for hot-formed welded and 
seamless high-strength low-alloy structural tubing. 

  ASTM A623 : 2022 Standard specification for tin mill products, general 
requirements. 

  ASTM A623M : 2022 Standard specification for tin mill products, general 
requirements [Metric]. 

  ASTM A624/A624M : 2022 Standard specification for tin mill products, 
electrolytic tin plate, single reduced. 

  ASTM B602 : 2021 Standard guide for attribute sampling of metallic and 
inorganic coatings. 

  ASTM B607 : 2021 Standard specification for autocatalytic nickel boron 
coatings for engineering use. 

 

   

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52297
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  ASTM B611 : 2021 Standard test method for determining the high stress 
abrasion resistance of hard materials. 

  ASTM B621 : 2021 Standard specification for nickel-iron-chromium-
molybdenum alloy rod. 

  ASTM B625 : 2021 Standard specification for Ni-Fe-Cr-Mo-Cu-N low-
carbon alloy, Ni-Fe-Cr-Si alloy, Cr-Ni-Fe-N low-
carbon alloy, Fe-Ni-Cr-Mo-Cu-N alloy, and Ni-Fe-Cr-
Mo-N alloy plate, sheet, and strip. 

  ASTM C1429 : 2021 Standard test method for isotopic analysis of uranium 
hexafluoride by double-standard multi-collector gas 
mass spectrometer. 

  ASTM C1440 : 2021 Standard specification for thermoplastic elastomeric 
(TPE) gasket materials for drain, waste, and vent 
(DWV), sewer, sanitary, and storm plumbing 
systems. 

  ASTM C1460 : 2021 Standard specification for shielded transition 
couplings for use with dissimilar DWV pipe and 
fittings above ground. 

  ASTM C1461 : 2021 Standard specification for mechanical couplings using 
thermoplastic elastomeric (TPE) gaskets for joining 
drain, waste, and vent (DWV), sewer, sanitary, and 
storm plumbing systems for above and below 
ground use. 

  ASTM C1462 : 2021 Standard specification for uranium metal enriched to 
less than 20 % 235U. 

  ASTM D1937 : 2021 Standard test method for carbon black, pelleted—
mass strength. 

  ASTM D1941 : 2021 Standard test method for open channel flow 
measurement of water with the parshall flume. 

  ASTM D1968 : 2022 Standard terminology relating to paper and paper 
products. 
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  ASTM D1969 : 2022 Standard specification for 2-ethylhexanol. 

  ASTM D1970/D1970M : 2021 Standard specification for self-adhering polymer 
modified bituminous sheet materials used as steep 
roofing underlayment for ice dam protection. 

  ASTM E1546 : 2021 Standard guide for development of fire-hazard-
assessment standards. 

  ASTM E1562 : 2022 Standard guide for conducting acute, chronic, and life-
cycle aquatic toxicity tests with polychaetous 
annelids. 

  ASTM E1568 : 2021 Standard test method for determination of gold in 
activated carbon by fire assay gravimetry. 

  ASTM E1571 : 2021 Standard practice for electromagnetic examination of 
ferromagnetic steel wire rope. 

  ASTM E1573 : 2022 Standard test method for measurement and reporting 
of masking sound levels using A-weighted and one-
third-octave-band sound pressure levels. 

  ASTM F1637 : 2021 Standard practice for safe walking surfaces. 

  ASTM F1640 : 2021 Standard guide for selection and use of contact 
materials for foods to be irradiated. 

  ASTM F1645/F1645M : 2022 Standard test method for water migration in 
honeycomb core materials. 

  ASTM F1650 : 2021 Standard practice for evaluating tire traction 
performance data under varying test conditions. 

  ASTM F1671/F1671M : 2022 Standard test method for resistance of materials used 
in protective clothing to penetration by blood-
borne pathogens using Phi-X174 Bacteriophage 
penetration as a test system. 

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

 

mailto:info@dss.go.th
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INFORMATION FILES 

IF 47 (16) Two cannabis compounds inhibit COVID-19 infection in in vitro study.           
CBD Inside & Out. 2022, 3(1), 12-13.  

 
IF 47 (17) Hemp and CBD updates: Industry still in the weed. CBD Inside & Out. 2022, 

3(1), 35-37. 
 

IF 94 (16) Precision land leveling for sustainable rice production: case studies in 
Cambodia, Thailand, Philippines, Vietnam, and India. Precision 
Agriculture. 2022, 23, 1633–1652. 

 
IF 94 (17) Intelligent robots for fruit harvesting: recent developments and future 

challenges. Precision Agriculture. 2022, 23, 1856–1907. 
 

IF 94 (18) A loss function to evaluate agricultural decision-making under uncertainty: a 
case study of soil spectroscopy. Precision Agriculture. 2022, 23,    
1333–1353. 

 
IF 100 (479) Glow getter cream blush/highighter duo. HAPPI (Household & Personal 

Products Industry). 2022, 59(5), 16-17, 20-22.   
 

IF 100 (480) The role of titanium dioxide in cosmetic chemistry. HAPPI (Household & 
Personal Products Industry). 2022, 59(5), 38-39. 

 
IF 100 (481) Formulating skin care products with pear enzyme technology. HAPPI 

(Household & Personal Products Industry). 2022, 59(5), 52, 54-56. 
 

IF 107 (146) Japanese packaging materials review. Glass Worldwide. 2022, (101), 84, 86, 88. 

  

IF 123 (36) Hydrogen and a carbon-neutral future. Technology Today. 2022, 43(1), 2-9. 
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บทความวารสารที่น่าสนใจ  

กระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ สู่ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์. FOOD FOCUS THAILAND. 2022. 17(191) 
February, 36-38. 

การใช้คลื่นอัลตราซาวนด์ในอุตสาหกรรมขนมปังและขนมอบต่าง ๆ. FOOD FOCUS THAILAND. 2022. 17(191) 
February, 28-30.  

การใช้เอนไซม์เพ่ือสร้างนวัตกรรมและความต่างในผลิตภัณฑ์ขนมอบ. FOOD FOCUS THAILAND. 2022. 17(191) 
February, 44-45. 

การผลิตน ้านมข้าวผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2565. 70(216) พฤษภาคม, 6-8. 

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ (Active packaging) เพ่ือยืดอายุผักและผลไม้.    
วารสารการบรรจุภัณฑ์. 2565. 30(4) กรกฎาคม-กันยายน, 6-11. 

เคล็ดไม่ลับของวัตถุดิบอาหาร สู่การควบคุมน ้าหนักอย่างยั่งยืน. FOOD FOCUS THAILAND. 2022. 17(196) July, 
56-57. 

ชาสมุนไพร เสริมฤทธิ์การรักษา. หมอชาวบ้าน. 2565. 43(503) มกราคม, 58-60. 

ทางเลือกใหม่ส้าหรับนวัตกรรมทางด้านอาหารกับเอนไซม์เฉพาะทาง. FOOD FOCUS THAILAND. 2022. 17(191) 
February, 41-43. 

เทคโนโลยีการแปรรูปสมัยใหม่เพ่ือลดการใช้เกลือในผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์แปรรูป. FOOD FOCUS THAILAND. 2022. 
17(191) February, 46-49. 

เทคโนโลยีพัสส์สนามไฟฟ้า ศักราชใหม่ของเครื่องดื่มสกัดเย็นและเครื่องดื่ม UHT. FOOD FOCUS THAILAND. 
2022. 17(196) July, 32-34. 

น ้าเชื่อมบริสุทธิ์นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม. FOOD FOCUS THAILAND. 2022. 
17(196) July, 30-31. 

ผักแขยง สรรพคุณล้นเหลือ วัชพืชเป็นยา. หมอชาวบ้าน. 2565. 43(503) มกราคม, 30-31. 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564. จุลนิติ. 2565. 19(2) มีนาคม-เมษายน, 
55-62. 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมพืชเสพติด : เห็ดขี ควาย (Psilocybe cubensis). จุลนิติ. 2565. 19(2) มีนาคม-
เมษายน, 87-92. 

มิติใหม่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ. FOOD FOCUS THAILAND. 2022. 17(196) July, 43-46. 

ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ... จากยาเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจของไทย. จุลนิติ. 2565. 19(1) มกราคม-
กุมภาพันธ์, 89-96. 

สารเคลือบผักและผลไม้ที่รับประทานได้. วารสารการบรรจุภัณฑ์. 2565. 30(4) กรกฎาคม-กันยายน, 16. 
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เส้นใยจากผักตบชวา สร้างมูลค่าเพ่ิมสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์. จดหมายข่าว วช. 2565. 17(133) เมษายน, 8. 

ห้องปฏิบัติการทดสอบน ้าตาลและผลิตภัณฑ์น ้าตาล ยกระดับความเชื่อมั่นนวัตกรรมสู่อนาคต. วารสารกรม
วิทยาศาสตร์บริการ. 2565. 70(216) พฤษภาคม, 9-11. 

อาหารการกิน อาหารการณ์ไกล สู่อาหารอวกาศ : Space food. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2565. 70(215) 
มกราคม, 6-11. 

อาหารในชีวิตบนพื นฐานยุควิถีใหม่. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2565. 71(218) มกราคม, 21-22. 

 



 

 

 

 

 

 

ผ่านเว็บไซต ์

การสืบค้นข้อมูล 

บริการสารสนเทศทันสมัย 

สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

 

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

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ 

mailto:info@dss.go.th
http://siweb.dss.go.th/download_list2.asp

