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 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
จัดทํา “ข่าว รอบร้ัว วท.” กําหนดออกรายเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ
ความเคลื่อนไหวที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ของประเทศ การดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ตลอดจนการสร้าง
ความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน    กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
สํานักหอสมุดฯ จึงได้รวบรวมข่าวและบทความจากหนังสือพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นํามาคัดเลือกและจัดการสารสนเทศให้สามารถค้นหาและ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วผ่านเว็บไซต์สํานักหอสมุดฯ (http://siweb.dss.go.th)  ตลอดจน 
ดําเนินการจัดเก็บเพ่ือเผยแพร่และให้บริการทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ และ e-Book แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนทั่วไป 

 สํานักหอสมุดฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า “ข่าว รอบรั้ว วท.” จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภายใต้
สังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานอ่ืน ๆ แหล่งบริการสารสนเทศ และผู้สนใจทั่วไป 

 โอกาสน้ี สํานักหอสมุดฯ ขอขอบคุณงานประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการที่จัดส่งเอกสาร
ข่าวรายวันให้สํานักหอสมุดฯ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เกิด “ข่าว รอบรั้ว วท.” ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ และติดตามข่าวสารประจําวันที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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สารบัญ 
                   เรื่อง                                                     
เด็ก ‘ปลอด’ นั่งรองปลัดฯ ยดืเวลา 2 ผูวาฯทํางานตอ                                                                      

 
หนา 
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กระทรวงวิทยฯ หนนุวิสาหกิจชุมชน/ SMEs ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพ 
             สินคาสูตลาดโลก                 
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ปองกันวนิิจฉัยโรคพลาดเช็กเคร่ืองวัดความดันม่ัว 3 
ปส. ผนึกกําลังสถานประกอบการทางรังสีสรางความม่ันใจใหประชาชน 4 
ดึง ‘จีวาฟ’ เสริมพยากรณอากาศ 5 
เปด ‘ศูนยรสชาติอาหารไทย’ ตอกย้ํารสชาติไทยเหมือนกันท่ัวโลก 6 
‘ศูนยรสชาติอาหารไทย’ สงผานรสชาติความอรอย 7 
ศูนยรสชาติอาหารไทย 9 
เลขารมต.กระทรวงวิทยลงพืน้ท่ีบางบอ กอนดันงบสรางศูนยปลาสลิดในครม.สัญจร 11 
แตงต้ังโยกยาย 12 
ทําหมันแมลงวันทองเพ่ิมคุณภาพผลไมสงออก                            13 
‘3องคกร’ รางแผนจริยธรรมนาโนเทค 15 
ใสเคร่ืองแบบใหล้ิน 16 
เปดตัวหุนยนตทางการแพทยช้ันสูงดูแลผูสูงอายุในอนาคต 18 
เสนทางอาชีพ : จาก ‘เรือหลวงพระทอง’ สูปะการังเทียม 19 
มุมพิลึก : ตามลาหมอกควัน 21 
‘สารน้ําใส’ ปรับน้ําคูเมืองเชียงใหมเอ็มเทคยันเลนสงกรานตปลอดภยั 22 
ก.วิทยฯ นําเทคโนโลยีชวยปรับปรุงคุณภาพน้ําชุมชนทองถ่ินภาคอีสาน สูอากาศรอน 23 
14ถนนจม-ติดหนึบกรุงอวมฝนสงกรานตถลมคล่ืนคนแหออกเท่ียวพลห-มิตรภาพรถแนนเปดศูนย 
             7 วัน อันตรายมท.ลดตายไมเกิน320  อุตุเตือนรับพายุฤดูรอน 

24 

SCIWATCH : nCA ปรับสุภาพน้ํารอบคูเมืองเชียงใหม 28 
2 พันลานผุดโครงการหุนยนตแพทย 29 
วท. เปดตัวแอพพแกปญหา ‘รถติด’  30 
เล็ง10 ลํา ‘ยานไรคนขับ’ ติดกลองไฮเทคสองปา 31 
‘แพร’ ทอผาทองถ่ิน-เคลือบนาโน 32 
ลดตายตํ่ากวา 320 สงกรานต ฝนถลมกรุงอวม                                            33 
 



 
 

สารบัญ 
                   เรื่อง                                                     
กระทรวงวิทยเดินสายภาคเหนือติวเขม SMEs ใชเทคโนโลยีพัฒนาโปรดักต 

 
หนา 

 

36 
สังคมชุมทางบางซ่ือ 37 
เรดดี้ ทูโชว : TVIS แอพอัจฉริยะรายงานจราจรดวยเสียง 38 
ทีเซลสเผย ‘พริก’ ชวยดับรอนกระตุนเคมสีมองชวยใหเย็น 39 
จิสดาเผยซ้ือยูเอวีผลิตในไทย 40 
52 ป สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ก.วิทยฯ ยืนหยัดความปลอดภัยการใชรังสี 41 
ก.วิทยสงนักเทคโนโลยีพบ ‘เอสเอ็มอี’ 42 
เชิญชวนประกวดบทความวันรับรองระบบงานโลก “Accreditaion : Facilitation World Trade”  
            ชิงรางวัลมูลคา 15,000 บาท 

43 

ใสสะอาด 44 
ทิศทางเกษตร : อุทยานเรียนรูทางวิทยาศาสตรใตทองทะเล 45 
เตือนสาดนํ้าดนิสอพองอันตรายถึงชีวิต 47 
ลึก ลับ ในสนามขาว 48 
ลานคนขาว : ครัวไทยสูครัวโลก 49 
เปดศูนยเคลือบผานาโนแพร 50 
วท. ลุยยกเคร่ืองหองแล็บไทย                                                            51 
เดล่ี@Web : ขอมูลจราจร 52 
กระทรวงวิทยฯ เปดศูนยตนแบบรับเคลือบผานาโน 53 
ระดมสมองผุดหลักสูตรปรับปรุงพันธุพืช 54 
สวทช. เปดศูนยรับเคลือบผานาโนยกระดับส่ิงทอไทยนาํรอง จ.แพร 56 
วิถีทัศน : วิถีชุมชน 57 
เปดโครงการ 58 
สังคมสยามรัฐ 59 
สะเก็ดลานนา 60 
เปดรับขอเสนอทําแผนหุนยนตแพทย 61 
มอบ ISO 62 
การดเชิญ 63 



สารบัญ 
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ทิศทางวิจยัใตปก สวทช. ผลักดันสูสังคมฐานความรู 
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หนาตางโลก...พลังงาน : งานวิจยันารู ผลงานวิจยั “การพัฒนาชุดอุปกรณ กาซแบบเช้ือเพลิงรวม” 
            ควารางวัลจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอนท่ี 3 

66 

มุมใครมุมมัน : เมืองหลวงตระกูล ‘ชินวัตร’ 67 
เก็บตกเอสเอ็มอี : ก.วิทยยกระดับระบบตรวจสอบคุณภาพสินคา Lab ไทย 68 
ขาวขนคนเขม : รวมมือ                                                          69 
ศูนยเคลือบผานาโนเพิ่มคุณภาพผาไทย 70 
เรงพัฒนาวิทยาศาสตรรับเออีซี 72 
SCIWATCH : “วรวัจน” หนนุแล็บทดสอบวัคซีนไขเลือดออก 73 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) และหนวยรับรองระบบงานของไทย 
           จัดงานเนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลก      

74 

ลานกิจกรรม : รางวัลคุณธรรม 75 
สหกรณตรังรวมประชุม สวทช. ปรับปรุงผลิตปาลมสูอาเซียน 76 
นําวิทย-เทคโนโลยีพัฒนาพนัธุปาลมเตรียมรับมือ AEC 77 
52 ป สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มุงม่ันสรางความปลอดภัยใหประชาชนชาวไทย 78 
กระทรวงวิทยเปดแล็บทดสอบวัคซีนไขเลือดออก 81 
เดล่ี@Web : แอพฯบอกความรูสึก 82 
SCIWATCH : ก.วิทยฯหนุนหลักสูตรวิศวะขนสงทางราง 83 
2013                                                           84 
ดันผลิตพลาสติกชีวภาพปอนตลาดยุคใหม 85 
52 ป สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มุงม่ันพฒันาความปลอดภัยใหประชาชนไทย 86 
ตบเทาของบเออีซี 7.2 พันล. 92 หนวยงานขอเพ่ิมจากปกอนเทาตัว ‘สพฐ.-มหาดไทย’  
          รับไปรวม1.5พันลาน                                         

91 

SCIWATCH :  ‘วรวจัน’ ดันพลาสติกชีวภาพสูมาตรฐานอาเซียน 92 
“วรวัจน” หนนุผูประกอบการขอรับรองระบบงานหองLAB หลังตางชาติเช่ือม่ัน 
           กรมวิทยาศาสตรบริการ 

93 

SCIWATCH : กรมวิทยบริการต้ังแล็บวัสดสัุมผัสอาหาร 94 
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