


คํานํา 
 
 

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

 โอกาสน้ี สํานักหอสมุดฯ ขอขอบคุณงานประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการที่จัดส่งเอกสาร
ข่าวรายวันให้สํานักหอสมุดฯ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เกิด “ข่าว รอบรั้ว วท.” ซึ่งจะเป็น
เคร่ืองมือสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ และติดตามข่าวสารประจําวันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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กระทรวงวิทยฯ ผนึก IAEA เวิรคช็อปย้ําความปลอดภัยพลังงานนิวเคลียรในระดบัอาเซียน                 

 
หนา 

 
1 

เตือน “รังนกสีแดง” พบสารไนไตรทเกนิมาตรฐาน                 2 
กระทรวงวิทยฯ ดันต้ังศูนยมาตรวิทยารังสีแหงชาติหวังข้ึนช้ันผูนําดานการวัดมาตรฐานรังสี 
           ระดับอาเซียน 

3 

‘ทาเรือคลองเตย’ แชมปโรบอทดีไซน 4 
วท.ยกไทยสูศูนยกลางผลไมอาเซียนลุยเทคนิคทําหมัน “แมลงวันผลไม” ขวางแพรพันธุ! 7 
วิจัยพบแบคทีเรียตานโรคใบไหมมันสําปะหลัง 8 
มุมชีวิต : ‘n-MASK’ ตานหวัดชวงผลัดฤดู 9 
ชาวสวนชํ้าราคาพุงแตไมมีมะพราวขาย 11 
SCIWATCH : เล็งมอบ 10 ทุนใหนักวิจัยไทยไปเกาหลี 12 
อุตฯเล็ง 3 จังหวัดผุด ‘ไทยแลนดฟูดวัลเลย’              13 
สยามดารา Society : ใหความรู  14 
ก.วิทยจับมือ มทส.-มธ วิจัยแกโรคใบไหมมันสําปะหลัง 15 
ผนึก ‘ทบวงปรมาณูโลก’ สรางไทยม่ันใจพลังนิวเคลียร 16 
‘ครม.ปู 5’ ปลดสายลอฟาลดแรงเสียดทาน  17 
เคร่ืองขัดผิวมันฝร่ังอัตโนมัติ 19 
วศ. ถกเกษตรกรผลิตมะยงชิดเพิ่ม 20 
ศูนยความเปนเลิศดาน ชีววิทยาศาสตร (TCELS) โดยศูนยเวชศาสตรอายรุวัฒนนานาชาติ  
            ออกโรงเตือนโรคท่ีมากับสายฝนฤดูแหงไวรัสและสารพัดโรคท่ีมากับน้ํา 

21 

เคร่ืองฝานกลวยแนวยาวส่ิงประดิษฐท่ีลดการใชแรงงานคน 22 
ฉลาดคิด : n-Mask หนากากอนามัยปองกันไวรัสและแบคทีเรีย 25 
อพวช. จับมือฝร่ังเศส-ชูนิทรรศการ ‘วิทยในสายนํ้า’ 26 
“กลุมส่ิงทอ” มองไทยวจิัยไทย เราตองการอะไรจาก ก.วิทย  27 
สารสกัดมันแกว-พิฆาตหนอนหัวดําใชแทนเคมี-ไรสารตกคาง-เพิ่มกาํไรสวนมะพราว 29 
สัมภาษณพิเศษ : ปลุกเอสเอ็มอีใชนวัตกรรมสรางมูลคาเพิ่มสินคา 30 
เผย ‘สวทช.’ เรงเปด ‘ศูนยส่ิงทอนาโน’ อัพเกรดอุตสาหกรรมเสนใยผา-ชูเอกลักษณสินคาไทย            32 
ลงนามความรวมมือ 33 
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หนา 

 
 

เปดคายเรียนรูผลิต ‘ชีส-ไวน’ 34 
‘ทาเรือคลองเตย’ โชวกึ๋นสรางหุนแกโจทยลอจิสติกส 35 
คนกรุงกระหน่ําใชแอร ‘โดมความรอน’ ผุดเตือนรับมือฝนถลมหนัก 37 
นวัตกรรมสรางโอกาส : เคร่ืองแยกเนื้อมะมวงสุกเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร  38 
เตือนภยั ‘รังนกสีแดง’ ปนสารไนไตรตเรงลงพ้ืนท่ีเผยแพรขอมูล-พลิกวกิฤตจีนยกเลิกนําเขา  41 
สวทช. จัด ‘ทีทีเอฟ-ไทยแลนด2013’ โชวศักยภาพดานไอที-ยกระดับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 42 
ซินโครตรอน จับมือ มทส. วจิัยแกโรคใบไหมในมันสําปะหลังลดปญหาการใชสารเคมี 44 
กระจกหกเหล่ียม : ‘โดมความรอนรุนแรงหรือปรากฏการณ’ ‘ฮีตไอแลนด’ จูโจมประเทศไทยคร้ังแรก 45 
เปด ‘ศูนยขอมูลน้ํา’ แกปญหาภาคเหนือ 46 
SCIWATCH : ก.วิทยตั้งเปาเพิ่มผลผลิตมะยงชิด 47 
มกอช. หนุนเอกชนตรวจอาหาร รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 48 
เล็งปน ‘เคร่ืองวัดความอรอย’ สรางมาตรฐานครัวไทยรสเดียว 50 
SCIWATCH : ก.วิทยฯสราง ‘เคร่ืองวัดความอรอย’ 51 
บนความเคล่ือนไหว                                                            52 
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ 53 
บันทึกสังคม 54 
‘รอยล’ 12-13มิ.ย. กรุงฝน 100% 55 
บทนํามติชน: ตอยอดโดมความรอน 56 
ทีเซลสแนะเลือกวิธีลางพิษ 58 
พบวิธีตานโรคใบไหม ‘มันสําปะหลัง’ ลดตนทุนไมตองใชสารเคมี-เพิ่มผลผลิตอีกรอยละ30 59 
SCIWATCH : “ซินโครตรอน” โชวกลองคัดแยกสายพันธุไก 60 
เคาะประตูแคมบัส : ‘ไมโครเวฟอบลําไย’ ผลงานผูเช่ียวชาญคิดคน 61 
อุทยานเตือนภยัน้ําปาถลมแหลงทองเท่ียวเชิงเขาใหญ 62 
ก.วิทย ชู “รถโมบาย สํารวจพื้นท่ี- วิเคราะหขอมูลภัยพิบัติ” ชวยแกปญหาตรงจุด!  64 
สัมภาษณพิเศษ : สวทช. ปรับแผนเกล่ียงบ ฝาวิกฤติรัฐตดัทอน้ําเล้ียง 65 
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68 

แวดวงของเรา : คายักหุนยนต        70 
แนะ 8 วิธีลางพิษดวยตนเอง 71 
สมอ. จับมือ 3 หนวยงานใหญจัดสัมมนา ‘วันรับรองระบบงานโลก’ 72 
Activity For Fun : เรียนรูการผลิตชีส                                                          73 
กระทรวงวิทยฯ ย้ําความปลอดภัยทางรังสีวอนคนไทยยอยากลัวเกินเหตุ 74 
‘พระเทพ’ เสร็จฯแกมลิงท่ีโคกสําโรง 18 มิ.ย. นี-้เผยทรงหวงการแกปญหาน้ําทวม 75 
เอ็มเทคพัฒนา ‘n-MASK’ หนากากอนามัยตานหวัด 76 
สนช.ทําอุปกรณส่ือสารสายตามอบ30เคร่ืองชวยผูปวย รพ.รัฐ 77 
SCIWATCH : นิทรรศการวนัวิทยาศาสตรนอย 78 
‘เคร่ืองผลิตเอทานอลไรน้ําเคล่ือนท่ี’ 79 
ชู “แพร” นํารองสูวิกฤติ 80 
สังคมขาว : สุดา นันทวิทยา 82 
ขาวส้ัน : ผนึกกําลังรับรองระบบงานโลก 83 
พัฒนาเทคโนโลยีอนาคตเพ่ือคนพิการยุคดิจิตอล 84 
SCIWATCH : สวทช.เปดแคมปชีส&ไวนระดับมัธยมปลาย 86 
แมกซอีเวนต                                            87 
SCIWATCH : เมาสสายตาเพื่อผูปวยอัมพาต 88 
แสงซินโครตรอนพัฒนาอักษรเบรลลชวยคนตาบอด 89 
เก็บตกเอสเอ็มอี                                         90 
สกัดปาลม 91 
SCIWATCH : ติดตามขอมูลฝนผานแอพฯ 92 
โลกในมือคุณ: งานวิจยัสรางชาติ 93 

ชวนดดูวงจันทรโตท่ีสุดในรอบป 95 
มุมขาราชการ : กรมปองกันโกง (2) 96 
สมอ. จับมือ 3 หนวยงานจัดสัมมนา ‘วันรับรองระบบงานโลก’ 97 
โครงการตอยอดธุรกิจไอที 98 
SCIWATCH : 23 มิ.ย. ดวงจนัทรโคจรใกลโลก 99 
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ดูดาวได แคใชพีวิซี 

 
หนา 

 
100 

ตางชาติโวยลําไยปนเปอน วท.ตรวจการันตีกันสงกลับ                 102 
เคร่ืองตนแบบเอทานอลไรน้าํชนิดเคล่ือนท่ีลดน้ําเขาเทคโนโลยี สรางรายไดเขาประเทศ 104 
รายงานพิเศษ : ปอง6โรคมากับน้ําฝนด่ืมเสาวรส-ปรับสมดุล 106 
ก.วิทยตั้งเปาเพิ่มผลผลิต ‘มะยงชิด’ ทําโซนนิ่งปรับสภาพดิน-เร่ิมนํารองแลวท่ีนครนายก 108 
ขาราษฎร: ขรก.ผูมีผลิตสัมฤทธ์ิสูง รุน 9 (จบ) 109 
ตางชาติโวยลําไยปนเปอน วท. ตรวจการันตีกันสงกลับ 110 
ถอดรหัสอาชีพ : ขอมูลการรับรองระบบงาน 111 
4 หนวยผนึกกาํลังรับรองระบบงานของไทย 112 
จิสดาเปดบริการขอมูลเตือนภัยทางทะเลผานเว็บไซตและแอพพลิเคช่ันบนมือถือ 114 
รายงาน: แนะรัฐต้ัง ‘สถาบันระบบราง’ ผลิตรถไฟหัวจรวดยดึอาเซียนดันไทยศูนยกลาง 
             ดานระบบราง         

115 

จีน-อินโดฯกดีกันลําไยใชซัลเฟอรจี้โรงรม-ลง-ผูสงออก200รายตีทะเบียนมาตรฐาน  118 
‘ลําไยไฮเทค’ สูระบบผลิตยั่งยืน 120 
เชิญครูไทยอบรมไอทีฟรี! 121 
๕๒ ป สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติมุงม่ันพฒันาความปลอดภัยใหประชาชนไทย  122 
SCIWATCH : ก.วิทยฯหนุนสรางบัณฑิตผลิตยาชีววัตถุ 124 
วท.ติดเรดารเตือนภัยอาวไทย 125 
นํารอง24สินคาส่ิงแวดลอม 126 
‘วรวจัน’ ลุยเมืองโรตีนํารองลําไยพรีเมียม 127 
นํา ‘ผาไทยนาโน’ โชวเวทีจนี 128 
ไทย-อินเดยีรวมจัดระบบผลไม 129 
อินโดฯนําเขาผลไมไทยอีกยก 130 
วท.เล็งอัพเกรด ‘ลําไย’ สงออกสินคาพรีเมียม 131 
สธ.เฝาหมอกควัน7จว.ใต 132 
‘วรวจัน’ นํารองศูนยขอมูลน้ําระดับจว.หนุนแกปญหาภาคเหนือ-สงเสริมเทคโนโลยีสูทองถ่ิน 133 
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อยางนี้ตองShare 

 
หนา 

 
134 

โฉมหนา ครม.ยิ่งลักษณ5                 135 
กลองจุลทรรศนอินฟราเรดสุดเจง! คัดแยกสายพันธุไก-เช็กปริมาณไขมัน-คารโบไฮเดรต 137 
นาโนลานนา 138 
ม.อุบลฯ จับมือกระทรวงวิทยฯสงเสริมผูผลิตผาทอพื้นเมือง 139 
ปลูกฝงสรางนักวิทยนอย 140 
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