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เว็บไซตวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน 

จอย ผิวสะอาด*
อุดมลักษณ เวียนงาม**

ใน สมัยกอน หากพูดถึงแหลงขอมูล หลายคนมักจะ

นึกถึงหองสมุด และหากตองการขอมูล ก็ตองเดิน

ทางไปยังหองสมุด แตในปจจุบันนี้ มีความเจริญกาวหนา 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขามามีบทบาท อยางกวางขวาง 

ในทุกวงการและกลายเปนเครือ่งมอืสาํคญัของการทาํงานทกุ

ดาน นบัตัง้แตทางดานการศกึษา พาณชิยกรรม เกษตรกรรม 

อตุสาหกรรม สาธารณสขุ การวจิยัและพฒันา ดานการเมอืง

และราชการ รวมถึง ในงานหองสมุด ซึ่งสํานักหอสมุดและ

ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ก็ไดนําเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการบริหาร จัดการ 

และบรกิารสารสนเทศผานระบบเครอืขาย เพือ่อาํนวยความ

สะดวกในการใหบริการสารสนเทศ แกประชาชน ทุกภาค

สวน ใหสามารถ เขาถึงขอมูลไดทุกที่ ทุกเวลา สนับสนุนการ

เรยีนรูตลอดชีวติ ดงันัน้ผูทีเ่คยประสบปญหา ตองการขอมลู

ประกอบการทํารายงาน วิจัย หรือเพื่อศึกษาคนควา แตไมมี

เวลาเดินทาง ไปยังหองสมุดหรือแหลงบริการสารสนเทศ ก็

จะไมมีปญหานี้มากวนใจอีกตอไป เมื่อเขาใชบริการผาน

เว็บไซตของสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี http://siweb.dss.go.th 

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา หอสมุดวิทยาศาสตร 

ดร.ตั้ว ลพานุกรม ในฐานะแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี แหงหนึ่งของประเทศ มีภารกิจสรางความ

ตระหนักรู เสริมสรางทัศนคติที่ดีทางวิทยาศาสตร และ

สงเสริมใหมีการนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ไดเล็งเห็น ความสําคัญ 

ของเยาวชนซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต จึง

มีนโยบายที่จะชวยสนับสนุน เสริมสรางทัศนคติที่ดีทาง

วิทยาศาสตร ใหกับเยาวชน สงเสริมใหรักการอาน และ

การเรียนรู เติบโตเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา โดยจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ สื่อโสตทัศน ดาน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีทีม่เีนือ้หาหลากหลาย เหมาะสม

สําหรับเยาวชน อาทิ การทดลองทางวิทยาศาสตร โครงงาน

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน พลังงาน 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กาํเนดิโลกและจักรวาล ไดโนเสาร 

การประดิษฐคิดคน ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น และนํามาใหบริการ

ผานเว็บไซต ตางๆ ดังนี้

* บรรณารักษปฏิบัติการ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

**นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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กรมวิทยาศาสตรบริการ

  บรรณานุกรมสารสนเทศวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี http://siweb.dss.go.th

เปนฐานขอมลูบรรณานกุรมเอกสาร ประเภทหนงัสอื 

วารสาร รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาตาง

ประเทศ รวมถงึบทความทีน่าสนใจจากวารสารไทย และตาง

ประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เอกสารรายงาน

ทางวิชาการจากหนวยงาน สถาบัน และองคการระหวาง

ประเทศ เอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็ม ฯลฯ ที่มีในสํานักหอ

สมุดฯ ดังภาพที่1 ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกสําหรับผูใช

บริการและ นองๆ เยาวชน ในการตัดสินใจเลือกเลม / เรื่อง 

ที่สนใจ ไดอยางตรงประเด็นและ รวดเร็วขึ้น เนื่องจาก

สามารถคลกิอานหนาสารบญั และหนาดรรชนจีาก pdf.ไฟล 

ที่จัดทําไว 

  ประวัตินักวิทยาศาสตรโลก http://siweb.dss.

go.th/scientist

รวบรวมชีวประวัติ ผลงานของนักวิทยาศาสตร ที่

สําคัญของโลกกวา 50 คน เพื่อเปนขอมูลสําหรับศึกษา 

คนควา ทํารายงาน รวมถึงชวยสราง แรงบันดาลใจ และสง

เสริมใหเยาวชนรักในวทิยาศาสตร โดยสามารถสืบคนขอมูล

จาก “ชือ่นกัวทิยาศาสตร” และจะปรากฏขอมลู ประวตัแิละ

ผลงานสําคัญของนักวิทยาศาสตรที่ตองการ

 21



People   in focus
º¡.  ·Ñ¡·ÒÂ

ÇÈ.   ÇÑ¹¹Õé
ÊÃÃ   ÊÒÃÐ   
º·¤ÇÒÁ  ¾ÔàÈÉ
Science   ÊäµÅ�Ê¹Ø¡

à¡Ãç´ÇÔ·Â�
DSS   News

  ถาม-ตอบเกษตรกรรมพื้นฐาน หรือฐานขอมูลการ

จัดการปญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาค 

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

เปนเว็บไซตที่รวบรวมขอมูล ปญหาการเกษตรกรรม

ขั้นพื้นฐานของไทย ในแตละภูมิภาค พรอมวิธีปฏิบัติ 

แนวทางการแกไข ที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน โดยในฐาน

ขอมูลนี้จะจําแนกการสืบคนตามเขตภูมิภาค จังหวัด และ

ประเภทของปญหา 8 ประเภท คือ การกําจัดศัตรูพืช การ

จัดการดิน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว เครื่องมือและอุปกรณ 

ไบโอดเีซล ปุยและเทคโนโลยชีวีภาพ และอืน่ๆ โดยแสดงราย

ละเอียดของปญหาพรอมบอกแหลงที่มาของขอมูล เพื่อให

สามารถติดตามเอกสารฉบับเต็มได 

 

  สหบรรณานกุรม สิง่พมิพเกีย่วกบัพระราชกรณยีกจิ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช 

http://siweb.dss.go.th/60/ 

เปนเว็บไซตที่รวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ พรอมสาระ

สังเขปของสิ่งพิมพเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก พระ

ราชดาํร ิศนูยการศกึษาการพฒันาตางๆตัง้แตทรงครองราชย

จนถงึปจจบุนั และพระราชกรณยีกจิดานตางๆ ของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยู หัวเชนดานการเกษตร ชลประทาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากหองสมุดและศูนยขอมูลที่

สําคัญของประเทศ มีวิธีการสืบคนขอมูล ทั้งจากชื่อเรื่อง ชื่อ

ผูแตง ชื่อหนวยงาน ชวยประหยัดเวลาในการสืบคนขอมูล 

ชวยในการตัดสินใจเลือกเลม / เรื่องที่ตองการเนื่องจาก

แสดงภาพปกและมีสาระสังเขป ทําใหทราบเนื้อหาโดยสรุป 

ไดเปนอยางดี 
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กรมวิทยาศาสตรบริการ

  เว็บไซตพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระบิดา

วิทยาศาสตรไทย http://siweb.dss.go.th/

sci200

เปนเว็บไซตที่รวบรวมผลงานการประกวดเว็บไซต

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวพระบิดาวิทยาศาสตรไทย สมโภชน 

200 ป รชักาลที ่4 ท่ีสาํนกัหอสมดุฯ ไดจดัข้ึน เพือ่ใหเยาวชน

ไดแสดงความรู ความสามารถ สงเสรมิใหเยาวชนรกัการอาน

และศึกษาคนควาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ดาน

ตางๆของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลที ่4 

เพือ่นาํมาเปนขอมลู ในการจดัทาํเวบ็ไชต ซึง่ขอมลูในเวบ็ไซต

นี ้ถอืเปนขอมลูทีม่กีารกลัน่กรองเบือ้งตนจากนองๆ เยาวชน

ที่เขารวมแขงขัน อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการผู

ตัดสินแลว สามารถนําไป ใชประโยชน ในการศึกษา ทํา

รายงานหรอื ทาํการบาน ของเยาวชนคนอืน่ๆ ไดเปนอยางดี 

 

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หวังเปนอยางยิ่งวาเว็บไซตเหลานี้จะเปนแหลง

ขอมลู ความรู สารสนเทศ ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีทีจ่ะชวยอาํนวยความสะดวกใหนองๆ เยาวชน สามารถตดิตาม

ขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และมีความตอเนื่อง 

รวมทัง้สามารถนาํองคความรูทีไ่ดไปประยกุตใช ในการศกึษา ในชวีติประจําวนั ไดอยางเหมาะสมตอไป ทัง้นีห้ากตองการ

เอกสาร ที่คนจากเว็บไซตเหลานี้ สามารถขอรับบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเปนบริการที่ชวยใหผูขอรับบริการได

ขอมลู เอกสาร ฉบบัเตม็ โดยไมตองเสยีเวลาเดนิทางมารบับรกิารดวยตนเอง และหากมบีรกิารใดทีเ่หน็วาสาํนกัหอสมดุฯ 

ควรจัดใหมีเพื่อชวยใหนองๆไดรับความสะดวกเพิ่มขึ้นสามารถแนะนําไดทาง e-mail ที่ info@dss.go.th 
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