
125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ในบริบทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศสู่ระดับสากล

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหน่วยงานทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีมีพัฒนาการความก้าวหน้าทั้งในด้านวิชาการ

และด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน 

หน่วยงานภาคราชการและเอกชนยาวนานถึง 125 ปี นับ

จากจุดเริ่มต้น ในปี พ.ศ. 2434 จากการศึกษาประวัติความ

เป็นมาจะเห็นได้ว่าเป็นกรมที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาโดยตลอดต้ังแต่รัชสมัย

รัชกาลที่ 5 ที่มีการปฏิรูปการบริหารประเทศ พระองค์ท่าน

ทรงมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลในการให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา

งานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำาไปใช้ในกิจการของประเทศ เช่น 

การไปรษณีย์ โทรเลข การรถไฟ การผลิตน้ำาประปา รวมถึง

กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา (Royal Department of Mines 

and Geology) กระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งมีหน่วยวิเคราะห์แร ่

ที่ดำาเนินงานในลักษณะสถานปฏิบัติการ (The Laboratory) 

ตอ่มาไดข้ยายงานใหค้รอบคลมุงานวิเคราะห์โลหะทีใ่ชใ้นการ

ทำาเหรียญกระษาปณ์ ด้วยปริมาณงานมากขึ้นจึงได้ยกระดับ

เปน็ “กองแยกธาตุ” สงักดักรมกระษาปณ์สทิธิการ กระทรวง 

พระคลังมหาสมบัติ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2460 ถูกโอนย้ายมา

สังกัดกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ในขณะที่ทั่วโลกเข้าสู่

ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริม

เศรษฐกจิการคา้และอตุสาหกรรมของประเทศ จึงรวบรวมงาน

และกจิการทางวทิยาศาสตร์ (สว่นมากทางเคม)ี ทีก่ระจายอยู่

ในหนว่ยต่างๆ มารวมเปน็แหง่เดยีวกนัแลว้จดัตัง้เปน็ “ศาลา

แยกธาตุ” (Government Laboratory) มีฐานะเทียบเท่ากรม 

ในป ีพ.ศ. 2466 ไดส้รา้งตกึ Technical Laboratory นอกเหนอื

จาก Analytical Laboratory ทีมี่อยูแ่ลว้ เพือ่ใชใ้นการศึกษาวจิยั

เกี่ยวกับการนำาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้

เกดิประโยชนท์างการคา้และอตุสาหกรรม ผลติเวชภัณฑอ์อก
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อัญญาดา ตั้งดวงดี
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ

สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ เอทิลเอสเตอร์ของน้ำามันกระเบา

สำาหรับรักษาโรคเรื้อน สกัดวิตามินบีจากรำาข้าวรักษาโรค 

เหน็บชา เป็นต้น หวังว่าเมื่อดำาเนินการได้ผลดีจะได้ขยาย 

เป็น Pilot Plant ต่อไป

 ในชว่งเวลาตอ่เนือ่งกบัป ีพ.ศ. 2485 ทีเ่กดิวกิฤตการณ์

ระหวา่งประเทศคอืสงครามโลกและสงครามมหาเอเชยีบรูพา 

ซึง่ประเทศไทยจำาเปน็ตอ้งเขา้รว่มสงครามดว้ย นายกรฐัมนตรี

ในขณะนั้นคือจอมพลแปลก พิบูลสงคราม จึงมีภาระหนักที่

จะต้องหาทางประคับประคองให้บรรดาโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มีอยู่ได้ดำาเนินงานไปอย่างปกติและส่งเสริมการประกอบ 

อุตสาหกรรมในครอบครัวให้กระทำากันอย่างเป็นล่ำาเป็นสัน 

ซึ่งการบริหารประเทศในครั้งนั้นมุ่งเน้นไปท่ีการจัดให้มีการ

ผลิตสิ่งอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของ

ประชาชนในสภาวการณ์คับขันและรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ให้เข้มแข็ง ดังนั้นในปี พ.ศ. 

2485 รัฐบาลจึงยุบกระทรวงการเศรษฐกิจเดิม แทนด้วย 2 

กระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุตสาหกรรม และกระทรวง

พาณชิย ์เพือ่พฒันางานอตุสาหกรรมและพาณชิยข์องประเทศ 

วศ. สังกัดกระทรวงการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2485 ทำาหน้าที่สถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์

ของประเทศ ทำาหน้าที่วิเคราะห์วัตถุส่ิงของต่างๆ ให้แก่ 



ส่วนราชการและเอกชน ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ

หาทางนำาเอาทรัพยากรธรรมชาติและผลิตผลพลอยได้จาก

อุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ร่วมมือ

กับส่วนราชการต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศและให้การศึกษา

อบรมบุคคลซึ่งสำาเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาให้มีความรู้ ความ

สามารถทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ

อตุสาหกรรม เพ่ือเข้ารบัราชการในกรมวิทยาศาสตร ์หรือส่วน

ราชการอืน่ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม ในชว่งเวลาทีผ่า่นมา 

วศ. ได้รเิริม่งานหลายเรือ่ง บางเรือ่งได้ขยายออกไปจนตอ้งตัง้

หนว่ยงานใหม ่เช่น องคก์ารเภสชักรรม สภาวิจยัแหง่ชาตหิรอื

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปัจจุบัน สำานักงาน

ปรมาณเูพือ่สนัติ สำานกังานมาตรฐานผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม 

และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตามลำาดับ

 วศ. จึงมีความสำาคัญ และทำาประโยชน์ได้เป็นอย่าง

มาก เมื่อหน่วยงานอื่นมีปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ก็จะนึกถึง 

วศ. และส่งงานมาให้ เพราะเป็นหน่วยงานที่มีเครื่องมือ 

บุคลากรและแหล่งข้อมูลความรู้คือห้องสมุดวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่พร้อมกว่าหน่วยงานอื่น วศ. ได้ปรับปรุงงาน

และจัดทำาโครงการต่างๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เช่น วิเคราะห์วิจัย 

ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม 

การให้บริการในด้านวิจัย วิเคราะห์ ค้นคว้าทดลองในด้าน

วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมแก่อุตสาหกรรมทั่วไป เพ่ือ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ระดับสากล พอสรุปได้ 

โดยสังเขป ดังนี้

 1) พัฒนาการทดสอบและสอบเทียบให้มีคุณภาพ 

ในระดับห้องปฏิบัติการเช่ียวชาญ (Expert Laboratory) และ

ห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Laboratory ที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับสากล ได้แก่
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 • ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน

สาขาวสัดุสัมผสัอาหาร (ASEAN Food Reference Laboratory 

for Food Contact Material, AFRL for FCM) โดยมีขอบข่าย

การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 5 

ประเภท ได้แก่ พลาสติก โลหะและโลหะผสม เซรามิก แก้ว 

วาร์นิชและสารเคลือบ

 • การทดสอบตัวอย่างประเภทต่างๆ ได้แก่ โลหะ 

เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำาด่ืม น้ำาใช้ น้ำาธรรมชาติ 

น้ำาจากอุตสาหกรรม โพลิเมอร์ พลาสติก ยาง ผลิตภัณฑ์

ทำาความสะอาด สารเคม ีผลติภณัฑท์างเคม ีวัสดกุอ่สรา้งและ

วสัดโุครงสรา้ง เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เซรามกิ แกว้ กระจก เย่ือกระดาษ 

ผลิตภัณฑ์กระดาษ อาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร วัสดุสัมผัส

อาหาร สารมลพษิในส่ิงแวดล้อม กากอตุสาหกรรม ผลติภณัฑ์

อตุสาหกรรมทัว่ไป ผลติภณัฑข์องเลน่ ดา้นการทดสอบความ

ปลอดภัยทางเคม ีกายภาพ เชงิกล และการตดิไฟ และบริการ

ตรวจวิเคราะห์สารเคมีด้วยเครื่อง FT –IR และ FT-NMR

 • การสอบเทียบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวัสดุอ้างอิง 

ด้านอุณหภูมิ ด้านความดัน ด้านความยาว ด้านมวล ด้าน

ปรมิาตร ดา้นการสัน่สะเทอืน ดา้นไฟฟา้และความถี ่ดา้นแรง

 2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการและ

เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการทดสอบท่ีได้มาตรฐาน

สากล พัฒนาการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ โดย

ขยายขอบข่ายและเพ่ิมศักยภาพการรับรองห้องปฏิบัติการ

และพัฒนาระบบงานท่ีปรึกษาทางวิชาการเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์หลัก คือ ภาคการผลิต การค้า และการบริการ 

ได้รับบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ 

ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพและ

ขยายขอบข่ายการให้บรกิารทดสอบ สอบเทียบท่ีมกีารประกัน

คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ครอบคลุม 

ด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การลงนาม 

การยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement, MRA) 

ตอ่เนือ่งดา้นการรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบตักิารทดสอบกับ 


