
ปัจจุบันสังคมไทยอยู ่ในช่วงระยะเวลาของการ

เปลีย่นแปลงและเตรยีมความพร้อมทัง้ทางภาคอตุสาหกรรม

การผลิต การบริการ สังคม รวมทั้งประชาชน เพื่อการเข้าสู ่

สังคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ต้องเร่งพัฒนาให้

ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานความรู้ โดยพัฒนา

ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้ประชาชนได้ใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันให้ทัดเทียมกับการพัฒนาในระดับนานาชาติ 

รวมทัง้ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิงานทีผ่ลกัดนัให้ประเทศ

มีองค์ความรู้เป็นรากฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้

คนไทยใช้ความรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอืใน

การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ ส่งเสรมิให้เกดิเศรษฐกจิ

สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้น การให้บริการ

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความส�าคัญต่อ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นิสิต 

นักศึกษา ชุมชนที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาชน

ทัว่ไป ทัง้ทีป่ระกอบธรุกจิอยูแ่ล้วหรอืต้องการสร้างธรุกจิใหม่ 

ตลอดจนผู้ที่ต้องการค้นคว้าศึกษาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ซึง่การค้นหาข้อมลูจากแหล่งต่างๆ 

จะค่อนข้างยากและอาจจะยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากเป็น

ข้อมลูเฉพาะด้านเชงิลกึ บางส่วนหายาก บางส่วนมรีาคาแพง  

เพ็ญพิชชา เข็มเงิน* วลัยพร ร่มรื่น**

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

** นักวิชาการเผยแพร่ช�านาญการ ส�านักเลขานุการกรม

สรรสาระ

บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จ ช่วยท่านได้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการก็ยังมีความจ�าเป็นต้องค้นหา 

และใช้ข ้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นในการศึกษาค้นคว้า การแก้ไขปัญหา 

การวิจัยพัฒนา ฯลฯ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ “หอสมุด

วิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม” จึงได้มีการพัฒนาการ

บริการให้เป็นบริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เพื่อให้มีการน�าคลังข้อมูลความรู ้ด ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีได้รวบรวมสะสมมายาวนาน 

มีการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้มีการ 

บูรณาการเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลร่วมกันจากทุกหน่วยงาน 

ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเมื่อเข้ามารับ

บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในที่แห่งนี้

แล้วจะมีบรรณารักษ์และนักวิทยาศาสตร์ให้บริการคัดสรร

สารสนเทศให้ในระดับหนึ่ง เพื่อช่วยให้ผู ้ใช้บริการได้รับ

ข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ ด้วยความ

สะดวก รวดเร็ว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักหอสมุดและ

ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพยากร

สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการจัดหา
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และสะสมมายาวนานนบัตัง้แต่แรกเริม่ก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2476 

เป็นต้นมา มีจ�านวนคลังข้อมูลมากกว่า 700,000 รายการ 

และมีคลังความรู้ท่ีเป็นองค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์

บริการเป็นเอกสารฉบับเต็มพร้อมให้บริการ มีบริการ

สืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (OPAC : Online Public  

Access Catalog) จากฐานข้อมูล e-Public Catalog มีการ

เพิ่มมูลค่าให้กับฐานข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถอ่านหน้า

สารบัญและหน้าดรรชนีจากตัวเล่มผ่านเว็บไซต์ มีหนังสือ

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Book) มากกว่า 7,000 รายการ นอกจากนี้  

ยังมีบริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์จากฐานข้อมูล SciFinder 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ฯลฯ ในการ

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากวารสาร เอกสารสิทธิบัตร เอกสาร

มาตรฐาน รายงานการประชุม ฯลฯ กล่าวได้ว่าการบริการ

สารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ

หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม เป็นการบริการที่มี

ความครอบคลุมและมุ่งเน้นคุณภาพ ดังนี้

(1) การบริการที่มีความครอบคลุม สารสนเทศและ

คลังข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหอ

สมุดฯ สามารถรองรับการให้บริการที่มีความหลากหลายอยู่

ในรูปแบบของเอกสารหลายประเภท ตัวอย่างเช่น หนังสือ

ต�าราวิชาการ คู่มือ ต�ารบัยา สตูรผลิตภัณฑ์ วารสาร เอกสาร

มาตรฐาน เอกสารสิทธิบัตร ฯลฯ ซึ่งเอกสารดังกล่าวฯ ให้

ข้อมูลสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังข้อมูลความรู้ทั่วไปและ

ข้อมลูเชงิลกึทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการวเิคราะห์ ทดสอบ การผลิต  

การวิจัยพัฒนา ฯลฯ

(2) การบริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ บุคลากรที่ให้บริการ

นอกจากบรรณารักษ์แล้วยงัมนีกัวทิยาศาสตร์ท่ีให้ค�าแนะน�า

ในการสืบค้นและคัดสรรข้อมูลความรู ้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ท่ีจะช่วยให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลถูกต้องตรงตาม

ความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ณ ศูนย์บริการสารสนเทศ

เบ็ดเสร็จ (เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1) โดยได้มีการพัฒนา 

ขั้นตอนการบริการเบ็ดเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนดคือ 

30 นาที 

ขอบเขตการบริการ

การบริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จให้บริการข้อมูล

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดรวม 7 บริการ มีขอบเขตการ

บริการ ดังนี้ 

1) บรกิารสบืค้นฐานข้อมลูออนไลน์ เป็นบรกิารสบืค้น

ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่มีในส�านักหอสมุดฯ และ

สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับ

2) บริการสารสนเทศเพื่อการสร้างอาชีพ เป็นบริการ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ส�าหรับผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้าน 

/ชุมชน เกษตรกร ท่ีต ้องการน�าข ้อมูลไปใช ้ในการ 

ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น 

ผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูปผักผลไม้ หัตถกรรมพื้นบ้าน 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฯลฯ

3) บริการข้อมูลสารเคมี เป็นบริการข้อมูลเกี่ยว

กับสารเคมี เช่น คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ สูตร

โครงสร้าง วิธีวิเคราะห์ การผลิต ความเป็นพิษ อันตราย 

ประโยชน์ ฯลฯ

4) บริการตรวจสอบและค้นหาเอกสาร เป็นบริการ

ตรวจสอบรายชื่อเอกสารต่างๆ ที่มีในหอสมุดฯ 

สรรสาระ
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5) บรกิารเอกสารฉบับเตม็ เป็นบรกิารจดัหาเอกสาร

ฉบับเต็ม (Full text) ตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ 

จากสิ่งพิมพ์ทุกประเภทท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

เช่น บทความจากวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม ฯลฯ

6)   บริการสารสนเทศมาตรฐาน เป็นบริการสืบค้น

สารสนเทศมาตรฐานจากแหล่งสารสนเทศมาตรฐานทัง้ในรูป

สิง่พมิพ์และออนไลน์ ได้แก่ มอก., ASTM, ISO, DIN, JIS ฯลฯ 

7) บริการสารสนเทศสิทธิบัตร เป็นบริการสืบค้น

สารสนเทศสิทธิบัตรจากแหล่งสารสนเทศสิทธิบัตรต่างๆ 

ทั่วโลก ได้แก่ ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของส�านักงานสิทธิบัตร

อเมริกัน (USPTO) ฐานข้อมูล WIPO ฯลฯ 

นอกจากการบริการเบ็ดเสร็จทั้ง 7 บริการดังกล่าวฯ 

ในกรณีที่ข้อมูลที่ต้องการไม่มีในส�านักหอสมุดฯ เจ้าหน้าที่

ผู ้ให้บริการสามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเชื่อมโยงกับ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์

ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ศปว.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และห้องสมุดอื่นๆ ภายในประเทศ เพื่อช่วย

ให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นการส่งเสริม

การใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกรณีท่ีผู้ขอรับ

บริการต้องการขอรับค�าปรึกษาเพิ่มเติม ยังสามารถช่วย

ประสานแจ้งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ของกรม

วิทยาศาสตร์บริการเพื่อขอรับค�าปรึกษาได้โดยตรง เช่น  

ผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งวสัดสุมัผสัอาหาร แก้วและกระจก เซรามกิ  

เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ยาง พลาสติก  

การทดสอบของเล่น ฯลฯ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักหอสมุดและ

ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหอสมุด

วทิยาศาสตร์ ดร.ต้ัว ลพานกุรม จึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศ

และคลังข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่

พร้อมให้บริการแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 

และประชาชนทุกภาคส่วน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการ

บริการสารสนเทศเบด็เสร็จด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทีผู่ใ้ช้บรกิารสามารถตดิต่อขอรบับรกิารเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว  

ณ บริเวณชั้น 1 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ สามารถ

รับข้อมูลได้ภายในระยะเวลา 30 นาที โดยมุ่งเน้นการให้

บริการท่ีมีคุณภาพ ได้ข้อมูลครอบคลุมภายในจุดบริการที่

สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งขยายสู่การให้บริการระบบออนไลน์

ที่ประชาชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ทุก

สถานที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส 

สรรสาระ

วันและเวลาการให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลา 8.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

โทรศัพท์ : 0 2201 7250-6  

โทรสาร : 0 2201 7265 

เว็บไซต์ : http://siweb.dss.go.th  

อีเมล : info@dss.go.th
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