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 - ลดแรงงานหรือกําลังคนในการทํางานใหนอยลง
 - เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการทํางาน ทําใหพนักงาน
ทํางานไดอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
 - ทําใหประเทศมีผลกําไรเพิ่มข้ึน ทําใหประชากรและ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเกิดความมั่นคง ท้ังในระดับจุลภาค
และมหภาค สงผลใหประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น เพิ่มความมั่นคง
ในการทาํงาน อตัราการวางงานลดลง ภาพรวมของประเทศดขีึน้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใชในการผลิตและบริการมีดังนี้ 
 - การใชเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัยในกระบวนการ
ผลติสนิคาและบริการ ทําใหสามารถผลติสนิคาและบรกิารจํานวน
มากขึ้น ในเวลารวดเร็ว มีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคและ
อุปโภค ลดตนทุนการผลิต เพราะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จะชวยลดแรงงานหรือกําลังคนรวมท้ังลดระยะเวลาในการผลิต
แตไดปริมาณสินคาและบริการมาก
 - การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการออกแบบสินคา
และบรกิาร ชวยใหเกดิการประดษิฐคดิคนรปูแบบของสินคาและ
บรกิารท่ีหลากหลาย ตรงความพอใจของผูบรโิภค สรางโอกาสให
ผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคาและบริการไดตามความตองการ 
เปนการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค เพิ่มความไดเปรียบ
ในการแขงขัน
 - การใชเทคโนโลยใีนการโฆษณาสนิคาและการใหบรกิาร 
เชน การใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการซื้อและขายสินคาและ
บรกิารตางๆ โดยผานเครอืขายอินเทอรเนต็ การโฆษณาผานทาง
สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ทําใหผูบริโภคสามารถหาขอมูล ศึกษา
รายละเอียดของสินคาและบริการไดหลายชองทาง สามารถซ้ือ
ขายสินคาและบริการไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
 - การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
เพื่อให เกิดกระบวนการทํางานที่ เป นระบบ มีมาตรฐาน 
เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล และลดระยะเวลาในการทาํงาน 
 - การใชเทคโนโลยีในการขนสง ทําใหการขนสงวัตถุดิบ
ในการผลิตรวดเร็วข้ึน การขนสงสินคาและบริการไปถึงผูบริโภค
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

 วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวตักรรม (วทน.) เปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการในสังคมปจจุบันใหได
มาตรฐานเปนทีย่อมรบั เพิม่มลูคาใหกบัสนิคาและบรกิารในประเทศ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เขมแข็งทําใหเกิดการพัฒนาและสราง
นวตักรรมใหกับกระบวนการผลติสนิคาและบรกิาร สรางความมัน่ใจ
ใหกับผูบริโภค เพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันเชิงธุรกิจ  
 การนําความรู พื้นฐานทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใช
เพื่อสรางเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตสินคาและบริการ รวมถึง
การคิดคนนวัตกรรมที่ใชในกระบวนการผลิตเพื่อใหใชทรัพยากร
ท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ทําใหประเทศไทยเรา
ซึง่มคีวามไดเปรยีบในดานทรพัยากรท่ีอดุมสมบรูณ และหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปาไม และแรธาตตุางๆ มทีรพัยากรทีใ่ชในกระบวนการผลติ
อยางตอเน่ืองและเหมาะสม นอกจากน้ีในกระบวนการผลติสนิคา
และบรกิารตลอดจนถงึการขนสงสนิคาและบรกิารไปยงัผูบรโิภค 
หากเรานําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในทุกๆ ขั้นตอน
อยางเหมาะสมจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดไดสินคาและบริการ
ที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ สรางความ
ไดเปรยีบในการแขงขนั ทาํใหสนิคาและบรกิารเหลานัน้มคีณุภาพ
และตรงตามตองการของผูบริโภคมากขึ้น 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ชวยในการผลิตสินคา
และบริการ โดย
 - เพ่ิมผลผลิตใหมากขึ้น ลดความสิ้นเปลืองจากการสูญเสีย
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตใหนอยลง
 - ลดตนทนุการผลติ เพราะการผลติสนิคาจาํนวนมากข้ึน
จะทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง สรางกําไรมากข้ึน สินคามีราคาถูกลง 
ไดเปรียบในการแขงขัน
 - ทําใหสินคาและบริการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
มกีารกาํหนดระดบัคณุภาพ ใชมาตรฐาน ควบคมุกระบวนการผลติ 
ตั้งแตการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลติ รวมทัง้การตรวจสอบคณุภาพสนิคาใหตรงตาม
มาตรฐาน ผูบริโภคเชื่อถือและยอมรับ เปนการเพิ่มคุณคาและ
คุณภาพของสินคาและบริการ 

 - ลดแรงงานหรือกําลังคนในการทํางานใหนอยลง
 - เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการทํางาน ทําใหพนักงาน - เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการทํางาน ทําใหพนักงาน

 วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวตักรรม (วทน.) เปนรากฐาน วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวตักรรม (วทน.) เปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการในสังคมปจจุบันใหได

สร�างชาติด�วยว�ทยาศาสตร� เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ศันสนีย  ชีระพันธ
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อุตสาหกรรม และ SMEs จึงชวยสงเสริมผูประกอบการในทุก

ภาคสวนโดยการใหความรู  ใหคาํปรกึษา ใหขอมลูทางวิชาการและ

เทคโนโลยีท่ีใชในกระบวนการผลิตการบริการวิเคราะหทดสอบ 

(สวนของ Testing) ผลติภณัฑตางๆ ของกรมวทิยาศาสตรบรกิาร

ที่ไดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่เปนที่ยอมรับ

ท้ังในระดับประเทศและระดับสากลจะชวยสงเสริมใหสินคาของ

ผูประกอบการมคีวามนาเชือ่ถอื เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั

ทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้สํานักบริหารและรับรอง

หองปฏบิตักิาร กรมวิทยาศาสตรบรกิาร ซึง่เปนหนวยรบัรองระบบงาน

หองปฏิบัติการ มีบทบาทดานการพัฒนาและรับรองระบบงาน

หองปฏิบัติการของประเทศใหไดรับการรับรองความสามารถตาม

มาตรฐานสากล ทั้งการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ

ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ดานฟสิกส เคมี และ

วิทยาศาสตรชีวภาพ การรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรม

การทดสอบความชํานาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 

ดานการทดสอบ สอบเทียบ และการทดสอบทางการแพทย 

และการรับรองผูผลิตวัสดุอางอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 

ดานการทดสอบ สอบเทียบ และการทดสอบทางการแพทย

การรับรองระบบงานหองปฏิบัติการนับเปนเครื่องช้ีวัดคุณภาพ

และความสามารถของหองปฏิบัติการ สรางความเชื่อมั่นในผล

การทดสอบสินคา สงผลใหสินคาไดรับการยอมรับทั้งในประเทศ

และตางประเทศ โดยสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการได

ลงนามการยอมรับรวมในระดับภูมิภาค (Mutual Recognition 

Arrangement, MRA) กับองคการภูมิภาคเอเชียแปซิฟกวาดวย

การรบัรองระบบงานหองปฏิบตัิการ (Asia Pacific Laboratory 

Accreditation Cooperation, APLAC) ทัง้ในดานการรับรองระบบ

งานหองปฏบิตักิารทดสอบ การรับรองผูจัดโปรแกรมการทดสอบ

ความชํานาญหองปฏบัิตกิาร และการรบัรองผูผลติวสัดอุางองิ และ

ในระดบัสากลกับองคการระหวางประเทศวาดวยการรับรองระบบงาน

หองปฏบิตักิาร (International Laboratory Accreditation 

Cooperation, ILAC) ดานการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ

ทดสอบ สรางความเชื่อมั่นใหแกผูประกอบการ ผลักดันใหเกิด

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ สนิคาและบรกิารตางๆ ของประเทศ

เปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากลสรางความพรอมใน

การแขงขันบนเวทีการคาโลก อํานวยความสะดวกในการคาขาย

ระหวางประเทศ และสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยภาพรวม

 ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทุกคนตอง

กาวใหทนัตอการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ การเปลีย่นแปลงทัง้หลาย

ลวนสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหประเทศ

ไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มที่ การรู เทาทันสถานการณ

การเปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึน้อยูตลอดเวลา จะชวยใหประเทศสามารถ

พัฒนาไปสูความมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื ทาํใหประชากรกนิดอียูด ี

มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได ดังนั้นวิทยาศาสตร 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม จงึมคีวามสาํคญัตอการปฏริปูโครงสราง

ทางเศรษฐกิจใหม (New Economic Model) ในทุกมิติ 

ทั้งภาคธุรกิจ เกษตร การศึกษา การกาวเขาสู โมเดลใหม 

Thailand 4.0 ที่มุงเนนการแกปญหาใหประเทศหลุดพนจาก

กบัดกัรายไดของประชากรในระดบักลางเปนการปฏริปูเศรษฐกจิใหม

โดยใชฐานความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

อยางเหมาะสม เพื่อการพัฒนาตอยอดเศรษฐกิจของประเทศ 

 ปจจบุนัรฐับาลไดใหความสาํคญักบัการสรางมลูคาทีเ่พิม่ข้ึน

กบัสนิคาและบรกิารตางๆ ของประเทศ ซึง่ตองอาศัยการวเิคราะห 

ทดสอบ และการพฒันามาตรฐานในดานตางๆ ตามกรอบยทุธศาสตร

การพัฒนาประเทศ 6 ดาน ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดาน

การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ และนโยบาย

ยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหกรม

วทิยาศาสตรบริการ ภายใตกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ (MSTQ) 

ซึ่งประกอบดวยมาตรวิทยา (Metrology, M) การมาตรฐาน 

(Standardization, S) การทดสอบ (Testing, T) และการรบัรองคุณภาพ 

(Quality, Q) จะเห็นไดวา MSTQ มีสวนสําคัญในการผลักดัน

ใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งกรมวิทยาศาสตรบริการ

มบีทบาทภารกจิทีเ่กีย่วของหลายดานทัง้การถายทอดเทคโนโลยี 

ใหบริการวิเคราะห ทดสอบผลิตภณัฑทีเ่กีย่วของกบัภาคการผลติ 




