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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นับเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งมายาวนานแห่งหนึ่งของ
ประเทศ มีพัฒนาการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434)
ในรัชสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 จวบจนปัจจุบันมีอายุย่างเข้าสู่ 130 ปี และยังมีความสัมพันธ์
ต่อการเริ่มต้นของงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ส�ำคัญของประเทศ จนเกิดเป็นหน่วยงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในล�ำดับต่อมา มีภารกิจหลักในการให้
บริ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยการด� ำ เนิ น การก� ำ กั บ ดู แ ล ส่ ง เสริ ม วิ จั ย พั ฒ นาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งบทบาทด้าน
การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ดั้งเดิมในภาคประชาชน
ที่สะท้อนในรูปแบบวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีความทันสมัยและ
มีคุณภาพตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ด้วยการ
เพิ่มคุณค่าและมูลค่าของความรู้ท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพ วัฒนธรรม ดังนั้น
การพั ฒ นาศั ก ยภาพองค์ ค วามรู ้ ข องท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาประเทศ
ซึ่งก่อให้เกิดการอนุรักษ์และยกระดับคุณภาพชีวิต ขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ให้กับชุมชน อุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ ของประเทศ ในการด�ำเนินงานการจัดเก็บและอนุรักษ์ห ลักฐาน เอกสาร
และข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พั ฒ นาการของวิ ท ยาศาสตร์ ไ ทย จึ ง เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น
นอกจากนี้ ความเป็นมาของ วศ. ทั้งในอดีตและปัจจุบันมีส่วนสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ไทย จึงเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการศึกษาและเผยแพร่เป็นอย่างยิ่ง แต่ใน
สภาพปัจจุบันนี้กลับพบว่าหลักฐาน เอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ที่แสดงถึงประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของ วศ.
มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ บางส่วนสูญหายหรือถูกท�ำลายด้วยความรู้
เท่าไม่ถึงการณ์

วศ. วันนี้
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วศ. วันนี้

ข้อมูลประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เหล่านี้จึงมีความ
ส�ำคัญ ควรค่าแก่การเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นเอกสาร
จดหมายเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศทางประวัติศาสตร์
ที่ให้ข้อมูลส�ำคัญ มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประวัติการด�ำเนินงานของบุคคล
หน่วยงานและกระแสเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการจดหมายเหตุ
ตามมาตรฐานและหลักการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น มาตรฐานว่าด้วย
การลงรายการและจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ
ได้แก่ ค�ำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุมาตรฐานสากลทั่วไป
(General International Standard Archival Description:
ISAD (G)) มาตรฐานว่าด้วยการจัดเก็บและอนุรักษ์เอกสาร
จดหมายเหตุ ได้แก่ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการจัดเก็บและการ
จัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุ (Recommendations for
the Storage and Exhibition of Archival Documents:
BS 5454: 2000) ของ British Standards Institution (BSI)
(British Standards Institution, 2005) และมาตรฐาน
การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของส�ำนักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร ที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานให้

หอจดหมายเหตุในประเทศไทยใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล
ด้วยเหตุนี้ วศ. จึงมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งหอจดหมายเหตุ
วิทยาศาสตร์ไทย เพือ่ รวบรวมหลักฐานในระดับปฐมภูมขิ อง
วศ. และที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งจะมีคุณูปการ
ส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์
วิทยาศาสตร์ไทย ระบบงานวิทยาศาสตร์ งานวิเคราะห์
ทดสอบ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ เพราะการพัฒนา
ค้นคว้าเหล่านีจ้ ำ� เป็นจะต้องอาศัยฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ทีไ่ ด้จากการถอดบทเรียนเรือ่ งราวในอดีต และความรูพ้ นื้ ฐาน
ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดระบบงานที่กล่าวข้างต้น
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและประเทศชาติ ใ ห้ ก ้ า วหน้ า
ยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (อว.) จะได้มหี น่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีเ่ สมือน
เป็นหอจดหมายเหตุวทิ ยาศาสตร์ไทยของประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม มีการท�ำงานในลักษณะเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ หน่วยงานด้านจดหมายเหตุ
ของประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป

เอกสารมาตรฐาน ASTM ฉบับที่ 1 จัดหาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แร่
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แผนกนิติเคมี กองเคมี พ.ศ. 2484

การวิจัย กองวิจัย พ.ศ. 2485

นิสิตฝึกงานในห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2482

แผนกวิเคราะห์ฝิ่น กองอินทรียเฆมี พ.ศ. 2476

แผนกเครื่องปั้นดินเผา กองอุตสาหกรรมเคมี พ.ศ. 2479

