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ซึ่งการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น จ�าเป็นต้องมีแหล่งข้อมูล 
ความรูท่ี้สามารถใช้ศกึษาหาความรูไ้ด้ในขอบเขตกว้างขวาง 
ดังนั้น งานท่ีกรมวิทยาศาสตร์ให้ความส�าคัญและพยายาม
ปรับปรุงควบคู่ไปกับงานบริการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย 
คือ งานห้องสมุด ซ่ึงเป็นงานที่มีมาตั้งแต่อดีต โดยปรากฏ
ค�า “Scientific Library Section” ในค�าน�าของวารสาร 
Thai Science Bulletin ที่เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษา
อังกฤษด้านวิทยาศาสตร์ของไทยในยุคแรก พ.ศ. 2483  
จัดท�าเพื่อเผยแพร่รายงานการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
ทุกสาขาที่ท�าในประเทศไทย หรือโดยคนไทย และใช้ 
แลกเปลีย่นสิง่พมิพ์ทางวทิยาศาสตร์ขององค์กรวทิยาศาสตร์ 
ต่างประเทศ รวม 28 ประเทศ

งานห้องสมุดมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 
2476 ได้ยกงานห้องสมุดขึ้นเป็นแผนกหน่ึงในส�านักงาน

หอสมุดวิทยาศาสตร์ 
ดร.ตั้ว ลพานุกรม

กับความเป็นแหล่งสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ

“ชำติจะเจริญโดยไม่มีวิทยำศำสตร์เป็นหลักไม่ได้” เป็นค�ำกล่ำวของ  
ดร.ตั้ว ลพำนุกรม อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์สมัยนั้น (ปัจจุบันคือกรมวิทยำศำสตร์บริกำร) 
ผู้วำงรำกฐำนงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ของไทย

เลขานุการกรม ต่อมาปี พ.ศ. 2521 ได้ยกฐานะจากแผนก
ห้องสมุดเป็นกองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ในปี พ.ศ. 2545 เป็นส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนถึงปี พ.ศ. 2564 ได้เปลี่ยน
เป็นกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนหน่วยงานจากส่วน
ราชการเป็นองค์การมหาชน ในปี พ.ศ.  2552-2553  ห้องสมุด 
ด�าเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นท่ีช้ัน 1 เพื่อสร้างบรรยากาศ 
ให้น่าเข้าใช้ มีพื้นที่เป็นเวทีจัดกิจกรรม เช่น นิทรรศการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ตลอดจนตั้งช่ือห้องสมุดข้ึนอีก 
ช่ือหนึง่ว่า “หอสมดุวทิยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานกุรม” เพือ่เป็น 
เกียรติประวัติแก่ ดร. ตั้ว ลพานุกรม ผู้ก่อตั้งหอสมุด และปี 
พ.ศ. 2557  ได้จดัท�าห้องอนสุรณ์ ดร.ตัว้ ลพานกุรม ส�าหรบั
แสดงชีวประวัติและหนังสือของท่าน พร้อมทั้งจัดแสดง
เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ท่ีใช้ในยคุแรก ๆ  ของกรมวทิยาศาสตร์

สุวศรี เตชะภาส นักวิทยาศาสตร์ช�านาญ
การ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บริการ ปี พ.ศ. 2560 ห้องสมุดได้จัดท�าโครงการพัฒนา 
ห้องสมดุสีเขยีว อนัเป็นแนวทางทีห้่องสมดุมส่ีวนร่วมในเรือ่ง 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และได้รับการรับรอง
เป็นห้องสมดุสเีขยีว ในปี พ.ศ. 2562 ซึง่ถอืเป็นห้องสมดุเฉพาะ 
แห่งที่ 3 ของประเทศที่ได้รบัการรับรองเปน็ห้องสมดุสีเขียว

ด้วยภารกิจของห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ในการเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรมไทย ห้องสมุดได้จัดหาสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะสารสนเทศ
เพื่อการอุตสาหกรรมอย่างเอกสารมาตรฐานนั้น ห้องสมุด 
มีนโยบายรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ของ
ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทยไว้ให้ครบชุด 
เพื่อเป็นต�าราให้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานและข้อก�าหนดสินค้าและวัตถุดิบ  
โดยด�าเนินการรวบรวมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2502  เป็นต้นมา  ห้องสมดุ 
ได้รับเอกสารมาตรฐานของหลายประเทศ เช่น เยอรมัน 
สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร ญีปุ่น่ และยงัจดัหาเอกสาร 

มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ เช่น ASTM ท่ีเป็นเอกสาร 
มาตรฐานท่ีห้องสมุดจัดหามาอย่างครบถ้วนถึงปัจจุบัน 
ส่วนเอกสารสิทธิบัตรเป็นสารสนเทศที่สามารถใช้ติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างดี  
จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดส�าหรับผู ้ค ้นคว้าวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์
บริการจัดตั้ง “ศูนย์สนเทศสิทธิบัตร” และติดต่อขอความ 
ช่วยเหลอืด้านเอกสาร การฝึกอบรมจากองค์การทรพัย์สินทาง 
ปัญญาแห่งโลกและส�านักงานสิทธิบัตรยุโรป เพื่อให้บริการ 
สบืค้นสารสนเทศสทิธบัิตรแก่ผูใ้ช้ห้องสมดุ และยงัรบับรกิาร 
จัดหาสารสนเทศสิทธิบัตรโดยติดต่อกับศูนย์เอกสาร 
สิทธิบัตรระหว่างประเทศ แต่ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ส�านักงานสิทธิบัตรของ 
หน่วยงานส่วนใหญ่ เช่น ส�านักงานสิทธิบัตรอเมริกัน  
ส�านกังานสทิธบัิตรยโุรป รวมท้ังบรษัิทผูใ้ห้บรกิารเครือ่งสืบค้น 
ข้อมูลอย่าง Google เปิดให้สามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร 
ได้โดยไม่เสยีค่าจ่าย นอกจากนี ้ห้องสมดุยงัจดัหาสารสนเทศ 
ประเภทอื่นเพื่อช่วยการค้นคว้าหาความรู้ ท้ังวารสารสาระ 
สังเขป หนังสืออ้างอิง วารสารวิชาการ เช่น Chemical  
Abstracts (CA), Kirck-Ohtmer Encyclopedia of  
Chemical Technology อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสารสนเทศ 
มกีารเปลีย่นรปูแบบจากสิง่พิมพ์เป็นสิง่พมิพ์อเิลก็ทรอนกิส์ 
มากขึน้ จากการทีเ่มือ่จดัซือ้แล้วได้ตวัเล่มมาเกบ็ทีห้่องสมดุ  
ต้องการใช้งานเมื่อใดสามารถหยิบมาใช้งานได้ เป็นการ 
จัดซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีทั้งรูปแบบท่ีได้สิทธ์ิการ 
ใช้งานตลอดไป และรูปแบบท่ีได้สิทธิ์การใช้งานตามระยะ 
เวลา เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เป็นการเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ 
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ตามระยะเวลาที่ก�าหนด เมื่อหมดระยะเวลาก็ไม่สามารถ 
เข้าถึงได้อีกต่อไป หากต้องการใช้งานจ�าเป็นต้องเสีย 
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสารสนเทศบางรายชื่อไม่มีการจัดพิมพ์ 
ตัวเล่มแล้วและจ�าหน่ายเป็นฐานข้อมูลออนไลน์อย่างเดียว  
เช่น Chemical Abstracts (CA), US Pharmacopeia  
สารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ทีจ่�าเป็นต่อภาคอตุสาหกรรม 
โดยเฉพาะเอกสารมาตรฐานส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงาน 
ต่างประเทศ มีราคาแพง และเข้มงวดในเรื่องของลิขสิทธิ์  
ซึง่เป็นต้นทนุอย่างหนึง่ของผูป้ระกอบการ ถงึจะมสีารสนเทศ 
แบบ Open Access ที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงได้โดยไม่มี 
ค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถทดแทนได้ และการใช้งานต้อง
ประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศเหล่านั้น 

ส�าหรับบุคลากรในงานสารสนเทศของห้องสมุดกรม
วิทยาศาสตร์บริการมีบุคลากรทั้งสาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ท�างานผสม
ผสานกัน ท�าให้ห้องสมุดสามารถบริหารจัดการข้อมูลและ
จดัระบบการให้บรกิารได้ตามมาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ และ
ให้บรกิารสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์แก่ผูใ้ช้บรกิารอย่างมี
ประสทิธภิาพ เพราะมคีวามรูใ้นการเข้าถงึแหล่งสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทต่างๆ จึงสามารถ
วเิคราะห์ข้อมลูความต้องการของผูใ้ช้และแนะน�าการสบืค้น

เอกสำรอ้ำงอิง
กุหลาบ เลขาข�า และสุวศรี เตชะภาส. แหล่งความรู้ สู่บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ใน: 125 ปี กรม

วิทยาศาสตร์บริการ “รากฐานงานบรกิาร สูเ่ศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื” [ออนไลน์]. กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร, 30 มกราคม 2559, 
หน้า 61-63 [อ้างถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564] เข้าถึงจาก: http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_other/125_years_
DSS.pdf

กุหลาบ เลขาข�า, อารยีา อทุยัรุง่เรอืง และวลยัพร ร่มรืน่. สารสนเทศยคุแรกของกรมวทิยาศาสตร์ คณุค่าความรูท่ี้ไม่ควรมองข้าม. 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ [ออนไลน์]. ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มกราคม 
2555, 60(188), 18-22 [อ้างถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564] เข้าถึงจาก: http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2555_
60_188_p18-22.pdf

หนงัสอือนุสรณ์ ดร.ต้ัว ลพานุกรม [ออนไลน์]. กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร, 2549. [อ้างถงึวนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2564] เข้าถงึจาก:  
http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_other/book_dr-tua.pdf

Thai Science Bulletin [online]. Bangkok :  Department of Science, October 1940, vol. 2 no. 3-4 [viewed 
2 February 2021]. Available from: http://lib3.dss.go.th/fulltext/vidyasastra/Thai_Bul_1940vol2no3-4.pdf

ข้อมลูได้อย่างด ีการสืบค้นข้อมูลเป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ คอื 
มีหลักการพื้นฐานของเทคนิคการสืบค้น และศิลป์ที่ยากจะ 
วางกฎเกณฑ์ลงไปได้ว่าท�าอย่างไรจึงจะสืบค้นได้ดีที่สุด 
ประสิทธิภาพในการสืบค้นข้ึนกับความช�านาญของผู้สืบค้น
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยอาศัยความรอบรู้และความ
ช�านาญที่เพิ่มพูนขึ้นจากการสืบค้นหาที่เคยท�ามา ประกอบ
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้การ
สืบค้นง่ายและรวดเร็ว ขณะเดียวกันเครื่องมือสืบค้น 
(Search engine) มักมีอัลกอริทึมท�างานเบื้องหลังโดยใช้
ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ของผู้สืบค้น และก�าหนด
ผลลพัธ์ทีแ่สดงโดยอตัโนมตั ิซึง่ปรมิาณข้อมลูทีค้่นคืนได้อาจ
มจี�านวนมากขึน้หรอืไม่ตรงกบัการใช้งาน ท�าให้ต้องประเมนิ
และคัดเลือกก่อนการน�าไปใช้งาน

ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน ท�าให้ได้
เรยีนรูแ้ละสัง่สมประสบการณ์เกีย่วกบัแหล่งสารสนเทศทาง
ด้านวทิยาศาสตร์ การใช้ค�าค้น และเทคนคิการสบืค้นข้อมลู 
รวมท้ังสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการอุตสาหกรรม
ในห้องสมุดที่มีอย่างหลากหลายครบถ้วน พร้อมเป็นแหล่ง
สนับสนุนช่วยการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้าต่อ
ไปในอนาคต
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