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ดร.ตั้ว ลพานุกรม

กับความเป็นแหล่งสารสนเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ
“ชาติจะเจริญโดยไม่มีวิทยาศาสตร์เป็นหลักไม่ได้”

เป็นค�ำกล่าวของ

ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์สมัยนั้น (ปัจจุบันคือกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
ผู้วางรากฐานงานด้านวิทยาศาสตร์ของไทย

ซึ่ ง การใช้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ พั ฒ นา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น จ�ำเป็นต้องมีแหล่งข้อมูล
ความรูท้ สี่ ามารถใช้ศกึ ษาหาความรูไ้ ด้ในขอบเขตกว้างขวาง
ดังนั้น งานที่กรมวิทยาศาสตร์ให้ความส�ำคัญและพยายาม
ปรับปรุงควบคู่ไปกับงานบริการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย
คือ งานห้องสมุด ซึ่งเป็นงานที่มีมาตั้งแต่อดีต โดยปรากฏ
ค�ำ “Scientific Library Section” ในค�ำน�ำของวารสาร
Thai Science Bulletin ที่เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษา
อังกฤษด้านวิทยาศาสตร์ของไทยในยุคแรก พ.ศ. 2483
จัดท�ำเพื่อเผยแพร่รายงานการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
ทุ ก สาขาที่ ท� ำ ในประเทศไทย หรื อ โดยคนไทย และใช้
แลกเปลีย่ นสิง่ พิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ขององค์กรวิทยาศาสตร์
ต่างประเทศ รวม 28 ประเทศ
งานห้องสมุดมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ.
2476 ได้ยกงานห้องสมุดขึ้นเป็นแผนกหนึ่งในส�ำนักงาน

เลขานุการกรม ต่อมาปี พ.ศ. 2521 ได้ยกฐานะจากแผนก
ห้องสมุดเป็นกองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ในปี พ.ศ. 2545 เป็นส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนถึงปี พ.ศ. 2564 ได้เปลี่ยน
เป็ น กองหอสมุ ด และศู น ย์ ส ารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนหน่วยงานจากส่วน
ราชการเป็นองค์การมหาชน ในปี พ.ศ. 2552-2553 ห้องสมุด
ด�ำเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ชั้น 1 เพื่อสร้างบรรยากาศ
ให้น่าเข้าใช้ มีพื้นที่เป็นเวทีจัดกิจกรรม เช่น นิทรรศการ
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ตลอดจนตั้ ง ชื่ อ ห้ อ งสมุ ด ขึ้ น อี ก
ชือ่ หนึง่ ว่า “หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานุกรม” เพือ่ เป็น
เกียรติประวัติแก่ ดร. ตั้ว ลพานุกรม ผู้ก่อตั้งหอสมุด และปี
พ.ศ. 2557 ได้จดั ท�ำห้องอนุสรณ์ ดร.ตัว้ ลพานุกรม ส�ำหรับ
แสดงชีวประวัติและหนังสือของท่าน พร้อมทั้งจัดแสดง
เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ทใี่ ช้ในยุคแรก ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์

สุวศรี เตชะภาส นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หอสมุดวิทยาศาสตร์
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สรรสาระ
บริการ ปี พ.ศ. 2560 ห้องสมุดได้จัดท�ำโครงการพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว อันเป็นแนวทางทีห่ อ้ งสมุดมีสว่ นร่วมในเรือ่ ง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และได้รับการรับรอง
เป็นห้องสมุดสีเขียว ในปี พ.ศ. 2562 ซึง่ ถือเป็นห้องสมุดเฉพาะ
แห่งที่ 3 ของประเทศที่ได้รบั การรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียว
ด้ ว ยภารกิ จ ของห้ อ งสมุ ด กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
ในการเป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น งานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
และอุตสาหกรรมไทย ห้องสมุดได้จัดหาสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะสารสนเทศ
เพื่อการอุตสาหกรรมอย่างเอกสารมาตรฐานนั้น ห้องสมุด
มีนโยบายรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ของ
ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทยไว้ให้ครบชุด
เพื่อเป็นต�ำราให้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานและข้อก�ำหนดสินค้าและวัตถุดิบ
โดยด�ำเนินการรวบรวมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา ห้องสมุด
ได้รับเอกสารมาตรฐานของหลายประเทศ เช่น เยอรมัน
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญีป่ นุ่ และยังจัดหาเอกสาร
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มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ เช่น ASTM ที่เป็นเอกสาร
มาตรฐานที่ห้องสมุดจัดหามาอย่างครบถ้วนถึงปัจจุบัน
ส่วนเอกสารสิทธิบัตรเป็นสารสนเทศที่สามารถใช้ติดตาม
ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมได้ อ ย่ า งดี
จึ ง นั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ดี ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ ผู ้ ค ้ น คว้ า วิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์
บริการจัดตั้ง “ศูนย์สนเทศสิทธิบัตร” และติดต่อขอความ
ช่วยเหลือด้านเอกสาร การฝึกอบรมจากองค์การทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาแห่งโลกและส�ำนักงานสิทธิบัตรยุโรป เพื่อให้บริการ
สืบค้นสารสนเทศสิทธิบตั รแก่ผใู้ ช้หอ้ งสมุด และยังรับบริการ
จั ด หาสารสนเทศสิ ท ธิ บั ต รโดยติ ด ต่ อ กั บ ศู น ย์ เ อกสาร
สิทธิบัตรระหว่างประเทศ แต่ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ส�ำนักงานสิทธิบัตรของ
หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ เช่ น ส� ำ นั ก งานสิ ท ธิ บั ต รอเมริ กั น
ส�ำนักงานสิทธิบตั รยุโรป รวมทัง้ บริษทั ผูใ้ ห้บริการเครือ่ งสืบค้น
ข้อมูลอย่าง Google เปิดให้สามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร
ได้โดยไม่เสียค่าจ่าย นอกจากนี้ ห้องสมุดยังจัดหาสารสนเทศ
ประเภทอื่นเพื่อช่วยการค้นคว้าหาความรู้ ทั้งวารสารสาระ
สังเขป หนังสืออ้างอิง วารสารวิชาการ เช่น Chemical
Abstracts (CA), Kirck-Ohtmer Encyclopedia of
Chemical Technology อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสารสนเทศ
มีการเปลีย่ นรูปแบบจากสิง่ พิมพ์เป็นสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์
มากขึน้ จากการทีเ่ มือ่ จัดซือ้ แล้วได้ตวั เล่มมาเก็บทีห่ อ้ งสมุด
ต้องการใช้งานเมื่อใดสามารถหยิบมาใช้งานได้ เป็นการ
จัดซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่ได้สิทธิ์การ
ใช้งานตลอดไป และรูปแบบที่ได้สิทธิ์การใช้งานตามระยะ
เวลา เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เป็นการเข้าใช้ฐานข้อมูลได้

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด เมื่อหมดระยะเวลาก็ไม่สามารถ
เข้ า ถึ ง ได้ อี ก ต่ อ ไป หากต้ อ งการใช้ ง านจ� ำ เป็ น ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสารสนเทศบางรายชื่อไม่มีการจัดพิมพ์
ตัวเล่มแล้วและจ�ำหน่ายเป็นฐานข้อมูลออนไลน์อย่างเดียว
เช่น Chemical Abstracts (CA), US Pharmacopeia
สารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ทจี่ ำ� เป็นต่อภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะเอกสารมาตรฐานส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงาน
ต่างประเทศ มีราคาแพง และเข้มงวดในเรื่องของลิขสิทธิ์
ซึง่ เป็นต้นทุนอย่างหนึง่ ของผูป้ ระกอบการ ถึงจะมีสารสนเทศ
แบบ Open Access ที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถทดแทนได้ และการใช้งานต้อง
ประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศเหล่านั้น
ส�ำหรับบุคลากรในงานสารสนเทศของห้องสมุดกรม
วิทยาศาสตร์บริการมีบุคลากรทั้งสาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ท�ำงานผสม
ผสานกัน ท�ำให้ห้องสมุดสามารถบริหารจัดการข้อมูลและ
จัดระบบการให้บริการได้ตามมาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ และ
ให้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์แก่ผใู้ ช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะมีความรูใ้ นการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทต่างๆ จึงสามารถ
วิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการของผูใ้ ช้และแนะน�ำการสืบค้น

ข้อมูลได้อย่างดี การสืบค้นข้อมูลเป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ คือ
มีหลักการพื้นฐานของเทคนิคการสืบค้น และศิลป์ที่ยากจะ
วางกฎเกณฑ์ลงไปได้ว่าท�ำอย่างไรจึงจะสืบค้นได้ดีที่สุด
ประสิทธิภาพในการสืบค้นขึ้นกับความช�ำนาญของผู้สืบค้น
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยอาศัยความรอบรู้และความ
ช�ำนาญที่เพิ่มพูนขึ้นจากการสืบค้นหาที่เคยท�ำมา ประกอบ
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้การ
สื บ ค้ น ง่ า ยและรวดเร็ ว ขณะเดี ย วกั น เครื่ อ งมื อ สื บ ค้ น
(Search engine) มักมีอัลกอริทึมท�ำงานเบื้องหลังโดยใช้
ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ของผู้สืบค้น และก�ำหนด
ผลลัพธ์ทแี่ สดงโดยอัตโนมัติ ซึง่ ปริมาณข้อมูลทีค่ น้ คืนได้อาจ
มีจำ� นวนมากขึน้ หรือไม่ตรงกับการใช้งาน ท�ำให้ตอ้ งประเมิน
และคัดเลือกก่อนการน�ำไปใช้งาน
ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน ท�ำให้ได้
เรียนรูแ้ ละสัง่ สมประสบการณ์เกีย่ วกับแหล่งสารสนเทศทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ การใช้คำ� ค้น และเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
รวมทั้งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการอุตสาหกรรม
ในห้องสมุดที่มีอย่างหลากหลายครบถ้วน พร้อมเป็นแหล่ง
สนับสนุนช่วยการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้าต่อ
ไปในอนาคต
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