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ในช่วงเวลานั้นมีนาย เอ. มาร์กัน (A. Marcan) ด�ารง
ต�าแหน่ง Director พระประสาทธาตุการย์ ด�ารงต�าแหน่ง 
Assistant Director ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2462 
ศาลาแยกธาตุ ถนนมหาราช ด�าเนินงานวิเคราะห์ทดสอบ
ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นการด�าเนินงานให้ฟรี 
ไม่เสยีค่าใช้จ่าย  พร้อมกนันีมี้บรกิารส�าหรบัสาธารณะทัว่ไป
โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม 

ครั้งในการก่อสร้างอาคารศาลาแยกธาตุนั้น ได้ค�านึง
ระยะห่างจากถนนเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นและการสั่นสะเทือน  
มกีารออกแบบระบบสขุาภบิาล ความเหมาะสมของสถานที่ 
ท�างาน ศาลาแยกธาตุเป็นอาคารชั้นเดียวท�าด้วยอิฐและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นท่ีส�าหรับห้องปฏิบัติการมีขนาด 
252 ตารางเมตร ก�าหนดให้มีหน้าต่างอยู่ด้านทิศเหนือเพื่อ
ไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในห้องโดยตรง มีห้องเครื่องชั่ง  
1 ห้อง ห้องส�านักงาน 3 ห้อง และห้องอื่นๆ ส�าหรับห้อง
ปฏิบัติการมีทั้งหมด 3 ห้อง คือ ห้องที่ 1 มีขนาด 12.7 เมตร  
คูณ 7.5 เมตร ส�าหรับงานจัดเตรียมทั่วไป ห้องที่ 2 ขนาด 
7.8 เมตร คูณ 7.5 เมตร ส�าหรับงานทดสอบแบบแห้ง 
(dry assaying) และวิธีการทดสอบแบบเฉพาะ (special 
operation) ห้องที่ 3 มีขนาด 7.9 เมตร คูณ 7.5 เมตร  
ใช้ส�าหรับทดสอบโลหะเงินโดยวิธี Gay Lussac นอกจากนี้  
ได้สร้างก�าแพงสองช้ันป้องกันความร้อน  มช่ีองระบายอากาศ

ศาลาแยกธาตุ

เหตกุำรณก่์อนหนำ้กำรเปลีย่นแปลงจำก
กองแยกธำตมุำเป็นศำลำแยกธำต ุ(The 
Government Laboratory) บริเวณ
ถนนมหำรำชนัน้ เริม่ตน้จำกกรมพำณชิย์ 
และสถิติพยำกรณ์เห็นว่ำต่อไปภำยหน้ำ
งำนแยกธำตุจะเป็นส่วนส�ำคัญในกำรค้ำ 
จงึด�ำเนนิกำรรบัโอนกองแยกธำตทุีสั่งกดั 
กรมกระสำปน์สิทธิกำรมำเป็นหน่วยงำน 
ในสังกดักรมพำณชิยแ์ละสถติพิยำกรณ์
เพ่ือขยำยงำนให้ใหญ่ออกไป ทัง้นีไ้ดจ้ดั 
หำเครือ่งมอืตำ่ง ๆ  จนครบถว้น และจดัให้ 
มเีจำ้พนกังำนผูม้คีวำมรูม้ำประจ�ำมำกข้ึน

เมื่อร้อยปีที่แล้ว

รูปที่ 1 ศาลาแยกธาตุ (ภาพโดย มิวเซียมสยาม)
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ด้านบน มีระบบดูดควัน (hoods) ส�าหรับตู้อบความร้อน 
(ovens) และเตาเผา (furnaces) ในห้องเครื่องชั่งและห้อง
ปฏบิตักิารทดสอบมกีารระบายอากาศโดยพัดลม (exhaust 
fans) และมีพัดลมเพดานติดตั้งด้วย เพื่อป้องกันลมไม่ให้
มีผลกระทบต่ออุปกรณ์เครื่องมือในขณะท�าการทดสอบจึง
ใช้หน้าต่างแบบสไลด์ขึ้นลง มีก๊อกน�้าเย็น (cool water) 
จ�านวน 5 จุด ส�าหรับใช้ในการควบแน่น น�้าเย็นได้จากการ
ผ่านคอยล์ (coils) ที่ต่อกับท่อส่งน�้าประปาโดยใช้น�้าแข็งใน
การท�าให้เย็น มีเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้ากระแสตรง

ส�าหรบัทัง้สามห้องปฏบิตักิาร และปลัก๊ส�าหรบัท�าความร้อน
ที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากเมือง 

งานที่ปฏิบัติในช่วงเวลานั้น ประกอบด้วย งานทดสอบ 
เหรียญเงิน (silver) และบรอนซ์ (bronze) ให้กับ 
โรงกระสาปน์เป็นส่วนใหญ่  งานนติเิคม ี (chemico-legal work)  
เป็นการวิเคราะห์ทดสอบทางพิษวิทยา อาชญากรรม
เกีย่วข้องกบัยาพษิ การวางยา คราบเลอืด รวมถงึตรวจสอบ
อวยัวะภายในมนษุย์ เช่น กระเพาะอาหารเป็นต้น ตรวจสอบ
น�้าส�าหรับหม้อต้มไอน�้า (boiler) และตรวจสอบไม้ส�าหรับ 

รปูท่ี 2 ตารางแสดงผลการปฏิบตังิานวิเคราะห์
ทดสอบ (บางส่วน)

วำรสำรกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
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ท�าเชื้อเพลิงให้กับกรมรถไฟเพื่อการจัดซื้อ ตรวจสอบสารแปลงสภาพแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์
แปลงสภาพ การทดสอบนี้มีความส�าคัญต่อการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรและสรรพสามิตต์  
ตรวจสอบยาหาความบริสุทธิ์ ความแรงของยาโดยปฏิบัติตามมาตรฐาน Pharmacopoeia  
standards ทดสอบตัวอย่างสารอลูมิเนียมซัลเฟต โซเดียมคาร์บอเนต ส�าหรับผลิตน�้าประปา  
การวิเคราะห์ทดสอบภายใต้ขอบเขตกฎหมายท่ีเก่ียวกับมอร์ฟีนและโคเคนก�าหนดไว้ให้กับกรมฝิ่น  
นอกเหนือจากงานวิเคราะห์ทดสอบยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมน�้ามันพืช มีความ 
ร่วมมือกับกระทรวงเกษตราธิการริเริ่มเกษตรเคมี โดยมีแปลงทดลองบริเวณพื้นที่คลองรังสิต  
ใช้ปุ๋ยเคมีและวิธีการเพาะปลูกท่ีแตกต่างจากเดิม และยังมีการเตรียมสารผสมเอทิลเอสเทอร ์
กับน�้ามันกระเบา (chanulmoogra oil) ส�าหรับรักษาโรคเรื้อน ตามค�าร้องขอของเจ้าหน้าที่ทาง 
การแพทย์ รวมปริมาณงานวเิคราะห์ทดสอบท้ังหมด  26,140  งาน ตลอดช่วงเวลาระหว่างพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2460 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2465 

การมองอดีตประวัติความเป็นมาของศาลาแยกธาตุท�าให้เกิดความเข้าใจเหตุผล บทบาท
และแนวทางการด�าเนินงานได้เป็นดี ศาลาแยกธาตุเมื่อร้อยปีที่แล้วมีการด�าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ วสิยัทศัน์ของกรมพาณชิย์และสถิตพิยากรณ์ท่ีต้องการให้ศาลาแยกธาตุเป็นห้องปฏบิติัการ 
กลางของประเทศเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบงานเคมีให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีความจ�าเป็น
ต้องใช้งานห้องปฏิบัติการโดยนักเคมี ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยตาม
รปูแบบประเทศในยโุรป จ�าเป็นต้องพ่ึงวทิยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศท้ังทางเศรษฐกจิ คมนาคม 
และการสาธารณสุข ถือได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกภารกิจห้องปฏิบัติการกลางของประเทศ 

ศาลาแยกธาตุเปลีย่นชือ่เป็นกรมวทิยาศาสตร์ สงักดักระทรวงเศรษฐการ ตามพระราชกฤษฎกีา 
จัดวางระเบียบราชการส�านักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ พุทธศักราช 2476 พระยา
ประสาทธาตกุารย์ ด�ารงต�าแหน่งเจ้ากรมวทิยาศาสตร์ และต่อมามกีารจดัต้ังกระทรวงวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการพลังงาน โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2522 กรมวิทยาศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
กรมวิทยาศาสตร์บริการนับแต่นั้นมา

ผ่านมา 130 ปีแล้ว แม้ว่าศาลาแยกธาตุเปลี่ยนชื่อเป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภารกิจหน้าที่
หลักยังคงบทบาทห้องปฏิบัติการกลางของประเทศ แม้ว่าจะมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ 
ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นมากมาย แต่ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ยังคงเป็นที่ยอมรับและได้รับความเช่ือถือไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยประสบการณ์และความช�านาญ 
ด้านวิเคราะห์ทดสอบซ่ึงเป็นจุดแข็งของกรมวิทยาศาสตร์บริการจากอดีตจนถึงปัจจุบันและส่งต่อ
ก้าวต่อไปในอนาคต...
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