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กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์
ที่มีประวัติอันยาวนานถึง 130 ปี โดยเริ่มจากการเป็น
หน่วยงานเล็ก ๆ ทีช่ อื่ ว่า “สถานปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์แร่” เมือ่ ปี
พ.ศ. 2434 สังกัดกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา กระทรวง
เกษตราธิ ก าร ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2445 ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น
“กองแยกธาตุ” สังกัดกรมกระษาปณ์สิทธิการ กระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ ในปี พ.ศ. 2460 ได้ย้ายมาสังกัด
กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ และในปี พ.ศ. 2461 ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “ศาลาแยกธาตุ” และได้ยกฐานะขึ้นเป็น
หน่วยงานเทียบเท่าระดับกรม ในปี พ.ศ. 2468 โดยสังกัด
กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2475
ได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงเศรษฐการ และเปลี่ยนชื่อเป็น
“กรมวิทยาศาสตร์” และถูกโอนย้ายไปสังกัดในกระทรวง
การอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2485 กรมวิทยาศาสตร์ย้าย
สถานที่ท�ำงานมายังอาคารใหม่ที่ถนนพระราม 6 ซึ่งเป็น
สถานทีต่ งั้ ในปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2496 และได้แบ่งหน่วยงาน

ออกเป็น 6 หน่วยงาน คือ ส�ำนักงานเลขานุกรม กองเคมี
กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กองฟิสิกส์และวิศวกรรม กองการ
ศึกษาเคมีปฏิบัติ และกองการวิจัย
ในปี พ.ศ. 2522 กรมวิทยาศาสตร์ได้ย้ายมาสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน และ
เปลี่ยนชื่อเป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ และในปี พ.ศ.
2535 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม กรมวิทยาศาสตร์บริการได้แบ่งส่วนราชการ
ในกรมออกเป็น 1 ส�ำนัก และ 6 กอง ได้แก่ ส�ำนักงาน
เลขานุการกรม กองเคมี กองวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ กองฟิสกิ ส์
และวิศวกรรม กองการศึกษาเคมีปฏิบัติ กองการวิจัย และ
กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2540
งานด้ า นมาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ ที่ ริ เริ่ ม และด� ำ เนิ น การอยู ่
ในกองฟิ สิ ก ส์ แ ละวิ ศ วกรรม ได้ ถู ก จั ด ตั้ ง เป็ น สถาบั น
มาตรวิทยาแห่งชาติ
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ในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการได้แบ่งส่วนราชการ
ในกรมออกเป็น 1 ส�ำนักงาน 4 ส�ำนัก และ 3 โครงการ
ได้แก่ ส�ำนักงานเลขานุการกรม ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน
ส� ำ นั ก รั บ รองห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ส� ำ นั ก พั ฒ นาศั ก ยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โครงการเคมี
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และโครงการฟิสิกส์และ
วิศวกรรม ในปัจจุบนั กรมวิทยาศาสตร์บริการได้สงั กัดอยูใ่ น
กระทรวงใหม่ชื่อว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม และได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กลุม่
1 ส�ำนักงาน 4 ส�ำนัก และ 4 กอง ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กลุ ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร กลุ ่ ม อ� ำ นวยการวิ จั ย
ส�ำนักงานเลขานุการกรม ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน ส�ำนัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ส�ำนักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ส�ำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ กองเคมี ภั ณ ฑ์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุ ป โภค กองผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและวั ส ดุ สั ม ผั ส อาหาร
กองวัสดุวิศวกรรม และกองความสามารถห้องปฏิบัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ์
ปั จ จุ บั น กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี
บทบาทส�ำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ

การพัฒนาผลิคภัณฑ์คอมโพสิทจากเส้นใยกัญชง

ของประเทศ (National Quality Infrastructure) ในด้าน
การให้บริการตรวจสอบและรับรอง โดยงานด้าน ว ทดสอบ
และสอบเที ย บมี ก ารขอการรั บ รองห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมีการขยายขอบข่ายการ
รับรองให้ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ปี ตามความ
ต้องการของลูกค้า งานด้านสอบเทียบสามารถสอบเทียบได้
ทั้งงานด้านการวัดมวล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
วัสดุอ้างอิง รวมถึงการจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ
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ห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การให้การรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล
เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค การให้การรับรองห้องปฏิบัติการอีกทั้งการร่าง
มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับ
การแต่งตั้งจากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ให้เป็นองค์กรก�ำหนดมาตรฐานประเภทขั้นสูง
ในส่วนของกองวัสดุวิศวกรรม ซึ่งเดิมชื่อว่า กองฟิสิกส์
และวิศวกรรม ในปีพ.ศ. 2535 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม
มีกลุ่มงานในสังกัด 7 กลุ่ม คือ กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรม
ทั่วไป 1 กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2 กลุ่มเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ 1 กลุ่มเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัดวิเคราะห์ทดสอบ และกลุ่มช่าง
และเครื่องมือ ในปี พ.ศ. 2545 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม
เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ยังคงมีกลุ่ม
งานในสังกัด 7 กลุ่ม เช่นเดิม จนปี พ.ศ. 2548 โครงการ
ฟิสิกส์และวิศวกรรมมีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยการน�ำ
กลุม่ งานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1 และ 2 รวมกันเป็นกลุม่ งาน
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ และมีกลุ่มงานเพิ่มขึ้นอีก 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มเยื่อและกระดาษ และกลุ่มแก้วและกระจก จนกระทั่ง

ปี พ.ศ. 2559 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรมถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นกองวัสดุวิศวกรรม และจัดกลุ่มงานใหม่ดังนี้ กลุ่มวัสดุ
อัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว กลุม่ วัสดุกอ่ สร้าง กลุม่ ยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
กลุม่ วัสดุขนั้ สูงและเซรามิกสมัยใหม่ กลุม่ วัสดุธรรมชาติและ
เส้นใย และกลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
กองวัสดุวศิ วกรรม มีภารกิจให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก แก้วและกระจก วัสดุ
คอมโพสิท และให้บริการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือ
ในอุตสาหกรรมเยือ่ และกระดาษอย่างครบวงจร ด�ำเนินงาน
วิจยั พัฒนาในสาขาวัสดุศาสตร์ เช่น วัสดุขนั้ สูง เทคโนโลยีการ
เคลือบผิว วัสดุทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เป็นต้น และพัฒนา
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โครงการส�ำคัญทีก่ องวัสดุวศิ วกรรม ได้แก่ โครงการ
พัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมีเป้าหมายพัฒนา
หน่วยตรวจสอบและรับรองในอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญของ
ประเทศให้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ISO/IEC17025 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบ SME ไทยให้เข้มแข็ง แข่งขัน
ได้ ใ นระดั บ สากล เพื่ อ เป็ น พลั ง ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจ และโครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบินและหุน่ ยนต์
ให้ส่งเสริมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) นอกจากนี้กองวัสดุวิศวกรรมได้จัดท�ำร่างมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมทั้ ง ในรู ป แบบของ Standard
Development Organization (SDO) ให้กับส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการจัดท�ำประกาศ
ข้อก�ำหนดคุณลักษณะ (specification) ของผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ เพื่อเป็นการสนับสนุน
การผลักดันให้สินค้านวัตกรรมมีคุณภาพที่น่าเชื่อถือสู่เชิง
พาณิชย์
กองวัสดุวศิ วกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุง่ มัน่ พัฒนา
ให้บริการ เพือ่ ให้เกิดความสะดวกแก่ลกู ค้าทีม่ าขอรับบริการ
อีกทั้งให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน
ให้ผลการทดสอบและสอบเทียบทีม่ คี วามถูกต้องและแม่นย�ำ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ และ
มุ ่ ง มั่ น สร้ า งผลงานวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรมตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมส�ำคัญของประเทศ ท�ำให้
เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ส�ำหรับงานขนส่ง
และโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล

ได้ รั บ การจดทะเบี ย นเป็ น องค์ ก รก� ำ หนดมาตรฐาน (Standards
Developing Organizations, SDOs) ประเภทขั้นสูง จากส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
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