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สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒ
นา นักวิทยาศาสตร์ช�านาญ

การ

กรมวทิยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานด้านวทิยาศาสตร์ 
ที่มีประวัติอันยาวนานถึง 130 ปี โดยเริ่มจากการเป็น 
หน่วยงานเลก็ ๆ  ทีช่ือ่ว่า “สถานปฏบิตักิารวเิคราะห์แร่” เมือ่ปี  
พ.ศ. 2434 สังกัดกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา กระทรวง 
เกษตราธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2445 ได้เปลี่ยนเป็น  
“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�างานมายังอาคารใหม่ที่ถนนพระราม 6 ซึ่งเป็น
สถานทีต่ัง้ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2496 และได้แบ่งหน่วยงาน 

จากกองฟสิิกส์และวิศวกรรม 
สู่กองวัสดุวิศวกรรม

ออกเป็น 6 หน่วยงาน คือ ส�านักงานเลขานุกรม กองเคมี 
กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กองฟิสิกส์และวิศวกรรม กองการ
ศึกษาเคมีปฏิบัติ และกองการวิจัย 

ในปี พ.ศ. 2522 กรมวิทยาศาสตร์ได้ย้ายมาสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน และ
เปลี่ยนช่ือเป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ และในปี พ.ศ.  
2535 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน  
เปลี่ยนช่ือเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม กรมวิทยาศาสตร์บริการได้แบ่งส่วนราชการ
ในกรมออกเป็น 1 ส�านัก และ 6 กอง ได้แก่ ส�านักงาน
เลขานกุารกรม กองเคมี กองวทิยาศาสตร์ชวีภาพ กองฟิสิกส์ 
และวิศวกรรม กองการศึกษาเคมีปฏิบัติ กองการวิจัย และ 
กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2540  
งานด้านมาตรวิทยาแห่งชาติที่ริเริ่มและด�าเนินการอยู ่
ในกองฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้ถูกจัดตั้งเป ็นสถาบัน 
มาตรวิทยาแห่งชาติ
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ในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการได้แบ่งส่วนราชการ 
ในกรมออกเป็น 1 ส�านักงาน 4 ส�านัก และ 3 โครงการ  
ได้แก่ ส�านักงานเลขานุการกรม ส�านักเทคโนโลยีชุมชน 
ส�านักรับรองห ้องปฏิบัติการ ส�านักพัฒนาศักยภาพ 
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ส�านักหอสมุดและศูนย์ 
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการเคมี  
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และโครงการฟิสิกส์และ 
วศิวกรรม ในปัจจบุนักรมวิทยาศาสตร์บรกิารได้สงักดัอยูใ่น 
กระทรวงใหม่ชื่อว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วจิยัและนวตักรรม และได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กลุม่  
1 ส�านักงาน 4 ส�านัก และ 4 กอง ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มอ�านวยการวิจัย  
ส�านักงานเลขานุการกรม ส�านักเทคโนโลยีชุมชน ส�านัก 
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ส�านักพัฒนาศักยภาพ 
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ส�านักหอสมุดและศูนย์ 
สารสนเทศวิทยาศาสตร์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ ์
อุปโภค กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร  
กองวัสดุวิศวกรรม และกองความสามารถห้องปฏิบัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานท่ีม ี
บทบาทส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 

การพัฒนาผลิคภัณฑ์คอมโพสิทจากเส้นใยกัญชง

ของประเทศ (National Quality Infrastructure) ในด้าน 
การให้บริการตรวจสอบและรับรอง โดยงานด้าน ว ทดสอบ 
และสอบเทียบมีการขอการรับรองห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมีการขยายขอบข่ายการ
รับรองให้ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ปี ตามความ 
ต้องการของลกูค้า งานด้านสอบเทียบสามารถสอบเทยีบได้ 
ทั้งงานด้านการวัดมวล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การพัฒนา 
วัสดุอ้างอิง รวมถึงการจัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญ 

สรรสาระ
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ห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การให้การรับรองผลติภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล  
เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย 
ต่อผู้บริโภค การให้การรับรองห้องปฏิบัติการอีกทั้งการร่าง 
มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับ
การแต่งต้ังจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ให้เป็นองค์กรก�าหนดมาตรฐานประเภทขั้นสูง 

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�า 
กลุ่มงานเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ 1 และ 2 รวมกันเป็นกลุม่งาน
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ และมีกลุ่มงานเพิ่มขึ้นอีก 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มเยื่อและกระดาษ และกลุ่มแก้วและกระจก จนกระทั่ง 

ปี พ.ศ. 2559 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรมถูกเปล่ียนช่ือ 
เป็นกองวัสดุวิศวกรรม และจัดกลุ่มงานใหม่ดังนี้ กลุ่มวัสดุ
อจัฉรยิะและเทคโนโลยเีคลอืบผวิ กลุม่วสัดกุ่อสร้าง กลุ่มยาง 
และผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
กลุม่วสัดขุัน้สงูและเซรามกิสมยัใหม่ กลุม่วสัดธุรรมชาตแิละ 
เส้นใย และกลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

กองวสัดวุศิวกรรม มภีารกจิให้บรกิารทดสอบผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก แก้วและกระจก วัสดุ 
คอมโพสิท และให้บริการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือ
ในอตุสาหกรรมเยือ่และกระดาษอย่างครบวงจร ด�าเนนิงาน
วจิยัพฒันาในสาขาวสัดศุาสตร์ เช่น วัสดุขัน้สงู เทคโนโลยกีาร
เคลอืบผวิ วสัดทุีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เป็นต้น และพัฒนา 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตามความต้องการ
ของภาคอตุสาหกรรมและแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิของ 
ประเทศ โครงการส�าคญัท่ีกองวสัดวุศิวกรรม ได้แก่ โครงการ 
พัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมีเป้าหมายพัฒนา
หน่วยตรวจสอบและรับรองในอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของ
ประเทศให้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
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ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรก�าหนดมาตรฐาน (Standards  
Developing Organizations, SDOs) ประเภทขั้นสูง จากส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)

ISO/IEC17025 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบ SME ไทยให้เข้มแข็ง แข่งขัน
ได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และโครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อ 
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ การบนิและหุน่ยนต์  
ให้ส่งเสริมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(EEC) นอกจากนี้กองวัสดุวิศวกรรมได้จัดท�าร่างมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบของ Standard  
Development Organization (SDO) ให้กับส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการจัดท�าประกาศ 
ข้อก�าหนดคุณลักษณะ (specification) ของผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ เพื่อเป็นการสนับสนุน 
การผลักดันให้สินค้านวัตกรรมมีคุณภาพที่น่าเชื่อถือสู่เชิง
พาณิชย์ 

กองวัสดวุศิวกรรม กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร มุง่มัน่พฒันา 
ให้บรกิาร เพือ่ให้เกดิความสะดวกแก่ลกูค้าทีม่าขอรบับรกิาร 
อีกทั้งให้ความส�าคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 
ให้ผลการทดสอบและสอบเทยีบทีม่คีวามถกูต้องและแม่นย�า  
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ และ 
มุ ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมส�าคัญของประเทศ ท�าให้
เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ส�าหรับงานขนส่ง
และโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
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