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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ในมุมมองของท่าน 
กรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) ถือว�าเป็นงานทำ่�เป็นรากฐานในการ 

ปฏิิบัติการทำางวิชาการมายาวนาน กว�า 130 ปี ม่การพััฒนาการงานด้ืาน  
วทำน. มาตั�งแต�การแยกแร�ธ์าต่ เพืั�อนำาธ์าต่ท่ำ�ม่ค่์ณค์�า ม่ราค์ามาใช้ประโยชน์  
ในการส�งเสริมเศรษฐกิจัของประเทำศม่การพััฒนางานดื้านเภิสัชกรรม 
เพัื�อพััฒนายาสม่นไพัรทำดืแทำนยานำาเข้าจัากต�างประเทำศ ซึ�งม่ราค์าแพัง 
ในช�วงสงค์รามโลุ่กค์รั�งทำ่� 2 เป็นแหลุ่�งกำาเนิดืของการพััฒนางานดื้าน 
มาตรฐาน ท่ำ�นับได้ืว�าเป็นสิ�งสำาคั์ญอย�างยิ�ง ท่ำ�นำาแนวคิ์ดืในการพิัจัารณา 
กิจักรรมเฉพัาะอย�างม่ระเบ่ยบ ประสานค์วามร�วมมือกับผู่้ทำ่�เก่�ยวข้อง 
ท่ำกฝ่่าย รวมทัำ�งม่ส�วนร�วมในการพััฒนางานด้ืานมาตรวิทำยาของประเทำศ  
แลุ่ะส�งผ่ลุ่ต�อมาให้ วศ. ยกระดับัเปี็นหุ่น�วยงานที่่�ดำาเนินการด�าน 
โครงสร�างพ้�นฐานที่างค่ณภาพของปีระเที่ศ (National Quality  
Infrastructure, NQI)  

โดืยปัจัจั่บันงานดื้านมาตรวิทำยาไดื้ดืำาเนินการดื้านการสอบเทำ่ยบ 
เค์รื�องมือวัดืทัำ�งในระดัืบท่ำติยภูิมิแลุ่ะระดัืบใช้งาน งานด้ืานการตรวจัสอบ 
แลุ่ะรับรองม่การให้บริการวิเค์ราะห์ทำดืสอบผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ตั�งแต�อาหาร 
นำ�าดืื�ม เค์รื�องใช้ในค์รัวเรือน วัสด่ืประเภิทำต�าง ๆ  เช�น วัสด่ืสัมผั่สอาหาร 
ยาง แก้ว กระดืาษ พัลุ่าสติก เค์ม่ภิัณฑ์ การวิจััยเพัื�อพััฒนาผ่ลุ่ิตภิัณฑ์
นวัตกรรม การจััดืโปรแกรมการทำดืสอบค์วามชำานาญห้องปฏิิบัติการ 
งานด้ืานการพััฒนาบ่ค์ลุ่ากรด้ืาน NQI ม่สถาบันพััฒนาบ่ค์ลุ่ากรด้ืาน NQI 
งานดื้านการรับรองม่หน�วยงานรับรองระบบงานให้แก�หน�วยตรวจัสอบ 
แลุ่ะรับรอง แลุ่ะม่การบริการด้ืานเทำค์โนโลุ่ย่สารสนเทำศทำางวิทำยาศาสตร์ 
แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย ่ท่ำกกิจักรรมดืำาเนินการตามมาตรฐานสากลุ่ ในส�วนของ 
งานด�านการมาตรฐาน วศ. ยังได�รับัมอบัหุ่มายจัากสำานักงานมาตรฐาน 
ผู้ลิิตภัณฑ์์อ่ตสาหุ่กรรมใหุ่�ที่ำาหุ่น�าที่่�เปี็นองค์กรกำาหุ่นดมาตรฐาน  
(Standard Developing Organizations, SDO) อ่กด�วย

ความทรงจำำาท้�ประทับใจำในรั�ว วศ.
ส�วนตัวเข้ามาทำำางานทำ่� วศ. เพัราะค์่ณพั�ออยากให้เป็นข้าราชการ 

ซึ�งทำ�านมองว�าเป็นนำ�าซึมบ�อทำราย แต�ม่ค์วามมั�นค์ง เมื�อถึงวันน่�ในวันท่ำ�ม่
โรค์ระบาดืไวรัสโค์วิดื-19 เราจัึงรู้ไดื้เลุ่ยว�าค์่ณพั�อเป็นผู่้ม่วิสัยทำัศน์จัริงๆ 
เนื�องจัากข้าราชการดูืจัะเป็นอาช่พัเดื่ยวทำ่�ไม�ไดื้รับผ่ลุ่กระทำบดื้านรายได้ื 
จัากสถานการณ์ดัืงกลุ่�าว วันแรกท่ำ�เข้ามาทำำางานคื์อวันท่ำ� 1 ก่มภิาพัันธ์์ 2528  
ในตำาแหน�งนักวิทำยาศาสตร์ กลุ่่�มงานวิเค์ราะห์แร�แลุ่ะโลุ่หะ กองเค์ม่ 
กรมวิทำยาศาสตร์บริการ รู้สึกตื�นเต้นมากถามตัวเองว�าน่�เราไดื้ทำำางาน

CHANGE
(การเปล่ี่�ยนผ่่าน)

นางสาวนรีะนารถ แจ้้งทอง 
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ในหน�วยงานดื้านวิทำยาศาสตร์เทำค์โนโลุ่ย่ทำ่�ม่ชื�อเส่ยงขนาดืน่� 
เลุ่ยหรือ ตอนเริ�มทำำางานใหม�ๆ  ร่�นพ่ั�จัะช�วยสอนงานให้ทัำ�งเทำค์นิค์ท่ำ� 
เป็น Classical Method เช�น การตกตะกอน การไทำเทำรต  
พัอเริ�มม่ค์วามชำานาญก็ได้ืใช้เค์รื�องมือพิัเศษ ได้ืแก� เค์รื�อง Flam 
Atomic Absorption Spectrophotometer ตอนนั�น วศ. 
น�าจัะม่เพ่ัยงเค์รื�องเด่ืยว 

โดืยส�วนตัวทำ่�ไดื้เป็นข้าราชการค์นหนึ�งค์ิดืว�า วศ. เป็น 
หน�วยงานทำ่�มอบทำ่กอย�างในช่วิต ไม�ว�าจัะเป็นการไดื้รับโอกาส 
ศึกษาต�อในระดืับปริญญาโทำ ไดื้รับทำ่นฝ่ึกงานทำ่�ประเทำศญ่�ป่่น 
ถึง 3 ค์รั�ง ในหลุ่ักสูตร Research and Development  
on Materials and Resources, Implementation of  
Conformity Assessment for Industry แลุ่ะ “การให้ค์�ากำาหนดื 
วัสด่ือ้างอิงด้ืวยเทำค์นิค์ Isotope Dilution-Inductively Couple  
Plasma-Mass Spectrometer, ID-ICP-MS โดืยการฝ่ึกงาน 
ค์รั�งทำ่� 3 น่�ทำำาให้ไดื้ม่การพััฒนาวิธ์่การให้ค์�าวัสดื่อ้างอิงตะกั�ว 
ในนำ�าด้ืวยเทำค์นิค์ ID-ICP-MS ซึ�งเป็นวิธ่์ทำดืสอบระดัืบ primary  
method ได้ืร�วมการประช่ม Asia Pacific Metrology Program, 
APMP ทำำาให้ไดื้ค์วามรู้ประสบการณ์มาปรับปร่งพััฒนาตนเอง 
แลุ่ะพััฒนางานทำ่�รับผ่ิดืชอบ รวมถึงไดื้ม่โอกาสอบรมหลุ่ักสูตร 
การป้องกันราชอาณจัักร ร่�นท่ำ�  58 ท่ำ�วิทำยาลัุ่ยป้องราชอาณาจัักร  
ทำำาให้ไดื้ใช้เค์รือข�ายนักศึกษา วปอ. ร่�น 58 ช�วยสนับสน่น 
การทำำางานของ วศ. ได้ือย�างสะดืวกแลุ่ะค์ลุ่�องตัวมากขึ�น  

แลุ่ะตลุ่อดืเวลุ่าท่ำ�อยู�กับ วศ. ได้ืเห็นพััฒนาการของหน�วยงาน 
ทำ่�ต้องปรับบทำบาทำภิารกิจัแลุ่ะโค์รงสร้างเพัื�อให้สอดืรับกับ 
สถานการณ์ท่ำ�เปลุ่่�ยนแปลุ่งไป โดืยเฉพัาะเมื�อปี พั.ศ. 2545 ท่ำ�ม่ 
มติ ค์รม. ให้กรมวิทำยาศาสตร์บริการ ต้องออกนอกระบบแลุ่ะ 
จััดืตั�งเป็นองค์์กรมหาชน ตอนนั�นเพัื�อจัะยังค์งเป็นหน�วยงาน 
ราชการ เราจึังม่การตั�งสำานักบริหารแลุ่ะรับรองห้องปฏิิบัติการ 
เพัื�อรองรับบ่ค์ลุ่ากรทำ่�ยังต้องการเป็นข้าราชการจันถึงปัจัจั่บัน 
การรับรองห้องปฏิิบัติการฯ ดัืงกลุ่�าว กลุ่ายเป็นภิารกิจัหลัุ่กแลุ่ะ 

เป็นท่ำ�ยอมรับในระดัืบสากลุ่ จันทำำาให้ วศ. เป็นหน�วยงานสำาคั์ญ 
ในโค์รงสร้างพืั�นฐานทำางค่์ณภิาพัของประเทำศ ท่ำ�ต้องดืำาเนินงาน
ภิารกิจัด้ืวยระบบค่์ณภิาพัในขณะน่� 

แลุ่ะเมื�อพัูดืถึงการดืำาเนินงานภิารกิจัดื้วยระบบค์่ณภิาพั 
ของ วศ. นอกจัากช�วยสร้างภิาพัลัุ่กษณ์องค์์กรท่ำ�ด่ืแลุ้่ว ยังม่อ่ก
สิ�งหนึ�งท่ำ�สำาคั์ญคื์อการทำำาระบบค่์ณภิาพั ทำำาให้ค์นคิ์ดืเป็นระบบ 
ม่เหต่ผ่ลุ่ แลุ่ะค์ิดืวิเค์ราะห์จันถึงสาเหต่หลุ่ัก (root cause 
analysis) ด้ืวย

ภาพั วศ. ในอนาคตกับคนรุ่นต่อไป
อยากเห็น วศ. ในแบบทำ่�ม่อัตลุ่ักษณ์หรือผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อะไร 

สักอย�าง ทำ่ �เมื �อทำ่กค์นเห็นแลุ่้วทำำาให้ต้องนึกถึง ว�าใช�เลุ่ย.. 
“น่�ค้อ วศ.” โดืยไม�ต้องทำำาอะไรท่ำ�ใหญ�โต แต�ม่จ่ัดืยืนท่ำ�แข็งแรง 
มั�นค์ง สามารถปรับเปลุ่่�ยนตัวเองได้ือย�างม่พัลุ่วัตร (Dynamic)  
ตลุ่อดืเวลุ่า อยากเห็นภิาพัการทำำางานร�วมกันแบบ Cross 
function ซึ�งจัะทำำาให้มองเห็นจั่ดืเดื�นจั่ดืดื้อยของการทำำางาน 
ของแต�ลุ่ะภิาค์ส�วน รู้ว�าเราม่งานอะไรเขาม่งานอะไร มองเห็น 
ภิาพัรวมขององค์์กรมากขึ�นแลุ่ะเติมเต็มส�วนท่ำ�ขาดืซึ�งกันแลุ่ะกัน 
ลุ่ดืค์วามชำ�าซ้อน ลุ่ดืขั�นตอนท่ำ�ไม�จัำาเป็น ไม�ดูืดืาย ช�วยเหลืุ่อกัน  
แลุ่ะนำางานท่ำ�แยกกันอยู�เป็นส�วนๆ เช�น งานจ่ัลุ่ช่ววิทำยาท่ำ�ม่อยู�เป็น 
ภิารกิจัเล็ุ่กๆ ในหลุ่ายกลุ่่�มงานมารวมกันเพืั�อพััฒนางานรองรับ
ภิารกิจัในอนาค์ตขององค์์กร ม่การใช้ทำรัพัยากรดื้านเค์รื�องมือ 
สารเค์ม่ สารมาตรฐานอย�างม่ประสิทำธ์ิภิาพั ผ่�านการจััดืให้ม่ 
ศูนย์เค์รื�องมือวิทำยาศาสตร์ทำ่�เป็นรูปธ์รรม ม่การเตร่ยมการ 
ลุ่�วงหน้าในเรื�องเค์รื�องมืออ่ปกรณ์ แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่ทำ่�ใช้เพัื�อเอื�อ 
ประโยชน์ให้เกิดืการพััฒนาผ่ลุ่ิตภิัณฑ์แลุ่ะบริการใหม�ๆ หรือ 
สามารถพััฒนาต�อยอดืผ่ลุ่ิตภิัณฑ์หรือการบริการเดืิมให้ม่ 
ประสิทำธ์ิภิาพัสูงขึ�น แลุ่ะเตร่ยมค์วามพัร้อมดื้านการพััฒนาวิธ์่ 
ทำดืสอบสำาหรับสินค้์าใหม� เพืั�อให้ได้ืสินค้์าท่ำ�ม่ค่์ณภิาพัแลุ่ะค์วาม 
ปลุ่อดืภัิยต�อผู้่บริโภิค์ ตามเป้าหมายท่ำ�กรมวิทำยาศาสตร์บริการตั�งไว้

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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