
ปีระเที่ศไที่ยกำาลัิงจัะเริ�มใช�แผู้นย่ที่ธิศาสตร์การขบััเคล้ิ�อน 
ปีระเที่ศไที่ยด�วยโมเดลิเศรษฐกิจัช่วภาพ-เศรษฐกิจั 
หุ่ม่นเว่ยน-เศรษฐกิจัส่เข่ยว (Bio-Circular-Green  
Economy : BCG Model) โดยท่ี่�ผู้�านมาปีระเที่ศไที่ย 
ใช�ที่รัพยากรแลิะความหุ่ลิากหุ่ลิายที่างช่วภาพสร�างการ 
เติบัโตที่างเศรษฐกิจั ซ่ึ�งผู้ลิของการพัฒนาดังกลิ�าวต�อง 
แลิกด�วยความเส้�อมโที่รมของที่รัพยากรแลิะการลิดลิง 
ของความหุ่ลิากหุ่ลิายที่างช่วภาพ เกิดของเหุ่ลิ้อทิี่�งท่ี่� 
สร�างมลิพิษ ปัีญหุ่าสิ�งแวดลิ�อม ปัีญหุ่าส่ขภาพ จึังต�องใช� 
งบัปีระมาณจัำานวนมากเพ้�อแก�ปีัญหุ่า แต�ท่ี่�ผู้�านมา 
เศรษฐกิจัไที่ย ไม�สามารถสร�างม้ลิค�าใหุ่�กับัที่รัพยากรได� 
เต็มศักยภาพ เกิดการพัฒนาแบับักระจ่ักตัวแลิะก�อใหุ่�เกิด 
ความเหุ่ลิ้�อมลิำ�าระหุ่ว�างภาคส�วนต�างๆ เปี็นอย�างมาก 
โมเดลิเศรษฐกิจัใหุ่ม�ท่ี่�เร่ยกว�า “BCG” หุ่ร้อ Bio-Circular- 
Green Economy เศรษฐกจิัช่วภาพ-เศรษฐกจิัหุ่ม่นเว่ยน- 
เศรษฐกจิัส่เข่ยว เป็ีนร้ปีแบับัการพฒันาเศรษฐกจิัท่ี่�พัฒนา 
ต�อยอดจัากจ่ัดแข็งของปีระเที่ศไที่ย โดยโมเดลิเศรษฐกิจั 
BCG ที่ำาหุ่น�าท่ี่�บั้รณาการการพัฒนาตั�งแต�ต�นนำ�าถึง 
ปีลิายนำ�า ใช�องค์ความร้�ด�านวิที่ยาศาสตร์ เที่คโนโลิย่แลิะ 
นวัตกรรม สร�างม้ลิค�าเพิ�ม (Value Creation) จัากฐาน
ความหุ่ลิากหุ่ลิายของที่รัพยากรช่วภาพแลิะวัฒนธิรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการกับงานบริการในยุค

 ปัจัจััยทำ่ �สำาค์ัญต�อเศรษฐกิจัของประเทำศไทำย ค์ือ 
การส�งออกแลุ่ะการทำ�องเทำ่�ยว แต�ปัญหาแลุ่ะอป่สรรค์ของสินค์้
าไทำยค์ือมาตรฐานแลุ่ะกฏิระเบ่ยบทำ่�เก่�ยวข้องโดืยองค์์การเพัื�อ
ค์วามร�วมมือแลุ่ะการพััฒนาทำางเศรษฐกิจั (Organisation for 
Economic Co-operation and Development : OECD) 
ได้ืประมาณการว�ามากกว�า 80% ของการค้์าโลุ่กได้ืรับผ่ลุ่กระทำบ
จัากมาตรฐานแลุ่ะกฎระเบ่ยบ แลุ่ะการศึกษาของ U.S. Depart-
ment of Commerce ในเรื�อง Standard and Regulations: 
Measuring the Link to Goods Trade ไดื้แสดืงให้เห็นว�า 
มากกว�า 93% ของการค์้าโลุ่กม่ผ่ลุ่กระทำบจัากมากมาตรฐา
นแลุ่ะกฎระเบ่ยบ แลุ่ะโดืยเฉพัาะกฎระเบ่ยบทำางเทำค์นิค์ของ
สหภิาพัย่โรป (European Union : EU) จัะส�งผ่ลุ่กระทำบถึง 
92% ของสินค์้าไทำยทำั�งหมดืทำ่�นำาเข้า EU ส�งผ่ลุ่ให้ประเทำศจั
ำาเป็นต้องส�งเสริมแลุ่ะพััฒนาโค์รงสร้างพัื�นฐานทำางค์่ณภิาพั
โดืยเฉพัาะอย�างยิ�งดื้านการตรวจัสอบแลุ่ะรับรองให้เข้มแข็ง 
การดืำาเนินงานโดืยหน�วยงานต�างๆ ต้องม่ประสิทำธิ์ภิาพั เพืั�อให้
สามารถผ่ลัุ่กดัืนให้สินค้์าแลุ่ะบริการได้ืรับการตรวจัสอบแลุ่ะรับ
รองตามมาตรฐานแลุ่ะกฎระเบ่ยบท่ำ�เปลุ่่�ยนแปลุ่งอย�างรวดืเร็ว 

 นอกจัากนั�นระบบโค์รงสร้างพัื �นฐานดื้านการตรว
จัสอบแลุ่ะรับรองจัะเป็นปัจัจััยสำาค์ัญทำ่�จัะช�วยให้สามารถผ่
ลุ่ิตสินค์้าแลุ่ะบริการทำ่�ไดื้มาตรฐาน ซึ�งประเทำศไทำยจัะต้องป
ฏิิบัติตามค์วามตกลุ่งว�า ดื้วยอ่ปสรรค์ทำางเทำค์นิค์ต�อการค์้า 
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(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) ท่ำ�เป็น 
ค์วามตกลุ่งทำ่�จัะให้ประเทำศสมาชิกใช้กฎระเบ่ยบทำางวิชาการ  
(Technical Regulations) มาตรฐาน (Standards) หรือ 
กระบวนการตรวจัสอบรับรอง (Conformity Assessment 
Procedures) การเป็นสมาชิกภิายใต้ TBT ม่ผ่ลุ่บังคั์บให้ประเทำศ 
สมาชิกม่ข้อผู่กพัันทำ่�จัะต้องแจั้งร�างกฎระเบ่ยบดืังกลุ่�าวให้ 
ประเทำศสมาชิกอื�นทำราบลุ่�วงหน้าก�อนทำ่�กฎระเบ่ยบจัะม่ผ่ลุ่ 
บังค์ับใช้ เพัื�อเป่ดืโอกาสให้ประเทำศสมาชิกอื�นแสดืงข้อค์ิดืเห็น 
ยกเว้นกรณ่ฉ่กเฉินเร�งดื�วนหรือเป็นเรื�องทำ่�เก่�ยวข้องกับค์วาม 
มั�นค์งของรัฐ ซึ�งสามารถดืำาเนินการประกาศใช้กฎระเบ่ยบไดื้ 
ทำันทำ่ ซึ �งเป็นประเดื็นทำางดื้านเทำค์นิค์ทำ่ �อยู �ในรูปแบบของ 
มาตรฐานแลุ่ะกฎระเบ่ยบท่ำ�ม่ค์วามเข้มงวดืมากขึ�น 

โค์รงสร้างพืั�นฐานทำางด้ืานค่์ณภิาพัของประเทำศ (National 
Quality Infrastructure: NQI) เป็นโค์รงสร้างพืั�นฐานสำาคั์ญใน
การนำาสินค้์าเข้าสู�ตลุ่าดืโลุ่ก โดืยเฉพัาะตลุ่าดืประเทำศพััฒนาแลุ้่ว 
ผ่�านการสร้างการยอมรับในค์วามปลุ่อดืภิัยแลุ่ะค์วามเชื�อมั�นใน 
ค์่ณภิาพัของสินค์้าแลุ่ะบริการ เพัิ�มข่ดืค์วามสามารถในการ 
แข�งขันให้กับสินค์้าไทำย โดืยเฉพัาะสินค์้ากลุ่่�ม BCG ซึ�งเป็น 
กลุ่่�มทำ่�เน้นทำ่�มาของวัตถ่ดืิบ ค์วามสามารถทำ่�จัะหม่นเว่ยนกลุ่ับ 
มาใช้ใหม�แลุ่ะกระบวนการผ่ลุ่ิตทำ่�ค์ำานึงถึงค์วามปลุ่อดืภิัยของ 
สิ�งแวดืลุ้่อมแลุ่ะมน่ษย์ ดัืงนั�นค์วามสามารถในการพิัสูจัน์ท่ำ�มาของ 
วัตถ่ดืิบในเชิงวิทำยาศาสตร์ แลุ่ะการรับรองกระบวนการผ่ลุ่ิต  
การสามารถหม่นเว่ยนกับมาใช้ใหม�แลุ่ะการย�อยสลุ่ายไดื้ใน 
ธ์รรมชาติจัึงเป็นสิ�งทำ่�จัำาเป็นทำ่�ใช้ยืนยันค์วามเป็นผ่ลุ่ิตภิัณฑ์  
BCG ทำ่�แทำ้จัริง NQI ยังเป็นกลุ่ไกหลุ่ักในทำางวิทำยาศาสตร์แลุ่ะ 
เทำค์โนโลุ่ย่ในการค์่้มค์รองผู่้บริโภิค์ แลุ่ะส�งเสริมการวิจััยแลุ่ะ 
พััฒนานวัตกรรม ซึ�งกรมวิทำยาศาสตร์บริการพัร้อมเป็นส�วนหนึ�ง 
ในการเสริมสร้างข่ดืค์วามสามารถในการแข�งขันของภิาค์การผ่ลิุ่ต 
แลุ่ะบริการของประเทำศไทำย โดืยเฉพัาะอย�างยิ�งในกระบวนการ 
พััฒนาสินค์้าแลุ่ะบริการใหม้่ค์่ณภิาพั ม่มาตรฐาน แลุ่ะม่ค์วาม 
ปลุ่อดืภัิย ด้ืวยการให้บริการทำดืสอบของห้องปฏิิบัติการทำดืสอบ  

อย �างไรก ็ตามหน�วยตรวจัสอบแลุ่ะร ับรองของประเทำศ 
ในบางสาขาม่จั ำานวนไม�เพั่ยงพัอแลุ่ะยังม่ค์วามสามารถ 
ไม�ค์รอบค์ลุ่่มแลุ่ะรองรับกับการพััฒนาแลุ่ะสถานการณ์โลุ่ก  
ดืังนั �นจัึงม่ค์วามจัำาเป็นอย�างเร�งดื�วนทำ่ �ต ้องพััฒนาหน�วย 
ตรวจัสอบแลุ่ะรับรองรวมทำั�งบ่ค์ลุ่ากรให้ม่จัำานวนแลุ่ะศักยภิาพั
เพ่ัยงพัอต�อค์วามต้องการในอนาค์ต 

กรมวิทำยาศาสตร์บริการม่ภิารกิจัหลุ่ักทำ่�สำาค์ัญแลุ่ะจัำาเป็น 
ต�อการพััฒนาประเทำศ โดืยการให้บริการทำดืสอบ สอบเทำ่ยบ 
ในห้องปฏิิบัติการวิทำยาศาสตร์ แลุ่ะจััดืกิจักรรมส�งเสริมระบบ 
โค์รงสร้างพืั�นฐาน ด้ืานค่์ณภิาพั เพืั�อเสริมสร้างข่ดืค์วามสามารถ 
ในการแข�งขันแลุ่ะลุ่ดืค์วามเหลุ่ื�อมลุ่ำ�าในระบบเศรษฐกิจัแลุ่ะ
สังค์ม ดื้วยการพััฒนา ส�งเสริม สนับสน่น ภิาค์อ่ตสาหกรรม 
ภิาค์การผ่ลิุ่ต ภิาค์การบริการ แลุ่ะภิาค์การเกษตร ให้สามารถ 
พััฒนาสินค์้าแลุ่ะผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ทำ่�ม่ค์่ณภิาพั ปลุ่อดืภิัย แลุ่ะเกิดื 
นวัตกรรม วิจััยแลุ่ะพััฒนา การให้องค์์ค์วามรู้สารสนเทำศ แลุ่ะ 
การพััฒนาบ่ค์ลุ่ากรในห้องปฏิิบัติการ แลุ่ะการพััฒนาห้องปฏิิบัติ 
การทำดืสอบ สอบเท่ำยบ ทัำ�งภิายในองค์์กร แลุ่ะหน�วยงานภิายนอก 
ให้ม่ค์วามเข้มแข็ง ม่ค่์ณภิาพัแลุ่ะค์วามสามารถให้เป็นท่ำ�ยอมรับ 
ในระดืับสากลุ่ ตลุ่อดืจันส�งเสริมสภิาพัแวดืลุ่้อมในระบบ 
โค์รงสร้างพัื�นฐานดื้านค์่ณภิาพัของประเทำศดื้วยการรับรอง 
ระบบงานห้องปฏิิบัติการแลุ่ะการทำดืสอบค์วามชำานาญห้อง 
ปฏิิบัติการทำ่�ส�งผ่ลุ่โดืยตรงต�อการค์วบค์่มค์่ณภิาพัของห้อง 
ปฏิิบัติการ เอื�อให้เกิดืการตรวจัสอบค์่ณภิาพัวัตถ่ดืิบ แลุ่ะการ 
พััฒนาปรับปร่งกระบวนการผ่ลิุ่ต ในกลุ่่�มอ่ตสาหกรรมเป้าหมาย 
อย�างเป็นระบบแลุ่ะไดื้มาตรฐาน ส�งผ่ลุ่ต�อค์่ณภิาพัของสินค์้า 
แลุ่ะบริการ

ดื้วยเหต่น่�กรมวิทำยาศาสตร์บริการจัึงต้องพััฒนาให้เป็น 
หน�วยงานในการเพัิ �มข่ดืค์วามสามารถดื้านการแข�งขันของ 
ประเทำศดื้วยกระบวนการการตรวจัสอบรับรองทำ่�ม่มาตรฐาน 
เท่ำยบเทำ�าสากลุ่ ให้ผ่ลิุ่ตภัิณฑ์แลุ่ะบริการของประเทำศม่ค่์ณภิาพั
สามารถแข�งขันได้ืกับนานาประเทำศ
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