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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การพัฒนางานชั่งตวงวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ฉบับนี้ เป็นการศึกษาที่ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Narrative Data) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนางานด้านชั่งตวงวัดทางกฎหมายของประเทศไทยให้มี
ความก้าวหน้า เกิดความน่าเชื่อถือ ทาให้งานชั่งตวงวัดของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานของสากล
สามารถคุ้มครองดูแลการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าต่างๆ ระหว่างกัน ให้มี
ความเที่ยงตรง เป็นมาตรฐานเดียวกันกับประเทศต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆ ระหว่างกันมีความน่าเชื่อถือซึ่งกัน
และกัน
ในการศึกษานี้ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของระบบการชั่งตวงวัดของประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นต้นแบบที่ดีในการกาหนดแนวทางการพัฒนางานชั่งตวงวั ดของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
อาเซียน เนื่องจากระบบงานชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่นได้ใช้แนวทางการกากับดูแลตามมาตรฐาน
ขององค์การชั่งตวงวัด ระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมาย (International Organization of Legal
Metrology – OIML) เป็นต้นแบบ เมื่อประเทศไทยได้พัฒนาระบบงานชั่ง ตวงวัดของเรา ไปใน
แนวทางเดียวกับประเทศญี่ปุ่นแล้ว งานชั่งตวงวัดของประเทศไทยก็จะได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน
ของสากลด้วย ดังนั้นในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาจึงได้คัดเลือกให้ระบบงานชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่นเป็น
Bench mark สาหรับประเทศที่ต้องการพัฒนาระบบงานชั่งตวงวัดได้ เป็นอย่างดี โดยนาระบบการชั่ง
ตวงวั ด ของประเทศญี่ ปุ่ น มาเปรี ย บเที ย บกั บ ระบบการชั่ ง ตวงวั ด ของประเทศไทย ผู้ ศึ ก ษาได้
ทาการศึกษาจากเอกสารหนังสือ รายงานวิจัย สิ่งพิมพ์ รวมทั้งข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ต
รวบรวมนามาทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรคต่างๆ เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบงานชั่งตวงวัดของประเทศไทยให้
มีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้งานชั่งตวงวัดของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของทุก
ประเทศในอาเซียน
ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นที่ควรจะดาเนินการเพื่อพัฒนางานชั่งตวงวัดของประเทศไทยให้
สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ สามารถกากับ ดูแล เครื่องชั่งตวงวัด ให้มีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ควรมีการดาเนินการต่างๆ ดังนี้
(๑) ออกกฎหมายให้ ส ามารถจัด ตั้ง คณะกรรมการชั่ง ตวงวัด แห่ ง ชาติ โดยมีผู้ แ ทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ งานด้านชั่งตวงวัด เพื่อทาหน้าที่ในการร่างกฎหมายและพิจารณา
ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะตลอดจนการกากับดูแลการใช้เครื่องชั่งตวงวัด เพื่อให้ได้กฎหมายและ
ข้อกาหนดสาหรับใช้กากับดูแลการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ถูกต้องเที่ยงตรงให้ความเป็นธรรมทางการค้า
และการใช้ในชีวิตประจาวันของประชาชนผู้บริโภค
(๒) ควรจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานด้ า นมาตรฐานชั่ ง ตวงวั ด ต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การทดสอบ
คุณลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัดก่อนที่จะนามาใช้ในประเทศไทย หรือการทดสอบต้นแบบ (Type
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Approval) ซึ่งเป็นการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่อง รวมถึงคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ทาเครื่องชั่งตวง
วัด หลังจากผ่านการตรวจสอบต้นแบบแล้วจึงจะสามารถผลิตเครื่องชั่งตวงวัดออกจาหน่ายหรือใช้งาน
ได้ โดยหน่วยงานด้านชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายก็จะทาหน้าที่ ในการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของ
เครื่องชั่งตวงวัดในการติดตั้งใช้งานและกากับดูแลให้เครื่องชั่งตวงวัดมีความถูกต้องเที่ยงตรงขณะใช้งาน
(๓) มอบอานาจให้หน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชนทาหน้าที่แทนภายใต้ข้อกาหนดของ
กฎหมาย ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทจากการควบคุมมาเป็ นกากับดูแล โดยการมอบอานาจให้
หน่ ว ยงานภายนอกหรื อ ภาคเอกชนต้อ งด าเนิ น การอย่า งรั ดกุ ม มีข้ อ เสนอที่ จูง ใจ มี ก ารก าหนด
มาตรฐานสาหรับผู้รับมอบอานาจที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO ต่างๆ มีระบบการติดตามประเมินผลที่เข้มแข็งต่อเนื่อง
(๔) ขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ สาหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบต่างๆ ของ
สานักชั่งตวงวัดและศูนย์ชั่งตวงวัดประจาภาค โดยมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ถือเป็นมาตรฐาน
สาหรับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ก็จะเชื่อมั่นได้ว่าเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้รับการ
รับรองโดยสานักชั่งตวงวัดมีความถูกต้องเที่ยงตรง และยังเป็นการสร้างการยอมรับในระดับสากล
(๕) ขอรั บการรับรองหน่วยตรวจสอบการบรรจุและปริมาณสิ นค้าหีบห่อตามมาตรฐาน
ISO/IEC๑๗๐๒๐ : General Criteria for the Operation of Various Types of Bodies
Performing Inspection โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกันคุณภาพในการให้บริการงานตรวจ
และลดการตรวจประเมินซ้าซ้อนจากผู้ใช้บริการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับการจัดทาข้อกาหนด
การตรวจสอบปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อ (Harmonization of Requirements for Prepackaged Products) ตามความตกลงจัดทาข้อกาหนดทางเทคนิคด้านชั่งตวงวัดของประเทศสมาชิก
อาเซียนให้สอดคล้องกัน (Harmonization of Technical Requirements of Legal Metrology
among Member States) ภายใต้กรอบการทางานของคณะทางาน Working Group on Legal
Metrology (WG๓) ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน
(ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality, ACCSQ) มีหน้าที่ดูแลกิจกรรม
ด้านการมาตรฐาน คุณภาพ และการรับรองของอาเซียน
(๖) เข้าร่วมโปรแกรมเปรียบเทียบความสามารถห้องปฏิบัติการมวล และห้องปฏิบัติการ
ปริมาตรของอาเซียน ซึ่งเป็นอีกวิธีก ารหนึ่งที่จะสร้างการยอมรับในมาตรฐานของห้องปฏิบัติการของ
สานักชั่งตวงวัด
(๗) เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอนุญาตการนาเข้าเครื่องชั่งตวงวัดตาม
นโยบายรัฐบาล ซึ่งจะช่วยให้การขออนุญาตนาเข้าและส่งออกเครื่องชั่งตวงวัดดาเนินการสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึน้
(๘) การอนุมัติงบประมาณประจาปีด้านการพัฒนางานชั่งตวงวัดยังถูกจากัดอยู่เนื่องจากถูก
มองว่าเป็น งานประจา ดังนั้ นผู้ เกี่ยวข้องจะต้องใช้โ อกาสในการเปิดเสรีทั้งด้านการค้า สั งคมและ
วัฒนธรรม ของอาเซียนชี้ให้รัฐบาลเห็นความสาคัญของงานชั่งตวงวัดที่จะต้องเป็นมาตรฐานสาหรั บ
การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของบุคคล เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อนามาพัฒนางานชั่งตวงวัดให้สามารถรองรับการเปิดเสรีดังกล่าว

ฉ
(๙) ควรทาการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเกิดผล
กระทบเชิงบวกในวงกว้าง เช่น สื่อทีวี สื่อออนไลน์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่ ว นบุคคลฉบับนี้ ส าเร็จลุล่ ว งได้ภ ายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้ เขียน
ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร บุราคม อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้คาแนะนาแนวทางและ
กรอบความคิ ด ในการจั ด ท ารายงานการศึ ก ษานี้ ขอขอบคุ ณ ดร.สมเกี ย รติ อริ ย ปรั ช ญา และ
ศาสตราจารย์ ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้ข้อวิจารณ์ข้อเสนอแนะที่
มีคุณค่า ซึ่งผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๓ ท่าน ไว้ในโอกาสนี้
ผู้เขียนขอขอบคุณคณะวิทยากรผู้บรรยาย ในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
และขอขอบคุณนางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
อธิบดีกรมการค้าภายใน ที่อนุญาตให้ผู้เขียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ รวมถึง
เพื่อนร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณาเสนอแนะและให้ความเห็น ทาให้เกิดแนวคิดในการจัดทา
รายงานการศึกษาฉบับนี้
สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบคุณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยให้คาแนะนาในการจัดทารูปเล่ม ทาให้รายงานนี้เสร็จสมบูรณ์
จรินทร สุทธนารักษ์
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
งานชั่งตวงวัดสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ๑) งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมาย
(Legal Metrology) ๒) งานชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Metrology) โดยมาตรฐานด้าน
ชั่งตวงวัดเป็นมาตรฐานสากล มีหน่วยงานระหว่างประเทศที่สาคัญคือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
กฎหมายชั่งตวงวัด (International Organization of Legal Metrology, OIML) และสานักงานชั่ง
ตวงวัดระหว่างประเทศ (International Bureau of Weights and Measures, BIPM) งานด้านชั่ง
ตวงวั ด เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ โ ดยเฉพาะประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ใช้เ พื่ อ การพั ฒ นาด้ า น
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค
การชั่งตวงวัดของประเทศไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชการที่ ๕ และได้รับการพัฒนา มา
เป็นลาดับ งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายได้มีการตราพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดขึ้นฉบับแรกเมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๖๖ และมีการปรับ ปรุงแก้ไขใหม่เป็นฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งปัจจุบันงานชั่งตวงวัดเชิง
กฎหมาย อยู่ภายใต้การกากับของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกากับ
ดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ผลิต นาเข้า ซ่อม และขายเครื่องชั่งตวงวัด รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจให้ บริการชั่ง
ตวงวัด การกาหนดมาตรฐาน เครื่องชั่งตวงวัด การให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งตวง
วัด ตลอดจนการกาหนดวิธีการแสดงปริมาณสุทธิและการตรวจสอบปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ
เพื่อให้การซื่อขายสินค้าเป็นไปโดยถูกต้องเป็นธรรม จะเห็นได้ว่างานชั่งตวงวัดเชิง กฎหมายปัจจุบัน
ครอบคลุมเฉพาะการชั่งตวงวัดในทางพาณิช กิจเท่านั้น ส าหรับงานชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์
(Scientific Metrology) ดาเนินงานโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (National Institute of
Metrology (Thailand), NIMT) ซึ่งจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ร ะบบบริ ห ารงานเป็ น อิ ส ระอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้กรอบการทางานของคณะทางาน Working Group on Legal Metrology (WG๓)
ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative
Committee on Standards and Quality, ACCSQ) ซึ่งดูแลกิจกรรมด้านการมาตรฐาน คุณภาพ
และการรับรองของอาเซียน ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่อาวุโสทางเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ให้
เป็น ผู้พิจารณาในรายละเอียดของมาตรการ/กิจกรรมด้านมาตรฐานและการรับรอง ที่จะดาเนินงาน
สาหรับสินค้าและบริการ โดยคณะทางาน Working Group on Legal Metrology (WG๓) ได้ทา
ความตกลงพัฒนาข้อกาหนดทางเทคนิคด้านชั่งตวงวัดของประเทศสมาชิกอาเซียนให้สอดคล้องกัน
(Harmonization of Technical Requirements of Legal Metrology among Member States)
ประกอบด้วย ๒ เรื่อง คือ ๑) ข้อกาหนดการตรวจสอบปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อ (Harmonization

๒
of Requirements for Pre-packaged Products) ๒) แนวทางการตรวจสอบและให้คารับรอง
เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ (Non-automatic Weighing Instruments Guideline) โดยมุ่งเน้นให้
มาตรฐานชั่งตวงวัดในภูมิภาค เป็นมาตรฐานเดียวกัน
จะเห็นได้ว่าภายในกรอบการตกลงของ Working Group on Legal Metrology (WG๓)
ดังกล่าวข้างต้น งานชั่งตวงวัดของประเทศไทยยังต้องปรับปรุงอีกหลายด้าน เช่น มาตรฐานที่ยอมรับ
ตามระบบสากล กระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการตกลงและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีเปิดเสรีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) และเพื่ อประกั น คุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้ แก่ผู้ ซื้อว่าเครื่องชั่ งตวงวั ดถูกผลิ ตภายใต้
กระบวนการบริหารงานคุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพเครื่องชั่งตวงวัด ที่มีความเที่ยงตรงแม่นยา
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคใน
การนาเข้า-ส่งออกเครื่องชั่งตวงวัด และยังช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างโดยเฉพาะช่วยลด
ปัญหาอุปสรรคการกีดกันทางการค้าด้านเทคนิค (Technical Barriers to Trade; TBT) ในระดับ
ระหว่างประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนภายใต้กรอบการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community; AEC) ในระดับสากลภายใต้กรอบการค้าของ WTO (World Trade
Organization) และกรอบการค้าต่างๆ ของประเทศไทยที่มีกับคู่ค้าทั้งในเทอมของระหว่างภาครัฐหรือ
ระหว่ า งภาคเอกชนซึ่ ง กั น และกั น และ/หรื อ ระหว่ า งภาครั ฐ กั บ ภาคเอกชน ส านั ก ชั่ ง ตวงวั ด จึ ง
ดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นตามข้อกาหนดมาตรฐานสากล
สาหรับการกากับดูแลและตรวจสอบการแสดงปริมาณสุทธิและการตรวจสอบปริมาณ การ
บรรจุของสินค้าหีบห่อ ของผู้ผลิต ผู้นาเข้าและผู้จาหน่ายสินค้าหีบห่อนั้น เป็นการดาเนินการเพื่อ การ
คุ้มครองผู้บริโภคและกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การซื้อขายสินค้าเป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยการดาเนินการภารกิจดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นกลาง และ
เชื่อถือได้นั้น หน่วยตรวจ (Inspection body) จาเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจให้
สอดคล้อง ตามมาตรฐานสากล และพัฒนาการบริการให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุด
เดียว สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จึงดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยง
ระบบงานชั่งตวงวัดเข้ากับระบบ National Single Window : NSW โดยประสานงานกับกรม
ศุลกากรในการกาหนดรหัสสถิติ ของเครื่องชั่งตวงวัดให้สอดคล้องและตรงกับพิกัดของกรมศุลกากร
เพื่อประโยชน์ ในการจั ดเก็บสถิติสินค้านาเข้าและส่งออก ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบ
วิเคราะห์สถิติการค้าระหว่างประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการผ่านพิธีการ
ศุลกากร ตลอดจนการติดตามข้อมูลการนาเข้าและส่งออกสินค้านั้น ซึ่งการพัฒนาระบบ NSW นี้
รวมถึงการพัฒนาระบบเชื่อมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรแบบไร้เอกสาร ซึ่งมีขอบเขต
ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (G๒G) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาค
ธุรกิจ (G๒B) และระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจ (B๒B) ที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า การส่งออก และ
โลจิสติกส์ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ
เป็นการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของประเทศ เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจาก
การติ ด ต่ อ เพี ย งจุ ด เดี ย ว เช่ น ผู้ น าเข้ า ผู้ ส่ ง ออก และผู้ ป ระกอบการขนส่ ง สามารถส่ ง ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่ซ้าซ้อนกัน ลดความผิดพลาดและลดการทางาน ที่ไม่สร้าง

๓
คุณค่าเพิ่ม อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้
อย่างสะดวกรวดเร็วแบบครบวงจร
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาระบบงานชั่งตวงวัดของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับระบบชั่งตวงวัด
ของประเทศญี่ปุ่น
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานของ
ระบบชั่งตวงวัดของประเทศไทย
๑.๒.๓ เพื่อสรุปและหาข้อเสนอแนะ ในการพัฒนางานชั่งตวงวัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา
๑.๓.๑ พัฒนาระบบงานชั่งตวงวัด ให้มีความคล่องตัว อานวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ
และมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม (Participation) กับภาคประชาชน โดยเปรียบเทียบกับระบบชั่ง
ตวงวัดของประเทศญี่ปุ่น
๑.๓.๒ ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานของ
ระบบ ชั่งตวงวัดของประเทศไทย
๑.๓.๓ สรุปและหาข้อเสนอแนะ ในการพัฒนางานชั่งตวงวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๔.๑ ระบบงานชั่งตวงวัดของประเทศไทยมีการพัฒนาให้มีความคล่องตัว อานวยความ
สะดวกให้ผู้รับบริการ และมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม (Participation) กับภาคประชาชน
๑.๔.๒ สามารถกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานต่างๆ ที่
เหมาะสมกับองค์การ จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่อาจส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของระบบชั่งตวงวัดของประเทศไทย
๑.๔.๓ พัฒนางานชั่งตวงวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี
๒.๑.๑ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
American Productivity and Quality Center ให้นิยาม Best Practice๑ ไว้
ว่าคือ การปฏิบั ติทั้งหลายที่ส ามารถก่อให้ เกิดผลที่เป็นเลิ ศหรือวิธีปฏิบัติที่ทาให้ องค์การประสบ
ความสาเร็จหรือ สู่ความเป็นเลิศ
๒.๑.๑.๑ Best Practice ๒ คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สาเร็จ
ซึ่งเป็นผลมาจาก การนาความรู้ไปปฏิบัติจริงแล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้นเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุดของตนเอง Best Practice จึงเป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่เป็น Tacit Knowledge (ความรู้ใน
ตัวคน) ซึ่งเผยแพร่ เป็นความรู้ที่ปรากฏให้เห็นชัดแจ้งในรูปแบบต่างๆ (Explicit Knowledge) เพื่อให้
ผู้อื่นได้นาไปทดลองปฏิบัติ
๒.๑.๑.๒ คุณลักษณะงานของ Best Practice ๓ เป็นพลังที่ช่วยกันยกระดับ
ความคิดสามารถมีมุมมอง ที่แตกต่างหลากหลายยอมรับมุมมองที่แตกต่างจากมุมมองของตนได้ดีขึ้นมี
ประเด็นในการพิจารณา เป็นสังเขปดังนี้
๑) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน
๒) สนองต่ อ นโยบายการแก้ ปั ญ หาการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของ
หน่วยงาน
๓) ลดขั้นตอนลดรอบระยะเวลาการทางาน
๔) ลดทรัพยากรลดค่าใช้จ่าย
๕) การนาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการทางาน
๖) วิธีการริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่หรือประยุกต์ขึ้นใหม่
๗) สามารถทาแผนผังเชิงเปรียบวิธีการเก่าและใหม่และสิ่งที่เป็นวิธีใหม่
จะให้ประโยชน์อะไรที่ดีกว่าวิธีเก่า

๑

ดวงสมร อ่องแสงคุณ, อ้างอิงใน การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน เป็น
ฐาน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : www.km-cm๑.net/UserFiles/File/ BestPractices.doc.
๒
บูรชัย ศิริมหาสาคร, อ้างอิงใน นางสาวดวงสมร อ่องแสงคุณ, การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน, [ออนไลน์], ๒๕๔๘. แหล่งที่มา : www.km-cm๑.net/UserFiles/File/
BestPractices.doc.
๓
จันทรา ด่านคงรักษ์, การส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัด
นครศรีธรรมราช, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : www.๐-pin.com/๐-pin-gallery/fileup/Best%๒๐Practice.pdf.

๕
๘) อ านวยความสะดวกในการใช้ ว างระบบในการให้ บ ริ ก ารและมี
ช่องทางที่หลากหลายในการให้บริการดังกล่าว
๙) สามารถเทียบเคียงวิธีการทางานลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานอื่นได้
๑๐) ผลผลิต/ความสาเร็จเพิ่มขึ้น
๑๑) ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑๒) สามารถนาไปใช้เป็นมาตรฐานการทางานต่อไปได้ยั่งยืนพอสมควร
๑๓) การพัฒนาปรับปรุงต่อไป
๒.๑.๑.๓ การดาเนินงาน Best Practice หน่วยงานสามารถจะดาเนินการได้หลาย
กระบวนการเช่นตามแนวทางวงจรเดมมิ่ง (Demming Circle) ซึ่งประกอบด้วย P : การวางแผน D :
การปฏิบัติ C : การตรวจสอบประเมินผล A : การปรับปรุงพัฒนากาหนดกิจกรรมใหม่และอาจนา
เทคนิคต่างๆที่สามารถเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทงานของหน่วยงานเช่น CQI (Continuous
Quality Improvement) , RCA (Root Cause Analysis), FMEA (Failure Mode Evaluation
Analysis), SWOT Analysis อื่นๆมาช่วยในการดาเนินงานจนเกิด Best Practice ผู้ศึกษาขอแบ่ง
วิธีการทา Best Practice เป็น ๒ ส่วน คือ
๑) Best Practice จากภายนอก ๔ เป็นการศึกษาและเทียบเคียง
องค์การกับองค์การหรือมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น
(๑) มาตรฐานระดับโลก
(๒) การเทียบเคียงกับเครือข่าย Benchmarking
(๓) การประชุมสัมมนาวิชาการ
(๔) การดูงานองค์การที่มีผลการดาเนินงานที่ดี
(๕) วารสารวิชาการและงานวิจัย
ซึ่ ง จะท าให้ ท ราบว่ า มี ค วามแตกต่ า งมากน้ อ ยอย่ า งไร แล้ ว จึ ง มา
กาหนดวิธีการเพื่อจัดทา Best Practice ภายใน
๒) Best Practice ภายใน ซึ่งการค้นหา Best Practice ภายในก็มี
วิธีการต่างๆหลายวิธี แต่สิ่งที่จะต้องคานึงถึงคือ
(๑) การค้นหา Best Practice (BP) เพื่อดูสิ่งที่เราคิดว่าเจอแล้วใช่
แล้วและคิดว่าเป็น Best Practice (BP) ของเราจริงๆแล้วใช่หรือไม่มีสิ่งที่ช่วยในการค้นหาง่ายๆดังนี้
ก) การวิเคราะห์บริบทความคาดหวังของหน่วยงาน/สังคม/ผู้
มีส่วนได้เสีย
ข) พิจารณาว่า PDCA ได้ครบวงจรหรือยัง
ค) ขั้นตอนนั้นเป็น “นวัตกรรม” หรือไม่
ง) ตั้งคาถามว่านวัตกรรมนั้น
(ก) คืออะไร What
(ข) ทาอย่างไร How
๔

Sittisak Prukpitikul, Best Practices Management, [Online], Available medinfo.psu.ac.th/KM
/images/stories/Best_practices_management.pdf.

๖
(ค) ทาเพื่ออะไร Why
(ง) วิเคราะห์ปัจจัยที่สาเร็จและบทเรียนที่ได้เรียนรู้
(๒) เกณฑ์พิจารณา Best Practice (BP) การพิจารณาว่าสิ่งที่
ผู้เขียนคิดว่าเป็น Best Practice (BP) นั้นผู้อ่านมีเกณฑ์ง่ายๆในการพิจารณาว่าเป็น Best Practice
(BP) หรือไม่ดังนี้
ก) สอดคล้องกับ “ความคาดหวัง” ของหน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง
ข) มี PDCA จนเห็นแนวโน้มของตัวชี้วัด
ค) ผู้เขียนบอกเล่าได้ว่า “ทาอะไร What” “ทาอย่างไร
How” “ทาไมจึงทา “Why”
ง) ผลลั พ ธ์ เ ป็ น ไป/สอดคล้ อ ง/สะท้ อ นตามมาตรฐานหรื อ
ข้อกาหนด
จ) เป็นสิ่งที่ “ปฏิบัติได้จริงและเห็นผลแล้ว ”ไม่ใช่แนวคิดหรือ
ทฤษฎี
(๓) การเขียน Best Practice (BP) อาจเขียนในรูปแบบ/
องค์ประกอบดังนี้
ก) ข้อมูลทั่วไป
ข) ผลงาน/ระบบงานที่เป็น Best Practice (BP) (ดีอย่างไร
How) ซึ่งอาจเขียนโดยการแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
(ก) ขั้นตอนการดาเนินงานหรือ Flow (แผนภูมิ) ของ
ระบบงานที่ทา
(ข) วิธีการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice (BP)
หรืออาจเขียนบอกเล่าขั้นตอนการดาเนินงานจนสาเร็จเป็นผลงานที่ดีเลิศเป็นความเรียงก็ได้
ค) ปัจจัยเกื้อหนุน (ดีเพราะอะไร What) หรือปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ/ความภาคภูมิใจและบทเรียนที่ได้รับ
ง) ผลการดาเนินงาน (ดีแค่ไหน Why) ซึ่งอาจจะเอาไว้ใน
หัวข้อที่ ๒ ก็ได้ทั้งนี้ควร เน้นตัวชี้วัดสาคัญต่างๆที่แสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจใช้
แผนภูมิหรือกราฟแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานจนเกิดผลสาเร็จและอาจมีแผนงาน
ในอนาคตด้วยก็ได้
๒.๑.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ (SWOT Analysis)
เป็นการวิเคราะห์สภาพหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและ
อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์การคาว่า SWOT เป็นคาย่อที่มาจากประเด็นที่ต้อง
วิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง), W-Weakness (จุดอ่อน), O-Opportunity (โอกาส) และ TThreat (อุปสรรค) ทฤษฎีนี้คิดค้นขึ้นโดยอัลเบิร์ตฮัมฟรี (Albert Humphrey)๕ หลักการสาคัญของ
๕

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC), ๒๕๕๕.

๗
SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้านคือสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมขององค์การในการวิเคราะห์นี้
จะช่วยให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มี ต่อองค์การข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผน การดาเนินงานต่างๆที่เหมาะสมกับองค์การ
๒.๑.๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
๑) จุดแข็ง (Strength) คือผลกระทบทางด้านบวกที่เกิดขึ้นจาก
สิ่งแวดล้อมภายในขององค์การหรือข้อได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจกล่าวโดยทั่วไปแล้วทุกองค์กรต้อง
ทราบถึ ง ความสามารถที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของตนเองซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาในทุ ก ๆองค์ ป ระกอบเช่ น
การตลาดการบริห ารการเงิน การผลิ ตเป็นต้นและนามาวิเคราะห์ห าจุดแข็งเพื่อนามากาหนดเป็น
กลยุทธ์หรือแนวทางใน การดาเนินงานต่างๆ ตัวอย่างของจุดแข็งได้แก่คุณภาพผลิตภัณฑ์วิสัยทัศน์
ของผู้บริหารฐานะทางการเงิน ที่มั่นคงเป็นต้น
๒) จุดอ่อน (Weakness) คือผลกระทบทางด้านลบที่เกิ ดขึ้นจาก
สิ่งแวดล้อมภายในขององค์การหรืออาจหมายถึงการดาเนินงานภายในที่ไม่สามารถกระทาได้ดีและ
ส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบในการดาเนินธุรกิจได้ตัวอย่างของจุดอ่อนได้แก่ต้นทุนทางการผลิตที่สูง
กว่าคู่แข่งขันปัญหาด้านพนักงานภาพลักษณ์ขององค์การเป็นต้น
๒.๑.๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
๑) โอกาส (Opportunity) หมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์การผู้บริหารจะต้องมีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอ
เพื่อปรับปรุง กลยุทธ์ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้รวมทั้งต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกเช่นภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมายเทคโนโลยีและการแข่งขันอยู่เป็น
ระยะๆเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้
๒) อุปสรรค (Threat) หมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามหรือ มี
ผลเสียต่อการดาเนินงานขององค์การซึ่งผู้บริหารจาเป็ นต้องระมัดระวังในสิ่งที่เป็นข้อจากัดของการ
ดาเนินธุรกิจเนื่องจากเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลเสียหายได้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อจากัด
หรืออุปสรรคเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเรามีการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้เราก็จะสามารถหาทางป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยลงไปได้ตัวอย่างของอุปสรรคจาก
ภายนอกได้แก่ ภัยธรรมชาติต่างๆความแข็งแกร่งของคู่แข่งต้นทุนทางพลังงานที่สูงขึ้นเป็นต้น
๒.๑.๒.๓ ข้อที่ควรคานึงถึงและข้อควรระวังในการวิเคราะห์ SWOT
การกาหนดกรอบการวิเคราะห์ SWOT ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจหรือ
ธรรมชาติขององค์การนั้นๆ ทั้งนี้การวิเคราะห์ SWOT มีข้อที่ควรคานึงถึงและข้อควรระวัง๖ ดังนี้
ข้อควรคานึงถึง ๔ ประการ (Boseman et al., ๑๙๘๖)
๑) กาหนดความต้องการที่จะทา
๒) การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องทาในช่วงเวลาขณะนั้น
๖
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๘
๓) กาหนดปัจจัยหลัก (Key success factors) ที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานให้ถูกต้อง
๔) ต้องประเมินความสามารถขององค์การให้ถูกต้อง
ข้อควรระวัง (Goodstein et al., ๑๙๘๖)
๑) การระบุจุดอ่อนต้องกระทาอย่างซื่อสัตย์ และบางครั้งจุดอ่อนเฉพาะ
อย่างเป็นของเฉพาะบุคคล
๒) การจัดการกับกลไกการป้องกันตนเองต้องกระทาอย่างรอบครอบ
๓) แนวโน้มการขยายจุดแข็งที่เกินความเป็นจริง
๔) ความใกล้ ชิด กับ สถานการณ์ ทาให้ มองสถานการณ์ข ององค์ก รไม่
ชัดเจน
๕) การกาหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลต้องระบุให้ชัดเจน
๖) ข้อ มูล ไม่ เ พีย งพอ และข้ อมู ล สิ่ ง แวดล้ อมภายนอกเบี่ ยงเบน การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรค
๒.๑.๒.๔ ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์SWOT
๑) การวิเคราะห์แยกแยะควรทาอย่างครบถ้วนลึกซึ้ง เพื่อให้ได้ปัจจัยที่
เป็นสาเหตุหลักของปัญหาที่แท้จริง กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่มีประโยชน์ในการนาไปกาหนดเป็นนโยบาย
และสามารถนาไปกาหนดกลยุทธ์ ที่จะทาให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายได้จริง
๒) การก าหนดปัจจั ยต่า ง ๆ ไม่ค วรก าหนดขอบเขตความหมายของ
ปัจจัยด้าน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส หรือ อุปสรรค ให้มีความหมายคาบเกี่ยวกัน ต้องชี้ชัดว่าปัจจัยที่
กาหนดขึ้น มานั้น เป็น ปัจ จัย ในกลุ่ม ใด เพราะปัจจัยที่อยู่ต่างกลุ่ มกัน ต้องกาหนดกลยุทธ์ที่ต่างกัน
ออกไป
ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดค้นกรอบการวิเคราะห์ SWOT หลาย
รูปแบบเช่น
MacMillan (๑๙๘๖)๗ เสนอ๕ประเด็น ส าหรับกรอบการวิเคราะห์
SWOT คือ ๑) เอกลักษณ์ขององค์กร ๒) ขอบเขตปัจจุบันของธุรกิจ ๓) แนวโน้มสภาพแวดล้อมที่จะ
เป็นโอกาสและอุปสรรค ๔) โครงสร้างของธุรกิจ และ ๕)รูปแบบการเติบโตที่คาดหวัง
Goodstein et al (๑๙๙๓)๘ เสนอ ๕ ประเด็นที่ต้องวิเคราะห์คือ ๑)
ความสาเร็จ ของแต่ละประเภทธุรกิจขององค์กรและทรัพยากรขององค์กรที่ยังไม่ถูกใช้ ๒) ระบบ
ติดตามประเมินผลสาหรับธุรกิจแต่ละประเภท ๓) กลยุทธ์ขององค์กรในแง่ความคิดริเริ่มการเผชิญกับ
ความเสี่ย งและ การขับเคี่ยวทางการแข่งขัน ๔) โครงสร้างและระบบการบริห ารขององค์กรที่
เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติ แผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายและ ๕) วัฒนธรรมองค์กรและวิธีการทาธุรกิจ
Piercy and Giles (๑๙๙๘)๙ เสนอ ๔ ประเด็นคือ ๑) ความเฉพาะ
๗
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๙
เจาะจงของตลาดผลิตภัณฑ์ ๒) ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกค้า ๓) นโยบายราคาในตลาดที่
เกี่ยวข้องและ๔) การสื่อสารทางการตลาดสาหรับลูกค้าที่แตกต่างกันและ Edwards (๑๙๙๔) เสนอ
ปัจจัยภายนอก ๙ ประการ คือ การเมืองเศรษฐกิจนิเวศวิทยาการแข่งขั นกฎหมายโครงสร้างพื้นฐาน
สังคมเทคโนโลยีและประชากร
๒.๑.๒.๕ ข้อดี– ข้อเสีย ของการทา SWOT Analysis
๑) ข้อดี การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มต่างๆจะช่ว ยให้ เข้าใจว่าปัจจั ย
ต่างๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อองค์การอย่างไรจุดแข็งขององค์การจะเป็นความสามารถภายในที่นาไปใช้
ประโยชน์ เพื่ อ การบรรลุ เป้ า หมายส่ ว นจุ ด อ่อ นจะเป็น คุ ณลั ก ษณะภายในที่ อาจขัด ขวางผลการ
ดาเนินงานโอกาสภายนอกจะเป็นสถานการณ์ที่ส่งเสริมโอกาสในการบรรลุเป้าหมายและอุปสรรคจะ
เป็นสถานการณ์ ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
๒) ข้อเสี ย ของการใช้ SWOT ก็มีอยู่เช่น โอกาสผิดพลาดเกิดจาก
คุณภาพของข้อมูลที่นามาใช้วิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจในความรู้พื้นฐานของ
เทคนิค SWOT ของผู้วิเคราะห์การขาดการทบทวน SWOT เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบสภาพว่า
เหตุการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่นามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
หรือไม่ซึ่งจะส่งผลให้การกาหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ที่ผิดพลาดได้
๒.๑.๓ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ (TOWS Matrix)
หลังจากที่ประเมินสภาพแวดล้อมโดยการทา SWOT แล้ว ก็นาข้อมูลมาวิเคราะห์
ในรูปความสัมพันธ์ที่เรียกว่า TOWS Matrix ซึ่งทาในรูปแบบตาราง ๙ ช่อง คือ ปัจจัยหลัก ๔ ช่อง
ช่องกลยุทธ์ ๔ ช่อง ช่องบอกที่มา ๑ ช่อง จากนั้นทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับ
โอกาส จุดแข็งกับข้อจากัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจากัด ดังนี้
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O)

๑. .
๒. .
อุปสรรค (T)

๑. .
๒.

จุดแข็ง (S)
๑. .
๒. .

จุดอ่อน (W)
๑. .
๒. .

SO
กลยุทธ์เชิงรุก
ใช้จุดแข็งและโอกาส
ST
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
ใช้จุดแข็งและอุปสรรค

WO
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
ใช้จุดอ่อนและโอกาส
WT
กลยุทธ์เชิงรับ
ใช้จุดอ่อนกับอุปสรรค

ภาพที่ ๑ TOWS Matrix Analysis๑๐
โดยผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะทาให้ได้กลยุทธ์ที่สามารถแบ่งได้ ๔ ประเภท คือ
๑๐

Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, 2002, p.115.

๑๐
๑) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) ได้จากการนาข้อมูลจากการประเมินจุดแข็งและโอกาส มา
พิจารณาร่วมกันเพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์
๒) กลยุทธ์เชิงรุก (ST) ได้จากการนาข้อมูลจากการประเมินจุดแข็งและอุปสรรค
มาพิจารณาร่วมกันเพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์
๓) กลยุทธ์เชิงรุก (WO) ได้จากการนาข้อมูลจากการประเมินจุดอ่อนและโอกาส
มาพิจารณาร่วมกันเพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์
๔) กลยุทธ์เชิงรุก (WT) ได้จากการนาข้อมูลจากการประเมินจุดอ่อนและอุปสรรค
มาพิจารณาร่วมกันเพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กรณีศึกษา Best Practices TQC Winner ๒๐๐๙๑๑ สานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ได้ทาการศึกษาวิจัยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้
กรณีศึกษา Best Practices ที่สมบูรณ์แบบที่สุด และนาไปเป็นเกณฑ์สาหรับตัดสินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ โดยทาการศึกษาบริษัทเอกชน ๓ ราย คือ
๑) บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วสจากัด (มหาชน) หรือ BKP ดาเนินธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร
เป็นหนึ่งใน ๙๘ บริษัทย่อยของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจากัด (มหาชน)
๒) บริษัทไทยออยล์จากัด (มหาชน) หรือ TOP ในฐานะโรงกลั่นน้ามันขนาดใหญ่ของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
๓) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัยหรือ PTF นับเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกโรงที่ ๑๑
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ผลการศึกษาพบว่า
๑) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ BKP คือการควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานที่สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ซึ่งมีขั้นตอนสาคัญคือการวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) จากการบริหาร
คุณภาพในกระบวนการผลิตดังกล่าวสร้างความพึงพอใจให้ แก่ลู กค้าทั้งตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องสามารถลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าอัตราสิ นค้าที่ตีกลับจากต่างประเทศเป็น
ศูนย์ตลอด๕ปีที่ผ่านมาและมีอัตราการซื้อซ้าสูงขึ้น
๒) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของไทยออยล์คือการจัดทากลยุทธ์สู่การเติบโต แบบยั่งยืนโดยการ
จัดทากลยุทธ์มีกระบวนการที่สอดประสานกันกับการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยเริ่ม
จากการรวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกอย่างครบถ้วนการวิเคราะห์เพื่อเลือกแนว กลยุทธ์การ
วางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันกับธุรกิจในเครือทั้งระยะสั้นและระยะยาวการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติจะเห็นได้ว่าไทยออยล์มุ่งสู่การเป็น “องค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์” การจัดทาและถ่ายทอด กลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติจึงเป็น กระบวนการที่สอดคล้องกันจากการดาเนินงานตามกลยุทธ์และติดตามอย่าง
ต่อเนื่องทาให้เกิดผลลัพธ์ ในการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กรในภาพรวมของปี พ.ศ.
๑๑

สานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, กรณีศึกษา Best Practices TQC Winner ๒๐๐๙, พิมพ์ครั้งที่ ๑, ๒๕๕๔.

๑๑
๒๕๕๑ และยกระดับ ขีดความสามารถในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นลาดับ ๓ ของโรงกลั่นใน
ภูมิภาค
๓) วิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศของ PTF คือการจัดการกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ซึ่งประกอบด้ว ยการออกแบบระบบงานแบบไร้รอยต่อการ
ออกแบบกระบวนการที่ตอบสนองลูกค้าและมุ่งเน้นอนาคตการควบคุมกระบวนการที่มุ่งเน้นคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารและ การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรการที่ PTF มีการจัดการกระบวนการที่ดีสอดคล้องกันทั้งระบบส่งผลให้มีผลลัพธ์ที่ดีเช่นการมี
ลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพการผลิตดีกว่าคู่เปรียบเทียบมากกว่า ๒ เท่า
นางสาวสุพัตรา วะยะลุน (๒๕๕๓)๑๒ ได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โดยใช้กระบวนการ PDCA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจและมี
ทักษะในด้านการประกันคุณภาพอย่างแท้จริง
จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และเพิ่มพูนความเข้ม แข็งทางวิชาการได้ฝึก
ทักษะการปฏิบัติงานเป็นทีมและมีความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนเองมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนาความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการที่เป็น
รูปธรรมและ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนสังคมและท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
ปัจจุบันมีการเปิดเสรีในด้านต่างๆระหว่างประเทศ ภูมิภาคและทั่วโลก โดยเฉพาะการเปิด
เขตการค้าเสรีอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ จะส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง
ครั้ ง ใหญ่ การซื้ อ ขายแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศในภู มิ ภ าคจะมี ก ารขยายตั ว อย่ า งมาก
มาตรฐานทางชั่งตวงวัดจะถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดมาตรฐาน ราคา และปริมาณของ
สินค้าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพื่อให้มาตรฐานด้านชั่งตวงวัดของไทยมีความพร้อมรับ
การเปิ ด เสรี ท างการค้ าดั งกล่ า วข้ างต้น จึ งต้ องปรั บปรุง ด้า นมาตรฐานให้ ได้ รับ การยอมรับ และ
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ในการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนางานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยนาแนวคิดวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้เพื่อปรับปรุงงานเริ่มจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
จากภายนอกโดยเปรียบเทียบกับองค์การที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
จากนั้นทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การโดยใช้ SWOT Analysis และ TOWS
Matrix Analysis จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การดังกล่าวจะทาให้ทราบจุดที่จะต้อง
ปรับปรุงโดยจัดทากระบวนการพัฒนาปรับปรุงงานด้านต่างๆ เป็นการเข้าสู่ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) จากภายใน ตามแนวคิดดังกล่าวจะทาให้การระบบงานชั่งตวงวัดมีความคล่องตัวและมี
มาตรฐานเป็นที่รับการยอมรับ และพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๑๒

งานประกันคุณภาพการศึกษา, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ๒๕๕๔.

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศในแถบภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกที่มีการพัฒนาความก้าวหน้าในการ
กากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัด โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศเริ่มแรกในภูมิภาคเอเซียที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
องค์การชั่งตวงวั ดสากล (OIML) ดังนั้นระบบการชั่งตวงวัดของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบ
ต้นแบบ การตรวจสอบและการให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัด หรือการกาหนดชนิด/ประเภทของเครื่อง
ชั่งตวงวัด การกาหนดให้หน่วยงานภาคเอกชนตรวจสอบให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือ
ซ่อม ตลอดจน การเก็บรักษาแบบมาตราและการสอบเทียบเครื่องชั่งตวงวัด ล้วนแต่ใช้แนวทางการ
กากับดูแลตามมาตรฐานของ OIML เป็นต้นแบบ และนามาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน
เครื่องชั่งตวงวัดและลักษณะ ของการประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัดของญี่ปุ่น นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเป็น
ประเทศที่มีการผลิตเครื่องชั่งตวงวัดที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และมีการนาเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ร่วมกับเครื่องชั่งตวงวัดเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้งาน ประกอบกับ
ประเทศไทยมีการน าเข้าและใช้เครื่องชั่งตวงวัด จากประเทศญี่ปุ่นเป็นจานวนมากเพื่อใช้ในการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายและคานวณราคา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่งไฟฟ้า และมาตรวัดน้ามันเชื้อเพลิง มาตร
วัดแก๊ส เป็น ต้น ผลการตรวจสอบและให้คารับเครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าว ปรากฏว่ามีความถูกต้อง
เที่ยงตรง มีคุณภาพและอายุการใช้งานยาวนาน แสดงให้เห็นว่าเครื่องดังกล่าวมีการกากับดูแลเป็น
อย่างดี รวมทั้งมีข้อกาหนดวิธีการตรวจสอบที่รัดกุม อันเป็นการแสดงให้เห็น ถึงระบบการชั่งตวงวัดที่
พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ผู้ทาการศึกษาจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ
ระบบชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็น Bench mark สาหรับประเทศที่ต้องการพัฒนาระบบชั่ง
ตวงวัดได้เป็นอย่างดี
๓.๑ ระบบชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่น
๓.๑.๑ พระราชบัญญัติชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่น๑
การชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายของญี่ปุ่นเริ่มต้นตั้งแต่สมัย ค.ศ. ๗๐๑ การชั่งตวงวัดเชิง
กฎหมายสมัยใหม่ของญี่ปุ่นได้เริ่มต้นเมื่อ ค.ศ. ๑๘๙๑ โดยมีพระราชบัญญัติชั่งตวงวัด ค.ศ. ๑๘๙๑
และต่อมา มีพระราชบัญญัติชั่งตวงวัด ค.ศ. ๑๙๕๑ พระราชบัญญัติชั่งตวงวัดฉบับล่าสุดคือฉบับ ค.ศ.
๑๙๕๑ แต่ได้รับ การปรับปรุงแก้ไขครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม เช่น โลกาภิวัฒน์ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ และการปฏิรูปกฎหมายพระราชบัญญัติชั่งตวงวัด
ฉบับ ค.ศ. ๑๙๙๒ เป็นตัวกากับระบบการชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายในญี่ปุ่นโดยมีมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องสาหรับ การบังคับใช้
๑

นพพร ชูพล, รายงานการศึกษาดูงานด้านชั่งตวงวัด ประเทศญี่ปุ่น, กรมกาค้าภายใน, ๒๕๕๓

๑๓
วัตถุประสงค์และขอบเขตของพระราชบัญญัติฯ๒ เพื่อกาหนดมาตรฐานของการชั่ง
ตวงวัด และเพื่อรั บประกันว่าได้มีการปฏิบัติเรื่องชั่งตวงวัดอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับทางวัฒนธรรม
ลั ก ษณะของพระราชบั ญ ญัติ นั บ ศตวรรษที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฯ ถู กใช้ บั ง คั บ โดย
หน่วยงาน ของรัฐเป็นหลัก อย่างไรก็ตามหลังจากการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ระบบอนุ ญาต
ให้ผู้ผลิตตรวจสอบให้คารับรองเอง (designated manufacturer system) ได้ถูกนาเสนอและเป็นที่
ยอมรับกันอย่ างแพร่ห ลายพระราชบัญญัติฯ เน้นย้าในระเบียบปฏิบัติ ไม่เพียงแต่เฉพาะก่อนการ
ปล่อยเครื่องชั่งตวงวัดออกไปใช้งาน ในสถานที่ซื้อขาย (pre-market stage) ซึ่งก็คือ การตรวจสอบให้
คารับรอง แต่ยังรวมถึงหลังจากที่เครื่อง ชั่งตวงวัดถูกนาไปใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าแล้ว
(after-market stage) คือ การตรวจสอบ ความถูกต้องขณะใช้งาน
โครงสร้างของพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย
๑) การกาหนดมาตรฐานสาหรับการวัด เช่น การใช้หน่วยการวัดสากล
๒) การรับประกันว่าได้มีการปฏิบัติเรื่องการชั่งตวงวัดอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น
การควบคุมเรื่องสินค้าที่ต้องใช้วิธีการชั่ง ธุรกิจการผลิต การซ่อม การขาย การรับรองผลการวัด การ
ตรวจสอบให้คารับรอง การตรวจสอบต้นแบบ และผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบให้คารับรองเอง
๓) การสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด เช่ น ก าหนดหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ส อบเที ย บ
มาตรฐานที่ใช้
๔) การบังคับใช้และบทลงโทษ
๓.๑.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ๓

๒
๓

นพพร ชูพล, อ้างแล้ว.
ภัทราภรณ์ สุรสิทธิ์, รายงานการศึกษาดูงานด้านชั่งตวงวัด ประเทศญี่ปุ่น, กรมกาค้าภายใน, ๒๕๔๙.

๑๔
Measurement Administration Council
สภาบริหารการชัง่ ตวงวัด

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
(กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม)

Local Government (Measurement Verification Centers in 47 Prefectures, etc.)
รัฐบาลท้องถิ่น (ศูนย์ตรวจสอบให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดใน 47 จังหวัด, อื่นๆ)
Verification, Periodic Inspection, Control over Weighing Commodities
การตรวจสอบให้คารับรอง, การตรวจสอบการใช้งานตามระยะเวลาที่กาหนด, การควบคุมเรื่องสินค้าที่ต้องใช้
วิธีการชั่ง
National Metrology Institute of Japan (NMIJ/AIST)
National Institute of Advance Industrial Science & Technology
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติญี่ปุ่น/สถาบันเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมสมัยใหม่
Type Approval, Inspection of Reference instrument & Calibration
การตรวจสอบต้นแบบ, การตรวจสอบแบบมาตรา(เครื่องมือ) และการสอบเทียบ
Japan Electric Meters Inspection Corporation (JEMIC)
องค์กรความร่วมมือตรวจสอบมาตรวัดไฟฟ้าญี่ปุ่น
Type Approval, Verification & Inspection of Reference instrument & Calibration
การตรวจสอบต้นแบบ, การตรวจสอบให้คารับรอง, การตรวจสอบแบบมาตราและการสอบเทียบ
National Institute of Technology & Evaluation (NITE)
สถาบันเทคโนโลยีและการประเมินผลแห่งชาติญี่ปุ่น
Accreditation of MLAP Certifier, JCSS การตรวจรับรองผู้ที่ได้รบั การรับรอง MLAP, JCSS
MLAP =Specified Measurement Laboratory Accreditation Program
โปรแกรมรับรองห้องปฏิบัติการด้านการวัดที่อยู่ในควบคุมของ พ.ร.บ.ชั่งตวงวัด
JCSS=Japan Calibration Service System ระบบบริการสอบเทียบของญี่ปุ่น

ภาพที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ

๑๕
๓.๑.๓ การกาหนดมาตรฐานสาหรับการวัด (Establishment of Standards for
Measurement)
๑) การใช้หน่วยการวัดสากล (Unification of Measuring Units) : หน่วย
พื้นฐาน ๗ หน่วย Basic ๗ SI Units (Le Système International d'Unités) ความยาว Length
(m), มวล Mass (kg), เวลา Time (s), กระแสไฟฟ้า Electric Current (A), อุณหภูมิ
Thermodynamic Temperature (K), ปริมาณสารละลายAmount of Substance (mol) ความ
ส่องสว่างของแสง Luminous Intensity (cd)
๒) หน่วยการวัดทางกฎหมาย (Legal Measuring Units) องศาเซลเซียส Celsius
o
Temperature ( c), แรง Force (N)
๓) หน่วยการวัดที่ไม่ใช้ในทางกฎหมาย (Non-Legal Measuring Units) ความ
ยาว (หลา yard), มวล (ปอนด์ pound) เว้นแต่สาหรับใช้ในการส่งของหรือทางการอากาศยาน
๔) การห้ามใช้หน่วยการวัดที่ไม่ใช้ในทางกฎหมาย (Prohibition of Use of
Non-Legal Measuring Units)
๕) มาตรา ๘.๑ หน่ ว ยการวั ด ใดๆ ที่ น อกเหนื อ จากหน่ ว ยการวั ด ที่ ใ ช้ ใ นทาง
กฎหมายตาม พ.ร.บ.นี้ ไม่สามารถนามาใช้ในทางการค้าหรือการรับรองผลการวัดได้
๓.๑.๔ การรับประกันว่าได้มีการปฏิบัติเรื่องการชั่งตวงวัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
๓.๑.๔.๑ เครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ที่ อ ยู่ ใ นการควบคุ ม ของ พ.ร.บ. ๑๘ ชนิ ด ๔ ๔ (๑๘
Specified Measuring Instruments) ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจต้นแบบ (Type Approval) และ
ได้รับอนุญาตก่อนการผลิตและนาไปใช้
๑) Taximeters (N)
๒) Mass Meters (e.g. Non-Automatic Weighing Instruments &
(N)
Weigh: NAWI)
๓) Thermometers (e.g. Clinical Thermometers, mercury in
(N)
Glass or Electrical)
๔) Leather Area Instruments (N)
๕) Volume Meters (e.g. Water Meters, Fuel Dispenser & Gas
(N)
Meters)
๖) Flow Velocity Meters (e.g. Exhaust or Wastewater Flow
(N)
Velocity Meters)
๗) Density Hydrometer (N)
๘) Aneroid Pressure Gauges (e.g. Manometers or
(N)
Sphygmomanometers)
๙) Flow Meters (e.g. Exhaust Gas or Wastewater Flow Meters) (N)
๑๐) Heat Meters (N)
๔

นพพร ชูพล, อ้างแล้ว.

๑๖

concentration) (N)

๑๑) Maximum Demand Power Meters (J)
๑๒) Watt-Hour Meters (J)
๑๓) Reactive Watt-Hour Meters (J)
๑๔) illuminance Meters (N)
๑๕) Sound Level Meters (N)
๑๖) Vibration Level Meters (N)
๑๗) Densitometers (i.e. instruments for measuring

๑๘) Hydrometer Type Gravimeters (N)
หมายเหตุ : (N) : NMIJ Type Approval (J) : JEMIC Type Approval
๓.๑.๔.๒ ระบบกาหนดปริมาณสินค้า (Specified Commodity Quantities System)
ผู้บรรจุต้องชั่งน้าหนักของสินค้าควบคุม (specified Commodities) ๒๙
๕
รายการ ไม่ต่ากว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กาหนด
ตารางที่ ๑ น้าหนักของสินค้าควบคุม ๒๙ รายการ
Classification of Commodity
ข้าว, ถั่ว, แป้ง(ทาอาหาร), น้าตาล, ชา, ขนม, เนื้อสัตว์และ
เกลือ ฯลฯ Rice, Beans Flour, Sugar, Tea, Snacks,
Meat & Salt, etc.
ผัก, ผลไม้, น้าส้มสายชู, เบียร์, แอลกอฮอล์และน้ามันปรุง
อาหาร ฯลฯ Vegetables, Fruits, Noodles, Fishes &
Seaweed, etc.
Milk, Sauce, Vinegar, Beverage, Alcohol & Oil, etc.

Tolerable Deficiencies
๕-๕๐g: ๔%, ๕๐-๑๐๐g: ๒g,
๑๐๐-๕๐๐g: ๒%, ๕๐๐g-๑kg: ๑๐g,
๑-๒๕kg: ๑%
๕-๕๐g: ๖%, ๕๐-๑๐๐g: ๓g,
๑๐๐-๕๐๐g: ๓%, ๕๐๐g-๑.๕kg: ๑๕g,
๑.๕-๒๕kg: ๑%
๕-๕๐ml: ๔%, ๕๐-๑๐๐ml: ๒ml,
๑๐๐-๕๐๐ml: ๒%, ๕๐๐ml-๑l: ๑๐
ml,
๑-๒๕l: ๑%

สินค้าหีบห่อควบคุมจะต้องปฏิบัติดังนี้
๑) ชั่งปริมาณน้าหนักสุทธิไม่ให้น้อยกว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กาหนด
๒) ปิดป้ายแสดงปริมาณสุทธิที่ภาชนะบรรจุ
๓) แสดงชื่อและที่อยู่ผู้บรรจุ/ของร้าน

๕

นพพร ชูพล, อ้างแล้ว.

๑๗
๓.๑.๔.๓ การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด
๑) ผู้ ผ ลิ ต ที่ แ จ้ ง การประกอบธุ ร กิ จ (Notifying
Manufacturer
Compulsory) ผู้ผลิตเครื่องมือวัดทุกรายต้องยื่นเอกสารแจ้งการประกอบธุรกิจถึงรัฐมนตรีผ่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด ในกรณีของมาตรวัดไฟฟ้าให้ยื่นต่อรัฐมนตรีโดยตรง
ผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบ
และให้คารับรองได้เอง
Designated Manufacturer
ผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบต้นแบบ
Type Approved Manufacturer
ผู้ผลิตที่แจ้งการประกอบธุรกิจ
Notifying Manufacturer
(Compulsory)

ตรวจสอบและให้คา
รับรองได้เอง
ยกเว้นการตรวจสอบ
โครงสร้างและ
สมรรถนะของเครื่องมือ
ต้องผ่านการตรวจสอบ
ให้คารับรองโดย
เจ้าหน้าที่ทุกรายการ

ภาพที่ ๓ แผนผังแสดงการกากับผู้ประกอบธุรกิจ
๒) ผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบต้นแบบ (Type Approved Manufacturer)
เมื่อผ่านการตรวจสอบต้นแบบจาก NMIJ หรือ JEMIC ผู้ผลิตจะได้รับการยกเว้นการตรวจสอบ
โครงสร้างและสมรรถนะหรื อประสิทธิภาพของเครื่องมือ ในการตรวจสอบให้คารับรองจะตรวจก็
เพียงแต่ค่าผลผิด (Instrumental error check) เท่านั้น

๑๘

ภาพที่ ๔ ผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบต้นแบบ
๓) ผู้ ผ ลิ ตที่ไ ด้รั บอนุ ญาตให้ ตรวจสอบให้ ค ารับ รองเอง (Designated
Manufacturer, Quality Control : ISO๙๐๐๐ Series) หากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ผลิตที่
ตรวจสอบให้คารับรองเองได้จากรัฐมนตรี ผู้ผลิตสามารถติดผนึกคารับรองเครื่องชั่งตวงวัดของตนเอง
ได้โดยปฏิบัติตามระเบียบของการตรวจสอบให้คารับรอง

๑๙

ภาพที่ ๕ ผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบให้คารับรองเอง

๒๐

ภาพที่ ๖ สรุปภาพรวมของการประกอบธุรกิจผลิตเครื่องชั่งตวงวัด
๓.๑.๔.๔ การส่งเสริมการชั่งตวงวัดด้วยตนเอง (Promotion of Autonomous
Measurement)
๑) ระบบผู้ทาการวัดที่ได้รับการรับรอง (Certified Metrologist
System) ผู้ทาการวัดได้รับการรับรองมี ๓ประเภท
(๑) ผู้ทาการวัดทั่วไป
(๒) ผู้ทาการวัดด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความเข้มข้นของสาร
(๓) ผู้ทาการวัดด้านสิ่งแวดล้ อมเกี่ยวกับระดับความดังของเสี ยง
และการสั่นสะเทือน
กระบวนการรับรองคุณสมบัติของผู้ทาการวัดมี ๒ ทางเลือก คือ
ทางเลือกที่ ๑ ข้อสอบแห่งชาติ + ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
ทางเลือกที่ ๒ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมจาก NMIJ + ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ + การรับรองจากสภารับรองการวัดทั้งสองทางเลือกนี้เมื่อได้รับการรับรองจะมีการ
ลงทะเบียนโดยรัฐมนตรี
๒) สถานประกอบธุรกิจที่มีการควบคุมการวัดอย่างเหมาะสม (Proper
Measurement Control Business Place) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งสถานประกอบธุรกิจ
(ร้านค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงงาน) ที่มีการควบคุมเรื่องการชั่งตวงวัดอย่างเหมาะสม โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้

๒๑
(๑) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัด
(๒) มีการควบคุมการวัดที่เหมาะสม
(๓) ยืนใบสมัครต่อรัฐมนตรีโดยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด
ระบบนี้ ถู ก น าเสนอเพื่ อ สนั บ สนุ น ผู้ ท าการวั ด ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
(Certified Metrologist) ให้เป็นอาสาสมัครควบคุมการวัด หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
(๑) ทาการตรวจสอบประจาปีไ ด้เองโดยผู้ ทาการวัด ที่ได้รั บการ
รับรอง
(๒) พนักงานในบริษัทได้รับคาแนะนาเรื่องการวัดโดยผู้ทาการวัดที่
ได้รับการรับรอง
(๓) มีการกาหนดกฎเกณฑ์การวัดภายในองค์กร
ข้อดีของระบบ
(๑) ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบระหว่างใช้งานประจาปีเนื่องจาก
สามารถทาการตรวจสอบได้เอง
(๒) ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบให้คารับรองชั้นหลัง หลังจาก
ผ่านการซ่อมพื้นฐาน บนเงื่อนไขที่สอดคล้องกับข้อกาหนด
๓.๑.๔.๕ เครื่องหมายคารับรองและอายุคารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด
๑) เครื่องหมายคารับรองของทางราชการ, เครื่องหมายคารับรองของ
ผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาต, เครื่องหมายการตรวจสอบประจาปีเครื่องหมายสาหรับเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ใน
ครัวเรือน (Verification Mark, Manufacturer’s Self Conformity Mark & Periodic Inspection
Mark, Compliance Mark for Household Measuring Instruments)

เครื่องหมายตรวจสอบ เครื่องหมายตรวจสอบ
เครื่องหมาย
เครื่องหมายตรวจสอบ
ให้คารับรองโดยรัฐบาล ให้คารับรองโดยผู้ผลิต
ตรวจสอบโดย เครื่องชั่งตวงวัดในครัวเรือน
(ส่วนจังหวัด)
ที่ได้รับอนุญาตฯ
รัฐบาล(ส่วนจังหวัด) โดยผูผ้ ลิตที่ได้รับอนุญาต
ภาพที่ ๗ เครื่องหมายคารับรองและอายุคารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด
๒) อายุคารับรองของเครื่องชั่งตวงวัดในควบคุม (Specified Measuring
Instrument with Validity Period (Re-verification))

๒๒

ภาพที่ ๘ อายุคารับรองของเครื่องชั่งตวงวัดในควบคุม
๓) เครื่องชั่งตวงวัดในควบคุมที่ไม่มีอายุคารับรอง (Specified Measuring
Instrument without Validity Period)

๒๓

----------------------------------------------------------

ภาพที่ ๙ เครื่องชั่งตวงวัดในควบคุมที่ไม่มีอายุคารับรอง

๒๔
๓.๑.๕ การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration of Measuring Instrument)
ระบบบริการสอบเทียบของญี่ปุ่น JCSS๖ (Japan Calibration Service System)
ตามพระราชบั ญญัติชั่งตวงวัด ฉบับปี ค.ศ.๑๙๙๒ ญี่ปุ่นได้นาเสนอระบบการสอบเทียบย้อนกลั บ
(Traceability system) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก่ภาคเอกชนโดย
กาหนดผู้รับผิดชอบดังนี้
๑) รัฐมนตรีได้กาหนดแบบมาตรา(เครื่องมือ) (Specified Standard Instrument)
และสารอ้างอิง (Specified Reference Material) เพื่อให้เป็นมาตรฐานอ้างอิง
๒) สถาบันมาตรวิทยา (NMIJ และ JEMIC) เป็นผู้เก็บรักษาแบบมาตราและทา
การเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ
๓) NITE ตรวจรับรองผู้ประกอบธุรกิจที่บรรลุข้อกาหนดของ ISO/IEC ๑๗๐๒๕
(General Requirements for the Competence of Testing &Calibration) และลงทะเบียน
ผู้ประกอบการรายนั้น
Japan Calibration Service System (JCSS) จัดตั้งขึ้นโดยการแก้กฎหมายชั่งตวง
วัดโดยมีผ ลบังคับ ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๙๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับประกันความเที่ยงตรงและความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของการวั ด และเพื่ อ ความมั่ น ใจในการควบคุ ม คุ ณ ภาพของการบวนการผลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วย
๑) National standards provision system ระบบการจัดเตรียมมาตรฐาน
แห่งชาติ
๒) The Calibration laboratory accreditation system ระบบการตรวจ
รับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

๖

ภัทราภรณ์ สุรสิทธิ์, อ้างแล้ว.

๒๕

ภาพที่ ๑๐ ห่วงโซ่การสอบเทียบภายใต้ระบบ JCSS

๒๖

ภาพที่ ๑๐ ห่วงโซ่การสอบเทียบภายใต้ระบบ JCSS (ต่อ)
๓.๑.๖ การบังคับใช้กฎหมายกับเครื่องชั่งตวงวัดที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย
พ.ร.บ. ให้อานาจรัฐมนตรี, ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการจัดทารายงานหรือทาการ
ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดต่อผู้ผลิตหรือร้านค้ามีอานาจถอนเครื่องหมายคารับรองจากเครื่องชั่งตวงวัด
ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตามกฎหมาย
บทลงโทษ ผู้ ใ ดใช้ เ ครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ที่ ไ ม่ มี เ ครื่ อ งหมายค ารั บ รองในการซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยนหรือในการให้การรับรองผลการวัด มีโทษจาคุกไม่เกิน ๖เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐
เยน หรือทั้งจาทั้งปรับ

๒๗
๓.๒ ระบบชั่งตวงวัดไทย
๓.๒.๑ พระราชบัญญัติชั่งตวงวัด๗
ระบบชั่งตวงวัดในประเทศไทยเกิดตั้งแต่ในสมัยรัชการที่ ๕ และมีการพัฒนามาเป็น
ลาดับ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่างานชั่งตวงวัดสมัยใหม่ได้เริ่มขึ้นเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
ฉบั บ แรกเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ และปรับปรุงมาเป็นฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นงานชั่งตวงวัดเชิง
กฎหมาย ส่วนงานชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์นั้นเดิมอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรมวิทยาศาสตร์
บริ การ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ซึ่งในภายหลั งได้แยกตัว ออกมาเป็นหน่วยงานอิสระในกากับของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในชื่ อสถาบัน มาตรวิ ทยาแห่ งชาติ โดยดาเนินงานภายใต้
พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐

o
o

o

งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมาย
(Legal Metrology)
--------------------พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.
๒๔๖๖ และฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๒
วัตถุประสงค์ เพื่อลดมาตรการควบคุมของรัฐ
มาเป็นการกากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่
เหมาะสมอันเป็นการส่งเสริมและให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวง
วัดมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบ
ธุรกิจในการผลิตเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจึงเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ภายใต้การกากับของ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

งานชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาตร์
(Scientific Metrology)
------------------o พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
o วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนามาตรฐานการวัด
แห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล,
ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรม
การวัดต่างๆในประเทศ, เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย,
เป็นองค์กรหลักในการดาเนินงานด้านมาตร
วิทยาระหว่างประเทศ
o เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงาน
เป็นอิสระอยู่ภายใต้การกากับของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จะเห็ น ได้ ว่า โครงสร้ างงานชั่ง ตวงวั ดในประเทศไทยยั งด าเนิน งานแยกจากกั น
ระหว่างงานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายและงานชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการศึ กษานี้ผู้ศึกษาจะเน้น
ไปที่งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมาย และจะชี้ให้เห็นจุดเชื่อมโยงของงานทั้งสองด้านว่ามีจุดเชื่อมโยงกัน
อย่างไร

๗

กรมการค้าภายใน, พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒.

๒๘
โครงสร้างของพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย ๑) การ
กาหนดมาตรฐานสาหรับการวัดเช่น การใช้หน่วยการวัด ๒) การกากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในทาง
พาณิชกิจ เช่น การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัด การตรวจสอบให้คารับรองและการสารวจ
ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด และการอนุญาตให้ผู้ผลิตตรวจสอบให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิต
เอง๓)การสอบเทียบเครื่องมือวัดเช่น มาตรฐานที่ใช้ ๔) การบังคับใช้และบทลงโทษทางกฎหมาย
๓.๒.๒ การกาหนดมาตรฐานสาหรับการวัด
มาตรฐานสาหรับการวัดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนด
ไว้ดังนี้
มาตรา ๙ การชั่ง การตวงและการวัดทั้งปวง ให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริก
หรือระบบประเพณีที่เทียบเข้าหาระบบเมตริกตามที่กาหนดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ ในการซื้ อ ขายหรื อ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ใดๆในท้ อ งที่ ใ ด ถ้ า รั ฐ มนตรี
เห็นสมควรให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดเฉพาะในระบบเมตริกตามมาตรา ๙ หรือให้กระทาโดยการชั่ง การ
ตวงหรือการวัดอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอานาจกาหนด
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑ ในกรณี ที่ต้องใช้ มาตราชั่ง ตวงวัดในระบบอื่น นอกจากที่ กาหนดใน
มาตรา ๙ หรื อในกรณีที่ต้องใช้เครื่องชั่งตวงวัดอย่างอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๖
สาหรับในทางวิทยาศาสตร์ ให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดตามระบบนั้นหรือให้ใช้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นได้เมื่อ
รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต
บัญชีมาตราชั่งตวงวัดตามมาตรา ๙
ก. มาตราชั่งตวงวัดตามระบบเมตริก
(๑) หน่วยมูลฐานของความยาวให้เป็นเมตร คือ ความยาวของทางเดินของ
แสงในสุญญากาศในช่วงเวลา ๑ ใน ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ ของวินาที
(๒) หน่วยพื้นที่ให้ใช้เป็นตารางเมตร คือ พื้นที่ตารางเหลี่ยมมีด้านกว้างยาว
ด้านละหนึ่งเมตร
(๓) หน่ ว ยของปริ ม าตรให้ เ ป็ น ลู ก บาศก์ เ มตร คื อ ปริ ม าตรที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ น
ลูกบาศก์ มีด้านกว้างยาวและสูงด้านละหนึ่งเมตร
(๔) หน่ ว ยของความจุ ใ ห้ เ ป็ น ลิ ต ร คื อ ปริ ม าตรของน้ าบริ สุ ท ธิ์ ห นั ก หนึ่ ง
กิโลกรัม ณ อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส เมื่อความกดบรรยากาศปกติ
(๕) หน่วยมูลฐานของมวลสารให้เป็นกิโลกรัม คือ มวลสารซึ่งเท่ากับมวลแบบ
ประถมระหว่างประเทศของกิโลกรัม
(๖) หน่ ว ยมู ลฐ านท าง เว ลา ให้ เ ป็ น วิ น าที คื อ ร ะย ะเว ลา เท่ ากั บ
๙,๑๙๒,๖๓๑๗๗๐ คาบของการแผ่รังสีที่สมนัยกับการเปลี่ยนระดับไฮเปอร์ไฟน์สองระดับของอะตอม
ซีเซียม – ๑๓๓ ในสถานะพื้นฐาน
(๗) หน่ ว ยมู ล ฐานของกระแสไฟฟ้ า ให้ เ ป็ น แอมแปร์ คื อ ปริ ม าณของ
กระแสไฟฟ้า ซึ่งถ้ารักษาให้คงที่อยู่ในตัวนาสองเส้นที่มีความยาวอนันต์มีพื้นที่ภาคตัดขวางกลมเล็ก

๒๙
มากจนไม่ต้องคานึงถึง และว่างอยู่คู่ขนาดห่างกันหนึ่งเมตรในสุญญากาศแล้ว จะทาให้เกิดแรงระหว่าง
ตัวนาทั้งสองเท่ากับ ๒ x ๑๐-๗ นิวตันต่อความยาวหนึ่งเมตร
(๘) หน่วยมูลฐานของอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ให้เป็นเคลวินซึ่งเท่ากับ
๑ ใน ๒๗๓.๑๖ ของอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ของจุดสามสภาวะของน้า
(๙) หน่ว ยมูล ฐานของปริมาณสารให้ เป็นโมล คือ ปริมาณสารของระบบที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบมูลฐาน ซึ่งมีจานวนเท่ากับจานวนอะตอมใน๐.๐๑๒กิโลกรัมของคาร์บอน
–๑๒ เมื่อใช้โ มลต้องระบุ อ งค์ป ระกอบมูล ฐาน ซึ่งอาจจะเป็น อะตอมโมเลกุล ไออน อิ เล็ ก ตรอน
อนุภาคอื่นๆ หรือกลุ่มของอนุภาคตามที่กาหนด
(๑๐) หน่วยมูลฐานของความเข้มแห่งการส่องสว่างให้เป็นแคนเดลา คือ ความ
เข้มแห่งการส่องสว่างในทิศทางที่กาหนดให้ของแหล่งกาเนิด ซึ่งแผ่รังสีเอกรงค์ด้วยความถี่ ๕๔๐ X
๑๐๑๖เฮิรตซ์ และมีความเข้มแผ่รังสีในทิศทางนั้นเท่ากับ ๑ ใน ๖๘๓ วัตต์ ต่อ สเตอเรเดียน
ข. มาตราชั่งตวงวัดในระบบประเพณีที่เทียบเข้าหาระบบเมตริก
(๑) หน่วยของความยาวคือ เส้น วา ศอก คืบ
(๒) หน่วยของพื้นที่คือ ไร่ งาน ตารางวา
(๓) หน่วยของความจุคือ เกวียนหลวง ปั้นหลวง สัดหลวง ทะนานหลวง
(๔) หน่วยของน้าหนักคือ หาบหลวง ชั่งหลวง กะรัตหลวง (กะรัตหลวงให้ใช้
กับอัญมณีเท่านั้น)
๓.๒.๓ การกากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัด
๓.๒.๓.๑ การกาหนดเครื่องชั่งมาตรฐานสาหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยงเครื่องชั่ง
ตวงวัด
เครื่องชั่งตวงวัดต้องได้รับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราชั่งตวง
วัดตามพระราชบั ญญัติมาตราชั่ง ตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยแบบมาตราชั่งตวงวัดแบ่งออกเป็น ๓
ระดับชั้น๘ คือ
แบบมาตราชั้ น หนึ่ ง ได้ แ ก่ แบบมาตราที่ ส านั ก งานมาตราชั่ ง ตวงวั ด
ระหว่างประเทศกาหนดให้ใช้หรือรับรองความเที่ยงแล้ว
แบบมาตราชั้นสอง ได้แก่ แบบมาตราที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงกับแบบ
มาตราชั้นหนึ่งแล้ว
แบบมาตราชั้นสาม ได้แก่ แบบมาตราที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงกับแบบ
มาตราชั้นสองแล้ว

๘

กรมการค้าภายใน, พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒,

๓๐

ชั้นหนึ่ง
ชั้นสอง

ชั้นสาม

มาตรฐานแห่งชาติ (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ):
ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานมาตราชั่งตวงวัด
ระหว่ า งประเทศ หรื อ ที่ ส อบย้ อ นกลั บ ไปยั ง
มาตรฐานแห่งชาติได้
สานักงานกลางชั่งตวัด : ที่ได้รับการรับรองหรือ
สอบย้อนกลับไปยังมาตรฐานแห่งชาติได้
สานักงานกลางชั่งตวัด, สานักงานสาขาชั่ งตวงวัด :
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองหรื อ สอบย้ อ นกลั บ ไปยั ง แบบ
มาตราชั้นสองได้
ภาพที่ ๑๑ แบบมาตราชั่งตวงวัด

๓.๒.๓.๒ เครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่อยู่ในควบคุมของกฎหมายคือ เครื่อง
ชั่งตวงวัดที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด หรือเครื่องชั่งตวง
วัดเพื่อใช้ในการคานวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม โดยเครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าวต้อง
มีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
สินค้าหีบห่อ คือ สินค้าที่ได้บรรจุหรือมีสิ่งหุ้มห่อซึ่งเจตนาจะซื้อ ขายหรือ
จาหน่ายกันตามปริมาณที่บรรจุหรือหุ้มห่อไว้นั้น ไม่ว่าจะซื้อ ขายหรือจาหน่ายสิ่งที่ใช้บรรจุหรือหุ้มห่อ
ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยสินค้าหีบห่อที่ควบคุมมีทั้งสิ้นจานวน ๕๙ รายการ๙ โดยผู้บรรจุจะต้อง
๑) แสดงปริมาณของสินค้าที่หีบห่อ
๒) แสดงปริมาณของสินค้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
๓) บรรจุสินค้าตามปริมาณที่กาหนด โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินกว่า
ที่กฎหมายกาหนด
๔) สิ นค้ าหี บห่ อที่ นาเข้ ามาในราชอาณาจัก ร ต้อ งแสดงปริม าณตาม
มาตราชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๒.๓.๓ เครื่องชั่งตวงวัดที่ยกเว้นการให้คารับรอง๑๐
๑) เครื่ อ งชั่ ง : เครื่ อ งชั่ ง น้ าหนั ก ตั ว บุ ค คล, เครื่ อ งชั่ ง สปริ ง แบบ
ทรงกระบอก, เครื่องชั่งที่ใช้ในทางอาชีพเฉพาะหรือทางวิทยาศาสตร์หรือทางการศึกษา, เครื่องชั่งคัด
ขนาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, เครื่องชั่งลักษณะเฉพาะใช้ในครัวเรือนเพื่อประกอบอาหาร, เครื่องชั่ง
๙

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดชนิดของสินค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริมาณของสินค้าและ
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องชั่ง เครื่องตวง และเครื่องวัดที่ให้ยกเว้นการให้คารับรอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๗.

๓๑
อัตโนมัติส าหรั บ ใช้บ รรจุสิ น ค้า, เครื่องน้าหนักรถยนต์ช นิดชั่งทีละเพลา, เครื่องชั่งชั้นความเที่ยง
ชั้นหนึ่งและชั้นสอง, และตุ้มน้าหนักชั้นความเที่ยง E, F ตามมาตรฐาน OIML.
๒) เครื่องตวง : หลอดแก้วสาหรับดูดของเหลว เครื่องตวงแก้วแบบ
Flask Burettes Test Tubes, เครื่องตวงของเหลวชนิดที่มีขีดขั้นหมายมาตราพิกัดกาลังไม่เกิน ๕๐
มิลลิลิตร
๓) เครื่องวัด : เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติ
พิกัดกาลังไม่เกิน ๒ เมตร, เครื่องวัดความยาวชนิดบรรทัดตรงกาลังไม่เกิน ๒ เมตร ๖๐ เซนติเมตร,
เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบใยแก้วสังเคราะห์หรือวัสดุอื่นที่ไม่ใช่โลหะพิกัดกาลังไม่เกิน ๒ เมตร,
เครื่องวัดความยาวชนิดพับได้พิกัดกาลังไม่เกิน ๑ เมตร
๓.๒.๓.๔ การกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัด
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจในการผลิต นาเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวง
วัด หรื อ ให้ บ ริ ก ารชั่งตวงหรื อ วัด ต้อ งได้รับ หนั งสื อ รับรองการประกอบธุ รกิจ ก่อ นจึง จะสามารถ
ดาเนินการได้ โดยแจ้งความประสงค์ต่อสานักงานกลางหรือสานักงานสาขาชั่งตวงวัดที่ประสงค์จะ
ประกอบกิจการ และต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัดจะมีอายุแตกต่างกัน
ไปตั้งแต่ ๑ – ๕ ปี
๓.๒.๓.๕ การตรวจสอบและให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดก่อนนาไปใช้
๑) เครื่องชั่งตวงวัดต้องได้รับการตรวจสอบและให้คารับรองเครื่องชั่ง
ตวงวัดก่อนนาไปใช้ โดยคารับรองมี ๒ ประเภท ได้แก่
(๑) คารับรองชั้นแรก คือ คารับรองสาหรับเครื่องชั่งตวงวัดที่ยังไม่
เคยให้คารับรองมาก่อน และ
(๒) คารับรองชั้นหลัง คือ คารับรองสาหรับเครื่องชั่งตวงวัดที่เคย
ได้รับคารับรองมาแล้ว
การให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดสามารถทาได้ ๒ ช่องทาง คือ การ
ให้คารับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ของสานักชั่งตวงวัด) และการให้คารับรองโดยผู้ผลิต
เครื่องชั่งตวงวัดที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบและให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม
๒) เครื่องหมายแสดงการให้คารับรอง๑๑

๑๑

กฎกระทรวง กาหนดเครื่องชั่งตวงวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด
ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์
และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๒

(ก) ออกให้โดยเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด

(ข) ออกให้โดยผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม
ภาพที่ ๑๒ เครือ่ งหมายแสดงการให้คารับรอง

๓๓
๓) เครื่องชั่งตวงวัดที่กาหนดอายุคารับรอง๑๒
ตารางที่ ๒ เครื่องชั่งตวงวัดที่กาหนดอายุคารับรอง
เครื่องชั่งตวงวัด
อายุคารับรอง (นับตั้งแต่วันที่ให้คารับรอง)
๑. เครื่องวัดความชื้นข้าว
๒ ปี
๒. มาตรวัดปริมาตรน้ามันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ
๒ ปี
๓ มาตรวัดปริมาตรน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขายส่ง
๒ ปี
๔. เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติที่ติดตรึงกับที่ ซึ่งมีพิกัดกาลัง
๒ ปี
ตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป
๕. มาตรวัดมวลโดยตรง
๒ ปี
๖. เครื่องชั่งตวงวัดทุกชนิดที่ให้คารับรองโดยผู้ซ่อม
๖๐ วัน

๑๒

กฎกระทรวง กาหนดเครื่องชั่งตวงวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด
ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์
และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๔

เครื่องชั่งตวงวัดตามกฎหมายชนิดต่างๆ
(กรณีซ่อม/ตลอดอายุการใช้งาน)

นาไปใช้ชั่งตวงวัด ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า

ผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด

เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด / ผู้ผลิตที่ได้รับ
อนุญาตฯ

อายุคารับรอง

 เครื่องวัดความชื้นข้าว(๒ ปี)
 มาตรวัดปริมาตรน้ามันเชื้อเพลิงตาม
สถานีบริการ (๒ ปี)
 มาตรวัดปริมาตรน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้
ในการขายส่ง(๒ ปี)
 เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติที่ติดตรึงกับที่ ซึ่ง
มีพิกัดกาลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป
(๒ ปี)
 มาตรวัดมวลโดยตรง(๒ ปี)

เครื่องชั่งตวงวัดตามกฎหมายทุกชนิด
(๖๐วัน)

ภาพที่ ๑๓ แผนผังแสดงอายุคารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด
๓.๒.๓.๖ การสารวจตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดขณะใช้งาน
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้การสารวจ
ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดขณะใช้งาน และการตรวจสอบการบรรจุและแสดงปริมาณสินค้าหีบห่ อ
ดาเนินการโดย นายตรวจชั่งตวงวัด ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความ
อาญา โดยมีมีอานาจ ๑) เข้าไปในสถานที่ผลิต ขาย หรือเก็บเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อตาม
กฎหมาย ในระหว่างเวลาทาการของสถนที่นั้นๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในทางพาณิชยกิจ
หรือใช้เพื่อการคานวณภาษี ค่าตอบแทน หรือเพื่อตรวจสอบการบรรจุหรือแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อ
๒) ค้นสถานที่หรือยานพาหนะที่มีเหตุอันสงสัยว่ามีการกระทาผิด พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด ๓) ยึด
อายัดหรือสั่งทาลายเครื่องชั่งตวงวัดสินค้าหีบห่อที่กระทาผิด พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด

๓๕
๓.๒.๓.๗ การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัด
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัดสามารถดาเนินธุรกิจด้วย
ความคล่ องตัว แข่งขัน ได้ โดย พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้ ผู้ ผ ลิตหรือผู้ ซ่อม
สามารถขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบและให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัด
ที่ตนผลิตหรือซ่อม โดยได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและให้คารับรองเครื่องชั่งตวง
วัดเหลือร้อยละ ๕๐ ของอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ผู้รับใบอนุญาตที่ผลิตเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการส่งออก จะได้รับการยกเว้น
การตรวจสอบและให้คารับรองตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้หากผู้รับใบอนุญาตผลิตประสงค์ จะให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้คารับรองก็ได้
๓.๒.๔ การดูแลรักษามาตรฐานการชั่งตวงวัดเชิงกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แบ่งแบบมาตราไว้สามชั้น คือ
แบบมาตราชั้นหนึ่ง ชั้นสอง และชั้นสาม ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยให้รัฐมนตรีจัดให้มีแบบมาตรา
ชั้นหนึ่งไว้สาหรับตรวจสอบความเที่ยงของแบบมาตราชั้นสอง และให้สานักงานกลางชั่งตวงวัดมีแบบ
มาตราชั้นสองไว้สาหรับตรวจสอบความเที่ยงของแบบมาตราชั้นสามของสานักงานสาขาชั่งตวงวัด
เพื่อใช้สาหรับตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด
เพื่อให้ เป็ น ไปตามกฎหมายดังกล่ า ว ส านักงานกลางชั่ง ตวงวัดจึงได้จัดหาแบบ
มาตราชั่งต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด และจัดให้มีห้องปฏิบัติการเพื่อ
ดาเนินการสอบเทียบความเที่ยงตรงของแบบมาตราทางชั่งตวงวัด คือ ห้องปฏิบัติการด้านการสอบ
เทียบมวล ห้องปฏิบัติการด้านการสอบเทียบปริมาตร และห้องปฏิบัติการด้านการสอบเทียบเครื่องวัด
ความยาว ซึ่งสามารถดาเนินการสอบเทียบได้ตามวิธีการมาตรฐานและใช้แบบมาตราอ้างอิงที่สามารถ
สอบย้อนกลับ (Traceability) ไปยังมาตรฐานแห่งชาติได้
อย่างไรก็ตาม ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสานักงานกลางชั่งตวงวัดดังกล่าวยัง
ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสาหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่สากลยอมรับ
๓.๒.๕ การบังคับใช้กฎหมายและบทกาหนดโทษ
การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทาผิด พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบท
กาหนดโทษทั้งจ าและปรั บ ทั้งนี้โ ทษปรับมีอัตราตั้งแต่ ๕,๐๐๐ – ๒๘๐,๐๐๐ บาท โทษจามีบท
กาหนดโทษตั้งแต่ ๑ เดือน ถึง ๗ ปี
๓.๓ ผลการศึกษา
จากการศึกษาระบบชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่นและระบบชั่งตวงวัดของไทยใน ประเด็น
ต่างๆข้างต้นพบว่ามีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน ดังนี้
๑) มาตรฐานสาหรับการวัดพบว่าทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นใช้ระบบหน่วยการวัด
หลักเดียวกันคือระบบเมตริก ซึ่งมีหน่วยการวัดพื้นฐาน ๗ หน่วย คือความยาว Length (m), มวล
Mass (kg), เวลา Time (s), กระแสไฟฟ้า Electric Current (A), อุณหภูมิ Thermodynamic
Temperature (K),ปริมาณสารละลายAmount of Substance (mol) ความส่องสว่างของแสง

๓๖
Luminous Intensity (cd)สาหรับประเทศไทยได้มีการให้ใช้หน่วยประเพณีที่สามารถเทียบได้กับ
ระบบเมตริกอันเป็นการแสดงถึงความเป็นมาในอดีต
๒) การกากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดพบว่ามีทั้งส่วนที่เหมื อนและแตกต่างกันกล่าวคือ การ
กากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดมี ๒ แบบ คือ การตรวจสอบให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดก่อนนาไปใช้งาน
และการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดขณะใช้งานแต่กระบวนการและองค์การที่ดาเนินการมีความต่างกัน
โดยประเทศญี่ปุ่นมีการกระจายอานาจให้หน่วยงานทั้งภาครัฐอื่นและเอกชนดาเนินการแทน ภายใต้
กฎระเบี ย บและมาตรฐานที่ ส อดคล้ อ งกั น ทั้ ง นี้ ห น่ ว ยงานหรื อ ภาคเอกชนที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจมี
มาตรฐานตามสากลและความหลากหลาย จึงทาให้งานชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่นมีมาตรฐานและ
ความคล่ องตัว สูง ส าหรับ การกากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดของประเทศไทยกฎหมายมีระบุให้ มีการ
กระจายอ านาจหรื อ มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ภาคเอกชนสามารถด าเนิ น การ
ตรวจสอบให้คารับรองความถูกต้องเครื่องชั่งตวงวัดก่อนนาไปใช้งาน แต่การดาเนินการยังไม่ประสบ
ความสาเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากนโยบายการกระจายอานาจให้กับองค์กรท้องถิ่นซึ่งยังไม่มีความ
พร้อมที่จะรับถ่ายโอนอานาจหรือการมอบอานาจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบมาตร
วัดน้าประปา มิเตอร์สาหรับคานวณเงินค่ารถในรถแท็กซี่ มาตรวัดไฟฟ้า เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งหน่วยงาน
ดังกล่าวดาเนินการอยู่แล้ว โดยเนื้องานมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับชั่งตวงวัดแต่ยังไม่มีการเชื่อมโยง
ทางกฎระเบียบ จึงทาให้การกากับดูแลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในส่ ว นของการมอบอานาจให้ กับภาคเอกชนก็ไ ด้ด าเนิ นการไปบ้ างแล้ ว โดยตาม
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม สามารถ
ดาเนินการให้คารับรองเครื่องที่ตนผลิตหรือซ่อมเองได้ ซึ่งสานักชั่งตวงวัดได้ดาเนินการอนุญาตให้
ภาคเอกชนดังกล่าวดาเนินการไปแล้วบางส่วน เช่น ผู้ผลิตเครื่องวัด(ตลับเมตร), มาตรวัดน้าประปา ผู้
ซ่ อ ม มาตรวั ด สถานี บ ริ ก ารน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง , มาตรวั ด สถานี บ ริ ก ารก๊ า ชรถยนต์ เป็ น ต้ น แต่ ก าร
ดาเนินการยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร มีสาเหตุจากหลายส่วน เช่น ความพร้อมด้านมาตรฐานการผลิต
ของผู้ประกอบการ การกาหนดคุณสมบัติสาหรับผู้รับบอนุญาติ ยังไม่เป็นมาตรฐานสากล การติดตาม
ประเมินผลการดาเนินการยังไม่เข้มข้นรัดกุมเพียงพอ
๓) การดูแลมาตรฐานทางชั่งตวงวัดพบว่ามาตรฐานด้านชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่นได้รับ
การยอมรับไปทั่วโลก ทั้งนี้เพราะประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนาระบบมาตรฐานด้านชั่งตวงวัดทั้งระบบ
โดยมีกระทรวงกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางมีการจัดตั้งสภาบริหารการ
ชั่งตวงวัด(Measurement Administration Council) ทาหน้าที่กาหนดแนวทางปฏิบัติและมีการ
มอบหมายหน้าที่ด้านมาตรฐานให้แก่องค์การที่มีความชานาญเฉพาะด้านรับผิดชอบ เช่น สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติญี่ปุ่น (National Metrology Institute of Japan (NMIJ/AIST) สถาบัน
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (National Institute of Advance Industrial
Science & Technology) ทาหน้าที่ การตรวจสอบต้นแบบ, การตรวจสอบแบบมาตรา (เครื่องมือ)
และการสอบเทียบ, สถาบันเทคโนโลยีและการประเมินผลแห่งชาติญี่ปุ่น (National Institute of
Technology & Evaluation (NITE)) ทาหน้าที่ตรวจรับรองผู้ที่ได้รับการรับรอง MLAP และ JCSS,
โปรแกรมรั บ รองห้ องปฏิบั ติ การด้านการวัดที่ อยู่ใ นควบคุม ของ พ.ร.บ.ชั่งตวงวั ด (Specified
Measurement Laboratory Accreditation Program)โดยเล็งเห็นว่าการชั่งตวงวัดเป็นหัวใจสาคัญ

๓๗
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม เมื่อการชั่ งตวงวัดมีการพัฒนาอย่างสอดคล้องกันทั้ง
ระบบจะทาให้อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม พัฒนาได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งบรรลุผลอย่างชัดเจนดัง
จะเห็นได้จากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาในทุกด้าน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น
จะได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการไปทั่วโลก
สาหรับประเทศไทย งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายซึ่งดาเนินการภายใต้พระราชบัญญั ติมาตรา
ชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์และงานชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่ง
ดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตราวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถึงงานด้านการ
รั บ รองห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ด าเนิ น การภายในการก ากั บ ของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจน ต่างคนต่างทา ยังไม่มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการ
กาหนดแนวทางการพัฒนางานชั่งตวงวัดอย่างเป็นระบบ เช่น สภาการชั่งตวงวัดแห่งชาติ มาตรฐาน
ของเครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ที่ ผ ลิ ต ในประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ารตรวจสอบต้ น แบบ การมอบอ านาจให้ กั บ
ภาคเอกชนในการตรวจสอบและให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม รวมถึงการตรวจสอบ
ติดตามการประเมินผลการดาเนินงาน ยังไม่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบระบบชั่งตวงวัดไทยและระบบชั่งตวงวัดญี่ปุ่น
ประเด็น
ระบบชั่งตวงวัดไทย
๑) การกาหนด
- ระบบมาตราเมตริก
มาตรฐานสาหรับ - หน่วยการวัดพื้นฐาน ๗ หน่วย
การวัด
- หน่วยประเพณีที่สามารถเทียบเข้า
กับหน่วยวัดมาตรฐาน
๒) การกากับดูแล
- ผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัดต้อง
เครื่องชั่งตวงวัด
ได้รับอนุญาต
- ยังไม่มีการตรวจต้นแบบสาหรับ
เครื่องชั่งตวงวัดตามกฎหมาย
- กาหนดเครื่องชั่งตวงวัดที่อยู่ในการ
ควบคุมของกฎหมาย ที่ต้องได้รับ
การตรวจสอบความถูกต้องทั้งก่อน
นาไปใช้งานและขณะใช้งาน
- กาหนดอายุคารับรองของเครื่องชั่ง
ตวงวัดเพียงบางเชนิดที่กฎหมาย
ควบคุม
- ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง
ชั่งตวงวัดก่อนนาไปใช้งาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง
ชั่งตวงวัดขณะใช้งาน

ระบบชั่งตวงวัดญี่ปุ่น
- ระบบมาตราเมตริก
- หน่วยการวัดพื้นฐาน ๗ หน่วย
- ผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัดต้อง
ได้รับอนุญาต
- เครื่องชั่งตวงวัดตามกฎหมายต้อง
ผ่านการตรวจสอบต้นแบบก่อน
อนุญาตให้ผลิต
- กาหนดเครื่องชั่งตวงวัดที่อยู่ในการ
ควบคุมของกฎหมาย ที่ต้องได้รับ
การตรวจสอบความถูกต้องทั้งก่อน
นาไปใช้งานและขณะใช้งาน
- กาหนดอายุคารับรองของเครื่องชั่ง
ตวงวัดทุกชนิดที่กฎหมายควบคุม
- ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง
ชั่งตวงวัดก่อนนาไปใช้งาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง
ชั่งตวงวัดขณะใช้งาน

๓๘
ประเด็น

๓) การดูแลรักษา
มาตรฐานการชั่ง
ตวงวัดเชิง
กฎหมาย

ระบบชั่งตวงวัดไทย
ระบบชั่งตวงวัดญี่ปุ่น
- กากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจชั่งตวง - กระจายอานาจให้ผู้ว่าราชการ
วัดขึ้นอยู่กับสานักงานสาขาชั่งตวง จังหวัดกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
วัดเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง ชั่งตวงวัด
(ไม่ขึ้นกับผู้ว่าฯ)
- มอบอานาจให้หน่วยงานหรือ
- มอบอานาจให้หน่วยงานหรือ
ภาคเอกชนดาเนินการตรวจสอบ
ภาคเอกชนดาเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องเครื่องชั่งตวงวัดก่อน
ความถูกต้องเครื่องชั่งตวงวัดก่อน
นาไปใช้งาน โดยผู้รับใบอนุญาต
นาไปใช้งาน โดยผู้รับใบอนุญาต
จะต้องต้องมีคุณสมบัติตามที่
จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ
ISO
(ไม่มีมาตรฐานสากลรองรับ)
- ผู้ทาหน้าที่ให้คารับรองแทน
- ผู้ทาหน้าที่ให้คารับรองแทน
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด
เรียนและสอบตามมาตรฐานที่
กาหนด
- การมอบอานาจให้ให้หน่วยงานหรือ - การมอบอานาจให้ให้หน่วยงานหรือ
ภาคเอกชนดาเนินการตรวจสอบ
ภาคเอกชนดาเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องเครื่องชั่งตวงวัดก่อน
ความถูกต้องเครื่องชั่งตวงวัดก่อน
นาไปใช้งานไม่บรรลุผลสาเร็จ
นาไปใช้งานบรรลุผลสาเร็จเป็น
เท่าที่ควร เนื่องจากสิทธิประโยชน์ อย่างดี ได้รับการยอมรับจาก
ไม่จูงใจ และไม่ได้รับการยอมรับ
ประชาชนผู้บริโภค
จากประชาชนผู้บริโภค เพราะขาด
การประชาสัมพันธ์ที่ดี
- บทกาหนดโทษทางกฎหมายมีทั้ง - บทกาหนดโทษทางกฎหมายมีทั้ง
การเปรียบเทียบปรับและจาคุก
การเปรียบเทียบปรับและจาคุก
หรือทั้งจาทั้งปรับ
หรือทั้งจาทั้งปรับ
- งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายและชั่ง - งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายและชั่ง
ตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อมโยง ตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์มีความ
กันอย่างชัดเจน
เชื่อมโยงและมอบอานาจหน้าที่กัน
อย่างชัดเจน
- ไม่มีคณะทางานระดับประเทศที่มา - มีสภาบริหารการชั่งตวงวัด ทา
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่ หน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานและ
กาหนดมาตรฐานงานชั่งตวงวัด
ทิศทางการพัฒนางานชั่งตวงวัด
อย่างเป็นระบบ
- กฎหมายกาหนดให้มีแบบมาตรา - กฎหมายกาหนดให้มีแบบมาตรา

๓๙
ประเด็น

ระบบชั่งตวงวัดไทย
(Standards) สาหรับใช้ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง
ชั่งตวงวัด โดยแบ่งออก เป็น ๓ ชั้น
คือ ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง และชั้นสาม ซึ่ง
สามารถสอบย้อนกลับ
(Traceability) ไปยังแบบมาตรา
แห่งชาติได้
- แบบมาตราของผู้ประกอบธุรกิจ ผลิต ซ่อม
- ตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด ต้อง ได้รับการสอบเทียบจาก
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสานัก
ชั่งตวงวัดเท่านั้น
- ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องชั่ง ตวงวัดของสานักชั่งตวงวัด ซึ่งทา
หน้าที่ในการสอบเทียบเครื่องชั่ง
ตวงวัดแบบมาตราของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด และแบบ
มาตราของผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่ง
ตวงวัด ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐานสากล

ระบบชั่งตวงวัดญี่ปุ่น
(Standards) สาหรับใช้ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง
ชั่งตวงวัด ต้องผ่านการสอบเทียบ
ตามมาตรฐานสากล ที่สามารถสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) ไปยัง
แบบมาตราแห่งชาติได้
แบบมาตราของผู้ประกอบธุรกิจ
ผลิต ซ่อม
ตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด
สามารถรับการสอบเทียบจาก
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบจาก
หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายให้
สอบเทียบเครื่องชั่งตวงวัดได้รับการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานสากล

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาระบบชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่น ทาให้ทราบว่าระบบชั่งตวงวั ดของไทย ยัง
ต้องพัฒ นาหลายด้าน โดยมีด้านสาคัญๆ ๒ ด้าน คือ การกากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดและการดูแล
มาตรฐานการชั่งตวงวัด
ด้านการกากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการควบคุมมาเป็นกากับ
ดูแลมีการกระจายอานาจให้กับหน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชนให้สามารถดาเนินการเองได้ ภายใต้
ข้อกาหนดของกฎหมายและมีมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งปัจจุบันได้ดาเนินการกระจาย
อานาจไปบ้างแล้ วบางส่ วน แต่พบว่าการดาเนินการยังไม่บรรลุ ผ ลเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากการ
กาหนดมาตรฐานและการตรวจติดตามสาหรับภาคเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบให้คารั บรอง
เครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม ยังไม่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงระยะเวลาของคารับรองสาหรับผู้ซ่อม
๖๐ วัน ยังน้อยเกินไปจึงไม่จูงใจให้เข้าร่วมมาตรการนี้ หากสามารถปรับปรุงให้เป็นไปในแนวทาง
เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่งในส่วนของการกระจายอานาจให้กั บองค์กรส่วนท้องถิ่น
ตามนโยบายรัฐบาลนั้น ยังพบว่าไม่มีความพร้อมในหลายด้าน เช่น การวางโครงสร้างการเชื่อมโยง
ระหว่างสานักชั่งตวงวัดและองค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมี ความชัดเจนเพื่อให้การพัฒนากฎระเบียบ
ข้อกาหนดทั้งทางด้านวิชาการและกฎหมาย รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ตลอดเวลาโครงสร้าง
ขององค์กรส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีบุคลากรด้านวิชาการและด้านเทคนิค มารองรับงานด้านชั่งตวงวัด
เป็นต้น หากสามารถดาเนินการได้จะให้ช่วยผ่อนคลายปัญหาเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอและทาให้การ
ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัดมีความสะดวกคล่องตัวสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าเสรี
สาหรับการดูแลมาตรฐานการชั่งตวงวัด พบว่าประเทศญี่ปุ่นมีระบบมาตรฐานที่เข้มแข็ง มี
การเชื่อมโยงหน่วยงานและหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน สาหรับประเทศไทยระบบมาตรฐานยังขาด การ
เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นได้จากงานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ ส่วนงาน
ด้า นชั่ ง ตวงวั ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ อ ยู่ ใ นก ากั บ ของกระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละยั ง ไม่มี ก ฎหมายหรื อ
ข้อบังคับที่ชัดเจน ในการเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกัน ทาให้ระบบมาตรฐานการชั่งตวงวัดยังไม่เข้มแข็ง
ขาดการยอมรับ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเน้นไปที่งานชั่ง
ตวงวัดเชิงกฎหมายเป็นหลัก โดยได้ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์การ ดังนี้

๔๑
๔.๑.๑ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายของไทย
ตารางที่ ๔ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายของไทย
จุดแข็ง
(Strength)
จุดอ่อน
(Weakness)

๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.
โอกาส
๑.
(Opportunity) ๒.
๓.
อุปสรรค
๑.
(Threat)
๒.
๓.

มีกฎหมายรองรับ
มีมาตรฐานสากลอ้างอิง
มีขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน
งานชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์และชั่งตวงวัดเชิงกฏหมายไม่มีการเชื่อมโยงทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ขาดความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ขาดการประสานงานที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านชั่งตวงวัดยังไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานไม่เข้าใจงาน จึงไม่เล็งเห็นถึงความสาคัญและไม่
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีทาให้ไม่เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป
บุคลากรที่มีความรู้ความชานาญไม่เพียงพอ
นโยบายรัฐบาลให้เชื่อมโยงข้อมูลและการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายรัฐบาล
งบประมาณจากัด
ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้รับการสนับสนุนบุคลากรอย่างเพียงพอ

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมข้างต้น ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุป สรรค ขององค์การ และนาข้อมูล ที่ได้ไปหาความสั มพันธ์เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒ นา ดัง
รายละเอียดตาม ๔.๔.๒

๔๒
๔.๑.๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายของไทย
ตารางที่ ๕ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายของไทย
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O)
๑. นโยบายรัฐบาลเปิดให้
เชื่อมโยงข้อมูลและการ
ทางานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๒. นโยบายรัฐบาลในการ
กระจายอานาจ
๓. นโยบายการเปิดเขตการค้า
เสรีอาเซียน
๔. ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้
นโยบายรัฐบาล
อุปสรรค (T)
๑. งบประมาณจากัด
๒. ขาดการประสาน งานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ไม่ได้รับการสนับสนุน
บุคลากรอย่างเพียงพอ

จุดแข็ง (S)
๑. มีกฎหมายรองรับ
๒. มีมาตรฐานสากลอ้างอิง
๓. มีขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน

จุดอ่อน (W)
๑. หน่วยงานด้านชั่งตวงวัดอยู่ต่างสังกัดทา
ให้ขาดการเชื่อมโยงงาน
๒. มาตรฐานด้านชั่งตวงวัดยังไม่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
๓. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานไม่เข้าใจ
งาน จึงไม่เล็งเห็นถึงความสาคัญและไม่
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
๔. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีทาให้ไม่เป็นที่
รู้จักแก่บุคคลทั่วไป
๕. บุคลากรที่มคี วามรูค้ วามชานาญไม่
เพียงพอ

(SO)
๑. มอบอานาจให้หน่วยงาน
ภายนอกหรือภาคเอกชนทา
หน้าที่แทนภายใต้ข้อกาหนดของ
กฎหมาย ซึ่งเป็นการปรับเปลีย่ น
บทบาทจากการควบคุมมาเป็น
กากับดูแล

(WO)
๑. ออกกฎหมายให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการชั่งตวงวัดระดับชาติ หรือ
ให้เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทามาตรฐานสาหรับห้องปฏิบัตกิ าร
สอบเทียบเพื่อการยอมรับในระดับสากล
๓. เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ด้านการอนุญาตการนาเข้าส่ง ออก
เครื่องชั่งตวงวัดตามนโยบายรัฐบาล

(ST)
(WT)
๑. ของบประมาณโดยอ้างอิงความ ๑. นาเสนอข้อมูลภาพรวมที่มีความสาคัญ
จาเป็นตามกฎหมายและ
เกีย่ วกับงาน ชั่งตวงวัดกับผู้บริหาร
มาตรฐานสากล
ระดับสูง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
๒. จัดทาคาขอตั้งงบประมาณเพื่อจ้างที่
ปรึกษาที่มีความรู้ความ สามารถในงาน
ที่จาเป็นเร่งด่วน
๓. จัดทางบประมาณเพื่อทาการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีความน่าสนใจและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

๔๓
๔.๑.๒.๑ ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (S) และโอกาส (O) : OS ซึ่งจุดแข็งคือการที่
กฎหมายระบุให้มี การมอบอานาจให้หน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชนดาเนินการได้ สัมพันธ์กับโอกาสที่
รัฐบาลมีนโยบายให้กระจายอานาจ ถือเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ช่วยให้การ
ดาเนินงานมีความคล่องตัว
๔.๑.๒.๒ ความสัมพันธ์ของจุดอ่อน (W) และโอกาส (O) : WO จุดอ่อนของ
องค์การคือ ขาดการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานยังไม่เป็นที่ยอมรับ สัมพัน ธ์กับโอกาส
ที่รัฐบาลมีนโยบายเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการอนุญาตนาเข้าเครื่องชั่งตวงวัด
๔.๑.๒.๓ ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (S) และอุปสรรค (T) : ST จากจุดแข็งที่มี
กฎหมายรองรั บ มีม าตรฐานสากลอ้ างอิง เมื่อ น ามาสั มพั นธ์ กับ อุป สรรคในเรื่อ งของการขาดทั้ ง
บุคลากรและงบประมาณสนับสนุน กลยุทธ์ในส่วนนี้ต้องอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานสากลในการ
แสวงหางบประมาณและบุคลากร มาสนับสนุน
๔.๑.๒.๔ ความสัมพันธ์ของจุดอ่อน (W) และอุปสรรค (T) : WO จุดอ่อนที่ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีและขาดบุคลากรที่มีความชานาญ นามาสัมพันธ์กับอุปสรรคในด้านงบประมาณ จะ
ได้กลยุทธ์ในการขอตั้งงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ขอตั้งงบประมาณเพื่อจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาหรับงานเร่งด่วน
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์การ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ ทาให้ทราบจุดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ขององค์การ และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ทาให้ได้กลยุทธ์ที่จะนาไปพัฒนางาน โดยผู้ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางพัฒนางานชั่ง
ตวงวัดเชิงกฎหมายของไทย ดังนี้
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ออกกฎหมายให้สามารถจัดตั้งคณะกรรมการชั่งตวงวัดแห่งชาติ โดยมีผู้ แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หน่วยงานทางด้านคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยงานทางการแพทย์ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อทาหน้าที่ในการร่างกฎหมายและพิ จารณา
ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะตลอดจนการกากับดูแลการใช้เครื่องชั่งตวงวัด เพื่อให้ได้กฎหมายและ
ข้อกาหนดสาหรับใช้กากับดูแลการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ถูกต้องเที่ยงตรงให้ความเป็นธรรมทางการค้า
และการใช้ในชีวิตประจาวันของประชาชนผู้บริโภค
๒) ควรจัดตั้งหน่วยงานด้านมาตรฐานชั่งตวงวัดต่างๆ ให้เป็นผู้ดาเนินการทดสอบ
คุณลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัดก่อนที่จะนามาใช้ในประเทศไทย โดยเฉพาะคุณลักษณะทางด้าน
เทคนิคต่างๆ ซึ่งการทดสอบดังกล่าวจาเป็นจะต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีชั้นสูงและบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านดังจะเห็นได้จากประเทศที่ระบบชั่ งตวงวัดมีความเจริญและเข้มแข็ง เครื่องชั่งตวงวัดที่จะ
ผลิตหรือนามาใช้ต้องผ่าน การทดสอบต้นแบบ (Type Approval) ซึ่งการตรวจสอบต้นแบบเป็นการ
ตรวจสอบสมรรถนะของเครื่อง รวมถึงคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ทาเครื่องชั่งตวงวัด หลังจากผ่านการ
ตรวจสอบต้นแบบแล้วจึงจะสามารถผลิตเครื่องชั่งตวงวัดออกจาหน่ายหรือใช้งานได้ โดยหน่วยงาน

๔๔
ด้านชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายก็จะทาหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องชั่งตวงวัดใน
การติดตั้งใช้งานและกากับดูแลให้เครื่องชั่งตวงวัด มีความถูกต้องเที่ยงตรงขณะใช้งาน
๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑) มอบอ านาจให้ ห น่ ว ยงานภายนอกหรื อ ภาคเอกชนท าหน้ า ที่ แ ทนภายใต้
ข้อกาหนด ของกฎหมาย ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทจากการควบคุมมาเป็นกากับดูแลโดยการ
มอบอานาจให้หน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชนต้องดาเนินการอย่างรัดกุม มีข้อเสนอที่จูงใจ การ
กาหนดมาตรฐานสาหรับผู้รับมอบอานาจที่เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล เช่น ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO ต่างๆ มีระบบ การติดตามประเมินผลที่เข้มแข็งต่อเนื่อง
๒) ขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ สาหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบต่างๆ
ของสานักชั่งตวงวัดและศูนย์ชั่งตวงวัดประจาภาค โดยมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ถือเป็นมาตรฐาน
สาหรับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสานักชั่ง
ตวงวัดและ ศูนย์ชั่งตวงวัดประจาภาคเป็นห้องปฏิบัติการที่ทาหน้าที่ในการสอบเทียบความเที่ยงตรง
ของแบบมาตรา ชั้นสอง และแบบมาตราชั้นสาม ซึ่งใช้สาหรับตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของ
เครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ตามกฎหมาย ฉะนั้ น หากแบบมาตราได้ รั บ การตรวจสอบความเที่ ย งตรงจาก
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่สากลยอมรับ ก็จะเชื่อมั่นได้ว่าเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้รับ
การรับรองโดยสานักชั่งตวงวัดมีความถูกต้องเที่ยงตรง และยังเป็นการสร้างการยอมรับในระดับสากล
๓) ขอรั บ การรั บรองหน่ ว ยตรวจสอบการบรรจุ แ ละปริ ม าณสิ น ค้า หี บ ห่ อ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC๑๗๐๒๐ : General Criteria for the Operation of Various Types of
Bodies Performing Inspectionการรับรองระบบงานของหน่วยตรวจ (Inspection Body
Accreditation) คือการยอมรับ อย่างเป็นทางการว่าหน่วยตรวจ (Inspection Body) มี
ความสามารถและความเป็นกลางในการดาเนินการให้บริการงานตรวจเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.
๑๗๐๒๐ (ISO/IEC ๑๗๐๒๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกันคุณภาพในการให้บริการงาน
ตรวจและลดการตรวจประเมิน ซ้าซ้อนจากผู้ใช้บริการต่ างๆ๑ ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับการจัดทา
ข้อกาหนดการตรวจสอบปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อ (Harmonization of Requirements for
Pre-packaged Products)ตามความตกลงจัดทาข้อกาหนดทางเทคนิคด้านชั่งตวงวัดของประเทศ
สมาชิกอาเซียนให้สอดคล้องกัน (Harmonization of Technical Requirements of Legal
Metrology among Member States)ภายใต้กรอบการทางานของคณะทางาน Working Group
on Legal Metrology (WG๓) ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของ
อาเซียน (ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality, ACCSQ) มีหน้าที่ดูแล
กิจกรรมด้าน การมาตรฐาน คุณภาพ และการรับรองของอาเซียน
๔) เข้ า ร่ ว มโปรแกรมเปรี ย บเที ย บความสามารถห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมวล และ
ห้องปฏิบัติการปริ มาตรของอาเซียน ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะสร้างการยอมรับในมาตรฐานของ
ห้องปฏิบัติการของสานักชั่งตวงวัด
๑

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : สรอ. หรือ Management System CertificationInstitute (Thailand),
http://www.masci.or.th/training_listsub_th.php? listid=๓&sublistid=11)
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๕) เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอนุญาตการนาเข้าเครื่องชั่ง
ตวงวัด ตามนโยบายรั ฐ บาล โดยการอนุญาตนาเข้าเครื่องชั่งตวงวัด ผู้ ประกอบการจะต้องได้รับ
อนุญาตจากสานัก ชั่งตวงวัด กรมการค้าภายในก่อนที่จะนาเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากรได้
ซึ่ง ปั จ จุ บั น ผู้ ป ระกอบการจะต้ อ งเดิน ทางเพื่อ ติ ดต่ อขออนุญ าตระหว่ างส านั กชั่ งตวงวัด และด่ า น
ศุลกากร ซึ่งทาให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะช่วย
ให้การดาเนินการสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
๖) การอนุ มัติงบประมาณประจาปีจะถูกจากัดอยู่เนื่องจากถูก มองว่าเป็ นงาน
ประจ า ทั้งนี้ ผู้ เกี่ย วข้องจะต้องใช้โ อกาสในการเปิดเสรีทั้งด้านการค้า สั งคมและวัฒ นธรรม ของ
อาเซียนชี้ให้รัฐบาลเห็นความสาคัญของงานชั่งตวงวัดที่จะต้องเป็นมาตรฐานสาหรับการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมถึงความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของบุคคล ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาให้สามารถรองรับการเปิดเสรีดังกล่าว
๗) ที่ผ่านมาการประชาสัมพันธ์จะทาในวงแคบ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการด้านชั่ง
ตวงวัด หรือประชาชนกลุ่มย่อยจานวนไม่มาหนัก จึงทาให้ประชาชนทั่วไปยังไม่รู้จักงานชั่งตวงวัดว่ามี
ความเกี่ยวกับกับชีวิตประจาวันอย่างไร ทาให้ประชาชนขาดความตระหนักที่จะดูแลผลประโยชน์ของ
ตนในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชั่งตวงวัด เช่น การใช้บริการสถานีบริการน้ามัน
เชื้อเพลิง ก๊าซ สินค้าจาพวกสบู่ ยาสีฟัน อาหารสาเร็จรูป เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ต้องทาอย่างมือ
อาชีพ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง เช่น สื่อทีวี สื่อออนไลน์
ซึ่งต้องใช้งบประมาณสนับสนุน ที่เพียงพอ โดยการทาประชาสัมพันธ์แบบนี้อาจลงทุนมากในครั้ง
แรกๆ แต่เมื่อประชาชนรู้จัก ติดหู ครั้งต่อๆไปก็จะใช้งบประมาณน้อยลง แต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่า
ทั้งนี้ หากสามารถการดาเนินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อปรับปรุงงานระบบ
ชั่งตวงวัดของไทยให้มีความทัดเทียมกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นต้นแบบ (Bench mark) และ
ระบบงาน ชั่งตวงวัดได้รับการยอมรับในระดับสากล ก็จะช่วยให้ภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กาค้า
การลงทุน รวมไปถึงงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของไทย มีความความเจริญก้าวหน้าและได้รับการ
ยอมรั บ ในระดั บ สากล สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการเปิ ด เสรี ท างการค้ า ที่ มุ่ ง หวั ง ให้ กิ จ กรรมต่ า งๆ
โดยเฉพาะการซื้อขายระหว่างประเทศที่มุ่งให้มีมาตรฐานทางการชั่งตวงวัดเดียวกัน
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๔๗
เอกสารทางราชการ
กฎกระทรวงกาหนดเครื่องชั่งตวงวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคารับรองของ
เครื่อง ชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. ๒๕๔๖.
กฎกระทรวงกาหนดเครื่องชั่งตวงวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคารับรองของ
เครื่อง ชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒.
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดชนิดของสินค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริมาณ
ของสินค้าและอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด พ.ศ. ๒๕๕๐.
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องชั่ง เครื่องตวง และเครื่องวัดที่ให้ยกเว้นการให้คารับรอง (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗.
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒.

๔๘

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ

นายจรินทร สุทธนารักษ์

ประวัติการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประสบการณ์การรับราชการ
- นักวิชาการชั่งตวงวัด สานักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
- ผู้อานวยการกลุ่มงานมาตรฐานเครื่องตวงและเครื่องวัด
สานักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

ผู้อานวยการสานักชั่งตวงวัด
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี๑ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี

