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รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การพัฒนางานชั่งตวงวัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ฉบับนี้ เป็นการศึกษาที่ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Narrative Data) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการพัฒนางานด้านชั่งตวงวัดทางกฎหมายของประเทศไทยให้มี
ความก้าวหน้า เกิดความน่าเชื่อถือ ท าให้งานชั่งตวงวัดของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานของสากล
สามารถคุ้มครองดูแลการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าต่างๆ ระหว่างกัน ให้มี
ความเที่ยงตรง เป็นมาตรฐานเดียวกันกับประเทศต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆ ระหว่างกันมีความน่าเชื่อถือซึ่งกัน
และกัน  

ในการศึกษานี้ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของระบบการชั่งตวงวัดของประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นต้นแบบที่ดีในการก าหนดแนวทางการพัฒนางานชั่งตวงวัดของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
อาเซียน เนื่องจากระบบงานชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่นได้ใช้แนวทางการก ากับดูแลตามมาตรฐาน
ขององค์การชั่งตวงวัด ระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมาย ( International Organization of Legal 
Metrology – OIML) เป็นต้นแบบ เมื่อประเทศไทยได้พัฒนาระบบงานชั่งตวงวัดของเรา ไปใน
แนวทางเดียวกับประเทศญี่ปุ่นแล้ว งานชั่งตวงวัดของประเทศไทยก็จะได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน
ของสากลด้วย ดังนั้นในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาจึงได้คัดเลือกให้ระบบงานชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่นเป็น 
Bench mark ส าหรับประเทศที่ต้องการพัฒนาระบบงานชั่งตวงวัดได้เป็นอย่างดี โดยน าระบบการชั่ง
ตวงวัดของประเทศญี่ปุ่นมาเปรียบเทียบกับระบบการชั่งตวงวัดของประเทศไทย ผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษาจากเอกสารหนังสือ รายงานวิจัย สิ่งพิมพ์ รวมทั้งข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ต 
รวบรวมน ามาท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพ่ือหาจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรคต่างๆ เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบงานชั่งตวงวัดของประเทศไทยให้
มีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นมาตรฐานสากลเพ่ือให้งานชั่งตวงวัดของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของทุก
ประเทศในอาเซียน 

ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นที่ควรจะด าเนินการเพื่อพัฒนางานชั่งตวงวัดของประเทศไทยให้
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ สามารถก ากับ ดูแล เครื่องชั่งตวงวัด ให้มีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ควรมีการด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 

(๑) ออกกฎหมายให้สามารถจัดตั้งคณะกรรมการชั่งตวงวัดแห่งชาติ โดยมีผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านชั่งตวงวัด เพ่ือท าหน้าที่ในการร่างกฎหมายและพิจารณา
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะตลอดจนการก ากับดูแลการใช้เครื่องชั่งตวงวัด เพ่ือให้ได้กฎหมายและ
ข้อก าหนดส าหรับใช้ก ากับดูแลการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ถูกต้องเที่ยงตรงให้ความเป็นธรรมทางการค้า
และการใช้ในชีวิตประจ าวันของประชาชนผู้บริโภค  

(๒) ควรจัดตั้งหน่วยงานด้านมาตรฐานชั่งตวงวัดต่างๆ ให้เป็นผู้ด าเนินการทดสอบ
คุณลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัดก่อนที่จะน ามาใช้ในประเทศไทย หรือการทดสอบต้นแบบ (Type 
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Approval) ซึ่งเป็นการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่อง รวมถึงคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ท าเครื่องชั่งตวง
วัด หลังจากผ่านการตรวจสอบต้นแบบแล้วจึงจะสามารถผลิตเครื่องชั่งตวงวัดออกจ าหน่ายหรือใช้งาน
ได้ โดยหน่วยงานด้านชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายก็จะท าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของ
เครื่องชั่งตวงวัดในการติดตั้งใช้งานและก ากับดูแลให้เครื่องชั่งตวงวัดมีความถูกต้องเที่ยงตรงขณะใช้งาน 

(๓) มอบอ านาจให้หน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชนท าหน้าที่แทนภายใต้ข้อก าหนดของ
กฎหมาย ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทจากการควบคุมมาเป็นก ากับดูแล โดยการมอบอ านาจให้
หน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชนต้องด าเนินการอย่างรัดกุม มีข้อเสนอที่จูงใจ มีการก าหนด
มาตรฐานส าหรับผู้รับมอบอ านาจที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO ต่างๆ มีระบบการติดตามประเมินผลที่เข้มแข็งต่อเนื่อง 

(๔) ขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ส าหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบต่างๆ ของ
ส านักชั่งตวงวัดและศูนย์ชั่งตวงวัดประจ าภาค โดยมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ถือเป็นมาตรฐาน
ส าหรับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ก็จะเชื่อมั่นได้ว่าเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้รับการ
รับรองโดยส านักชั่งตวงวัดมีความถูกต้องเที่ยงตรง และยังเป็นการสร้างการยอมรับในระดับสากล 

(๕) ขอรับการรับรองหน่วยตรวจสอบการบรรจุและปริมาณสินค้าหีบห่อตามมาตรฐาน
ISO/IEC๑๗๐๒๐ : General Criteria for the Operation of Various Types of Bodies 
Performing Inspection โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพในการให้บริการงานตรวจ
และลดการตรวจประเมินซ้ าซ้อนจากผู้ใช้บริการต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือเตรียมพร้อมรับการจัดท าข้อก าหนด
การตรวจสอบปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อ (Harmonization of Requirements for Pre-
packaged Products) ตามความตกลงจัดท าข้อก าหนดทางเทคนิคด้านชั่งตวงวัดของประเทศสมาชิก
อาเซียนให้สอดคล้องกัน (Harmonization of Technical Requirements of Legal Metrology 
among Member States) ภายใต้กรอบการท างานของคณะท างาน Working Group on Legal 
Metrology (WG๓) ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน 
(ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality, ACCSQ) มีหน้าที่ดูแลกิจกรรม
ด้านการมาตรฐาน คุณภาพ และการรับรองของอาเซียน 

 (๖) เข้าร่วมโปรแกรมเปรียบเทียบความสามารถห้องปฏิบัติการมวล และห้องปฏิบัติการ
ปริมาตรของอาเซียน ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะสร้างการยอมรับในมาตรฐานของห้องปฏิบัติการของ
ส านักชั่งตวงวัด 

(๗) เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอนุญาตการน าเข้าเครื่องชั่งตวงวัดตาม
นโยบายรัฐบาล ซึ่งจะช่วยให้การขออนุญาตน าเข้าและส่งออกเครื่องชั่งตวงวัดด าเนินการสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

(๘) การอนุมัติงบประมาณประจ าปีด้านการพัฒนางานชั่งตวงวัดยังถูกจ ากัดอยู่เนื่องจากถูก
มองว่าเป็นงานประจ า ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องจะต้องใช้โอกาสในการเปิดเสรีทั้งด้านการค้า สังคมและ
วัฒนธรรม ของอาเซียนชี้ให้รัฐบาลเห็นความส าคัญของงานชั่งตวงวัดที่จะต้องเป็นมาตรฐานส าหรั บ
การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของบุคคล เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมข้ึนเพื่อน ามาพัฒนางานชั่งตวงวัดให้สามารถรองรับการเปิดเสรีดังกล่าว 
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(๙) ควรท าการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเกิดผล
กระทบเชิงบวกในวงกว้าง เช่น สื่อทีวี สื่อออนไลน์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เขียน
ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร  บุราคม อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าแนวทางและ
กรอบความคิด ในการจัดท ารายงานการศึกษานี้ ขอขอบคุณ ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา และ
ศาสตราจารย์ ดร.สร้อยตระกูล  อรรถมานะ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้ข้อวิจารณ์ข้อเสนอแนะที่
มีคุณค่า ซึ่งผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงต่ออาจารย์ที่ปรึกษาท้ัง ๓ ท่าน ไว้ในโอกาสนี้ 

ผู้เขียนขอขอบคุณคณะวิทยากรผู้บรรยาย ในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖          
และขอขอบคุณนางวัชรี  วิมุกตายน  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์            
อธิบดีกรมการค้าภายใน ที่อนุญาตให้ผู้เขียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ รวมถึง       
เพ่ือนร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณาเสนอแนะและให้ความเห็น ท าให้เกิดแนวคิดในการจัดท า
รายงานการศึกษาฉบับนี้ 

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบคุณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องทุกท่าน ที่ช่วยให้ค าแนะน าในการจัดท ารูปเล่ม ท าให้รายงานนี้เสร็จสมบูรณ์ 

 
 

จรินทร  สุทธนารักษ์ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 



ซ 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ช 
สารบัญ ซ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญภาพ ญ 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

๑.๑ ความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๓ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา ๓ 
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา ๓ 

บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง ๔ 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี ๔ 
๒.๒ วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๑๐ 
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด ๑๑ 

บทที่ ๓ ผลการศึกษา   ๑๒ 
๓.๑  ระบบชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่น ๑๒ 
๓.๒  ระบบชั่งตวงวัดไทย ๒๗ 
๓.๓  ผลการศึกษา ๓๕ 

บทที ่๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๔๐ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๔๐ 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ ๔๓ 

บรรณานุกรม ๔๖ 
ประวัติผู้เขียน ๔๘ 
 
 



ฌ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ ๑  น้ าหนักของสินค้าควบคุม ๒๙ รายการ ๑๖ 
ตารางที่ ๒  เครื่องชั่งตวงวัดที่ก าหนดอายุค ารับรอง ๓๓ 
ตารางที่ ๓  เปรียบเทียบระบบชั่งตวงวัดไทยและระบบชั่งตวงวัดญี่ปุ่น ๓๗ 
ตารางที่ ๔  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) งานชั่งตวงวัด 
 เชิงกฎหมายของไทย ๔๑ 
ตารางที่ ๕  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายของไทย ๔๒ 
 



ญ 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที่ ๑  TOWS Matrix Analysis ๙ 
ภาพที่ ๒  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ ๑๔ 
ภาพที่ ๓  แผนผังแสดงการก ากับผู้ประกอบธุรกิจ ๑๗ 
ภาพที่ ๔  ผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบต้นแบบ ๑๘ 
ภาพที่ ๕  ผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบให้ค ารับรองเอง ๑๙ 
ภาพที่ ๖  สรุปภาพรวมของการประกอบธุรกิจผลิตเครื่องชั่งตวงวัด ๒๐ 
ภาพที่ ๗  เครื่องหมายค ารับรองและอายุค ารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด ๒๑ 
ภาพที่ ๘  อายุค ารับรองของเครื่องชั่งตวงวัดในควบคุม ๒๒ 
ภาพที่ ๙  เครื่องชั่งตวงวัดในควบคุมท่ีไม่มีอายุค ารับรอง ๒๓ 
ภาพที่ ๑๐ ห่วงโซ่การสอบเทียบภายใต้ระบบ JCSS  ๒๕ 
ภาพที่ ๑๑ แบบมาตราชั่งตวงวัด ๓๐ 
ภาพที่ ๑๒ เครื่องหมายแสดงการให้ค ารับรอง ๓๒ 
ภาพที่ ๑๓ แผนผังแสดงอายุค ารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด ๓๔



 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

งานชั่งตวงวัดสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ๑) งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมาย 
(Legal Metrology) ๒) งานชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Metrology) โดยมาตรฐานด้าน 
ชั่งตวงวัดเป็นมาตรฐานสากล มีหน่วยงานระหว่างประเทศท่ีส าคัญคือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
กฎหมายชั่งตวงวัด (International Organization of Legal Metrology, OIML) และส านักงานชั่ง
ตวงวัดระหว่างประเทศ (International Bureau of Weights and Measures, BIPM) งานด้านชั่ง
ตวงวัดเป็นเครื่องมือที่ประเทศส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วใช้เพ่ือการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค 

การชั่งตวงวัดของประเทศไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชการที่ ๕ และได้รับการพัฒนา มา
เป็นล าดับ งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายได้มีการตราพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดขึ้นฉบับแรกเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๔๖๖ และมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่เป็นฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งปัจจุบันงานชั่งตวงวัดเชิง
กฎหมาย อยู่ภายใต้การก ากับของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ผลิต น าเข้า ซ่อม และขายเครื่องชั่งตวงวัด รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจให้บริการชั่ง
ตวงวัด การก าหนดมาตรฐาน เครื่องชั่งตวงวัด การให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งตวง
วัด ตลอดจนการก าหนดวิธีการแสดงปริมาณสุทธิและการตรวจสอบปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ 
เพ่ือให้การซื่อขายสินค้าเป็นไปโดยถูกต้องเป็นธรรม จะเห็นได้ว่างานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายปัจจุบัน
ครอบคลุมเฉพาะการชั่งตวงวัดในทางพาณิชกิจเท่านั้น ส าหรับงานชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Metrology) ด าเนินงานโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (National Institute of 
Metrology (Thailand), NIMT) ซึ่งจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงานเป็นอิสระอยู่ภายใต้การก ากับของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ภายใต้กรอบการท างานของคณะท างาน Working Group on Legal Metrology (WG๓) 
ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน  (ASEAN Consultative 
Committee on Standards and Quality, ACCSQ) ซึ่งดูแลกิจกรรมด้านการมาตรฐาน คุณภาพ 
และการรับรองของอาเซียน ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่อาวุโสทางเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ให้
เป็น ผู้พิจารณาในรายละเอียดของมาตรการ/กิจกรรมด้านมาตรฐานและการรับรอง ที่จะด าเนินงาน
สาหรับสินค้าและบริการ โดยคณะท างาน Working Group on Legal Metrology (WG๓) ได้ท า
ความตกลงพัฒนาข้อก าหนดทางเทคนิคด้านชั่งตวงวัดของประเทศสมาชิกอาเซียนให้สอดคล้องกัน
(Harmonization of Technical Requirements of Legal Metrology among Member States) 
ประกอบด้วย ๒ เรื่อง คือ ๑) ข้อก าหนดการตรวจสอบปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อ (Harmonization 

 
  



๒ 

 

 

of Requirements for Pre-packaged Products) ๒) แนวทางการตรวจสอบและให้ค ารับรอง
เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ (Non-automatic Weighing Instruments Guideline) โดยมุ่งเน้นให้
มาตรฐานชั่งตวงวัดในภูมิภาค เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

จะเห็นได้ว่าภายในกรอบการตกลงของ Working Group on Legal Metrology (WG๓) 
ดังกล่าวข้างต้น งานชั่งตวงวัดของประเทศไทยยังต้องปรับปรุงอีกหลายด้าน เช่น มาตรฐานที่ยอมรับ
ตามระบบสากล กระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการตกลงและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีเปิดเสรีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(AEC) และเพ่ือประกันคุณภาพเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อว่าเครื่องชั่งตวงวัดถูกผลิตภายใต้
กระบวนการบริหารงานคุณภาพเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณภาพเครื่องชั่งตวงวัดที่มีความเที่ยงตรงแม่นย า 
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งเพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคใน
การน าเข้า-ส่งออกเครื่องชั่งตวงวัด และยังช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างโดยเฉพาะช่วยลด
ปัญหาอุปสรรคการกีดกันทางการค้าด้านเทคนิค (Technical Barriers to Trade; TBT) ในระดับ
ระหว่างประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนภายใต้กรอบการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community; AEC) ในระดับสากลภายใต้กรอบการค้าของ WTO (World Trade 
Organization) และกรอบการค้าต่างๆ ของประเทศไทยที่มีกับคู่ค้าท้ังในเทอมของระหว่างภาครัฐหรือ
ระหว่างภาคเอกชนซึ่งกันและกัน และ/หรือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ส านักชั่งตวงวัดจึง
ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นตามข้อก าหนดมาตรฐานสากล  

ส าหรับการก ากับดูแลและตรวจสอบการแสดงปริมาณสุทธิและการตรวจสอบปริมาณ การ
บรรจุของสินค้าหีบห่อ ของผู้ผลิต ผู้น าเข้าและผู้จ าหน่ายสินค้าหีบห่อนั้น เป็นการด าเนินการเพ่ือ การ
คุ้มครองผู้บริโภคและก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า การซื้อขายสินค้าเป็นไป 
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยการด าเนินการภารกิจดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นกลาง และ
เชื่อถือได้นั้น หน่วยตรวจ (Inspection body) จ าเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจให้
สอดคล้อง ตามมาตรฐานสากล และพัฒนาการบริการให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุด
เดียว สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จึงด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยง
ระบบงานชั่งตวงวัดเข้ากับระบบ National Single Window : NSW โดยประสานงานกับกรม
ศุลกากรในการก าหนดรหัสสถิติ ของเครื่องชั่งตวงวัดให้สอดคล้องและตรงกับพิกัดของกรมศุลกากร 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บสถิติสินค้าน าเข้าและส่งออก ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบ
วิเคราะห์สถิติการค้าระหว่างประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการผ่านพิธีการ
ศุลกากร ตลอดจนการติดตามข้อมูลการน าเข้าและส่งออกสินค้านั้น ซึ่งการพัฒนาระบบ NSW นี้
รวมถึงการพัฒนาระบบเชื่อมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรแบบไร้เอกสาร ซึ่งมีขอบเขต
ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (G๒G) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาค
ธุรกิจ (G๒B) และระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจ (B๒B) ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า การส่งออก และ           
โลจิสติกส์ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ 
เป็นการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของประเทศ เพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจาก
การติดต่อเพียงจุดเดียว เช่น ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก และผู้ประกอบการขนส่ง สามารถส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกัน ลดความผิดพลาดและลดการท างาน ที่ไม่สร้าง



๓ 

 

 

คุณค่าเพ่ิม อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้
อย่างสะดวกรวดเร็วแบบครบวงจร  

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาระบบงานชั่งตวงวัดของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับระบบชั่งตวงวัด
ของประเทศญี่ปุ่น 

๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานของ
ระบบชั่งตวงวัดของประเทศไทย 

๑.๒.๓  เพ่ือสรุปและหาข้อเสนอแนะ ในการพัฒนางานชั่งตวงวัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
สากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
๑.๓  ขอบเขตของการศึกษา 

๑.๓.๑  พัฒนาระบบงานชั่งตวงวัด ให้มีความคล่องตัว อ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ 
และมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม (Participation) กับภาคประชาชน โดยเปรียบเทียบกับระบบชั่ง
ตวงวัดของประเทศญี่ปุ่น 

๑.๓.๒  ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานของ
ระบบ ชั่งตวงวัดของประเทศไทย  

๑.๓.๓  สรุปและหาข้อเสนอแนะ ในการพัฒนางานชั่งตวงวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
๑.๔  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.๔.๑  ระบบงานชั่งตวงวัดของประเทศไทยมีการพัฒนาให้มีความคล่องตัว อ านวยความ
สะดวกให้ผู้รับบริการ และมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม (Participation) กับภาคประชาชน  

๑.๔.๒  สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานต่างๆ ที่
เหมาะสมกับองค์การ จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของระบบชั่งตวงวัดของประเทศไทย  

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 การปฏิบัติทั้งหลายที่สามารถก่อให้เกิดผลที่เป็นเลิศหรือวิธีปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จหรือ สู่ความเป็นเลิศ  

๒.๑.๑.๑ Best Practice ๒ คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ
ซึ่งเป็นผลมาจาก การน าความรู้ไปปฏิบัติจริงแล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้นเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุดของตนเอง Best Practice จึงเป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่เป็น Tacit Knowledge (ความรู้ใน
ตัวคน) ซึ่งเผยแพร่ เป็นความรู้ที่ปรากฏให้เห็นชัดแจ้งในรูปแบบต่างๆ (Explicit Knowledge) เพ่ือให้
ผู้อื่นได้น าไปทดลองปฏิบัติ 

๒.๑.๑.๒ คุณลักษณะงานของ Best Practice ๓ เป็นพลังที่ช่วยกันยกระดับ
ความคิดสามารถมีมุมมอง ที่แตกต่างหลากหลายยอมรับมุมมองที่แตกต่างจากมุมมองของตนได้ดีขึ้นมี
ประเด็นในการพิจารณา เป็นสังเขปดังนี้ 

๑) เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน 
๒) สนองต่อนโยบายการแก้ปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพของ

หน่วยงาน 
๓) ลดขั้นตอนลดรอบระยะเวลาการท างาน 
๔) ลดทรัพยากรลดค่าใช้จ่าย 
๕)  การน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการท างาน 
๖) วิธีการริเริ่มสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่หรือประยุกต์ข้ึนใหม่ 
๗) สามารถท าแผนผังเชิงเปรียบวิธีการเก่าและใหม่และสิ่งที่เป็นวิธีใหม่

จะให้ประโยชน์อะไรที่ดีกว่าวิธีเก่า 

                                                 
๑ ดวงสมร อ่องแสงคุณ, อ้างอิงใน การจัดการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน เป็น

ฐาน, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา : www.km-cm๑.net/UserFiles/File/ BestPractices.doc. 
๒ บูรชัย ศิริมหาสาคร, อ้างอิงใน นางสาวดวงสมร อ่องแสงคุณ, การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน, [ออนไลน]์, ๒๕๔๘. แหล่งที่มา : www.km-cm๑.net/UserFiles/File/ 
BestPractices.doc. 

๓ จันทรา ด่านคงรักษ,์ การส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาไทยโรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาภาคใตจ้ังหวัด
นครศรีธรรมราช, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : www.๐-pin.com/๐-pin-gallery/fileup/Best%๒๐Practice.pdf. 



๕ 

 

 

๘) อ านวยความสะดวกในการใช้วางระบบในการให้บริการและมี
ช่องทางที่หลากหลายในการให้บริการดังกล่าว 

๙) สามารถเทียบเคียงวิธีการท างานลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานอ่ืนได้ 
๑๐) ผลผลิต/ความส าเร็จเพิ่มขึ้น 
๑๑) ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑๒) สามารถน าไปใช้เป็นมาตรฐานการท างานต่อไปได้ยั่งยืนพอสมควร 
๑๓) การพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

๒.๑.๑.๓ การด าเนินงาน Best Practice หน่วยงานสามารถจะด าเนินการได้หลาย
กระบวนการเช่นตามแนวทางวงจรเดมมิ่ง (Demming Circle) ซึ่งประกอบด้วย P : การวางแผน D : 
การปฏิบัติ C : การตรวจสอบประเมินผล A : การปรับปรุงพัฒนาก าหนดกิจกรรมใหม่และอาจน า
เทคนิคต่างๆที่สามารถเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทงานของหน่วยงานเช่น  CQI (Continuous 
Quality Improvement) , RCA (Root Cause Analysis), FMEA (Failure Mode Evaluation 
Analysis), SWOT Analysis อ่ืนๆมาช่วยในการด าเนินงานจนเกิด Best Practice ผู้ศึกษาขอแบ่ง
วิธีการท า Best Practice เป็น ๒ ส่วน คือ 

๑) Best Practice จากภายนอก ๔ เป็นการศึกษาและเทียบเคียง
องค์การกับองค์การหรือมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น  

(๑) มาตรฐานระดับโลก 
(๒) การเทียบเคียงกับเครือข่าย Benchmarking 
(๓) การประชุมสัมมนาวิชาการ 
(๔) การดูงานองค์การที่มีผลการด าเนินงานที่ดี 
(๕) วารสารวิชาการและงานวิจัย 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความแตกต่างมากน้อยอย่างไร แล้วจึงมา

ก าหนดวิธีการเพ่ือจัดท า Best Practice ภายใน  
๒) Best Practice ภายใน ซึ่งการค้นหา Best Practice ภายในก็มี

วิธีการต่างๆหลายวิธี แต่สิ่งที่จะต้องค านึงถึงคือ 
(๑) การค้นหา Best Practice (BP) เพ่ือดูสิ่งที่เราคิดว่าเจอแล้วใช่

แล้วและคิดว่าเป็น Best Practice (BP) ของเราจริงๆแล้วใช่หรือไม่มีสิ่งที่ช่วยในการค้นหาง่ายๆดังนี้ 
ก) การวิเคราะห์บริบทความคาดหวังของหน่วยงาน/สังคม/ผู้

มีส่วนได้เสีย 
ข) พิจารณาว่า PDCA ได้ครบวงจรหรือยัง 
ค) ขั้นตอนนั้นเป็น “นวัตกรรม” หรือไม ่
ง) ตั้งค าถามว่านวัตกรรมนั้น 

(ก) คืออะไร What  
(ข) ท าอย่างไร How  

                                                 
๔ Sittisak Prukpitikul, Best Practices Management, [Online], Available medinfo.psu.ac.th/KM 

/images/stories/Best_practices_management.pdf. 



๖ 

 

 

(ค) ท าเพ่ืออะไร Why  
(ง) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส าเร็จและบทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

(๒) เกณฑ์พิจารณา Best Practice (BP) การพิจารณาว่าสิ่งที่
ผู้เขียนคิดว่าเป็น Best Practice (BP) นั้นผู้อ่านมีเกณฑ์ง่ายๆในการพิจารณาว่าเป็น Best Practice 
(BP) หรือไม่ดังนี ้

ก) สอดคล้องกับ “ความคาดหวัง” ของหน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ข) มี PDCA จนเห็นแนวโน้มของตัวชี้วัด 
ค) ผู้เขียนบอกเล่าได้ว่า “ท าอะไร What” “ท าอย่างไร 

How” “ท าไมจึงท า “Why”  
ง) ผลลัพธ์เป็นไป/สอดคล้อง/สะท้อนตามมาตรฐานหรือ

ข้อก าหนด 
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) ขั้นตอนการด าเนินงานหรือ Flow (แผนภูมิ) ของ

ระบบงานที่ท า 
(ข) วิธีการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice (BP) 

หรืออาจเขียนบอกเล่าขั้นตอนการด าเนินงานจนส าเร็จเป็นผลงานที่ดีเลิศเป็นความเรียงก็ได้ 
ค) ปัจจัยเกื้อหนุน (ดีเพราะอะไร What) หรือปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จ/ความภาคภูมิใจและบทเรียนที่ได้รับ 
ง) ผลการด าเนินงาน (ดีแค่ไหน Why) ซึ่งอาจจะเอาไว้ใน

หัวข้อที่ ๒ ก็ได้ทั้งนี้ควร เน้นตัวชี้วัดส าคัญต่างๆที่แสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจใช้
แผนภูมิหรือกราฟแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานจนเกิดผลส าเร็จและอาจมีแผนงาน
ในอนาคตด้วยก็ได้ 

๒.๑.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ (SWOT Analysis)  
เป็นการวิเคราะห์สภาพหน่วยงานในปัจจุบันเพ่ือค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและ

อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การค าว่า SWOT เป็นค าย่อที่มาจากประเด็นที่ต้อง
วิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง), W-Weakness (จุดอ่อน), O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) ทฤษฎีนี้คิดค้นขึ้นโดยอัลเบิร์ตฮัมฟรี (Albert Humphrey)๕  หลักการส าคัญของ 
                                                 
๕ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม, โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครอืข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมการผลติ

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน(AEC), ๒๕๕๕. 



๗ 

 

 

SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้านคือสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมขององค์การในการวิเคราะห์นี้
จะช่วยให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มี ต่อองค์การข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผน การด าเนินงานต่างๆที่เหมาะสมกับองค์การ 

๒.๑.๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
๑) จุดแข็ง (Strength) คือผลกระทบทางด้านบวกที่เกิดขึ้นจาก

สิ่งแวดล้อมภายในขององค์การหรือข้อได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจกล่าวโดยทั่วไปแล้วทุกองค์กรต้อง
ทราบถึงความสามารถที่เป็นจุดเด่นของตนเองซึ่งต้องมีการพิจารณาในทุกๆองค์ประกอบเช่น
การตลาดการบริหารการเงินการผลิตเป็นต้นและน ามาวิเคราะห์หาจุดแข็งเพ่ือน ามาก าหนดเป็น      
กลยุทธ์หรือแนวทางใน การด าเนินงานต่างๆ ตัวอย่างของจุดแข็งได้แก่คุณภาพผลิตภัณฑ์วิสัยทัศน์
ของผู้บริหารฐานะทางการเงิน ที่มั่นคงเป็นต้น 

๒) จุดอ่อน (Weakness) คือผลกระทบทางด้านลบที่เกิดขึ้นจาก
สิ่งแวดล้อมภายในขององค์การหรืออาจหมายถึงการด าเนินงานภายในที่ไม่สามารถกระท าได้ดีและ
ส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบในการด าเนินธุรกิจได้ตัวอย่างของจุดอ่อนได้แก่ต้นทุนทางการผลิตที่สูง
กว่าคู่แข่งขันปัญหาด้านพนักงานภาพลักษณ์ขององค์การเป็นต้น 

๒.๑.๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
๑) โอกาส (Opportunity) หมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การผู้บริหารจะต้องมีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอ
เพ่ือปรับปรุง กลยุทธ์ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้รวมทั้งต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกเช่นภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมายเทคโนโลยีและการแข่งขันอยู่เป็น
ระยะๆเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้ 

๒) อุปสรรค (Threat) หมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามหรือ มี
ผลเสียต่อการด าเนินงานขององค์การซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องระมัดระวังในสิ่งที่เป็นข้อจ ากัดของการ
ด าเนินธุรกิจเนื่องจากเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลเสียหายได้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อจ ากัด
หรืออุปสรรคเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเรามีการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้เราก็จะสามารถหาทางป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยลงไปได้ตัวอย่างของอุปสรรคจาก
ภายนอกได้แก่ ภัยธรรมชาติต่างๆความแข็งแกร่งของคู่แข่งต้นทุนทางพลังงานที่สูงขึ้นเป็นต้น 

๒.๑.๒.๓ ข้อที่ควรค านึงถึงและข้อควรระวังในการวิเคราะห์ SWOT 
การก าหนดกรอบการวิเคราะห์ SWOT ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจหรือ

ธรรมชาติขององค์การนั้นๆ ทั้งนี้การวิเคราะห์ SWOT มีข้อที่ควรค านึงถึงและข้อควรระวัง๖  ดังนี้ 
ข้อควรค านึงถึง ๔ ประการ (Boseman et al., ๑๙๘๖) 
๑) ก าหนดความต้องการที่จะท า 
๒) การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องท าในช่วงเวลาขณะนั้น 

                                                 
๖ อ้างอิงใน ผศ.ดร.นันทิยา หุตานุวตัร และ รศ.ดร.ณรงค์ หุตานุวตัร. SWOT :การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน, คณะ

เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๔๕. 



๘ 

 

 

๓) ก าหนดปัจจัยหลัก (Key success factors) ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้ถูกต้อง 

๔) ต้องประเมินความสามารถขององค์การให้ถูกต้อง 
ข้อควรระวัง (Goodstein et al., ๑๙๘๖) 
๑) การระบุจุดอ่อนต้องกระท าอย่างซื่อสัตย์ และบางครั้งจุดอ่อนเฉพาะ

อย่างเป็นของเฉพาะบุคคล 
๒) การจัดการกับกลไกการป้องกันตนเองต้องกระท าอย่างรอบครอบ 
๓) แนวโน้มการขยายจุดแข็งท่ีเกินความเป็นจริง 
๔) ความใกล้ชิดกับสถานการณ์ท าให้มองสถานการณ์ขององค์กรไม่

ชัดเจน 
๕) การก าหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลต้องระบุให้ชัดเจน 
๖) ข้อมูลไม่เพียงพอ และข้อมูลสิ่งแวดล้อมภายนอกเบี่ยงเบน การ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรค 
๒.๑.๒.๔ ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์SWOT 

๑) การวิเคราะห์แยกแยะควรท าอย่างครบถ้วนลึกซึ้ง เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่
เป็นสาเหตุหลักของปัญหาที่แท้จริง กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่มีประโยชน์ในการน าไปก าหนดเป็นนโยบาย 
และสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ ที่จะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายได้จริง 

๒) การก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ไม่ควรก าหนดขอบเขตความหมายของ
ปัจจัยด้าน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส หรือ อุปสรรค ให้มีความหมายคาบเกี่ยวกัน ต้องชี้ชัดว่าปัจจัยที่
ก าหนดขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยในกลุ่มใด เพราะปัจจัยที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ต้องก าหนดกลยุทธ์ที่ต่างกัน
ออกไป 

ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดค้นกรอบการวิเคราะห์ SWOT หลาย
รูปแบบเช่น 

MacMillan (๑๙๘๖)๗ เสนอ๕ประเด็นส าหรับกรอบการวิเคราะห์ 
SWOT คือ ๑) เอกลักษณ์ขององค์กร ๒) ขอบเขตปัจจุบันของธุรกิจ ๓) แนวโน้มสภาพแวดล้อมที่จะ
เป็นโอกาสและอุปสรรค ๔) โครงสร้างของธุรกิจ และ ๕)รูปแบบการเติบโตที่คาดหวัง 

Goodstein et al (๑๙๙๓)๘ เสนอ ๕ ประเด็นที่ต้องวิเคราะห์คือ ๑)
ความส าเร็จ ของแต่ละประเภทธุรกิจขององค์กรและทรัพยากรขององค์กรที่ยังไม่ถูกใช้ ๒) ระบบ
ติดตามประเมินผลส าหรับธุรกิจแต่ละประเภท ๓) กลยุทธ์ขององค์กรในแง่ความคิดริเริ่มการเผชิญกับ
ความเสี่ยงและ การขับเคี่ยวทางการแข่งขัน ๔) โครงสร้างและระบบการบริหารขององค์กรที่
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติ แผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายและ ๕) วัฒนธรรมองค์กรและวิธีการท าธุรกิจ 

Piercy and Giles (๑๙๙๘)๙  เสนอ ๔ ประเด็นคือ ๑) ความเฉพาะ 
                                                 
๗ อ้างอิงใน ผศ.ดร.นันทิยา หุตานุวตัร และ รศ.ดร.ณรงค ์หุตานุวัตร. SWOT :การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน. คณะ

เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๔๕. 
๘ อ้างอิงใน ผศ.ดร.นันทิยา หุตานุวตัร และ รศ.ดร.ณรงค ์หุตานุวัตร, เรื่องเดียวกัน. 
๙ อ้างอิงใน ผศ.ดร.นันทิยา หุตานุวตัร และ รศ.ดร.ณรงค ์หุตานุวัตร, เรื่องเดียวกัน. 



๙ 

 

 

เจาะจงของตลาดผลิตภัณฑ์ ๒) ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกค้า ๓) นโยบายราคาในตลาดที่
เกี่ยวข้องและ๔) การสื่อสารทางการตลาดส าหรับลูกค้าที่แตกต่างกันและ Edwards (๑๙๙๔) เสนอ
ปัจจัยภายนอก ๙ ประการ คือ การเมืองเศรษฐกิจนิเวศวิทยาการแข่งขันกฎหมายโครงสร้างพ้ืนฐาน
สังคมเทคโนโลยีและประชากร 

๒.๑.๒.๕ ข้อดี– ข้อเสีย ของการท า SWOT Analysis  
๑) ข้อดี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆจะช่วยให้เข้าใจว่าปัจจัย

ต่างๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อองค์การอย่างไรจุดแข็งขององค์การจะเป็นความสามารถภายในที่น าไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายส่วนจุดอ่อนจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจขัดขวางผลการ
ด าเนินงานโอกาสภายนอกจะเป็นสถานการณ์ที่ส่งเสริมโอกาสในการบรรลุเป้าหมายและอุปสรรคจะ
เป็นสถานการณ์ ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์การ  

๒) ข้อเสีย ของการใช้ SWOT ก็มีอยู่เช่น โอกาสผิดพลาดเกิดจาก 
คุณภาพของข้อมูลที่น ามาใช้วิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจในความรู้พ้ืนฐานของ
เทคนิค SWOT ของผู้วิเคราะห์การขาดการทบทวน SWOT เป็นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบสภาพว่า 
เหตุการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่น ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
หรือไม่ซึ่งจะส่งผลให้การก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ที่ผิดพลาดได้ 

๒.๑.๓  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ (TOWS Matrix) 
หลังจากที่ประเมินสภาพแวดล้อมโดยการท า SWOT แล้ว ก็น าข้อมูลมาวิเคราะห์

ในรูปความสัมพันธ์ที่เรียกว่า TOWS Matrix ซึ่งท าในรูปแบบตาราง ๙ ช่อง คือ ปัจจัยหลัก ๔ ช่อง 
ช่องกลยุทธ์ ๔ ช่อง ช่องบอกที่มา ๑ ช่อง จากนั้นท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับ
โอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด ดังนี้ 
 

ปัจจัยภายใน 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
๑. . 
๒. . 

จุดอ่อน (W) 
๑. . 
๒. . 

โอกาส (O) 
๑. . 
๒. . 

SO 
กลยุทธ์เชิงรุก 

ใช้จุดแข็งและโอกาส 

WO 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

ใช้จุดอ่อนและโอกาส 

อุปสรรค (T) 
๑. . 
๒.  

ST 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

ใช้จุดแข็งและอุปสรรค 

WT 
กลยุทธ์เชิงรับ 

ใช้จุดอ่อนกับอุปสรรค 

 
ภาพที่ ๑ TOWS Matrix Analysis๑๐  

 
โดยผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะท าให้ได้กลยุทธ์ที่สามารถแบ่งได้ ๔ ประเภท คือ 

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



๑๐ 

 

 

๑) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) ได้จากการน าข้อมูลจากการประเมินจุดแข็งและโอกาส มา
พิจารณาร่วมกันเพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์ 

๒) กลยุทธ์เชิงรุก (ST) ได้จากการน าข้อมูลจากการประเมินจุดแข็งและอุปสรรค 
มาพิจารณาร่วมกันเพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์ 

๓) กลยุทธ์เชิงรุก (WO) ได้จากการน าข้อมูลจากการประเมินจุดอ่อนและโอกาส 
มาพิจารณาร่วมกันเพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์ 

๔) กลยุทธ์เชิงรุก (WT) ได้จากการน าข้อมูลจากการประเมินจุดอ่อนและอุปสรรค 
มาพิจารณาร่วมกันเพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์ 

 
๒.๒  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

กรณีศึกษา Best Practices TQC Winner ๒๐๐๙๑๑  ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
ได้ท าการศึกษาวิจัยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้
กรณีศึกษา Best Practices ที่สมบูรณ์แบบที่สุด และน าไปเป็นเกณฑ์ส าหรับตัดสินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ โดยท าการศึกษาบริษัทเอกชน ๓ ราย คือ  

๑) บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วสจ ากัด (มหาชน) หรือ BKP ด าเนินธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร
เป็นหนึ่งใน ๙๘ บริษัทย่อยของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจ ากัด (มหาชน)  

๒)  บริษัทไทยออยล์จ ากัด (มหาชน) หรือ TOP ในฐานะโรงกลั่นน้ ามันขนาดใหญ่ของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

๓)  โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัยหรือ PTF นับเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกโรงที่ ๑๑ 
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ผลการศึกษาพบว่า  
๑)  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ BKP คือการควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานที่สามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับได้ซึ่งมีขั้นตอนส าคัญคือการวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) จากการบริหาร
คุณภาพในกระบวนการผลิตดังกล่าวสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องสามารถลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าอัตราสินค้าที่ตีกลับจากต่างประเทศเป็น
ศูนย์ตลอด๕ปีที่ผ่านมาและมีอัตราการซื้อซ้ าสูงขึ้น  

๒)  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของไทยออยล์คือการจัดท ากลยุทธ์สู่การเติบโต แบบยั่งยืนโดยการ
จัดท ากลยุทธ์มีกระบวนการที่สอดประสานกันกับการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยเริ่ม
จากการรวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกอย่างครบถ้วนการวิเคราะห์เพ่ือเลือกแนว กลยุทธ์การ
วางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันกับธุรกิจในเครือท้ังระยะสั้นและระยะยาวการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติจะเห็นได้ว่าไทยออยล์มุ่งสู่การเป็น“องค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์” การจัดท าและถ่ายทอด กลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติจึงเป็น กระบวนการที่สอดคล้องกันจากการด าเนินงานตามกลยุทธ์และติดตามอย่าง
ต่อเนื่องท าให้เกิดผลลัพธ์ ในการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กรในภาพรวมของปี  พ.ศ. 

                                                 
๑๑ ส านักงานรางวัลคณุภาพแห่งชาต,ิ กรณีศึกษา Best Practices TQC Winner ๒๐๐๙, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, ๒๕๕๔. 



๑๑ 

 

 

๒๕๕๑ และยกระดับ ขีดความสามารถในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นล าดับ ๓ ของโรงกลั่นใน
ภูมิภาค  

๓)  วิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศของ PTF คือการจัดการกระบวนการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบระบบงานแบบไร้รอยต่อการ
ออกแบบกระบวนการที่ตอบสนองลูกค้าและมุ่งเน้นอนาคตการควบคุมกระบวนการที่มุ่งเน้นคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารและ การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรการที ่PTF มีการจัดการกระบวนการที่ดีสอดคล้องกันทั้งระบบส่งผลให้มีผลลัพธ์ที่ดีเช่นการมี
ลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพการผลิตดีกว่าคู่เปรียบเทียบมากกว่า ๒ เท่า 

นางสาวสุพัตรา วะยะลุน (๒๕๕๓)๑๒ ได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โดยใช้กระบวนการ PDCA โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจและมี
ทักษะในด้านการประกันคุณภาพอย่างแท้จริง 

จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนความเข้มแข็งทางวิชาการได้ฝึก
ทักษะการปฏิบัติงานเป็นทีมและมีความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนเองมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการที่เป็น
รูปธรรมและ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนสังคมและท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 

 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด 

ปัจจุบันมีการเปิดเสรีในด้านต่างๆระหว่างประเทศ ภูมิภาคและทั่วโลก โดยเฉพาะการเปิด 
เขตการค้าเสรีอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ จะส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคจะมีการขยายตัวอย่างมาก 
มาตรฐานทางชั่งตวงวัดจะถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดมาตรฐาน ราคา และปริมาณของ
สินค้าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพ่ือให้มาตรฐานด้านชั่งตวงวัดของไทยมีความพร้อมรับ
การเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวข้างต้น จึงต้องปรับปรุงด้านมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ และ
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนางานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  โดยน าแนวคิดวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้เพ่ือปรับปรุงงานเริ่มจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
จากภายนอกโดยเปรียบเทียบกับองค์การที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  

จากนั้นท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การโดยใช้ SWOT Analysis และ TOWS 
Matrix Analysis จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การดังกล่าวจะท าให้ทราบจุดที่จะต้อง
ปรับปรุงโดยจัดท ากระบวนการพัฒนาปรับปรุงงานด้านต่างๆ เป็นการเข้าสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) จากภายใน ตามแนวคิดดังกล่าวจะท าให้การระบบงานชั่งตวงวัดมีความคล่องตัวและมี
มาตรฐานเป็นที่รับการยอมรับ และพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

                                                 
๑๒ งานประกันคุณภาพการศึกษา, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ๒๕๕๔. 



 

 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศในแถบภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกที่มีการพัฒนาความก้าวหน้าในการ

ก ากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัด โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศเริ่มแรกในภูมิภาคเอเซียที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
องค์การชั่งตวงวัดสากล (OIML) ดังนั้นระบบการชั่งตวงวัดของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบ
ต้นแบบ การตรวจสอบและการให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด หรือการก าหนดชนิด/ประเภทของเครื่อง
ชั่งตวงวัด การก าหนดให้หน่วยงานภาคเอกชนตรวจสอบให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือ
ซ่อม ตลอดจน การเก็บรักษาแบบมาตราและการสอบเทียบเครื่องชั่งตวงวัด ล้วนแต่ใช้แนวทางการ
ก ากับดูแลตามมาตรฐานของ OIML เป็นต้นแบบ และน ามาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน
เครื่องชั่งตวงวัดและลักษณะ ของการประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัดของญี่ปุ่น นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเป็น
ประเทศท่ีมีการผลิตเครื่องชั่งตวงวัดที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และมีการน าเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ร่วมกับเครื่องชั่งตวงวัดเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งาน ประกอบกับ
ประเทศไทยมีการน าเข้าและใช้เครื่องชั่งตวงวัด จากประเทศญี่ปุ่นเป็นจ านวนมากเพ่ือใช้ในการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายและค านวณราคา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่งไฟฟ้า และมาตรวัดน้ ามันเชื้อเพลิง มาตร
วัดแก๊ส เป็นต้น ผลการตรวจสอบและให้ค ารับเครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าว ปรากฏว่ามีความถูกต้อง
เที่ยงตรง มีคุณภาพและอายุการใช้งานยาวนาน แสดงให้เห็นว่าเครื่องดังกล่าวมีการก ากับดูแลเป็น
อย่างดี รวมทั้งมีข้อก าหนดวิธีการตรวจสอบที่รัดกุม อันเป็นการแสดงให้เห็น ถึงระบบการชั่งตวงวัดที่
พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ผู้ท าการศึกษาจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ
ระบบชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็น Bench mark ส าหรับประเทศที่ต้องการพัฒนาระบบชั่ง
ตวงวัดได้เป็นอย่างด ี

 
๓.๑ ระบบช่ังตวงวัดของประเทศญี่ปุ่น 

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 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม เช่น โลกาภิวัฒน์ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ และการปฏิรูปกฎหมายพระราชบัญญัติชั่งตวงวัด
ฉบับ ค.ศ. ๑๙๙๒ เป็นตัวก ากับระบบการชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายในญี่ปุ่นโดยมีมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องส าหรับ การบังคับใช้ 

                                                 
๑ นพพร ชูพล, รายงานการศึกษาดงูานด้านช่ังตวงวัด ประเทศญี่ปุ่น, กรมกาค้าภายใน, ๒๕๕๓ 



๑๓ 

 

 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของพระราชบัญญัติฯ๒  เพ่ือก าหนดมาตรฐานของการชั่ง
ตวงวัด และเพ่ือรับประกันว่าได้มีการปฏิบัติเรื่องชั่งตวงวัดอย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับทางวัฒนธรรม 

ลักษณะของพระราชบัญญัติ นับศตวรรษที่พระราชบัญญัติฯ ถูกใช้บังคับโดย
หน่วยงาน ของรัฐเป็นหลัก อย่างไรก็ตามหลังจากการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ระบบอนุญาต
ให้ผู้ผลิตตรวจสอบให้ค ารับรองเอง (designated manufacturer system) ได้ถูกน าเสนอและเป็นที่
ยอมรับกันอย่างแพร่หลายพระราชบัญญัติฯ เน้นย้ าในระเบียบปฏิบัติ ไม่เพียงแต่เฉพาะก่อนการ
ปล่อยเครื่องชั่งตวงวัดออกไปใช้งาน ในสถานที่ซื้อขาย (pre-market stage) ซึ่งก็คือ การตรวจสอบให้
ค ารับรอง แต่ยังรวมถึงหลังจากที่เครื่อง ชั่งตวงวัดถูกน าไปใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าแล้ว 
(after-market stage) คือ การตรวจสอบ ความถูกต้องขณะใช้งาน 

โครงสร้างของพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย  
๑)  การก าหนดมาตรฐานส าหรับการวัด เช่น การใช้หน่วยการวัดสากล  
๒)  การรับประกันว่าได้มีการปฏิบัติเรื่องการชั่งตวงวัดอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น 

การควบคุมเรื่องสินค้าที่ต้องใช้วิธีการชั่ง ธุรกิจการผลิต การซ่อม การขาย การรับรองผลการวัด การ
ตรวจสอบให้ค ารับรอง การตรวจสอบต้นแบบ และผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบให้ค ารับรองเอง 

๓) การสอบเทียบเครื่องมือวัดเช่น ก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่สอบเทียบ
มาตรฐานที่ใช้  

๔)  การบังคับใช้และบทลงโทษ 
๓.๑.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ๓ 
 

                                                 
๒ นพพร ชูพล, อ้างแล้ว. 
๓ ภัทราภรณ์ สรุสิทธ์ิ, รายงานการศึกษาดูงานด้านช่ังตวงวัด ประเทศญี่ปุ่น, กรมกาค้าภายใน, ๒๕๔๙. 



๑๔ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ 

 
 
 
 

Measurement Administration Council 
สภาบริหารการชัง่ตวงวัด 

Local Government (Measurement Verification Centers in 47 Prefectures, etc.) 
รัฐบาลท้องถิ่น (ศูนย์ตรวจสอบใหค้ ารับรองเครื่องช่ังตวงวัดใน 47 จังหวัด, อื่นๆ) 
Verification, Periodic Inspection, Control over Weighing Commodities 
การตรวจสอบให้ค ารับรอง, การตรวจสอบการใช้งานตามระยะเวลาที่ก าหนด, การควบคมุเรื่องสินคา้ที่ต้องใช้
วิธีการช่ัง 
 
National Metrology Institute of Japan (NMIJ/AIST)  
National Institute of Advance Industrial Science & Technology  
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตญิี่ปุ่น/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, การตรวจสอบให้ค ารับรอง, การตรวจสอบแบบมาตราและการสอบเทียบ 
 
National Institute of Technology & Evaluation (NITE) 
สถาบันเทคโนโลยีและการประเมนิผลแห่งชาตญิี่ปุ่น 
Accreditation of MLAP Certifier, JCSS การตรวจรับรองผู้ที่ได้รบัการรับรอง MLAP, JCSS 
MLAP =Specified Measurement Laboratory Accreditation Program 
โปรแกรมรับรองห้องปฏิบัติการด้านการวัดที่อยู่ในควบคุมของ พ.ร.บ.ช่ังตวงวัด 
JCSS=Japan Calibration Service System ระบบบริการสอบเทยีบของญี่ปุ่น 
 
 

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

 
 



๑๕ 

 

 

๓.๑.๓ การก าหนดมาตรฐานส าหรับการวัด (Establishment of Standards for 
Measurement) 

๑) การใช้หน่วยการวัดสากล (Unification of Measuring Units) : หน่วย
พ้ืนฐาน 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 
Temperature (o c), แรง Force (N) 

๓) หน่วยการวัดที่ไม่ใช้ในทางกฎหมาย (Non-Legal Measuring Units) ความ
ยาว (หลา yard), มวล (ปอนด์ pound) เว้นแต่ส าหรับใช้ในการส่งของหรือทางการอากาศยาน 

๔) การห้ามใช้หน่วยการวัดที่ไม่ใช้ในทางกฎหมาย (Prohibition of Use of 
Non-Legal Measuring Units)  

๕) มาตรา ๘.๑ หน่วยการวัดใดๆ ที่นอกเหนือจากหน่วยการวัดที่ใช้ในทาง
กฎหมายตาม พ.ร.บ.นี้ ไม่สามารถน ามาใช้ในทางการค้าหรือการรับรองผลการวัดได้ 

๓.๑.๔ การรับประกันว่าได้มีการปฏิบัติเรื่องการชั่งตวงวัดอย่างถูกต้องเหมาะสม 
๓.๑.๔.๑ เครื่องชั่งตวงวัดที่อยู่ ในการควบคุมของ พ.ร.บ. ๑๘ ชนิด๔ ๔ (๑๘ 

Specified Measuring Instruments) ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจต้นแบบ (Type Approval) และ
ได้รับอนุญาตก่อนการผลิตและน าไปใช้ 

๑)  Taximeters (N) 
๒)  Mass Meters (e.g. Non-Automatic Weighing Instruments & 

Weigh: NAWI) (N) 
๓)  Thermometers (e.g. Clinical Thermometers, mercury in 

Glass or Electrical) (N) 
๔)  Leather Area Instruments (N) 
๕)  Volume Meters (e.g. Water Meters, Fuel Dispenser & Gas 

Meters) (N) 
๖)  Flow Velocity Meters (e.g. Exhaust or Wastewater Flow 

Velocity Meters) (N) 
๗)  Density Hydrometer (N) 
๘)  Aneroid Pressure Gauges (e.g. Manometers or 

Sphygmomanometers) (N) 
๙)  Flow Meters (e.g. Exhaust Gas or Wastewater Flow Meters) (N) 

๑๐)  Heat Meters (N) 

                                                 
๔ นพพร ชูพล, อ้างแล้ว. 



๑๖ 

 

 

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 

concentration) (N) 
๑๘) Hydrometer Type Gravimeters (N) 
หมายเหตุ : (N) : NMIJ Type Approval (J) : JEMIC Type Approval  

๓.๑.๔.๒ ระบบก าหนดปริมาณสินค้า (Specified Commodity Quantities System) 
ผู้บรรจุต้องชั่งน้ าหนักของสินค้าควบคุม (specified Commodities) ๒๙ 

รายการ๕  ไม่ต่ ากว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ก าหนด 
 

ตารางท่ี ๑ น้ าหนักของสินค้าควบคุม ๒๙ รายการ 
 

Classification of Commodity Tolerable Deficiencies 
ข้าว, ถั่ว, แป้ง(ท าอาหาร), น้ าตาล, ชา, ขนม, เนื้อสัตว์และ
เกลือ ฯลฯ Rice, Beans Flour, Sugar, Tea, Snacks, 
Meat & Salt, etc. 

๕-๕๐g: ๔%, ๕๐-๑๐๐g: ๒g,  
๑๐๐-๕๐๐g: ๒%, ๕๐๐g-๑kg: ๑๐g,  
๑-๒๕kg: ๑% 

ผัก, ผลไม,้ น้ าส้มสายช,ู เบียร์, แอลกอฮอล์และน้ ามันปรุง
อาหาร ฯลฯ Vegetables, Fruits, Noodles, Fishes & 
Seaweed, etc. 

๕-๕๐g: ๖%, ๕๐-๑๐๐g: ๓g,  
๑๐๐-๕๐๐g: ๓%, ๕๐๐g-๑.๕kg: ๑๕g,  
๑.๕-๒๕kg: ๑% 

Milk, Sauce, Vinegar, Beverage, Alcohol & Oil, etc. ๕-๕๐ml: ๔%, ๕๐-๑๐๐ml: ๒ml,  
๑๐๐-๕๐๐ml: ๒%, ๕๐๐ml-๑l: ๑๐
ml,  
๑-๒๕l: ๑% 

 
สินค้าหีบห่อควบคุมจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
๑) ชั่งปริมาณน้ าหนักสุทธิไม่ให้น้อยกว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ก าหนด 
๒) ปิดป้ายแสดงปริมาณสุทธิที่ภาชนะบรรจุ 
๓) แสดงชื่อและท่ีอยู่ผู้บรรจุ/ของร้าน 

                                                 
๕ นพพร ชูพล, อ้างแล้ว. 



๑๗ 

 

 

๓.๑.๔.๓ การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด 
๑) ผู้ผลิตที่แจ้งการประกอบธุรกิจ (Notifying Manufacturer 

Compulsory) ผู้ผลิตเครื่องมือวัดทุกรายต้องยื่นเอกสารแจ้งการประกอบธุรกิจถึงรัฐมนตรีผ่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด ในกรณีของมาตรวัดไฟฟ้าให้ยื่นต่อรัฐมนตรีโดยตรง 

 
ผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบ
และให้ค ารับรองได้เอง 
Designated Manufacturer 

ตรวจสอบและให้ค า
รับรองได้เอง 

ผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบต้นแบบ 
Type Approved Manufacturer 

ยกเว้นการตรวจสอบ
โครงสร้างและ
สมรรถนะของเครื่องมือ 

ผู้ผลิตที่แจ้งการประกอบธุรกิจ 
Notifying Manufacturer 
(Compulsory) 

ต้องผ่านการตรวจสอบ
ให้ค ารับรองโดย
เจ้าหน้าที่ทุกรายการ 

 
 

 
ภาพที่ ๓ แผนผังแสดงการก ากับผู้ประกอบธุรกิจ 

 
๒) ผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบต้นแบบ (Type Approved Manufacturer) 

เมื่อผ่านการตรวจสอบต้นแบบจาก NMIJ หรือ JEMIC ผู้ผลิตจะได้รับการยกเว้นการตรวจสอบ
โครงสร้างและสมรรถนะหรือประสิทธิภาพของเครื่องมือ ในการตรวจสอบให้ค ารับรองจะตรวจก็
เพียงแต่ค่าผลผิด (Instrumental error check) เท่านั้น 

 
 



๑๘ 

 

 

 
 

ภาพที่ ๔ ผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบต้นแบบ  
 

๓) ผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบให้ค ารับรองเอง (Designated 
Manufacturer, Quality Control : ISO๙๐๐๐ Series) หากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ผลิตที่
ตรวจสอบให้ค ารับรองเองได้จากรัฐมนตรี ผู้ผลิตสามารถติดผนึกค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดของตนเอง
ได้โดยปฏิบัติตามระเบียบของการตรวจสอบให้ค ารับรอง 

 



๑๙ 

 

 

 
 

ภาพที่ ๕ ผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบให้ค ารับรองเอง 
 



๒๐ 

 

 

 
 

ภาพที่ ๖ สรุปภาพรวมของการประกอบธุรกิจผลิตเครื่องชั่งตวงวัด 
 

๓.๑.๔.๔ การส่งเสริมการชั่งตวงวัดด้วยตนเอง (Promotion of Autonomous 
Measurement) 

๑)  ระบบผู้ท าการวัดที่ได้รับการรับรอง (Certified Metrologist 
System) ผู้ท าการวัดได้รับการรับรองมี ๓ประเภท 

(๑) ผู้ท าการวัดทั่วไป 
(๒) ผู้ท าการวัดด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับความเข้มข้นของสาร 
(๓) ผู้ท าการวัดด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับระดับความดังของเสียง

และการสั่นสะเทือน 
กระบวนการรับรองคุณสมบัติของผู้ท าการวัดมี ๒ ทางเลือก คือ  
ทางเลือกท่ี 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) ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัด 
(๒) มีการควบคุมการวัดที่เหมาะสม 
(๓) ยืนใบสมัครต่อรัฐมนตรีโดยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด  
ระบบนี้ถูกน าเสนอเพ่ือสนับสนุนผู้ท าการวัดที่ได้รับการรับรอง 

(Certified Metrologist) ให้เป็นอาสาสมัครควบคุมการวัด หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง 
(๑) ท าการตรวจสอบประจ าปีได้เองโดยผู้ท าการวัดที่ได้รับการ

รับรอง 
(๒) พนักงานในบริษัทได้รับค าแนะน าเรื่องการวัดโดยผู้ท าการวัดที่

ได้รับการรับรอง 
(๓) มีการก าหนดกฎเกณฑ์การวัดภายในองค์กร 
ข้อดีของระบบ 
(๑) ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบระหว่างใช้งานประจ าปีเนื่องจาก

สามารถท าการตรวจสอบได้เอง 
(๒) ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบให้ค ารับรองชั้นหลัง หลังจาก

ผ่านการซ่อมพ้ืนฐาน บนเงื่อนไขท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด 
๓.๑.๔.๕ เครื่องหมายค ารับรองและอายุค ารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด 

๑) เครื่องหมายค ารับรองของทางราชการ, เครื่องหมายค ารับรองของ
ผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาต, เครื่องหมายการตรวจสอบประจ าปีเครื่องหมายส าหรับเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ใน
ครัวเรือน (Verification Mark, Manufacturer’s Self Conformity Mark & Periodic Inspection 
Mark, Compliance Mark for Household Measuring Instruments) 
 

    
เครื่องหมายตรวจสอบ 
ให้ค ารับรองโดยรัฐบาล 

(ส่วนจังหวัด) 

เครื่องหมายตรวจสอบ 
ให้ค ารับรองโดยผู้ผลิต 

ที่ได้รับอนุญาตฯ 

เครื่องหมาย
ตรวจสอบโดย

รัฐบาล(ส่วนจังหวัด) 

เครื่องหมายตรวจสอบ 
เครื่องชั่งตวงวัดในครัวเรือน 
โดยผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาต 

 
ภาพที่ ๗ เครื่องหมายค ารับรองและอายุค ารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด 

๒)  อายุค ารับรองของเครื่องชั่งตวงวัดในควบคุม (Specified Measuring 
Instrument with Validity Period (Re-verification)) 
 



๒๒ 

 

 

 
 

ภาพที่ ๘ อายุค ารับรองของเครื่องชั่งตวงวัดในควบคุม 
 

๓) เครื่องชั่งตวงวัดในควบคุมที่ไม่มีอายุค ารับรอง (Specified Measuring 
Instrument without Validity Period) 



๒๓ 

 

 

 
 

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

 
 
 

ภาพที่ ๙ เครื่องชั่งตวงวัดในควบคุมที่ไม่มีอายุค ารับรอง 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 

๓.๑.๕  การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration of Measuring Instrument) 
ระบบบริการสอบเทียบของญี่ปุ่น JCSS๖  (Japan Calibration Service System) 

ตามพระราชบัญญัติชั่งตวงวัด ฉบับปี ค.ศ.๑๙๙๒ ญี่ปุ่นได้น าเสนอระบบการสอบเทียบย้อนกลับ 
(Traceability system) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก่ภาคเอกชนโดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบดังนี้ 

๑) รัฐมนตรีได้ก าหนดแบบมาตรา(เครื่องมือ) (Specified Standard Instrument) 
และสารอ้างอิง (Specified Reference Material) เพ่ือให้เป็นมาตรฐานอ้างอิง 

๒) สถาบันมาตรวิทยา (NMIJ และ JEMIC) เป็นผู้เก็บรักษาแบบมาตราและท า
การเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ 

๓) NITE ตรวจรับรองผู้ประกอบธุรกิจที่บรรลุข้อก าหนดของ ISO/IEC ๑๗๐๒๕ 
(General Requirements for the Competence of Testing &Calibration) และลงทะเบียน
ผู้ประกอบการรายนั้น 

Japan Calibration Service System (JCSS) จัดตั้งขึ้นโดยการแก้กฎหมายชั่งตวง
วัดโดยมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ.๑๙๙๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับประกันความเที่ยงตรงและความ
น่าเชื่อถือของการวัดและเ พ่ือความมั่นใจในการควบคุมคุณภาพของการบวนการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วย 

๑)  National standards provision system ระบบการจัดเตรียมมาตรฐาน
แห่งชาต ิ

๒)  The Calibration laboratory accreditation system ระบบการตรวจ
รับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๖ ภัทราภรณ์ สรุสิทธ์ิ, อ้างแล้ว. 



๒๕ 

 

 

 
 

ภาพที่ ๑๐ ห่วงโซ่การสอบเทียบภายใต้ระบบ JCSS  
 
 
 
 
 

 



๒๖ 

 

 

 
ภาพที่ ๑๐ ห่วงโซ่การสอบเทียบภายใต้ระบบ JCSS (ต่อ) 

 
๓.๑.๖ การบังคับใช้กฎหมายกับเครื่องชั่งตวงวัดที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย 

พ.ร.บ. ให้อ านาจรัฐมนตรี, ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการจัดท ารายงานหรือท าการ
ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดต่อผู้ผลิตหรือร้านค้ามีอ านาจถอนเครื่องหมายค ารับรองจากเครื่องชั่งตวงวัด
ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตามกฎหมาย 

บทลงโทษ ผู้ใดใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีเครื่องหมายค ารับรองในการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนหรือในการให้การรับรองผลการวัด มีโทษจ าคุกไม่เกิน ๖เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐
เยน หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 



๒๗ 

 

 

๓.๒ ระบบช่ังตวงวัดไทย 
๓.๒.๑ พระราชบัญญัติชั่งตวงวัด๗  

ระบบชั่งตวงวัดในประเทศไทยเกิดตั้งแต่ในสมัยรัชการที่ ๕ และมีการพัฒนามาเป็น
ล าดับ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่างานชั่งตวงวัดสมัยใหม่ได้เริ่มขึ้นเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
ฉบับแรกเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ และปรับปรุงมาเป็นฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นงานชั่งตวงวัดเชิง
กฎหมาย ส่วนงานชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์นั้นเดิมอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ซึ่งในภายหลังได้แยกตัวออกมาเป็นหน่วยงานอิสระในก ากับของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชื่อสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยด าเนินงานภายใต้
พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จะเห็นได้ว่าโครงสร้างงานชั่งตวงวัดในประเทศไทยยังด าเนินงานแยกจากกัน

ระหว่างงานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายและงานชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการศึกษานี้ผู้ศึกษาจะเน้น
ไปที่งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมาย และจะชี้ให้เห็นจุดเชื่อมโยงของงานทั้งสองด้านว่ามีจุดเชื่อมโยงกัน
อย่างไร 

                                                 
๗ กรมการค้าภายใน, พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒. 

งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมาย  
(Legal Metrology) 

--------------------- 
o พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 

๒๔๖๖ และฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๒  
o วัตถุประสงค์ เพ่ือลดมาตรการควบคุมของรัฐ

มาเป็นการก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่
เหมาะสมอันเป็นการส่งเสริมและให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวง
วัดมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบ
ธุรกิจในการผลิตเครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือการ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจึงเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

o เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ภายใต้การก ากับของ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

งานชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาตร์  
(Scientific Metrology) 

------------------- 
o พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
o วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนามาตรฐานการวัด

แห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล, 
ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรม
การวัดต่างๆในประเทศ, เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย, 
เป็นองค์กรหลักในการด าเนินงานด้านมาตร
วิทยาระหว่างประเทศ 

o เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงาน
เป็นอิสระอยู่ภายใต้การก ากับของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๒๘ 

 

 

โครงสร้างของพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย ๑) การ
ก าหนดมาตรฐานส าหรับการวัดเช่น การใช้หน่วยการวัด ๒) การก ากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในทาง
พาณิชกิจ เช่น การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัด การตรวจสอบให้ค ารับรองและการส ารวจ
ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด และการอนุญาตให้ผู้ผลิตตรวจสอบให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิต
เอง๓)การสอบเทียบเครื่องมือวัดเช่น มาตรฐานที่ใช้ ๔) การบังคับใช้และบทลงโทษทางกฎหมาย 

๓.๒.๒ การก าหนดมาตรฐานส าหรับการวัด 
มาตรฐานส าหรับการวัดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนด

ไว้ดังนี้ 
มาตรา ๙ การชั่ง การตวงและการวัดทั้งปวง ให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริก

หรือระบบประเพณีท่ีเทียบเข้าหาระบบเมตริกตามที่ก าหนดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๑๐ ในการซื้อขายหรือจ าหน่ายสินค้าใดๆในท้องที่ ใด ถ้ารัฐมนตรี

เห็นสมควรให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดเฉพาะในระบบเมตริกตามมาตรา ๙ หรือให้กระท าโดยการชั่ง การ
ตวงหรือการวัดอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนด 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ต้องใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบอ่ืนนอกจากที่ก าหนดใน
มาตรา ๙ หรือในกรณีที่ต้องใช้เครื่องชั่งตวงวัดอย่างอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๖ 
ส าหรับในทางวิทยาศาสตร์ ให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดตามระบบนั้นหรือให้ใช้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นได้เมื่อ
รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต 

บัญชีมาตราชั่งตวงวัดตามมาตรา ๙ 
ก. มาตราชั่งตวงวัดตามระบบเมตริก 

(๑) หน่วยมูลฐานของความยาวให้เป็นเมตร คือ ความยาวของทางเดินของ
แสงในสุญญากาศในช่วงเวลา ๑ ใน ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ ของวินาที 

(๒) หน่วยพ้ืนที่ให้ใช้เป็นตารางเมตร คือ พ้ืนที่ตารางเหลี่ยมมีด้านกว้างยาว
ด้านละหนึ่งเมตร 

(๓) หน่วยของปริมาตรให้เป็นลูกบาศก์เมตร คือ ปริมาตรที่บรรจุอยู่ใน
ลูกบาศก์ มีด้านกว้างยาวและสูงด้านละหนึ่งเมตร 

(๔) หน่วยของความจุให้เป็นลิตร คือ ปริมาตรของน้ าบริสุทธิ์หนั กหนึ่ง
กิโลกรัม ณ อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส เมื่อความกดบรรยากาศปกติ 

(๕) หน่วยมูลฐานของมวลสารให้เป็นกิโลกรัม คือ มวลสารซึ่งเท่ากับมวลแบบ
ประถมระหว่างประเทศของกิโลกรัม 

(๖) หน่ ว ยมู ล ฐ านทาง เ ว ล า ให้ เ ป็ น วิ น าที  คื อ  ร ะยะ เ ว ล า เท่ า กั บ 
๙,๑๙๒,๖๓๑๗๗๐ คาบของการแผ่รังสีที่สมนัยกับการเปลี่ยนระดับไฮเปอร์ไฟน์สองระดับของอะตอม
ซีเซียม – ๑๓๓ ในสถานะพ้ืนฐาน 

(๗) หน่วยมูลฐานของกระแสไฟฟ้าให้ เป็นแอมแปร์  คือ ปริมาณของ
กระแสไฟฟ้า ซึ่งถ้ารักษาให้คงที่อยู่ในตัวน าสองเส้นที่มีความยาวอนันต์มีพ้ืนที่ภาคตัดขวางกลมเล็ก



๒๙ 

 

 

มากจนไม่ต้องค านึงถึง และว่างอยู่คู่ขนาดห่างกันหนึ่งเมตรในสุญญากาศแล้ว จะท าให้เกิดแรงระหว่าง
ตัวน าทั้งสองเท่ากับ ๒ x ๑๐-๗ นิวตันต่อความยาวหนึ่งเมตร 

(๘) หน่วยมูลฐานของอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ให้เป็นเคลวินซึ่งเท่ากับ 
๑ ใน ๒๗๓.๑๖ ของอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ของจุดสามสภาวะของน้ า 

(๙) หน่วยมูลฐานของปริมาณสารให้เป็นโมล คือ ปริมาณสารของระบบที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบมูลฐาน ซึ่งมีจ านวนเท่ากับจ านวนอะตอมใน๐.๐๑๒กิโลกรัมของคาร์บอน 
–๑๒ เมื่อใช้โมลต้องระบุองค์ประกอบมูลฐาน ซึ่งอาจจะเป็นอะตอมโมเลกุล ไออน อิเล็กตรอน 
อนุภาคอ่ืนๆ หรือกลุ่มของอนุภาคตามที่ก าหนด 

(๑๐) หน่วยมูลฐานของความเข้มแห่งการส่องสว่างให้เป็นแคนเดลา คือ ความ
เข้มแห่งการส่องสว่างในทิศทางที่ก าหนดให้ของแหล่งก าเนิด ซึ่งแผ่รังสีเอกรงค์ด้วยความถี่ ๕๔๐ X 
๑๐๑๖เฮิรตซ์ และมีความเข้มแผ่รังสีในทิศทางนั้นเท่ากับ ๑ ใน ๖๘๓ วัตต์ ต่อ สเตอเรเดียน 

ข. มาตราชั่งตวงวัดในระบบประเพณีท่ีเทียบเข้าหาระบบเมตริก 
(๑) หน่วยของความยาวคือ เส้น วา ศอก คืบ 
(๒) หน่วยของพ้ืนที่คือ ไร่ งาน ตารางวา 
(๓) หน่วยของความจุคือ เกวียนหลวง ปั้นหลวง สัดหลวง ทะนานหลวง 
(๔) หน่วยของน้ าหนักคือ หาบหลวง ชั่งหลวง กะรัตหลวง (กะรัตหลวงให้ใช้

กับอัญมณีเท่านั้น) 
๓.๒.๓ การก ากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัด 

๓.๒.๓.๑ การก าหนดเครื่องชั่งมาตรฐานส าหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยงเครื่องชั่ง
ตวงวัด 

เครื่องชั่งตวงวัดต้องได้รับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราชั่งตวง
วัดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยแบบมาตราชั่งตวงวัดแบ่งออกเป็น ๓ 
ระดับชั้น๘ คือ  

แบบมาตราชั้นหนึ่ง ได้แก่ แบบมาตราที่ส านักงานมาตราชั่งตวงวัด
ระหว่างประเทศก าหนดให้ใช้หรือรับรองความเที่ยงแล้ว 

แบบมาตราชั้นสอง ได้แก่ แบบมาตราที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงกับแบบ
มาตราชั้นหนึ่งแล้ว 

แบบมาตราชั้นสาม ได้แก่ แบบมาตราที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงกับแบบ
มาตราชั้นสองแล้ว 

                                                 
๘ กรมการค้าภายใน, พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒,  



๓๐ 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๑ แบบมาตราชั่งตวงวัด 

 
๓.๒.๓.๒ เครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่อยู่ในควบคุมของกฎหมายคือ เครื่อง

ชั่งตวงวัดที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด หรือเครื่องชั่งตวง
วัดเพ่ือใช้ในการค านวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม โดยเครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าวต้อง
มีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สินค้าหีบห่อ คือ สินค้าที่ได้บรรจุหรือมีสิ่งหุ้มห่อซึ่งเจตนาจะซื้อ ขายหรือ
จ าหน่ายกันตามปริมาณที่บรรจุหรือหุ้มห่อไว้นั้น ไม่ว่าจะซื้อ ขายหรือจ าหน่ายสิ่งที่ใช้บรรจุหรือหุ้มห่อ
ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยสินค้าหีบห่อที่ควบคุมมีทั้งสิ้นจ านวน ๕๙ รายการ๙ โดยผู้บรรจุจะต้อง 

๑) แสดงปริมาณของสินค้าที่หีบห่อ 
๒) แสดงปริมาณของสินค้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
๓) บรรจุสินค้าตามปริมาณที่ก าหนด โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินกว่า

ที่กฎหมายก าหนด 
๔) สินค้าหีบห่อที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องแสดงปริมาณตาม

มาตราชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓.๒.๓.๓  เครื่องชั่งตวงวัดที่ยกเว้นการให้ค ารับรอง๑๐  

๑)  เครื่องชั่ง : เครื่องชั่งน้ าหนักตัวบุคคล, เครื่องชั่งสปริงแบบ
ทรงกระบอก, เครื่องชั่งที่ใช้ในทางอาชีพเฉพาะหรือทางวิทยาศาสตร์หรือทางการศึกษา, เครื่องชั่งคัด
ขนาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, เครื่องชั่งลักษณะเฉพาะใช้ในครัวเรือนเพ่ือประกอบอาหาร, เครื่องชั่ง

                                                 
๙ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดชนิดของสินค้าหีบห่อ หลกัเกณฑ์และวิธีการแสดงปริมาณของสินค้าและ

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องช่ัง เครื่องตวง และเครื่องวัดที่ให้ยกเว้นการให้ค ารับรอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๗. 

มาตรฐานแห่งชาติ (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ): 
ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานมาตราชั่งตวงวัด
ระหว่ างประเทศ หรือที่ สอบย้อนกลับไปยั ง
มาตรฐานแห่งชาติได้ 
ส านักงานกลางชั่งตวัด : ที่ได้รับการรับรองหรือ
สอบย้อนกลับไปยังมาตรฐานแห่งชาติได้ 
ส านักงานกลางชั่งตวัด, ส านักงานสาขาชั่งตวงวัด : 
ที่ได้รับการรับรองหรือสอบย้อนกลับไปยังแบบ
มาตราชั้นสองได้ 

ชั้นหนึ่ง 

ชั้นสอง 

ชั้นสาม 



๓๑ 

 

 

อัตโนมัติส าหรับใช้บรรจุสินค้า, เครื่องน้ าหนักรถยนต์ชนิดชั่งทีละเพลา, เครื่องชั่งชั้นความเที่ยง
ชั้นหนึ่งและชั้นสอง, และตุ้มน้ าหนักชั้นความเท่ียง E, F ตามมาตรฐาน OIML. 

๒)  เครื่องตวง : หลอดแก้วส าหรับดูดของเหลว เครื่องตวงแก้วแบบ 
Flask Burettes Test Tubes, เครื่องตวงของเหลวชนิดที่มีขีดขั้นหมายมาตราพิกัดก าลังไม่เกิน ๕๐ 
มิลลิลิตร 

๓)  เครื่องวัด : เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติ
พิกัดก าลังไม่เกิน ๒ เมตร, เครื่องวัดความยาวชนิดบรรทัดตรงก าลังไม่เกิน ๒ เมตร ๖๐ เซนติเมตร, 
เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบใยแก้วสังเคราะห์หรือวัสดุอ่ืนที่ไม่ใช่โลหะพิกัดก าลังไม่เกิน ๒ เมตร, 
เครื่องวัดความยาวชนิดพับได้พิกัดก าลังไม่เกิน ๑ เมตร 

๓.๒.๓.๔  การก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัด 
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจในการผลิต น าเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวง

วัด หรือให้บริการชั่งตวงหรือวัด ต้องได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจก่อนจึงจะสามารถ
ด าเนินการได้ โดยแจ้งความประสงค์ต่อส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาชั่งตวงวัดที่ประสงค์จะ
ประกอบกิจการ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัดจะมีอายุแตกต่างกัน
ไปตั้งแต่ ๑ – ๕ ปี 

๓.๒.๓.๕ การตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดก่อนน าไปใช้ 
๑)  เครื่องชั่งตวงวัดต้องได้รับการตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่ง

ตวงวัดก่อนน าไปใช้ โดยค ารับรองมี ๒ ประเภท ได้แก่ 
(๑) ค ารับรองชั้นแรก คือ ค ารับรองส าหรับเครื่องชั่งตวงวัดที่ยังไม่

เคยให้ค ารับรองมาก่อน และ 
(๒) ค ารับรองชั้นหลัง คือ ค ารับรองส าหรับเครื่องชั่งตวงวัดที่เคย

ได้รับค ารับรองมาแล้ว 
การให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดสามารถท าได้ ๒ ช่องทาง คือ การ

ให้ค ารับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ของส านักชั่งตวงวัด) และการให้ค ารับรองโดยผู้ผลิต
เครื่องชั่งตวงวัดที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม 

๒)  เครื่องหมายแสดงการให้ค ารับรอง๑๑  
 

                                                 
๑๑ กฎกระทรวง ก าหนดเครื่องช่ังตวงวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด 

ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อตัราเผื่อเหลือเผื่อขาด และค ารับรองของเครื่องช่ังตวงวัด และหลักเกณฑ์
และวิธีการจดทะเบยีนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๓๒ 

 

 

 
 

(ก) ออกให้โดยเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด 
 
 

 

 
(ข) ออกให้โดยผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม 

 
ภาพที่ ๑๒ เครือ่งหมายแสดงการให้ค ารับรอง  



๓๓ 

 

 

๓) เครื่องชั่งตวงวัดที่ก าหนดอายุค ารับรอง๑๒  

 
ตารางท่ี ๒ เครื่องชั่งตวงวัดที่ก าหนดอายุค ารับรอง 
 

เครื่องชั่งตวงวัด อายุค ารับรอง (นับตั้งแต่วันที่ให้ค ารับรอง) 
๑. เครื่องวัดความชื้นข้าว ๒ ปี 
๒. มาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ ๒ ปี 
 ๓ มาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขายส่ง ๒ ปี 
 ๔. เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติที่ติดตรึงกับที่ ซึ่งมีพิกัดก าลัง

ตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันข้ึนไป 
๒ ปี 

 ๕. มาตรวัดมวลโดยตรง ๒ ปี 
 ๖. เครื่องชั่งตวงวัดทุกชนิดที่ให้ค ารับรองโดยผู้ซ่อม ๖๐ วัน 

 

                                                 
๑๒ กฎกระทรวง ก าหนดเครื่องช่ังตวงวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด 

ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อตัราเผื่อเหลือเผื่อขาด และค ารับรองของเครื่องช่ังตวงวัด และหลักเกณฑ์
และวิธีการจดทะเบยีนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



๓๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๓ แผนผังแสดงอายุค ารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด 
 

๓.๒.๓.๖ การส ารวจตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดขณะใช้งาน 
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้การส ารวจ

ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดขณะใช้งาน และการตรวจสอบการบรรจุและแสดงปริมาณสินค้าหีบห่ อ 
ด าเนินการโดย นายตรวจชั่งตวงวัด ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม 
พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒  

ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความ
อาญา โดยมีมีอ านาจ ๑) เข้าไปในสถานที่ผลิต ขาย หรือเก็บเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อตาม
กฎหมาย ในระหว่างเวลาท าการของสถนที่นั้นๆ เพ่ือตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในทางพาณิชยกิจ
หรือใช้เพ่ือการค านวณภาษี ค่าตอบแทน หรือเพ่ือตรวจสอบการบรรจุหรือแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อ 
๒) ค้นสถานที่หรือยานพาหนะที่มีเหตุอันสงสัยว่ามีการกระท าผิด พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด ๓) ยึด 
อายัดหรือสั่งท าลายเครื่องชั่งตวงวัดสินค้าหีบห่อที่กระท าผิด พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด  

เครื่องช่ังตวงวัดตามกฎหมายชนิดต่างๆ 
(กรณีซ่อม/ตลอดอายุการใช้งาน) 
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 เครื่องวัดความชื้นข้าว(๒ ปี) 
 มาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงตาม

สถานีบริการ (๒ ปี) 
 มาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้

ในการขายส่ง(๒ ปี) 
 เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติที่ติดตรึงกับท่ี ซึ่ง

มีพิกัดก าลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป
(๒ ปี) 

 มาตรวัดมวลโดยตรง(๒ ปี) 
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อายุค ารับรอง 

เครื่องชั่งตวงวัดตามกฎหมายทุกชนิด 
 (๖๐วัน) 



๓๕ 

 

 

๓.๒.๓.๗  การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัด 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัดสามารถด าเนินธุรกิจด้วย

ความคล่องตัวแข่งขันได้ โดย พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อม
สามารถขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด
ที่ตนผลิตหรือซ่อม โดยได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวง
วัดเหลือร้อยละ ๕๐ ของอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 

ผู้รับใบอนุญาตที่ผลิตเครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือการส่งออก จะได้รับการยกเว้น
การตรวจสอบและให้ค ารับรองตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้หากผู้รับใบอนุญาตผลิตประสงค์จะให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ค ารับรองก็ได้ 

๓.๒.๔  การดูแลรักษามาตรฐานการชั่งตวงวัดเชิงกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แบ่งแบบมาตราไว้สามชั้น คือ 

แบบมาตราชั้นหนึ่ง ชั้นสอง และชั้นสาม ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยให้รัฐมนตรีจัดให้มีแบบมาตรา
ชั้นหนึ่งไว้ส าหรับตรวจสอบความเที่ยงของแบบมาตราชั้นสอง และให้ส านักงานกลางชั่งตวงวัดมีแบบ
มาตราชั้นสองไว้ส าหรับตรวจสอบความเที่ยงของแบบมาตราชั้นสามของส านักงานสาขาชั่งตวงวัด 
เพ่ือใช้ส าหรับตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว ส านักงานกลางชั่งตวงวัดจึงได้จัดหาแบบ
มาตราชั่งต่างๆ เพ่ือใช้ในการตรวจความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด และจัดให้มีห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ด าเนินการสอบเทียบความเที่ยงตรงของแบบมาตราทางชั่งตวงวัด คือ ห้องปฏิบัติการด้านการสอบ
เทียบมวล ห้องปฏิบัติการด้านการสอบเทียบปริมาตร และห้องปฏิบัติการด้านการสอบเทียบเครื่องวัด
ความยาว ซึ่งสามารถด าเนินการสอบเทียบได้ตามวิธีการมาตรฐานและใช้แบบมาตราอ้างอิงที่สามารถ
สอบย้อนกลับ (Traceability) ไปยังมาตรฐานแห่งชาติได้ 

อย่างไรก็ตาม ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของส านักงานกลางชั่งตวงวัดดังกล่าวยัง
ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานส าหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่สากลยอมรับ 

๓.๒.๕  การบังคับใช้กฎหมายและบทก าหนดโทษ 
การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าผิด พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบท

ก าหนดโทษทั้งจ าและปรับ ทั้งนี้โทษปรับมีอัตราตั้งแต่ ๕,๐๐๐ – ๒๘๐,๐๐๐ บาท โทษจ ามีบท
ก าหนดโทษตั้งแต่ ๑ เดือน ถึง ๗ ปี 

 
๓.๓ ผลการศึกษา 

จากการศึกษาระบบชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่นและระบบชั่งตวงวัดของไทยใน ประเด็น
ต่างๆข้างต้นพบว่ามีท้ังส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน ดังนี้ 

๑) มาตรฐานส าหรับการวัดพบว่าทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นใช้ระบบหน่วยการวัด
หลักเดียวกันคือระบบเมตริก ซึ่งมีหน่วยการวัดพ้ืนฐาน 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)ส าหรับประเทศไทยได้มีการให้ใช้หน่วยประเพณีที่สามารถเทียบได้กับ
ระบบเมตริกอันเป็นการแสดงถึงความเป็นมาในอดีต 

๒) การก ากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดพบว่ามีทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างกันกล่าวคือ การ
ก ากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดมี ๒ แบบ คือ การตรวจสอบให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดก่อนน าไปใช้งาน
และการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดขณะใช้งานแต่กระบวนการและองค์การที่ด าเนินการมีความต่างกัน 
โดยประเทศญี่ปุ่นมีการกระจายอ านาจให้หน่วยงานทั้งภาครัฐอ่ืนและเอกชนด าเนินการแทน ภายใต้
กฎระเบียบและมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้หน่วยงานหรือภาคเอกชนที่ได้รับมอบอ านาจมี
มาตรฐานตามสากลและความหลากหลาย จึงท าให้งานชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่นมีมาตรฐานและ
ความคล่องตัวสูง ส าหรับการก ากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดของประเทศไทยกฎหมายมีระบุให้มีการ
กระจายอ านาจหรือมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือภาคเอกชนสามารถด าเนินการ
ตรวจสอบให้ค ารับรองความถูกต้องเครื่องชั่งตวงวัดก่อนน าไปใช้งาน แต่การด าเนินการยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากนโยบายการกระจายอ านาจให้กับองค์กรท้องถิ่นซึ่งยังไม่มีความ
พร้อมที่จะรับถ่ายโอนอ านาจหรือการมอบอ านาจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบมาตร
วัดน้ าประปา มิเตอร์ส าหรับค านวณเงินค่ารถในรถแท็กซี่ มาตรวัดไฟฟ้า เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งหน่วยงาน
ดังกล่าวด าเนินการอยู่แล้ว โดยเนื้องานมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับชั่งตวงวัดแต่ยังไม่มีการเชื่อมโยง
ทางกฎระเบียบ จึงท าให้การก ากับดูแลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ในส่วนของการมอบอ านาจให้กับภาคเอกชนก็ได้ด าเนินการไปบ้างแล้ว โดยตาม
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม สามารถ
ด าเนินการให้ค ารับรองเครื่องที่ตนผลิตหรือซ่อมเองได้ ซึ่งส านักชั่งตวงวัดได้ด าเนินการอนุญาตให้
ภาคเอกชนดังกล่าวด าเนินการไปแล้วบางส่วน เช่น ผู้ผลิตเครื่องวัด(ตลับเมตร), มาตรวัดน้ าประปา ผู้
ซ่อม มาตรวัดสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง, มาตรวัดสถานีบริการก๊าชรถยนต์ เป็นต้น แต่การ
ด าเนินการยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร มีสาเหตุจากหลายส่วน เช่น ความพร้อมด้านมาตรฐานการผลิต
ของผู้ประกอบการ การก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้รับบอนุญาติยังไม่เป็นมาตรฐานสากล การติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการยังไม่เข้มข้นรัดกุมเพียงพอ 

๓) การดูแลมาตรฐานทางชั่งตวงวัดพบว่ามาตรฐานด้านชั่งตวงวัดของประเทศญี่ปุ่นได้รับ
การยอมรับไปทั่วโลก ทั้งนี้เพราะประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนาระบบมาตรฐานด้านชั่งตวงวัดทั้งระบบ 
โดยมีกระทรวงกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางมีการจัดตั้งสภาบริหารการ
ชั่งตวงวัด(Measurement Administration Council) ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติและมีการ
มอบหมายหน้าที่ด้านมาตรฐานให้แก่องค์การที่มีความช านาญเฉพาะด้านรับผิดชอบ เช่น สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติญี่ปุ่น (National Metrology Institute of Japan (NMIJ/AIST) สถาบัน
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (National Institute of Advance Industrial 
Science & Technology) ท าหน้าที่ การตรวจสอบต้นแบบ, การตรวจสอบแบบมาตรา (เครื่องมือ) 
และการสอบเทียบ, สถาบันเทคโนโลยีและการประเมินผลแห่งชาติญี่ปุ่น  (National Institute of 
Technology & Evaluation (NITE)) ท าหน้าที่ตรวจรับรองผู้ที่ได้รับการรับรอง MLAP และ JCSS, 
โปรแกรมรับรองห้องปฏิบัติการด้านการวัดที่อยู่ในควบคุมของ พ.ร.บ.ชั่งตวงวัด  (Specified 
Measurement Laboratory Accreditation Program)โดยเล็งเห็นว่าการชั่งตวงวัดเป็นหัวใจส าคัญ



๓๗ 

 

 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม เมื่อการชั่งตวงวัดมีการพัฒนาอย่างสอดคล้องกันทั้ง
ระบบจะท าให้อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม พัฒนาได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งบรรลุผลอย่างชัดเจนดัง
จะเห็นได้จากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาในทุกด้าน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น
จะได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการไปทั่วโลก 

ส าหรับประเทศไทย งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายซึ่งด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติมาตรา
ชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์และงานชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่ง
ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตราวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถึงงานด้านการ
รับรองห้องปฏิบัติการ ด าเนินการภายในการก ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจน ต่างคนต่างท า ยังไม่มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนางานชั่งตวงวัดอย่างเป็นระบบ เช่น สภาการชั่งตวงวัดแห่งชาติ มาตรฐาน
ของเครื่องชั่งตวงวัดที่ผลิตในประเทศไทยยังไม่มีการตรวจสอบต้นแบบ การมอบอ านาจให้กับ
ภาคเอกชนในการตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม รวมถึงการตรวจสอบ
ติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน ยังไม่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  

 
ตารางท่ี ๓ เปรียบเทียบระบบชั่งตวงวัดไทยและระบบชั่งตวงวัดญี่ปุ่น 

 
ประเด็น ระบบช่ังตวงวัดไทย ระบบช่ังตวงวัดญี่ปุ่น 

๑) การก าหนด
มาตรฐานส าหรับ
การวัด 

 

- ระบบมาตราเมตริก 
- หน่วยการวัดพื้นฐาน ๗ หน่วย 
- หน่วยประเพณีที่สามารถเทียบเข้า

กับหน่วยวัดมาตรฐาน 

- ระบบมาตราเมตริก 
- หน่วยการวัดพื้นฐาน ๗ หน่วย 

๒) การก ากบัดูแล
เครื่องชั่งตวงวัด 

 

- ผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัดต้อง
ได้รับอนุญาต 
- ยังไม่มีการตรวจต้นแบบส าหรับ

เครื่องชั่งตวงวัดตามกฎหมาย 
- ก าหนดเครื่องชั่งตวงวัดที่อยู่ในการ

ควบคุมของกฎหมาย ที่ต้องได้รับ
การตรวจสอบความถูกต้องทั้งก่อน
น าไปใช้งานและขณะใช้งาน 
- ก าหนดอายุค ารับรองของเครื่องชั่ง

ตวงวัดเพียงบางเชนิดที่กฎหมาย
ควบคุม 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง

ชั่งตวงวัดก่อนน าไปใช้งาน 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง

ชั่งตวงวัดขณะใช้งาน 

- ผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัดต้อง
ได้รับอนุญาต 
- เครื่องชั่งตวงวัดตามกฎหมายต้อง

ผ่านการตรวจสอบต้นแบบก่อน
อนุญาตให้ผลิต 
- ก าหนดเครื่องชั่งตวงวัดที่อยู่ในการ

ควบคุมของกฎหมาย ที่ต้องได้รับ
การตรวจสอบความถูกต้องทั้งก่อน
น าไปใช้งานและขณะใช้งาน 
- ก าหนดอายุค ารับรองของเครื่องชั่ง

ตวงวัดทุกชนิดที่กฎหมายควบคุม 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง

ชั่งตวงวัดก่อนน าไปใช้งาน 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง

ชั่งตวงวัดขณะใช้งาน 



๓๘ 

 

 

ประเด็น ระบบช่ังตวงวัดไทย ระบบช่ังตวงวัดญี่ปุ่น 
- ก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจชั่งตวง

วัดขึ้นอยู่กับส านักงานสาขาชั่งตวง
วัดเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง 
(ไม่ขึ้นกับผู้ว่าฯ) 
- มอบอ านาจให้หน่วยงานหรือ

ภาคเอกชนด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องเครื่องชั่งตวงวัดก่อน
น าไปใช้งาน โดยผู้รับใบอนุญาต
จะต้องต้องมีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ 
(ไม่มีมาตรฐานสากลรองรับ) 
- ผู้ท าหน้าที่ให้ค ารับรองแทน

พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 
- การมอบอ านาจให้ให้หน่วยงานหรือ

ภาคเอกชนด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องเครื่องชั่งตวงวัดก่อน
น าไปใช้งานไม่บรรลุผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร เนื่องจากสิทธิประโยชน์
ไม่จูงใจ และไม่ได้รับการยอมรับ
จากประชาชนผู้บริโภค เพราะขาด
การประชาสัมพันธ์ที่ดี 
- บทก าหนดโทษทางกฎหมายมีทั้ง

การเปรียบเทียบปรับและจ าคุก 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

- กระจายอ านาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
ชั่งตวงวัด 

 
- มอบอ านาจให้หน่วยงานหรือ

ภาคเอกชนด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องเครื่องชั่งตวงวัดก่อน
น าไปใช้งาน โดยผู้รับใบอนุญาต
จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 

 
- ผู้ท าหน้าที่ให้ค ารับรองแทน

พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านการ
เรียนและสอบตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
- การมอบอ านาจให้ให้หน่วยงานหรือ

ภาคเอกชนด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องเครื่องชั่งตวงวัดก่อน
น าไปใช้งานบรรลุผลส าเร็จเป็น
อย่างดี ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนผู้บริโภค 

 
 
- บทก าหนดโทษทางกฎหมายมีทั้ง

การเปรียบเทียบปรับและจ าคุก 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

๓) การดูแลรักษา
มาตรฐานการชั่ง
ตวงวัดเชิง
กฎหมาย 

 

- งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายและชั่ง
ตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อมโยง
กันอย่างชัดเจน 

 
- ไม่มีคณะท างานระดับประเทศท่ีมา

จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อท าหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานงานชั่งตวงวัด 
 
- กฎหมายก าหนดให้มีแบบมาตรา 

- งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายและชั่ง
ตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์มีความ
เชื่อมโยงและมอบอ านาจหน้าที่กัน
อย่างชัดเจน 
- มีสภาบริหารการชั่งตวงวัด ท า

หน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานและ
ทิศทางการพัฒนางานชั่งตวงวัด
อย่างเป็นระบบ 
- กฎหมายก าหนดให้มีแบบมาตรา 



๓๙ 

 

 

ประเด็น ระบบช่ังตวงวัดไทย ระบบช่ังตวงวัดญี่ปุ่น 
(Standards) ส าหรับใช้ในการ
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
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของส านัก
ชั่งตวงวัดเท่านั้น 
- ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องชั่ง

ตวงวัดของส านักชั่งตวงวัด ซึ่งท า
หน้าที่ในการสอบเทียบเครื่องชั่ง
ตวงวัดแบบมาตราของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด และแบบ
มาตราของผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่ง
ตวงวัด ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐานสากล 

(Standards) ส าหรับใช้ในการ
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 ท าให้ทราบว่าระบบชั่งตวงวัดของไทย ยัง

ต้องพัฒนาหลายด้าน โดยมีด้านส าคัญๆ ๒ ด้าน คือ การก ากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดและการดูแล
มาตรฐานการชั่งตวงวัด 

ด้านการก ากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการควบคุมมาเป็นก ากับ
ดูแลมีการกระจายอ านาจให้กับหน่วยงานอ่ืนหรือภาคเอกชนให้สามารถด า เนินการเองได้ ภายใต้
ข้อก าหนดของกฎหมายและมีมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการกระจาย
อ านาจไปบ้างแล้วบางส่วน แต่พบว่าการด าเนินการยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากการ
ก าหนดมาตรฐานและการตรวจติดตามส าหรับภาคเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบให้ค ารั บรอง
เครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม ยังไม่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงระยะเวลาของค ารับรองส าหรับผู้ซ่อม 
๖๐ วัน ยังน้อยเกินไปจึงไม่จูงใจให้เข้าร่วมมาตรการนี้ หากสามารถปรับปรุงให้เป็นไปในแนวทาง
เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่งในส่วนของการกระจายอ านาจให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น
ตามนโยบายรัฐบาลนั้น ยังพบว่าไม่มีความพร้อมในหลายด้าน เช่น การวางโครงสร้างการเชื่อมโยง
ระหว่างส านักชั่งตวงวัดและองค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมี ความชัดเจนเพ่ือให้การพัฒนากฎระเบียบ 
ข้อก าหนดทั้งทางด้านวิชาการและกฎหมาย รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ตลอดเวลาโครงสร้าง
ขององค์กรส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีบุคลากรด้านวิชาการและด้านเทคนิค มารองรับงานด้านชั่งตวงวัด 
เป็นต้น หากสามารถด าเนินการได้จะให้ช่วยผ่อนคลายปัญหาเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอและท าให้การ
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัดมีความสะดวกคล่องตัวสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าเสรี 

ส าหรับการดูแลมาตรฐานการชั่งตวงวัด พบว่าประเทศญี่ปุ่นมีระบบมาตรฐานที่เข้มแข็ง มี
การเชื่อมโยงหน่วยงานและหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ส าหรับประเทศไทยระบบมาตรฐานยังขาด การ
เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นได้จากงานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ ส่วนงาน
ด้านชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในก ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และยังไม่มีกฎหมายหรือ
ข้อบังคับท่ีชัดเจน ในการเชื่อมโยงงานที่เก่ียวข้องกัน ท าให้ระบบมาตรฐานการชั่งตวงวัดยังไม่เข้มแข็ง
ขาดการยอมรับ  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเน้นไปที่งานชั่ง
ตวงวัดเชิงกฎหมายเป็นหลัก โดยได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์การ ดังนี้ 



๔๑ 

 

 

๔.๑.๑ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายของไทย 
 
ตารางท่ี ๔  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายของไทย 
 
จุดแข็ง 
(Strength) 

๑. มีกฎหมายรองรับ 
๒. มีมาตรฐานสากลอ้างอิง 
๓. มีข้ันตอนการท างานที่ชัดเจน 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

๑. งานชั่งตวงวัดเชิงวิทยาศาสตร์และชั่งตวงวัดเชิงกฏหมายไม่มีการเชื่อมโยงทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ขาดความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

๒. ขาดการประสานงานที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. มาตรฐานด้านชั่งตวงวัดยังไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
๔. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานไม่เข้าใจงาน จึงไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญและไม่

สนับสนุนอย่างเพียงพอ 
๕. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีท าให้ไม่เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป 
๖. บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญไม่เพียงพอ 

โอกาส 
(Opportunity) 

๑. นโยบายรัฐบาลให้เชื่อมโยงข้อมูลและการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. นโยบายการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน 
๓. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายรัฐบาล 

อุปสรรค 
(Threat) 

๑. งบประมาณจ ากัด 
๒. ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. ไม่ได้รับการสนับสนุนบุคลากรอย่างเพียงพอ 

 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมข้างต้น ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ

อุปสรรค ขององค์การ และน าข้อมูลที่ได้ไปหาความสัมพันธ์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา ดัง
รายละเอียดตาม ๔.๔.๒  

 



๔๒ 

 

 

๔.๑.๒  วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายของไทย 
 
ตารางท่ี ๕ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์งานชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายของไทย 
 
 ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
๑. มีกฎหมายรองรับ 
๒. มีมาตรฐานสากลอ้างอิง 
๓. มีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 
 

จุดอ่อน (W) 
๑. หน่วยงานด้านช่ังตวงวัดอยู่ต่างสังกัดท า

ให้ขาดการเชื่อมโยงงาน 
๒. มาตรฐานด้านชั่งตวงวัดยังไมเ่ป็นที่

ยอมรับในระดับสากล 
๓. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานไมเ่ข้าใจ

งาน จึงไม่เล็งเห็นถึงความส าคญัและไม่
สนับสนุนอย่างเพียงพอ 

๔. ขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดีท าใหไ้ม่เป็นท่ี
รู้จักแก่บุคคลทั่วไป 

๕. บุคลากรที่มคีวามรูค้วามช านาญไม่
เพียงพอ 

โอกาส (O) 
๑. นโยบายรัฐบาลเปิดให้

เชื่อมโยงข้อมูลและการ
ท างานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒. นโยบายรัฐบาลในการ
กระจายอ านาจ 

๓. นโยบายการเปิดเขตการค้า
เสรีอาเซียน 

๔. ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใต้
นโยบายรัฐบาล 

(SO) 
๑. มอบอ านาจให้หน่วยงาน

ภายนอกหรือภาคเอกชนท า
หน้าท่ีแทนภายใต้ข้อก าหนดของ
กฎหมาย ซึ่งเป็นการปรับเปลีย่น
บทบาทจากการควบคุมมาเป็น
ก ากับดูแล 

 
 

(WO) 
๑. ออกกฎหมายให้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการชั่งตวงวัดระดับชาต ิหรือ
ให้เช่ือมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. จัดท ามาตรฐานส าหรับห้องปฏบิัตกิาร
สอบเทียบเพื่อการยอมรับในระดับสากล 

๓. เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
ด้านการอนุญาตการน าเข้าส่ง ออก
เครื่องช่ังตวงวัดตามนโยบายรัฐบาล 

อุปสรรค (T) 
๑. งบประมาณจ ากัด 
๒. ขาดการประสาน งานกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ไม่ได้รับการสนับสนุน

บุคลากรอยา่งเพียงพอ 

(ST) 
๑. ของบประมาณโดยอ้างอิงความ

จ าเป็นตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากล 

(WT) 
๑. น าเสนอข้อมูลภาพรวมที่มีความส าคัญ

เกี่ยวกับงาน ช่ังตวงวัดกับผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

๒. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือจ้างที่
ปรึกษาท่ีมีความรู้ความ สามารถในงาน
ที่จ าเปน็เร่งด่วน 

๓. จัดท างบประมาณเพื่อท าการ
ประชาสมัพันธ์ที่มีความน่าสนใจและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 



๔๓ 

 

 

๔.๑.๒.๑  ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (S) และโอกาส (O) : OS ซึ่งจุดแข็งคือการที่
กฎหมายระบุให้มี การมอบอ านาจให้หน่วยงานอ่ืนหรือภาคเอกชนด าเนินการได้ สัมพันธ์กับโอกาสที่
รัฐบาลมีนโยบายให้กระจายอ านาจ ถือเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ช่วยให้การ
ด าเนินงานมีความคล่องตัว 

๔.๑.๒.๒  ความสัมพันธ์ของจุดอ่อน (W) และโอกาส (O) : WO จุดอ่อนของ
องค์การคือ ขาดการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานยังไม่เป็นที่ยอมรับ สัมพันธ์กับโอกาส
ที่รัฐบาลมีนโยบายเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการอนุญาตน าเข้าเครื่องชั่งตวงวัด 

๔.๑.๒.๓  ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (S) และอุปสรรค (T) : ST จากจุดแข็งที่มี
กฎหมายรองรับ มีมาตรฐานสากลอ้างอิง เมื่อน ามาสัมพันธ์กับอุปสรรคในเรื่องของการขาดทั้ง
บุคลากรและงบประมาณสนับสนุน กลยุทธ์ในส่วนนี้ต้องอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานสากลในการ
แสวงหางบประมาณและบุคลากร มาสนับสนุน 

๔.๑.๒.๔  ความสัมพันธ์ของจุดอ่อน (W) และอุปสรรค (T) : WO จุดอ่อนที่ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีและขาดบุคลากรที่มีความช านาญ น ามาสัมพันธ์กับอุปสรรคในด้านงบประมาณ จะ
ได้กลยุทธ์ในการขอตั้งงบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ขอตั้งงบประมาณเพ่ือจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส าหรับงานเร่งด่วน 

 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์การ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ ท าให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ขององค์การ และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ท าให้ได้กลยุทธ์ที่จะน าไปพัฒนางาน โดยผู้ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางพัฒนางานชั่ง
ตวงวัดเชิงกฎหมายของไทย ดังนี้ 

๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑)  ออกกฎหมายให้สามารถจัดตั้งคณะกรรมการชั่งตวงวัดแห่งชาติ โดยมีผู้ แทน 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หน่วยงานทางด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
หน่วยงานทางการแพทย์ ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือท าหน้าที่ในการร่างกฎหมายและพิจารณา
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะตลอดจนการก ากับดูแลการใช้เครื่องชั่งตวงวัด เพ่ือให้ได้กฎหมายและ
ข้อก าหนดส าหรับใช้ก ากับดูแลการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ถูกต้องเที่ยงตรงให้ความเป็นธรรมทางการค้า
และการใช้ในชีวิตประจ าวันของประชาชนผู้บริโภค  

๒)  ควรจัดตั้งหน่วยงานด้านมาตรฐานชั่งตวงวัดต่างๆ ให้เป็นผู้ด าเนินการทดสอบ
คุณลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัดก่อนที่จะน ามาใช้ในประเทศไทย โดยเฉพาะคุณลักษณะทางด้าน
เทคนิคต่างๆ ซึ่งการทดสอบดังกล่าวจ าเป็นจะต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีชั้นสูงและบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านดังจะเห็นได้จากประเทศที่ระบบชั่งตวงวัดมีความเจริญและเข้มแข็ง เครื่องชั่งตวงวัดที่จะ
ผลิตหรือน ามาใช้ต้องผ่าน การทดสอบต้นแบบ (Type Approval) ซึ่งการตรวจสอบต้นแบบเป็นการ
ตรวจสอบสมรรถนะของเครื่อง รวมถึงคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ท าเครื่องชั่งตวงวัด หลังจากผ่านการ
ตรวจสอบต้นแบบแล้วจึงจะสามารถผลิตเครื่องชั่งตวงวัดออกจ าหน่ายหรือใช้งานได้ โดยหน่วยงาน



๔๔ 

 

 

ด้านชั่งตวงวัดเชิงกฎหมายก็จะท าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องชั่งตวงวัดใน
การติดตั้งใช้งานและก ากับดูแลให้เครื่องชั่งตวงวัด มีความถูกต้องเที่ยงตรงขณะใช้งาน 

๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑)  มอบอ านาจให้หน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชนท าหน้าที่แทนภายใต้

ข้อก าหนด ของกฎหมาย ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทจากการควบคุมมาเป็นก ากับดูแลโดยการ
มอบอ านาจให้หน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชนต้องด าเนินการอย่างรัดกุม มีข้อเสนอที่จูงใจ การ
ก าหนดมาตรฐานส าหรับผู้รับมอบอ านาจที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO ต่างๆ มีระบบ การติดตามประเมินผลที่เข้มแข็งต่อเนื่อง 

๒)  ขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ส าหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบต่างๆ 
ของส านักชั่งตวงวัดและศูนย์ชั่งตวงวัดประจ าภาค โดยมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ถือเป็นมาตรฐาน
ส าหรับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของส านักชั่ง
ตวงวัดและ ศูนย์ชั่งตวงวัดประจ าภาคเป็นห้องปฏิบัติการที่ท าหน้าที่ในการสอบเทียบความเที่ยงตรง
ของแบบมาตรา ชั้นสอง และแบบมาตราชั้นสาม ซึ่งใช้ส าหรับตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของ
เครื่องชั่งตวงวัด ตามกฎหมาย ฉะนั้นหากแบบมาตราได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงจาก
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่สากลยอมรับ ก็จะเชื่อมั่นได้ว่าเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้รับ
การรับรองโดยส านักชั่งตวงวัดมีความถูกต้องเที่ยงตรง และยังเป็นการสร้างการยอมรับในระดับสากล 

๓)  ขอรับการรับรองหน่วยตรวจสอบการบรรจุและปริมาณสินค้าหีบห่อตาม
มาตรฐาน ISO/IEC๑๗๐๒๐ : General Criteria for the Operation of Various Types of 
Bodies Performing Inspectionการรับรองระบบงานของหน่วยตรวจ (Inspection Body 
Accreditation) คือการยอมรับ อย่างเป็นทางการว่าหน่วยตรวจ (Inspection Body) มี
ความสามารถและความเป็นกลางในการด าเนินการให้บริการงานตรวจเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 
๑๗๐๒๐ (ISO/IEC ๑๗๐๒๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพในการให้บริการงาน
ตรวจและลดการตรวจประเมินซ้ าซ้อนจากผู้ใช้บริการต่างๆ๑  ทั้งนี้เพ่ือเตรียมพร้อมรับการจัดท า
ข้อก าหนดการตรวจสอบปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อ (Harmonization of Requirements for 
Pre-packaged Products)ตามความตกลงจัดท าข้อก าหนดทางเทคนิคด้านชั่งตวงวัดของประเทศ
สมาชิกอาเซียนให้สอดคล้องกัน(Harmonization of Technical Requirements of Legal 
Metrology among Member States)ภายใต้กรอบการท างานของคณะท างาน Working Group 
on Legal Metrology (WG๓) ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของ
อาเซียน (ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality, ACCSQ) มีหน้าที่ดูแล
กิจกรรมด้าน การมาตรฐาน คุณภาพ และการรับรองของอาเซียน 

๔)  เข้าร่วมโปรแกรมเปรียบเทียบความสามารถห้องปฏิบัติการมวล และ
ห้องปฏิบัติการปริมาตรของอาเซียน ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะสร้างการยอมรับในมาตรฐานของ
ห้องปฏิบัติการของส านักชั่งตวงวัด 

                                                 
๑ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : สรอ. หรือ Management System CertificationInstitute (Thailand), 

http://www.masci.or.th/training_listsub_th.php? listid=๓&sublistid=11) 



๔๕ 

 

 

๕)  เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอนุญาตการน าเข้าเครื่องชั่ง
ตวงวัด ตามนโยบายรัฐบาล โดยการอนุญาตน าเข้าเครื่องชั่งตวงวัด ผู้ประกอบการจะต้องได้รับ
อนุญาตจากส านัก ชั่งตวงวัด กรมการค้าภายในก่อนที่จะน าเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากรได้ 
ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการจะต้องเดินทางเพ่ือติดต่อขออนุญาตระหว่างส านักชั่งตวงวัดและด่าน
ศุลกากร ซึ่งท าให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะช่วย
ให้การด าเนินการสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 

๖)  การอนุมัติงบประมาณประจ าปีจะถูกจ ากัดอยู่เนื่องจากถูกมองว่าเป็นงาน
ประจ า ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องจะต้องใช้โอกาสในการเปิดเสรีทั้งด้านการค้า สังคมและวัฒนธรรม ของ
อาเซียนชี้ให้รัฐบาลเห็นความส าคัญของงานชั่งตวงวัดที่จะต้องเป็นมาตรฐานส าหรับการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมถึงความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของบุคคล ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาให้สามารถรองรับการเปิดเสรีดังกล่าว 

๗)  ที่ผ่านมาการประชาสัมพันธ์จะท าในวงแคบ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการด้านชั่ง
ตวงวัด หรือประชาชนกลุ่มย่อยจ านวนไม่มาหนัก จึงท าให้ประชาชนทั่วไปยังไม่รู้จักงานชั่งตวงวัดว่ามี
ความเกี่ยวกับกับชีวิตประจ าวันอย่างไร ท าให้ประชาชนขาดความตระหนักที่จะดูแลผลประโยชน์ของ
ตนในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชั่งตวงวัด เช่น การใช้บริการสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิง ก๊าซ สินค้าจ าพวกสบู่ ยาสีฟัน อาหารส าเร็จรูป เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ต้องท าอย่างมือ
อาชีพ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง เช่น สื่อทีวี สื่อออนไลน์ 
ซึ่งต้องใช้งบประมาณสนับสนุน ที่เพียงพอ โดยการท าประชาสัมพันธ์แบบนี้อาจลงทุนมากในครั้ง
แรกๆ แต่เมื่อประชาชนรู้จัก ติดหู ครั้งต่อๆไปก็จะใช้งบประมาณน้อยลง แต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่า  

 
ทั้งนี้ หากสามารถการด าเนินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพ่ือปรับปรุงงานระบบ 

ชั่งตวงวัดของไทยให้มีความทัดเทียมกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นต้นแบบ (Bench mark) และ
ระบบงาน ชั่งตวงวัดได้รับการยอมรับในระดับสากล ก็จะช่วยให้ภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กาค้า
การลงทุน รวมไปถึงงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของไทย มีความความเจริญก้าวหน้าและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าที่มุ่งหวังให้กิจกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะการซื้อขายระหว่างประเทศท่ีมุ่งให้มีมาตรฐานทางการชั่งตวงวัดเดียวกัน  
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