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PTB Foreword
Professor Dr. Joachim Hermann Ullrich
PTB President

2018 is a special year for metrology in Thailand. The
Thai economy is celebrating the 20th anniversary
since the National Institute of Metrology (Thailand)
was founded. NIMT and PTB are taking this
opportunity to look back on 20 years of close
and faithful cooperation. Therefore, it is my great
pleasure to extend my congratulations to NIMT
and recognise that its accomplishments have been
achieved in – from a metrological point of view – a
relatively short period of time.
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NIMT’s development is rightly noted as a success
story. Established during the turbulent time of
the Asian financial and economic crisis, NIMT
accomplished accreditation for several laboratories,
as well as the publication of its first Calibration and
Measurement Capabilities in just a few years. Parallel
to these accomplishments, NIMT grew into one of
the leading National Metrology Institutes within
ASEAN and actively helped shape the development of
the Asia Pacific Metrology Programme.
PTB has had the honour of being partners with
NIMT from the beginning, closely accompanying
its development process. These cooperative efforts
went through a demonstrable transformation: During
the first few years, communicating knowledge and
experience was the priority. Then in the following
years, NIMT gradually became a partner of our
Technical Cooperation in promoting metrological
systems in other Asian economies. Today, a new
field of scientific and technological cooperation has
emerged from our partnership, allowing us to master
any current metrological challenges.
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First and foremost, the Thai and German people
that brought life and drive to our Memorandum of
Understanding – signed in 2009 and 2014 – are the
cornerstones of this successful collaboration. They
deserve my sincere gratitude for their overwhelming
commitment and dedication.
This brochure gives a voice to some of these people,
allowing the reader a personal look into the shared
history of our two institutions. I look forward to our
friendship and cooperation deepening, and wish you
happy reading.

คำ�นำ� PTB
ศาสตราจารย์ ดร. โจอาคิม แฮร์มนั อุลล์รคิ
ประธานสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ปีพ.ศ. 2561 เป็นปีพเิ ศษส�ำหรับประชาคมมาตรวิทยาใน
ประเทศไทย เนือ่ งจากเป็นปีทสี่ ถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(มว.) ของประเทศไทยก่อตัง้ มาครบ 20 ปี มว. และ PTB
จึงใช้โอกาสนีย้ อ้ นร�ำลึกไปสูค่ วามร่วมมืออันดีและความ
ผูกพันทีแ่ น่นแฟ้นระหว่างทัง้ สององค์กรตลอดระยะเวลา
20 ปีที่ผ่านมา ผมขอแสดงความยินดี และแสดงความ
ชื่นชมอย่างจริงใจต่อความส�ำเร็จที่ มว. ได้สร้างขึ้นใน
ช่วงเวลาอันสั้นในมุมมองของมาตรวิทยา
พัฒนาการของ มว. คือสิ่งที่ควรได้รับการบันทึกว่าเป็น
เรื่องราวของความส�ำเร็จ แม้จะได้รับการก่อตั้งในช่วง
วิกฤติการเงินและเศรษฐกิจของเอเชีย ในช่วงเวลาเพียง
ไม่กปี่ ี มว. ก็ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบตั ิ
การจนได้รบั การรับรองระบบงานตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ และมี ค วามสามารถในการสอบเที ย บและ
การวัดทีไ่ ด้รบั การยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
(Calibration and Measurement Capabilities: CMC)
พร้อมกันนัน้ มว. ได้เติบโตไปสูก่ ารเป็นสถาบันมาตรวิทยา
ชั้ น น�ำของอาเซี ยน และสนับ สนุน การพัฒนาองค์ก ร
มาตรวิทยาของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific
Metrology Programme) ให้ เ ป็ น รู ป เป็ น ร่ า งขึ้ น มา
อย่างแข็งขัน
PTB รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นพันธมิตรกับ มว. มาตั้งแต่
เริม่ แรก และได้ท�ำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ในทุกย่างก้าวของ
การพัฒนา ความอุตสาหะทีไ่ ด้ทม่ ุ เทร่วมกันมานีไ้ ด้ จะพัฒนา
ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ี สิง่ ส�ำคัญในช่วงปีแรกๆ คือการ
สร้างความรู้และสั่งสมประสบการณ์ ในช่วงถัดมา มว.
เริม่ พัฒนาบทบาทการเป็นพันธมิตรของ PTB ในการให้
ความร่วมมือเทคนิคในการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาในประเทศในทวีปเอเชีย ปัจจุบนั ความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้คอ่ ยๆ เกิดขึน้ ในความ
เป็ น พั น ธมิ ต รของเรา ซึ่ง เปิด โอกาสให้เราได้พัฒนา
ความเชีย่ วชาญในด้านทีท่ า้ ทายใหม่ๆ ของมาตรวิทยาอีก
ด้วย

ก่อนอืน่ ผมขอขอบคุณคนไทยและคนเยอรมันทีไ่ ด้ชว่ ยกัน
ผลักดันให้เกิดบันทึกความเข้าใจระหว่าง มว. และ PTB
ในปี พ.ศ. 2552 และ 2557 ซึง่ เป็นหลักส�ำคัญของความ
ร่วมมือทีด่ นี ี้ ผมชืน่ ชมในความมุง่ มัน่ ของท่านทัง้ หลายทีไ่ ด้
อุทศิ แรงกายแรงใจผลักดันให้บนั ทึกความเข้าใจดังกล่าว
เป็นรูปเป็นร่างขึน้ มา
เอกสารฉบับนีไ้ ด้รวบรวมความคิดผ่านมุมมองต่างๆ ทีม่ ี
ต่อความร่วมมือไป จนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง
สองสถาบัน ผมปรารถนาที่จะเห็นมิตรภาพและความ
ร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานแน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้นไป และ
หวังว่าท่านผู้อ่านจะมีความสุขในการอ่านเอกสารนี้
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NIMT Foreword
Ajchara Charoensook
NIMT Director

Looking back to the first days of NIMT from where
we are today, one can simply feel that so much effort
must have been put in to transform a new National
Metrology Institute (NMI) into a young and upright
one. In case of NIMT, it is also clear that the effort
are international in nature. It might also be said that
NIMT is an outcome of optimising national needs and
international support. International cooperation in
the field of metrology, before NIMT was established,
between Thailand and the US, and Thailand and
Germany, has laid down conceptual foundation for
Thailand’s NMI.
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Over the period of twenty years after establishing,
NIMT has changed significantly in terms of size,
headquarter, technical capability and look. There are
two things that remains unchanged. The first one is
NIMT’s vision to become a trustable and respectable
NMI. The other one is NIMT’s engagement in
international cooperation. The two are intertwined
in NIMT’s own history. All our supporters are
respectable NMIs and very capable. They promote
international cooperation in metrology.
NIMT was founded right after the Asian economic
crisis, which started out in Bangkok. It was difficult
back then to find either proper attention or financial
support from the government since every attention
and monetary measures would be concentrated
in stabilising national monetary system and the
economy. It was not a favourable condition to start a
scientific based institute, let alone an NMI.
Metrology was and is a rare word. Lacking of internal
support, NIMT was very fortunate to receive external
support in terms of technical assistances. Through
these assistances, NIMT has learnt from the best and
grown. Though establishing technical capabilities
was the centre of our work, we have also learnt how
to think, plan and act as an NMI from our interaction
with our sister NMIs. My colleagues and I, as the
first generation of NIMT staff, are living witnesses
of that learning process. I can simply claim that

international cooperation has played a big part in
NIMT development from our day one. And I trust
that international cooperation will continue to shape
NIMT character into the future. We want to be an
outward-looking organisation.
This Brochure records the story I just mentioned.
I hope that, beyond recording a history of this
wonderful and successful cooperation, it will help
us examine our cooperation and international
cooperation in general. I also wish that the Brochure
will provide some hints on what and how a newly
established NMI should and could do in our part to
bring international cooperation forward and to profit
from it in a long lasting manner.
As a member and director of NIMT, I would like to
thank PTB and all her staff for giving us necessary
support during a very crucial period of our existence
so that we can develop ourself, become independent
and find our place in the metrology world, including
making this Brochure possible. Beyond the support,
we also find a precious friendship and partnership
that will continue to be our precious assets in the
years to come.

คำ�นำ� มว.
นางอัจฉรา เจริญสุข
ผูอ้ ำ� นวยการ มว.
เมือ่ เรามองย้อนกลับไปถึงวันแรกที่ มว. ได้ถอื ก�ำเนิดขึน้
เราสามารถรู้สึกได้ถึงความพยายามและทุ่มเทอย่าง
มากมายทีจ่ ะสร้างสถาบันมาตรวิทยาทีเ่ พิง่ ก่อตัง้ ให้กลาย
มาเป็นองค์กรทีม่ คี วามเทีย่ งตรงและเปิดเผย ในกรณีของ
มว. เป็นการท�ำงานและการทุ่มเทความพยายามของ
หลายฝ่าย หลายประเทศ อาจจะกล่าวได้วา่ มว. คือผลลัพธ์
ของการประสานความจ�ำเป็นของประเทศไทยกับความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับมิตรประเทศด้านมาตรวิทยามีมาตัง้ แต่กอ่ น มว. จะได้
รับการก่อตัง้ ความช่วยเหลือ เริม่ แรกจากสหรัฐอเมริกา
และต่อมาก็จากเยอรมนี ช่วยวางรากฐานเชิงแนวคิด
เกี่ยวกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติให้กับเรา
ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา 20 ปี มว. เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ทัง้
ขนาด ทีต่ งั้ ความสามารถทางวิชาการและภาพลักษณ์ แต่
มีสองสิง่ ทีค่ งเดิม ไม่เปลีย่ นแปลง ประการแรกคือวิสยั ทัศน์
ที่จะเป็นสถาบันมาตรวิทยาที่ทุกคนเชื่อถือและวางใจได้
ประการที่สองคือการมีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ทั้ ง สองสิ่ง ที่นี้เกี่ยวพัน กัน ในประวัติศ าสตร์
ของเรา ผูท้ สี่ นับสนุนเราทัง้ หมดเป็นสถาบันมาตรวิทยา
ทีไ่ ด้รบั เชือ่ ถือและวางใจ และมีความสามารถทางวิชาการ
สูงมาก ทุกสถาบันสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านมาตรวิทยา
มว. ได้รบั การก่อตัง้ หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจเพียงไม่นาน
เป็นเรื่องที่ยากล�ำบากในตอนนั้นที่จะได้รับความสนใจ
หรือการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมจากรัฐบาล
เนือ่ งจากรัฐบาลต้องทุม่ ความสนใจและงบประมาณไปที่
การสร้างเสถียรภาพให้กบั ระบบการเงินและเศรษฐกิจของ
ประเทศ สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ไม่เหมาะกับการ
เริ่มต้นสถาบันทางวิทยาศาสตร์เลย มิใยต้องกล่าวถึง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มาตรวิทยาไม่เป็นทีร่ จู้ กั ในประเทศไทย ในความโชคไม่ดี
ที่หาการสนับสนุนภายในประเทศได้ล�ำบาก มว. ก็มีโชค
มากๆ ทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือทางวิชาการจากต่างประเทศ
ด้วยความช่วยเหลือเหล่านี้ มว. ได้เรียนรู้จากสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติทดี่ ที สี่ ดุ และเติบโตขึน้ แม้วา่ การสร้าง
ความสามารถทางวิชาการจะเป็นหัวใจของงานของเรา

แต่ มว. ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคิด การวางแผนและการ
ด�ำเนินกิจกรรม
ตามภารกิจและวิสยั ทัศน์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
แบบเต็มศักยภาพ โดยมีสถาบันมาตรวิทยาชั้นน�ำจาก
ต่างประเทศคอยเป็นพี่เลี้ยง ดิฉันและเพื่อนร่วมงาน
ในฐานะของบุคลากรรุ่นแรกของ มว. เราคือพยานของ
กระบวนการเรียนรู้ที่ว่านั้น ดิฉันสามารถอ้างได้อย่าง
สะดวกใจว่าความร่วมมือระหว่างประเทศมีส่วนส�ำคัญ
ต่ อ การพั ฒ นา มว. ตั้ ง แต่ วั น แรก และดิ ฉั น เชื่ อ ว่ า
ความร่วมมือระหว่างประเทศจะยังคงสร้างบุคลิกลักษณะ
ให้ มว. ต่อไปในอนาคต มว. ต้องการจะเป็นองค์กรที่
เปิดกว้างและเปิดเผย
เอกสารชิน้ นีบ้ นั ทึกเรือ่ งราวทีด่ ฉิ นั เพิง่ กล่าวถึง ดิฉนั หวังว่า
เอกสารนี้ นอกเหนือที่จะบันทึกเรื่องราวที่ดีและประสบ
ผลดีแล้ว จะช่วยให้เราได้ทบทวนความร่วมมือระหว่าง
เราและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยรวมดิฉนั ยังหวัง
อีกว่า เอกสารนี้จะบอกใบ้ว่าสิ่งที่สถาบันมาตรวิทยา
อายุนอ้ ยควรท�ำอะไรและน่าจะท�ำคือิ อะไรเพือ่ ท�ำให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศมีความก้าวหน้า และให้ความ
ร่วมมือนั้นสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรของเราได้อย่าง
ยั่งยืน
ในฐานะสมาชิกและผูอ้ �ำนวยการของ มว. ดิฉนั ขอขอบคุณ
PTB และเจ้าหน้าที่ของ PTB ทุกคนที่ได้หยิบยื่นความ
ช่วยเหลือให้แก่เราในช่วงเวลาที่ส�ำคัญต่ออนาคตของ
องค์กรของเรา จนท�ำให้เราสามารถพัฒนาตัวเอง เติบโต
ขึน้ จนมีอสิ ระทีจ่ ะหาจุดยืนของเราในโลกของมาตรวิทยา
รวมทัง้ ทีไ่ ด้ท�ำเอกสารนีใ้ ห้เป็นจริงขึน้ มาด้วย ยิง่ ไปกว่าความ
ช่วยเหลือใดๆ ทีเ่ ราได้รบั มว. ได้พบมิตรภาพทีม่ คี า่ และ
ความเป็นพันธมิตรทีจ่ ะเป็นทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ ของเราต่อไป
ในอนาคต
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Looking back at 20 years
of cooperation
The National Metrology System Development Act
was adopted in Thailand in 1997, and based on this
law NIMT was established in 1998. The national
institute of metrology came about as a merger of the
metrological divisions of the Department of Science
Service, and the Thailand Institute of Scientific and
Technological Research. Although both institutes
worked in the area of metrology, there was no
recognised metrological institute up until this time.
The structure of the new NMI had to be built up from
scratch. They didn’t have a building nor any qualified
or administrative members of staff, let alone
experience. NIMT was still in its infancy.
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The first director at NIMT, Prayoon Shiowattana,
started in March 1998 and met the challenges
competently. PTB and NIMT also began working with
each other in 1998. The first milestone for NIMT: In
1999 the institute was already one of 38 NMIs that
signed the CIPM Mutual Recognition Agreement. In
2003 NIMT was able to establish its own institute
building with the help of the Development Bank of
Japan, which was completed in 2006. Japan’s national
institute of metrology, NIMJ, offered support by
sending subject matter experts to Thailand.
It was especially important that NIMT strove for
DKD accreditation at the start: It quickly lead to
international recognition. NIMT had to contend
against established Thai institutes and become
competent under tonnes of pressure. The results
themselves show just how tenacious the state
institution has remained: Between 2001 and 2003
NIMT laboratories received accreditation from the
German DKD in the following areas: mass, length,
electrical quantities, temperature, pressure &
vacuum. Meanwhile it was accredited with eight
metrics by the ASNITE and the DKD.

The fact that industries in Thailand – especially small
and medium sized enterprises – were unable to use
a metrological infrastructure as part of the quality
infrastructure, was a fundamental problem at the
beginning of this project. The agreed upon approach
to this project was to establish a calibration service
for the industry. NIMT and PTB focused their efforts
on establishing this calibration service, and soon a
national QI and value chains were developed.
The joint project Promotion of Thai Calibration
Services lasted 10 years. The first phase ran from
1999 to 2003 and the second phase ran from 2004
and 2008. During this time PTB received various
visiting guest scientists from Thailand, who took
part in the doctoral program in cooperation with the
Technische Universität Braunschweig.
Joining the Asia Pacific Metrology Programme
gave NIMT a huge boost: Becoming a member of
the APMP was a cornerstone in allowing NIMT
and PTB to work together. It also helped PTB to
bring Thai experts into projects in other countries,
some of which later developed into trilateral
cooperation with these countries. In time, NIMT
took on a leadership role in the APMP Development
Committee , and became part of technical work
teams such as the Technical Committee for Quality
Systems. NIMT has progressively taken on the role
of an anchor economy in the region, and has signed
and implemented MoUs with most countries in
the region. Since 2017, Ajchara Charoensook has
lead NIMT as its director. A fast ascent from a
collaborator to a strong NMI that provides technical
assistance across Asia.

มองย้อนกลับไปใน 20 ปี
ที่ผ่านมาของความร่วมมือ
พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติมีผล
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2540 และจากจุดนัน้ มว. ได้รบั การจัด
ตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ. 2541 มว. เกิดขึ้นจากการรวมกันของ
ฝ่ า ยมาตรวิ ท ยาของกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารและ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แม้วา่ ทัง้ สองสถาบันจะท�ำงานด้านมาตรวิทยา แต่ในขณะ
นัน้ ก็ไม่มสี ถาบันมาตรวิทยาทีไ่ ด้รบั การยอมรับ โครงสร้าง
ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติแห่งใหม่ต้องเริ่มต้นสร้าง
จากกระดาษเปล่า ไม่มอี าคาร ไม่มเี จ้าหน้าทีท่ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม ทัง้ สายวิชาการและบริหาร ประสบการณ์มเี พียง
น้อยนิด มว. ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
ผู้อ�ำนวยการคนแรกของ มว. นายประยูร เชี่ยววัฒนา
เผชิญกับความท้าทายหลากหลาย ได้เริ่มวาระในเดือน
มีนาคมปี พ.ศ. 2541 PTB และ มว. เริม่ ต้นท�ำงานด้วย
กันในปี พ.ศ. 2541 ชั่วโมงบินเริ่มแรกของ มว. คือในปี
พ.ศ. 2542 มว. เป็นหนึ่งใน 38 สถาบันมาตรวิทยา
ที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันของ CIPM ใน
ปี พ.ศ. 2546 มว. สามารถจัดตั้งอาคารของสถาบัน
ได้ด้วยความช่วยเหลือของธนาคารเพื่อการพัฒนาของ
ประเทศญีป่ นุ่ อาคารดังกล่าวสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2549
สถาบันมาตรวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่นได้มอบความช่วย
เหลือโดยการส่งผู้เชี่ยวชาญมายัง มว.
การได้รบั การรับรองระบบงานจาก DKD ตัง้ แต่ชว่ งต้นเป็น
ความพยายามทีส่ �ำคัญอย่างยิง่ เพราะน�ำไปสูก่ ารได้รบั การ
ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างรวดเร็ว มว. ต้องขับเคีย่ ว
กับสถาบันอื่นในประเทศที่ได้รับการจัดตั้งและพัฒนา
มาแล้ว และต้องเป็นสถาบันที่มีความสามารถให้ได้ภาย
ใต้สภาวะกดดันมหาศาล ซึ่งผลลัพธ์ปรากฏขึ้นมาอย่าง
ชัดเจนแล้วว่า มว. มีความแข็งแกร่งอย่างไร โดยระหว่าง
ปี พ.ศ. 2544 และ 2546 ห้องปฏิบัติก ารของ มว.
ได้รบั การรับรองระบบงานจาก DKD ในสาขาต่างๆ อาทิ
สาขามวล ความยาว ปริมาณทางไฟฟ้า อุณหภูมิ ความดัน
และสุญญากาศ อีกทัง้ มว. ได้รบั การรับรองระบบงานจาก
ASNITE และ DKD อีก 8 กลุ่มสาขา

ข้อเท็จจริงทีว่ า่ ผูป้ ระกอบการ SME ในประเทศไทยยังไม่
สามารถใช้โครงสร้างพืน้ ฐานทางมาตรวิทยาในฐานะทีเ่ ป็น
ส่วนหนึง่ ของโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพได้คอื ปัญหา
พื้นฐานเมื่อเริ่มต้นโครงการนี้ ดังนั้นจึงเห็นชอบร่วมกัน
ว่าแนวทางการท�ำงานคือการสร้างบริการสอบเทียบ
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง มว. และ PTB ได้ทุ่มเท
ความพยายามในการผลักดันให้จดั ตัง้ บริการสอบเทียบนี้
และจากนั้นไม่นาน โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศและห่วงโซ่คุณค่าก็ได้รับการพัฒนา
โครงการความร่วมมือ Promotion of Thai Calibration
Services มีระยะเวลาด�ำเนินการ 10 ปี ระยะแรกด�ำเนิน
การระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึง 2546 และระยะที่สอง
ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง 2551 ในช่วงเวลา
ดังกล่าวนัน้ PTB ได้รบั นักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทย
หลายคนทีม่ าศึกษาในระดับปริญญาเอกในความร่วมมือ
กับ Technical University of Braunschweig
การร่วมเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือด้านมาตรวิทยา
ภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก (Asia-Pacific Metrology
Programme: APMP) ส่งเสริมบทบาท มว. อย่างมาก
การเป็นสมาชิกดังกล่าวเป็นฐานของการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่าง มว. และ PTB รวมทั้งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ PTB
สามารถเชิ ญ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญชาวไทยมาร่ ว มในโครงการ
ความร่วมมือในประเทศอืน่ ความร่วมมือในบางประเทศ
ได้พฒ
ั นาไปสูโ่ ครงการไตรภาคี จากนัน้ มว. ได้รบั บทเป็น
ผู้น�ำในคณะกรรมการประเทศก�ำลังพัฒนาของ APMP
และเข้าร่วมในคณะกรรมการวิชาการด้านระบบคุณภาพ
มว. พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนได้รับบทบาทในการเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคและได้ลงนามความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค นางอัจฉรา เจริญสุข ได้เข้ามาน�ำ
มว. ในฐานะผูอ้ �ำนวยการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เพียงระยะ
เวลาไม่กี่ปีกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดจน มว. กลาย
มาเป็นสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่เข้มแข็ง ที่สามารถ
ด�ำเนินความร่วมมือและพัฒนาทางเทคนิคกับประเทศ
ต่างๆ ทั่วเอเชีย
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A Journey Through Time
Dr. Clemens Sanetra has been a constant part of the
collaborations between PTB and NIMT. The freelance
consultant was already commissioned by PTB 20 years
ago, when NIMT was founded.

and to share experiences with other economies in
the region. This developed into multiple trilateral
cooperations with other national institutes – and
PTB was part and parcel from the start. At the
same time, Thailand was focused on establishing
a complete quality infrastructure, part of which is
now the accreditation body servicing the calibration
laboratories of the Thai Industrial Standards
Institute.
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‘When NIMT started, they didn’t have their own
building, and only four calibration laboratories in
Thailand. Today there are between 150 and 200, all
of which are accredited, and NIMT is considered the
leading metrological institute in the region’, he says.
Equipment, personnel and education were the focus
in the first years of cooperation. Those early years
were dedicated to making the new national institute
of metrology and its services well known across the
country. ‘That’s why we started by working towards
being recognised as internationally accredited and we
managed this very quickly’, explains Sanetra. ‘At the
same time, we focused on the industrial laboratories,
supporting and encouraging them to send their
measurement standards to NIMT for calibration.’
The next step was working in the supraregional
Asia Pacific Metrology Programme. The best NIMT
metrologists worked tirelessly to share the institute’s
knowledge and competence on an international level

‘Then we widened our scope even further and
looked for practical applications, for which we then
underwent the whole process of standardisation,
testing and accreditation’, Sanetra explains. ‘In this
manner we could see precisely where problems arose
in the value chain and resolve them.’
Food safety was the most important application
NIMT explored – for example, finding out how to
ensure that tinned pineapple wasn’t polluted with
heavy metals or that mangos were free of pesticides.
Thailand has been operating without any direct
support for a few years now. NIMT experts are
independently supporting their neighbouring
economies, such as Indonesia, the Philippines
and Myanmar. The PTB’s partnership is now one
of scientific and technological cooperation. ‘This
involves working together on equal terms to forward
research and the exchanging of education’, the
consultant explains.
Those people who were active in the first years of
NIMT are retiring little by little, ceding the field to
a younger generation. ‘But that’s not a problem’,
Sanetra says reassuringly. ‘They’ve grown up in this
field of work and know what’s important about it.’

การเดินทางผ่านเวลา
ดร. เคลเมนส์ ซาเนตรา เป็นส่วนหนึง่ ของความร่วมมือระหว่าง PTB และ มว. ในฐานะทีป่ รึกษาอิสระทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
PTB ให้ทำ� งานในโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศไทยมากว่า 20 ปี และร่วมอยูก่ บั มว. มาตัง้ แต่วนั ที่ มว. ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้

“ตอนที่ มว. เริม่ ต้นนัน้ พวกเขาไม่มแี ม้กระทัง่ อาคารเป็น
ของตัวเอง และประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เพียงแค่ 4 แห่ง ปัจจุบนั มีประมาณ 150 – 200 แห่งที่
ได้รบั การรับรองระบบงานแล้ว และ มว. ได้รบั การยอมรับ
ว่าเป็นสถาบันมาตรวิทยาชัน้ น�ำของภูมภิ าค” ดร. ซาเนตรา
กล่าว
เครื่องมือ บุคลากร และความรู้ คือสิ่งที่โครงการความ
ร่วมมือให้ความสนใจในปีแรกๆ โดยความสนใจหลัก
คือการท�ำให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่เพิ่งตั้งขึ้นมา
ใหม่และบริการสอบเทียบของ มว. เป็นทีร่ จู้ กั ในประเทศ
“นัน่ คือเหตุผลว่าท�ำไมเราจึงเริม่ ต้นด้วยการท�ำงานทีม่ งุ่
ไปสู่การได้รับการรับรองระบบงานในระดับนานาชาติ
และเราก็สามารถท�ำได้ในเวลาอันรวดเร็ว” ดร. ซาเนตรา
อธิ บ าย “ในขณะเดี ย วกั น เราก็ มุ ่ ง ความสนใจไปที่
ห้องปฏิบตั กิ ารในภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ส่งเครื่องมือมารับบริการสอบเทียบที่ มว.”
ขั้นตอนต่อไปคือการท�ำงานในระดับภูมิภาค คือองค์กร
ความร่วมมือด้านมาตรวิทยาภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ (AsiaPacific Metrology Programme: APMP) นักมาตรวิทยา
ของ มว. ท�ำงานอย่างเต็มทีเ่ ต็มความสามารถเพือ่ แบ่งปัน
ความรูแ้ ละความสามารถในระดับนานาชาติและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์กบั เพือ่ นร่วมภูมภิ าค สิง่ เหล่านี้ จึงท�ำให้การ
พัฒนาไปสูค่ วามร่วมมือไตรภาคีกับสถาบันมาตรวิทยา
ระดั บ ชาติ อื่ น ๆ และ PTB คื อ อี ก หุ ้ น ส่ ว นส�ำคั ญ
ในความร่ ว มมื อ นั้ น ตั้ ง แต่ แ รก ในเวลาเดี ย วกั น นี้
ประเทศไทยก็ได้มุ่งความสนใจไปที่การสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพที่สมบูรณ์ ส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
พื้ น ฐานนี้ ก็ คื อ องค์ ก รให้ ก ารรั บ รองระบบงานของ
ส�ำนั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมซึ่ ง ให้
บริการรับรองระบบคุณภาพแก่ห้องปฏิบัติสอบเทียบ
ในปัจจุบัน

จากนั้นเราก็ขยายขอบเขตความร่วมมือออกไปอีก และ
มองหาการประยุกต์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งท�ำให้เรา
ขยายไปสูก่ ระบวนการก�ำหนดมาตรฐาน การทดสอบและ
การรับรองระบบงาน” ดร. ซาเนตราอธิบาย “การบริหาร
จัดการในลักษณะนี้ ท�ำให้เราสามารถมองเห็นปัญหา
ในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) อย่างชัดเจนว่า เกิดขึ้น
จากจุดใดและท�ำการแก้ไขสิ่งเหล่านั้น”
ความปลอดภัยทางอาหารคือการประยุกต์ทสี่ �ำคัญทีส่ ดุ ที่
มว. ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการค้นหา ตัวอย่างเช่น การหาวิธี
การที่จะรับประกันว่าสับปะรดกระป๋องไม่ปนเปือ้ นโลหะ
หนัก หรือมะม่วงปราศจากยาฆ่าแมลง
ประเทศไทยสามารถด�ำเนินงานโดยไม่จ�ำเป็นต้องรับ
การสนับสนุนโดยตรงมาเป็นสักพักแล้ว ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
มว. ได้เข้าไปช่วยประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ ดังนั้น ความเป็นพันธมิตรกับ
PTB ได้เปลีย่ นผ่านไปสูค่ วามร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี “ซึง่ หมายถึงการท�ำงานร่วมกันอย่างเท่าเทียม
เพื่อผลักดันการวิจัยไปข้างหน้า” ที่ปรึกษาอิสระอธิบาย
พนักงานรุน่ แรกๆ ของ มว. ค่อยๆ เกษียณไป เปิดพืน้ ทีใ่ ห้
คนรุ่นต่อไปได้เข้ามามากขึ้น “แต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง”
ดร. ซาเนตราให้ความมัน่ ใจ “พวกเขาโตมาในสาขานี้ และ
รู้ว่าอะไรคือสิ่งส�ำคัญ”
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verification
came first...
Dr Eberhard Seiler on how cooperation began:
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Cooperation with Thailand officially began in 1993
with the ‘Amelioration of Legal Metrology’ project,
in partnership with the Central Bureau of Weights
and Measures, Ministry of Commerce. The initiative
originated from NIMT, as they wanted to create a
support system for the expansion of nationwide
verification. A core theme of the project was the
practical education and training of young Thai
people by the German verification authorities ,
supplemented by the theoretical component being
taught at the Eichakademie in Munich. After passing
the final examination, the group made good on their
qualifications and used them to expand and develop
Thailand’s verification standards. Other project
activities included planning and equipping regional
weights and measures offices that had been given the
necessary resources by the Ministry.
An example of this would be the implementation of
obligatory verification of rice moisture analysers.
The basis of this need for verification were farmers’
complaints about questionable price reductions
for their rice because the moisture level was too
high. Testing the analysers on a regular basis easily

removed this bone of contention. Success stories
such as these had a positive impact across the region,
particularly because of the active involvement in the
Asia-Pacific Legal Metrology Forum. The Thais shared
their knowledge and experience freely in workshops
and seminars in this region. In 2010 the International
Organization of Legal Metrology awarded the Thai
Legal Metrology Service international recognition
by presenting the OIML Award for Excellent
Achievements in Legal Metrology in Developing
Countries.
Since metrological measurement and testing
equipment was required to adhere to national
standards that Thailand was still in the process of
building, the PTB provided NIMT with standards to
adhere to, and, from this, both working and personal
relationships arose between NIMT and PTB.
As this metrological collaboration was so successful,
NIMT felt encouraged, and sought out a cooperative
relationship with PTB which officially started in
1999 with the Support of metrology and the national
calibration service project.

การทวนสอบมาก่อน
ดร. เอเบอร์ฮาร์ด ซีเลอร์ ความร่วมมือเริม่ ต้นได้อย่างไร

ความร่วมมือกับประเทศไทยเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ
ในปี พ.ศ. 2536 ในโครงการ “ปรับปรุงมาตรวิทยา
เชิงกฎหมาย” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับส�ำนักงานกลาง
ชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ จากนั้นโดยความริเริ่ม
จากส�ำนักงานกลางชั่งตวงวัด ซึ่งต้องการที่จะสร้าง
ระบบสนับสนุนเพื่อขยายการทวนสอบทั่วประเทศ การ
ด�ำเนินงานหลักของโครงการนี้คือการศึกษาเชิงปฏิบัติ
และการอบรมคนไทยรุ่นใหม่จากผู้มีอ�ำนาจด้านการ
ทวนสอบจากประเทศเยอรมนี เสริมด้วยการเรียนรู้องค์
ประกอบทางทฤษฎีทโี่ รงเรียนไอค์อคาเดมี ในเมืองมิวนิค
หลังจากส�ำเร็จหลักสูตรแล้ว เด็กไทยกลุ่มนี้ก็จะใช้ความ
รูแ้ ละวุฒกิ ารศึกษาทีไ่ ด้รบั ไปขยายและพัฒนามาตรฐาน
การทวนสอบของประเทศไทย โครงการนี้ยังประกอบ
ไปด้วยการวางแผนและการติดตั้งเครื่องมือที่ส�ำนักงาน
ชั่งตวงวัดภูมิภาคซึ่งได้รับการสนับสนุนที่จ�ำเป็นจาก
กระทรวง
ตัวอย่างหนึ่งคือ การทวนสอบเครื่องวิเคราะห์ความชื้น
ของข้าว มูลเหตุของเรื่องนี้มาจากการร้องเรียนของ
เกษตรกรเกี่ ย วกั บ การรั บ ซื้ อ ข้ า วในราคาต�่ ำ อย่ า งน่ า
สงสัย โดยอ้างว่าข้าวมีความชื้นสูงเกินไป การทดสอบ
เครื่องวิเคราะห์เป็นประจ�ำจะขจัดสาเหตุขั้นพื้นฐานของ
ความขัดแย้งได้ง่ายๆ ความส�ำเร็จในลักษณะนี้ส่งผล
กระทบเชิงบวกตลอดภูมภิ าค โดยเฉพาะเมือ่ ฟอรัมมาตร
วิทยาเชิงกฎหมายของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (AsiaPacific Legal Metrology Forum: APLMF) เข้ามา
ร่วมท�ำงานด้วยอย่างแข็งขัน ฝ่ายไทยได้แบ่งปันความ
รู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติ
การและสัมมนาที่จัดในภูมิภาค ในปี 2553 องค์การ
มาตรวิทยาเชิงกฎหมายระหว่างประเทศ (International
Organization of Legal Metrology: OIML) ได้มอบ
รางวัล OIML Award for Excellent Achievements
in Legal Metrology in Developing Countries ให้แก่
งานบริการด้านมาตรวิทยาเชิงกฎหมายของไทย

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและการทดสอบทาง
มาตรวิทยา ต้องยึดโยงกับมาตรฐานการวัดแห่งชาติ ซึง่
ประเทศไทยขณะนัน้ ยังคงอยูร่ ะหว่างกระบวนการจัดตัง้
ช่วงเวลานั้น PTB ได้มอบมาตรฐานการวัดให้แก่ มว.
เพื่อให้เป็นหลักในห่วงโซ่สอบกลับได้ทางการวัดและ
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จากจุดนี้ความสัมพันธ์ในด้านการท�ำงานและระหว่าง
บุ ค ลากรของ มว. และ PTB ก็ ไ ด้ ง อกงามขึ้ น ความ
ร่วมมือทางมาตรวิทยานี้ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง
จึงท�ำให้ มว. ได้รับแรงบันดาลใจและแสวงหาความร่วม
มือกับ PTB จนมาสู่การก่อตั้ง ความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ด้วยโครงการ
สนับสนุนมาตรวิทยาและบริการสอบเทียบระดับชาติ
(Support of metrology and the national calibration
service project)

Local Project
Officers were
the Key
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เจ้าหน้าที่โครงการ
ในพื้นที่คือกุญแจ

Project leader, Andrea Ulbrich, on the PTB’s international
cooperation projects in Thailand. At the centre:
Value Chains for Agricultural Products.

หัวหน้าโครงการ อันเดรีย อุลบริค เล่าเกีย่ วกับโครงการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของ PTB ในประเทศไทย
ทีศ่ นู ย์กลาง: ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

‘Together with our partners in Thailand, we have
taken a deeper look at various value chains and have
checked these through our QI lens. We investigated
shrimp and chilli pastes, and tinned pineapple, for
example. In order to analyse the entire value chain,
one has to build contacts to the industry. The local
project officers were the key to achieving this. They
have followed the project closely over the years,
building relationships with trainees and organising
meetings. They explained to the entrepreneurs how
German technical cooperation operates, and why and
how activities are undertaken to improve the quality
infrastructure.

“PTB และพันธมิตรของเราในประเทศไทยได้รว่ มกันพินจิ
แต่ละข้อต่อของห่วงโซ่คุณค่า (value chain) อาทิ กะปิ
น�้ ำ พริ ก และสั บ ปะรดกระป๋ อ ง โดยใช้ แ นวคิ ด เรื่ อ ง
โครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพ (quality infrastructure)
เป็นตัวอย่างในการพิจารณา เพือ่ วิเคราะห์ภาพรวมของ
ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า เราได้ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ คนใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ เจ้าหน้าที่โครงการในพื้นที่คือกุญแจ
ทีท่ �ำให้บรรลุผลส�ำเร็จ พวกเขาได้ตดิ ตามโครงการอย่าง
ใกล้ชิดตลอดหลายปี ติดต่อผู้ร่วมงาน และจัดประชุม
พวกเขายังอธิบายวิธีการท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทาง
เทคนิคชาวเยอรมันให้แก่ผู้ประกอบการทราบถึงเหตุผล
และวิธดี �ำเนินการอย่างไร ทีน่ �ำไปสูก่ ารปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพ

Working together with
local specialists has
facilitated communication
and intercultural
understanding. It isn’t
surprising that other
countries, such as Nepal,
Sri Lanka, India and
Indonesia, have started
using this approach for
their projects as well.
From the German side,
Mrs. Nadine Bibinger,
project assistant for many
years, has been a linchpin in all this, working on the
organisational and administrative side of things.
When our Thai partners came for study visits to
Germany for example, which was always a highlight.’

การท�ำงานร่วมกันกับผูเ้ ชีย่ วชาญท้องถิน่ ท�ำให้การสือ่ สาร
และการท�ำงานข้ามวัฒนธรรมง่ายขึน้ มาก จึงไม่เป็นทีน่ า่
แปลกใจทีป่ ระเทศอืน่ เช่น เนปาล ศรีลงั กา อินเดีย และ
อินโดนีเซีย เริ่มที่จะใช้แนวทางนี้ในการด�ำเนินโครงการ
ในฝรัง่ เยอรมันก็เช่นกัน เรามี นาดีน บิบนิ เกอร์ เธอได้ท�ำ
หน้าที่ผู้ช่วยประสานงานของโครงการมาเป็นเวลานาน
เธอคือบุคคลที่เชื่อมร้อยทุกอย่างที่ว่ามานี้ผ่านเอกสาร
และการประสานระหว่างองค์กรกับองค์กร การไปศึกษา
ดูงานที่เยอรมนีของบุคลากรฝั่งไทยคือกิจกรรมที่สร้าง
สีสันให้กับโครงการอย่างยิ่ง

Kitchen to the world – Project for
Healthy Food from Thailand
‘Consultation for the development of quality infrastructure with special emphasis on agricultural
products – Phase II’, an integral component of the German-Thai programme “Strengthening of the
competitiveness and eco-efficiency of SMEs“ coordinated by the GTZ.
Target fulfilled: QI system flaws were corrected, one example being problems in residue analytics.
The number of products rejected at the EU border saw a considerable reduction in just 2 years.

ครัวโลก
โครงการอาหารจากประเทศไทยปลอดภัย
การปรึกษาหารือเพือ่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพทีเ่ น้นรองรับผลผลิตทางการเกษตร ระยะที่ 2
องค์ประกอบส�ำคัญของโปรแกรมเยอรมัน-ไทย “เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจของ SMEs” ซึง่ GTZ เป็นผูป้ ระสานงานโครงการ
บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ คือ ข้อบกพร่องของโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพได้รบั การแก้ไข ตัวอย่างของปัญหาที่
เกิดจากการวิเคราะห์สารตกค้าง (residue analytics) และได้รบั การแก้ไข คือ จ�ำนวนสินค้าทีถ่ กู ตีกลับทีช่ ายแดน
ของ EU ลดจ�ำนวนลงอย่างเห็นได้ชดั ในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ 2 ปี
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‘Good for
the economy’
Charun Yafa, a chemist and member of NIMT
since 1999
‘I started out in the mass lab. Back then I was just
a junior and didn’t have much to do with the PTB
experts. Later PTB asked me if I could help via the
Metrology Society of Thailand. We put the whole
value chain under the microscope, from the farm
through airports and European borders and all
the way to the supermarket. We used NIMT labs
and reference values for our analysis. I’ve been
supporting the development of chemical metrology
in Indonesia for several years now. We had to start
from scratch there, building labs that we are aiming
to bring to the NIMT level.
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For example, farmers can have the pesticide levels
of their crops tested and be certified accordingly.
It’s good for the farmer, good for the people eating
the crops and good for
the environment too.
We were able to apply
this concept developed
with support from PTB
to meat products as
well. Producers can
officially certify that
their meat products
are free of poisonous
Nitrofuran or heavy metals.
Again, this is profitable
for both producers
and consumers. In the
future we’ll concentrate on testing food in general,
environmental measurements and medical diagnostic
methods.
Working together with PTB has certainly been of use
to the economy in Thailand. The industry has become
more competitive and is exporting more now that
the products are recognisably certified all over the
world.’

ดีต่อเศรษฐกิจ
ดร. จรัญ ยะฝา นักเคมีและพนักงาน มว.
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2542
“ผมเริ่มท�ำงานที่ห้องปฏิบัติการมวล ในขณะนั้นผมเป็น
พนักงานที่มีอาวุโสน้อย และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผู้เชี่ยวชาญจาก PTB มากนัก ต่อมาภายหลัง ผมได้เข้า
มามีสว่ นร่วมกับกิจกรรมของทาง PTB ผ่านทางสมาคม
มาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ซึ่งด�ำเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพการส่งออกอาหาร เน้นการส่งออกผักและผลไม้
เราติดตามห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของการส่งออกผักและผลไม้จาก
ประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรป ตั้งแต่แปลงเกษตร ผ่าน
สนามบิ น และเขตแดนของสหภาพยุ โ รป และตลอด
เส้นทางไปจนถึงซุปเปอร์มาร์เก็ต เราใช้ห้องปฏิบัติการ
ของ มว. และค่าอ้างอิงจาก มว. ในการวิเคราะห์ของเรา
ปัจจุบนั ผมได้เข้าไปช่วยสนับสนุนการพัฒนามาตรวิทยา
เคมีในอินโดนีเซียมาหลายปีจนถึงขณะนี้ เราต้องเริม่ ต้น
จากศูนย์แล้วสร้างห้องปฏิบตั กิ ารมาตรวิทยาทีเ่ ราตัง้ ใจจะ
ให้อยู่ในระดับเดียวกับห้องปฏิบัติการของ มว.
ตัวอย่างเช่น เกษตรกรสามารถส่งพืชผลทางการเกษตรไป
ทดสอบหาระดับของยาฆ่าแมลงและได้รบั การรับรองตาม
ผลการทดสอบนัน้ สิง่ นีด้ ตี อ่ เกษตรกร ดีตอ่ ผูท้ ซี่ อื้ พืชผล
การเกษตรนั้น และดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เราสามารถ
ประยุกต์แนวคิดทีพ่ ฒ
ั นาจากการสนับสนุนของ PTB นีก้ บั
เนื้อสัตว์อีกด้วย ผู้ผลิตสามารถรับรองว่าผลิตภัณฑ์จาก
เนือ้ สัตว์ของตนปราศจากสารพิษ เช่น ไนโตรฟิวแรน และ
โลหะหนัก ซึง่ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคต่างได้ประโยชน์จากการ
นี้เช่นกัน ในอนาคตเราจะเน้นหนักในด้านการทดสอบ
อาหาร การวัดทางสิ่งแวดล้อมและวิธีการตรวจวินิจฉัย
ทางการแพทย์
การท�ำงานร่วมกับ PTB สามารถน�ำไปใช้งานได้จริงในภาค
เศรษฐกิจของประเทศไทย กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ได้รบั การ
ยอมรับทัว่ โลก ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถแข่งขัน
และส่งออกได้มากขึน้ ”

‘The right experts
for the job...’

ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม
กับงาน

Tawat Changpan was at NIMT from 1998 to 2012.
During this time he was also an active part of technical
cooperation in many Asian countries, including the
Philippines.

ร.อ. ธวัช ช่างปั้น อยู่กับ มว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึง
พ.ศ. 2555 ในช่วงเวลาดังกล่าวเขาเป็นคนหนึง่ ทีท่ ำ� งาน
ในโครงการความร่วมมือทางเทคนิคอย่างแข็งขันใน
หลายประเทศในเอเชีย รวมทั้งในฟิลิปปินส์

‘We started virtually from scratch and have learned
a lot. We’ve worked hard and become internationally
recognised. When I was asked if I wanted to help
develop calibration laboratories for pressure
measurement in the Philippines, I said yes, because
I knew that I had enough experience to do it at that
time.

“เราเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลย และเราได้เรียนรู้อย่าง
มากมาย เราท�ำงานหนัก และในทีส่ ดุ ก็ได้รบั การยอมรับ
จากนานาชาติ เมื่อผมได้รับการทาบทามให้ช่วยพัฒนา
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านความดันในฟิลิปปินส์ ผม
ตอบตกลง เพราะผมรู้ว่า ในขณะนั้นผมมีประสบการณ์
พอที่จะท�ำได้แล้ว

I’d been taught by the experts at PTB, after all. We
cherished how well they were able to share their
knowledge with us. They took us through everything
step by step, explaining what equipment we need and
how to treat it. There was always homework so we
could practise. The next time we met we would check
whether our efforts had worked. Then there’d be
another task to try. That’s how they brought theory
and practise together.

ผมได้รบั การสอนจากผูเ้ ชีย่ วชาญที่ PTB (นีค่ อื เหตุผลของ
ความมัน่ ใจ) ในท้ายทีส่ ดุ เราชืน่ ชมทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญของ PTB
สามารถทีจ่ ะหยิบยืน่ แบ่งปันความรูใ้ ห้เรา พวกเขาพาเรา
เดินผ่านแต่ละขั้นตอนทีละขั้นๆ อธิบายว่าเราต้องการ
อุปกรณ์อะไร และจะใช้มันอย่างไร ผมได้รับการบ้าน
ตลอด เพราะฉะนัน้ ผมก็ตอ้ งฝึกฝนตลอด แล้วเราก็จะมา
ทบทวนว่า สิ่งที่เราพยายามไปนั้น ใช้ได้หรือไม่ในการ
พบกันครัง้ ถัดไป แล้วการบ้านใหม่กจ็ ะมา นัน่ คือวิธกี ารที่
ผู้เชี่ยวชาญ PTB น�ำทฤษฎีและการปฏิบัติมาบรรจบกัน

The people working at PTB were exactly the right
experts for the job. We worked together closely,
discussed a lot and quarrelled, but I think even that
was a good thing. We were teachers and students,
but we became friends.’

คนทีท่ �ำงานที่ PTB คือผูเ้ ชีย่ วชาญในงานนัน้ ๆ จริงๆ เรา
ท�ำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิด เราหารือและโต้แย้งกัน
มากมาย แต่ผมคิดว่านัน่ เป็นสิง่ ทีด่ ี เพราะจากการเป็นครู
กับลูกศิษย์ เรากลายมาเป็นเพื่อนกันในที่สุด”
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Recipe for Success

สูตรของความส�ำเร็จ

Uwe Miesner was the leader of the Asian work group
from 2012 to 2017. He has watched NIMT’s rapid
development and has recognised the following recipe for
success:

อูเว มีสเนอร์ เป็นหัวหน้ากลุม่ ความร่วมมือในทวีปเอเชีย
ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2560 เขาเฝ้าดูการพัฒนาที่
รวดเร็วของ มว. และได้รวบรวมสิง่ ทีเ่ ขาคิดว่าคือสูตร
ของความส�ำเร็จ

‘For one thing, there was obviously a strong demand
in the Thai industry for a national metrology
institute, as Thailand had been lacking acknowledged
calibration services for a long time. Against this
backdrop, PTB and the Japanese NMIJ were in
a position to offer support and guidance to an
emerging institute, such as NIMT, that was eager to
learn and to develop. Most importantly, however, it
was thanks to the dedicated management team at
NIMT, that had the vision, commitment and capacity
to bring NIMT up to an international top level. And
that has been able to develop and nourish excellent
personal relationships with PTB experts. This has all
considerably eased our cooperative efforts.‘

“สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ อุตสาหกรรมไทยต้องการสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยขาด
บริการสอบเทียบทีไ่ ด้รบั การยอมรับมาเป็นเวลานาน ใน
บริบทเช่นทีว่ า่ นี้ PTB และสถาบันมาตรวิทยาแห่งประเทศ
ญีป่ นุ่ (NMIJ) สามารถทีจ่ ะให้การสนับสนุนและค�ำชีแ้ นะ
ต่อสถาบันที่ก�ำลังเติบโตขึ้นเช่น มว. ซึ่งปรารถนาที่จะ
เรียนรู้และพัฒนา อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ ทีม
บริหารที่ทุ่มเทของ มว. ที่มีวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นและ
ความสามารถที่จะน�ำ มว. ไปสู่ระดับแนวหน้าของโลก
รวมทัง้ สามารถพัฒนาและประคับประคองความสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้นในระดับปัจเจกกับผู้เชี่ยวชาญของ PTB สิ่งนี้
เอือ้ อ�ำนวยให้การด�ำเนินความร่วมมือเป็นไปได้โดยสะดวก

A Reason to Celebrate
Prayoon Shiowattana, director of NIMT from 1998 to 2002, during the PTB president visit in 2014
‘...20 years ago, when NIMT was established under the worst economic crisis of the country, we
were struggling for survival. Among friends who extended their helping hands at the time we most
needed were the PTB experts and PTB scientists, who not only trained our young staffs but also
showed us how the best metrologists should perform. They also helped in setting a high standard
for us to strive for. Without such thoughtful help, it would not be possible for NIMT to have
become who we are today ....’

มีเหตุผลที่จะฉลอง
นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อ�ำนวยการ มว. ช่วง พ.ศ. 2541 – 2545 และในช่วงที่ประธานของ PTB
(PTB President) เดินทางมาเยือนในปี พ.ศ. 2557
“เมือ่ 20 ปีทแี่ ล้ว มว. ได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ ภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ และพวกเรากระเสือกกระสนทีจ่ ะหา
ทางรอด ในบรรดามิตรทีย่ นื่ มือเข้ามาช่วยเราในขณะทีเ่ ราต้องการความช่วยเหลือนัน้ มีผเ้ ู ชีย่ วชาญและนักวิทยาศาสตร์ PTB
ด้วย เขาไม่เพียงแต่ให้การอบรมพนักงานรุน่ หนุม่ สาวของเรา แต่เขาเองยังเป็นตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นว่านักมาตรวิทยาชัน้ ยอด
เป็นอย่างไร พวกเขาช่วยตัง้ มาตรฐานขัน้ สูงให้พวกเราได้พยายามไปให้ถงึ หากไม่มคี วามช่วยเหลือทีล่ กึ ซึง้ นัน้ มว. อาจจะยัง
ไม่สามารถเดินมาถึงจุดที่เราเดินมาถึงได้ในวันนี้”
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‘Thinking
in new
dimensions’
Dr. Sivinee Sawatdiaree, at NIMT since 2002
When the physicist Dr. Sivinee Sawatdiaree was
working towards her doctorate at PTB, NIMT didn’t
exist yet. ‘I was impressed with the remarkable
facilities and saw how well theory and practise are
linked here’, she said. She took these experiences
with her to NIMT, as well as her strong relationships
with her erstwhile PTB colleagues. ‘If I needed
technical consultations I got them, and I receive
some sort of special status just because PTB
was always seen as a prestigious institution’, she
emphasises.
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The physicist has been working at the NIMT since
2002 and has taken on the most various of tasks
there. ‘It was especially important to me to promote
scientific cooperation with other national institute
of metrology in Japan, China and Korea’, she
explains. Today she’s witnessing the generational
shift which, from her perspective, has two sides.
‘It will be difficult as the older colleagues will take
their managerial experience with them. But on the
other hand, the younger generation can now develop
stronger ideas for the future. Because we need to
start thinking in new dimensions for NIMT’, she says.
The institute should be playing a greater role in the
international arena, and spend more time taking part
in the development of national and international
standards.
Dr. Sawatdiaree is optimistic that they can manage
all of this. NIMT developed much faster than the
national institutes of metrology in neighbouring
countries. ‘It was extraordinary, and was made
possible thanks to the PTB’s cooperative efforts, but
also to our own tenacity’, she is confident to report.
‘Having competent support structures is one thing,
but you have to know how to use it in as efficient a
way as possible too.’

คิดในมิติใหม่
ดร. สิวินีย์ สวัสดิ์อารี อยู่กับ มว. มาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2545
ในสมัยที่นักฟิสิกส์ ดร. สิวินีย์ สวัสดิ์อารี ก�ำลังท�ำวิจัย
ระดับปริญญาเอกอยู่ที่ PTB นั้น ประเทศไทยยังไม่มี
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ “ฉันประทับใจในความพร้อม
ของห้องปฏิบัติการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการ
ท�ำงาน รวมทัง้ ได้เห็นการเชือ่ มต่อทีย่ อดเยีย่ มของภาคทฤษฎี
และการปฏิบตั ”ิ เธอน�ำประสบการณ์นตี้ ดิ ตัวเธอมายัง มว.
รวมทัง้ ความสัมพันธ์ทแี่ นบแน่นกับเพือ่ นร่วมงานของเธอ
ที่ PTB “ถ้าฉันต้องการค�ำปรึกษาทางเทคนิค ฉันก็จะ
ได้รบั ค�ำปรึกษานัน้ และฉันก็ได้รบั สิง่ ทีค่ ล้ายๆ กับสถานะ
พิเศษ เพราะ PTB ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันที่มี
เกียรติและน่านับถือ” เธอย�้ำ
ดร. สิวินีย์ ท�ำงานที่ มว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และได้
ท�ำงานมากมายหลายด้าน “การส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์กบั สถาบันมาตรวิทยาของประเทศญีป่ นุ่ จีน
และเกาหลีใต้ มีความส�ำคัญต่อฉันมาก” เธออธิบาย ในวัน
นี้เธอก�ำลังเฝ้ามองการเปลี่ยนรุ่น (generational shift)
ทีก่ �ำลังเกิดขึน้ ซึง่ จากมุมมองของเธอ การเปลีย่ นรุน่ นีม้ ี
สองด้าน “คงจะมีความล�ำบากพอสมควร เมือ่ คนรุน่ อาวุโส
ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการบริหาร พาประสบการณ์นนั้ ไปกับ
พวกเขา แต่ในอีกด้านหนึง่ คนรุน่ ใหม่กจ็ ะสามารถพัฒนา
แนวคิดใหม่ส�ำหรับอนาคต เพราะเราจ�ำเป็นต้องเริ่ม
ต้นคิดถึง มว. ในมิติใหม่ๆ” เธอกล่าว สถาบันควรที่จะมี
บทบาทมากขึน้ ในเวทีระหว่างประเทศและให้เวลามากขึน้
ในการพัฒนามาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ
ดร. สิวนิ ยี ์ คาดหวังในทางทีด่ วี า่ (คนรุน่ ถัดไปของ มว.) จะ
สามารถบริหารจัดการสิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงนี้ ทีผ่ า่ นมา มว.
พัฒนาเร็วกว่าสถาบันมาตรวิทยาของประเทศเพือ่ นบ้าน
“นีค่ อื สิง่ พิเศษ และต้องขอบคุณในการด�ำเนินความร่วมมือ
อย่างทุ่มเทของ PTB แต่ก็ต้องขอบคุณการยืนหยัดของ
มว. เองด้วย” เธอกล่าวอย่างมัน่ ใจ “การมีโครงสร้างการ
สนับสนุนทีม่ สี มรรถนะ ผ่านการไตร่ตรองและวางแผนมา
เป็นอย่างดีเป็นเรือ่ งหนึง่ แต่เราก็ตอ้ งรูว้ า่ จะใช้โครงสร้าง
นั้นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด”

2015 Evaluation: Reached Many Goals
On the 3rd of December 2015 the evaluation report for German-Thai scientific and technical
cooperation was released, issued by the Center for Evaluation (CEval), Saarbrücken, on behalf of
PTB. More than 40 interviews and countless documents were analysed by the evaluation team.
The result was a positive one. According to the report, the metrological system in Thailand had
‘developed remarkably well’. ‘NIMT ranks among the leading NMIs in ASEAN and disposes of
numerous entries in Calibration and Measurement Capability database of the International Bureau
of Weights and Measures, both in physical and chemical metrology. NIMT plays an active role
in the Asia Pacific Metrology Programme and also became a close and valued partner of PTB’s
cooperation activities in Asia.’
The coordination and communication that went into the procedures and elaborate design of the
projects certainly received top marks. Individual, institutional and systemic cooperation was all
very successful according to the CEval evaluation team.

การประเมินปี พ.ศ. 2558: บรรลุหลาย
จุดมุง่ หมาย
เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รายงานการประเมินความร่วมมือเยอรมัน-ไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับการเผยแพร่โดย Center for Evaluation (CEval) ซาร์บรึคเคน ในนามของ PTB คณะผู้ประเมิน
ได้สัมภาษณ์บุคคลมากกว่า 40 คนและวิเคราะห์เอกสารอีกจ�ำนวนมาก
ผลทีอ่ อกมาเป็นบวก รายงานดังกล่าวสรุปว่า “ระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยได้พฒ
ั นาขึน้ อย่างดีเลิศ”
“มว. อยู่ในระดับของสถาบันมาตรวิทยาชั้นน�ำของอาเซียน และมีความสามารถในการสอบเทียบจ�ำนวน
หลายรายการทีป่ รากฏบนฐานข้อมูลของส�ำนักงานชัง่ ตวงวัดระหว่างประเทศ ทัง้ มาตรวิทยาทางฟิสกิ ส์และ
มาตรวิทยาทางเคมี มว. มีบทบาทในองค์กรความร่วมมือด้านมาตรวิทยาภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ (Asia-Pacific
Metrology Programme: APMP) และได้กลายมาเป็นพันธมิตรทีใ่ กล้ชดิ และมีคา่ ของ PTB ในการด�ำเนิน
ความร่วมมือในทวีปเอเชีย”
การประสานงานและการสือ่ สารทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนวิธแี ละรูปแบบของโครงการได้รบั คะแนนสูงมาก
คณะผู้ประเมินของ CEval ประเมินว่า เป็นความร่วมมือที่ประสบความส�ำเร็จในทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล
ระดับองค์กรและในเชิงระบบ
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One of the First scientists
Involved
The nuclear physicist and director of NIMT,
Ajchara Charoensook, talks about her career and future challenges:

My intention when joining NIMT was to set up an
electrical calibration laboratory that could be readily
capable to serve the needs of industries. At that time,
I had very little knowledge and experience to manage
the laboratory. The “Promotion of Thai Calibration
Services Project” was the first technical cooperation
project from PTB that was provided to NIMT. The
project aimed at establishing a network of calibration
laboratories, strengthening of NIMT and promoting
the Thai accreditation body.
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of calibration laboratories had helped building up
technical capacities for newly established calibration
laboratories in the country. The program also enabled
NIMT to interact with the laboratories, through which
NIMT also learned to be an NMI in practice.
On the occasion of 20th Anniversary of NIMT, I would
like to express my sincere thanks to the PTB project
and all PTB experts for their kind assistance and
supports to NIMT. We will be continually developing
national measurement standards to serve the
demands of accurate measurements of the country
and playing a key role to support National Quality
Infrastructure as well as creating more tangible
impacts on the applications of metrology through
economics and social development.

Future challenges
The project provided technical training and
organizational consulting in the process of
competency building to NIMT. More than 60 technical
experts and 40 visits of technical consultants were
received by the institute. A large number of NIMT’s
staff and management were trained. As a result of the
PTB supports, NIMT’s electrical calibration services
has gained international recognition and appeared on
the BIPM website within 4 years.
Working with PTB experts was the starting point for
NIMT to extend our cooperation with other NMIs,
in order to improve and expand our measurement
capabilities, as well as to participate in technical
working groups in the APMP and other regional
bodies. Furthermore, the program to build a network

‘The role of a National Metrology Institute is not
limited to develop and maintain the National
Measurement Standards and to ensure through
a calibration service the unbroken chain of
measurements – that was needed – from the highest
level down to the measurement instruments used in
industry. It also needs to create tangible impact on
Economic and Social Development.
By doing these NIMT has to work closely with the
National Standard Body, the National Accreditation
Bodies and all main actors of the quality
infrastructure to support the Nation’s products and
services to international standards and to make a
significant contribution to the competitiveness of
nation’s industry to global market.’

หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมก่อตั้ง มว.
นักฟิสกิ ส์นวิ เคลียร์และปัจจุบนั คือ ผูอ้ ำ� นวยการ มว. นางอัจฉรา เจริญสุข เล่าถึงเส้นทางการท�ำงานของเธอและความท้าทาย
ในอนาคต
ความตั้งใจเมื่อมาร่วมงานกับ มว. คือการก่อตั้งห้อง
ปฏิบตั กิ ารสอบเทียบทางไฟฟ้าทีส่ ามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ในทันที ในเวลานัน้ ดิฉนั
มีความรู้และประสบการณ์ไม่มากนักในการบริหารห้อง
ปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมการให้บริการสอบเทียบ
ของประเทศไทย” เป็ น โครงการความร่ ว มมื อ ทาง
วิชาการโครงการแรกที่ PTB ให้ความช่วยเหลือ มว.
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อการสร้างเครือข่าย
ห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบในประเทศ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั มว. และส่งเสริมองค์กรให้การรับรองของประเทศ
โครงการนี้ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ค�ำปรึกษาด้าน
การด�ำเนินงาน เพือ่ สร้างความสามารถให้แก่ มว. โดยมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวนกว่า 60 คน และทีป่ รึกษาทางเทคนิค
เดินทางมาให้ค�ำแนะน�ำกว่า 40 ครัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ของ มว. จ�ำนวนมากที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดความรู ้
และประสบการณ์ ด ้ า นวิ ช าการ ผลของความช่ ว ย
เหลื อ ดั ง กล่ า วท�ำให้ บ ริ ก ารสอบเที ย บทางไฟฟ้ า ของ
สถาบันได้รับการยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
และความสามารถดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ และปรากฏบน BIPM Website ภายในระยะ
เวลา 4 ปีนับจากก่อตั้ง
การท�ำงานร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ PTB นับได้วา่ เป็นจุดเริม่
ต้นส�ำหรับ มว. ในการขยายความร่วมมือไปยังสถาบัน
มาตรวิทยาประเทศอื่น เพื่อปรับปรุงและขยายความ
สามารถทางการวัด รวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
คณะท�ำงานวิชาการของ APMP และองค์กรระดับภูมิ
ภาคอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครือข่าย ยังช่วยสร้างความ
สามารถทางวิชาการให้กับห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่
เกิดขึ้นใหม่ในประเทศอีกด้วย และเปิดโอกาสให้ มว. ได้
ท�ำงานร่วมกับห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบดังกล่าว ซึง่ ช่วย
ให้ มว. ได้เรียนรูท้ จี่ ะเป็นสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติใน
ทางปฏิบัติอีกด้วย

เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 20 ปีของ มว. ดิฉนั ขอถือโอกาสนี้
ขอบคุณจากใจจริงไปยังผู้ที่มีส่วนให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนทั้งหมดภายใต้โครงการความร่วมมือนี้ มว.
ยังคงมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อตอบ
สนองความต้องการของการวัดที่ถูกต้องของประเทศ
และเป็นบทบาทที่ส�ำคัญส�ำหรับส่งเสริมโครงสร้างพื้น
ฐานทางคุณภาพของประเทศ พร้อมไปกับการสร้าง
ผลกระทบเชิงประจักษ์ เพือ่ การประยุกต์ใช้มาตรวิทยาสู่
ภาคเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
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ความท้าทายในอนาคต
บทบาทของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มิได้จ�ำกัดอยูเ่ พียง
การพัฒนาและรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ หรือการ
ค�้ำประกันห่วงโซ่การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาผ่าน
บริการสอบเทียบจากระดับความแม่นย�ำสูงสุด ลงไปสู่
เครือ่ งมือวัดในภาคอุตสาหกรรมเท่านัน้ สถาบันยังจ�ำเป็น
ต้องสร้างผลกระทบทางบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย
ในการท�ำสิ่งเหล่านี้ให้ส�ำเร็จ มว. จะต้องท�ำงานร่วมกับ
องค์กรก�ำหนดมาตรฐาน องค์กรให้การรับรองระบบงาน
และหน่วยหลักอืน่ ๆ ในโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ เพือ่ สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ
ประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และ
เป็นส่วนทีส่ �ำคัญยิง่ ในการเสริมสร้างให้ภาคอุตสาหกรรม
ไทย สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
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Looking forward

มองไปข้างหน้า

We wish the best to all our friends at NIMT, in the
knowledge that they will continue to master any
hurdles in their path, and we express our gratitude
for the deep friendship that have grown between
PTB and NIMT. After experiencing so many
groundbreaking developments, we are certain that
the future holds more international education, new
comparative measurements and diverse consultations
for NIMT.

เราส่งความปรารถนาดีถงึ เพือ่ นของเราทุกคนที่ มว. ด้วย
ความมัน่ ใจว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆ ที่
เข้ามาในเส้นทางของพวกเขา เราขอแสดงความขอบคุณ
ต่อมิตรภาพทีล่ กึ ซึง้ ทีไ่ ด้เติบโตงอกงามระหว่าง PTB และ
มว. หลังจากทีไ่ ด้ประสบความส�ำเร็จในด้านต่างๆ มา เรา
เชือ่ มัน่ ว่า ในอนาคต มว. จะสนับสนุนสถาบันมาตรวิทยา
อื่นๆ ในด้านการศึกษาอบรม การสร้างการสอบกลับได้
ทางมาตรวิทยา และให้ค�ำปรึกษามากยิ่งขึ้นไปอีก

The path from routine work to applied tasks for
the economy is now open and NIMT will walk
along it confidently and successfully. Topics
such as renewable energy, electromobility and
biomedicine will surely play a role in the future
of metrology at NIMT. The people at NIMT have
always shown dedication and will continue to expand
their contributions to the economy. Maintaining
scientific and technical cooperation with NIMT is
very important to us, and exploring new possible
collaborations is something we wholeheartedly look
forward to for the future.

เส้นทางของ มว. นับจากนี้ จะเปลีย่ นจากการท�ำงานตาม
ภารกิจ ไปสูก่ ารท�ำงานเพือ่ ประยุกต์มาตรวิทยา เพือ่ สร้าง
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ ซึง่ การที่ มว. จะเดินไปตามเส้นทาง
นี้ได้อย่างมั่นใจและประสบความส�ำเร็จ มว. จะต้องน�ำ
มาตรวิทยาไปตอบโจทย์ของพลังงานทางเลือก การขนส่ง
ด้วยพลังงานไฟฟ้า (electromobility) และชีวการแพทย์
(biomedicine) ในอนาคต ชาว มว. ได้แสดงให้เราเห็น
เสมอมาถึ ง ความทุ ่ ม เทที่ จ ะมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ และเขาจะพัฒนาการมีส่วนร่วม
นั้นต่อไป การรักษาความร่วมมือทางวิชาการและความ
ร่วมมือ(ในการให้การสนับสนุน)ทางเทคนิค(กับประเทศ
ที่สาม) ร่วมกับ มว. ส�ำคัญส�ำหรับ PTB และการเสาะ
หาความร่วมมือด้านอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคตคือสิ่งที่เรา
มุ่งมาดปรารถนา
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