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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.
 
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.
 

PtB Foreword
Professor Dr. Joachim Hermann Ullrich
PTB President

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.

© Physikalisch-Technische Bundesanstalt
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ปีพ.ศ. 2561 เป็นปีพิเศษสำ�หรบัประช�คมม�ตรวทิย�ใน

ประเทศไทย เนือ่งจ�กเป็นปีทีส่ถ�บนัม�ตรวทิย�แห่งช�ติ 

(มว.) ของประเทศไทยก่อตัง้ม�ครบ 20 ปี มว. และ PTB  

จงึใช้โอก�สนีย้้อนรำ�ลกึไปสูค่ว�มร่วมมอือนัดแีละคว�ม 

ผกูพนัทีแ่น่นแฟ้นระหว่�งทัง้สององค์กรตลอดระยะเวล�  

20 ปีที่ผ่�นม� ผมขอแสดงคว�มยินดี และแสดงคว�ม 

ช่ืนชมอย่�งจริงใจต่อคว�มสำ�เร็จที่ มว. ได้สร้�งขึ้นใน 

ช่วงเวล�อันสั้นในมุมมองของม�ตรวิทย�

พัฒน�ก�รของ มว. คือสิ่งที่ควรได้รับก�รบันทึกว่�เป็น 

เรื่องร�วของคว�มสำ�เร็จ แม้จะได้รับก�รก่อตั้งในช่วง 

วิกฤติก�รเงินและเศรษฐกิจของเอเชีย ในช่วงเวล�เพยีง 

ไม่กีปี่ มว. ก็ประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รพฒัน�ห้องปฏบิตัิ

ก�รจนได้รบัก�รรบัรองระบบง�นต�มม�ตรฐ�นระหว่�ง

ประเทศ และมีคว�มส�ม�รถในก�รสอบเทียบและ 

ก�รวดัทีไ่ด้รบัก�รยอมรบัต�มข้อตกลงระหว่�งประเทศ  

(Calibration and Measurement Capabilities: CMC)   

พร้อมกนันัน้ มว. ได้เตบิโตไปสู่ก�รเป็นสถ�บนัม�ตรวทิย�

ชั้นนำ�ของอ�เซียน และสนับสนุนก�รพัฒน�องค์กร

ม�ตรวิทย�ของภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific 

Metrology Programme) ให้เป็นรูปเป็นร่�งขึ้นม� 

อย่�งแข็งขัน

PTB รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นพันธมิตรกับ มว. ม�ตั้งแต่ 

เริม่แรก และได้ทำ�ง�นเคยีงบ่�เคยีงไหล่ในทกุย่�งก้�วของ 

ก�รพฒัน� คว�มอตุส�หะทีไ่ด้ทุม่เทร่วมกนัม�นีไ้ด้ จะพฒัน� 

ไปสูก่�รเปลีย่นแปลงทีด่ ีสิง่สำ�คญัในช่วงปีแรกๆ คอืก�ร 

สร้�งคว�มรู้และสั่งสมประสบก�รณ์ ในช่วงถัดม� มว.  

เริม่พฒัน�บทบ�ทก�รเป็นพนัธมติรของ PTB ในก�รให้ 

คว�มร่วมมือเทคนิคในก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ระบบ 

ม�ตรวทิย�ในประเทศในทวปีเอเชยี ปัจจบุนัคว�มร่วมมอื 

ท�งวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยไีด้ค่อยๆ เกดิขึน้ในคว�ม

เป็นพันธมิตรของเร� ซึ่งเปิดโอก�สให้เร�ได้พัฒน� 

คว�มเชีย่วช�ญในด้�นทีท้่�ท�ยใหม่ๆ ของม�ตรวทิย�อกี 

ด้วย

คำ�นำ� PTB
ศาสตราจารย์ ดร. โจอาคมิ แฮร์มนั อลุล์รคิ
ประธานสถาบันมาตรวทิยาแห่งสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี

ก่อนอืน่ ผมขอขอบคณุคนไทยและคนเยอรมนัท่ีได้ช่วยกนั 

ผลักดันให้เกิดบันทึกคว�มเข้�ใจระหว่�ง มว. และ PTB  

ในปี พ.ศ. 2552 และ 2557 ซึง่เป็นหลักสำ�คญัของคว�ม 

ร่วมมือทีดี่นี ้ผมชืน่ชมในคว�มมุง่มัน่ของท่�นทัง้หล�ยทีไ่ด้

อทุศิแรงก�ยแรงใจผลกัดนัให้บนัทกึคว�มเข้�ใจดงักล่�ว 

เป็นรปูเป็นร่�งข้ึนม�

เอกส�รฉบบันีไ้ด้รวบรวมคว�มคดิผ่�นมมุมองต่�งๆ ทีม่ ี

ต่อคว�มร่วมมือไป จนถึงคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งทั้ง 

สองสถ�บัน ผมปร�รถน�ท่ีจะเห็นมิตรภ�พและคว�ม 

ร่วมมือของท้ังสองหน่วยง�นแน่นแฟ้นยิ่งๆ ข้ึนไป และ 

หวังว่�ท่�นผู้อ่�นจะมีคว�มสุขในก�รอ่�นเอกส�รนี้
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nIMt Foreword

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.

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 

Ajchara Charoensook
NIMT Director

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. 
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เมือ่เร�มองย้อนกลบัไปถงึวนัแรกที ่มว. ได้ถอืกำ�เนดิขึน้  

เร�ส�ม�รถรู้สึกได้ถึงคว�มพย�ย�มและทุ่มเทอย่�ง 

ม�กม�ยท่ีจะสร้�งสถ�บนัม�ตรวทิย�ทีเ่พิง่ก่อตัง้ให้กล�ย 

ม�เป็นองค์กรทีม่คีว�มเทีย่งตรงและเปิดเผย ในกรณขีอง  

มว. เป็นก�รทำ�ง�นและก�รทุ่มเทคว�มพย�ย�มของ

หล�ยฝ่�ย หล�ยประเทศ อ�จจะกล่�วได้ว่� มว. คอืผลลัพธ์

ของก�รประส�นคว�มจำ�เป็นของประเทศไทยกับคว�ม 

ช่วยเหลือจ�กต่�งประเทศ คว�มร่วมมอืระหว่�งประเทศไทย

กบัมติรประเทศด้�นม�ตรวทิย�มีม�ตัง้แต่ก่อน มว. จะได้

รับก�รก่อต้ัง คว�มช่วยเหลอื เริม่แรกจ�กสหรฐัอเมรกิ� 

และต่อม�ก็จ�กเยอรมนี ช่วยว�งร�กฐ�นเชิงแนวคิด 

เกี่ยวกับสถ�บันม�ตรวิทย�แห่งช�ติให้กับเร� 

ตลอดเวล�ทีผ่่�นม� 20 ปี มว. เปล่ียนแปลงอย่�งมีนยั ทัง้ 

ขน�ด ทีต้ั่ง คว�มส�ม�รถท�งวชิ�ก�รและภ�พลักษณ์ แต่ 

มสีองส่ิงทีค่งเดมิ ไม่เปล่ียนแปลง ประก�รแรกคอืวสัิยทศัน์ 

ที่จะเป็นสถ�บันม�ตรวิทย�ที่ทุกคนเช่ือถือและว�งใจได้ 

ประก�รท่ีสองคือก�รมีส่วนร่วมในคว�มร่วมมอืระหว่�ง

ประเทศ ทั้งสองสิ่งที่นี้เกี่ยวพันกันในประวัติศ�สตร ์

ของเร� ผูท้ีส่นบัสนนุเร�ทัง้หมดเป็นสถ�บันม�ตรวทิย� 

ทีไ่ด้รบัเช่ือถอืและว�งใจ และมีคว�มส�ม�รถท�งวชิ�ก�ร 

สงูม�ก ทกุสถ�บนัสนบัสนนุส่งเสรมิคว�มร่วมมอืระหว่�ง 

ประเทศด้�นม�ตรวิทย�

มว. ได้รบัก�รก่อตัง้หลงัจ�กวกิฤตเิศรษฐกจิเพยีงไม่น�น 

เป็นเรื่องที่ย�กลำ�บ�กในตอนนั้นที่จะได้รับคว�มสนใจ  

หรือก�รสนับสนุนงบประม�ณที่เหม�ะสมจ�กรัฐบ�ล  

เนือ่งจ�กรฐับ�ลต้องทุม่คว�มสนใจและงบประม�ณไปที่

ก�รสร้�งเสถยีรภ�พให้กับระบบก�รเงนิและเศรษฐกิจของ 

ประเทศ สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจแบบนี้ไม่เหม�ะกับก�ร 

เร่ิมต้นสถ�บันท�งวิทย�ศ�สตร์เลย มิใยต้องกล่�วถึง 

สถ�บันม�ตรวิทย�แห่งช�ติ  

ม�ตรวทิย�ไม่เป็นทีรู่จ้กัในประเทศไทย ในคว�มโชคไม่ด ี

ที่ห�ก�รสนับสนุนภ�ยในประเทศได้ลำ�บ�ก มว. ก็มีโชค 

ม�กๆ ทีไ่ด้รบัคว�มช่วยเหลือท�งวชิ�ก�รจ�กต่�งประเทศ 

ด้วยคว�มช่วยเหลือเหล่�นี้ มว. ได้เรียนรู้จ�กสถ�บัน 

ม�ตรวทิย�แห่งช�ตทิีด่ทีีสุ่ด และเตบิโตขึน้ แม้ว่�ก�รสร้�ง 

คว�มส�ม�รถท�งวิช�ก�รจะเป็นหัวใจของง�นของเร�  

คำ�นำ� มว.
นางอจัฉรา เจรญิสขุ
ผูอ้�านวยการ มว.

แต่ มว. ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคิด ก�รว�งแผนและก�ร 

ดำ�เนินกิจกรรม

 

ต�มภ�รกจิและวสัิยทศัน์ของสถ�บนัม�ตรวทิย�แห่งช�ติ 

แบบเต็มศักยภ�พ โดยมีสถ�บันม�ตรวิทย�ช้ันนำ�จ�ก 

ต่�งประเทศคอยเป็นพี่เลี้ยง ดิฉันและเพื่อนร่วมง�น  

ในฐ�นะของบุคล�กรรุ่นแรกของ มว. เร�คือพย�นของ 

กระบวนก�รเรียนรู้ท่ีว่�นั้น ดิฉันส�ม�รถอ้�งได้อย่�ง 

สะดวกใจว่�คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศมีส่วนสำ�คัญ

ต่อก�รพัฒน� มว. ตั้งแต่วันแรก และดิฉันเชื่อว ่� 

คว�มร่วมมอืระหว่�งประเทศจะยงัคงสร้�งบคุลกิลักษณะ 

ให้ มว. ต่อไปในอน�คต มว. ต้องก�รจะเป็นองค์กรท่ี 

เปิดกว้�งและเปิดเผย

เอกส�รชิน้นีบ้นัทึกเร่ืองร�วทีด่ฉัินเพิง่กล่�วถงึ ดฉัินหวงัว่� 

เอกส�รนี้ นอกเหนือที่จะบันทึกเรื่องร�วที่ดีและประสบ 

ผลดีแล้ว จะช่วยให้เร�ได้ทบทวนคว�มร่วมมือระหว่�ง

เร�และคว�มร่วมมอืระหว่�งประเทศโดยรวมดฉินัยงัหวงั 

อีกว่� เอกส�รนี้จะบอกใบ้ว่�สิ่งท่ีสถ�บันม�ตรวิทย� 

อ�ยนุ้อยควรทำ�อะไรและน่�จะทำ�คือิอะไรเพือ่ทำ�ให้คว�ม

ร่วมมือระหว่�งประเทศมีคว�มก้�วหน้� และให้คว�ม

ร่วมมือนั้นสร้�งประโยชน์ให้กับองค์กรของเร�ได้อย่�ง

ยั่งยืน

ในฐ�นะสม�ชกิและผูอ้ำ�นวยก�รของ มว. ดฉินัขอขอบคณุ 

PTB และเจ้�หน้�ที่ของ PTB ทุกคนที่ได้หยิบยื่นคว�ม 

ช่วยเหลือให้แก่เร�ในช่วงเวล�ท่ีสำ�คัญต่ออน�คตของ 

องค์กรของเร� จนทำ�ให้เร�ส�ม�รถพฒัน�ตวัเอง เตบิโต 

ขึน้จนมอีสิระทีจ่ะห�จดุยนืของเร�ในโลกของม�ตรวทิย�  

รวมท้ังท่ีได้ทำ�เอกส�รนีใ้ห้เป็นจริงข้ึนม�ด้วย ยิง่ไปกว่�คว�ม

ช่วยเหลอืใดๆ ทีเ่ร�ได้รบั  มว. ได้พบมติรภ�พทีม่ค่ี�และ 

คว�มเป็นพนัธมติรทีจ่ะเป็นทรพัย์สนิทีม่ค่ี�ของเร�ต่อไป 

ในอน�คต
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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.
 
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.
 

LookIng Back at 20 years 
oF cooPeratIon

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.
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พระร�ชบัญญัติพัฒน�ระบบม�ตรวิทย�แห่งช�ติมีผล 

บงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 2540 และจ�กจดุนัน้ มว. ได้รับก�รจดั 

ตัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2541 มว. เกิดขึ้นจ�กก�รรวมกันของ 

ฝ่�ยม�ตรวิทย�ของกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รและ

สถ�บนัวจัิยวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

แม้ว่�ทัง้สองสถ�บนัจะทำ�ง�นด้�นม�ตรวทิย� แต่ในขณะ

น้ันกไ็ม่มสีถ�บนัม�ตรวทิย�ทีไ่ด้รับก�รยอมรับ โครงสร้�ง

ของสถ�บนัม�ตรวทิย�แห่งช�ตแิห่งใหม่ต้องเริ่มต้นสร้�ง

จ�กกระด�ษเปล่� ไม่มีอ�ค�ร ไม่มีเจ้�หน้�ทีท่ีมี่คณุสมบตัิ 

เหม�ะสม ทัง้ส�ยวชิ�ก�รและบริห�ร ประสบก�รณ์มีเพียง 

น้อยนิด มว. ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

ผู้อำ�นวยก�รคนแรกของ มว. น�ยประยูร เชี่ยววัฒน� 

เผชิญกับคว�มท้�ท�ยหล�กหล�ย ได้เร่ิมว�ระในเดือน

มนี�คมปี พ.ศ. 2541 PTB และ มว. เริม่ต้นทำ�ง�นด้วย 

กันในปี พ.ศ. 2541 ชั่วโมงบินเริ่มแรกของ มว. คือในปี  

พ.ศ. 2542 มว. เป็นหนึ่งใน 38 สถ�บันม�ตรวิทย�  

ที่ร่วมลงน�มในบันทึกข้อตกลงร่วมกันของ CIPM ใน 

ปี พ.ศ. 2546 มว. ส�ม�รถจัดตั้งอ�ค�รของสถ�บัน  

ได้ด้วยคว�มช่วยเหลือของธน�ค�รเพื่อก�รพัฒน�ของ

ประเทศญ่ีปุน่ อ�ค�รดังกล่�วสร้�งเสรจ็ในปี พ.ศ. 2549 

สถ�บันม�ตรวิทย�แห่งประเทศญี่ปุ่นได้มอบคว�มช่วย

เหลือโดยก�รส่งผู้เชี่ยวช�ญม�ยัง มว.

ก�รได้รบัก�รรบัรองระบบง�นจ�ก DKD ตัง้แต่ช่วงต้นเป็น

คว�มพย�ย�มทีส่ำ�คญัอย่�งยิง่ เพร�ะนำ�ไปสู่ก�รได้รับก�ร

ยอมรบัในระดับน�น�ช�ติอย่�งรวดเรว็ มว. ต้องขบัเคีย่ว 

กับสถ�บันอื่นในประเทศที่ได้รับก�รจัดตั้งและพัฒน� 

ม�แล้ว และต้องเป็นสถ�บันที่มีคว�มส�ม�รถให้ได้ภ�ย

ใต้สภ�วะกดดันมห�ศ�ล ซึ่งผลลัพธ์ปร�กฏขึ้นม�อย่�ง 

ชัดเจนแล้วว่� มว. มคีว�มแขง็แกร่งอย่�งไร โดยระหว่�ง 

ปี พ.ศ. 2544 และ 2546 ห้องปฏิบัติก�รของ มว.  

ได้รบัก�รรบัรองระบบง�นจ�ก DKD ในส�ข�ต่�งๆ อ�ท ิ

ส�ข�มวล คว�มย�ว ปริม�ณท�งไฟฟ้� อุณหภมิู คว�มดนั 

และสญุญ�ก�ศ อกีทัง้ มว. ได้รับก�รรับรองระบบง�นจ�ก  

ASNITE และ DKD อีก 8 กลุ่มส�ข�

ข้อเทจ็จรงิทีว่่�ผูป้ระกอบก�ร SME ในประเทศไทยยงัไม่

ส�ม�รถใช้โครงสร้�งพืน้ฐ�นท�งม�ตรวทิย�ในฐ�นะทีเ่ป็น 

ส่วนหนึง่ของโครงสร้�งพืน้ฐ�นท�งคุณภ�พได้คอืปัญห� 

พื้นฐ�นเมื่อเริ่มต้นโครงก�รนี้ ดังนั้นจึงเห็นชอบร่วมกัน 

ว่�แนวท�งก�รทำ�ง�นคือก�รสร้�งบริก�รสอบเทียบ 

ให้แก่ภ�คอุตส�หกรรม ซ่ึง มว. และ PTB ได้ทุ่มเท

คว�มพย�ย�มในก�รผลกัดนัให้จดัตัง้บรกิ�รสอบเทยีบนี้  

และจ�กนั้นไม่น�น โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งคุณภ�พของ

ประเทศและห่วงโซ่คุณค่�ก็ได้รับก�รพัฒน�

โครงก�รคว�มร่วมมอื Promotion of Thai Calibration 

Services มรีะยะเวล�ดำ�เนนิก�ร 10 ปี ระยะแรกดำ�เนนิ 

ก�รระหว่�งปี พ.ศ. 2542 ถึง 2546 และระยะที่สอง

ดำ�เนนิก�รระหว่�งปี พ.ศ. 2547 ถงึ 2551 ในช่วงเวล� 

ดงักล่�วนัน้ PTB ได้รบันกัวทิย�ศ�สตร์จ�กประเทศไทย 

หล�ยคนทีม่�ศึกษ�ในระดับปรญิญ�เอกในคว�มร่วมมอื 

กับ Technical University of Braunschweig

ก�รร่วมเป็นสม�ชกิองค์กรคว�มร่วมมอืด้�นม�ตรวทิย� 

ภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Metrology 

Programme: APMP) ส่งเสริมบทบ�ท มว. อย่�งม�ก  

ก�รเป็นสม�ชิกดังกล่�วเป็นฐ�นของก�รทำ�ง�นร่วมกัน 

ระหว่�ง มว. และ PTB รวมท้ังเป็นสิ่งท่ีช่วยให้ PTB 

ส�ม�รถเชิญผู ้เชี่ยวช�ญช�วไทยม�ร่วมในโครงก�ร 

คว�มร่วมมอืในประเทศอืน่ คว�มร่วมมอืในบ�งประเทศ

ได้พฒัน�ไปสูโ่ครงก�รไตรภ�ค ีจ�กนัน้ มว. ได้รับบทเป็น

ผู้นำ�ในคณะกรรมก�รประเทศกำ�ลังพัฒน�ของ APMP 

และเข้�ร่วมในคณะกรรมก�รวชิ�ก�รด้�นระบบคณุภ�พ 

มว. พัฒน�ขึ้นอย่�งต่อเนื่องจนได้รับบทบ�ทในก�รเป็น 

ศูนย์กล�งของภูมิภ�คและได้ลงน�มคว�มร่วมมือกับ 

ประเทศต่�งๆ ในภมิูภ�ค น�งอจัฉร� เจรญิสขุ ได้เข้�ม�นำ� 

มว. ในฐ�นะผูอ้ำ�นวยก�รตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เพยีงระยะ 

เวล�ไม่กี่ปีกับก�รเติบโตแบบก้�วกระโดดจน มว. กล�ย

ม�เป็นสถ�บันม�ตรวิทย�แห่งช�ติที่เข้มแข็ง ที่ส�ม�รถ 

ดำ�เนินคว�มร่วมมือและพัฒน�ท�งเทคนิคกับประเทศ

ต่�งๆ ทั่วเอเชีย

มองย้อนกลับไปใน 20 ปี
ที่ผ่�นม�ของคว�มร่วมมือ
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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 

a Journey through tIMe

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.  

‘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.’

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. 
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“ตอนที ่มว. เริม่ต้นนัน้ พวกเข�ไม่มแีม้กระทัง่อ�ค�รเป็น 

ของตัวเอง และประเทศไทยมีห้องปฏิบัติก�รสอบเทียบ 

เพยีงแค่ 4 แห่ง ปัจจบุนัมปีระม�ณ 150 – 200 แห่งที่ 

ได้รบัก�รรบัรองระบบง�นแล้ว และ มว. ได้รับก�รยอมรับ

ว่�เป็นสถ�บันม�ตรวทิย�ชัน้นำ�ของภมิูภ�ค” ดร. ซ�เนตร� 

กล่�ว

เครื่องมือ บุคล�กร และคว�มรู้ คือสิ่งที่โครงก�รคว�ม 

ร่วมมือให้คว�มสนใจในปีแรกๆ โดยคว�มสนใจหลัก  

คือก�รทำ�ให้สถ�บันม�ตรวิทย�แห่งช�ติที่เพิ่งตั้งขึ้นม� 

ใหม่และบรกิ�รสอบเทยีบของ มว. เป็นทีรู่จ้กัในประเทศ 

“นัน่คือเหตผุลว่�ทำ�ไมเร�จงึเริม่ต้นด้วยก�รทำ�ง�นทีมุ่ง่ 

ไปสู่ก�รได้รับก�รรับรองระบบง�นในระดับน�น�ช�ติ  

และเร�กส็�ม�รถทำ�ได้ในเวล�อันรวดเรว็” ดร. ซ�เนตร� 

อธิบ�ย “ในขณะเดียวกัน เร�ก็มุ ่งคว�มสนใจไปที ่

ห้องปฏบิตักิ�รในภ�คอุตส�หกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้ส่งเครื่องมือม�รับบริก�รสอบเทียบที่ มว.”

ขั้นตอนต่อไปคือก�รทำ�ง�นในระดับภูมิภ�ค คือองค์กร 

คว�มร่วมมอืด้�นม�ตรวทิย�ภูมิภ�คเอเชยี-แปซฟิิก (Asia-

Pacific Metrology Programme: APMP) นกัม�ตรวทิย�

ของ มว. ทำ�ง�นอย่�งเตม็ทีเ่ตม็คว�มส�ม�รถเพือ่แบ่งปัน 

คว�มรูแ้ละคว�มส�ม�รถในระดบัน�น�ช�ตแิละแลกเปล่ียน

ประสบก�รณ์กบัเพือ่นร่วมภมิูภ�ค ส่ิงเหล่�นี ้จึงทำ�ให้ก�ร

พฒัน�ไปสูค่ว�มร่วมมือไตรภ�คีกับสถ�บันม�ตรวิทย� 

ระดับช�ติอื่นๆ และ PTB คืออีกหุ ้นส ่วนสำ�คัญ 

ในคว�มร ่วมมือนั้นตั้งแต ่แรก ในเวล�เดียวกันนี้ 

ประเทศไทยก็ได้มุ่งคว�มสนใจไปที่ก�รสร้�งโครงสร้�ง

พื้นฐ�นท�งคุณภ�พที่สมบูรณ์ ส่วนหนึ่งของโครงสร้�ง

พื้นฐ�นนี้ก็คือองค์กรให้ก�รรับรองระบบง�นของ

สำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมซึ่งให้

บริก�รรับรองระบบคุณภ�พแก่ห้องปฏิบัติสอบเทียบ 

ในปัจจุบัน

จ�กนั้นเร�ก็ขย�ยขอบเขตคว�มร่วมมือออกไปอีก และ 

มองห�ก�รประยุกต์ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง ซ่ึงทำ�ให้เร� 

ขย�ยไปสู่กระบวนก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น ก�รทดสอบและ 

ก�รรบัรองระบบง�น” ดร. ซ�เนตร�อธบิ�ย “ก�รบรหิ�ร

จัดก�รในลักษณะนี้ ทำ�ให้เร�ส�ม�รถมองเห็นปัญห� 

ในห่วงโซ่คุณค่� (value chain) อย่�งชัดเจนว่� เกิดข้ึน 

จ�กจุดใดและทำ�ก�รแก้ไขสิ่งเหล่�นั้น” 

คว�มปลอดภยัท�งอ�ห�รคอืก�รประยกุต์ทีส่ำ�คญัทีสุ่ดที่  

มว. ได้เข้�ไปมส่ีวนร่วมในก�รค้นห� ตัวอย่�งเช่น ก�รห�วธิี 

ก�รที่จะรับประกันว่�สบัปะรดกระปอ๋งไม่ปนเป้ือนโลหะ

หนัก หรือมะม่วงปร�ศจ�กย�ฆ่�แมลง

ประเทศไทยส�ม�รถดำ�เนินง�นโดยไม่จำ�เป็นต้องรับ

ก�รสนบัสนนุโดยตรงม�เป็นสกัพกัแล้ว ผูเ้ชีย่วช�ญจ�ก  

มว. ได้เข้�ไปช่วยประเทศเพื่อนบ้�น เช่น อินโดนีเซีย  

ฟิลิปปินส์และเมียนม�ร์ ดังนั้น คว�มเป็นพันธมิตรกับ  

PTB ได้เปลีย่นผ่�นไปสู่คว�มร่วมมอืท�งวทิย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลย ี“ซึง่หม�ยถงึก�รทำ�ง�นร่วมกนัอย่�งเท่�เทยีม  

เพื่อผลักดันก�รวิจัยไปข้�งหน้�” ที่ปรึกษ�อิสระอธิบ�ย

พนกัง�นรุน่แรกๆ ของ มว. ค่อยๆ เกษยีณไป เปิดพืน้ทีใ่ห้ 

คนรุ่นต่อไปได้เข้�ม�ม�กข้ึน “แต่ไม่มีอะไรน่�เป็นห่วง”  

ดร. ซ�เนตร�ให้คว�มม่ันใจ “พวกเข�โตม�ในส�ข�นี ้และ 

รู้ว่�อะไรคือสิ่งสำ�คัญ”

ก�รเดินท�งผ่�นเวล�
ดร. เคลเมนส์ ซาเนตรา เป็นส่วนหนึง่ของความร่วมมอืระหว่าง PTB และ มว. ในฐานะทีป่รกึษาอสิระทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก 
PTB ให้ท�างานในโครงการท่ีเกีย่วข้องกบัประเทศไทยมากว่า 20 ปี และร่วมอยูก่บั มว. มาต้ังแต่วนัท่ี มว. ได้รบัการจดัตัง้ขึน้
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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 

verIFIcatIon 
caMe FIrst...

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.

Dr Eberhard Seiler on how cooperation began:



19

คว�มร่วมมือกับประเทศไทยเร่ิมต้นอย่�งเป็นท�งก�ร

ในปี พ.ศ. 2536 ในโครงก�ร “ปรับปรุงม�ตรวิทย�

เชิงกฎหม�ย” ซึ่งเป็นคว�มร่วมมือกับสำ�นักง�นกล�ง

ชั่งตวงวัด กระทรวงพ�ณิชย์ จ�กนั้นโดยคว�มริเริ่ม

จ�กสำ�นักง�นกล�งชั่งตวงวัด ซ่ึงต้องก�รที่จะสร้�ง

ระบบสนับสนุนเพ่ือขย�ยก�รทวนสอบทั่วประเทศ ก�ร

ดำ�เนินง�นหลักของโครงก�รนี้คือก�รศึกษ�เชิงปฏิบัต ิ

และก�รอบรมคนไทยรุ่นใหม่จ�กผู้มีอำ�น�จด้�นก�ร 

ทวนสอบจ�กประเทศเยอรมนี เสริมด้วยก�รเรียนรู้องค์

ประกอบท�งทฤษฎทีีโ่รงเรยีนไอค์อค�เดม ีในเมอืงมิวนคิ  

หลังจ�กสำ�เร็จหลักสูตรแล้ว เด็กไทยกลุ่มนี้ก็จะใช้คว�ม

รูแ้ละวฒุกิ�รศกึษ�ทีไ่ด้รบัไปขย�ยและพฒัน�ม�ตรฐ�น

ก�รทวนสอบของประเทศไทย โครงก�รนี้ยังประกอบ

ไปด้วยก�รว�งแผนและก�รติดต้ังเครื่องมือที่สำ�นักง�น 

ช่ังตวงวัดภูมิภ�คซึ่งได้รับก�รสนับสนุนที่จำ�เป็นจ�ก

กระทรวง

ตัวอย่�งหนึ่งคือ ก�รทวนสอบเครื่องวิเคร�ะห์คว�มชื้น 

ของข้�ว มูลเหตุของเรื่องนี้ม�จ�กก�รร้องเรียนของ 

เกษตรกรเกี่ยวกับก�รรับซ้ือข้�วในร�ค�ตำ่�อย่�งน่�

สงสัย โดยอ้�งว่�ข้�วมีคว�มชื้นสูงเกินไป ก�รทดสอบ

เครื่องวิเคร�ะห์เป็นประจำ�จะขจัดส�เหตุขั้นพื้นฐ�นของ 

คว�มขัดแย้งได้ง่�ยๆ คว�มสำ�เร็จในลักษณะนี้ส่งผล 

กระทบเชงิบวกตลอดภมูภิ�ค โดยเฉพ�ะเม่ือฟอรมัม�ตร

วิทย�เชิงกฎหม�ยของภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-

Pacific Legal Metrology Forum: APLMF) เข้�ม�

ร่วมทำ�ง�นด้วยอย่�งแข็งขัน ฝ่�ยไทยได้แบ่งปันคว�ม

รู้และประสบก�รณ์อย่�งเต็มที่ในก�รประชุมเชิงปฏิบัติ

ก�รและสัมมน�ที่จัดในภูมิภ�ค ในปี 2553 องค์ก�ร

ม�ตรวทิย�เชงิกฎหม�ยระหว่�งประเทศ (International 

Organization of Legal Metrology: OIML) ได้มอบ

ร�งวัล OIML Award for Excellent Achievements 

in Legal Metrology in Developing Countries ให้แก่

ง�นบริก�รด้�นม�ตรวิทย�เชิงกฎหม�ยของไทย 

เนื่องจ�กเครื่องมือท่ีใช้ในก�รวัดและก�รทดสอบท�ง 

ม�ตรวทิย� ต้องยดึโยงกับม�ตรฐ�นก�รวดัแห่งช�ต ิซึง่

ประเทศไทยขณะนัน้ยงัคงอยูร่ะหว่�งกระบวนก�รจดัตัง้  

ช่วงเวล�นั้น PTB ได้มอบม�ตรฐ�นก�รวัดให้แก่ มว.  

เพื่อให้เป็นหลักในห่วงโซ่สอบกลับได้ท�งก�รวัดและ 

จ�กจุดน้ีคว�มสัมพันธ์ในด้�นก�รทำ�ง�นและระหว่�ง

บุคล�กรของ มว. และ PTB ก็ได้งอกง�มขึ้น คว�ม

ร่วมมือท�งม�ตรวิทย�นี้ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งสูง 

จึงทำ�ให้ มว. ได้รับแรงบันด�ลใจและแสวงห�คว�มร่วม

มือกับ PTB จนม�สู่ก�รก่อตั้ง คว�มร่วมมืออย่�งเป็น

ท�งก�รซ่ึงเริ่มต้นข้ึนในปี พ.ศ. 2542 ด้วยโครงก�ร

สนับสนุนม�ตรวิทย�และบริก�รสอบเทียบระดับช�ติ 

(Support of metrology and the national calibration 

service project)

ก�รทวนสอบม�ก่อน
ดร. เอเบอร์ฮาร์ด ซเีลอร์ ความร่วมมอืเริม่ต้นได้อย่างไร
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‘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. 

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.’

LocaL ProJect 
oFFIcers were 
the key

“PTB และพนัธมติรของเร�ในประเทศไทยได้ร่วมกนัพนิจิ

แต่ละข้อต่อของห่วงโซ่คุณค่� (value chain) อ�ทิ กะปิ  

นำ้�พริก และสับปะรดกระป๋อง โดยใช้แนวคิดเรื่อง 

โครงสร้�งพืน้ฐ�นท�งคณุภ�พ (quality infrastructure)  

เป็นตวัอย่�งในก�รพจิ�รณ�  เพือ่วเิคร�ะห์ภ�พรวมของ 

ห่วงโซ ่คุณค่� เร�ได้สร ้�งคว�มสัมพันธ์กับคนใน 

อุตส�หกรรมนั้นๆ เจ้�หน้�ที่โครงก�รในพื้นที่คือกุญแจ 

ทีท่ำ�ให้บรรลผุลสำ�เร็จ พวกเข�ได้ตดิต�มโครงก�รอย่�ง 

ใกล้ชิดตลอดหล�ยปี ติดต่อผู้ร่วมง�น และจัดประชุม  

พวกเข�ยังอธิบ�ยวิธีก�รทำ�ง�นร่วมกับเจ้�หน้�ที่ท�ง

เทคนิคช�วเยอรมันให้แก่ผู้ประกอบก�รทร�บถึงเหตุผล 

และวธิดีำ�เนนิก�รอย่�งไร ทีน่ำ�ไปสูก่�รปรบัปรงุโครงสร้�ง

พื้นฐ�นท�งคุณภ�พ

ก�รทำ�ง�นร่วมกนักบัผูเ้ชีย่วช�ญท้องถิน่ ทำ�ให้ก�รส่ือส�ร 

และก�รทำ�ง�นข้�มวฒันธรรมง่�ยขึน้ม�ก จงึไม่เป็นทีน่่� 

แปลกใจทีป่ระเทศอืน่ เช่น เนป�ล ศรลีงัก� อนิเดยี และ

อินโดนีเซีย เริ่มที่จะใช้แนวท�งนี้ในก�รดำ�เนินโครงก�ร 

ในฝรัง่เยอรมนักเ็ช่นกนั เร�มี น�ดนี บบิินเกอร์ เธอได้ทำ� 

หน้�ที่ผู้ช่วยประส�นง�นของโครงก�รม�เป็นเวล�น�น 

เธอคือบุคคลท่ีเช่ือมร้อยทุกอย่�งท่ีว่�ม�นี้ผ่�นเอกส�ร

และก�รประส�นระหว่�งองค์กรกบัองค์กร ก�รไปศกึษ�

ดูง�นท่ีเยอรมนีของบุคล�กรฝั่งไทยคือกิจกรรมที่สร้�ง

สีสันให้กับโครงก�รอย่�งยิ่ง

เจ้�หน้�ที่โครงก�ร
ในพื้นที่คือกุญแจ

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

หวัหน้าโครงการ อนัเดรยี อลุบรคิ เล่าเกีย่วกบัโครงการ
ความร่วมมอืระหว่างประเทศของ PTB ในประเทศไทย 
ทีศ่นูย์กลาง: ห่วงโซ่คณุค่าของผลติภณัฑ์ทางการเกษตร
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‘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.

kItchen to the worLd – ProJect For 
heaLthy Food FroM thaILand

ครัวโลก
โครงก�รอ�ห�รจ�กประเทศไทยปลอดภัย
การปรึกษาหารอืเพือ่การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพท่ีเน้นรองรบัผลผลติทางการเกษตร ระยะที ่2  

องค์ประกอบส�าคญัของโปรแกรมเยอรมนั-ไทย “เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัและประสทิธภิาพทาง

เศรษฐกจิของ SMEs” ซึง่ GTZ เป็นผูป้ระสานงานโครงการ

บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ คอื ข้อบกพร่องของโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพได้รบัการแก้ไข ตัวอย่างของปัญหาท่ี

เกดิจากการวิเคราะห์สารตกค้าง (residue analytics) และได้รับการแก้ไข คอื จ�านวนสินค้าทีถ่กูตกีลบัทีช่ายแดน 

ของ EU ลดจ�านวนลงอย่างเหน็ได้ชดัในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ 2 ปี
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‘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.
 
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.’

‘good For 
the econoMy’

“ผมเริ่มทำ�ง�นที่ห้องปฏิบัติก�รมวล ในขณะนั้นผมเป็น 

พนักง�นที่มีอ�วุโสน้อย และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

ผู้เชี่ยวช�ญจ�ก PTB ม�กนัก ต่อม�ภ�ยหลัง ผมได้เข้�

ม�มส่ีวนร่วมกบักจิกรรมของท�ง PTB ผ่�นท�งสม�คม 

ม�ตรวิทย�แห่งประเทศไทย ซึ่งดำ�เนินโครงก�รพัฒน�

ศกัยภ�พก�รส่งออกอ�ห�ร เน้นก�รส่งออกผกัและผลไม้ 

เร�ตดิต�มห่วงโซ่คุณค่�ของก�รส่งออกผกัและผลไม้จ�ก

ประเทศไทยไปยังสหภ�พยุโรป ตั้งแต่แปลงเกษตร ผ่�น 

สน�มบินและเขตแดนของสหภ�พยุโรป และตลอด 

เส้นท�งไปจนถึงซุปเปอร์ม�ร์เก็ต เร�ใช้ห้องปฏิบัติก�ร 

ของ มว. และค่�อ้�งองิจ�ก มว. ในก�รวเิคร�ะห์ของเร� 

ปัจจบุนัผมได้เข้�ไปช่วยสนบัสนนุก�รพฒัน�ม�ตรวทิย� 

เคมใีนอนิโดนเีซยีม�หล�ยปีจนถงึขณะนี ้เร�ต้องเริม่ต้น 

จ�กศนูย์แล้วสร้�งห้องปฏบิตักิ�รม�ตรวทิย�ทีเ่ร�ตัง้ใจจะ 

ให้อยู่ในระดับเดียวกับห้องปฏิบัติก�รของ มว.

ตวัอย่�งเช่น เกษตรกรส�ม�รถส่งพชืผลท�งก�รเกษตรไป

ทดสอบห�ระดบัของย�ฆ่�แมลงและได้รบัก�รรบัรองต�ม 

ผลก�รทดสอบนัน้ สิง่นีด้ต่ีอเกษตรกร ดต่ีอผูท้ีซ้ื่อพืชผล 

ก�รเกษตรนั้น และดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เร�ส�ม�รถ 

ประยกุต์แนวคดิทีพ่ฒัน�จ�กก�รสนบัสนนุของ PTB นีก้บั 

เนื้อสัตว์อีกด้วย ผู้ผลิตส�ม�รถรับรองว่�ผลิตภัณฑ์จ�ก 

เนือ้สตัว์ของตนปร�ศจ�กส�รพษิ เช่น ไนโตรฟิวแรน และ

โลหะหนกั ซึง่ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคต่�งได้ประโยชน์จ�กก�ร

นี้เช่นกัน ในอน�คตเร�จะเน้นหนักในด้�นก�รทดสอบ 

อ�ห�ร ก�รวัดท�งสิ่งแวดล้อมและวิธีก�รตรวจวินิจฉัย 

ท�งก�รแพทย์

ก�รทำ�ง�นร่วมกบั PTB ส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นได้จรงิในภ�ค

เศรษฐกจิของประเทศไทย กล่�วคือ ผลิตภณัฑ์ได้รบัก�ร

ยอมรบัทัว่โลก ส่งผลให้ภ�คอตุส�หกรรมส�ม�รถแข่งขนั  

และส่งออกได้ม�กขึน้”

ดีต่อเศรษฐกิจ

Charun Yafa, a chemist and member of NIMT 
since 1999

ดร. จรญั  ยะฝา นกัเคมแีละพนกังาน มว. 
ตัง้แต่ พ.ศ. 2542
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‘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.
 
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.
 
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.’

‘the rIght exPerts 
For the JoB...’

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.

“เร�เร่ิมต้นจ�กไม่มีอะไรเลย และเร�ได้เรียนรู้อย่�ง 

ม�กม�ย เร�ทำ�ง�นหนกั และในทีส่ดุกไ็ด้รบัก�รยอมรบั 

จ�กน�น�ช�ติ เมื่อผมได้รับก�รท�บท�มให้ช่วยพัฒน� 

ห้องปฏิบัติก�รสอบเทียบด้�นคว�มดันในฟิลิปปินส์ ผม

ตอบตกลง เพร�ะผมรู้ว่� ในขณะนั้นผมมีประสบก�รณ์ 

พอที่จะทำ�ได้แล้ว

ผมได้รบัก�รสอนจ�กผูเ้ชีย่วช�ญที ่PTB (นีค่อืเหตผุลของ 

คว�มมัน่ใจ) ในท้�ยทีส่ดุ เร�ชืน่ชมทีผู่เ้ชีย่วช�ญของ PTB 

ส�ม�รถทีจ่ะหยบิยืน่ แบ่งปันคว�มรูใ้ห้เร� พวกเข�พ�เร� 

เดินผ่�นแต่ละข้ันตอนทีละข้ันๆ อธิบ�ยว่�เร�ต้องก�ร 

อุปกรณ์อะไร และจะใช้มันอย่�งไร ผมได้รับก�รบ้�น 

ตลอด เพร�ะฉะนัน้ผมกต้็องฝึกฝนตลอด แล้วเร�กจ็ะม� 

ทบทวนว่� สิ่งที่เร�พย�ย�มไปนั้น ใช้ได้หรือไม่ในก�ร 

พบกนัคร้ังถดัไป แล้วก�รบ้�นใหม่กจ็ะม� นัน่คอืวธิกี�รที ่

ผู้เชี่ยวช�ญ PTB นำ�ทฤษฎีและก�รปฏิบัติม�บรรจบกัน

คนทีท่ำ�ง�นที ่PTB คอืผูเ้ชีย่วช�ญในง�นนัน้ๆ จรงิๆ เร� 

ทำ�ง�นด้วยกันอย่�งใกล้ชิด เร�ห�รือและโต้แย้งกัน 

ม�กม�ย แต่ผมคดิว่�นัน่เป็นสิง่ทีด่ ีเพร�ะจ�กก�รเป็นครู 

กับลูกศิษย์ เร�กล�ยม�เป็นเพื่อนกันในที่สุด”

ผู้เชี่ยวช�ญที่เหม�ะสม
กับง�น
ร.อ. ธวัช ช่างปั้น อยู่กับ มว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึง  
พ.ศ. 2555 ในช่วงเวลาดงักล่าวเขาเป็นคนหนึง่ทีท่�างาน 
ในโครงการความร่วมมือทางเทคนิคอย่างแข็งขันใน
หลายประเทศในเอเชีย รวมทั้งในฟิลิปปินส์
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‘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.‘

recIPe For success

“สิ่งหนึ่งท่ีชัดเจนคือ อุตส�หกรรมไทยต้องก�รสถ�บัน

ม�ตรวิทย�แห่งช�ติอย่�งยิ่ง เนื่องจ�กประเทศไทยข�ด 

บรกิ�รสอบเทยีบทีไ่ด้รบัก�รยอมรบัม�เป็นเวล�น�น ใน

บรบิทเช่นทีว่่�นี ้PTB และสถ�บันม�ตรวทิย�แห่งประเทศ

ญีปุ่น่ (NMIJ) ส�ม�รถทีจ่ะให้ก�รสนบัสนนุและคำ�ชีแ้นะ 

ต่อสถ�บันท่ีกำ�ลังเติบโตข้ึนเช่น มว. ซ่ึงปร�รถน�ที่จะ 

เรียนรู้และพัฒน� อย่�งไรก็ต�มสิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือ ทีม 

บริห�รท่ีทุ่มเทของ มว. ที่มีวิสัยทัศน์ คว�มมุ่งมั่นและ 

คว�มส�ม�รถท่ีจะนำ� มว. ไปสู่ระดับแนวหน้�ของโลก  

รวมทัง้ส�ม�รถพฒัน�และประคบัประคองคว�มสัมพนัธ์ที ่

แน่นแฟ้นในระดับปัจเจกกับผู้เชี่ยวช�ญของ PTB สิ่งนี้ 

เอือ้อำ�นวยให้ก�รดำ�เนนิคว�มร่วมมอืเป็นไปได้โดยสะดวก

สูตรของคว�มสำ�เร็จ
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:

อเูว มสีเนอร์ เป็นหวัหน้ากลุ่มความร่วมมอืในทวปีเอเชยี
ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2560 เขาเฝ้าดกูารพฒันาที่
รวดเร็วของ มว. และได้รวบรวมสิง่ทีเ่ขาคดิว่าคอืสตูร
ของความส�าเรจ็
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a reason to ceLeBrate

‘...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 ....’ 

“เมือ่ 20 ปีทีแ่ล้ว มว. ได้รับก�รก่อตัง้ขึน้ภ�ยหลังจ�กวกิฤตเิศรษฐกจิทีร่นุแรงทีส่ดุ และพวกเร�กระเสอืกกระสนทีจ่ะห� 

ท�งรอด ในบรรด�มติรทีย่ืน่มือเข้�ม�ช่วยเร�ในขณะท่ีเร�ต้องก�รคว�มช่วยเหลอืนัน้ มีผูเ้ช่ียวช�ญและนกัวทิย�ศ�สตร์ PTB 

ด้วย เข�ไม่เพยีงแต่ให้ก�รอบรมพนกัง�นรุน่หนุม่ส�วของเร� แต่เข�เองยงัเป็นตวัอย่�งท่ีแสดงให้เห็นว่�นกัม�ตรวทิย�ช้ันยอด

เป็นอย่�งไร พวกเข�ช่วยตัง้ม�ตรฐ�นขัน้สงูให้พวกเร�ได้พย�ย�มไปให้ถงึ ห�กไม่มคีว�มช่วยเหลือทีล่กึซึง้นัน้ มว. อ�จจะยงั 

ไม่ส�ม�รถเดินม�ถึงจุดที่เร�เดินม�ถึงได้ในวันนี้”

มีเหตุผลที่จะฉลอง

Prayoon Shiowattana, director of NIMT from 1998 to 2002, during the PTB president visit in 2014

นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อ�านวยการ มว. ช่วง พ.ศ. 2541 – 2545 และในช่วงที่ประธานของ PTB 

(PTB President) เดินทางมาเยือนในปี พ.ศ. 2557
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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.
 
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.’
 

‘thInkIng 
In new 
dIMensIons’

ในสมัยที่นักฟิสิกส์ ดร. สิวินีย์ สวัสดิ์อ�รี กำ�ลังทำ�วิจัย 

ระดับปริญญ�เอกอยู่ท่ี PTB นั้น ประเทศไทยยังไม่มี 

สถ�บนัม�ตรวทิย�แห่งช�ติ “ฉนัประทบัใจในคว�มพร้อม 

ของห้องปฏิบัติก�รและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร 

ทำ�ง�น รวมท้ังได้เห็นก�รเช่ือมต่อท่ียอดเยีย่มของภ�คทฤษฎี 

และก�รปฏบิตั”ิ เธอนำ�ประสบก�รณ์นีต้ดิตวัเธอม�ยงั มว.  

รวมทัง้คว�มสมัพนัธ์ทีแ่นบแน่นกบัเพือ่นร่วมง�นของเธอ 

ที่ PTB “ถ้�ฉันต้องก�รคำ�ปรึกษ�ท�งเทคนิค ฉันก็จะ 

ได้รบัคำ�ปรกึษ�นัน้ และฉนักไ็ด้รบัสิง่ทีค่ล้�ยๆ กบัสถ�นะ

พิเศษ เพร�ะ PTB ได้รับก�รยอมรับว่�เป็นสถ�บันที่มี 

เกียรติและน่�นับถือ” เธอยำ้�

ดร. สิวินีย์ ทำ�ง�นท่ี มว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และได้

ทำ�ง�นม�กม�ยหล�ยด้�น “ก�รส่งเสรมิคว�มร่วมมอืท�ง

วทิย�ศ�สตร์กบัสถ�บนัม�ตรวทิย�ของประเทศญ่ีปุน่ จนี  

และเก�หลใีต้ มคีว�มสำ�คญัต่อฉนัม�ก” เธออธบิ�ย ในวนั

นี้เธอกำ�ลังเฝ้�มองก�รเปลี่ยนรุ่น (generational shift)  

ทีก่ำ�ลงัเกดิขึน้ ซึง่จ�กมมุมองของเธอ ก�รเปลีย่นรุน่นีม้ี

สองด้�น “คงจะมคีว�มลำ�บ�กพอสมควร เมือ่คนรุน่อ�วโุส

ทีม่ปีระสบก�รณ์ในก�รบรหิ�ร พ�ประสบก�รณ์นัน้ไปกบั 

พวกเข� แต่ในอกีด้�นหนึง่ คนรุน่ใหม่กจ็ะส�ม�รถพฒัน�

แนวคิดใหม่สำ�หรับอน�คต เพร�ะเร�จำ�เป็นต้องเริ่ม 

ต้นคิดถึง มว. ในมิติใหม่ๆ” เธอกล่�ว สถ�บันควรที่จะมี

บทบ�ทม�กขึน้ในเวทีระหว่�งประเทศและให้เวล�ม�กขึน้ 

ในก�รพฒัน�ม�ตรฐ�นระดบัช�ตแิละม�ตรฐ�นระหว่�ง

ประเทศ

ดร. สวิินย์ี ค�ดหวงัในท�งทีดี่ว่� (คนรุน่ถดัไปของ มว.) จะ

ส�ม�รถบรหิ�รจดัก�รสิง่ทัง้หล�ยทัง้ปวงนี ้ทีผ่่�นม� มว. 

พฒัน�เรว็กว่�สถ�บนัม�ตรวทิย�ของประเทศเพือ่นบ้�น 

“นีคื่อสิง่พเิศษ และต้องขอบคณุในก�รดำ�เนนิคว�มร่วมมอื

อย่�งทุ่มเทของ PTB แต่ก็ต้องขอบคุณก�รยืนหยัดของ 

มว. เองด้วย” เธอกล่�วอย่�งมัน่ใจ “ก�รมีโครงสร้�งก�ร

สนบัสนนุทีม่สีมรรถนะ ผ่�นก�รไตร่ตรองและว�งแผนม�

เป็นอย่�งดเีป็นเรือ่งหนึง่ แต่เร�กต้็องรูว่้�จะใช้โครงสร้�ง 

นั้นอย่�งไรให้มีประสิทธิภ�พม�กที่สุด”

คิดในมิติใหม่

Dr. Sivinee Sawatdiaree, at NIMT since 2002

ดร. สิวินีย์ สวัสดิ์อารี อยู่กับ มว. มาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2545
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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.

ก�รประเมนิปี พ.ศ. 2558: บรรลุหล�ย
จดุมุง่หม�ย
เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 รายงานการประเมนิความร่วมมอืเยอรมนั-ไทยด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้รับการเผยแพร่โดย Center for Evaluation (CEval) ซาร์บรึคเคน ในนามของ PTB คณะผู้ประเมิน

ได้สัมภาษณ์บุคคลมากกว่า 40 คนและวิเคราะห์เอกสารอีกจ�านวนมาก

ผลทีอ่อกมาเป็นบวก รายงานดงักล่าวสรปุว่า “ระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยได้พฒันาขึน้อย่างดเีลศิ”  

“มว. อยู่ในระดับของสถาบันมาตรวิทยาช้ันน�าของอาเซียน และมีความสามารถในการสอบเทียบจ�านวน

หลายรายการทีป่รากฏบนฐานข้อมลูของส�านกังานช่ังตวงวดัระหว่างประเทศ ท้ังมาตรวทิยาทางฟิสกิส์และ 

มาตรวิทยาทางเคม ีมว. มบีทบาทในองค์กรความร่วมมือด้านมาตรวทิยาภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิก (Asia-Pacific 

Metrology Programme: APMP) และได้กลายมาเป็นพนัธมติรท่ีใกล้ชดิและมค่ีาของ PTB ในการด�าเนนิ

ความร่วมมอืในทวปีเอเชีย”

การประสานงานและการสือ่สารทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของกระบวนวธิแีละรูปแบบของโครงการได้รบัคะแนนสูงมาก  

คณะผู้ประเมินของ CEval ประเมินว่า เป็นความร่วมมือที่ประสบความส�าเร็จในทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล 

ระดับองค์กรและในเชิงระบบ
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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.

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 

one oF the FIrst scIentIsts 
InvoLved

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.

The nuclear physicist and director of NIMT, 
Ajchara Charoensook, talks about her career and future challenges:

Future chaLLenges

‘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.’
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คว�มต้ังใจเมื่อม�ร่วมง�นกับ มว. คือก�รก่อตั้งห้อง

ปฏบิตักิ�รสอบเทียบท�งไฟฟ้�ทีส่�ม�รถตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของภ�คอตุส�หกรรมได้ในทนัท ีในเวล�น้ัน ดฉัิน

มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ไม่ม�กนักในก�รบริห�รห้อง

ปฏิบัติก�ร “โครงก�รส่งเสริมก�รให้บริก�รสอบเทียบ 

ของประเทศไทย” เป็นโครงก�รคว�มร่วมมือท�ง 

วิช�ก�รโครงก�รแรกที่ PTB ให้คว�มช่วยเหลือ มว. 

โดยวัตถุประสงค์ของโครงก�รนี้เพื่อก�รสร้�งเครือข่�ย

ห้องปฏบิติัก�รสอบเทยีบในประเทศ สร้�งคว�มเข้มแขง็

ให้กบั มว. และส่งเสรมิองค์กรให้ก�รรบัรองของประเทศ

โครงก�รน้ีได้จัดให้มีก�รฝึกอบรมและให้คำ�ปรึกษ�ด้�น 

ก�รดำ�เนนิง�น เพือ่สร้�งคว�มส�ม�รถให้แก่ มว. โดยม ี

ผูเ้ชีย่วช�ญจำ�นวนกว่� 60 คน และทีป่รกึษ�ท�งเทคนคิ 

เดินท�งม�ให้คำ�แนะนำ�กว่� 40 ครัง้  ผูบ้รหิ�รและพนกัง�น 

ของ มว. จำ�นวนม�กที่ได ้รับก�รถ่�ยทอดคว�มรู ้

และประสบก�รณ์ด้�นวิช�ก�ร ผลของคว�มช่วย 

เหลือดังกล่�วทำ�ให้บริก�รสอบเทียบท�งไฟฟ้�ของ

สถ�บันได้รับก�รยอมรับต�มข้อตกลงระหว่�งประเทศ  

และคว�มส�ม�รถดังกล่�วได้รับก�รยอมรับในระดับ

น�น�ช�ติ และปร�กฏบน BIPM Website ภ�ยในระยะ

เวล� 4 ปีนับจ�กก่อตั้ง

ก�รทำ�ง�นร่วมกบัผูเ้ชีย่วช�ญ PTB นบัได้ว่�เป็นจดุเริม่

ต้นสำ�หรับ มว. ในก�รขย�ยคว�มร่วมมือไปยังสถ�บัน

ม�ตรวิทย�ประเทศอื่น เพื่อปรับปรุงและขย�ยคว�ม 

ส�ม�รถท�งก�รวัด รวมไปถึงก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมใน

คณะทำ�ง�นวิช�ก�รของ APMP และองค์กรระดับภูมิ

ภ�คอื่นๆ ยิ่งไปกว่�นั้น โครงก�รเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ

ห้องปฏิบัติก�รสอบเทียบเครือข่�ย ยังช่วยสร้�งคว�ม

ส�ม�รถท�งวิช�ก�รให้กับห้องปฏิบัติก�รสอบเทียบที่

เกิดขึ้นใหม่ในประเทศอีกด้วย และเปิดโอก�สให้ มว. ได้ 

ทำ�ง�นร่วมกบัห้องปฏบิตักิ�รสอบเทยีบดงักล่�ว ซึง่ช่วย 

ให้ มว. ได้เรยีนรูท้ีจ่ะเป็นสถ�บนัม�ตรวทิย�แห่งช�ตใิน

ท�งปฏิบัติอีกด้วย

เนือ่งในโอก�สครบรอบ 20 ปีของ มว. ดิฉนัขอถอืโอก�สน้ี  

ขอบคุณจ�กใจจริงไปยังผู้ที่มีส่วนให้คว�มช่วยเหลือและ

สนับสนุนท้ังหมดภ�ยใต้โครงก�รคว�มร่วมมือนี้ มว. 

ยังคงมุ่งมั่นในอันท่ีจะพัฒน�ม�ตรฐ�นก�รวัดเพื่อตอบ

สนองคว�มต้องก�รของก�รวัดท่ีถูกต้องของประเทศ 

และเป็นบทบ�ทท่ีสำ�คัญสำ�หรับส่งเสริมโครงสร้�งพ้ืน

ฐ�นท�งคุณภ�พของประเทศ พร้อมไปกับก�รสร้�ง 

ผลกระทบเชงิประจกัษ์ เพือ่ก�รประยกุต์ใช้ม�ตรวทิย�สู่

ภ�คเศรษฐกจิและสงัคมต่อไป

หนึ่งในนักวิทย�ศ�สตร์ผู้ร่วมก่อตั้ง มว.

นกัฟิสกิส์นิวเคลยีร์และปัจจบัุนคอื ผูอ้�านวยการ มว. นางอัจฉรา เจรญิสขุ เล่าถงึเส้นทางการท�างานของเธอและความท้าทาย
ในอนาคต

คว�มท้�ท�ยในอน�คต
บทบ�ทของสถ�บนัม�ตรวทิย�แห่งช�ต ิมไิด้จำ�กดัอยูเ่พยีง 

ก�รพฒัน�และรักษ�ม�ตรฐ�นก�รวดัแห่งช�ต ิหรอืก�ร 

คำ้�ประกันห่วงโซ่ก�รสอบกลับได้ท�งม�ตรวิทย�ผ่�น 

บริก�รสอบเทียบจ�กระดับคว�มแม่นยำ�สูงสุด ลงไปสู ่

เครือ่งมอืวดัในภ�คอุตส�หกรรมเท่�น้ัน สถ�บนัยงัจำ�เป็น 

ต้องสร้�งผลกระทบท�งบวกต่อก�รพฒัน�เศรษฐกจิและ 

สังคมให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย

ในก�รทำ�สิ่งเหล่�นี้ให้สำ�เร็จ มว. จะต้องทำ�ง�นร่วมกับ 

องค์กรกำ�หนดม�ตรฐ�น องค์กรให้ก�รรบัรองระบบง�น  

และหน่วยหลกัอ่ืนๆ ในโครงสร้�งพืน้ฐ�นท�งคณุภ�พของ

ประเทศ เพือ่สนบัสนนุให้ผลติภณัฑ์และบรกิ�รต่�งๆ ของ

ประเทศไทยเป็นไปต�มม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศ และ 

เป็นส่วนทีส่ำ�คญัยิง่ในก�รเสรมิสร้�งให้ภ�คอตุส�หกรรม 

ไทย ส�ม�รถแข่งขันได้ในตล�ดโลก
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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. 

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.

LookIng Forward

เร�ส่งคว�มปร�รถน�ดถีงึเพือ่นของเร�ทกุคนที ่มว. ด้วย 

คว�มมัน่ใจว่�พวกเข�จะส�ม�รถเอ�ชนะอปุสรรคใดๆ ที ่

เข้�ม�ในเส้นท�งของพวกเข� เร�ขอแสดงคว�มขอบคณุ 

ต่อมติรภ�พทีล่กึซึง้ทีไ่ด้เตบิโตงอกง�มระหว่�ง PTB และ  

มว. หลงัจ�กทีไ่ด้ประสบคว�มสำ�เรจ็ในด้�นต่�งๆ ม� เร� 

เชือ่มัน่ว่� ในอน�คต มว. จะสนับสนุนสถ�บนัม�ตรวทิย� 

อื่นๆ ในด้�นก�รศึกษ�อบรม ก�รสร้�งก�รสอบกลับได้ 

ท�งม�ตรวิทย� และให้คำ�ปรึกษ�ม�กยิ่งขึ้นไปอีก 

เส้นท�งของ มว. นบัจ�กน้ี จะเปล่ียนจ�กก�รทำ�ง�นต�ม 

ภ�รกจิ ไปสูก่�รทำ�ง�นเพือ่ประยกุต์ม�ตรวทิย� เพือ่สร้�ง 

ผลลพัธ์ท�งเศรษฐกจิ ซึง่ก�รที ่มว. จะเดนิไปต�มเส้นท�ง 

นี้ได้อย่�งมั่นใจและประสบคว�มสำ�เร็จ มว. จะต้องนำ�

ม�ตรวทิย�ไปตอบโจทย์ของพลังง�นท�งเลอืก ก�รขนส่ง

ด้วยพลังง�นไฟฟ้� (electromobility) และชีวก�รแพทย์ 

(biomedicine) ในอน�คต ช�ว มว. ได้แสดงให้เร�เห็น 

เสมอม�ถึงคว�มทุ ่มเทที่จะมีส่วนร่วมในก�รพัฒน� 

เศรษฐกิจของประเทศ และเข�จะพัฒน�ก�รมีส่วนร่วม

นั้นต่อไป ก�รรักษ�คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รและคว�ม 

ร่วมมือ(ในก�รให้ก�รสนับสนุน)ท�งเทคนิค(กับประเทศ 

ที่ส�ม) ร่วมกับ มว. สำ�คัญสำ�หรับ PTB และก�รเส�ะ

ห�คว�มร่วมมือด้�นอื่นๆ เพิ่มเติมในอน�คตคือสิ่งที่เร�

มุ่งม�ดปร�รถน�

มองไปข้�งหน้�
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