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ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญี่ปุ่น) ร่วมกับ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำานวยการสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ 

จัดทำามาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา 

ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 

ชั้น 14 กรุงเทพฯ

โครงการจัดทำามาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะท่ี 3

และร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ 

จัดทำามาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา 

ระยะที ่3 เพือ่เชญิชวนคนในสาขาวชิาชพี รวมถงึภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

เข้าร่วมการจัดทำามาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ แลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ เพือ่เป็นข้อมลู ในการจดัทำามาตรฐาน

อาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามารถ และ

ศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรวิทยาของประเทศให้เข้มแข็งตาม

มาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของภาคอตุสาห-

กรรม และการบริการ เพื่อยกระดับการพัฒนาอัตรากำาลังรองรับ

อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้สุขุมวิท 23



28 TPA news

Cover Story

TPA news28

March 2019 ●  No. 267

โครงการจดัทำามาตรฐานอาชพีและคณุวฒุวิชิาชีพ 

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3

หลักการและเหตุผล   

ปัจจุบันในโลกของการทำางานที่ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความรู้  

แต่ยังต้องใช้ทักษะ และความเชี่ยวชาญหลายด้าน ท่ีเกิดจากการ

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง และการฝึกฝนผู้ประกอบอาชีพทุกคน

ทัง้ทีม่คีณุวฒุกิารศกึษา และไม่มีคณุวฒุกิารศกึษาในสาขานัน้ๆ ล้วน

มีศักยภาพในการพัฒนาความสามารถการทำางานด้านต่างๆ ใน

หน้าที่ของตน ซึ่งการใช้ความรู้ทักษะ และความสามารถมาประยุกต์

ใช้เพื่อการประกอบอาชีพนี้เรียกว่า “สมรรถนะ” ซึ่งใน แต่ละสาขา

อาชีพอันประกอบด้วย สายงานที่หลากหลาย และในแต่ละสายงาน

ต่างมหีลายอาชพี แต่ละอาชพีจำาเป็นต้องมสีมรรถนะหลายด้าน เช่น

ในสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาจประกอบไปด้วยอาชีพต่างๆ ตั้งแต่ 

ผู้จัดการด้านเทคนิค วิศวกร ช่างสอบเทียบ ช่างควบคุมคุณภาพ 

รวมถึงอาชีพอื่นๆ ซึ่งแต่ละอาชีพมีลักษณะงานในหน้าท่ีท่ีแตกต่าง

กันออกไป และจำาเป็นต้องใช้สมรรถนะที่หลากหลายในการทำางาน 

ในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

การสอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นกิจกรรมหลักในระบบมาตร

วิทยาของชาติ ซึ่งระบบมาตรวิทยา เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ที่แต่ละประเทศจะต้อง

พัฒนาเพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพให้กับผลผลิต และการบริการ

ต่างๆ ในประเทศให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ มาตรวิทยาโดย 

ความหมายคอื วทิยาศาสตร์ของการวดั เพือ่ให้ผลของการวดัสามารถ

อ้างอิงได้ถึงมาตรฐานสากล ด้วยการสอบเทียบเครื่องมือวัดกับ

มาตรฐานอ้างอิงที่สามารถสอบย้อนกลับได้ไปถึงมาตรฐานการวัด

สากล (Traceability to International Measurement Standards)  

ห้องปฏบิตักิารสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัเป็นองค์ประกอบหลกัทีส่ำาคญั

ใน โครงสร้างระบบมาตรวิทยาของชาติ  

ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้เน้นไปยังอุตสาหกรรม

ศักยภาพ ซึ่งหนี่งในนั้นคือ อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรม

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู ้ประกอบการทั้งรายใหญ่ และรายย่อย 

เนือ่งจากมส่ีวนประกอบเป็นจำานวนมาก ซึง่ต้องการความถกูต้องของ

ขนาดของชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อที่จะสามารถประกอบกันได้อย่างไม่มี

ปัญหา ดังนัน้กระบวนการผลติชิน้ส่วนจงึต้องมกีารวัดขนาดทีแ่ม่นยำา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดขนาด เช่น เครื่อง Coordinate Measuring 

Machine (CMM) ซึ่งต้องเป็นเครื่องมือที่มีความถูกต้องแม่นยำา 

จึงต้องการการสอบเทียบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการวัด 

เป็นประจำา รวมทั้งการทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ที่ทำาการผลิต

แล้ว ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของรถยนต์ เช่น การวัดค่าแรงบิด

ของเครื่องยนต์ เช่นเดียวกันกับระบบขนส่งทางรางที่ประเทศไทย

กำาลังมีความต้องการ เนื่องจากการขนส่งทางรางเป็นการขนส่งที่มี

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าระบบอื่น ในขณะนี้ได้มีโครงการก่อสร้างรถไฟ 

รางคู่ เพื่อสนับสนุนการขนส่งจากพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก การทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างก็มีความสำาคัญ เช่น 



29TPA newsTPA news

Cover Story

29

March 2019 ●  No. 267

ระบบคณุภาพ ซึง่การสอบเทยีบเป็นกระบวนการหนึง่ของระบบมาตร

วิทยา และในปัจจุบันนี้ระบบมาตรฐานเข้ามามีบทบาทมากขึ้นใน

กระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001, ISO14000 และ HACCP 

เป็นต้น จงึเป็นผลทำาให้เครือ่งมอื เครือ่งจกัรทีใ่ช้ในกระบวนการผลติ 

กระบวนการวัด การควบคุมคุณภาพต้องได้รับการดูแล บำารุงรักษา 

เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพอยู่ในสเปคที่ตกลงกับลูกค้า และไม่มีการ 

ตีกลับของสินค้าเมือ่ส่งออกไปยังประเทศปลายทาง ดังนัน้ การสอบ-

เทียบเครื่องมือจึงมีความสำาคัญ นอกจากวิธีที่ใช้ในการสอบเทียบ

ต้องเป็นวิธมีาตรฐานแล้ว บุคลากรที่ทำาการสอบเทียบต้องได้รับการ

ฝึกอบรมเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการสอบเทียบ เพื่อให้เป็นไป

ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

การทดสอบการรับแรงของรางรถไฟมีความสำาคัญต่อการก่อสร้าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบต้องมีความถูกต้องแม่นยำาเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น เคร่ืองมือจึงต้องการการสอบเทียบเช่นเดียวกันกับเครื่องมือ

อื่นๆ

จะเห็นว่างานทางด้านการสอบเทียบมีความสำาคัญต่อการ

พฒันาประเทศ ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัการสอบเทยีบต้องเป็นผู้ที่

มีความรู ้ทกัษะ ความชำานาญในสาขานัน้ๆ ซึง่ประเทศทีม่กีารพฒันา

งานทางด้านมาตรวิทยาให้มีความแข็งแรง จะเป็นฟันเฟืองที่ช่วย 

ผลักดันให้ประเทศพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

ความสำาคัญและความต้องการการสอบเทียบ

เครื่องมือวัด 

เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (Na-

tional Quality Infrastructure, NQI) คือระบบที่ประกอบด้วยหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องดำาเนิน

งานร่วมกันภายใต้กระบวนการ 5 ด้านคือ มาตรวิทยา การกำาหนด

มาตรฐาน การรับรองระบบงาน การตรวจสอบ และรับรอง และ

การกำากับดูแลตลาด จะเห็นว่า มาตรวิทยาเป็นส่วนหนึ่งที่

สำาคญั ซึง่ระบบมาตรวทิยา เป็นระบบทีเ่กีย่วข้องกบัการ

รักษามาตรฐานการวัดของประเทศ สร้างให้เกิดการ

สอบกลับได้ของการวัด (Traceability of mea-

surement) ผ่านกระบวนการสอบเทียบจาก

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบท่ีได้รับการรับรอง
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อาชีพในสายงานการสอบเทียบเครื่องมือวัด  

ในสายงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดนั้น 

มีอาชีพที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วนด้วยกันคือ

1.  เจ้าหน้าที่สอบเทียบ หรือพนักงานสอบเทียบ มีหน้าที่ 

ทำาการสอบเทยีบเครือ่งมอืตามเอกสารมาตรฐานทีไ่ด้มกีารจดัทำาขึน้ 

และปฏิบัติตามระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2.  ผู้บริหารห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มีหน้าที่ดำาเนินการ 

จัดทำา ควบคุม และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเอกสารที่กำาหนดไว้ ซึ่ง

ต้องทำางานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สอบเทียบ อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่าง
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กันไป เช่น ผู้จัดการด้านเทคนิค (Technical manager), หัวหน้าห้อง

ปฏิบัติการ 

ทัง้ 2 ส่วนจะต้องมกีารทำางานร่วมกนั และยงัต้องทำางานร่วม

กับผู้จัดการคุณภาพ (Quality manager) ซึ่งเป็นผู้ที่ทำางานเกี่ยวข้อง

กับระบบการบริหารทั่วไปภายในห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่อาจไม่

เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคนิค

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดทำา

มาตรฐานอาชพีและคณุวฒุวิชิาชพีทีส่อดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้ประกอบการ มีความเป็นสากล และเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ 

ยอมรับทั้งภายในประเทศ และระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ

อาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.  เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำา พัฒนา และเผยแพร่ 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

3.  เพือ่ประชาสมัพนัธ์ให้ระบบคุณวุฒวิิชาชพีและมาตรฐาน

อาชีพ เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน

Functional Map: สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ปัจจุบันมาตรวิทยา และบทบาทของศาสตร์ในสาขานี้ ได้มี

การเปลี่ยนแปลงขยายองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาไปอย่างรวดเร็ว 

และต่อเนื่อง ซึ่งขยายขอบข่ายจากมาตรวิทยาฟิสิกส์ ไปครอบคลุม

มาตรวิทยาเคมี ชีวภาพ และด้านสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นบทบาทที่

สำาคัญ และจำาเป็นขั้นพื้นฐานในการขับเคล่ือนระบบคุณภาพของ

สินค้า และบริการให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเพื่อเป็นการ

สร้างความได้เปรยีบในเชงิการแข่งขนัของประเทศ ในกลุม่เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมาย ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของการ

พัฒนาประเทศอีกด้วย


