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การรับรองระบบงาน ถือ
เป็นมาตรการหนึ่งใน

การส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการ
ยอมรบัในตลาดโลก เพือ่ความคล่องตวัใน
ทางการค้าและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ศนูย์
สอบเทียบเครื่องมือวัด ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์
ในปัจจุบัน จึงมีบทบาทส�าคัญต่อมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย 
เนื่องจากการวัดและการทดสอบที่มีความถูกต้องและแม่นย�าเป็น
หลักประกันทางเทคนิคที่ส�าคัญที่สุด เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็นไป
ตามข้อก�าหนดทางคุณภาพ ความส�าคัญของมาตรฐานการวัดและ
การทดสอบเป็นข้อก�าหนดของมาตรฐานการประกันคุณภาพที่
ส�าคัญ ๆ เช่น ISO 9000, ISO 14000 และ ISO/IEC 17025 ท�าให้ได้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต�่าลงและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันในตลาดโลก

ด้วยบทบาทส�าคัญที่มีต่อมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยและ 
การรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทีก่�าลงัจะก้าวเข้าสูป่ระเทศไทย 
ผูป้ระกอบการไทยจงึเริม่ปรบัตวัและเตรยีมความพร้อมในการพฒันา
ขีดความสามารถให้สูงขึ้น เหล่านี้ถือเป็นภารกิจหลัก และเป้าหมาย
หลกัของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น่) ทีจ่ะร่วมก้าวไปพร้อม

ศูนย์สอบเทียบ

กับผูป้ระกอบการไทย ให้เติบโตในตลาดโลกด้วยการ
ขยายบริการสู่ภูมิภาคแห่งแรกอย่างเป็นทางการ
กับศูนย์บริการสอบเทียบและวิเคราะห์ส่ิงแวด-
ล้อม สาขานิคมอุตสาหกรรม อิสเทิร์นซีบอร์ด 
จังหวัดระยอง 

และในโอกาสเปิดศนูย์ฯ อย่างเป็นทางการ  
TPA News ฉบับนี้ จะน�าท่านผู้อ่านไปท�าความรู้จัก

กบั ศนูย์สอบเทยีบ สาขาภมูภิาค แห่งแรกของ ส.ส.ท. 

จุดเริ่มต้นของศูนย์บริก�รสอบเทียบและ

วิเคร�ะห์สิ่งแวดล้อม ส.ส.ท.

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น) จัดตั้งศูนย์บริการ
สอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขึ้น และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2526 ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน

1.  ศนูย์สอบเทยีบเครือ่งมอืวดัอตุสาหกรรม ให้บริการสอบ
เทียบ/ปรับเทียบ เครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ ที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เช่นเครือ่งวัดไฟฟ้า เครือ่งวัดความยาว เครือ่งชัง่
น�้าหนัก ตุ้มน�้าหนัก เครื่องวัดความดันและสุญญากาศ เครื่องวัดแรง
บิด เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดแสงสว่าง โดยมีผลงานที่ได้รับ
ความเชื่อถือและไว้วางใจกว่า 29 ปี และได้รับการรับรองความ
สามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน มอก.17025-2543 
โดย เป็นห้องปฏบิติัการสอบเทียบทีไ่ด้รบัการรบัรองมากสาขาทีส่ดุ
ในประเทศไทย

2.  ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์

ขับเคลื่อนผู้ประกอบก�รไทยสู่ 

ส.ส.ท. 
ส�ข�ภูมิภ�ค
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กำรให้บริกำรสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสำหกรรมอยู่ที่ ESIE Plaza II 
นคิมอตุสำหกรรมอสิเทร์ินซบีอร์ด จ.ระยอง ในสำขำด้ำนมติิและขนำด 
ซึง่เป็นสำขำทีม่คีวำมต้องกำรมำกทีส่ดุและในอนำคตจะขยำยกำรให้
บริกำรสู่ภูมิภำคอื่นๆ ต่อไป

คณุธีระยทุธ ชุลเีลศิวทิยาภรณ์ ผูอ้�านวยการสายงานบรกิาร 
3 ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพิ่มเติมว่า การเปิดศูนย์สอบเทียบ ส.ส.ท. 
สาขาภูมิภาคแห่งแรก นี้ เกิดขึ้นจากการประชุมหารือ และขอความ
คิดเห็นจาก stake holder เมื่อปี พ.ศ.2553 ผลจากการประชุมในครั้ง
นั้น ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม รับนโยบายมา
สานต่อ โดยด�าเนินการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในแต่ละภูมิภาค 
จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม โดยเริ่มต้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งจากการ
ด�าเนนิการศกึษาพบว่าเป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการเปิดให้บรกิารศนูย์
สอบเทียบ ส.ส.ท. เป็นแห่งแรก 

คุณธีระยุทธ  กล่าวต่อว่า หลังจากได้สถานที่ มีการด�าเนิน
การในเรื่องขอการรับรองจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) ขณะนี้ได้รับการรับรองระบบ ISO17025 และ
เปิดให้บริการแล้ว เป็นที่ท�าการถาวรในต่างจังหวัดแห่งแรกของ 
ส.ส.ท. โดยมีส�านักงานตั้งอยู่ที่ ESIE Plaza II นิคมอุตสาหกรรมอิส
เทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง

“ทำงตะวันออกมีควำมต้องกำรบริกำรสอบเทียบสูงกว่ำภำ
คอื่นๆ ปัจจุบันเรำมีกำรจัดรถบริกำรรับ-ส่งเครื่องมือ สัปดำห์ละ 2 วัน 
แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ เนื่องจำกระยะทำงที่

สิ่งแวดล้อม ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ (เช่น pH Meter, 
Conductivity Meter, Volumetric Glassware, Spectrophotometer, 
Centrifuge), เคร่ืองวดัความชืน้ และเครือ่งมอืแพทย์ (NIBP Simula-
tor, Infusion Devices Analyzer, Blood Pressure Analyzer, Defi-
brillator Analyzer, Infrared Ear Thermometer, etc.) เพือ่เพ่ิมสะดวก
ส�าหรับลูกค้า จึงมีการให้บริการสอบเทียบนอกสถานที่ เครื่องมือวัด
ด้านเคมี (pH meter, Spectrophotometer meter และ Centrifuge) 
ด้านอณุหภมู ิ(Oven, Incubator, Freezer, Refrigerator, Chamber) 
เครื่องชั่งน�้าหนัก เคร่ืองวัดความดัน และเครื่องมือแพทย์ ส�าหรับ
ลูกค้าที่ไม่สามารถเคล่ือนย้ายเครื่องมือได้ โดยเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติ
การ ทีมี่ความช�านาญและเครือ่งมอืทีไ่ด้มาตรฐาน โดยเป็นห้องปฏบิติั
การสอบเทียบที่ได้รับการรับรองเป็นรายแรกในประเทศไทย

เป็นระยะเวลา 30 ปี ที่  ส.ส.ท. ได้ด�าเนินการพัฒนา
อตุสาหกรรม เพือ่ให้เครือ่งมอืทางด้านอตุสาหกรรมเป็นทีย่อมรบัและ
ได้รับความเชื่อมั่น โดยมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ และ
ทุ่มเทเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้กับลูกค้า ดังสโลแกนที่ว่า 
“เที่ยงตรง แม่นย�า ส.ส.ท. คือผู้น�าด้านการสอบเทียบ” และด้วย
ความมุ่งมั่น ดังกล่าว พร้อมทั้งเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศและ
ครอบคลมุลกูค้าทัว่ทกุภูมภิาค และเล็งเห็นถึงความส�าคญัในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ส.ส.ท. จึงได้ขยายการ
บรกิารลกูค้า ด้วยการเปิดศนูย์บรกิารสอบเทยีบแห่งใหม่ในภมิูภาค
ขึ้นเป็นสาขาแรก ณ นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัด
ระยอง

ก้�วแรกของ ส.ส.ท. ในภูมิภ�ค

รศ.ดร.สจุรติ คณูธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญ่ีปุ่น) กล่าวถึงแนวนโยบายในการขยายบริการสู่ภูมิภาค ว่า 
เรามองเห็นถึงโอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทยหลายด้าน จากแรง
ขับเคลื่อนของอาเซียนในปี 2015 ซึ่งผู้ประกอบการไทยเองก็ได้เริ่ม
ปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ก�าลัง
จะเปลีย่นแปลงไปด้วยการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ตัวเองให้สูงขึ้น 

กำรขยำยบริกำรของ ส.ส.ท. สู่ภูมิภำค นอกจำกจะเป็นหนึ่ง
ในเป้ำหมำยส�ำคญัแล้ว เรำยังภูมใิจท่ีได้ด�ำเนินกำรตำมควำมต้องกำร
ของภำคอตุสำหกรรมในพืน้ทีด้่ำนตะวนัออก ด้วยกำรตัง้ศนูย์กลำงใน
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ไกล กำรเดินทำงจึงใช้เวลำมำก จึงให้บริกำรลูกค้ำได้จ�ำนวนไม่มำก 
ฉะนั้น กำรที่เรำไปเปิดให้บริกำรที่ระยอง จะท�ำให้เรำดูแล ให้บริกำร
ลูกค้ำได้จ�ำนวนมำกขึ้น ศูนย์สอบเทียบที่นั่นจะเป็นศูนย์กลำงในกำร
รบัส่ง และส่งต่อเครือ่งมอืมำยังศนูย์สอบเทียบ ส.ส.ท. ท่ี กทม. สะดวก
มำกขึ้น”

คุณมิตร วีระธรรม ผู้จัดการแผนกอาวุโสศูนย์สอบเทียบ
เครื่องมือวัด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) อธิบายเพิ่ม
เติมว่า การที่เลือกท�าเลที่ตั้ง ที่นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด นั้น 
เนือ่งจากมคีวามเหมาะสมหลายอย่าง อาทิ ในเรือ่งของระยะทาง นคิม
อสิเทิร์นซบีอร์ดจะอยูต่รงกลาง ไม่ใกล้จงัหวดัชลบรุมีากเกนิไป แต่ยัง
ไม่ถึงระยอง ฉะนั้น ระยะทางจากอีสเทิร์นซีบอร์ด ไปจังหวัดชลบุรี
ระยอง หรอืมาจงัหวดัชลบรุชีลบรุ ีจะใกล้เคยีงกัน โดยภูมศิาสตร์แล้ว
เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสม ซึง่จะครอบคลุมพืน้ท่ีให้บรกิาร เริม่ตัง้แต่
จังหวัดชลบุรี ไปจนถึงจังหวัดระยอง และอีกด้านหนึ่งของจังหวัด
ปราจีนบุรี 

“ลูกค้ำที่ผมไปพบต่ำงรู ้สึกดีใจมำกท่ีเรำไปเปิดศูนย์ฯ ที่
จงัหวดัระยอง เน่ืองจำกก่อนหน้ำนีเ้ขำใช้บรกิำรของเรำแต่ต้องรอ ด้วย
ข้อจ�ำกัดที่รถบริกำรรับ-ส่งเครื่องมือ ของเรำมีเพียงสัปดำห์ละ 2 ครั้ง 
ทำงลกูค้ำต้องรอนดัเรำ ซึง่ในบำงครัง้พนกังำนรบัส่งของเรำไปไม่ทนั 
ตกคิว ท�ำให้เขำต้องรออีก 2 วันถัดไป หรือถ้ำเป็นรอบหลังก็ต้องรอ
สัปดำห์ต่อไป ฉะนั้น เขำก็คำดหวังว่ำถ้ำเรำไปเปิดให้บริกำรที่นั่น 
ปัญหำเรื่องไปไม่ทันเวลำจะลดลง เขำจะได้รับกำรบริกำรที่ดีขึ้น” 

“เรำมีควำมตั้งใจท่ีจะให้บริกำรลูกค้ำท่ีอยู่ทำงภูมิภำคได้รับ
ควำมพึงพอใจมำกข้ึน มีทำงเลือกที่ใช้บริกำรเพิ่มขึ้น ลูกค้ำ หรือ
สมำชิกเองก็จะมำสำมำรถมีทำงเลือกที่จะใช้บริกำรกับทำง ส.ส.ท. 
โดยตรงได้มำกขึ้น แทนท่ีจะต้องผ่ำนตัวแทนรำยอ่ืนๆ หรือใช้
บริกำรกับคู่แข่งของเรำ เนื่องจำกเรำไปไม่ถึง” 

และเมื่อเปิดประตูสู่ภูมิภาคแล้ว กลยุทธ์ที่ ส.ส.ท. ใช้
ในการตีฆ้องร้องเป่าให้กับลูกค้าสมาชิกในพื้นที่รับรู้
นั้น คุณมลฤดี แก้วเสน ผู้จัดการแผนกอาวุโส
คุณภาพและสนับสนุนภายใน สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) บอกว่า ใช้กลยุทธ์ใน 
การประชาสัมพันธ์ ด้วยการเข้าถึงลูกค้าโดยตรง
ผ่านรถบรกิารรับ-ส่งเครือ่งมอืทีใ่ห้บรกิาร มกีารจดัท�า
เอกสารประชาสัมพันธ์แจกให้ทราบในนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ หลังจากนั้นจะมีทีมการ
ตลาดลงไปท�าการตลาดเพื่อให้เข ้าถึงและ
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในทุกพื้นที่

นอกจากนี ้ยงัมกีารประชาสมัพนัธ์ ด้วยการ
จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรมใน
หัวข้อ “การรับรองมาตรฐานระบบงานของไทยกับ AEC”...
ตอบโจทย์ทุกขัน้ตอนในการด�าเนนิงาน มุง่สูก่ารแข่งขนับนเวที
การค้าเสรีอย่างมั่นใจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณญาณพัฒน์ 
อู่ทองทรัพย์ ผู้อ�านวยการส�านักคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการ

รับรองระบบงาน ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็น
วิทยากร และภายในงานสัมมนายังมีโปรโมชั่นส�าหรับลูกค้าผู้ร่วม
สัมมนาด้วยการบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดฟรี 1 ชิ้น ซึ่งได้รับการ
ตอบรับอย่างมากมายจากลูกค้าในภูมิภาค 

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่อแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ AEC ในหัวข้อ 
“ร่วมก้าวสู่ AEC กับวิถี ส.ส.ท.” เปิดโต๊ะเสวนาโดย รศ.ดร.สุจริต  
คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมฯ โดยทั้ง 2 งานจัดขึ้น เมื่อวันที่ 8 
สงิหาคม 2556 ทีผ่่านมา ณ พฒันากอล์ฟ คลบั แอนด์ รสีอร์ท จ.ชลบรุี

ก�รให้บริก�รของศูนย์สอบเทียบฯ ส.ส.ท. 

ส�ข�อิสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง 

คุณพรทิพย์พา เตมียกุล ผู้จัดการแผนกอาวุโสสอบเทียบ
เครื่องมือห้องปฏิบัติการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
กล่าวว่า  ศูนย์สอบเทียบ ส.ส.ท. สาขาภูมิภาคนี้ เปิดท�าการวันจันทร์ 
– วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. เปิดให้บริการสอบเทียบเครื่อง
มือวัดสาขามิติและขนาด โดยขอบข่ายการให้บริการ คือ 

➢ Vernier Caliper, Digital Caliper  
 0 mm  to  1000 mm
➢ External Micrometer Caliper   
 0 mm  to  525 mm
➢ Dial / Digital Indicator  
 0 mm  to  25 mm
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➢ Dial / Digital Thickness Gauge  
 0 mm  to  50 mm
➢ Vernier Height Gauge / Digital / Dial  
 0 mm  to  600 mm
➢ Can Seam Micrometer  0 mm  to  13 mm
➢ Dial Test Indicator 0 mm  to  5 mm
➢ Dial Caliper Gauge (Internal / External) 
 0 mm  to  120 mm
 
นอกจากขอบข่ายการให้บรกิารข้างต้นแล้ว ยังมกีารให้บรกิาร

อื่นๆ เพิ่มเติม คือ Lab Calibration โดยจะให้บริการ 
➢ Temperature & Humidity Instrument
➢ Electrical Instrument
➢ Dimensional Instrument
➢ Pressure Instrument
➢ Mass & Balance
➢ High Voltage
➢ Radiation Thermometer
➢ Electromagnetic Gauss meter
➢ Laboratory Equipment
➢ Medical Equipment 
และ On - Site Calibration ประกอบด้วย 
➢ Incubator, Oven, Refrigerator, Freezer 
➢ Water Bath, Autoclave

➢ Temperature & Humidity Chamber
➢ Temperature Controller with Sensor
➢ Balance
➢ Surface Plate, Granite Plate
➢ pH Meter, Spectrophotometer
➢ Medical Equipment

คณุพรทพิย์พา กล่าวเพิม่เตมิว่า บรกิารทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้ 
เป็นการให้บริการในเบื้องต้นของการเปิดศูนย์ฯ เนื่องจากสาขามิติมี
ความต้องการมากที่สุด ในอนาคตจะมีการขยายบริการไปในสาขา
อื่นๆ ที่มีความต้องการรองลงมาเพิ่มมากขึ้น 

เมื่อก้�วสู่ AEC 

คณุธรีะยทุธ กล่าวว่า ผลประโยชน์ของศนูย์สอบเทยีบ ส.ส.ท. 
กับ AEC ขณะนี้เกิดขึ้นแล้ว โดยเราเดินทางไปสอบเทียบให้กับ 
สปป. ลาวและประเทศเมียนม่าร์มาเป็นเวลากว่า 4 ปี โดยจัดส่ง 
ทีมงานไปท�าการสอบเทียบให้ ในส่วนที่เราไปให้บริการนั้นจะเป็น
โรงงานใน สปป. ลาว และห้องปฏบิติัการของกรมประมงของเมยีนม่าร์ 
ซึง่มกีารรบัรองห้องปฏบิติัการของเขา โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ของไทย ในการตรวจเชื้อ และเครื่องมือที่จะใช้ในการตรวจเช้ือต้อง
ได้การรับรอง ส.ส.ท. จึงไปสอบเทียบให้ พร้อมออกใบ Certificate ที่
รับรองโดย ส.ส.ท. นอกจากนี้ ยังมีการส่งเครื่องแก้ว มาสอบเทียบที่ 
ส.ส.ท. อีกด้วยเช่นกัน และในอนาคต จะด�าเนินการหาความร่วมมือ 
ให้บริการกับอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น ต่อไป

นอกจากการให้บริการสอบเทียบ ส.ส.ท. เรามีการให้บริการ
อบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอบเทียบฯ โดยผ่านฝ่าย
การศกึษาและฝึกอบรมของ ส.ส.ท. จะมหีลกัสตูรอบรมช่างสอบเทยีบ
สาขาต่างๆ โดยวิทยากรของ ส.ส.ท. ผสมผสานกับวิทยากรจาก
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆ 
เพียงแต่ว่าหลักสูตรของเราเป็นภาษาไทย ถ้ารองรับ AEC ผู้ที่จะได้
ประโยชน์มากสุดในส่วนของหลักสูตรจะเป็น สปป.ลาว ประเทศเดยีว 
เนื่องจากฟังภาษาไทยออก แต่ถ้าเป็นประเทศเมียนม่าร์ ประเทศ
เวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย เราต้องปรับหลักสูตรให้เป็นภาษา
อังกฤษ

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กล่าวสรุปว่า เรามีความตั้งใจที่
จะเป็นส่วนผลกัดนัให้อตุสาหกรรมไทย สามารถแข่งขนัได้ทัง้ในระดบั
อาเซยีน และรวมถงึในระดบัสากล ผูป้ระกอบการด้านการผลติจะต้อง
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถ
เชือ่มโยงสู่ภาคอตุสาหกรรมได้อย่างมคุีณภาพและได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลก ที่มีคุณภาพของสินค้าเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการแข่งขัน ดังนั้นการยกระดับมาตรฐานสินค้า การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต จึงเป็นหนึ่งในแนวทางส�าคัญในการ
ปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในเร็วๆ นี้ 


