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คํานํา
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติของทุกประเทศเหมือนกัน คือ ต้องการให้ผล
การวัดซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ และการทดสอบต่าง ๆ ในประเทศสามารถอ้างอิงย้อนกลับไปสู่มาตรฐานการวัดสากล หรือ
ที่เรียกว่า ความสามารถสอบกลับได้ทางการวัดสู่หน่วยวัดสากล (Measurement Traceability to the International
System of Units; SI Units) ซึ่งเป็นหัวใจของระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ กิจกรรมที่สําคัญที่ทําให้ผลการวัดสามารถ
สอบกลับได้สู่หน่วยวัดสากล ได้แก่ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การสอบเทียบวัตถุอ้างอิงทางการวัด ในแต่ละระดับที่
เชื่อมโยงกันเป็นโครงสร้างระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ จนกระทัง่ ถึงหน่วยวัดสากล หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ท่านผู้อ่านเข้าใจกลไกของระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ รู้จุดประสงค์ของการสอบเทียบเครือ่ งมือวัด มีความรู้ความเข้าใจ
เห็นความสําคัญของการสอบเทียบเครือ่ งมือวัด สามารถนําข้อมูลในใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดไปใช้ประโยชน์ใน
การรายงานผลการวัด ตลอดจนเข้าใจบทบาทของระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในการเป็นหลักประกันให้กับระบบการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น ISO 9001, ISO/IEC 17025, HACCP เป็นต้น หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเหมาะกับ
ผู้อ่านทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา จนถึงครู อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนวิศวกรในภาคอุตสาหกรรม มีตัวอย่าง
การใช้ข้อมูลจากใบรับรองการสอบเทียบตัง้ แต่ระดับขั้นต้นที่ไม่ยุ่งยากมากนัก จนถึงตัวอย่างที่มกี ารคํานวณค่าความไม่
แน่นอนของการวัดโดยใช้ขอ้ มูลจากการทดลอง ท่านผู้อ่านสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงตามความเหมาะสม
ผู้เขียนมีความหวังว่าเนือ้ หาความรู้ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ น่าจะเป็นการเปิดประตูให้ท่านผู้อ่านได้รู้จัก
ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ เข้าใจเห็นความสําคัญ สามารถนําความรู้ไปใช้เพื่อให้สําเร็จประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป
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1. กล่าวนํา
การวัดขนาดและปริมาณ เป็นกิจกรรมที่สงั คมมนุษย์กระทํากันมาตั้งแต่มีการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เช่น
การวัดขนาดพืน้ ที่เพื่อระบุกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน การวัดขนาดและปริมาณในการซื้อขายสินค้าเป็นต้น ใน
การวัดขนาดและปริมาณจําเป็นจะต้องมีการกําหนดหน่วยวัดต่างๆ ขึ้น
ในอดีตหน่วยวัดทีก่ ําหนดขึ้นจะใช้กันเฉพาะ
ภายในกลุ่มเดียวกัน เป็นหน่วยวัดที่ยอมรับและใช้กันภายในสังคมที่มีวัฒนธรรมและการปกครองเดียวกัน เรียกว่า
หน่วยวัดท้องถิน่
เมื่อมนุษย์มีการติดต่อคบค้าสมาคมกับกลุ่มการปกครองอื่นๆ ก็เกิดความไม่สะดวกในการซือ้ ขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน สาเหตุเนื่องจากแต่ละกลุ่มมีหน่วยวัดที่แตกต่างกัน สังคมมนุษย์ต้องการหน่วยวัดขนาดและ
ปริมาณ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในทุกๆ กลุ่มสังคมมนุษย์ อันเป็นที่มาของการกําหนดหน่วยวัดสากล ในหนังสือเล่มนี้จะ
กล่าวถึงระบบมาตรวิทยาสากล ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ตลอดจนบทบาทความสําคัญของระบบมาตรวิทยาทีจ่ ําเป็นใน
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นสังคมที่สมาชิกมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีต่อไป

2. มาตรวิทยาคืออะไร
ความหมายของคําว่า มาตรวิทยา (Metrology) อ้างอิงจากพจนานุกรมและเอกสารราชการ ดังนี้
2.1 Webster’s New World College Dictionary (1999) ให้ความหมายว่า
“The science of weights and measures”
2.2 The American Heritage Dictionary of the English Language ให้ความหมายว่า
“The science that deals with measurement, a system of measurement”
2.3 International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and
Associated Terms (VIM) : 2008 ให้ความหมายว่า
“Science of measurement and its applications”
Note: Metrology includes all theoretical and practical aspects of
measurement, whichever the measurement uncertainty (Measurement result with level of confidence)
and field of applications.
2.4 พระราชบัญญัติการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ.2540
“มาตรวิทยา หมายความว่า กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบ ปรับตั้ง
ความถูกต้องของเครื่องมือและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการวัดปริมาณหรือวิเคราะห์ทดสอบ”
เมื่อพิจารณาถึงความหมายของคําว่า มาตรวิทยา จากเอกสารอ้างอิงดังกล่าวข้างต้นแล้ว สรุปได้ว่า
มาตรวิทยา คือ วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ที่เกีย่ วข้องกับการวัด เมื่อเป็นวิทยาศาสตร์จึงต้องมีทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ
ทดลอง เพื่อให้ผลของการวัดถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมโลก มีการกําหนดรายละเอียดของหน่วยวัด มาตรฐานด้าน
การวัดที่เป็นสากลเพื่อเป็นที่อ้างอิงของกิจกรรมการวัดต่างๆ

1

3. ระบบมาตรวิทยาสากล
เพื่อให้กิจกรรมการวัดต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก
นานาประเทศได้มาร่วมประชุมเพื่อ
กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการวัด การประชุมด้านมาตรวิทยานานาชาติครัง้ แรกของโลกเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
ค.ศ. 1875 (พ.ศ. 2418) ผลการประชุมครัง้ นัน้ ได้มีการลงนามสนธิสัญญานานาชาติที่เรียกว่า “สนธิสัญญาเมตริก” (The
Metre Convention) ซึ่งเป็นสนธิสัญญานานาชาติที่เก่าแก่อนั ดับสองของโลก (สนธิสัญญานานาชาติที่เก่าแก่อันดับแรก
ของโลก ได้แก่ Strasbourg Agreement (1675) banning the use of chemical weapons) สาระสําคัญของ
สนธิสัญญาเมตริก มีดงั นี้
1. ให้จัดตั้งสํานักงานชั่ง ตวง วัด ระหว่างประเทศ (International Bureau of Weights and
Measures : BIPM) ซึ่งมีภาระหน้าที่หลัก คือ การสถาปนาและเก็บรักษาหน่วยวัดสากล (International System of
Units, SI)
2. ให้จัดตั้งคณะกรรมการมาตรวิทยาสากล (International Committee of Weights and
Measures : CIPM) ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ชั้นนําที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จํานวน 18 คน เพื่อกําหนดมาตรฐานที่
เกี่ยวกับหน่วยวัดสากล ตลอดจนกิจกรรมกระบวนการที่เกีย่ วข้องกับการวัด เพื่อให้นานาชาติมีการวัดเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน อันจะทําให้ผลของการวัดเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก
3. ให้มีการประชุมนานาชาติด้านมาตรวิทยาเป็นประจําทุกๆ 4 ปีเพื่อให้ประเทศที่เป็นสมาชิกตาม
สนธิสัญญาเมตริกลงมติยอมรับข้อกําหนดต่างๆ ที่คณะกรรมการมาตรวิทยาสากลนําเสนอ เพื่อให้มีผลเป็นข้อกําหนดร่วม
ซึ่งเป็นทีย่ อมรับของทุกๆ ประเทศต่อไป
กิจกรรมตามสนธิสัญญาเมตริกดังกล่าวข้างต้น
ทิศทางเดียวกันผลของการวัดเป็นยอมรับของนานาประเทศ

จะทําให้กิจกรรมการวัดในแต่ละประเทศเป็นไปใน

4. ระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย
ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมมาตรวิทยากับนานาชาติ และเข้าเป็นสมาชิกของ “สนธิสัญญาเมตริก”
(The Metre Convention) ในปี พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 และอีก 11 ปีต่อมา ใน พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) ประเทศไทยมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรวิทยาฉบับแรก
คือ พระราชบัญญัติ ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 สาระสําคัญในพระราชบัญญัตดิ ังกล่าว คือ ประเทศไทยยอมรับระบบเมตริก
เป็นระบบการวัดของชาติ
ระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย
ได้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเมื่อมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2506 โดยสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ชือ่ ในปัจจุบัน คือ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) ห้องปฏิบัตกิ ารสอบเทียบเครื่องมือวัดแห่งที่ 2 จัดตั้งขึ้นในปี
พ.ศ. 2508 คือ กองปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด กรมสื่อสารทหารอากาศ กองทัพอากาศ และห้องปฏิบัตกิ าร
สอบเทียบแห่งที่ 3 จัดตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ. 2509 คือ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการทั้ง 3 นีเ้ ป็นห้องปฏิบัตกิ ารสอบเทียบเครื่องมือวัดทีท่ ําให้ระบบมาตร
วิทยาในประเทศไทยเริ่มเกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม โครงสร้างระบบมาตรวิทยาของชาติจะประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ
ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบระดับทุตยิ ภูมิ และผู้ใช้เครื่องมือวัดในทุกภาคส่วน เช่น
ภาคอุตสาหกรรม การวัดทางการแพทย์เพือ่ วินิจฉัยและรักษาโรค การวัดในการควบคุมมลพิษในการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
2

ในปี พ.ศ. 2554 จํานวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดในประเทศมีประมาณ 190 แห่ง
ประมาณร้อยละ 57 ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามข้อกําหนด ISO/IEC 17025 ก่อน พ.ศ. 2541
ประเทศไทยยังไม่มีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงไม่มีหน่วยวัดของชาติ ห้องปฏิบัตกิ ารสอบเทียบเครื่องมือวัดต้องส่ง
เครื่องมือและมาตรฐานอ้างอิงด้านการวัดไปสอบเทียบในต่างประเทศ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทยได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัตพิ ัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยพระราชบัญญัติดงั กล่าวให้จัดตั้ง “สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ” ขึ้น และเริ่มดําเนินงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2541 โดยมีวตั ถุประสงค์สรุปได้ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล รวมถึงการถ่ายทอด
ความถูกต้องของการวัดไปสู่ผู้ใช้งาน
2. ส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพด้านมาตรวิทยา และความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

โครงสร้ างระบบมาตรวิทยาของชาติ
การยอมรับของนานาชาติดา้ นการวัด
International Comparison
Quality System

National Standards /
Certified Reference Materials

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
Reference Standard
เครื่องมือสอบเทียบ

สอบเทียบ Reference Standard
กับ National Standard

ห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบ / ห้องปฏิบตั ิการอ้างอิงการวิเคราะห์ทางเคมี
สอบเทียบ User Standard
และเครื่องมือวัด

Working (User) Standard,
เครื่องมือวัด

ผูป้ ระกอบการที่ใช้การวัด
Measurement Traceability
การสอบกลับได้ ทางการวัด

ปฏิบัตกิ ารวัด

ผลิตภัณฑ์1

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้ างระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ
จากโครงสร้างระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ แสดงในรูปที่ 1 จะเห็นความเชื่อมโยงของผลการวัดหรือ
ความสามารถสอบกลับได้ทางการวัด (measurement traceability) จากเครื่องมือวัดทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเครื่องมือวัดที่ใช้ในห้องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ที่ได้รับการสอบเทียบโดย
ห้องปฏิบัตกิ ารสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึง่ เป็นห้องปฏิบัตกิ ารสอบเทียบระดับทุติยภูมิ และเครื่องมือวัดของห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบระดับทุติยภูมิ จะได้รับการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึง่ เป็นห้องปฏิบัตกิ าร
ระดับปฐมภูมิ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีหน้าที่สถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติ โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับนานาชาติ
เพื่อดําเนินการให้หน่วยวัดของชาติเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ได้แก่ การเข้าร่วมการวัดเปรียบเทียบกับนานาชาติ
การจัดทําระบบรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการตาม ISO/IEC 17025
เมื่อดําเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติต้องประกาศให้นานาชาติรับรูถ้ ึงรายละเอียดของหน่วยวัดแห่งชาติที่ได้สถาปนาขึน้ โดยทําการ
ส่งรายละเอียดความสามารถการสอบเทียบและการวัด (Calibration and Measurement Capability, CMC) ไปยัง
สํานักงานชั่ง ตวง วัด ระหว่างประเทศ (BIPM) เพื่อประกาศให้นานาชาติรับรู้โดยบรรจุไว้ใน Website ของ BIPM
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โดยก่อนที่ BIPM จะบรรจุ CMC ลงใน Website จะส่งรายละเอียด CMC ไปให้องค์กรมาตรวิทยาของภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
โลกรับรอง ซึ่งมีทั้งหมด 5 องค์กร ได้แก่
1. Asia Pacific Metrology Programme (APMP) องค์กรมาตรวิทยาของภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค
2. The European Association of National Metrology Institutes (EURAMET) องค์กรมาตรวิทยาของภูมิภาค
ยุโรป
3. Inter - American Metrology System (SIM) องค์กรมาตรวิทยาของภูมิภาคอเมริกา
4. The Inter - Africa Metrology System (AFRIMET) องค์กรมาตรวิทยาของภูมิภาคแอฟริกา
5. Euro-Asian Cooperation of National Metrological Institutes (COOMET) องค์กรมาตรวิทยาของภูมิภาค
ยุโรปตะวันออกและเอเซียกลาง
เมื่อองค์กรด้านมาตรวิทยาของภูมิภาคทุกภูมิภาครับรองแล้ว BIPM จึงจะบรรจุรายละเอียด CMC ลง
ใน Website ของ BIPM ต่อไป (www.bipm.org) ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้
สถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติแล้วจํานวน 393 รายการวัด ซึง่ มากเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและเป็นอันดับที่ 4 ของ Asia-Pacific โดยรองจาก จีน ญี่ปนุ่ และเกาหลี

5. ตัวอย่างของการสอบกลับได้ทางการวัด
5.1 การสอบกลับได้ของการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage)

รูปที่ 2 แสดงการสอบกลับได้ ของการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
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จากรูปที่ 2 จะเห็นว่า เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั่วไป

มีค่าความไม่แน่นอนของการวัด (measurement uncertainty) อยู่ในช่วง +10-3 V จะถูกสอบเทียบโดย Calibrator

ที่มีความไม่แน่นอนของการวัดอยู่ในช่วง +10-5 V และตัว Calibrator จะถูกสอบเทียบกับ Zener Reference Standard
ซึ่งมีความไม่แน่นอนของการวัดอยู่ที่ +10-6 V ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับทุตยิ ภูมิ (secondary standard) และ Zener
Reference Standard จะสอบเทียบกับ Josephson Voltage Standard ที่มีความไม่แน่นอนของการวัด อยู่ในช่วงน้อย
มาก +10-9 V จัดเป็นมาตรฐานระดับปฐมภูมิ (primary standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานแห่งชาติด้านการวัดแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง
5.2 การสอบกลับได้ของการวัดความยาว

Traceability Chart of Length
National Standard

Iodine Stabilized He-Ne Laser
Wavelength 633 nm
Uncertainty = +2.5 x 10-11 m
Stabilized He-Ne Laser
(Gauge Block Interferometer)
Wavelength 633 nm, 543 nm
Uncertainty = +1 x 10-9 m

Steel Gauge Blocks,
Grade 00

Ceramic Gauge Blocks,
Grade K

Carbide Gauge Blocks,
Grade AA

Tungsten Carbide
Gauge Blocks,

Uncertainty = +4.7 x 10-8 m

Uncertainty = +3.9 x 10-8 m

Uncertainty = + 3.6 x 10-8 m

Uncertainty = +2.2 x 10-8 m

Reference Standard

Gauge Block Comparator

Uncertainty = +3.2 x 10-8 m

Gauge Blocks, Grade 0

Working Standard

Gauge Block Comparator

Uncertainty = + 5 x 10-8 m

Gauge Blocks, Grade 1,2

Measuring Equipment

Micrometer
1

Uncertainty = +6 x 10-5 m

รูปที่ 3 แสดงการสอบกลับได้ ของการวัดความยาว
จากรูปที่ 3 จะเห็นว่า ไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดความยาวพื้นฐานทีใ่ ช้ในภาค อุตสาหกรรม โดยมี
ค่าความไม่แน่นอนของการวัดอยู่ในช่วง +10-5 m จะถูกสอบเทียบด้วย Gauge Blocks ทีม่ ีความไม่แน่นอนของการวัด
อยู่ในช่วง +10-8m และ Gauge Blocks จะถูกสอบเทียบด้วย Interferometer ที่มีความไม่แน่นอนของการวัด อยู่ในช่วง
+10-9m โดย Laser Source ที่ใช้ในเครื่อง Interferometer จะถูกสอบเทียบกับ Stabilized He-Ne Laser ที่เป็น
มาตรฐานด้านการวัดความยาวของชาติ ซึ่งมีความถูกต้องสูงสุด มีความไม่แน่นอนของการวัดอยู่ในช่วง +10-11 m
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5.3 การสอบกลับได้ของการวัดมวล

Traceability of Mass
+2.3 x 10-9 (1σ)

R0
(Pt – Ir)

International
Prototype of the
Kilogram

(BIPM)

The International Prototype of the kilogram

+4 x 10-9 (1σ)

P80

Primary Standard
(National Standard)

(NIMT)

(Pt – Ir)

The National Prototype of the kilogram No. 80

+5 x 10-8 (2σ)

E0

Reference Standard

+1.5 x 10-7 (2σ)

E1

Secondary Standard

+5 x 10-7 (2σ)

> 10-6

E2 and Lower (F1 , F2 , M1 , M2 )

Balance

รูปที่ 4 แสดงการสอบกลับได้ ของการวัดมวล
จากรูปที่ 4 จะเห็นว่าเครื่องชั่งเป็นเครื่องมือวัดน้ําหนัก (มวล) พี้นฐานที่ใช้ในภาค อุตสาหกรรม มีค่า
ความไม่แน่นอนของการวัดอยู่ในช่วงมากกว่า 10-6 kg จะถูกสอบเทียบด้วยตุ้มน้ําหนัก Class E2 หรือ F1, F2, M1, M2 ที่มี
ความไม่แน่นอนของการวัดอยูใ่ นช่วง +10-7 kg และตุ้มน้ําหนัก Class E2 หรือต่ํากว่า จะถูกสอบเทียบด้วยตุ้มน้ําหนัก
Class E1 ที่มีความไม่แน่นอนของการวัด น้อยกว่าประมาณ 3 เท่า ส่วนตุ้มน้ําหนัก Class E1 จะถูกสอบเทียบด้วย
ตุ้มน้ําหนัก Class E0 ที่มีค่าความไม่แน่นอนของการวัด อยูใ่ นช่วง 10-8 kg และตุ้มน้ําหนัก Class E0 จะถูกสอบเทียบกับ
ตุ้มน้ําหนักมาตรฐานแห่งชาติ P80 ซึ่งมีความถูกต้องสูงสุดทีม่ ีความไม่แน่นอนของการวัดอยูใ่ นช่วง 10-9 kg
จากโครงสร้างระบบมาตรวิทยาของชาติ จะเห็นได้ชัดเจนว่า ผลการวัดจะเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
ได้นั้น เครือ่ งมือวัดจะต้องได้รับการสอบเทียบอย่างถูกต้องและการรายงานผลการวัดจะต้องประกอบด้วยตัวบ่งชีร้ ะดับ
ความเชื่อมั่นในความถูกต้องของผลการวัด ซึ่งได้แก่ ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (measurement uncertainty)
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6 ใบรับรองการสอบเทียบและการใช้งาน
ใบรับรองการสอบเทียบ ประกอบด้วยข้อมูลหลัก ได้แก่ ชื่อเครื่องมือที่สอบเทียบ (Unit Under
Calibration, UUC)
วิธีการและมาตรฐานอ้างอิง ซึ่งได้รับการสอบเทียบกับมาตรฐานแห่งชาติ ที่ใช้
ทําการสอบเทียบ ผลการสอบเทียบซึ่งมีค่าความไม่แน่นอนของการวัดที่ระบุระดับความเชื่อมั่น (uncertainty
with a level of confidence)

ตัวอย่างใบรับรองการสอบเทียบ

7

ตัวอย่างใบรับรองการสอบเทียบ
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ตัวอย่างที่ 1 ใช้ Digital Thermometer ที่มผี ลการสอบเทียบตามตารางข้างต้น วัดอุณหภูมิ ได้ 1 C
วิธีทํา
เมื่อพิจารณาข้อมูลในใบรับรองการสอบเทียบ ค่าที่วัดได้ (1 ºC) ใกล้กับค่า –0.2 C ในตารางผลการสอบ
เทียบจึงประมาณได้ว่า ค่าผิดพลาดจะเท่ากับ –0.26 C
ค่าที่รายงาน

= Reading – Error + Uncertainty
= [1 – (–0.26) + 0.28] C
= 1.26C + 0.28 C ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ผลการวัดจะอยูร่ ะหว่าง 0.98 C และ 1.53 C ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ตัวอย่างที่ 2 เป็นกรณีที่ค่าทีว่ ัดได้ไม่ใกล้กับค่าที่ปรากฎในตารางผลการสอบเทียบ ตัวอย่างเช่น ใช้ Digital
Thermometer ตามตัวอย่างที่ 1 วัดอุณหภูมิได้ 10 C
วิธีทํา
จําเป็นจะต้องคํานวณหาค่าผิดพลาดโดยใช้การประมาณค่าแบบเชิงเส้น (Linear Approximation) ดังนี้
การหาค่าผิดพลาด (error)
เนื่องจากค่าที่วดั ได้อยูร่ ะหว่างช่วงของค่าผิดพลาดในใบรับรองการสอบเทียบ

จึงต้องคํานวณหาค่า

ผิดพลาด ดังนี้
ค่าระหว่างช่วงของค่าที่วัดได้ (UUC)
ค่าระหว่างช่วงของค่าผิดพลาด (error)
ฉะนั้น ณ ค่าที่วัดได้ที่ 10 C จะมีค่าผิดพลาด

= 15.0 – (–0.2)
= 15.2
= (–0.260) – (–0.069) = –0.191
= –0.191 x (10 + 0.2) = -0.13
15.2
ฉะนั้น ผลการวัด
= Reading – Error + Uncertainty
= [10 – (–0.13) + 0.28] C
= 10.13 C + 0.28 C ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ผลการวัดจะอยูร่ ะหว่าง 9.85 C และ 10.41 C ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
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ตัวอย่างใบรับรองการสอบเทียบ
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ตัวอย่างใบรับรองการสอบเทียบ

ตัวอย่ างที่ 3

11

ตัวอย่างใบรับรองการสอบเทียบ

ตัวอย่ างที่ 3
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ตัวอย่างที่ 3 ใช้ Digital Caliper วัดชิ้นงาน ได้ค่า 18 mm
วิธีทํา
ใบรับรองการสอบเทียบระบุว่ามีค่าปรับแก้ (correction) เท่ากับ 0.02 มีค่าความไม่แน่นอนของการวัด
(measurement uncertainty) +0.014 mm ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ค่าที่รายงาน = ค่าที่อ่าน + ค่าปรับแก้ + ค่าความไม่แน่นอนของการวัด
= (18 + 0.02 + 0.014 ) mm = 18.02 mm + 0.014 mm ที่ระดับความเชือ่ มั่นร้อยละ 95
ผลการวัดจะอยูร่ ะหว่าง 18.01 mm และ 18.03 mm ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
หมายเหตุ

ในใบรับรองของ Digital Caliper ค่าอ้างอิงจะเรียกว่า Nominal Length และจะระบุ
ค่าปรับแก้ (correction) แทนค่าผิดพลาด (error)

จากตัวอย่างการวัดข้างต้น เป็นการวัดเพียงครั้งเดียวแล้วรายงานผลการวัด
การวัดหลายๆ ครั้งเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ในบางกรณีจะทํา

ตัวอย่างที่ 4 ใช้ Digital Thermometer ในตัวอย่างที่ 1 ทําการวัดอุณหภูมิของน้ําผสมน้ําแข็งเพือ่ ที่จะนํามาใช้เป็น
มาตรฐานระดับใช้งาน (Ice Point) แบบง่ายๆ ในการยืนยันความถูกต้องของเทอร์โมมิเตอร์ทใี่ ช้งานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทําการวัด 3 ครัง้ ได้ค่า –0.1 –0.15 และ –0.05 ตามลําดับ
วิธีทํา
ขั้นตอนการรายงานผลการวัดมีดังนี้
1. หาค่าเฉลี่ย

x

(0.1)  (0.15)  0.05
 0.1
3

2. หาค่าความไม่แน่นอนของการวัด (measurement uncertainty)
ความไม่แน่นอนของการวัด จะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ความไม่แน่นอนมาตรฐาน Type A ซึ่งก็
คือ ค่าความไม่แน่นอนเชิงสถิติของข้อมูลจากการวัด มีค่าเท่ากับ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยจากการทดลอง
(experimental standard deviation of the mean), s(x ) และความไม่แน่นอนมาตรฐาน Type B ซึ่งก็คือ
ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากค่าความไม่แน่นอน Type A ในกรณีของตัวอย่างนี้จะคิดจาก
ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากเครื่องมือวัด โดยใช้ค่าความไม่แน่นอนของการวัดที่ระบุไว้ในใบรับรองการสอบเทียบเพียง
อย่างเดียวซึง่ เป็นแหล่งกําเนิดหลักของความไม่แน่นอนของการวัดตามตัวอย่างนี้
2.1 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
s ( x) 



1 n
( xk  x ) 2

n  1 k 1



1 2
0   0.15  0.12   0.05  0.12
2



 0.05

13

2.2 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลองของค่าเฉลี่ย (experimental
deviation of the mean), s(x ) ซึ่งก็คือ ความไม่แน่นอนของการวัด Type A, u A
u A  sx  
(หมายเหตุ

standard

sx  0.05

 0.029
n
3

= จํานวนครัง้ ของการวัด = 3, degree of freedom = n -1 = 2)

n

2.3 หาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน Type B จากใบรับรองการสอบเทียบ Digital Thermometer
ความไม่แน่นอนมาตรฐาน (standard uncertainty), u B  expanded uncertainty (จากใบรับรองการสอบเทียบ )
coverage factor



0.28
 0.14
2

(หมายเหตุ level of confidence 95% เป็นการกระจายข้อมูลแบบ normal, coverage factor  2)
2.4 หาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (Combined Standard Uncertainty),

uc

uc  u A2  u B2

uc  (0.029)2  0.14 2  0.143

2.5 หาค่าความไม่แน่นอนขยาย (expanded uncertainty),
confidence) ที่ร้อยละ 95

U

, ที่ระดับความเชื่อมั่น (level of

U  k  uc

 2 0.143 , k = coverage factor  2
 0.286  0.29

(หมายเหตุ

uB

มีค่ามากกว่า

uA

หลายเท่า จึงประมาณได้ว่า uC คุณลักษณะเหมือน

uB

นั่นคือ ค่า k = 2)

3. การรายงานผลการวัด
ค่าที่รายงาน = ค่าเฉลี่ย – ค่าผิดพลาด + ค่าความไม่แน่นอนของการวัด
= [–0.1 – (–0.26) + 0.29] ºC
= 0.16 ºC + 0.29 ºC ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ผลการวัดจะอยู่ระหว่าง –0.13 C และ 0.45 C ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
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7 มาตรวิทยากับระบบคุณภาพ
ปัจจุบันนี้การรับรองระบบคุณภาพเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับภาคอุตสาหกรรม เพราะเป็นหลักประกันว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมมีคณ
ุ ภาพดี มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ ในข้อกําหนดของมาตรฐาน
การรับรองระบบคุณภาพต่างๆ จะมีข้อกําหนดข้อหนึ่งที่ระบุว่าเครื่องมือวัดทีใ่ ช้ในระบบต้องได้รับการรับการสอบเทียบ
อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น
7.2 ISO 9001 : การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
มีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด คือ
ข้อ 7.6 การควบคุมอุปกรณ์เฝ้าติดตามและเครื่องมือวัด (Control of Monitoring and
Measuring Devices) ...เมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้แน่ใจว่าผลการวัดสามารถยอมรับได้อย่างเป็นทางการ เครื่องมือ
วัดจะต้อง
a) ได้รับการสอบเทียบและทวนสอบ หรือ ทั้งคู่ ตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดไว้ หรือ
ก่อนใช้งานกับมาตรฐานการวัดที่สามารถสอบกลับได้สู่มาตรฐานการวัดแห่งชาติ หรือมาตรฐานการวัดระหว่างชาติ ...
7.3 ISO/IEC 17025 : มาตรฐานทีใ่ ช้ในการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ
และสอบเทียบ(General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories)
มีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด คือ
ข้อ 5.4 วิธีการทดสอบและวิธีการสอบเทียบ และการยืนยันการใช้งานได้ (Test and
Calibration Methods and Method Validation)
... ห้องปฏิบัติการจะต้องใช้วิธีการทดสอบและ/หรือการสอบเทียบ รวมไปถึงวิธีการ
สําหรับสุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และให้เหมาะสมสําหรับการทดสอบและ/หรือการสอบ
เทียบที่กระทําโดยห้องปฏิบัติการ...
ข้อ 5.5 เครื่องมือ (Equipment)
... ก่อนการนําไปสู่การใช้งานเครื่องมือ (รวมถึงเครื่องมือทีใ่ ช้ในการสุ่มตัวอย่าง) จะต้อง
ได้รับการสอบเทียบหรือตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นไปตามข้อกําหนดจําเพาะที่ต้องการของห้องปฏิบัตกิ าร...
7.4 ISO 14000: มาตรฐานที่ใช้ในการรับรองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental
Management System) เพื่อให้องค์กร มีระบบในการควบคุม ปรับปรุง และรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ป้องกันสุขอนามัย
มีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด คือ
ข้อ 4.5.1การเฝ้าระวังผล (Establish Monitoring and Measurement Capabilities) จัดให้มี
ระบบติดตามและตรวจวัดคุณลักษณะที่สําคัญของการปฏิบัติและกิจกรรมที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่ําเสมอ โดยเครื่องมือตรวจวัด การสอบเทียบและดูแลรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลการตรวจวัดถูกต้อง
7.4 ISO 15189 : มาตรฐานที่ใช้ในการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
(Medical laboratories-Particular requirements for Quality and Competence)
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มีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด คือ
ข้อ 5.3 เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (Equipment)
... มีโปรแกรมการสอบเทียบและตรวจสอบการทํางานของเครือ่ งมือ สารเคมี ระบบ
การตรวจวิเคราะห์ โดยมีการจัดทําเป็นเอกสาร และมีการบันทึกการบํารุงรักษาตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต อาจนําคู่มือการ
ใช้ของบริษัทผู้ผลิตหรือเอกสารอื่นๆ ที่มีมาใช้เพื่อเป็นข้อกําหนดระยะเวลาทําการสอบเทียบตามความเหมาะสม...
ข้อ 5.6 การประกันคุณภาพวิธีการทดสอบ (Assuring quality of examination
procedures)
5.6.1 ห้องปฏิบัตกิ ารออกแบบระบบการควบคุมคุณภาพภายใน ซึ่งทวนสอบได้วา่
ผลการทดสอบมีคุณภาพ....
5.6.3 แผนการสอบเทียบการวัด และการยืนยันค่าจริงมีการบ่งบอก และปฏิบัติ
เพื่อจะได้แน่ใจว่าผลการวิเคราะห์สอบกลับไปยังระดับสากลหรือโดยการอ้างอิงอื่นๆ ...
5.6.4 ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งเข้ า ร่ ว มการเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบระหว่ า ง
ห้องปฏิบัติการ....
7.5 HA : การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)
มีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด คือ
GEN.7 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ข้อ 7.6 มีระบบตรวจสอบเพื่อเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
- มีการกําหนดประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบความพร้อมเป็นประจํา
- มีการกําหนดลักษณะความพร้อมที่ต้องการ และวิธีการตรวจสอบ
- มีการสอบเทียบความเที่ยงตรง (Calibration) สําหรับเครื่องมือที่จําเป็น
7.6 HACCP : ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตทีต่ ้องควบคุม (Hazard Analysis and
Critical Control Point) คือ
มีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด คือ
ข้อ 4.7 การกําหนดการตรวจติดตาม (Monitoring Procedures)
• Monitoring method, including
- Calibration of monitoring and measuring equipment
- ...
ข้อ 4.9 การจัดทําขั้นตอนการตรวจสอบความจริง (Verification Procedures)
... to ensure the safety of the food and continuing improvement of the
system
... including the calibration of monitoring equipment ...

จากข้อกําหนดที่เกีย่ วกับเครื่องมือวัดของมาตรฐานการรับรองระบบคุณภาพต่างๆ ข้างต้น ระบุว่า
เครื่องมือวัดจะต้องได้รับการสอบเทียบ เพือ่ ให้เกิดความสามารถสอบกลับได้ของผลการวัดไปสู่หน่วยวัดของชาติ และไปสู่
หน่วยวัดสากลในที่สุด ซึง่ จะทําให้ผลการวัดเป็นที่ยอมรับของนานาชาติกล่าวโดยสรุปคือ การรับรองระบบคุณภาพ
ต้องการสอบกลับได้ทางการวัด และระบบมาตรวิทยาของชาติ เป็นระบบที่ทําให้เกิดความสามารถการสอบกลับได้
ทางการวัดดังกล่าว
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8. สรุป
ระบบมาตรวิทยาของชาติ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติซงึ่ เป็นหนึง่ ใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของชาติ โดยมีบทบาทเป็นหลักประกันความถูกต้องของผลการวัด การวิเคราะห์ และ
การทดสอบต่างๆ ในประเทศ อันจะทําให้ผลิตภัณฑ์การบริการ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพเป็นทีย่ อมรับของนานาชาติ อันมีผลให้เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของสังคมมีการพัฒนาให้ดขี ึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
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1. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, Metrology in Short 3rd Edition ฉบับแปลเป็นภาษาไทย, 2552
2. T. Pfeifer, Production Metrology, 2002
3. R. Laaneots and O. Mathiesen, Introduction to Metrology, 2006
4. BIPM website, http://www.bipm.org
5. NIMT website, http://www.nimt.or.th
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อุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน
5. การตีพิมพ์เอกสารวิชาการ
วารสารต่างประเทศ และรายงานทางเทคนิค ประมาณ 20 ฉบับ ในสาขา Satellite Image Applications, Image
Processing, Array Signal Processing, GPS receiver Performances, ASEAN Metrology System
6. รางวัลเกียรติยศ
- ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนวัดราชาธิวาส กทม.
- ประกาศนียบัตรนักเรียนต่างชาติดีเด่น (ปี ค.ศ. 1981)
- นักวิจัยดีเด่น กระทรวงกลาโหม (ปี พ.ศ. 2545)
7. สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สมาชิก IEEE (USA) สมาชิกThai Biomedical Engineering Society (Thai BME)
และ นายกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย 3 สมัย
8. รางวัลผลงานการบริหาร
- โครงการวิจัยทหารดีเด่น (ปี พ.ศ. 2545)
- สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลการปฏิบัตงิ านดี ประจําปี 2550 ได้รับรางวัลดีเด่น
ประเภทผลการปฏิบัติงานดี ประจําปี 2551 และเป็นหน่วยงานผลการปฏิบัตงิ านดี พ.ศ. 2552 – 2553 จาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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