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ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานแหงชาติ  เกี่ยวกับหนวยการวัดปริมาณ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ   

และวัสดุอางอิงที่ใชในการวัดปริมาณ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความมาตรา  ๑๑  (๑)  และ  (๒)  แหงพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยา
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ  จึงออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เร่ือง  กําหนด
มาตรฐานแหงชาติ  เกี่ยวกับหนวยการวัดปริมาณ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และวัสดุอางอิงที่ใชในการวัดปริมาณ  
ดังนี้ 

๑. มาตรฐานแหงชาติดานอุณหภูมิ  (thermodynamic  temperature,  T90) 
 ๑.๑ หนวยการวัดปริมาณแหงชาติดานอุณหภูมิ  คือ  เคลวิน  (kelvin, K)  หมายถึงหนวย

ของอุณหภูมิเชิงเทอรโมไดนามิกส  อุณหภูมิ  ๑  เคลวิน  มีคาเทากับ  ๑  ใน  ๒๗๓.๑๖  ของอุณหภูมิ  
เทอรโมไดนามิกสของจุดสามสถานะของน้ํา 

  ในการใชงานโดยทั่วไป  ใชหนวยการวัดปริมาณดานอุณหภูมิเปนองศาเซลเซียส  
(degree celsius, ๐C)  ได  โดยอุณหภูมิ  ๑  องศาเซลเซียส  (t90 /๐C)  มีคาเทากับอุณหภูมิเชิงเทอรโมไดนามิกส  
(T90 /K)  ลบดวย  ๒๗๓.๑๕  ดังสมการ 

t90  /๐C  =  T90  /K  –  273.15 
 โดยนิยามชวงอุณหภูมิ  ๑  องศาเซลเซียส  มีคาเทากับชวงอุณหภูมิ  ๑  เคลวิน 

 ๑.๒ มาตรฐานแหงชาติดานอุณหภูมิ  หมายถึง  คาอุณหภูมิคงที่ตามสเกลอุณหภูมิ
ระหวางประเทศ  ค.ศ.  ๑๙๙๐  (International Temperature Scale 1990,  ITS 90)  ประกอบดวยชุดเซลล
กําเนิดอุณหภูมิ  ณ  จุดคงที่  (fixed point cell)  จํานวน  ๘  ชุด  ดังนี้ 

  ๑.๒.๑ เซลล จุดสามสถานะของธาตุปรอท   ( triple point of mercury, T Hg)   
ในสภาวะสมดุลเชิงเทอรโมไดนามิกส  มีคาอุณหภูมิกําหนด  T90  เปน  ๒๓๔.๓๑๕๖  เคลวิน 

  ๑.๒.๒ เซลลจุดสามสถานะของน้ํา  (triple point of water, T H2O)  ในสภาวะ
สมดุลเชิงเทอรโมไดนามิกส  มีคาอุณหภูมิกําหนด  T90  เปน  ๒๗๓.๑๖  เคลวิน 
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  ๑.๒.๓ เซลลจุดหลอมเหลวของธาตุแกลเลียม  (melting point of gallium, M Ga)   
ในสภาวะสมดุลเชิงเทอรโมไดนามิกส  มีคาอุณหภูมิกําหนด  T90  เปน  ๓๐๒.๙๑๔๖  เคลวิน 

  ๑.๒.๔ เซลลจุดเยือกแข็งของธาตุอินเดียม  (freezing point of indium,  F In)   
ในสภาวะสมดุลเชิงเทอรโมไดนามิกส  มีคาอุณหภูมิกําหนด  T90  เปน  ๔๒๙.๗๔๘๕  เคลวิน 

  ๑.๒.๕ เซลลจุดเยือกแข็งของธาตุดีบุก  (freezing point of tin,  F Sn)  ในสภาวะ
สมดุลเชิงเทอรโมไดนามิกส  มีคาอุณหภูมิกําหนด  T90  เปน  ๕๐๕.๐๗๘  เคลวิน 

  ๑.๒.๖ เซลล จุดเ ยือกแข็งของธาตุ สังกะสี   ( freezing point of zinc,  F Zn)   
ในสภาวะสมดุลเชิงเทอรโมไดนามิกส  มีคาอุณหภูมิกําหนด  T90  เปน  ๖๙๒.๖๗๗  เคลวิน 

  ๑.๒.๗ เซลลจุดเยือกแข็งของธาตุอะลูมิเนียม  (freezing point of aluminium,  F Al)   
ในสภาวะสมดุลเชิงเทอรโมไดนามิกส  มีคาอุณหภูมิกําหนด  T90  เปน  ๙๓๓.๔๗๓  เคลวิน 

  ๑.๒.๘ เซลลจุดเยือกแข็งของธาตุเงิน  (freezing point of silver,  F Ag)  ในสภาวะ
สมดุลเชิงเทอรโมไดนามิกส  มีคาอุณหภูมิกําหนด  T90  เปน  ๑  ๒๓๔.๙๓  เคลวิน 

๒. มาตรฐานแหงชาติดานไฟฟา  (electricity) 
 ๒.๑ มาตรฐานแหงชาติดานความตางศักยไฟฟา  (electric potential difference,  V) 
  ๒.๑.๑ หนวยการวัดปริมาณแหงชาติดานความตางศักยไฟฟา  คือ  โวลต  (volt, V)  

ความตางศักยไฟฟา  ๑  โวลต  มีคาเทากับความตางศักยไฟฟาระหวาง  ๒  จุดของตัวนําไฟฟาที่ทําใหเกิด
ปริมาณกระแสไฟฟาคงที่  ๑  แอมแปร  เมื่อมีความตานทานไฟฟาระหวางจุดทั้งสองเทากับ  ๑  โอหม 

  ๒.๑.๒ มาตรฐานแหงชาติดานความตางศักยไฟฟา  คือ  ชุดกําเนิดไฟฟารอยตอ
โจเซฟสัน  (Josephson junction)  วิสัยสามารถ  (capacity)  ๑  โวลต  และ  ๑๐  โวลต 

 ๒.๒ มาตรฐานแหงชาติดานความตานทานไฟฟา  (electric resistance, R) 
  ๒.๒.๑ หนวยการวัดปริมาณแหงชาติดานความตานทานไฟฟา  คือ  โอหม  (ohm, Ω)  

ความตานทานไฟฟา  ๑  โอหม  มีคาเทากับความตานทานไฟฟาระหวาง  ๒  จุดของตัวตานทานไฟฟา 
ที่ทําใหเกิดปริมาณกระแสไฟฟาคงที่  ๑  แอมแปร  เมื่อมีความตางศักยไฟฟาระหวางจุดทั้งสองเทากับ   
๑  โวลต  

  ๒.๒.๒ มาตรฐานแหงชาติดานความตานทานไฟฟา  คือ  กลุมตัวตานทานไฟฟา
มาตรฐาน  ๑  โอหม  ตามที่สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติประกาศกําหนด 
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 ๒.๓ มาตรฐานแหงชาติดานกระแสไฟฟา  (electric current, I) 
  ๒.๓.๑ หนวยการวัดปริมาณแหงชาติดานกระแสไฟฟา  คือ  แอมแปร  (ampere, A)  

กระแสไฟฟา  ๑  แอมแปร  มีคาเทากับปริมาณของกระแสไฟฟา  ซ่ึงถารักษาใหคงที่อยูในตัวนําไฟฟา  ๒  เสน  
ที่มีความยาวอนันต  มีพื้นที่ภาคตัดขวางกลมเล็กมากจนไมจําเปนตองคํานึงถึง  และวางอยูคูขนาน 
หางกัน  ๑  เมตร  ในสุญญากาศแลว  จะทําใหเกิดแรงระหวางตัวนําไฟฟาทั้งสองเทากับ  ๒ × ๑๐-๗  นิวตัน  
(newton,  N)  ตอความยาว  ๑  เมตร  (metre,  m) 

  ๒.๓.๒ มาตรฐานแหงชาติดานกระแสไฟฟา  ไดมาจากการคํานวณโดยใชกฎ 
ของโอหม   (ohm’s law)  คือ   อัตราสวนของคามาตรฐานความตางศักยไฟฟาตอคามาตรฐาน   
ความตานทานไฟฟา  ตามขอ  ๒.๑  และ  ๒.๒  ตามลําดับ 

๓. มาตรฐานแหงชาติดานเวลา  (time, t) 
 ๓.๑ หนวยการวัดปริมาณแหงชาติดานเวลา  คือ  วินาที  (second,  s)  เวลา  ๑  วินาที   

มีคาเทากับระยะเวลาเทากับ  ๙  ๑๙๒  ๖๓๑  ๗๗๐  คาบของการแผรังสีที่สมนัยกับการเปลี่ยนระดับ  
ไฮเพอรไฟน  ๒  ระดับของอะตอมซีเซียม  – ๑๓๓  ในสถานะพื้นฐาน 

 ๓.๒ มาตรฐานแหงชาติดานเวลา  คือ  นาฬิกาซีเซียม  (caesium clock)  ตามที่สถาบัน
มาตรวิทยาแหงชาติประกาศกําหนด 

๔. มาตรฐานแหงชาติดานมวล  (mass,  m) 
 ๔.๑ หนวยการวัดปริมาณแหงชาติดานมวล  คือ  กิโลกรัม  (kilogram, kg)  มวล  ๑  กิโลกรัม  

มีคาเทากับมวลของตุมน้ําหนัก  ๑  กิโลกรัมตนแบบระหวางประเทศ  (international prototype of the kilogram) 
 ๔.๒ มาตรฐานแหงชาติดานมวล  คือ  ตุมน้ําหนัก  ๑  กิโลกรัมตนแบบ  หมายเลข  ๘๐ 
๕. มาตรฐานแหงชาติดานแรง  (force,  F) 
 ๕.๑ หนวยการวัดปริมาณแหงชาติดานแรง  คือ  นิวตัน  (newton,  N)  แรง  ๑  นิวตัน  คือ  

แรงที่กระทําตอวัตถุที่มีมวล  ๑  กิโลกรัม  ใหมีความเรง  (acceleration)  ๑  เมตรตอวินาที๒  (metre per 
second squared,  m/s2) 

 ๕.๒ มาตรฐานแหงชาติดานแรง  คือ  กลุมเคร่ืองกําเนิดแรงมาตรฐานแบบน้ําหนักตายตัว  
(deadweight force standard machine,  DWM)  วิสัยสามารถ  ๑  กิโลนิวตัน  (kilonewton,  kN)  ๑๐  กิโลนิวตัน  
๑๐๐  กิโลนิวตัน  และ  ๕๐๐  กิโลนิวตัน 
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๖. มาตรฐานแหงชาติดานความแข็ง  (hardness,  H) 
 ๖.๑ หนวยการวัดปริมาณแหงชาติดานความแข็ง   คือ   ความแข็งร็อกเวลลสเกล  

(hardness Rockwell scale,  HR)  และความแข็งวิกเกอรสสเกล  (hardness Vickers scale,  HV) 
 ๖.๒ มาตรฐานแหงชาติดานความแข็ง  คือ  เคร่ืองวัดความแข็งร็อกเวลลระดับปฐมภูมิ  

พิสัย  (range)  ๒๐  ถึง  ๖๕  ความแข็งร็อกเวลลสเกลซี  (hardness Rockwell scale C,  HRC)  และ
เคร่ืองวัดความแข็งวิกเกอรสระดับปฐมภูมิ  พิสัย  ๒๐๐  ถึง  ๙๐๐  ความแข็งวิกเกอรสสเกล 

๗. มาตรฐานแหงชาติดานแรงบิด  (torque,  T) 
 ๗.๑ หนวยการวัดปริมาณแหงชาติดานแรงบิด  คือ  นิวตันเมตร  (newton.metre,  N.m)  

แรงบิด  ๑  นิวตันเมตร  คือ  ผลคูณเชิงเวกเตอรที่เกิดจากเวกเตอรของรัศมียาว  ๑  เมตร  จากจุดหมุนไปยัง
จุดที่แรงกระทําคูณกับเวกเตอรของแรง  ๑  นิวตัน  ที่กระทําในแนวต้ังฉากกับเวกเตอรของรัศมี 

 ๗.๒ มาตรฐานแหงชาติดานแรงบิด  คือ  เคร่ืองกําเนิดแรงบิดแบบน้ําหนักตายตัวระดับ
ปฐมภูมิ  (primary deadweight torque machine)  พิสัย  ๑  ถึง  ๑  ๐๐๐  นิวตันเมตร 

๘. มาตรฐานแหงชาติดานอัตราการไหล  (flow rate,  q) 
 ๘.๑ หนวยการวัดปริมาณแหงชาติดานอัตราการไหล  คือ  กิโลกรัมตอวินาที  (kilogram 

per second,  kg/s)  และลูกบาศกเมตรตอวินาที  (cubic metre per second,  m3/s) 
  อัตราการไหลเชิงมวล  ๑  กิโลกรัมตอวินาที  คือ  อัตราการไหลของของไหล  

(fluid)  ที่มีมวล  ๑  กิโลกรัม  ไหลผานพื้นผิวในเวลา  ๑  วินาที 
  อัตราการไหลเชิงปริมาตร  ๑  ลูกบาศกเมตรตอวินาที  คือ  อัตราการไหลของของไหล

ที่มีปริมาตร  ๑  ลูกบาศกเมตร  ไหลผานพื้นผิวในเวลา  ๑  วินาที 
 ๘.๒ มาตรฐานแหงชาติดานอัตราการไหล  คือ  เคร่ืองวัดอัตราการไหลของน้ําแบบลูกสูบ  

(piston prover)  วิสัยสามารถ  ๐.๐๐๐๓๒  ลูกบาศกเมตรตอวินาที  และชุดวัดอัตราการไหลของแกส
แบบโซนิกนอซเซิล  (sonic nozzle)  และแบบแลมินาร  (laminar)  วิสัยสามารถ  ๐.๐๑๖๗  ลูกบาศกเมตร 
ตอวินาที 

๙. มาตรฐานแหงชาติดานความดัน  (pressure,  p) 
 ๙.๑ หนวยการวัดปริมาณแหงชาติดานความดัน  คือ  พาสคัล  (pascal,  Pa)  ความดัน  ๑  พาสคัล  

คือ  แรง  ๑  นิวตัน  ที่กระทําบนพื้นที่  ๑  ตารางเมตร  (square metre,  m2)   



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๙.๒ มาตรฐานแหงชาติดานความดัน  คือ  เคร่ืองวัดความดันมาตรฐานแบบเพรสเชอร 
บาลานซ  (pressure balance)  วิสัยสามารถ  ๕๐๐  เมกะพาสคัล  (megapascal,  MPa)  และเคร่ืองวัด
สุญญากาศมาตรฐานแบบคาพาซิแทนซไดอะแฟรมเกจ  (capacitance diaphragm gauge)  สปนนิงโรเตอรเกจ  
(spinning rotor gauge)  และไอออไนเซชันเกจ  (ionization gauge)  วิสัยสามารถ  ๑๐-๖  พาสคัล 

๑๐. มาตรฐานแหงชาติดานความยาว  (length,  L) 
 ๑๐.๑ หนวยการวัดปริมาณแหงชาติดานความยาว  คือ  เมตร  (metre,  m)  ความยาว  ๑  

เมตร  คือ  ความยาวเทากับระยะทางที่แสงเดินทางในสุญญากาศ  ในชวงระยะเวลา  ๑  ใน  ๒๙๙  ๗๙๒  
๔๕๘  ของวินาที 

 ๑๐.๒ มาตรฐานแหงชาติดานความยาว  คือ  ความยาวคลื่นของแสงเลเซอรที่ไดจาก
อุปกรณกําเนิดแสงเลเซอรจากแกสฮีเลียมนีออนและควบคุมเสถียรภาพของความยาวคลื่นดวยแกส
ไอโอดีน  (iodine stabilized helium neon laser) 

๑๑. มาตรฐานแหงชาติดานวัสดุอางอิงความเปนกรด-เบสของสารละลาย  [pH reference 
materials,  pH(RM)] 

 ๑๑.๑ หนวยการวัดปริมาณแหงชาติดานวัสดุอางอิงความเปนกรด-เบสของสารละลาย  
คือ  คาความเปนกรด  –  เบส  (pH) 

 ๑๑.๒ มาตรฐานแหงชาติดานวัสดุอางอิงความเปนกรด-เบสของสารละลาย  คือ  ระบบ
เตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิฮารเนดเซลล  (Harned cell)  ที่มีคาความเปนกรด - เบสเทากับ  ๔.๐๑  
๖.๘๖  และ  ๙.๑๘  ที่อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส 

ทั้งนี้  ใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติเปนหนวยงานเก็บรักษามาตรฐานแหงชาติ  ๑  ถึง  ๑๑  
ดังกลาวขางตน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ประวิช  รัตนเพียร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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