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ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเสริฐ บุญชัยสุข
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม

ปริมาณและหน่ วย เล่ ม : 15 ศัพท์ มาตรวิทยา
แนวคิดพืน้ ฐานและแนวคิดทั่วไปพร้ อมคาศัพท์
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ขอบข่ าย
ประมวลศัพท์เล่มนี้ ได้กำหนดชุ ดของนิ ยำมและคำที่เกี่ยวข้อง ไว้ในภำษำอังกฤษ และภำษำไทยสำหรับระบบของ
แนวคิดพื้นฐำน และแนวคิดทัว่ ไปที่ใช้ในสำขำมำตรวิทยำ พร้ อมด้วยแผนภำพแนวคิด เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงแนวคิดเหล่ำนั้น อีกทั้งได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมไว้ในรู ปแบบของตัวอย่ำง และหมำยเหตุ ภำยใต้นิยำมจำนวน
มำก
ประมวลศัพท์เล่ มนี้ มีจุดมุ่ งหมำยเพื่อเป็ นเอกสำรอ้ำงอิ งร่ วมกันสำหรั บนัก วิทยำศำสตร์ และวิศวกร รวมถึ งนัก
ฟิ สิ กส์ นักเคมี และนักวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ เฉกเช่นเดียวกับ สำหรับผูส้ อนและผูป้ ฏิบตั ิที่มีส่วนในกำรวำงแผน
และทำกำรวัด โดยไม่ข้ ึ นกับ ระดับ ของควำมไม่ แน่ นอนกำรวัด และไม่ข้ ึ นอยู่ก ับ สำขำที่ นำไปใช้ รวมทั้ง ยัง มี
จุดมุ่งหมำยเพื่อเป็ นเอกสำรอ้ำงอิงสำหรับหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนระหว่ำงรัฐ สมำคมกำรค้ำ หน่วยงำนให้
กำรรับรอง ผูค้ วบคุมรักษำกฎ และสังคมวิชำกำร
แนวคิ ดซึ่ งใช้ในแนวทำงที่ แตกต่ำงกันเพื่ออธิ บ ำยกำรวัดได้แสดงไว้ร่วมกันในที่ น้ ี องค์กรสมำชิ กของ JCGM
สำมำรถเลื อกแนวคิดและนิ ยำมที่สอดคล้องกับคำศัพท์ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำมประมวลศัพท์เล่มนี้ มีเจตนำที่จะ
ส่ งเสริ มควำมเป็ นหนึ่งเดียวกันทัว่ โลกของกำรใช้คำศัพท์ในทำงมำตรวิทยำ
1. ปริมาณและหน่ วย (quantity and units)
1.1 ปริมาณ (quantity)
สมบัติของปรำกฏกำรณ์ วัตถุ หรื อสำร ที่มีขนำดซึ่งแสดงได้ดว้ ยตัวเลขและสิ่ งอ้ำงอิง
หมายเหตุ 1 แนวคิ ดทั่วไปของ “ปริ มาณ” แบ่ งเป็ นแนวคิ ดจาเพาะได้ หลายระดับ ตามที่ แสดงในตารางต่ อไปนี ้
สดมภ์ ทางด้ านซ้ ายมือแสดงแนวคิ ดทั่วไป ของ “ปริ มาณ” สดมภ์ ที่อยู่ทางด้ านขวามือ ซึ่ งแสดง
แนวคิ ดจาเพาะสาหรั บแต่ ละปริ มาณ
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ควำมยำว l (length)
พลังงำน E (energy)

รัศมี r

รัศมีของวงกลม A หรื อ rA หรื อ r (A)

ควำมยำวคลื่น 

ควำมยำวคลื่นของกำรแผ่รังสี โซเดียม D หรื อ D หรื อ  (Na ;D)
พลังงำนจลน์ของอนุภำค i ในระบบ หรื อ Ti

พลังงำนจลน์ T
ควำมร้อน Q

ประจุไฟฟ้ ำ Q (electric charge)
ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ ำ R (electric resistance)
ปริ มำณควำมเข้มข้นเนื้อสำรของเอกลักษณ์ B cB
(amount of substance concentration of entity B)
จำนวนเนื้ อสำรที่มีควำมเข้มข้นของเอกลักษณ์ B
C B (number concentration of entity B)

ค่ำควำมแข็ง Rockwell C
(Rockwell C hardness)

ควำมร้อนจำกไอน้ ำของตัวอย่ำง i ในน้ ำ หรื อ Qi
ประจุไฟฟ้ ำของอิเล็กตรอน หรื อ e
ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ ำของตัวต้ำนทำนไฟฟ้ ำ i ในวงจรไฟฟ้ ำ หรื อ Ri
ปริ มำณควำมเข้มข้นเนื้อสำรของเอธิลอัลกอฮอล์ (ethanol) ในตัวอย่ำงไวน์ i
หรื อ ci (C2H5OH)
จำนวนเนื้ อสำรที่มีควำมเข้มข้นของ erythrocytes ในตัวอย่ำงเลือด i หรื อ C
(Erys; Bi )
ค่ำควำมแข็งแบบ Rockwell C ของเหล็กตัวอย่ำง i หรื อ HRCi (150 kg)

หมายเหตุ 2 สิ่ งอ้ างอิง เป็ น หน่ วยการวัด วิธีดาเนินการวัด วัสดุอ้างอิง หรื อสิ่ งดังกล่ าวรวมกัน สาหรั บขนาดของ
ปริ มาณ ดูข้อ 1.19
หมายเหตุ 3 สั ญลักษณ์ ที่ใช้ สาหรั บปริ มาณต่ าง ๆ นั้น ได้ กาหนดไว้ ใน อนุกรม มอก.235 เรื่ องปริ มาณและหน่ วย
สั ญลักษณ์ ที่ใช้ แทนปริ มาณเหล่ านั้นให้ ใช้ ตัวเอน สั ญลักษณ์ ตัวเดียวกันที่ กาหนดไว้ อาจใช้ ระบุ
ปริ มาณที่ แตกต่ างกันได้
หมายเหตุ 4 ปริ มาณที่ นิยามไว้ เป็ นปริ มาณสเกลาร์ องค์ ประกอบของเวกเตอร์ หรื อเทนเซอร์ ให้ ถือว่ าเป็ นปริ มาณ
ด้ วย
หมายเหตุ 5 คาว่ า“ปริ มาณ” อาจแบ่ งเป็ น ปริ มาณทางฟิ สิ กส์ ปริ มาณทางเคมี และปริ มาณทางชี วภาพ หรื อเป็ น
ปริ มาณฐาน และ ปริ มาณอนุพัทธ์

1.2 ชนิดของปริมาณ (kind of quantity)
ลักษณะร่ วมของปริมาณที่เปรี ยบเทียบกันได้
หมายเหตุ 1 “ชนิดของปริ มาณ” มักเรี ยกสั้ นๆว่ า “ชนิด” เช่ นในปริ มาณที่ มีชนิดเดียวกัน
หมายเหตุ 2 การแบ่ งปริ มาณเป็ นชนิดต่ างๆ ไม่ มีหลักเกณฑ์ ที่แน่ นอน ดังตัวอย่ างต่ อไปนี ้
ตัวอย่ างที่ 1 ปริ มาณเส้ นผ่ านศูนย์ กลาง เส้ นรอบวง และความยาวคลื่น ให้ ถือว่ าเป็ นปริ มาณที่ มีชนิ ด
เดียวกัน นั่นคื อ ชนิดของปริ มาณที่ เรี ยกว่ า “ความยาว” (length)
ตัวอย่ างที่ 2 ปริ มาณความร้ อน พลั ง งานจลน์ และพลั ง งานศั ก ย์ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นปริ มาณที่ มี ช นิ ด
เดียวกัน นั่นคื อ ชนิดของปริ มาณที่ เรี ยกว่ า “พลังงาน” (energy)
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หมายเหตุ 3 ปริ มาณที่ มีชนิ ดเดียวกันในระบบปริ มาณใด ย่ อมมีมิติปริ มาณเดี ยวกัน แต่ ปริ มาณที่ มีมิติเดียวกันไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นปริ มาณที่ มีชนิดเดียวกัน
ตัวอย่ าง
ตามการตกลงร่ วมกั น โมเมนต์ ข องแรงและพลั ง งานไม่ ถือ ว่ า เป็ นปริ มาณที่ มีช นิ ด
เดี ยวกัน แม้ มีมิติเดี ยวกัน ในทานองเดี ยวกัน ความจุความร้ อนกับเอนโทรปี ไม่ ถือว่ า
เป็ นปริ มาณที่ มีชนิดเดียวกัน แม้ มีมิติเดียวกัน
กรณี จานวนของสิ่ งใด ๆ สภาพให้ ซึมผ่ านได้ สัมพั ทธ์ สั ดส่ วนโดยมวล แม้ จะมี มิติ
เดียวกันไม่ ถือว่ าเป็ นปริ มาณที่ มีชนิดเดียวกัน

1.3 ระบบปริมาณ (system of quantity)
ชุดของปริมาณรวมกับชุดของสมกำรที่ไม่ขดั แย้งกันและสัมพันธ์กบั ปริ มำณเหล่ำนั้น
หมายเหตุ

ปริ มาณเชิงลาดับ เช่ น ความแข็งร็ อกเวลล์ ซี (Rockwell C) และสมบัติระบุ (ข้ อ 1.30) เช่ น สี ของแสง
ไม่ จัดเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบปริ มาณ เพราะสั มพันธ์ กับปริ มาณอื่น ๆ จากการทดลอง หรื อการสั งเกต
เท่ านั้น

1.4 ปริมาณฐาน (base quantity)
ปริมาณในชุ ดย่อยของระบบปริมาณที่กำหนด ที่เลือกมำในเชิงสัญนิยม โดยปริ มำณหนึ่งปริ มำณใดในชุ ด
ย่อยนี้ แสดงไม่ไดด้วยปริ มำณอื่น ที่เหลือในชุดย่อยนั้น
หมายเหตุ 1 ชุดย่ อยที่ กล่ าวถึงในนิยามนีเ้ รี ยกว่ า “ชุดของปริ มาณฐาน”
ตัวอย่ าง
ชุ ด ของปริ มำณฐำนในระบบปริ มำณระหว่ำ งประเทศ (International System of
Quantities, ISQ) กำหนดไว้ในข้อ 1.6
หมายเหตุ 2 ปริ มาณฐานใช้ อ้างถึงในความหมายว่ าเป็ นอิสระต่ อกัน เนื่ องจากปริ มาณฐานหนึ่ง แสดงให้ อยู่ในรู ป
ของผลคูณของกาลังของปริ มาณฐานอื่นไม่ ได้
หมายเหตุ 3 อาจถือได้ ว่า ‘จานวนของเอนทิ ตี’ เป็ นปริ มาณฐานของระบบปริ มาณใดก็ได้

1.5 ปริมาณอนุพัทธ์ (derived quantity)
ปริ มำณที่นิยำมในพจน์ (term) ของหลำยปริ มำณฐำนของระบบปริ มำณ
ตัวอย่ าง

ในระบบปริ มำณที่มีควำมยำวและมวล เป็ นปริ มำณฐำน ควำมหนำแน่นมวลเป็ นปริ มำณอนุพทั ธ์ คือ
ผลหำรของมวลต่อปริ มำตร (ควำมยำวยกกำลังสำม)

1.6 ระบบปริมาณระหว่างประเทศ (International System of Quantities, ISQ)
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ระบบปริมาณ ซึ่งมีปริ มำณฐำน เจ็ด ปริ มำณ ได้แก่ ควำมยำว มวล เวลำ กระแสไฟฟ้ ำ อุณหภูมิเทอร์ โมไดนำ
มิก ปริ มำณสำร และควำมเข้มกำรส่ องสว่ำง
หมายเหตุ 1 ระบบปริ มาณนีพ้ ิมพ์ ใน มอก.235 เล่ มที่ 3 ถึงเล่ มที่ 14
หมายเหตุ 2 ระบบหน่ วยระหว่ างประเทศ (International System of Units, SI) (ดูข้อ 2.16) อยู่บนพื น้ ฐานของ ISQ

1.7 มิติปริมาณ (quantity dimension)
มิติของปริ มำณ (dimension of a quantity)
มิติ (dimension)
นิพจน์ (expression) ที่แสดงปริ มำณหนึ่งในรู ปปริมาณฐานของระบบปริมาณ โดยเป็ นผลคูณระหว่ำงตัว
ประกอบที่สมนัยกับปริ มำณฐำนที่ยกกำลัง ซึ่งละเว้นตัวประกอบเชิงตัวเลขไว้
ตัวอย่ างที่ 1 ตำม ISQ มิติปริ มำณของแรงแสดงด้วย dimF  LMT
ตัวอย่ างที่ 2 ในระบบปริ มำณเดียวกัน dim B  ML3 คือ มิติปริ มำณของควำมเข้มข้นมวลขององค์ประกอบ B
และ ML3 คือ มิติปริ มำณของควำมหนำแน่นมวล  (มวลเชิงปริ มำตร)
ตัวอย่ างที่ 3 คำบเวลำ T ของลูกตุม้ (pendulum) ที่มีควำมยำว l ในที่ซ่ ึ งมีอตั รำเร่ งในกำรตกอย่ำงอิสระ g คือ
2

T  2π

หมายเหตุ 1
หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 3
หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 5

l
g

หรื อ T  C ( g ) l เมื่อ

C(g) 

2π
g

ดังนั้น dim C(g)  T  L1 2
กาลัง ของตัวประกอบหนึ่ง คื อ ตัวประกอบนั้น ยกกาลัง ตัวประกอบแต่ ละตัว คื อ มิติของปริ มาณฐาน
โดยการตกลงร่ วมกัน สั ญลักษณ์ ซึ่งใช้ แสดงมิติของปริ มาณฐาน คื อ ตัวพิมพ์ ใหญ่ แบบโรมัน (ตรง)
ส่ วนสั ญลักษณ์ ซึ่งใช้ แสดงมิติของปริ มาณอนุพัทธ์ คื อ ผลคูณของกาลังต่ าง ๆ ของมิติของปริ มาณฐาน
ซึ่ งเป็ นไปตามนิยามของปริ มาณอนุพทั ธ์ นั้น มิติปริ มาณของ Q แสดงด้ วย dimQ
การพิจารณามิติของปริ มาณ ไม่ นาลักษณะของ สเกลาร์ เวกเตอร์ หรื อเทนเซอร์ ของปริ มาณนั้นมา
พิจารณาร่ วมด้ วย
ในระบบของปริ มาณที่ กาหนด
- ปริ มาณที่ มีชนิดเดียวกันมีมิติปริ มาณเหมือนกัน
- ปริ มาณที่ มีมิติปริ มาณต่ างกันเป็ นปริ มาณต่ างชนิดกันเสมอ และ
- ปริ มาณที่ มีมิติปริ มาณเหมือนกันไม่ จาเป็ นต้ องเป็ นปริ มาณที่ มีชนิดเดียวกัน
สั ญลักษณ์ ที่แสดงถึงมิติปริ มาณฐานใน ISQ คื อ
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ปริมาณฐาน

สั ญลักษณ์ มติ ิ

ควำมยำว
มวล
เวลำ
กระแสไฟฟ้ ำ
อุณหภูมิเทอร์โมไดนำมิก
ปริ มำณสำร
ควำมเข้มกำรส่ องสว่ำง

L
M
T
I


N
J

ดังนั้นมิติของปริ มำณ Q ซึ่งแสดงเป็ น dim Q  L M T  I  N J โดยที่เลขชี้กำลังเหล่ำนี้ มีชื่อเรี ยกว่ำ เลข
ชี้กำลังเชิงมิติ (dimensional exponent) มีค่ำเป็ น บวก ลบ หรื อ ศูนย์ ตัวประกอบที่มีเลขชี้กำลังเป็ นศูนย์และเลขชี้
กำลังเป็ น 1 ไม่ตอ้ งใส่ ไว้ เมื่อเลขชี้กำลังทั้งหมดเป็ นศูนย์ ดูขอ้ 1.8
1.8 ปริมาณทีม่ ีมิติหนึ่ง (quantity of dimension one)
ปริมาณไร้ มิติ (dimensionless quantity)
ปริ มำณที่เลขชี้กำลังทุกตัวของตัวประกอบที่สมนัยกับปริ มำณฐำนเป็ นศูนย์
หมายเหตุ 1 คาว่ า “ปริ มาณไร้ มิติ” ยังคงมีการใช้ และรั กษาไว้ ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ อันเป็ นผลสื บ
เนื่องมาจากความเป็ นจริ งที่ ว่า ตัวเลขชี ก้ าลังทุกสั ญลักษณ์ แสดงมิติของปริ มาณเป็ นศูนย์ “ปริ มาณมิติ
หนึ่ง” สะท้ อนถึงการตกลงร่ วมกันในการใช้ สัญลักษณ์ แสดงมิติของปริ มาณดังกล่ าวเป็ น 1 ดูข้อ 4
มิตินีไ้ ม่ ใช่ เลขจานวน แต่ เป็ นตัวกลางสาหรั บการคูณของมิติเท่ านั้น
หมายเหตุ 2 หน่ วยการวัดและค่ าของปริ มาณมิติหนึ่ ง คื อ ตัวเลข แต่ ปริ มาณเช่ นนั้นสื่ อถึงข้ อมูลมากกว่ าตัวเลข
เพียง 1 ตัว ก็ได้
หมายเหตุ 3 นิยามของปริ มาณมิติหนึ่ งบางปริ มาณ คื อ อัตราส่ วนระหว่ างปริ มาณที่ มีชนิดเดียวกัน 2 ปริ มาณ
หน่ วยอนุพัทธ์ ที่เชื่ อมนัยคื อเลขหนึ่ง สั ญลักษณ์ 1
ตัวอย่ าง มุมระนาบ มุมตัน ดัชนีหักเห สภาพซึ มผ่ านได้ สั ดส่ วนโดยมวล สั มประสิ ทธิ์ แรงเสี ยด
ทาน เลขมัค
หมายเหตุ 4 จานวนของเอนทิ ตี เป็ น ปริ มาณมิติหนึ่ ง
ตัวอย่ าง จานวนรอบของขดลวด จานวนโมเลกุลในตัวอย่ างที่ กาหนด จานวนของระดับพลังงานที่
เท่ ากันในระบบควอนตัม
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1.9 หน่ วยของการวัด (unit of measurement)
หน่ วยการวัด (measurement unit)
หน่ วย (unit)
ปริมาณสเกลำร์ จริ งที่ยอมรับตำมสัญนิยม เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบกับปริ มำณอื่นชนิดเดียวกันจะแสดง
อัตรำส่ วนระหว่ำงปริ มำณทั้งสองด้วยตัวเลขตัวหนึ่ง
หมายเหตุ 1 หน่ วยการวัดตั้งขึน้ โดยการกาหนดชื่ อ และ สั ญลักษณ์ ตามสั ญนิยม
หมายเหตุ 2 หน่ วยการวัดของปริ มาณที่ มีมิติปริ มาณเดียวกัน อาจกาหนดชื่ อและสั ญลักษณ์ ให้ เหมือนกัน ถึงแม้ ว่า
ปริ มาณเหล่ านั้นไม่ ใช่ ปริ มาณที่ มีชนิดเดียวกัน ตัวอย่ างเช่ น จูลต่ อเคลวิน และ J/K ซึ่ งเป็ นชื่ อและ
สั ญลักษณ์ ของหน่ วยการวัดความจุความร้ อน และหน่ วยการวัดเอนโทรปี ตามลาดับ โดยทั่วไปความ
จุความร้ อนและเอนโทรปี ไม่ ใช่ ปริ มาณที่ มีชนิดเดียวกัน อย่ างไรก็ตาม ในบางกรณี ชื่ อพิเศษของ
หน่ วยการวัดใช้ กับปริ มาณที่ มีชนิดใดชนิดหนึ่ งเป็ นกรณี เฉพาะได้ เช่ น หน่ วยการวัด ‘วินาที ยกกาลัง
ลบหนึ่ง’ (1/s) เรี ยก เฮิ รตซ์ (Hz) เมื่อใช้ แสดงค่ าความถี่ แต่ เรี ยก เบ็กเคอเรล (Bq) เมื่อใช้ แสดงค่ ากัม
มันตภาพของนิ วไคลด์ รังสี ตัวอย่ างอื่น จูล (J) ใช้ เป็ นหน่ วยของพลังงาน แต่ ไม่ ใช้ เป็ นหน่ วย โมเมนต์
ของแรง ซึ่ งหน่ วยโมเมนต์ ของแรง คื อ นิวตันเมตร N  m
หมายเหตุ 3 หน่ วยการวัดของปริ มาณมิติหนึ่ง คื อ ตัวเลข ในบางกรณี หน่ วยการวัดเหล่ านี ม้ ีชื่อพิเศษ เช่ น เรเดียน
สตีเรเดียน เดซิ เบล หรื อแสดงในรู ปผลหาร เช่ น มิลลิโมลต่ อโมล ซึ่ งเท่ ากับ 10-3 ไมโครกรั มต่ อ
กิโลกรั ม ซึ่ งเท่ ากับ 10-9
หมายเหตุ 4 ปริ มาณที่ กาหนด คาว่ า “หน่ วย” มักใช้ ร่วมกับชื่ อของปริ มาณ เช่ น “หน่ วยมวล” หรื อ “หน่ วยของ
มวล”

1.10 หน่ วยฐาน (base unit)
หน่ วยการวัดของปริมาณฐาน ซึ่งเป็ นที่ยอมรับโดยสัญนิยม
หมายเหตุ 1 ในระบบหน่ วยอาพันธ์ แต่ ละระบบ ปริ มาณฐานหนึ่งปริ มาณจะมีหน่ วยฐานเพียงหน่ วยเดียว
ตัวอย่ าง ตามระบบ SI เมตร คื อ หน่ วยฐานของความยาว ตามระบบ CGS เซนติเมตร คื อ หน่ วย
ฐานของความยาว
หมายเหตุ 2 หน่ วยฐานอาจใช้ เป็ นหน่ วยสาหรั บปริ มาณอนุพทั ธ์ ที่มีมิติปริ มาณเดียวกันได้
ตัวอย่ าง ปริ มาณนา้ ฝนเมื่อนิยามให้ เป็ นปริ มาตรเชิ งพืน้ ที่ (ปริ มาตรต่ อพืน้ ที่ ) จะมีหน่ วยเป็ นเมตรซึ่ ง
เป็ นหน่ วยอนุพทั ธ์ อาพันธ์ ในระบบ SI
หมายเหตุ 3 ตัวเลขหนึ่ ง ซึ่ งใช้ สัญลักษณ์ 1 เป็ นหน่ วยของจานวนของเอนทิ ตี จัดให้ เป็ นหน่ วยฐานในระบบหน่ วย
ใดๆ
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1.11 หน่ วยอนุพทั ธ์ (derived unit)
หน่ วยการวัดสำหรับปริมาณอนุพทั ธ์
ตัวอย่ าง

เมตรต่อวินำที สัญลักษณ์ m s และเซนติเมตรต่อวินำที สัญลักษณ์ cm s เป็ นหน่วยอนุพทั ธ์ของ
อัตรำเร็ วในระบบ SI ส่ วนกิโลเมตรต่อชัว่ โมง สัญลักษณ์ km h คือ หน่วยกำรวัดของอัตรำเร็ วซึ่ งอยู่
นอกระบบ SI แต่ได้รับกำรยอมรับให้ใช้ร่วมกับระบบ SI นอต (knot) ซึ่ งมีค่ำเท่ำกับหนึ่งไมล์ทะเล
(nautical mile) ต่อชัว่ โมง เป็ น หน่วยกำรวัดของอัตรำเร็ วนอกระบบ SI

1.12 หน่ วยอนุพทั ธ์ อาพันธ์ (coherent derived unit)
หน่ วยอนุพทั ธ์ ซ่ ึงสำหรับระบบปริมาณที่กำหนดและชุดของหน่ วยฐานที่เลือก คือ ผลคูณของกำลังต่ำง ๆ
ของหน่วยฐำนที่ไม่มีตวั ประกอบสัดส่ วนอื่นใดนอกจำก 1
หมายเหตุ 1 กาลังของหน่ วยฐาน คื อ หน่ วยฐานที่ มีเลขชี ก้ าลัง
หมายเหตุ 2 อาพันธ์ หาได้ เฉพาะ เมื่ออ้ างถึงระบบปริ มาณที่ เจาะจง และชุดของหน่ วยฐานที่ กาหนด
ตัวอย่ าง ถ้ำ เมตร วินำที และโมล คือ หน่วยฐำนแล้ว เมตรต่อวินำที คือ หน่ วยอนุพทั ธ์ อาพันธ์ ของ
ควำมเร็ ว เมื่อได้นิยำมควำมเร็ วด้วยสมการปริมาณ v  dr / dt และโมลต่อลูกบำศก์
เมตร คือ หน่ วยอนุพทั ธ์ อาพันธ์ ของควำมเข้มข้นของปริ มำณสำร เมื่อนิยำมควำมเข้มข้น
ของปริ มำณสำรด้วยสมกำรปริ มำณ c  n/V กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และน็อต ที่ได้แสดง
ในตัวอย่ำงของหน่วยอนุพทั ธ์ในข้อ 1.11 นั้นไม่ใช่หน่ วยอนุพัทธ์ อาพันธ์ ในระบบปริ มำณ
ที่วำ่ นี้
หมายเหตุ 3 หน่ วยอนุพัทธ์ หนึ่ งอาพันธ์ ได้ ในระบบปริ มาณระบบเดียวเท่ านั้น แต่ อาพันธ์ ในระบบปริ มาณอื่นใด
อีกไม่ ได้
ตัวอย่ าง เซนติเมตรต่อวินำที คือ หน่ วยอนุพทั ธ์ อาพันธ์ ของอัตรำเร็ วในระบบหน่ วย CGS แต่ไม่ใช่
หน่ วยอนุพทั ธ์ อาพันธ์ ในระบบ SI
หมายเหตุ 4 หน่ วยอนุพทั ธ์ อาพันธ์ สาหรั บทุก ๆ ปริ มาณอนุพัทธ์ มิติหนึ่ง ในระบบหน่ วยที่ กาหนดคื อตัวเลขหนึ่ง
ซึ่ งใช้ สัญลักษณ์ 1 ชื่ อและสั ญลักษณ์ ของหน่ วยการวัดหนึ่งนี ้ โดยทั่วไปแล้ วไม่ ได้ บ่งชี ไ้ ว้

1.13 ระบบหน่ วย (system of unit)
ชุดของหน่ วยฐานและหน่ วยอนุพทั ธ์ รวมทั้งพหุคูณและพหุคูณย่ อยของหน่วยเหล่ำนั้น ได้นิยำมตำม
กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับระบบปริมาณที่กำหนด
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1.14 ระบบหน่ วยอาพันธ์ (coherent system of units) หรื อที่เคยเรี ยกว่ำ ระบบหน่วยที่เชื่อมนัย
ระบบหน่ วยซึ่งปริมาณอนุพัทธ์ แต่ละปริ มำณมีหน่วยกำรวัด คือ หน่ วยอนุพทั ธ์ อาพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
ระบบปริมาณที่กำหนด
ตัวอย่ าง

ชุดของหน่วย SI อำพันธ์ และควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงหน่วยเหล่ำนั้น

หมายเหตุ 1 ระบบหน่ วยอาพันธ์ ได้ เฉพาะ เมื่ออ้ างถึงระบบปริ มาณระบบหนึ่งและหน่ วยฐานที่ นามาใช้
หมายเหตุ 2 ระบบหน่ วยอาพันธ์ สมการค่ าเชิงตัวเลข รวมทั้งตัวประกอบเชิ งตัวเลขมีรูปแบบเหมือนกับสมการ
ปริ มาณที่ สมนัยกัน ดูตัวอย่ างของสมการค่ าเชิ งตัวเลขใน ข้ อ 1.25

1.15 หน่ วยการวัดนอกระบบ (off-system measurement unit)
หน่ วยนอกระบบ (off-system unit)
หน่ วยการวัดที่ไม่ได้อยูใ่ นระบบหน่ วยที่กำหนด
ตัวอย่ างที่ 1 อิเล็กตรอนโวลต์ (  1.602 18  10 -19 J ) คือ หน่วยนอกระบบของพลังงำนตำมระบบ SI
ตัวอย่ างที่ 2 วัน ชัว่ โมง นำที เป็ น หน่วยนอกระบบของเวลำตำมระบบ SI

1.16 ระบบหน่ วยระหว่างประเทศ (International System of Units) หรือ
ระบบ SI (Système International d’Unités)
ระบบหน่ วยตำมระบบปริมาณระหว่างประเทศ ชื่ อและสัญลักษณ์ รวมทั้งอนุกรมของคำนำหน้ำชื่ อหน่วย
และสัญลักษณ์ของคำนำหน้ำหน่วย ตลอดจนกฎในกำรใช้ ได้รับกำรยอมรับจำกกำรประชุมทัว่ ไปว่ำด้วยกำร
ชัง่ ตวงวัด (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM)
หมายเหตุ 1 ระบบ SI มีที่มาจากปริ มาณฐาน 7 ปริ มาณของ ISQ หน่ วยฐานซึ่ งประกอบด้ วยชื่ อและสั ญลักษณ์ ที่
สมนัยกับปริ มาณฐานเหล่ านั้น
ปริ มำณฐำน
ชื่อ

หน่วยฐำน
ชื่อ
สัญลักษณ์
m
เมตร
kg
กิโลกรัม
s
วินำที
A
แอมแปร์
K
เคลวิน
mol
โมล
cd
แคนเดลำ

ควำมยำว
มวล
เวลำ
กระแสไฟฟ้ ำ
อุณหภูมิเชิงเทอร์มอไดนำมิก
ปริ มำณเนื้อสำร
ควำมเข้มกำรส่องสว่ำง
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หมายเหตุ 2 หน่ วยฐานและหน่ วยอนุพทั ธ์ อาพันธ์ ของระบบ SI รวมเป็ นชุดอาพันธ์ ที่เรี ยกว่ า ”ชุดของหน่ วย SI
อาพันธ์ ”
หมายเหตุ 3 คาบรรยายลักษณะแบบเต็มและคาอธิ บายของระบบหน่ วยระหว่ างประเทศพิมพ์ ไว้ ในแผ่ นพับ SI
ฉบับพิ มพ์ ครั้ งล่ าสุด ซึ่ งจัดพิมพ์ โดยสานักงานชั่งตวงวัดระหว่ างประเทศ (Bureau International des
Poids et Mesures: BIPM และในเว็บไซต์ ของ BIPM
หมายเหตุ 4 ในแคลคูลัสปริ มาณ พิจารณาให้ ’จานวนของเอนทิ ตี’ เป็ นปริ มาณฐานที่ มีหน่ วยฐาน คื อหนึ่ง ใช้
สั ญลักษณ์ 1
หมายเหตุ 5 คานาหน้ าหน่ วยในระบบ SI สาหรั บพหุคณ
ู ของหน่ วย และพหุคณ
ู ย่ อยของหน่ วย
ตัวประกอบ
1024
1021
1018
1015
1012
109
106
103
102
101
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18
10-21
10-24

คำอุปสรรค
ชื่อ
ยอตตะ (yotta)
เซตตะ (zetta)
เอกซะ (exa)
เพทะ (peta)
เทระ (tera)
จิกะ (giga)
เมกะ (mega)
กิโล (kilo)
เฮกโต (hecto)
เดคำ (deca)
เดซิ (deci)
เซนติ (centi)
มิลลิ (milli)
ไมโคร (micro)
นำโน (nano)
พิโก (pico)
เฟมโต (femto)
อัตโต (atto)
เซปโต (zepto)
ยอกโต (yocto)
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สัญลักษณ์
Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
da
d
c
m
µ
n
p
f
a
z
y

มอก. 235 เล่ม 15–2557
1.17 พหุคูณของหน่ วย (multiple of a unit)
หน่ วยการวัดซึ่ งได้จำกกำรคูณหน่วยกำรวัดที่กำหนดด้วยจำนวนเต็ม ที่มำกกว่ำหนึ่ง
ตัวอย่ างที่ 1 กิโลเมตร เป็ นพหุคูณฐำนสิ บของเมตร
ตัวอย่ างที่ 2 ชัว่ โมง เป็ นพหุคูณที่ไม่ใช่ฐำนสิ บของวินำที
หมายเหตุ 1 คานาหน้ าหน่ วยในระบบ SI สาหรั บพหุคูณฐานสิ บของหน่ วยฐาน และหน่ วยอนุพัทธ์ ในระบบ SI
กาหนดไว้ ในข้ อ 1.16 หมายเหตุ 5
หมายเหตุ 2 คานาหน้ าหน่ วยในระบบ SI หมายถึง กาลังของ 10 และไม่ ควรใช้ แทนกาลังของ 2 ตัวอย่ างเช่ น ไม่
ควรใช้ 1 กิโลบิต เพื่อแสดง 1 024 บิต (210 บิต) ซึ่ งนั่นคื อ กิบีบิต (1 กิบิต)

คำอุปสรรคสำหรับพหุคูณของเลขฐำน 2 คือ
ตัวประกอบ
(210)8
(210)7
(210)6
(210)5
(210)4
(210)3
(210)2
(210)1

ค่ำ
1 208 925 819 614 629 174 706 176
1 180 591 620 717 411 303 424
1 152 921 504 606 846 976
1 125 899 906 842 624
1 099 511 627 776
1 073 741 824
1 048 576
1 024

คำอุปสรรค
ชื่อ
สัญลักษณ์
Yi
โยบี (yobi)
Zi
เซบี (zebi)
Ei
เอ็กบี (exbi)
Pi
เพบี (pebi)
Ti
เทบี (tebi)
Gi
จิบี (gibi)
Mi
เมบี (mebi)
Ki
กิบี (kibi)

ที่ มา มอก.235 เล่ ม 13

1.18 พหุคูณย่ อยของหน่ วย (sub-multiple of a unit)
หน่ วยการวัดซึ่ งได้จำกกำรหำรหน่วยกำรวัดที่กำหนดด้วยจำนวนเต็มที่มำกกว่ำหนึ่ง
ตัวอย่ างที่ 1 มิลลิเมตร เป็ นพหุคูณย่อยฐำนสิ บของเมตร
ตัวอย่ างที่ 2 มุมระนำบ พิลิปดำเป็ นพหุคูณย่อยที่ไม่ใช่ฐำนสิ บของลิปดำ
หมายเหตุ

คานาหน้ าหน่ วยในระบบ SI สาหรั บพหุคูณย่ อยฐานสิ บของหน่ วยฐานและหน่ วยอนุพทั ธ์ SI กาหนด
ไว้ ในข้ อ 1.16 หมายเหตุ 5
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1.19 ค่ าปริมาณ (quantity value)
ค่ าของปริมาณ (value of a quantity)
ค่ า (value)
ตัวเลขและสิ่ งอ้ำงอิงที่ใช้รวมกันเพื่อแสดงขนำดของ
ตัวอย่ างที่ 1
ตัวอย่ างที่ 2
ตัวอย่ างที่ 3
ตัวอย่ างที่ 4
ตัวอย่ างที่ 5
ตัวอย่ างที่ 6
ตัวอย่ างที่ 7
ตัวอย่ างที่ 8
ตัวอย่ างที่ 9
ตัวอย่ างที่ 10

ควำมยำวของแท่งวัตถุที่กำหนด
มวลของวัตถุที่กำหนด
ควำมโค้งของส่ วนโค้งที่กำหนด
อุณหภูมิเซลเซี ยสของตัวอย่ำงที่กำหนด
อิมพีแดนซ์ทำงไฟฟ้ ำของส่ วนวงจรที่กำหนด ณ ควำมถี่ที่
กำหนดเมื่อ j คือหน่วยจินตภำพ
ดัชนีหกั เหของแก้วตัวอย่ำงที่กำหนด
ค่ำควำมแข็ง Rockwell C ของตัวอย่ำงที่กำหนด
(ที่โหลด 150 kg)
ค่ำสัดส่ วนโดยมวลของแคดเมียมในตัวอย่ำงทองแดงที่กำหนด
โมแลลิตีของ Pb2+ ในตัวอย่ำงน้ ำที่กำหนด
ควำมเข้มข้นเชิงปริ มำณสำรซึ่ งเป็ นไปอย่ำงไม่มีกฎเกณฑ์
ตำยตัวของลูโทรพินในน้ ำเลือดที่กำหนด 80/552 (World
Health Organization: WHO)

หรื อ 534 cm
0.152 kg หรื อ 152 g
5.34 m

112 m

-1

๐

-5 C

(7  3 j)Ω

1.32
43.5HRC (150kg)

3 μg/kg

หรื อ 3  10

-9

1.76 μmol/kg
5.0 IU/l
(WHO International unit
per litre)

หมายเหตุ 1 ตามแบบชนิดของการอ้ างอิง ค่ าปริ มาณ คื อ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ดังต่ อไปนี ้
- ผลคูณของตัวเลขและหน่ วยการวัด (ดูตัวอย่ างที่ 1 ตัวอย่ างที่ 2 ตัวอย่ างที่ 3 ตัวอย่ างที่ 4 ตัวอย่ างที่ 5
ตัวอย่ างที่ 8 และตัวอย่ างที่ 9) โดยทั่วไปแล้ วไม่ ระบุหน่ วยการวัดไว้ สาหรั บปริ มาณมิติหนึ่ง (ดู
ตัวอย่ างที่ 6 และตัวอย่ างที่ 8)
- ตัวเลขและสิ่ งอ้ างอิงถึงวิธีดาเนินการวัด (ดูตัวอย่ างที่ 7)
- ตัวเลขและวัสดุอ้างอิง (ดูตัวอย่ างที่ 10)
หมายเหตุ 2 เป็ นจานวนเชิ งซ้ อนได้ (ดูตัวอย่ างที่ 5)
หมายเหตุ 3 ค่ าปริ มาณสามารถแสดงได้ มากกว่ าหนึ่งวิธี (ดูตัวอย่ างที่ 1 ตัวอย่ างที่ 2 และตัวอย่ างที่ 8)
หมายเหตุ 4 ในกรณี ปริ มาณของเวกเตอร์ หรื อเทนเซอร์ นั้น ในแต่ ละองค์ ประกอบจะมีค่าปริ มาณ
ตัวอย่ าง แรงกระทำต่ออนุภำคหนึ่ งในองค์ประกอบคำร์ทีเซี ยน เช่น
(Fx ; FY ; Fz )  ( 31.5; 43.2; 17.0) N เมื่อ (31.5 ; 43.2 ; 17.0) คือ เวกเตอร์ค่ำเชิง
ตัวเลขและ N (นิวตัน) คือหน่วย หรื อ
(Fx ; FY ; Fz )  ( 31.5 N; 43.2 N; 17.0 N) เมื่อแต่ละองค์ประกอบเป็ นปริ มำณ
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1.20 ค่ าปริมาณเชิงตัวเลข (numerical quantity value)
ค่ าเชิงตัวเลขของปริมาณ (numerical value of a quantity)
ค่ าเชิงตัวเลข (numerical value)
ตัวเลขในนิพจน์ของค่ าปริมาณที่ไม่ใช่ตวั เลขที่ถือว่ำเป็ นสิ่ งอ้ำงอิง
หมายเหตุ 1 ปริ มาณมิติหนึ่ ง การอ้ างอิงคื อหน่ วยการวัด ซึ่ งเป็ นจานวนและจะไม่ เป็ นส่ วนหนึ่งของค่ าปริ มาณเชิ ง
ตัวเลข
ตัวอย่ าง
ในกรณี ของสำรที่ มีสัดส่ วนเชิ งปริ มำณสำรที่ เท่ ำกับ 3 mmol/mol ค่ ำปริ มำณเชิ ง
ตัวเลข คือ 3 และหน่วย คือ mmol/mol ซึ่ งมีค่ำในเชิ งตัวเลขเท่ำกับ 0.001 แต่ตวั เลข
0.001 นี้ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของค่ำปริ มำณเชิงตัวเลขซึ่ งยังคงเป็ น 3
หมายเหตุ 2 ปริ มาณที่ มีหน่ วยการวัด (หรื ออี กนัยหนึ่ง ปริ มาณที่ ไม่ ใช่ ปริ มาณเชิ งลาดับ) ให้ แสดงค่ าปริ มาณเชิ ง
ตัวเลข {Q} ของปริ มาณ Q ด้ วย {Q} = Q/[Q] เมื่อ [Q] แสดงหน่ วยการวัด
ตัวอย่ าง
ค่ าปริ มาณของ m = 5.721 kg ค่ าปริ มาณเชิ งตัวเลข คื อ { m } = (5.721 kg )/ kg =
5.721 ในปริ มาณเดียวกันนี ้ แสดงเป็ นปริ มาณ 5 721 g โดยค่ าปริ มาณเชิ งตัวเลข คื อ
{m} = (5 721 g )/ g = 5 721 ดูข้อ 2.19

1.21 แคลคูลสั ทางปริมาณ (quantity calculus)
ชุดของกฎและกำรดำเนินกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ที่นำมำประยุกต์กบั ปริ มำณที่ไม่ใช่ปริมาณเชิงลาดับ
หมายเหตุ

ในแคลคูลสั ทางปริ มาณ นิยมใช้ สมการปริ มาณมากกว่ าสมการค่ าเชิงตัวเลข เพราะว่ าสมการปริ มาณ
ไม่ ขึน้ กับการเลือกหน่ วยการวัด แต่ ในทางกลับกัน สมการค่ าเชิ งตัวเลขขึน้ กับการเลือกหน่ วยการวัด
(ดูข้อ 3.2 และ 5.3)

1.22 สมการปริมาณ (quantity equation)
ควำมสัมพันธ์ทำงคณิ ตศำสตร์ ระหว่ำงปริมาณต่ำง ๆ ในระบบปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ไม่ข้ ึนกับหน่ วยการวัด
ตัวอย่ างที่ 1 Q1   Q2Q3 เมื่อ Q1 ,Q2 และ Q3 เป็ นปริ มำณที่แตกต่ำงกันและ  เป็ นตัวประกอบเชิงตัวเลข
ตัวอย่ างที่ 2 T  ( 1 2 ) m v2 เมื่อ T คือ พลังงำนจลน์และ v คือ อัตรำเร็ วของอนุภำคมวล m ตัวอย่ำงที่ 3
ตัวอย่ างที่ 3 n = It/F เมื่อ n คือ ปริ มำณสำรขององค์ประกอบที่มีเวเลนซี หนึ่ง I คือ กระแสไฟฟ้ ำ และ t คือ
ช่วงเวลำของกำรแยกสลำยด้วยไฟฟ้ ำ และเมื่อ F คือ ค่ำคงตัวฟำรำเดย์

1.23 สมการหน่ วย (unit equation)
ควำมสัมพันธ์ทำงคณิ ตศำสตร์ ระหว่ำงหน่ วยฐาน หน่ วยอนุพทั ธ์ อำพันธ์ หรื อ หน่ วยการวัดอื่น ๆ
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ตัวอย่ างที่ 1 สำหรับปริ มำณในข้อ 2.22 ตัวอย่ำงที่ 1 Q1   Q2  Q3  เมื่อ Q1, Q2 และ Q3 แสดงหน่วย
กำรวัดของ Q1 ,Q2 และ Q3 ตำมลำดับ โดยมีเงื่อนไขว่ำหน่วยกำรวัดเหล่ำนี้อยูใ่ นระบบหน่วยอำพันธ์
ตัวอย่ างที่ 2 J : kg m2 s2 เมื่อ J, kg, m และ s เป็ นสัญลักษณ์ของ จูล กิโลกรัม เมตรและวินำที ตำมลำดับ
(สัญลักษณ์ := คือ “เท่ำกันโดยคำจำกัดควำม” ตำมที่กำหนดไว้ในอนุกรม มอก.235)
ตัวอย่ างที่ 3 1 km/h = (1/3.6) m/s

1.24 ตัวประกอบการแปลงผันระหว่างหน่ วย (conversion factor between unit)
อัตรำส่ วนของหน่ วยการวัด 2 หน่วยของปริ มำณที่มีชนิดเดียวกัน
ตัวอย่ าง
หมายเหตุ

km/m= 1 000

ดังนั้น 1

km = 1 000 m

หน่ วยการวัดอาจอยู่ในระบบหน่ วยที่ แตกต่ างกันได้
ตัวอย่ างที่ 1 h/s = 3 600 ดังนั้น 1 h = 3 600 s
ตัวอย่ างที่ 2 (km/h)/(m/s) = (1/3.6) ดังนั้น 1 km/h = (1/3.6) m/s

1.25 สมการค่ าเชิงตัวเลข (numerical value equation)
สมการค่ าปริมาณเชิงตัวเลข (numerical quantity value equation)
ควำมสัมพันธ์ทำงคณิ ตศำสตร์ ระหว่ำงค่ าปริมาณเชิงตัวเลขที่อยูบ่ นฐำนของสมการปริมาณที่กำหนดและ
หน่ วยการวัดที่ระบุ
, Q2  และ Q3  แสดงค่ำเชิง
ตัวอย่ างที่ 1 ปริ มำณ ในข้อ 2.22 ตัวอย่ำงที่ 1. Q1  ζ Q2 Q3  เมื่อ Q1
ตัวเลขของ Q1 ,Q2 และ Q3 ตำมลำดับ โดยมีเงื่อนไขว่ำค่ำเชิงตัวเลขเหล่ำนี้แสดงในหน่ วยฐาน หรื อ
หน่ วยอนุพทั ธ์ อาพันธ์ หน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรื อทั้ง 2 หน่วย
ตัวอย่ างที่ 2 ในสมกำรปริ มำณ พลังงำนจลน์ของอนุภำค T  (1/2) m v2 ถ้ำ m  2 kg และ v  3 m/s แล้ว
T   (1/2)  2  32 คือ สมกำรค่ำเชิงตัวเลขโดย T มีค่ำเชิงตัวเลข เป็ น 9 ในหน่วยจูล

1.26 ปริมาณเชิงลาดับ (ordinal quantity)
ปริมาณที่ได้นิยำมโดยวิธีดาเนินการวัดตำมสัญนิยม โดยที่จดั ตั้งควำมสัมพันธ์เชิงลำดับทั้งหมดได้ตำมขนำด
เมื่อเทียบกับปริ มำณที่มีชนิดเดียวกัน แต่ไม่ปรำกฏควำมสัมพันธ์เชิงพีชคณิ ตระหว่ำงปริ มำณเหล่ำนี้
ตัวอย่ างที่ 1 ค่ำควำมแข็ง Rockwell C
ตัวอย่ างที่ 2 เลขออกเทน (octane number) สำหรับเชื้อเพลิงปิ โตรเลียม
ตัวอย่ างที่ 3 ควำมรุ นแรงของแผ่นดินไหวตำมมำตรำริ กเตอร์ (Richter scale)
ตัวอย่ างที่ 4 ระดับของกำรปวดท้องเชิงจิตวิสยั ที่เป็ นมำตรำตั้งแต่ 0-5
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หมายเหตุ

ปริ มาณเชิ งลาดับ มีความสั มพันธ์ เฉพาะที่ ได้ จากการทดลองหรื อการสั งเกตเท่ านั้น และไม่ มีทั้ง หน่ วย
การวัดและมิติปริ มาณ ความแตกต่ างและอัตราส่ วนของปริ มาณเชิ งลาดับไม่ มีความหมายในเชิ ง
ฟิ สิ กส์

1.27 มาตราค่ าปริมาณ (quantity – values scale)
มาตราการวัด (measurement scale)
ชุดของค่ าปริมาณที่มีกำรจัดลำดับชนิดของปริมาณที่กำหนด ซึ่ งใช้ในกำรจัดลำดับตำมขนำดของปริ มำณที่มี
ชนิดนั้น ๆ
ตัวอย่ างที่ 1 มำตรำอุณหภูมิเซลเซี ยส
ตัวอย่ างที่ 2 มำตรำเวลำ
ตัวอย่ างที่ 3 มำตรำควำมแข็ง Rockwell C

1.28 มาตราค่ าปริมาณเชิงลาดับ (ordinal quantity – value scale)
มาตราค่ าเชิงลาดับ (ordinal value scale)
มาตราค่ าปริมาณสำหรับปริมาณเชิงลาดับ
ตัวอย่ างที่ 1 มำตรำควำมแข็ง Rockwell C
ตัวอย่ างที่ 2 มำตรำเลขออกเทน สำหรับเชื้อเพลิงปิ โตรเลียม
หมายเหตุ

มาตราค่ าปริ มาณเชิ งลาดับ (ordinal quantity – value scale) อาจสร้ างได้ โดยการวัดตามวิธีการวัด

1.29 มาตราอ้างอิงสั ญนิยม (conventional reference scale)
มาตราค่ าปริมาณที่นิยำมโดยกำรตกลงร่ วมกันอย่ำงเป็ นทำงกำร
1.30 สมบัติระบุ (nominal property)
สมบัติของปรำกฏกำรณ์ วัตถุ หรื อสำร เมื่อสมบัติน้ นั ไม่มีขนำด
ตัวอย่ างที่ 1
ตัวอย่ างที่ 2
ตัวอย่ างที่ 3
ตัวอย่ างที่ 4
ตัวอย่ างที่ 5

เพศของมนุษย์
สี ของตัวอย่ำงสี ทำ (paint)
สี ของกำรทดลองแบบจุด (spot test) ในวิชำเคมี
รหัสอักษร 2 ตัวของชื่อประเทศตำม ISO
ลำดับของกรดแอมิโนในพอลิเพปไทด์

หมายเหตุ 1 สมบัติระบุมีค่า ซึ่ งแสดงด้ วยคา รหั สอักขระหรื ออื่นๆ ได้
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หมายเหตุ 2 ไม่ ควรสั บสน “ค่ าสมบัติระบุ” กับ ค่ าปริ มาณระบุ

2. การวัด (Measurement)
2.1 การวัด (measurement)
กระบวนกำรเชิงกำรทดลองที่ได้ผลเป็ นค่ าปริมาณค่ำหนึ่ งหรื อมำกกว่ำ โดยค่ำนี้ เป็ นตัวแทนของปริมาณหนึ่ง
ได้อย่ำงมีเหตุผล
หมายเหตุ 1 การวัดไม่ ใช้ กับสมบัติระบุ
หมายเหตุ 2 การวัดบอกเป็ นนัยถึงการเปรี ยบเที ยบปริ มาณ รวมถึงการนับจานวนเอนทิ ตี
หมายเหตุ 3 การวัดคาดหมายรายละเอียดของปริมาณซึ่งเหมาะกับการใช้ งานของผลการวัด ของวิธีดาเนินการวัด และ
ของระบบการวัดที่ สอบเที ยบแล้ วตามวิธีดาเนินการวัดและเงื่อนไขการวัด

2.2 มาตรวิทยา (metrology)
องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ที่เกี่ยวกับการวัดและกำรนำไปใช้
หมายเหตุ

มาตรวิทยาครอบคลุมการวัด ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ไม่ ว่าความไม่ แน่ นอนการวัดจะเป็ นเท่ าใด และไม่
ว่ าจะเป็ นการนาไปใช้ ในสาขาใดๆ

2.3 สิ่ งทีเ่ จตนาวัด (measurand)
ปริมาณที่ต้ งั ใจจะวัด
หมายเหตุ 1 การกาหนดลักษณะเฉพาะของสิ่ งที่ เจตนาวัดนั้น อาศัยความรู้ เกี่ยวกับชนิดของปริมาณ คาบรรยายลักษณะ
ของสถานะของปรากฏการณ์ วัตถุ หรื อสารที่ มีปริ มาณนั้นอยู่ รวมถึงองค์ ประกอบใด ๆ ที่เป็ นส่ วนสาคัญ
และส่ วนประกอบทางเคมีที่เกี่ยวข้ อง
หมายเหตุ 2 ใน VIM ฉบับพิมพ์ ครั้ งที่ 2 และ IEC 60050-300:2001 ได้ นิยามสิ่ งที่ เจตนาวัดว่ า “ปริ มาณที่ ขึน้ กับการวัด”
หมายเหตุ 3 การวัด รวมถึงระบบการวัด และเงื่อนไขที่ กระทาการวัด อาจเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ วัตถุ หรื อสาร จน
เป็ นผลให้ ปริ มาณที่ กาลังวัดอยู่ แตกต่ างจากสิ่งทีเ่ จตนาวัดที่ นิยามไว้ ซึ่ งในกรณี นีจ้ าเป็ นต้ องใช้ ค่าแก้ ที่
เหมาะสม
ตัวอย่ างที่ 1 ค่ำควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ ำระหว่ำงขั้วของแบตเตอรี่ อำจลดลงได้ เมื่อใช้มำตรควำมต่ำงศักย์ที่มี
ควำมนำไฟฟ้ ำภำยในที่มีนยั สำคัญมำทำกำรวัด ค่ำควำมต่ำงศักย์ขณะวงจรเปิ ดคำนวณได้จำกควำมต้ำนทำน
ภำยในของแบตเตอรี่ และของมำตรควำมต่ำงศักย์
ตัวอย่ างที่ 2 แท่งเหล็กกล้ำในภำวะสมดุลกับอุณหภูมิโดยรอบ 23 ๐C จะมีควำมยำวต่ำงไปจำกควำมยำวที่
อุณหภูมิ 20 ๐C ซึ่งก็คือสิ่ งที่เจตนำวัด ในกรณี น้ ีจำเป็ นต้องใช้ค่ำแก้
หมายเหตุ 4 ในบางครั้ ง ทางเคมีใช้ คา “สิ่ งที่ วิเคราะห์ ” หรื อชื่ อสารหรื อสารประกอบแทน “สิ่ งที่ เจตนาวัด” ซึ่ งไม่ ถกู ต้ อง
เนื่องจากไม่ ได้ อ้างถึงปริ มาณ
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2.4 หลักการวัด (measurement principle)
ปรำกฏกำรณ์ซ่ ึ งถือว่ำเป็ นมูลฐำนของการวัด
ตัวอย่ างที่ 1 ปรำกฏกำรณ์เทอร์โมอิเล็กทริ ก ใช้ในกำรวัดอุณหภูมิ
ตัวอย่ างที่ 2 กำรดูดกลืนพลังงำน ใช้ในกำรวัดควำมเข้มข้นปริ มำณสำร
ตัวอย่ างที่ 3 กำรลดระดับควำมเข้มข้นของกลูโคสในเลือดของกระต่ำยที่ให้อดอำหำร เพื่อใช้ในกำรวัดควำมเข้มข้นของ
อินซูลินในยำเตรี ยม (preparation)
หมายเหตุ

ปรากฏการณ์ ในที่ นีเ้ ป็ นปรากฏการณ์ ทางฟิ สิ กส์ เคมี หรื อชี วภาพ

2.5 วิธีการวัด (measurement method or method of measurement)
คำบรรยำยลักษณะ ทัว่ ไปของกำรจัดกำรอย่ำงมีตรรกะของกำรดำเนิ นกำรในการวัด
หมายเหตุ

วิธีการวัดอาจทาได้ หลายวิธี เช่ น
- วิธีการวัดโดยการแทนที่ (substitution measurement method)
- วิธีการวัดผลต่ าง (differential measurement method) และ
- วิธีการวัดเที ยบศูนย์ (null measurement method)
หรื อ
- วิธีการวัดโดยตรง และ
- วิธีการวัดโดยอ้ อม
ดู IEC 60050-300:2001

2.6 วิธีดาเนินการวัด (measurement procedure)
คำบรรยำยลักษณะอย่ำงละเอียดของการวัดที่เป็ นไปตำมหลักการวัดหนึ่งหลักกำรหรื อมำกกว่ำ และวิธีการวัด
ที่อยูบ่ นพื้นฐำนของแบบจาลองการวัด และรวมถึงกำรคำนวณใด ๆ เพื่อให้ได้ผลการวัด
หมายเหตุ 1 วิธีดาเนินการวัด โดยปกติจัดทาเป็ นเอกสารที่ มีรายละเอียดเพียงพอ ที่ ทาให้ ผ้ ูปฏิ บัติงานทาการวัดได้
หมายเหตุ 2 วิธีดาเนินการวัด รวมถึงข้ อความที่ เกี่ยวกับความไม่ แน่ นอนการวัดเป้ าหมาย
หมายเหตุ 3 วิธีดาเนินการวัด บางครั้ งเรี ยกว่ า วิธีดาเนินการมาตรฐาน (standard operating procedure, SOP)

2.7 วิธีดาเนินการวัดอ้างอิง (reference measurement procedure)
วิธีดาเนินการวัดที่ได้รับกำรยอมรับว่ำ ทำให้ได้ผลการวัดที่เหมำะกับควำมมุ่งหมำยเพื่อใช้ในกำรประเมิน
ความเป็ นจริงการวัดของค่ าปริมาณทีว่ ดั ได้ จำกวิธีดำเนินกำรวัดอื่น ๆ สำหรับปริมาณที่มีชนิดเดียวกัน ใช้ใน
การสอบเทียบ หรื อใช้ระบุลกั ษณะเฉพำะของวัสดุอ้างอิง

-16-

มอก. 235 เล่ม 15–2557
2.8 วิธีดาเนินการวัดอ้ างอิงปฐมภูมิ (primary reference measurement procedure)
วิธีดาเนินการวัดอ้ างอิง ที่ใช้เพื่อให้ได้ผลการวัด โดยปรำศจำกควำมสัมพันธ์กบั มาตรฐานการวัด สำหรับ
ปริมาณที่มีชนิดเดียวกัน
ตัวอย่ าง

กำรวัดปริ มำตรน้ ำในปิ เปตต์ขนำด 50 ml ที่ อุณหภูมิ 20 ๐C ทำโดยกำรชัง่ มวลของน้ ำจำกปิ เปตต์ลงใน
บีกเกอร์ ที่ทรำบมวลแล้ว ชัง่ มวลของบี กเกอร์ รวมกับน้ ำ หักลบด้วยมวลของบี กเกอร์ เปล่ำ และ แก้ค่ำของ
มวล ที่ อุณหภูมิที่แตกต่ำงไปจำกอุณหภูมิของน้ ำขณะวัดโดยกำรใช้มวลเชิงปริ มำตร (ควำมหนำแน่นมวล)

หมายเหตุ 1 คณะกรรมการที่ ปรึ กษาว่ าด้ ว ยปริ มาณของสาร – มาตรวิทยาเคมี (CCQM ) ใช้ คาว่ า “วิธีการวัดปฐมภูมิ”
สาหรั บแนวคิดนี ้
หมายเหตุ 2 CCQM ได้ นิยามแนวคิ ดย่ อย 2 แนวคิ ด คื อ “วิธีดาเนิ นการวัดอ้ างอิ งปฐมภูมิโดยตรง” และ “วิธีดาเนิ นการวัด
อ้ างอิงปฐมภูมิเชิ งสัดส่ วน” ในการประชุมครั้ งที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) [43]

2.9 ผลการวัด (measurement result)
ชุดของค่ าปริมาณที่ถือ ว่ำเป็ นตัวแทนของสิ่ งทีเ่ จตนาวัดพร้อมด้วยสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่ปรำกฏ
หมายเหตุ 1 โดยทั่วไป ผลการวัด ประกอบด้ วย “สารสนเทศที่ เกี่ยวข้ อง” ซึ่ งเกี่ยวกับชุดของค่ าปริ มาณ ที่ อาจเป็ นตัวแทน
ของสิ่ งที่ เจตนาวัดมากกว่ าสิ่ งอื่ น ๆ อาจแสดงได้ ในรู ปแบบของ ฟั งก์ ชันความหนาแน่ นของความน่ าจะเป็ น
(probability density function, PDF)
หมายเหตุ 2 โดยทั่วไป แสดงผลการวัดโดยค่ าปริมาณทีว่ ดั ได้ เป็ นค่ าเดียว และความไม่ แน่ นอนการวัด ถ้ าพิจารณาความ
ไม่ แน่ นอนการวัด ว่ าละทิ ้งได้ เพื่อวัตถุประสงค์ บางอย่ าง ผลการวัดอาจแสดงได้ ในรู ปแบบของค่ าปริ มาณที่
วัดได้ เป็ นค่ าเดียว วิธีการแสดงผลการวัดนี ้ เป็ นรู ปแบบปกติในหลายสาขาวิชา
หมายเหตุ 3 ในงานเขียนดั้งเดิมและใน VIM ฉบับก่ อนนี ้ นิ ยามผลการวัด คื อ ค่ าที่ เป็ นตัวแทนของสิ่ งที่ เจตนาวัด และ
อธิ บายผลการวัด หมายถึง ค่ าชี้บอก หรื อผลลัพธ์ ที่ยงั ไม่ ได้ แก้ ค่า หรื อผลลัพธ์ ที่ได้ แก้ ค่าแล้ ว ตามแต่ บริ บท

2.10 ค่ าปริมาณทีว่ ดั ได้ (measured quantity value)
ค่ าทีว่ ดั ได้ ของปริมาณ (measured value of quantity)
ค่ าทีว่ ดั ได้ (measured value)
ค่ าปริมาณที่เป็ นตัวแทนของผลการวัด
หมายเหตุ 1 การวัดที่ เกี่ยวข้ องกับค่ าชี้ บอกหลาย ๆ ค่ าที่ ซ้ากัน ให้ ใช้ ค่าชี ้บอกแต่ ละค่ าเพื่อให้ ค่าปริ มาณที่ วัดได้ ที่สมนัย
ชุดของค่ าปริ มาณที่ วัดได้ แต่ ละค่ า ใช้ คานวณผลค่ าปริ มาณที่ วัดได้ เช่ น ค่ าเฉลี่ย ค่ า มัธยฐาน ซึ่ งโดยปกติทา
ให้ ความไม่ แน่ นอนการวัดที่ เกี่ยวข้ องกันลดลง
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หมายเหตุ 2

เมื่อพิสัยของค่ าปริ มาณจริ งที่ เชื่ อว่ าแทนสิ่ งที่ เจตนาวัด มีค่าน้ อยเที ยบกับความไม่ แน่ นอนการวัด ค่ าปริ มาณ
ที่ วดั ได้ ถือได้ ว่าเป็ นค่ าประมาณของค่ าปริ มาณจริ งเพียงค่ าเดียว และบ่ อยครั้ ง ได้ จากค่ าเฉลี่ยหรื อค่ ามัธยฐาน
ของค่ าปริ มาณที่ วดั ได้ จากการวัดซา้ ๆ

หมายเหตุ 3 ในกรณี ที่พิสัยของค่ าปริ มาณจริ งที่ เชื่ อว่ าแทนสิ่ งที่ เจตนาวัด มีค่าไม่ น้อยเมื่อเที ยบกับค่ าความไม่ แน่ นอนการ
วัด ในกรณี นี้ ค่ าที่ วดั ได้ บ่อยครั้ ง คือ ค่ าประมาณของค่ าเฉลี่ยหรื อค่ ามัธยฐานของชุดค่ าปริ มาณจริ ง
หมายเหตุ 4 ในเอกสาร GUM คาว่ า “ผลการวัด” และ “ค่ าประมาณของค่ าของสิ่ งที่ เจตนาวัด ” หรื อเพียง “ค่ าประมาณ
ของสิ่ งที่ เจตนาวัด” ใช้ ในความหมายของ “ค่ าปริ มาณที่ วดั ได้ ” ที่ กล่ าวถึงอยู่นี้

2.11 ค่ าปริมาณจริง (true quantity value)
ค่ าจริงของปริมาณ (true value of a quantity)
ค่ าจริง (true value)
ค่ าปริมาณซึ่ งพ้องกันกับนิยำมของปริมาณ
หมายเหตุ 1 ในการอธิ บายลักษณะการวัดด้ วยแนวเชิ งความคลาดเคลื่อนจะพิจารณาว่ า ค่ าปริ มาณจริ งมีเพียงค่ าเดียว และ
ในทางปฏิ บัติทราบค่ าไม่ ได้ ส่ วนแนวเชิ งความไม่ แน่ นอน คือ การยอมรั บว่ าไม่ มีค่าปริ มาณจริ งเพียงค่ าเดียว
แต่ เป็ นชุ ดของค่ าปริ มาณจริ งหลาย ๆ ค่ าซึ่ ง พ้ องกัน กับนิ ยาม ทั้ งนี ้ก็ด้วยเหตุที่ว่า ความไม่ สมบูรณ์ ของ
รายละเอี ยดของนิ ยามของปริ มาณหนึ่ ง ๆ อันเป็ นลักษณะธรรมชาติ อย่ างไรก็ตาม ชุดของค่ าปริ มาณจริ ง นี ้
ในหลักการและในทางปฏิ บัติทราบค่ าไม่ ได้ แนวอื่น ๆ ล้ วนเว้ นแนวคิดเรื่ องค่ าปริ มาณจริ งและต่ างก็ขึน้ อยู่
กับแนวคิดเรื่ องความเข้ ากันได้ ทางมาตรวิทยาของผลการวัดเพื่อประเมินความใช้ ได้ ของแนวคิดเหล่ านั้น
หมายเหตุ 2 ในกรณี พิเศษ ค่ าคงตัวมูลฐานให้ พิจารณาว่ ามีค่าปริ มาณจริ งเพียงค่ าเดียว
หมายเหตุ 3 เมื่อพิจารณาความไม่ แน่ นอนเชิงนิยามที่ เกี่ยวข้ องกับสิ่งทีเ่ จตนาวัดว่ าตัดทิ ง้ ได้ เมื่อเที ยบกับองค์ ประกอบอื่ น
ของความไม่ แน่ นอนการวัดมาพิจารณา อาจพิจารณาสิ่ งที่ เจตนาวัดว่ ามีค่าปริ มาณจริ ง “เพียงค่ าเดียว” มีการ
ใช้ แนวคิดที่ กล่ าวถึงนีใ้ นเอกสาร GUM และเอกสารอื่น ๆ ที่ เกียวข้ อง ทาให้ ใช้ คาว่ า “จริ ง” เกินความจาเป็ น

2.12 ค่ าปริมาณสั ญนิยม (conventional quantity value)
ค่ำสัญนิยมของปริ มำณ (conventional value of a quantity)
ค่ำสัญนิยม (conventional value)
ค่ าปริมาณของปริมาณที่ได้จำกกำรตกลงร่ วมกันตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ตัวอย่ำงที่ 1
ตัวอย่ำงที่ 2
ตัวอย่ำงที่ 3

ควำมเร่ งมำตรฐำนของกำรตกอย่ำงเสรี (เดิมใช้คำว่ำ “ควำมเร่ งมำตรฐำนอันเนื่องมำจำกควำมโน้มถ่วง”) คือ
gn = 9.806 65 m·s-2
ค่ำปริ มำณสัญนิยมของค่ำคงตัวโจเซฟสัน คือ KJ-90 = 483 597.87 GHz·V-1
ค่ำปริ มำณสัญนิยมของมวลมำตรฐำนที่กำหนด คือ m = 100.003 47 g

หมายเหตุ 1 บางครั้ ง คาว่ า “ค่ าปริ มาณจริ งสัญนิยม” ที่ ใช้ กับแนวคิดเดียวกันนี ้ ไม่ ควรใช้
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หมายเหตุ 2 ในบางครั้ ง ค่ าปริ มาณสัญนิยม คือ ค่ าประมาณของค่ าปริมาณจริง
หมายเหตุ 3 ค่ าปริ มาณสัญนิยมได้ รับการยอมรั บโดยทั่วไปว่ า มีความไม่ แน่ นอนการวัดน้ อยมากหรื ออาจเป็ นศูนย์

2.13 ความแม่ นการวัด (measurement accuracy)
ควำมแม่นของกำรวัด (accuracy of measurement)
ควำมแม่น (accuracy)
ควำมใกล้เคียงของกำรเป็ นไปตำมกันระหว่ำงค่ าปริมาณทีว่ ดั ได้ ค่ำหนึ่งกับค่ าปริมาณจริงของสิ่ งทีเ่ จตนาวัด
หมายเหตุ 1 แนวคิด “ความแม่ นการวัด” ไม่ ได้ เป็ นปริมาณและไม่ มีการกาหนด ค่ าปริมาณเชิงตัวเลข กล่ าวได้ ว่าการวัด
จะมีความแม่ นมากขึน้ เมื่อความคลาดเคลือ่ นการวัดน้ อยลง
หมายเหตุ 2 ไม่ ใช้ คาว่ า “ความแม่ นการวัด” แทน“ความจริ งการวัด” และ ไม่ ใช้ คาว่ า “ความแม่ นการวัด” แทน
“ความเทีย่ งการวัด” แม้ ว่าจะ สัมพันธ์ กับแนวคิดของคาทั้งสอง
หมายเหตุ 3 บางครั้ งเป็ นที่ เข้ าใจว่ า “ความแม่ นการวัด” คือความใกล้ เคี ยงของการเป็ นไปตามกันระหว่ างค่ าปริ มาณที่ วัด
ได้ ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นตัวแทนของสิ่ งที่ วดั

2.14 ความจริงการวัด (measurement trueness)
ควำมจริ งของกำรวัด (trueness of measurement)
ควำมจริ ง (trueness)
ควำมใกล้เคี ย งของกำรเป็ นไปตำมกันระหว่ำงค่ ำเฉลี่ ย ของค่ า ปริ มาณที่วัด ซ้ ำ ๆ เป็ นจำนวนอนันต์กบั ค่ า
ปริมาณอ้างอิง
หมายเหตุ 1 ความจริ งการวัด ไม่ ได้ เป็ นปริมาณ จึ งแสดงเป็ นตัวเลขไม่ ได้ แต่ มาตรการสาหรั บหาความใกล้ เคี ยงของการ
เป็ นไปตามกัน กาหนดไว้ ใน ISO 5725
หมายเหตุ 2 ความจริ งการวัด สั ม พั น ธ์ แบบผกผั น กับ ความคลาดเคลื่ อ นการวั ด เชิ ง ระบบ แต่ ไ ม่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความ
คลาดเคลือ่ นการวัดแบบสุ่ ม
หมายเหตุ 3 ไม่ ควรใช้ คาว่ า “ความจริ งการวัด” แทน “ความแม่ นการวัด” และในทางกลับกันด้ วย

2.15 ความเทีย่ งการวัด (measurement precision)
ควำมเที่ยง (precision)
ควำมใกล้เคียงของกำรเป็ นไปตำมกันของค่ าชี้บอกหรื อค่ าปริ มาณที่วัดได้ จำกการวัดซ้ ำ ๆ ที่วตั ถุ เดี ยวกัน
หรื อวัตถุที่คล้ำยกัน ภำยใต้เงื่อนไขที่ระบุ
หมายเหตุ 1 ความเที่ ยงการวัด โดยทั่ วไป แสดงด้ วยตัวเลขซึ่ ง บอกขนาดของความไม่ เที่ ยง เช่ น ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ความแปรปรวน หรื อ สัมประสิ ทธิ์ ความแปรปรวน ภายใต้ เงื่อนไขที่ ระบุของการวัด
หมายเหตุ 2 “เงื่อนไขที่ ระบุ” เป็ นเงื่อนไขสภาพทวนซ้าได้ ของการวัด เงื่อนไขความเที่ยงระหว่ างการวัด หรื อเงื่อนไข
สภาพทาซ้าได้ ของการวัด (ดู ISO 5725- 3:1994)
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หมายเหตุ 3 ความเที่ ยงการวัด ใช้ เพื่อนิยาม สภาพทาซา้ ได้ ของการวัด ความเที่ ยงระหว่ างการวัด และสภาพทวนซา้ ได้ ของ
การวัด
หมายเหตุ 4 บางครั้ ง “ความเที่ ยงการวัด” ใช้ อย่ างไม่ ถกู ต้ องเพื่อหมายความถึงความแม่ นการวัด

2.16 ความคลาดเคลือ่ นการวัด (measurement error)
ควำมคลำดเคลื่อนของกำรวัด (error of measurement)
ควำมคลำดเคลื่อน (error)
ค่ าปริมาณทีว่ ดั ได้ ลบด้วยค่ าปริมาณอ้างอิง
หมายเหตุ 1 แนวคิดของ “ความคลาดเคลื่อนการวัด” ใช้ ได้ ใน 2 กรณี คือ
ก) เมื่อมีค่าปริ มาณอ้ างอิงเดี่ยวให้ อ้างถึง ซึ่ ง เกิดเมื่อ ทาการสอบเทียบโดยใช้ มาตรฐานการวัดที่ ค่าปริ มาณที่
วัดได้ มีความไม่ แน่ นอนการวัดที่ ตัดทิ ง้ ได้ หรื อถ้ ากาหนดเป็ นค่ าปริ มาณสัญนิยมไว้ ในกรณี นีจ้ ะทราบ
ความคลาดเคลื่อนการวัด และ
ข) ถ้ าสมมติว่าสิ่ งที่ เจตนาวัดแทนโดยค่ าปริ มาณจริ งเพียงค่ าเดียว หรื อเป็ นชุดของค่ าปริ มาณจริ งซึ่ งมีช่วงการ
กระจายที่ ตัดทิ ง้ ได้ ในกรณี นีจ้ ะไม่ ทราบค่ าคลาดเคลื่อนการวัด
หมายเหตุ 2 ไม่ ควรสับสน ความคลาดเคลื่อนการวัด กับ ความคลาดเคลื่อนในการผลิตหรื อข้ อผิดพลาด

2.17 ความคลาดเคลือ่ นการวัดเชิงระบบ (systematic measurement error)
ควำมคลำดเคลื่อนเชิงระบบของกำรวัด (systematic error of measurement)
ควำมคลำดเคลื่อนเชิงระบบ (systematic error)
องค์ประกอบของความคลาดเคลือ่ นการวัด โดยที่ในการวัดซ้ ำหลำย ๆ ครั้ง ยังมีควำมคงตัวหรื อควำมแปรผัน
ในลักษณะที่ทำนำยได้
หมายเหตุ 1 ค่ าปริ มาณอ้ างอิงสาหรั บความคลาดเคลื่อนการวัดเชิ งระบบ คื อ ค่ าปริ มาณจริ ง หรื อค่ าปริ มาณที่วัดได้ ของ
มาตรฐานการวัดซึ่ งมีค่าความไม่ แน่ นอนการวัดที่ ตัดทิ ง้ ได้ หรื อ ค่ าปริมาณสัญนิยม
หมายเหตุ 2 ความคลาดเคลื่อนการวัดเชิ งระบบและสาเหตุของความคลาดเคลื่อน ที่ ทราบหรื อไม่ ทราบ ใช้ ค่าแก้ เพื่ อ
ชดเชยความคลาดเคลื่อนการวัดเชิ งระบบที่ ทราบ
หมายเหตุ 3 ความคลาดเคลื่อนการวัดเชิ งระบบเท่ ากับความคลาดเคลื่อนการวัดลบด้ วยความคลาดเคลื่อนการวัดแบบสุ่ม

2.18 ความโอนเอียงการวัด (measurement bias)
ควำมโอนเอียง (bias)
ค่ำประมำณของความคลาดเคลือ่ นการวัดเชิงระบบ
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2.19 ความคลาดเคลือ่ นการวัดแบบสุ่ ม (random measurement error)
ควำมคลำดเคลื่อนแบบสุ่ มของกำรวัด (random error of measurement)
ควำมคลำดเคลื่อนแบบสุ่ ม (random error)
องค์ประกอบของความคลาดเคลื่อนการวัด โดยที่ในการวัด ซ้ ำหลำย ๆ ครั้ ง มีควำมแปรผันในลักษณะที่
ทำนำยไม่ได้
หมายเหตุ 1 ค่ าปริ มาณอ้ างอิงสาหรั บความคลาดเคลื่อนการวัดแบบสุ่ม คื อ ค่ าเฉลี่ยของผลการวัดซ้าเป็ นจานวนอนันต์
ครั้ งของสิ่งทีเ่ จตนาวัดเดิม
หมายเหตุ 2 ความคลาดเคลื่อนการวัดแบบสุ่มของชุดของการวัดที่ กระทาซา้ ๆ เมื่อนามาแจกแจงสรุ ปได้ โดยค่ าคาดหมาย
และความแปรปรวนของการแจกแจงนั้น ซึ่ งโดยปกติแล้ วสมมติให้ ค่าคาดหมายเป็ นศูนย์
หมายเหตุ 3 ความคลาดเคลื่อนการวัดแบบสุ่มเท่ ากับความคลาดเคลื่อนการวัดลบด้ วยความคลาดเคลือ่ นการวัดเชิงระบบ

2.20 เงื่อนไขความทวนซ้าได้ ของการวัด (repeatability condition of measurement)
เงื่อนไขความทวนซ้าได้ (repeatability condition)
เงื่อนไขของการวัดจำกชุดของเงื่อนไข ที่รวมถึงวิธีดาเนินการวัดเดียวกัน ผูป้ ฏิบตั ิงำนคนเดียวกัน ระบบการ
วัดเดียวกัน เงื่อนไขกำรทำงำนเดียวกัน และสถำนที่ปฏิบตั ิงำนเดียวกัน และกำรวัดซ้ ำหลำย ๆ ครั้งบนวัตถุ
เดิมหรื อที่มีลกั ษณะคล้ำยเดิมในช่วงระยะเวลำสั้น ๆ
หมายเหตุ 1 เงื่อนไขของการวัด เป็ นเงื่อนไขการวัดแบบทวนซา้ ได้ ก็ต่อเมื่ออ้ างถึงชุดของเงื่อนไขความทวนซา้ ได้ เท่ านั้น
หมายเหตุ 2 ในทางเคมี บางครั้ งใช้ “เงื่ อนไขความเที่ ยงภายในอนุกรมการวัด ” (intra-serial precision condition of
measurement) เพื่อแสดงแนวคิดนี ้

2.21 ความทวนซ้าได้ ของการวัด (measurement repeatability)
ควำมทวนซ้ ำได้ (repeatability)
ความเทีย่ งการวัดภำยใต้ชุดของเงื่อนไขความทวนซ้า ได้ ของการวัด
2.22 เงื่อนไขความเทีย่ งระหว่ างกลางของการวัด (intermediate precision condition of measurement)
เงื่อนไขควำมเที่ยงระหว่ำงกลำง (intermediate precision condition)
เงื่อนไขของการวัดจำกชุดของเงื่อนไขซึ่ งรวมถึง วิธีดาเนินการวัดเดียวกัน สถำนที่ปฏิบตั ิงำนเดียวกัน และ
กำรวัดซ้ ำหลำย ๆ ครั้งบนวัตถุเดิมหรื อที่มีลกั ษณะคล้ำยเดิมใน ช่วงระยะเวลำที่ยำวขึ้น แต่อำจรวมถึงเงื่อนไข
อื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
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หมายเหตุ 1 การเปลี่ยนแปลงอาจรวมถึง การสอบเที ยบใหม่ ตัวสอบเที ยบใหม่ ผู้ปฏิ บัติงานใหม่ และระบบการวัดใหม่
หมายเหตุ 2 ข้ อกาหนดสาหรั บเงื่ อนไขต่ าง ๆ ควรประกอบไปด้ วยเงื่ อนไขทั้ งที่ เปลี่ยนแปลงและไม่ เปลี่ยนแปลง ทั้ งนี ้
ขึน้ อยู่กับข้ อจากัดในทางปฏิ บัติ
หมายเหตุ 3 ในทางเคมี บางครั้ งใช้ “เงื่อนไขความเที่ ยงระหว่ างอนุกรมการวัด” เพื่อแสดงแนวคิดนี ้

2.23 ความเทีย่ งการวัดระหว่างกลาง (intermediate measurement precision)
ควำมเที่ยงระหว่ำงกลำง (intermediate precision)
ความเทีย่ งการวัดภำยใต้ชุดของเงื่อนไขความเทีย่ งระหว่างกลางของการวัด
หมายเหตุ

คาศัพท์ เชิ งสถิติที่เกี่ยวข้ องกับหั วข้ อนี ้ กาหนดไว้ ใน ISO 5725-3: 1994

2.24 เงื่อนไขความทาซ้าได้ ของการวัด (reproducibility condition of measurement)
เงื่อนไขควำมทำซ้ ำได้ (reproducibility condition)
เงื่อนไขของการวัดจำกชุดของเงื่อนไข ที่รวมถึงสถำนที่ที่ต่ำงกัน ผูป้ ฏิบตั ิงำนที่ต่ำงกัน ระบบการวัดที่ต่ำงกัน
และกำรวัดซ้ ำหลำย ๆ ครั้งบนวัตถุเดิมหรื อที่มีลกั ษณะคล้ำยเดิม
หมายเหตุ 1 ระบบการวัดที่ แตกต่ างกันอาจใช้ วิธีดาเนินการวัดที่ แตกต่ างกันด้ วย
หมายเหตุ 2 ข้ อกาหนดควรกาหนดเงื่อนไขทั้งที่ เปลี่ยนแปลงและไม่ เปลี่ยนแปลง ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับข้ อจากัดในทางปฏิ บัติ

2.25 ความทาซ้าได้ การวัด (measurement reproducibility)
ควำมทำซ้ ำได้ (reproducibility)
ความเทีย่ งการวัดภำยใต้เงื่อนไขความทาซ้าได้ ของการวัด
หมายเหตุ

คาศัพท์ เชิ งสถิติที่สัมพันธ์ กับหั วข้ อนี ้ กาหนดไว้ ใน ISO 5725-1:1994 และ ISO 5725-2:1994

2.26 ความไม่ แน่ นอนการวัด (measurement uncertainty)
ควำมไม่แน่นอนของกำรวัด (uncertainty of measurement)
ควำมไม่แน่นอน (uncertainty)
ตัวแปรเสริ ม (parameter) ที่ไม่เป็ นลบ ซึ่ งใช้บอกลักษณะเฉพำะของกำรกระจำยของค่ าปริ มาณของสิ่ งที่
เจตนาวัด ขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลที่ใช้
หมายเหตุ 1 ความไม่ แน่ นอนการวัดรวมองค์ ประกอบที่ เกิดจากผลกระทบเชิ งระบบ เช่ น องค์ ประกอบที่ เกี่ยวข้ องกับค่ า
แก้ และค่ าปริ มาณตามที่ กาหนดไว้ ของมาตรฐานการวัด เช่ นเดี ยวกับความไม่ แน่ นอนเชิ งนิยาม บางครั้ ง
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ไม่ ได้ มีปรั บแก้ ผลกระทบเชิ งระบบที่ ได้ ประมาณไว้ แต่ อาจรวมองค์ ป ระกอบความไม่ แน่ นอนการวัดที่
เกี่ยวข้ องเข้ าไปด้ วย
หมายเหตุ 2 ตัวอย่ างตัวแปรเสริ ม เช่ น ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ที่ เรี ยกว่ า ความไม่ แน่ นอนการวัดมาตรฐาน (หรื อพหุ คูณที่
ระบุของความไม่ แน่ นอนมาตรฐาน) หรื อครึ่ งความกว้ างของช่ วงซึ่ งมี ความน่ าจะเป็ นครอบคลุม ตามที่ ระบุ
ไว้
หมายเหตุ 3 โดยทั่วไปแล้ วความไม่ แน่ นอนการวัดประกอบด้ วยองค์ ประกอบหลายอย่ าง ซึ่ งบางอย่ างอาจประเมินด้ วย
การประเมินความไม่ แน่ นอนการวัดแบบ A จากการแจกแจงเชิ งสถิติของค่ าปริ มาณจากอนุกรมของการวัด
และสามารถก าหนดลั ก ษณะเฉพาะขององค์ ประกอบเหล่ า นั้ น โดยใช้ ค่ า เบี่ ย งเบนมาตร ฐาน ส่ วน
องค์ ประกอบที่ เหลื ออื่ น ๆ อาจประเมิ นด้ วยการประเมินความไม่ แน่ นอนการวัดแบบ B และกาหนด
ลักษณะเฉพาะขององค์ ประกอบเหล่ านั้ นโดยใช้ ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานซึ่ งประเมิ นได้ จากฟั งก์ ชัน ความ
หนาแน่ นของความน่ าจะเป็ นซึ่ งขึน้ อยู่กับประสบการณ์ หรื อสารสนเทศอื่นๆ
หมายเหตุ 4 สาหรั บชุดของสารสนเทศที่ กาหนด เป็ นที่ เข้ าใจโดยทั่วไปว่ า ความไม่ แน่ นอนการวัดเกี่ยวข้ องกับค่ าปริ มาณ
ตามที่ ระบุของสิ่ งที่ เจตนาวัด การดัดแปรค่ านีส้ ่ งผลให้ เกิดการดัดแปรความไม่ แน่ นอนที่ เกี่ยวข้ อง

2.27 ความไม่ แน่ นอนเชิงนิยาม (definitional uncertainty)
องค์ ประกอบของความไม่ แน่ นอนการวั ด ซึ่ งเป็ นผลจำกรำยละเอี ยดที่ จ ำกั ดของนิ ยำมของ
สิ่ งที่เจตนำวัด
หมายเหตุ 1 ความไม่ แน่ นอนเชิ งนิ ยาม คื อ ความไม่ แน่ นอนการวัดที่ น้อยที่ สุด ในทางปฏิ บัติเท่ าที่ ทาได้ ในการวัด สิ่ งที่
เจตนาวัดที่ กาหนด
หมายเหตุ 2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเชิ งพรรณานาไปสู่ความไม่ แน่ นอนเชิ งนิยามอีกอย่ างหนึ่ง
หมายเหตุ 3 ใน ISO/IEC Guide 98-3:2008, D.3.4 และใน IEC 60359 แนวคิ ด “ความไม่ แน่ นอนเชิ งนิ ยาม” เรี ยกว่ า
“ความไม่ แน่ นอนในตัว”

2.28 การประเมินความไม่ แน่ นอนการวัดแบบ A (Type A evaluation of measurement uncertainty)
กำรประเมินแบบ A (Type A evaluation)
กำรประเมินองค์ประกอบของความไม่ แน่ นอนการวัด โดยกำรวิเครำะห์เชิงสถิติของค่ าปริมาณที่วัดได้ ซึ่ ง
ได้มำภำยใต้เงื่อนไขกำรวัดที่นิยำมไว้
หมายเหตุ 1 สาหรั บเงื่ อนไขการวัดชนิ ดต่ าง ๆ ดูหัวข้ อ เงื่ อนไขความทวนซ้าได้ ของการวัด เงื่อนไขความเที่ยงระหว่ าง
กลางการวัด และเงื่อนไขความทาซ้าได้ ของการวัด
หมายเหตุ 2 สาหรั บสารสนเทศเกี่ยวกับการวิเคราะห์ เชิ งสถิติ ดู ตัวอย่ างใน ISO/IEC Guide 98-3
หมายเหตุ 3 ดู ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.2, ISO 5725, ISO 13528, ISO/TS 21748, ISO/TS 21749 เพิ่มเติม
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2.29 การประเมินความไม่ แน่ นอนการวัดแบบ B (Type B evaluation of measurement uncertainty)
กำรประเมินแบบ B (Type B evaluation)
กำรประเมินองค์ประกอบของความไม่ แน่ นอนการวัดโดยหำจำกวิธีกำรอื่น ที่นอกเหนื อไปจำกการประเมิน
ความไม่ แน่ นอนการวัดแบบ A
ตัวอย่ าง

หมายเหตุ

กำรประเมินขึ้นอยูก่ บั สำรสนเทศ
— ที่เกี่ยวข้องกับค่ำปริ มำณที่ได้รับกำรตีพิมพ์อย่ำงเชื่อถือได้
— ที่เกี่ยวข้องกับค่ำปริ มำณของวัสดุอำ้ งอิงรับรอง
— ที่ได้จำกใบรับรองผลกำรสอบเทียบ
— ที่เกี่ยวกับกำรเลื่อน
— ที่ได้จำกชั้นควำมแม่นของเครื่ องมือวัดที่ได้รับกำรทวนสอบแล้ว
— ที่ได้จำกขีดจำกัดซึ่งประมวลจำกประสบกำรณ์ส่วนบุคคล
ดู ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.3 เพิ่มเติม

2.30 ความไม่ แน่ นอนการวัดมาตรฐาน (standard measurement uncertainty)
ควำมไม่แน่นอนมำตรฐำนของกำรวัด (standard uncertainty of measurement)
ควำมไม่แน่นอนมำตรฐำน (standard uncertainty)
ความไม่ แน่ นอนการวัดซึ่ งแสดงด้วยค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
2.31 ความไม่ แน่ นอนการวัดมาตรฐานรวม (combined standard measurement uncertainty)
ควำมไม่แน่นอนมำตรฐำนรวม (combined standard uncertainty)
ความไม่ แน่ นอนการวัดมาตรฐาน ซึ่งได้จำกกำรใช้ความไม่ แน่ นอนของการวัดมาตรฐานแต่ละตัวที่เกี่ยวข้อง
กับปริ มำณด้ำนเข้ำของแบบจำลองกำรวัด
หมายเหตุ

ในกรณี ที่มีสหสั มพันธ์ ระหว่ างปริ มาณด้ านเข้ าของแบบจาลองการวัด ต้ องนาความแปรปรวนร่ วมเกี่ ยวมา
พิจารณาร่ วมด้ วยเมื่อคานวณความไม่ แน่ นอนการวัดมาตรฐานรวม ดู ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.4
เพิ่มเติม

2.32 ความไม่ แน่ นอนการวัดมาตรฐานสั มพัทธ์ (relative standard measurement uncertainty)
ความไม่ แน่ นอนการวัดมำตรฐำน หำรด้วยค่ำสัมบูรณ์ของค่ำปริมาณทีว่ ดั ได้
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2.33 ประมวลความไม่ แน่ นอน (uncertainty budget)
ข้อควำมของความไม่ แน่ นอนการวัด ขององค์ประกอบควำมไม่แน่นอนกำรวัดนั้น และกำรคำนวณและกำร
รวมกันขององค์ประกอบเหล่ำนั้น
หมายเหตุ

ประมวลความไม่ แน่ นอน ควรรวม แบบจาลองการวัด ค่ าประมาณ และความไม่ แน่ นอนการวัดที่ เกี่ยวข้ อง
กับปริมาณต่ าง ๆ ในแบบจาลองการวัด ความแปรปรวนร่ วมเกี่ยว ชนิดของฟั งก์ ชันความหนาแน่ นของความ
น่ าจะเป็ นที่ นามาใช้ ระดับขั้นความเสรี ชนิ ดของการประเมินความไม่ แน่ นอนการวัด และตัวประกอบ
ครอบคลุม

2.34 ความไม่ แน่ นอนการวัดเป้าหมาย (target measurement uncertainty)
ควำมไม่แน่นอนเป้ ำหมำย (target uncertainty)
ความไม่ แน่ นอนการวัด ระบุไว้เป็ นขีดจำกัดบน และวินิจฉัยบนพื้นฐำน ของเจตนำในกำรนำผลการวัดไปใช้
2.35 ความไม่ แน่ นอนการวัดขยาย (expanded measurement uncertainty)
ควำมไม่แน่นอนขยำย (expanded uncertainty)
ผลคูณของความไม่ แน่ นอนการวัดมาตรฐานรวมกับตัวประกอบที่มีค่ำมำกกว่ำหนึ่ง
หมายเหตุ 1 ตัวประกอบขึน้ อยู่กับชนิดของการแจกแจงความน่ าจะเป็ น ของปริ มาณด้ านออกของแบบจาลองการวัด และ
ความน่ าจะเป็ นครอบคลุมที่ เลือกไว้
หมายเหตุ 2 “ตัวประกอบ” ในนิยามนีห้ มายถึง ตัวประกอบครอบคลุม
หมายเหตุ 3 ความไม่ แน่ นอนการวัดขยาย ในย่ อหน้ าที่ 5 ของ INC-1 (1980) (ดู GUM) ใช้ “ความไม่ แน่ นอนทั้งหมด”
และในเอกสารของ IEC ใช้ “ความไม่ แน่ นอน”

2.36 ช่ วงครอบคลุม (coverage interval)
ช่ วงที่ บ รรจุ ชุ ดของค่ า ปริ ม าณจริ ง ของสิ่ งที่เจตนาวัด ที่ ม ำพร้ อมควำมน่ ำ จะเป็ นตำมที่ ระบุ ซึ่ ง ขึ้ นอยู่ก ับ
สำรสนเทศที่มีอยู่
หมายเหตุ 1 ช่ วงครอบคลุม ไม่ จาเป็ นต้ องตรงกับกึ่งกลางของค่ าปริ มาณที่วัดได้ ที่เลือก (ดู ISO/IEC Guide 98-3:2008/
Suppl 1)
หมายเหตุ 2

ช่ วงครอบคลุม ไม่ ควรเรี ยกว่ า “ช่ วงความเชื่ อมั่น (confidence interval)” เพื่ อหลีกเลี่ยงความสั บสนกับ
แนวคิดเชิ งสถิติ (ดู ISO/IEC Guide 98-3:2008 ข้ อ 6.2.2)
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หมายเหตุ 3 ช่ วงครอบคลุม อนุพัทธ์ มาจากความไม่ แน่ นอนการวัดขยาย (ดู ISO/IEC Guide 98-3:2008 ข้ อ 2.3.5)

2.37 ความน่ าจะเป็ นครอบคลุม (coverage probability)
ควำมน่ำจะเป็ นที่ชุดของค่ าปริมาณจริงของสิ่ งทีเ่ จตนาวัด อยูภ่ ำยในช่ วงครอบคลุมที่ระบุ
หมายเหตุ 1 นิยามนีเ้ กี่ยวกับ ความไม่ แน่ นอน ตามที่ แสดงใน GUM
หมายเหตุ 2 ความน่ าจะเป็ นครอบคลุม เรี ยกอีกคาว่ า “ระดับของความเชื่ อมัน่ (level of confidence)” ใน GUM

2.38 ตัวประกอบครอบคลุม (coverage factor)
ตัวเลขที่มีค่ำมำกกว่ำหนึ่ ง ที่นำมำคูณกับความไม่ แน่ นอนการวัดมาตรฐานรวม เพื่อให้ได้ความไม่ แน่ นอน
การวัดขยาย
หมายเหตุ

โดยปกติ ใช้ สัญลักษณ์ k แสดงตัวประกอบครอบคลุม (ดู ISO/IEC Guide 98-3:2008 ข้ อ 2.3.6)

2.39 การสอบเทียบ (calibration)
กำรปฏิบตั ิงำนภำยใต้เงื่อนไขที่ระบุ ซึ่ งในขั้นตอนแรก เป็ นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ าปริมาณกับค่ า
ชี้บอกที่สมนัย ซึ่ งค่ าปริ มาณมีความไม่ แน่ นอนการวัด ที่ได้จำกมาตรฐานการวัด ส่ วนค่ าชี้บอกมีควำมไม่
แน่ นอนกำรวัดที่ เกี่ ยวข้อง และในขั้นตอนที่ 2 ใช้สำรสนเทศจำกขั้นตอนแรก สร้ ำงควำมสัมพันธ์เพื่อให้
ได้ผลการวัดจำกค่ำชี้บอก
หมายเหตุ 1 การสอบเที ยบ แสดงเป็ นข้ อความ ฟั งก์ ชันการสอบเที ยบ แผนภาพการสอบเทียบ เส้ นกราฟการสอบเทียบ
หรื อตารางการสอบเที ยบ ในบางกรณี อาจประกอบไปด้ วยค่ าแก้ ที่เพิ่มหรื อคูณกับค่ าชี ้บอก พร้ อมด้ วยความ
ไม่ แน่ นอนการวัดที่ เกี่ยวข้ อง
หมายเหตุ 2 อย่ าสั บสน การสอบเที ยบ กับ การปรั บแก้ ของระบบการวัด (adjustment of a measuring system) ซึ่ งส่ วน
ใหญ่ เรี ยกผิดว่ า “การสอบเที ยบตนเอง” และอย่ าสับสนกับการทวนสอบของการสอบเที ยบ
หมายเหตุ 3 ส่ วนใหญ่ เข้ าใจได้ ว่า ขั้นแรกในนิยามข้ างต้ นเพียงขั้นตอนเดียวถือว่ าเป็ นการสอบเที ยบ

2.40 ลาดับชั้นการสอบเทียบ (calibration hierarchy)
ลำดับของการสอบเทียบ จำกสิ่ งอ้ำงอิงไปยังระบบการวัดสุ ดท้ำย โดยที่ผลกำรสอบเทียบแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่
กับผลกำรสอบเทียบก่อนหน้ำ
หมายเหตุ 1 ความไม่ แน่ นอนการวัด เพิ่มขึน้ ตามลาดับของการสอบเที ยบ
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หมายเหตุ 2 ส่ วนประกอบของลาดับชั้นการสอบเที ยบ คือ มาตรฐานการวัดหนึ่งมาตรฐานหรื อมากกว่ า และระบบการวัด
ที่ ใช้ ตามวิธีดาเนินการวัด
หมายเหตุ 3 สาหรั บนิ ยามนี ้ “สิ่ งอ้ างอิ ง” ในที่ นี้ เป็ นนิ ยามของหน่ วยการวัดโดยผ่ านการทาให้ เป็ นจริ งทางปฏิ บัติ หรื อ
ผ่ านวิธีดาเนินการวัด หรื อผ่ านมาตรฐานการวัด
หมายเหตุ 4 การเปรี ยบเที ยบระหว่ างมาตรฐานการวัด 2 มาตรฐาน เรี ยกว่ าเป็ นการสอบเที ยบได้ ถ้ าการเปรี ยบเที ยบนั้นใช้
เพื่อการตรวจสอบ และถ้ าจาเป็ นเพื่อการแก้ ค่าปริ มาณ และความไม่ แน่ นอนการวัดที่ เป็ นของมาตรฐานการ
วัดหนึ่ง

2.41 การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยา (metrological traceability)
สมบัติของผลการวัด โดยที่ผลกำรวัดนั้นสัมพันธ์กบั สิ่ งอ้ำงอิงที่สอบกลับได้ผำ่ นการสอบเทียบ ที่ไม่ขำดตอน
และทำเป็ นเอกสำรไว้ โดยกำรสอบเทียบแต่ละครั้งต้องมีค่ำความไม่ แน่ นอนการวัดด้วย
หมายเหตุ 1 คาว่ า “สิ่ ง อ้ างอิ ง ” เป็ นนิ ยามของหน่ วยการวั ดโดยผ่ านการท าให้ เป็ นจริ งทางปฏิ บั ติ หรื อผ่ านทาง
วิธีดาเนินการวัด ซึ่ งรวมหน่ วยการวัดสาหรั บปริ มาณที่ ไม่ ใช่ ปริมาณเชิงลาดับ หรื อผ่ านทางมาตรฐานการวัด
หมายเหตุ 2 การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยาต้ องอาศัยลาดับชั้นการสอบเทียบ ที่ ได้ จัดตั้งขึน้
หมายเหตุ 3 ข้ อ กาหนดของสิ่ ง อ้ างอิ งในที่ นี้ต้ อ งรวมถึ ง เวลาที่ ใ ช้ สิ่ง อ้ างอิ งในล าดั บ ชั้ น การสอบเที ยบ ควบคู่ ไ ปกับ
สารสนเทศทางมาตรวิทยาที่ เกี่ ยวเนื่ องกับสิ่ งอ้ างอิ งนั้น เช่ น เมื่อใดที่ สอบเที ยบลาดับแรกในลาดับชั้นการ
สอบเที ยบนั้น
หมายเหตุ 4 การวัดที่ มีปริ มาณด้ านเข้ าของแบบจาลองการวัดมากกว่ าหนึ่ งปริ มาณ แต่ ละค่ าของค่ าปริ มาณด้ านเข้ าควร
สอบกลับได้ ทางมาตรวิ ทยา และลาดับชั้ นการสอบเที ยบที่ เกี่ ยวข้ อง อาจทาเป็ นรู ปแบบโครงสร้ างหรื อ
เครื อข่ ายสาขา การจัดตั้งการสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยา ของค่ าปริ มาณด้ านเข้ าแต่ ละปริ มาณควรเหมาะสม
กับผลการวัด
หมายเหตุ 5 การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยาของผลการวัด ไม่ ได้ ทาให้ มั่นใจว่ าความไม่ แน่ นอนการวัดนั้น เพียงพอกับ
วัตถุประสงค์ ที่กาหนด หรื อไม่ ได้ ทาให้ มนั่ ใจว่ ามีข้อผิดพลาดใด ที่ ขาดหายไป
หมายเหตุ 6 การเปรี ยบเที ยบระหว่ างมาตรฐานการวัด 2 มาตรฐาน พิจารณาว่ าเป็ นการสอบเที ยบได้ ถ้ าการเปรี ยบเที ยบ
นั้น ใช้ เพื่อการตรวจสอบ และ เพื่อการแก้ ค่าปริ มาณ และความไม่ แน่ นอนการวัด ที่ เป็ นของมาตรฐานการวัด
หนึ่งหมายเหตุ 7
ILAC พิ จารณาให้ ส่ วนประกอบสาหรั บยืนยัน การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยา
ได้ แก่
- โซ่ การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยาที่ ไม่ ขาดช่ วงไปยังมาตรฐานการวัดระหว่ างประเทศหรื อมาตรฐานการวัด
ระดับประเทศ
- ความไม่ แน่ นอนการวัด ที่ จัดทาเป็ นเอกสารไว้
- วิธีดาเนินการวัดที่ จัดทาเป็ นเอกสารไว้
- ความสามารถทางเทคนิคที่ ได้ รับการรั บรอง
- การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยาไปยังระบบ SI และ
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- ช่ วงของการสอบเที ยบ (ดู ILAC P-10:2002)
หมายเหตุ 8 บางครั้ งคาย่ อ “การสอบกลับได้ ” หมายถึง “การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยา” เช่ นเดียวกับที่ ใช้ ในแนวคิ ด
อื่น ๆ เช่ น “การสอบกลับได้ ของตัวอย่ าง” “การสอบกลับได้ ของเอกสาร” “การสอบกลับได้ ของเครื่ องมือ”
หรื อ “การสอบกลับได้ ของวัสดุ” โดยหมายถึงประวัติศาสตร์ (“ร่ องรอย”) ของสิ่ งหนึ่ ง จึ งนิ ยมใช้ คาเต็ม
“การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยา” หากมีโอกาสที่ จะเกิดความสับสน

2.42 โซ่ การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยา (metrological traceability chain)
โซ่ การสอบกลับได้ (traceability chain)
ลำดับของมาตรฐานการวัดและการสอบเทียบที่ใช้เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลการวัดกับสิ่ งอ้ำงอิง
หมายเหตุ 1 โซ่ การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยา นิยามผ่ านทางลาดับชั้นการสอบเที ยบ
หมายเหตุ 2 โซ่ การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยา ใช้ เพื่อจัดตั้งการสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยาของผลการวัด
หมายเหตุ 3 การเปรี ยบเที ยบระหว่ างมาตรฐานการวัด 2 มาตรฐาน พิจารณาว่ าเป็ นการสอบเที ยบได้ ถ้ าการเปรี ยบเที ยบ
นั้นใช้ เพื่อการตรวจสอบและ เพื่อการแก้ ค่าปริ มาณและความไม่ แน่ นอนการวัดที่ เป็ นของมาตรฐานการวัด
หนึ่ง

2.43 การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยาไปยังหน่ วยการวัด (metrological traceability to a measurement unit)
การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยาไปยังหน่ วย (metrological traceability to a unit)
กำรสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยา เมื่อสิ่ งอ้ำงอิงคือนิยำมของหน่ วยการวัด ที่ทำให้เป็ นจริ งในทำงปฏิบตั ิ
หมายเหตุ

นิ พจน์ “การสอบกลับได้ ไปยังระบบ SI ” หมายถึง “การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยาไปยังหน่ วยวัดของ
ระบบหน่ วยระหว่ างประเทศ”

2.44 การทวนสอบ (verification)
การพิสูจน์ ยนื ยัน
กำรจัดหำหลักฐำนเชิงวัตถุวสิ ัย ซึ่ งแสดงว่ำสิ่ งที่กำหนดมำให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดที่ระบุไว้
ตัวอย่ างที่ 1 กำรยื น ยัน ว่ ำ วั ส ดุ อ้ า งอิ ง ที่ ก ำหนด อ้ำ งว่ ำ มี ค วำมเป็ นเนื้ อ เดี ย วกัน ด้ว ยกำรวัด ตำมค่ า ปริ ม าณ และ
วิธีดาเนินการวัดที่เกี่ยวข้อง ที่มีกำรแบ่งส่วนกำรวัดลงมำถึง 10 mg
ตัวอย่ างที่ 2 กำรยืนยันว่ำสมบัติเชิงสมรรถนะหรื อข้อกำหนดตำมกฎหมำยของระบบการวัดเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้
ตัวอย่ างที่ 3 กำรยืนยันว่ำควำมไม่แน่นอนการวัดเป้ าหมายเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้
หมายเหตุ 1 ควรพิจารณาความไม่ แน่ นอนการวัดร่ วมเข้ าไปด้ วยเมื่อเป็ นไปได้
หมายเหตุ 2 สิ่ งที่ กาหนดอาจเป็ นสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด เช่ น กระบวนการ วิธีดาเนินการวัด วัสดุ สารประกอบ ระบบการวัด
หมายเหตุ 3 ข้ อกาหนดที่ ระบุไว้ ในที่ นีอ้ าจเป็ นข้ อกาหนดของผู้ผลิต
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หมายเหตุ 4 การทวนสอบในมาตรวิทยาตามกฎหมายที่ นิยามไว้ ใน VIML และในการประเมินว่ าสอดคล้ องกับมาตรฐาน
โดยทั่วไป เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ และการทาเครื่ องหมาย และ/หรื อการออกใบรั บรองการทวนสอบของ
ระบบการวัด
หมายเหตุ 5 การทวนสอบไม่ ควรสับสนกับการสอบเที ยบ ไม่ ใช่ ว่าทุกการทวนสอบจะเป็ นการตรวจสอบความใช้ ได้
หมายเหตุ 6 ในทางเคมี การทวนสอบเอกลักษณ์ ของเอนทิ ตีที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อ ของกิ จ กรรมต่ าง ๆ ต้ องมี การบรรยาย
โครงสร้ างหรื อสมบัติของเอนทิ ตีนั้น ๆ หรื อกิจกรรมนั้น ๆ

2.45 การตรวจสอบความใช้ ได้ (validation)
เป็ นกำรทวนสอบ ว่ำข้อกำหนดที่ระบุเพียงพอสำหรับกำรนำไปใช้งำนตำมที่เจตนำ
ตัวอย่ำง

วิธีดาเนินการวัดที่ โดยปกติ แล้วใช้สำหรับ การวัดควำมเข้มข้นมวลของไนโตรเจนในน้ ำ อำจต้องทำกำร
ตรวจสอบควำมใช้ได้ เมื่อนำวิธีดงั กล่ำวมำใช้สำหรับกำรวัดซีรัมมนุษย์

2.46 ความเปรี ยบเทียบกันได้ ทางมาตรวิทยาของผลการวัด (metrological comparability of measurement
results)
ควำมเปรี ยบเทียบกันได้ทำงมำตรวิทยำ (metrological comparability)
ควำมเปรี ยบเทียบกันได้ของผลกำรวัดของปริ มำณที่มีชนิดที่กำหนด เมื่อผลกำรวัดเหล่ำนั้นสอบกลับได้ทำง
มำตรวิทยำไปสู่ สิ่งอ้ำงอิงเดียวกัน
ตัวอย่ าง

ผลกำรวัด ระยะทำงระหว่ำงโลกกับดวงจันทร์ และระยะทำงระหว่ำงปำรี สกับลอนดอน เปรี ยบเทียบกันได้
ทำงมำตรวิทยำ เมื่อระยะทำงทั้งสอง สำมำรถสอบกลับได้ทำงมำตรวิทยำ ไปยังหน่ วยกำรวัดเดี ยวกัน เช่น
เมตร

หมายเหตุ 1 ดูหมายเหตุ 1 ในข้ อ 2.41 การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยา
หมายเหตุ 2 ความเปรี ยบเที ยบกันได้ ทางมาตรวิ ทยาของผลการวั ด ค่ าปริ มาณที่วัดได้ เและความไม่ แน่ นอนการวัด ที่
เกี่ยวข้ อง ไม่ จาเป็ นว่ าต้ องมีอันดับของขนาดเดียวกัน

2.47 ความเข้ ากันได้ ทางมาตรวิทยาของผลการวัด (metrological compatibility of measurement results)
ควำมเข้ำกันได้ทำงมำตรวิทยำ (metrological compatibility)
สมบัติของชุดผลการวัดสำหรับสิ่ งที่เจตนาวัดที่ระบุ ในลักษณะที่ค่ำสัมบูรณ์ของผลต่ำงของค่ าปริมาณที่วัด
ได้ จำกคู่ใดๆ ของผลกำรวัด 2 ค่ำที่ต่ำงกัน มี ค่ำน้อยกว่ำพหุ คูณบำงค่ำที่เลื อกของความไม่ แน่ นอนการวัด
มาตรฐานของผลต่ำงนั้น
หมายเหตุ 1 ความเข้ ากันได้ ทางมาตรวิทยาของผลการวัด แทนแนวคิ ดดั้งเดิมที่ ว่า “อยู่ภายในความคลาดเคลื่อน” แสดง
ถึงเกณฑ์ การตัดสิ นว่ าผลการวัด 2 ครั้ ง อ้ างถึงสิ่ งที่ เจตนาวัดสิ่ งเดียวกันหรื อไม่ ในชุดการวัด ของสิ่ งที่ เจตนา
วัดซึ่ งคิดว่ าคงตัว ถ้ าผลการวัดครั้ งหนึ่ งเข้ ากันไม่ ได้ กับผลการวัด ครั้ งอื่ นที่ เหลือ เป็ นไปได้ ว่า การวัดนั้นไม่
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ถูกต้ อง (ตัวอย่ างเช่ น ประเมินความไม่ แน่ นอนการวัดมีค่าน้ อยเกิ นไป) หรื อปริ มาณที่ วัดได้ เปลี่ยนแปลง
ระหว่ างการวัด
หมายเหตุ 2 สหสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งการวั ด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเข้ ากั น ได้ ท างมาตรวิ ท ยาของผลการวั ด ถ้ าการวัด ไม่ มี
สหสัมพันธ์ กันโดยสิ ้นเชิ ง ความไม่ แน่ นอนการวัดมาตรฐานของผลต่ างเหล่ านั้นมีค่ารากกาลังสองเฉลี่ยของ
ผลรวมของค่ าความไม่ แน่ นอนการวัดมาตรฐานนี ้ และจะมีค่าตา่ ลงในกรณี ที่มีความแปรปรวนร่ วมเป็ นบวก
หรื อสูงขึน้ ในกรณี ที่มีความแปรปรวนร่ วมเป็ นลบ

2.48 แบบจาลองการวัด (measurement model)
แบบจาลองของการวัด (model of measurement)
แบบจาลอง (model)
ควำมสัมพันธ์ทำงคณิ ตศำสตร์ ระหว่ำงปริมาณทั้งหมดที่ทรำบว่ำเกี่ยวข้องกับการวัด
หมายเหตุ 1 รู ปแบบโดยทั่วไปของแบบจาลองการวัด คื อ สมการ h(Y, X1, …, Xn) = 0 เมื่อ Y หรื อ ปริ มาณด้ านออกของ
แบบจาลองการวัด คื อ สิ่ งที่เจตนาวัด โดยที่ จะประมวลค่ าปริ มาณของสิ่ งที่ เจตนาวัดนั้นจากสารสนเทศ
เกี่ยวกับปริ มาณด้ านเข้ าของแบบจาลองการวัด X1, …, Xn
หมายเหตุ 2 แบบจาลองการวัดประกอบด้ วยสมการมากกว่ า 1 สมการ ในกรณี ที่มีความซับซ้ อนมากขึน้ เช่ น เมื่อมีปริ มาณ
ด้ านออก 2 ปริ มาณ หรื อมากกว่ าในแบบจาลองการวัด

2.49 ฟังก์ชันการวัด (measurement function)
ฟั งก์ชนั ของปริ มาณ คือ ค่ าปริ มาณที่วัดได้ ของปริ มำณด้ำนออก เมื่อคำนวณโดยกำรใช้ค่าปริ มาณที่ทรำบ
ของปริมาณด้ านเข้ าของแบบจาลองการวัดเดียวกัน
หมายเหตุ 1 ถ้ าแบบจาลองการวัด h(Y, X1, …, Xn) = 0 เขียนเป็ น Y = f(X1, …, Xn) ได้ เมื่อ Y คื อ ปริ มาณด้ านออกของ
แบบจาลองการวัด แล้ ว ฟั งก์ ชัน f คือ ฟั งก์ ชันการวัด โดยทั่วไป f อาจเป็ นสั ญลักษณ์ แสดงขั้นตอนวิธีที่ให้
ค่ าปริ มาณด้ านออกที่ เป็ นเอกลักษณ์ y = f(x1, …, xn) ซึ่ งสมนัยกับปริ มาณด้ านเข้ า x1, …, xn
หมายเหตุ 2

ฟั งก์ ชันการวัด ใช้ คานวณความไม่ แน่ นอนการวัดที่ เกี่ยวข้ องกับค่ าปริ มาณที่ วดั ของ Y ได้

2.50 ปริมาณด้ านเข้ าของแบบจาลองการวัด (input quantity in a measurement model)
ปริ มำณด้ำนเข้ำ (input quantity)
ปริมาณที่ตอ้ งวัดหรื อปริ มำณที่มีค่า ที่หำได้ทำงใดทำงหนึ่ง เพื่อใช้คำนวณค่ าปริมาณที่วัดได้ ของสิ่ งที่เจตนำ
วัด
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ตัวอย่ าง

เมื่อควำมยำวของแท่งเหล็กกล้ำแท่งหนึ่ง ที่อุณหภูมิที่ระบุ คือ สิ่ งที่เจตนำวัด อุณหภูมิจริ ง ควำมยำวของแท่ง
เหล็กกล้ำที่ อุณหภูมิจริ ง และสัมประสิ ทธิ์ กำรขยำยตัวเชิงเส้นทำงควำมร้อนของแท่งเหล็กกล้ำแท่งนั้น คือ
ปริ มำณด้ำนเข้ำของแบบจำลองกำรวัด

หมายเหตุ 1 ปริ มาณด้ านเข้ าของแบบจาลองการวัด เป็ นปริ มาณด้ านออกของระบบการวัด
หมายเหตุ 2 ค่ าชี บ้ อก ค่ าแก้ และปริ มาณอิทธิ พล เป็ นปริ มาณด้ านเข้ าของแบบจาลองการวัด

2.51 ปริมาณด้ านออกของแบบจาลองการวัด (output quantity in a measurement model)
ปริ มำณด้ำนออก (output quantity)
ปริมาณซึ่งค่ าทีว่ ดั ได้ มำจำกกำรคำนวณโดยกำรใช้ค่ำปริมาณด้ านเข้ าของแบบจาลองการวัด
2.52 ปริมาณอิทธิพล (influence quantity)
ปริมาณที่มีผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ าชี้บอก กับผลการวัด แต่ไม่มีผลกระทบต่อปริ มำณที่วดั ใน
วิธีการวัดโดยตรง
ตัวอย่ างที่ 1 ควำมถี่ในวิธีกำรวัดโดยตรงของกระแสไฟฟ้ ำกระแสสลับขนำดคงตัวด้วยมำตรกระแสไฟฟ้ ำ
ตัวอย่ างที่ 2 ควำมเข้มข้นเชิ ง ปริ ม ำณของบิ ลิ รูบิ น (bilirubin) ในวิธี กำรวัด โดยตรงของควำมเข้มข้นเชิ ง ปริ ม ำณของ
ฮีโมโกลบิน (haemoglobin) ในพลำสมำของเลือดมนุษย์
ตัวอย่ างที่ 3 อุณหภูมิของไมโครมิเตอร์ที่ใช้วดั ควำมยำวของแท่งเหล็กกล้ำ แต่ไม่ใช่อุณหภูมิของแท่งเหล็กกล้ำ ซึ่ งปรำกฏ
อยูใ่ นนิยำมของสิ่ งที่เจตนำวัด
ตัวอย่ างที่ 4 ควำมดันพื้นหลังในแหล่งกำเนิ ดไอออนของสเปกโทรมิเตอร์ มวล (mass spectrometer) ขณะวัดเศษส่ วน
ปริ มำณสำร
หมายเหตุ 1 วิ ธี การวัด โดยอ้ อ มเป็ นการรวมกัน ของวิ ธี การวัด โดยตรง ทั้ ง นี ้ วิธี การวัด โดยตรงแต่ ล ะครั้ ง อาจได้ รั บ
ผลกระทบจากปริ มาณอิทธิ พล
หมายเหตุ 2 GUM นิ ยามแนวคิ ด “ปริ มาณอิ ทธิ พล” ตามที่ ปรากฏใน VIM ฉบับพิมพ์ ครั้ งที่ 2 ไม่ เพียงแต่ จะครอบคลุม
ปริ มาณที่ มีผลกระทบต่ อระบบการวัดเพี ยงอย่ างเดี ยว แต่ ยัง รวมถึงปริ มาณที่ มีผลกระทบต่ อปริ มาณที่ วัด
นอกจากนีเ้ อกสาร GUM ยังไม่ จากัดแนวคิดนีส้ าหรั บวิธีการวัดโดยตรง

2.53 ค่ าแก้ (correction)
กำรชดเชยสำหรับผลกระทบเชิงระบบที่ประมำณไว้
หมายเหตุ 1 ให้ ดู ISO/IEC Guide 98-3:2008 ข้ อ 3.2.3 สาหรั บคาอธิ บาย “ผลกระทบเชิ งระบบ”
หมายเหตุ 2 การชดเชยมีรูปแบบที่ แตกต่ างกัน เช่ น ตัวบวก หรื อตัวประกอบ หรื อหาจากตาราง
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3. อุปกรณ์ สาหรับการวัด (devices for measurement)
3.1 เครื่องมือวัด (measuring instrument)
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวัด อำจเป็ นอุปกรณ์เดี่ ยวหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เสริ มชิ้ นหนึ่ งหรื อหลำย
ชิ้น
หมายเหตุ 1 เครื่ องมือวัดเครื่ องเดียวที่ นามาใช้ งาน คือ ระบบการวัด
หมายเหตุ 2 เครื่ องมือวัดอาจเป็ นเครื่องมือวัดชี บ้ อกหรื อเครื่องวัดทีเ่ ป็ นวัสดุ

3.2 ระบบการวัด (measuring system)
ชุดของเครื่องมือวัดเครื่ องหนึ่งหรื อมำกกว่ำ และบ่อยครั้งรวมอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึง รี เอเจนต์ และสิ่ งที่นำมำ
ประกอบกัน และปรับใช้เพื่อให้ได้สำรสนเทศที่ใช้สำหรับหำค่ าปริมาณทีว่ ัดได้ ในช่วงที่ระบุสำหรับปริมาณ
ทีม่ ีชนิดที่ระบุ
หมายเหตุ

ระบบการวัดอาจประกอบด้ วยเครื่ องมือวัดเพียงเครื่ องเดียว

3.3 เครื่องมือวัดชี้บอก (indicating measuring instrument)
เครื่องมือวัดที่ให้สัญญำณด้ำนออก มีสำรสนเทศเกี่ยวกับค่ าของปริมาณวัดขณะนั้น
ตัวอย่ าง
มำตรแรงดันไฟฟ้ ำ ไมโครมิเตอร์ มำตรอุณหภูมิ และเครื่ องชัง่ ไฟฟ้ ำ
หมายเหตุ 1 เครื่ องมือวัดชี บ้ อกอาจบันทึ กค่ าชี้บอกได้
หมายเหตุ 2 เครื่ องมื ออาจแสดงสั ญญาณด้ านออกในรู ปแบบที่ มองเห็ นหรื อได้ ยิน นอกจากนั้ นเครื่ องมื ออาจส่ งต่ อ
สัญญาณดังกล่ าวไปยังอุปกรณ์ อื่น ๆ ได้

3.4 เครื่องมือวัดแสดงผล (displaying measuring instrument)
เครื่องมือวัดชี้บอกที่สัญญำณด้ำนออกแสดงในรู ปแบบที่มองเห็นได้
3.5 มาตราของเครื่องมือวัดแสดงผล (scale of a displaying measuring instrument)สเกลของเครื่ องมือวัด
แสดงผล
ส่ ว นของเครื่ องมื อวัดแสดงผลที่ ป ระกอบด้วยชุ ดของเครื่ องหมำยที่ เรี ย งเป็ นล ำดับ พร้ อ มค่ า ปริ มาณที่
เกี่ยวข้องร่ วมด้วย
3.6 เครื่องวัดทีเ่ ป็ นวัสดุ (material measure)
เครื่ องมือวัดที่ทำซ้ ำหรื อให้ปริ มาณหนึ่ งชนิดหรื อมำกกว่ำ ในลักษณะถำวรระหว่ำงกำรใช้งำน โดยแต่ละ
ปริ มำณมีค่าปริมาณตำมที่กำหนด
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ตุม้ น้ ำหนักมำตรฐำน เครื่ องวัดปริ มำตร (ให้ค่ำปริ มำณค่ำเดี ยวหรื อหลำยค่ำซึ่ งอำจมี หรื อไม่มี มาตราค่ า
ปริมาณ) ตัวต้ำนทำนไฟฟ้ ำมำตรฐำน มำตรำแบบเส้น (ไม้บรรทัด) เกจบล็อก เครื่ องกำเนิดสัญญำณมำตรฐำน
วัสดุอ้างอิงรับรอง
หมายเหตุ 1 ค่ าชี้บอกของเครื่ องวัดที่ เป็ นวัสดุ คือ ค่ าปริ มาณตามที่ กาหนดไว้ สาหรั บเครื่ องมือนั้น
หมายเหตุ 2 เครื่ องวัดที่ เป็ นวัสดุ เป็ นมาตรฐานการวัดได้
ตัวอย่ าง

3.7 ตัวแปรสั ญญาณวัด (measuring transducer)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด ที่ให้ปริมาณด้ำนออกที่สัมพันธ์ตำมระบุกบั ปริ มำณด้ำนเข้ำ
ตัวอย่ าง

3.8

เทอร์โมคัปเปิ ล หม้อแปลงกระแสไฟฟ้ ำ เกจควำมเครี ยด (strain gauge) pH อิเล็กโทรด ท่อหรื อหลอดบูร์ด
อง แถบโลหะคู่ต่ำงชนิดกัน

ตัวรับรู้ (sensor)
ชิ้นประกอบของระบบการวัดที่เกิดผลกระทบโดยตรงจำกปรำกฏกำรณ์ วัตถุ หรื อสำร ที่มีปริมาณที่จะวัด
ตัวอย่ าง

หมายเหตุ

3.9

ขดลวดรับรู ้ของเทอร์โมมิเตอร์แบบควำมต้ำนทำนของแพลทินมั ตัวหมุน (rotor) ของเครื่ องวัดอัตรำกำรไหล
แบบกังหัน ท่อหรื อหลอดบูร์ดองของเกจควำมดัน ลูกลอยของเครื่ องมือวัดระดับ โฟโตเซลล์ของสเปกโทร
มิเตอร์ ผลึกเหลวแบบเทอร์มอทรอปิ กซึ่งเปลี่ยนสี ตำมอุณหภูมิ
ในบางสาขา ใช้ คา “ตัวตรวจหา” แทน “ตัวรั บรู้ ”

ตัวตรวจหา (detector)
อุปกรณ์หรื อสำรที่ ช้ ี บอกกำรปรำกฏของปรำกฏกำรณ์ วัตถุ หรื อสำร เมื่อ ปริ มาณที่เกี่ ยวข้องมีค่าเกิ นขีดเริ่ ม
เปลี่ยน
ตัวอย่ าง
ตัวตรวจหำกำรรั่วแฮโลเจน กระดำษลิตมัส
หมายเหตุ 1 ในบางสาขา ใช้ คา “ตัวตรวจหา” แทน “ตัวรั บรู้ ”
หมายเหตุ 2 ในทางเคมี ใช้ คาว่ า “อินดิเคเตอร์ ”

3.10 โซ่ การวัด (measuring chain)
อนุกรมของชิ้นประกอบในระบบการวัดที่เป็ นวิถีเดี่ยวของสัญญำณจำกตัวรับรู้ ไปยังชิ้นประกอบด้ำนออก
ตัวอย่ างที่ 1 โซ่กำรวัดทำงไฟฟ้ ำ-เสี ยง ประกอบด้วยไมโครโฟน ตัวลดสัญญำณ ตัวกรองสัญญำณ ตัวขยำยสัญญำณ และ
มำตรแรงดันไฟฟ้ ำ
ตัวอย่ างที่ 2 โซ่กำรวัดเชิงกล ประกอบด้วยท่อหรื อหลอดบูร์ดอง ระบบคำน เฟื อง 2 ตัว และหน้ำปั ดเชิงกล

3.11 การปรับแก้ของระบบการวัด (adjustment of a measuring system)
กำรปรับแก้ (adjustment)
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ชุ ดของกำรปฏิ บตั ิที่กระทำต่อระบบการวัด เพื่อให้ระบบกำรวัดนั้นให้ค่ำชี้ บอกที่กำหนดไว้สมนัยกับค่ าที่
กำหนดของปริมาณที่จะวัด
หมายเหตุ 1 ประเภทการปรั บแก้ ระบบการวัด ได้ แก่ การปรั บแก้ ค่าชี้บอกศูนย์ ของระบบการวัด การปรั บแก้ ชดเชย และ
การปรั บแก้ ช่วง
หมายเหตุ 2 ไม่ ควรสับสนการปรั บแก้ ระบบการวัดกับการสอบเทียบ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ต้องกระทาก่ อนการปรั บแก้
หมายเหตุ 3 หลังการปรั บแก้ ระบบการวัด โดยปกติต้องสอบเที ยบระบบการวัดนั้นใหม่

3.12 การปรับแก้ ค่าศูนย์ ของระบบการวัด (zero adjustment of a measuring system)
กำรปรับแก้ค่ำศูนย์ (zero adjustment)
กำรปรับแก้ระบบการวัดเพื่อให้ได้ค่าชี้บอกเป็ นศูนย์ซ่ ึงสมนัยกับค่ าศูนย์ของปริมาณที่จะวัด

4. สมบัติของอุปกรณ์ วดั (properties of measuring devices)
4.1 ค่ าชี้บอก (indication)
ค่ าปริมาณที่ได้จำกเครื่องมือวัดหรื อระบบการวัด
หมายเหตุ 1 ค่ าชี บ้ อกอาจอยู่ในรู ปที่ มองเห็น หรื อได้ ยิน หรื อถ่ ายโอนไปยังอุปกรณ์ อื่ นได้ ค่ าชี ้บอกส่ วนใหญ่ แสดงด้ วย
ตาแหน่ งของตัวชี ้บนจอแสดงผล ในกรณี ที่ค่าด้ านออกเป็ นแบบแอนะล็อก หรื อแสดงหรื อพิมพ์ ด้วยตัวเลข
ในกรณี ที่ค่าด้ านออกเป็ นแบบดิจิทัล หรื อแสดงด้ วยรหั สในกรณี ที่ค่าด้ านออกเป็ นรหั ส หรื อแสดงด้ วยค่ า
ปริ มาณที่ กาหนดสาหรั บเครื่องวัดทีเ่ ป็ นวัสดุ
หมายเหตุ 2 ค่ าชี บ้ อกและค่ าที่ สมนัยของปริมาณที่ วดั ไม่ จาเป็ นต้ องเป็ นค่ าของปริ มาณที่ มีชนิดเดียวกัน

4.2 ค่ าชี้บอกเปล่า (blank indication)
ค่ำชี้บอกพื้นหลัง (background indication)
ค่ าชี้บอกที่ได้จำกปรำกฏกำรณ์ วัตถุ หรื อสำร ที่เหมือนสิ่ งที่กำลังศึกษำ แต่เป็ นที่คำดว่ำปริมาณที่สนใจไม่
ปรำกฏ หรื อไม่มีส่วนร่ วมในนั้น
4.3 ช่ วงค่ าชี้บอก (indication interval)
ชุดของค่ าปริมาณที่อยูใ่ นขอบเขตที่กำหนดโดยค่ าชี้บอกสุ ดขีดที่เป็ นไปได้
หมายเหตุ 1 ช่ วงค่ าชี บ้ อก แสดงด้ วยค่ าปริ มาณน้ อยสุดและค่ าปริ มาณมากสุด เช่ น “99 V ถึง 201 V”
หมายเหตุ 2 ในบางสาขาวิชา เรี ยกช่ วงค่ าชี บ้ อก ว่ า “พิสัยค่ าชี บ้ อก”

4.4 ช่ วงค่ าชี้บอกระบุ (nominal indication interval)
ช่ วงระบุ (nominal interval)
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ชุดค่ าปริมาณที่อยูใ่ นขอบเขตที่กำหนด โดยค่ าชี้บอกสุ ดขีดที่ปัดเศษ หรื อประมำณ ที่ได้จำกกำรตั้งตัวควบคุม
ของเครื่องมือวัดหรื อระบบการวัดโดยเฉพำะ และใช้ชุดค่ำปริ มำณดังกล่ำวเพื่อกำหนดกำรตั้ง
หมายเหตุ 1 ช่ วงค่ าชี บ้ อกระบุ แสดงด้ วยค่ าปริ มาณน้ อยสุดและค่ าปริ มาณมากสุด เช่ น “100 V ถึง 200 V”
หมายเหตุ 2 ในบางสาขาวิชาเรี ยก ช่ วงค่ าชี บ้ อกระบุว่า “พิสัยระบุ”

4.5 พิสัยของช่ วงค่ าชี้บอกระบุ (range of a nominal indication interval)
ค่ำสัมบูรณ์ของผลต่ำงระหว่ำงค่ าปริมาณสุ ดขีดของช่ วงค่ าชี้บอกระบุ
ตัวอย่ าง

ช่วงค่ำชี้บอกระบุ -10 V ถึง +10 V พิสยั คือ 20 V

หมายเหตุ

บางครั้ งเรี ยก พิสัยของช่ วงค่ าชี บ้ อกระบุ ว่ า “ระยะช่ วงระบุ (span of nominal interval)”

4.6 ค่ าปริมาณระบุ (nominal quantity value)
ค่ าระบุ (nominal value)
ค่ าที่ปัดเศษหรื อค่ำประมำณของปริมาณเชิงลักษณะเฉพำะของเครื่องมือวัดหรื อระบบการวัด ที่ให้แนวทำงที่
เหมำะสมสำหรับกำรใช้เครื่ องมือวัด หรื อ ระบบกำรวัด
ตัวอย่ างที่ 1
ตัวอย่ างที่ 2
ตัวอย่ างที่ 3
ตัวอย่ างที่ 4
หมายเหตุ

100  เป็ นค่ำปริ มำณระบุ ที่มีเครื่ องหมำยแสดงไว้บนตัวต้ำนทำนมำตรฐำน
1 000 mL เป็ นค่ำปริ มำณระบุ ที่มีเครื่ องหมำยขีดเดี่ยวไว้บนขวดกำหนดปริ มำตร (volumetric flask)
0.1 mol/L เป็ นค่ำปริ มำณระบุ สำหรับควำมเข้มข้นเชิงปริ มำณสำรของสำรละลำยไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)
-20 ๐C เป็ นอุณหภูมิเซลเซียสสูงสุดสำหรับกำรจัดเก็บ
ไม่ ควรสับสน “ค่ าปริ มาณระบุ” และ “ค่ าระบุ” กับ “ค่ าสมบัติระบุ” (ดู 1.30 หมายเหตุ 2)

4.7 ช่ วงการวัด (measuring interval)
ช่วงกำรทำงำน (working interval)
ชุ ดของค่ าปริ มาณที่มีชนิดเดี ยวกัน ที่ได้จำกกำรวัดด้วยเครื่ องมือวัดหรื อระบบการวัดที่กำหนด รวมกับค่ำ
ความไม่ แน่ นอนเชิงเครื่องมือที่ระบุ ภำยใต้เงื่อนไขที่ได้นิยำมไว้
หมายเหตุ 1 ในบางสาขาวิชา ใช้ คาว่ า “พิสัยวัด (measuring range)” หรื อ “พิสัยการวัด (measurement range)”
หมายเหตุ 2 ไม่ ควรสับสน ขีดจากัดล่ างของช่ วงการวัด กับขีดจากัดการตรวจหา

4.8 เงือ่ นไขการทางานสถานะคงตัว (steady-state operating condition)
เงื่อนไขกำรทำงำนของเครื่ องมือวัดหรื อระบบการวัด ที่ทำให้ควำมสัมพันธ์ที่ได้มำโดยการสอบเทียบยังคง
ใช้ได้อยู่ แม้วำ่ สิ่ งทีเ่ จตนาวัดจะเปลี่ยนแปลงไปตำมเวลำ
4.9 พิกดั เงื่อนไขการทางาน (rated operating condition)
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เงื่ อนไขกำรท ำงำน ซึ่ งต้องบรรลุ ใ นระหว่ำงการวัด เพื่อที่ เครื่ องมือวัด หรื อระบบการวัด ท ำงำนได้ตำมที่
ออกแบบไว้
หมายเหตุ

โดยทั่วไปแล้ วพิกัดเงื่อนไขการทางาน ระบุช่วงของค่ าสาหรั บปริมาณที่ กาลังวัด และสาหรั บปริมาณอิทธิพล
ใด ๆ

4.10 ขีดจากัดเงื่อนไขการทางาน (limiting operating condition)
เงื่อนไขกำรทำงำนสุ ดขีดที่ เครื่ องมือวัด หรื อระบบการวัดต้องทนได้ โดยไม่เสี ยหำยและสมบัติทำงมำตร
วิทยำที่ระบุไม่เสื่ อม เมื่อเครื่ องมือวัดหรื อระบบกำรวัดนั้นทำงำนอีกครั้งภำยใต้พกิ ดั เงื่อนไขการทางาน
หมายเหตุ 1 เงื่อนไขขีดจากัด สาหรั บการเก็บ การขนส่ ง หรื อการใช้ งาน แตกต่ างกันได้
หมายเหตุ 2 เงื่อนไขขีดจากัด ให้ รวมถึงค่ าขีดจากัดของปริมาณที่ กาลังวัดและของปริมาณอิทธิพลใด

4.11 เงื่อนไขการทางานอ้างอิง (reference operating condition)
เงื่อนไขอ้างอิง (reference condition)
เงื่ อ นไขกำรท ำงำนที่ ก ำหนดไว้ เพื่ อ ประเมิ น สมรรถนะของเครื่ อ งมื อ วั ด หรื อ ระบบการวั ด หรื อ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลการวัด
หมายเหตุ 1 เงื่อนไขการทางานอ้ างอิงระบุช่วงของค่ าของสิ่งทีเ่ จตนาวัด และของปริมาณอิทธิพล
หมายเหตุ 2 ใน IEC 60050-300 ข้ อ 311-06-02 คา “เงื่ อนไขอ้ างอิ ง” หมายถึงเงื่ อนไขการทางานซึ่ งทาให้ ความไม่
แน่ นอนการวัดทางเครื่องมือทีร่ ะบุมีค่าน้ อยที่ สุดเท่ าที่ จะเป็ นไปได้

4.12 ความไวของระบบการวัด (sensitivity of a measuring system)
ความไว (sensitivity)
ผลหำรระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงของค่ าชี้บอกของระบบการวัดกับกำรเปลี่ยนแปลงกับค่ าปริมาณที่กำลังวัดที่
สมนัย
หมายเหตุ 1 ความไวของระบบการวัดอาจขึน้ อยู่กับค่ าของปริ มาณที่ กาลังวัด
หมายเหตุ 2 การเปลี่ยนแปลงค่ าปริ มาณที่ กาลังวัด ต้ องมาก เมื่อเที ยบกับการแยกชัด (ของเครื่ องมือวัด)

4.13 สมรรถนะการเลือกของระบบการวัด (selectivity of a measuring system)
สมรรถนะกำรเลือก (selectivity)
สมบัติของระบบการวัดที่นำมำใช้ร่วมกับวิธีดาเนินการวัดที่ระบุ โดยที่ระบบกำรวัดนั้น ๆ ให้ค่าปริมาณที่วัด
ได้ สำหรับสิ่ งที่เจตนาวัดหนึ่ งปริ มำณหรื อมำกกว่ำ ในลักษณะที่ค่ำของแต่ละสิ่ งที่เจตนาวัดไม่ข้ ึนกับสิ่ งที่
เจตนำวัดอื่น ๆ หรื อปริมาณอื่น ๆ ในปรำกฏกำรณ์ หรื อวัตถุ หรื อสำร ที่กำลังเลือก
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ตัวอย่ างที่ 1 ควำมสำมำรถของระบบกำรวัด รวมสเปกโทรมิเตอร์ มวล (mass spectrometer) ในกำรวัดอัตรำส่ วนของ
กระแสไอออนที่ เกิดจำกสำรประกอบที่ ระบุ สองชนิ ด โดยไม่มีกำรรบกวนจำกแหล่งกำเนิ ดกระแสไฟฟ้ ำที่
ระบุอื่น
ตัวอย่ างที่ 2 ควำมสำมำรถของระบบกำรวัด ในกำรวัดกำลังขององค์ประกอบสัญญำณตำมควำมถี่ที่กำหนด โดยไม่มีกำร
รบกวนจำกองค์ประกอบสัญญำณต่ำง ๆ หรื อสัญญำณอื่น ที่ควำมถี่อื่น
ตัวอย่ างที่ 3 ควำมสำมำรถของเครื่ องรับ ในกำรจำแนกสัญญำณระหว่ำงที่ตอ้ งกำรกับสัญญำณที่ไม่ตอ้ งกำร ซึ่ งมีควำมถี่
ต่ำงกันเพียงเล็กน้อย
ตัวอย่ างที่ 4 ควำมสำมำรถของระบบกำรวัด สำหรับรังสี ที่ทำให้เกิดกำรแตกตัวเป็ นไอออน ในกำรตอบสนองเฉพำะรังสี
ที่กำหนด ในขณะที่มีรังสี อื่น อยูด่ ว้ ย
ตัวอย่ างที่ 5 ควำมสำมำรถของระบบกำรวัด ในกำรวัดควำมเข้มข้นเชิงปริ มำณสำรของครี เอทิ นิเนี ยม (creatininium) ใน
พลำสมำเลือด ด้วยวิธีดำเนิ นกำรวัดแจฟเฟ (Jaffé) โดยไม่มีอิทธิ พลของควำมเข้มข้นของกลูโคส (glucose)
ยูเรต (urate) คีโทน (ketone) และโปรตีน (protein)
ตัวอย่ างที่ 6 ควำมสำมำรถของสเปกโทรมิเตอร์ มวล ในกำรวัดควำมอุดมเชิงปริ มำณสำรของไอโซโทปของ 28Si และ
30
Si ในซิลิคอนจำกสิ่ งทับถมทำงธรณี วทิ ยำ โดยไม่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน หรื อจำก 29Si
หมายเหตุ 1 ในทางฟิ สิ กส์ มีเพียงสิ่ งที่ เจตนาวัดเพียงสิ่ งเดียวเท่ านั้น โดยที่ ปริ มาณอื่ น ๆ เป็ นชนิดเดียวกันกับสิ่ งที่ เจตนา
วัด และทั้งหมดเป็ นปริ มาณด้ านเข้ าของระบบการวัด
หมายเหตุ 2 ในทางเคมี ปริ มาณที่ วดั ได้ เกี่ยวข้ องกับองค์ ประกอบที่ แตกต่ างกันในระบบที่ กาลังวัด และปริ มาณเหล่ านี ไ้ ม่
จาเป็ นต้ องเป็ นปริ มาณที่ มีชนิดเดียวกัน
หมายเหตุ 3 ในทางเคมี โดยปกติ สมรรถนะการเลื อกของระบบการวัด รั บมาสาหรั บปริ มาณที่ มีค วามเข้ มข้ นของ
องค์ ประกอบที่ เลือกไว้ ภายในช่ วงที่ ระบุ
หมายเหตุ 4 ในทางฟิ สิ กส์ (ดูหมายเหตุ 1) สมรรถนะการเลือกเป็ นแนวคิ ดที่ ใกล้ เคี ยงกับ สภาพจาเพาะ ซึ่ งบางครั้ งใช้
ในทางเคมีด้วย

4.14 การแยกชัด (resolution)
กำรเปลี่ยนแปลงที่นอ้ ยที่สุดของปริมาณที่กำลังวัด ซึ่ งทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ในค่ าชี้บอกที่สมนัย
หมายเหตุ

การแยกชั ด ขึ น้ อยู่กับสิ่ งต่ าง ๆ เช่ น สั ญญาณรบกวน (ภายในหรื อภายนอก) หรื อ ความเสี ยดทาน หรื อค่ า
ปริ มาณที่ กาลังวัด

4.15 การแยกชั ดของอุปกรณ์ แสดงผล (resolution of a displaying device)
ค่ าความละเอียดของอุปกรณ์ แสดงผล
ควำมแตกต่ำงที่นอ้ ยที่สุดระหว่ำงค่ าชี้บอกที่แสดงผล ซึ่ งจำแนกออกจำกกันได้อย่ำงมีควำมหมำย
4.16 ขีดเริ่มเปลีย่ นการจาแนก (discrimination threshold)
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กำรเปลี่ยนที่มำกที่สุดในค่ าของปริมาณที่กำลังวัด ซึ่ งไม่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ตรวจหำพบในค่ า
ชี้บอกที่สมนัย
หมายเหตุ

ขีดเริ่ มเปลี่ยนการจาแนก อาจขึน้ อยู่กับสิ่ งต่ าง ๆ เช่ น สัญญาณรบกวน (ภายในหรื อภายนอก) หรื อความเสี ยด
ทาน ขีดเริ่ มเปลี่ยนการจาแนก ขึน้ อยู่กับค่ าของปริ มาณที่ วดั และวิธีการทาให้ เกิดการเปลี่ยน

4.17 แถบตาย (dead band)
แถบนิ่ง
ช่ วงกว้ำงสุ ด ที่ค่าของปริ มาณที่ กำลังวัดสำมำรถเปลี่ ยนได้ท้ งั เพิ่มขึ้น หรื อลดลง ภำยในช่ วงดังกล่ำว โดย
ปรำศจำกกำรเปลี่ยนที่สำมำรถตรวจหำพบในค่ าชี้บอกที่สมนัย
หมายเหตุ

แถบตายอาจขึน้ อยู่กับอัตราการเปลี่ยน

4.18 ขีดจากัดการตรวจหา (detection limit)
ขีดจากัดของการตรวจหา (limit of detection)
ค่ า ปริ ม าณที่วัด ได้ จำกวิธี ด าเนิ น การวัด ที่ ก ำหนด ซึ่ งมี ค วำมน่ ำ จะเป็ นของกำรอ้ำ งเท็ จ ว่ำ ไม่ ป รำกฏ
องค์ประกอบในวัสดุ คือ  เมื่อกำหนดควำมน่ำจะเป็ นของกำรอ้ำงเท็จว่ำองค์ประกอบนั้นปรำกฏในวัสดุ
คือ 
หมายเหตุ 1 IUPAC ได้ แนะนาค่ าโดยปริ ยายสาหรั บ  และ  ไว้ เท่ ากับ 0.05
หมายเหตุ 2 บางครั้ งใช้ คาย่ อ LOD
หมายเหตุ 3 ไม่ ควรใช้ “ความไว” แทน ‘ขีดจากัดการตรวจหา’

4.19 เสถียรภาพของเครื่องมือวัด (stability of a measuring instrument)
เสถียรภาพ (stability)
สมบัติของเครื่องมือวัด ในอันที่สมบัติทำงมำตรวิทยำ ยังคงตัวตำมเวลำ
หมายเหตุ

เสถียรภาพแสดงเป็ นปริ มาณได้ หลายรู ปแบบ
ตัวอย่ างที่ 1 (เสถียรภำพ) แสดงด้วยระยะเวลำที่สมบัติทำงมำตรวิทยำ เปลี่ยนไปในจำนวนที่ระบุ
ตัวอย่ างที่ 2 แสดงด้วยกำรเปลี่ยนสมบัติภำยในช่วงเวลำที่ระบุ

4.20 ความโอนเอียงเชิงเครื่องมือ (instrumental bias)
ค่ำเฉลี่ยของค่ าชี้บอกซ้ ำ ๆ ลบด้วยค่ำปริ มำณอ้ำงอิง
4.21 การลอยเลือ่ นของเครื่องมือ (instrumental drift)
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กำรเปลี่ยนแปลงค่ าชี้บอกอย่ำงต่อเนื่องหรื อเพิ่มขึ้นตำมเวลำ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติทำงมำตรวิทยำ
ของเครื่องมือวัด
หมายเหตุ

การลอยเลื่อนของเครื่ องมือไม่ เกี่ยวข้ องทั้ งการเปลี่ยนแปลงในปริ มาณที่ กาลังวัด และการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณอิทธิพลใด ๆ ที่ ได้ รับการยอมรั บ

4.22 การแปรผันเนื่องจากปริมาณอิทธิพล (variation due to an influence quantity)
ควำมแตกต่ำงของค่ าชี้บอกสำหรับค่ าปริ มาณที่วัดได้ ที่กำหนด หรื อควำมแตกต่ำงของค่ าปริ มาณที่ได้จำก
วัสดุวดั เนื่องมำจำกปริมาณอิทธิพลมีค่ำปริ มำณแตกต่ำงกันสองค่ำที่ต่อเนื่ องกัน
4.23 เวลาตอบสนองแบบขั้น (step response time)
ช่วงเวลำตั้งแต่เมื่อค่ าปริมาณด้ านเข้ าของเครื่องมือวัด หรื อระบบการวัด เปลี่ยนแปลงค่ำปริ มำณคงตัวที่ระบุ
สองค่ำ อย่ำงทันทีทนั ใดแบบขั้น จนถึงเวลำที่ค่ำชี้บอกซึ่งสมนัยอยูภ่ ำยในขีดจำกัดที่ระบุ รอบค่ำคงตัวสุ ดท้ำย
4.24 ความไม่ แน่ นอนการวัดทางเครื่องมือ (instrumental measurement uncertainty)
องค์ประกอบของความไม่ แน่ นอนการวัดที่เกิดจำกเครื่องมือวัดหรื อระบบการวัดที่ใช้
หมายเหตุ 1 ความไม่ แน่ นอนการวัดทางเครื่องมือได้ จากการสอบเทียบเครื่ องมือวัดหรื อระบบการวัด ยกเว้ นในกรณี ของ
มาตรฐานการวัดปฐมภูมิ ที่ ใช้ วิธีอื่นในการหาความไม่ แน่ นอนการวัดทางเครื่ องมือ
หมายเหตุ 2 ความไม่ แน่ นอนทางเครื่ องมือ ใช้ ในการประเมินความไม่ แน่ นอนการวัดแบบ B
หมายเหตุ 3 สารสนเทศที่ สัมพันธ์ กันกับความไม่ แน่ นอนการวัดทางเครื่ องมือ อาจกาหนดไว้ ในข้ อกาหนดของเครื่ องมือ
นั้น

4.25 ชั้ นความแม่ น (accuracy class)
ชั้นของเครื่องมือวัดหรื อระบบการวัด ที่เป็ นไปตำมคุณลักษณะที่ ตอ้ งกำรทำงมำตรวิทยำที่ประกำศไว้ ซึ่ งมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อรั กษำความคลาดเคลื่อนการวัด หรื อความไม่ แน่ นอนการวัดทางเครื่ องมือ ให้มีค่ำภำยใน
ขีดจำกัดที่ระบุภำยใต้เงื่อนไขกำรทำงำนที่ระบุ
หมายเหตุ 1 โดยปกติมกั แสดงชั้นความแม่ นด้ วยตัวเลข หรื อสัญลักษณ์ ซึ่งเป็ นที่ ยอมรั บตามสัญนิยม
หมายเหตุ 2 ชั้นความแม่ น ใช้ กับวัสดุวดั

4.26 ความคลาดเคลือ่ นการวัดยอมให้ สูงสุ ด (maximum permissible measurement error)
ควำมคลำดเคลื่อนยอมให้สูงสุ ด (maximum permissible error)
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ขีดจำกัดของควำมคลำดเคลื่อน (limit of error)
ค่ำสุ ดขีดของความคลาดเคลื่อนการวัดซึ่ งสัมพันธ์กบั ค่ าปริมาณอ้ างอิงที่ทรำบค่ำ ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนด
หรื อข้อบังคับของการวัด เครื่องมือวัด หรื อระบบการวัดที่กำหนด
หมายเหตุ 1 โดยปกติใช้ คา “ความคลาดเคลื่อนยอมให้ สูงสุด” หรื อ “ขีดจากัดของความคลาดเคลื่อน” เมื่อมีค่าสุดขีด
สองค่ า
หมายเหตุ 2 คาว่ า “ความคลาดเคลื่อนยินยอม” หรื อ “เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อน” หรื อ “ช่ วงผ่ อนผัน” หรื อ “ค่ าเผื่อ”ใน
ความหมายของคาว่ า “tolerance” ไม่ ควรใช้ เพื่อแสดงในความหมายของคาว่ า “ความคลาดเคลื่อนยอมให้
สูงสุด”

4.27 ความคลาดเคลือ่ นการวัดข้ อมูลเดียว (datum measurement error)
ควำมคลำดเคลื่อนข้อมูลเดียว (datum error)
ความคลาดเคลือ่ นการวัดของเครื่องมือวัดหรื อระบบการวัด ที่ค่าปริมาณทีว่ ดั ได้ ที่ระบุค่ำเดียว
4.28 ความคลาดเคลือ่ นทีศ่ ูนย์ (zero error)
ความคลาดเคลือ่ นการวัดข้ อมูลเดียว เมื่อค่ าปริมาณทีว่ ดั ได้ ที่ระบุเป็ นศูนย์
หมายเหตุ

ความคลาดเคลื่อนที่ ศูนย์ ไม่ ควรสับสนกับ การไม่ ปรากฏความคลาดเคลื่อนการวัด

4.29 ความไม่ แน่ นอนการวัดทีศ่ ูนย์ (null measurement uncertainty)
ความไม่ แน่ นอนการวัด เมื่อค่ าปริมาณทีว่ ดั ได้ ที่ระบุเป็ นศูนย์
หมายเหตุ 1 ความไม่ แน่ นอนการวัดที่ ศูนย์ สั มพันธ์ กับค่ าชี้ บอกที่ ศูนย์ หรื อใกล้ ศูนย์ และครอบคลุมช่ วงที่ ไม่ สามารถ
ทราบได้ ว่า สิ่ ง ที่เจตนาวัดมี ขนาดเล็กเกิ นไปจนตรวจไม่ พ บ หรื อ ค่ าชี ้บ อกของเครื่ องมือ วัด นั้ นเกิ ด จาก
สัญญาณรบกวนเพียงอย่ างเดียว
หมายเหตุ 2 แนวคิ ดเรื่ อง ‘ความไม่ แน่ นอนการวัดที่ ศูนย์ ’ ยังนามาประยุกต์ ได้ เมื่อเกิ ดความแตกต่ างระหว่ างการวัด
ตัวอย่ างกับการวัดไร้ ตัวอย่ าง

4.30 แผนภาพการสอบเทียบ (calibration diagram)
กำรแสดงกรำฟของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ าชี้บอก กับผลการวัดที่สมนัยกัน
หมายเหตุ 1 แผนภาพการสอบเที ยบ คื อแถบของระนาบที่ นิยาม โดยแกนของค่ าชี้บอกและแกนของผลการวัด ซึ่ งแสดง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างค่ าชี้บอกกับชุดของค่ าปริมาณทีว่ ดั ได้ มีการกาหนดความสั มพันธ์ แบบหนึ่ ง-ต่ อ-หลาย
(one-to-many relation) และความกว้ างของแถบสาหรั บ ค่ าชี้ บอกที่ กาหนด ให้ ความไม่ แน่ นอนการวัดทาง
เครื่องมือ
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หมายเหตุ 2 การแสดงความสั ม พัน ธ์ ที่ กล่ าวถึ ง แบบอื่ น ได้ แก่ เส้ น โค้ งการสอบเทีย บและความไม่ แ น่ นอนการวัด ที่
เกี่ยวข้ อง ด้ วย ตารางการสอบเที ยบ หรื อชุดของฟั งก์ ชัน
หมายเหตุ 3 แนวคิดนีใ้ ช้ กับการสอบเทียบ ในกรณี ที่ ความไม่ แน่ นอนการวัดของเครื่ องมือวัดมีค่ามาก เมื่อเปรี ยบเที ยบกับ
ความไม่ แน่ นอนการวัดที่ เกี่ยวข้ องกับค่ าปริมาณของมาตรฐานการวัด

4.31 เส้ นโค้ งการสอบเทียบ (calibration curve)
กำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ าชี้บอกกับค่ าปริมาณทีว่ ดั ได้ ที่สมนัยกัน
หมายเหตุ

เส้ นโค้ งการสอบเที ยบแสดงความสั มพันธ์ แบบหนึ่ ง-ต่ อ-หนึ่ ง (one-to-one relation) ที่ ไม่ ได้ ให้ ผลการวัด
เนื่องจากเส้ นโค้ งการสอบเที ยบไม่ ได้ ให้ สารสนเทศของความไม่ แน่ นอนการวัด

5. มาตรฐานการวัด (measurement standards ;etalons)
5.1 มาตรฐานการวัด (measurement standard)
เอทำลอน (etalons)
กำรทำให้เป็ นจริ งในนิยำมของปริมาณที่กำหนด ให้ค่าปริมาณที่ระบุและความไม่ แน่ นอนการวัดที่เกี่ยวข้อง
กัน และนำมำใช้เป็ นสิ่ งอ้ำงอิง
มำตรฐำนกำรวัดมวล 1 kg มีความไม่ แน่ นอนการวัดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกันขนำด 3 g
ตัวต้ำนทำนมำตรฐำนกำรวัด 100  มีควำมไม่แน่นอนกำรวัดมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกัน ขนำด 1 
มำตรฐำนควำมถี่ธำตุซีเซียม มีควำมไม่แน่นอนกำรวัดมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกัน ขนำด 2 × 10-15
ขั้วไฟฟ้ ำอ้ำงอิงไฮโดรเจนมีค่ำปริ มำณตำมที่กำหนดเท่ำกับ 7.072 และควำมไม่แน่ นอนกำรวัดมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้องกัน ขนำด 0.006
ตัวอย่ างที่ 5 ชุดสำรละลำยอ้ำงอิงคอร์ติซอลในซี รัมมนุษย์ ที่มีค่ำปริ มำณรับรอง และควำมไม่แน่นอนกำรวัดสำหรับแต่ละ
สำรละลำย
ตัวอย่ างที่ 6 วัสดุอ้างอิงที่ให้ค่ำปริ มำณ และค่ำควำมไม่แน่นอนกำรวัด สำหรับควำมเข้มข้นมวลของโปรตีนแต่ละชนิ ดใน
สิ บชนิดที่แตกต่ำงกัน
ตัวอย่ างที่ 1
ตัวอย่ างที่ 2
ตัวอย่ างที่ 3
ตัวอย่ างที่ 4

หมายเหตุ 1 “การทาให้ เป็ นจริ งในนิยามของปริ มาณที่ กาหนด” ได้ จากระบบการวัด วัสดุวดั หรื อวัสดุอ้างอิง
หมายเหตุ 2 มาตรฐานการวัด ส่ วนใหญ่ ใช้ เป็ นสิ่ งอ้ างอิ งในการสร้ างค่ าปริ มาณที่วัดได้ และความไม่ แน่ นอนการวัดที่
เกี่ยวข้ องกันสาหรั บปริ มาณที่ มีชนิดเดียวกันอื่น ๆ ด้ วยเหตุนั้นจึ งถือเป็ นการจัดตั้งการสอบกลับได้ ทางมาตร
วิทยา ผ่ านการสอบเทียบของมาตรฐานการวัด เครื่องมือวัด หรื อระบบการวัดอื่น ๆ
หมายเหตุ 3 คาว่ า “การทาให้ เป็ นจริ ง” ในที่ นีใ้ ช้ เพื่อให้ เกิดความหมายทั่วไปมากที่ สุด โดยวิธีดาเนิ นการ 3 วิธี วิธีที่ 1
ประกอบด้ วยการทาให้ เป็ นจริ งเชิ งกายภาพของหน่ วยการวัดจากนิ ยามของหน่ วยนั้น ๆ และเป็ นการทาให้
เป็ นจริ งตามนัยแคบ ๆ (sensu stricto) วิธีที่ 2 เรี ยกว่ า “การทาซา้ ” ไม่ ได้ เกิดจากการทาให้ เป็ นจริ งในหน่ วย
การวัดจากนิยามของหน่ วยการวัดนั้น ๆ แต่ เป็ นการตั้งมาตรฐานการวัดที่ มีสภาพทาซ้าได้ สูงบนพืน้ ฐานของ
ปรากฏการณ์ ทางกายภาพตามที่ เกิ ดขึ ้น ตัวอย่ างเช่ น การใช้ เลเซอร์ ความถี่เสถียรสร้ างมาตรฐานการวัด
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หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 5
หมายเหตุ 6
หมายเหตุ 7
หมายเหตุ 8

หมายเหตุ 9

ส าหรั บหน่ วยเมตร การใช้ ปรากฏการณ์ โจเซฟสั น ส าหรั บหน่ วยโวลต์ หรื อการใช้ ปรากฏการณ์
ควอนตัมฮอลล์ สาหรั บหน่ วยโอห์ ม วิธีที่ 3 ประกอบด้ วยการยอมรั บวัสดุวัดเป็ นมาตรฐานการวัด วิธีนี้ คื อ
กรณี ของมาตรฐานการวัด 1 kg
ความไม่ แน่ นอนการวัดมาตรฐานที่ เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการวัด เป็ นองค์ ประกอบหนึ่งของความไม่ แน่ นอน
การวัดมาตรฐานรวม (ดู ISO/IEC Guide 98-3:2008 ข้ อ 2.3.4) ในผลการวัดได้ จากการใช้ มาตรฐานการวัด
นั้นเสมอ ส่ วนใหญ่ องค์ ประกอบนีม้ ีขนาดเล็กเมื่อเที ยบกับองค์ ประกอบอื่น ๆ ของความไม่ แน่ นอนการวัด
มาตรฐานรวม
ค่ าปริ มาณและความไม่ แน่ นอนการวัด ต้ องหาขณะที่ ใช้ มาตรฐานการวัด
ปริ มาณหลายปริ มาณที่ เป็ นชนิดเดียวกันหรื อต่ างชนิดกัน อาจทาให้ เป็ นจริ งในอุปกรณ์ ชิน้ เดียว ซึ่ งโดยทั่วไป
เรี ยกว่ ามาตรฐานการวัด
ในบางครั้ งคาว่ า “การทาให้ ปรากฏเป็ นรู ปร่ าง (embodiment)” ใช้ ในภาษาอังกฤษแทนคาว่ า “การทาให้ เป็ น
จริ ง (realization)”
ในทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คาว่ า “มาตรฐาน” ใช้ ในความหมายอย่ างน้ อย 2 ความหมาย ที่ แตกต่ าง
กัน ในความหมายที่ 1 คื อ ข้ อกาหนดจาเพาะ คาแนะนาทางวิชาการ หรื อเอกสารมาตรฐาน (norme) และ
ในความหมายที่ 2 คื อ มาตรฐานการวัด (etalon) ซึ่ งคาว่ า “มาตรฐาน” นี ้ เกี่ ยวข้ องกับความหมายที่ 2
เท่ านั้น
คาว่ า “มาตรฐานการวัด” บางครั้ งใช้ แสดงถึงเครื่ องมือทางมาตรวิทยาอื่ น ๆ ตัวอย่ างเช่ น “มาตรฐานการวัด
ส่ วนชุดคาสั่ง (software measurement standard)” (ดู ISO 5436-2)

5.2 มาตรฐานการวัดระหว่างประเทศ (international measurement standard)
มาตรฐานการวัดที่ยอมรับโดยกำรลงนำมตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ และมี จุดมุ่งหมำยเพื่อให้ใช้ได้ทวั่
โลก
ตัวอย่ างที่ 1 ต้นแบบกิโลกรัมระหว่ำงประเทศ
ตัวอย่ างที่ 2 กำรประชุมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศขององค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization; WHO) ครั้งที่ 4
ค.ศ. 1999 75/589 กำหนดให้มีฮอร์ โมนโคริ โอนิ กกอนำโดโทรฟิ น 650 หน่ วยสำกลต่อหนึ่ งหลอดยำฉี ด
(ampoule)
ตัวอย่ างที่ 3 น้ ำจำกมหำสมุทรนำมำเฉลี่ยใช้เป็ นมำตรฐำนตำมที่ กำหนดขึ้น ณ กรุ งเวียนนำ (Vienna Standard Mean
Ocean Water 2 ; VSMOW2) ซึ่ งเผยแพร่ โดยทบวงกำรพลังงำนปรมำณู ระหว่ำงประเทศ (International
Atomic Energy Agency; IAEA) สำหรับกำรวัดอัตรำส่วนปริ มำณสำรไอโซโทปเสถียรเชิงอนุพนั ธ์

5.3 มาตรฐานการวัดแห่ งชาติ (national measurement standard)
มาตรฐานแห่ งชาติ (national standard)
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มาตรฐานการวัด ที่ยอมรับโดยผูม้ ีอำนำจหน้ำที่ระดับชำติ (national authority) ให้ใช้ในประเทศหรื อเขต
เศรษฐกิ จ เพื่อเป็ นพื้นฐำนในกำรกำหนดค่ าปริ มาณไปยังมำตรฐำนกำรวัดอื่น สำหรับ ชนิดของปริ มาณที่
เกี่ยวข้อง
5.4 มาตรฐานการวัดปฐมภูมิ (primary measurement standard)
มาตรฐานปฐมภูมิ (primary standard)
มำตรฐำนกำรวัด ซึ่ ง จัดตั้ง โดยใช้วิธี ดาเนิ นการวัด อ้ า งอิงปฐมภู มิ หรื อสร้ ำงขึ้ นจำกสิ่ ง ที่ ทำขึ้ นและเลื อก
โดยสัญนิยม
ตัวอย่ างที่ 1 มำตรฐำนกำรวัดปฐมภูมิของควำมเข้มข้นปริ มำณสำร ซึ่งเตรี ยมโดยกำรละลำยสำรที่ทรำบองค์ประกอบทำง
เคมีลงในสำรละลำยที่ทรำบปริ มำตร
ตัวอย่ างที่ 2 มำตรฐำนกำรวัดปฐมภูมิสำหรับควำมดันขึ้นอยูก่ บั การวัดของแรงและพื้นที่ ที่แยกกัน
ตัวอย่ างที่ 3 มำตรฐำนกำรวัดปฐมภูมิสำหรับกำรวัดอัตรำส่วนปริ มำณไอโซโทป เตรี ยมโดยกำรผสมไอโซโทปที่ระบุซ่ ึ ง
ทรำบปริ มำณ
ตัวอย่ างที่ 4 เซลล์จุดร่ วมสำมสถำนะของน้ ำเป็ นมำตรฐำนกำรวัดปฐมภูมิของอุณหภูมิเทอร์โมไดนำมิก
ตัวอย่ างที่ 5 ต้นแบบกิโลกรัมระหว่ำงประเทศซึ่งเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่เลือกโดยสัญนิยม

5.5 มาตรฐานการวัดทุติยภูมิ (secondary measurement standard)
มาตรฐานทุติยภูมิ (secondary standard)
มาตรฐานการวัด ซึ่ ง ได้จำกการสอบเทียบ ที่เทีย บจำกมาตรฐานการวัด ปฐมภู มิ ส ำหรับ ปริ มาณที่มีชนิ ด
เดียวกัน
หมายเหตุ 1 การสอบเที ยบอาจทาโดยตรงระหว่ างมาตรฐานการวัดปฐมภูมิกับมาตรฐานการวัดทุติยภูมิ หรื อเกี่ยวข้ องกับ
ระบบการวัดระหว่ างกลาง ซึ่ งสอบเที ยบมาตรฐานโดยมาตรฐานการวัดปฐมภูมินั้น และให้ ค่าผลการวัดไป
ยังมาตรฐานการวัดทุติยภูมิ
หมายเหตุ 2 มาตรฐานการวัดที่ ได้ ค่าปริ มาณจากวิธีดาเนินการวัดอ้ างอิงปฐมภูมิเชิ งอัตราส่ วน จัดเป็ นมาตรฐานการวัด
ทุติยภูมิ

5.6 มาตรฐานการวัดอ้างอิง (reference measurement standard)
มาตรฐานอ้างอิง (reference standard)
มาตรฐานการวัดที่กำหนดให้เป็ นมำตรฐำนเพื่อการสอบเทียบของมำตรฐำนกำรวัดอื่น สำหรับ ปริ มาณที่มี
ชนิดตำมที่กำหนด ในองค์กำร หรื อสถำนที่ที่กำหนด
5.7 มาตรฐานการวัดใช้ งาน (working measurement standard)
มาตรฐานใช้ งาน (working standard)
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มาตรฐานการวัดซึ่งนำมำใช้เป็ นประจำเพื่อสอบเทียบ หรื อทวนสอบเครื่ องมือวัด หรื อระบบการวัด
หมายเหตุ 1 มาตรฐานการวัดใช้ งาน โดยปกติสอบเที ยบกับมาตรฐานการวัดอ้ างอิง
หมายเหตุ 2 บางครั้ งใช้ คาว่ า “มาตรฐานตรวจสอบ (check standard)” หรื อ “มาตรฐานควบคุม (control standard)” เมื่อ
กล่ าวถึงการทวนสอบ

5.8 มาตรฐานการวัดจร (travelling measurement standard)
มาตรฐานจร (travelling standard)
มาตรฐานการวัดที่บำงครั้งสร้ำงขึ้นเป็ นพิเศษ เพื่อสำมำรถขนส่ งระหว่ำงสถำนที่
ตัวอย่ าง

มำตรฐำนกำรวัดควำมถี่ดว้ ยซีเซียม -133 (caesium -133) แบบพกพำซึ่งใช้แบตเตอรี่

5.9 อุปกรณ์ การวัดถ่ ายโอน (transfer measurement device)
อุปกรณ์ ถ่ายโอน (transfer device)
อุปกรณ์ซ่ ึงใช้เป็ นตัวกลำงในกำรเปรี ยบเทียบมำตรฐำนกำรวัด
หมายเหตุ

ในบางครั้ งมาตรฐานการวัด ใช้ เป็ นอุปกรณ์ ถ่ายโอน

5.10 มาตรฐานการวัดในตัว (intrinsic measurement standard)
มาตรฐานในตัว (intrinsic standard)
มำตรฐำนกำรวัดที่เกิดจำกสมบัติในตัว และสมบัติกำรทำซ้ ำได้ของปรำกฏกำรณ์หรื อสำร
ตัวอย่ างที่ 1
ตัวอย่ างที่ 2
ตัวอย่ างที่ 3
ตัวอย่ างที่ 4

เซลล์จุดร่ วมสำมสถำนะของน้ ำ เป็ นมำตรฐำนกำรวัดในตัวของอุณหภูมิเทอร์โมไดนำมิก
มำตรฐำนกำรวัดในตัวของควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ ำ ขึ้นอยูก่ บั ปรำกฏกำรณ์โจเซฟสัน (Josephson effect)
มำตรฐำนกำรวัดในตัวของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ ำขึ้นอยูก่ บั ปรำกฏกำรณ์ควอนตัมฮอลล์ (quantum Hall effect)
ทองแดงตัวอย่ำง ใช้เป็ นมำตรฐำนกำรวัดในตัวของสภำพนำไฟฟ้ ำ

หมายเหตุ 1 ค่ าปริ มาณของมาตรฐานการวัดในตัว กาหนดโดยความเห็ นพ้ องและไม่ จาเป็ นต้ องจั ดตั้ง ให้ สั มพันธ์ กับ
มาตรฐานการวัดอื่นในประเภทเดียวกัน ความไม่ แน่ นอนการวัดของมาตรฐานการวัดในตัวดังกล่ าวนั้น หาค่ า
โดยการพิ จ ารณา 2 องค์ ป ระกอบ คื อ องค์ ประกอบที่ 1 เกี่ ย วข้ อ งกับ ค่ าปริ มาณที่ ได้ รั บ ความเห็ น พ้ อ ง
องค์ ประกอบที่ 2 เกี่ยวข้ องกับการสร้ าง การนาไปใช้ และการบารุ งรั กษา
หมายเหตุ 2 มาตรฐานการวัดในตัว ส่ วนใหญ่ ประกอบด้ วยระบบที่ได้ มาตามข้ อกาหนดของวิธีดาเนินการที่ เห็นพ้ อง และ
ต้ องได้ รับการทวนสอบเป็ นระยะ และวิธีดาเนินการที่ เห็นพ้ องตามที่ กล่ าวอาจรวมถึงการใช้ ค่าแก้ ที่จาเป็ น ใน
การนาไปใช้
หมายเหตุ 3 มาตรฐานการวัดในตัวที่ กาหนดบนพืน้ ฐานของปรากฏการณ์ ควอนตัม ปกติมีเสถียรภาพที่ ดีเยี่ยม
หมายเหตุ 4 คาว่ า “ในตัว” ไม่ ได้ หมายความว่ า อาจนามาตรฐานการวัดไปทาให้ เกิดผล หรื อนามาใช้ โดยปราศจากความ
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ หรื อไม่ ได้ หมายความว่ ามาตรฐานการวัดนีท้ นทานต่ ออิทธิ พลภายในและภายนอกได้

5.11 การอนุรักษ์ มาตรฐานการวัด (conservation of a measurement standard)
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การบารุ งรักษามาตรฐานการวัด (maintenance of a measurement standard)
ชุ ดของกำรดำเนิ นกำรที่จำเป็ นต่อกำรคงสภำพสมบัติทำงมำตรวิทยำของมาตรฐานการวัด ให้คงอยู่ภำยใน
ขีดจำกัดตำมที่ระบุ
หมายเหตุ

ปกติ การอนุรักษ์ นั้น รวมการทวนสอบสมบัติ ทางมาตรวิทยาที่ ได้ นิยามไว้ แล้ วเป็ นระยะ ๆ หรื อ การสอบ
เที ยบ การจัดเก็บภายใต้ ภาวะที่ เหมาะสม และการดูแลที่ ระบุในระหว่ างการใช้ งาน

5.12 ตัวสอบเทียบ (calibrator)
มาตรฐานการวัดที่ใช้ในการสอบเทียบ
หมายเหตุ

คาว่ า “ตัวสอบเที ยบ” ใช้ ในบางสาขาวิชาเท่ านั้น

5.13 วัสดุอ้างอิง (reference material)
RM
วัสดุที่เป็ นเนื้ อเดี ยวกันและเสถียรเพียงพอ เพื่ออ้ำงอิงกับสมบัติที่ระบุ จัดตั้งให้มีควำมเหมำะสมกับเจตนำ
กำรใช้ในการวัดหรื อในกำรตรวจสอบสมบัติระบุ
หมายเหตุ 1 การตรวจสอบสมบัติระบุให้ ค่าสมบัติระบุและความไม่ แน่ นอนที่ เกี่ยวข้ องด้ วย ความไม่ แน่ นอนนีไ้ ม่ ใช่ ความ
ไม่ แน่ นอนการวัด
หมายเหตุ 2 วัสดุอ้างอิงที่ มีหรื อไม่ มีค่าปริมาณตามที่ กาหนด ใช้ ในการควบคุมความเทีย่ งการวัด ขณะที่ ใช้ วัสดุอ้างอิ งที่ มี
ค่ าปริ มาณตามที่ กาหนดเท่ านั้น ที่ ใช้ ในการควบคุมการสอบเทียบหรื อความจริงการวัด
หมายเหตุ 3 “วัสดุอ้างอิง” ประกอบด้ วยวัสดุมีปริมาณปรากฏเช่ นเดียวกับมีสมบัติระบุปรากฎ
ตัวอย่ างที่ 1 ตัวอย่ำงของวัสดุอำ้ งอิง มีปริ มำณปรำกฏ ได้แก่
ก) น้ ำที่มีควำมบริ สุทธิ์ตำมที่ระบุ ควำมหนืดพลวัตของน้ ำนำมำใช้สอบเทียบ
เครื่ องวัดควำมหนืด
ข) เซรุ่ มมนุษย์ที่ไม่มีค่ำปริ มำณตำมที่กำหนด สำหรับควำมเข้มข้นเชิงปริ มำณสำร
ของ คอเลสเตอรอลภำยในซึ่งนำมำใช้เป็ นวัสดุควบคุม ควำมเที่ยงกำรวัด
เท่ำนั้น
ค) เนื้อเยือ่ ปลำซึ่งมีค่ำเศษส่วนมวลของไดอ็อกซินตำมที่ระบุ ซึ่งนำมำใช้เป็ นตัว
สอบเทียบ
ตัวอย่ างที่ 2 ตัวอย่ำงของวัสดุอำ้ งอิงมีสมบัติระบุปรำกฏ ได้แก่
ก) แผนภูมิสี ที่ระบุสี ตั้งแต่ 1 สี หรื อมำกกว่ำ
ข) องค์ประกอบดีเอ็นเอ (DNA) ที่มีลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ระบุ
ค) น้ ำปั สสำวะที่มี 19-แอนโดรสตีนไดโอน
หมายเหตุ 4 บางครั้ งรวมวัสดุอ้างอิงกับอุปกรณ์ ที่สร้ างขึน้ เป็ นพิเศษ
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ตัวอย่ างที่ 1 สำรที่ทรำบจุดร่ วมสำมสถำนะในเซลล์สำมสถำนะ
ตัวอย่ างที่ 2 แก้วที่ทรำบค่ำควำมทึบแสง ในตัวยึดแผ่นกรองแสงส่งผ่ำน
ตัวอย่ างที่ 3 ทรงกลมที่มีขนำดสม่ำเสมอที่ติดอยูบ่ นแผ่นสไลด์ของกล้องจุลทรรศน์
หมายเหตุ 5 วัสดุอ้างอิ งบางชนิ ดมีค่าปริ มาณตามที่ กาหนด ซึ่ งสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยาไปยังหน่ วยการวัด ที่ อยู่นอก
ระบบของหน่ วย เช่ น วัคซี นที่ ใช้ หน่ วยระหว่ างประเทศ (International Units; IU) ที่ กาหนดโดยองค์ การ
อนามัยโลก
หมายเหตุ 6 ในการวัดที่ กาหนด วัสดุอ้างอิงที่ กาหนด ใช้ เพื่อการสอบเที ยบ หรื อการประกันคุณภาพเท่ านั้น
หมายเหตุ 7 ข้ อกาหนดจาเพาะของวัสดุอ้างอิ ง ควรรวมการสอบกลับได้ เชิ งวัสดุของตัววัสดุนั้น ๆ ที่ ระบุต้นกาเนิ ดและ
กระบวนการ (Accred. Qual. Assur.: 2006)
หมายเหตุ 8 ISO/REMCO มีนิยามที่ คล้ ายกันแต่ ใช้ คาว่ า “กระบวนการวัด” เพื่ อหมายถึง “การตรวจ (examination)”
(ISO 15189:2007, 3.4) ซึ่ งครอบคลุมทั้งการวัดปริ มาณและการตรวจสมบัติระบุ

5.14 วัสดุอ้างอิงรับรอง (certified reference material)
CRM
วัสดุอ้างอิง มำพร้อมกับเอกสำรหลักฐำนซึ่ งออกโดยองค์กรที่มีอำนำจหน้ำที่ และให้ค่ำสมบัติที่ระบุค่ำหนึ่ ง
หรื อหลำยค่ำ พร้อมกับค่ำควำมไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกัน และกำรสอบกลับได้ โดยวิธีดำเนินกำรที่ยอมรับ
ตัวอย่ าง

เซรุ่ มมนุษย์ที่มีค่าปริมาณควำมเข้มข้นปริ มำณสำรของคอเลสเตอรอลที่กำหนด และความไม่ แน่ นอนการวัด
ที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ระบุในใบรับรองที่กำกับมำด้วย ซึ่ งนำมำใช้เป็ นตัวสอบเทียบ หรื อวัสดุควบคุมความจริ ง
การวัด

หมายเหตุ 1 “เอกสารหลักฐาน” จัดทาในรู ปแบบของ “ใบรั บรอง” (ดู ISO Guide 31:2000)
หมายเหตุ 2 วิธีดาเนินการสาหรั บการผลิต และการรั บรองวัสดุอ้างอิงรั บรอง กาหนดไว้ ใน ISO Guide 34 และ ISO Guide 35
หมายเหตุ 3 “ความไม่ แน่ นอน” ครอบคลุมทั้ง “ความไม่ แน่ นอนการวัด” และ “ความไม่ แน่ นอนที่ เกี่ยวข้ องกับค่ าของ
สมบัติระบุ” เช่ น เอกลักษณ์ และลาดับ “การสอบกลับได้ ” ครอบคลุมทั้ง “การสอบกลับได้ ทางมาตรวิทยา
ของค่ าปริ มาณ” และ “การสอบกลับได้ ของค่ าสมบัติระบุ”
หมายเหตุ 4 ค่ าปริ มาณที่ ระบุของวัสดุอ้างอิ งรั บรอง ต้ องมี การสอบกลับได้ ทางมาตรวิ ทยา ซึ่ งมาพร้ อมกับความไม่
แน่ นอนการวัดที่ เกี่ยวข้ องกัน (Accred. Qual. Assur. : 2006)
หมายเหตุ 5 ISO/REMCO มีนิยามที่ คล้ ายกัน (Accred. Qual. Assur. : 2006) แต่ ใช้ คาว่ า “ทางมาตรวิทยา” และ “ในทาง
มาตรวิทยา” เพื่อให้ หมายถึงทั้งปริ มาณและสมบัติระบุ

5.15 การสลับทีไ่ ด้ ของวัสดุอ้างอิง (commutability of a reference material)
สมบัติของวัสดุอ้างอิง ซึ่งแสดงโดยควำมสอดคล้องระหว่ำงควำมสัมพันธ์ของผลการวัด สำหรับปริมาณตำม
ระบุในวัสดุ ซึ่งได้จำก 2 วิธีดาเนินการวัดที่กำหนด กับควำมสัมพันธ์ที่ได้มำจำกผลกำรวัดของวัสดุอื่น ๆ ที่
ระบุ
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หมายเหตุ 1 วัสดุอ้างอิงในที่ นีส้ ่ วนใหญ่ เป็ นตัวสอบเที ยบและวัสดุที่ระบุไว้ อื่น ๆ ซึ่ งเป็ นตัวอย่ างที่ นามาใช้ เป็ นประจา
หมายเหตุ 2 วิธีดาเนิ นการวัดที่ อ้างถึงในนิ ยามนี ้ คื อ วิ ธีการดาเนิ นการวัดที่ เกิ ดก่ อนและเกิ ดตามวัสดุอ้างอิ ง (ตัวสอบ
เที ยบ) กล่ าวถึงในลาดับชั้นการสอบเทียบ (ดู ISO 17511)
หมายเหตุ 3 เสถียรภาพของวัสดุอ้างอิงที่ สลับที่ ได้ ส่ วนใหญ่ มีการเฝ้ าติดตามอย่ างสมา่ เสมอ

5.16 ข้ อมูลอ้ างอิง (reference data)
ข้อมูลที่สัมพันธ์กบั สมบัติของปรำกฏกำรณ์ วัตถุ หรื อสำร หรื อข้อมูลที่สัมพันธ์กบั ระบบขององค์ประกอบที่
ทรำบส่ วนประกอบหรื อโครงสร้ำง ซึ่ งได้มำจำกแหล่งที่ระบุชดั เจน ผ่ำนกำรประเมินอย่ำงระมัดระวังและ
ทวนสอบควำมแม่น
ตัวอย่ าง

ข้อมูลอ้ำงอิงสำหรับควำมสำมำรถในกำรละลำยของสำรประกอบทำงเคมี ตำมที่ตีพิมพ์โดย IUPAC

หมายเหตุ 1 ในนิยามนี ้ ความแม่ นครอบคลุม “ความแม่ นการวัด” และ ‘ความแม่ นของค่ าสมบัติระบุ’
หมายเหตุ 2 “ข้ อมูล (data)” คื อ รู ปแบบพหู พจน์ “ข้ อมูลเดี่ ยว (datum)” คื อ รู ปแบบเอกพจน์ โดยส่ วนใหญ่ ใช้ คา
“ข้ อมูล” ในความรู้ สึกที่ เป็ นเอกพจน์ แทนคาว่ า “ข้ อมูลเดี่ยว”

5.17 ข้ อมูลอ้ างอิงมาตรฐาน (standard reference data)
ข้ อมูลอ้ างอิงที่ออกโดยหน่วยงำนที่ได้รับกำรยอมรับ
ตัวอย่ำงที่ 1
ตัวอย่ำงที่ 2

ค่ำคงตัวเชิงฟิ สิ กส์มูลฐำน ซึ่งได้รับกำรประเมินเป็ นประจำและตีพิมพ์โดย ICSU CODATA
ค่ำมวลเชิงอะตอมสัมพัทธ์ หรื อที่เรี ยกว่ำ ค่ำน้ ำหนักอะตอมของธำตุ ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้ประเมินทุกๆ 2 ปี โดย
IUPAC-CIAAW ที่ประชุมใหญ่ของIUPAC และตีพิมพ์ใน Pure Appl. Chem. หรื อใน J. Phys. Chem. Ref.
Data.

5.18 ค่ าปริมาณอ้างอิง (reference quantity value)
ค่ าอ้างอิง (reference value)
ค่ าปริมาณที่ใช้เป็ นพื้นฐำนสำหรับกำรเปรี ยบเทียบกับค่ำของปริมาณที่มีชนิดเดียวกัน
หมายเหตุ 1 ค่ าปริ มาณอ้ างอิง เป็ นค่ าปริมาณจริงของสิ่งที่เจตนาวัดได้ ในกรณี ที่ไม่ ทราบค่ าปริ มาณจริ ง หรื อค่ าปริ มาณ
อ้ างอิงเป็ นค่ าปริมาณสัญนิยม ในกรณี ที่ทราบค่ าปริ มาณสัญนิยม
หมายเหตุ 2 ค่ าปริ มาณอ้ างอิงมาพร้ อมกับความไม่ แน่ นอนการวัดที่ เกี่ยวข้ อง ปกติให้ ไว้ โดยอ้ างถึง
ก) วัสดุ เช่ น วัสดุอ้างอิงรับรอง
ข) อุปกรณ์ เช่ น เลเซอร์ เสถียร
ค) วิธีดาเนินการวัดอ้ างอิง
ง) การเปรี ยบเที ยบระหว่ างมาตรฐานการวัด
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ภาคผนวก ก.
(ให้ ไว้ เป็ นข้ อมูล)
แผนภาพแนวคิด
แนวคิดทั้ง 12 แผนภำพ ในภำคผนวกเชิงข้อมูลนี้ มีจุดมุ่งหมำยดังนี้
— เพื่อนำเสนอควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิดที่มีกำรนิยำมไว้ในหมวดต่ำง ๆ ข้ำงต้น
— เพื่อตรวจสอบว่ำนิยำมต่ำง ๆ นำเสนอ ควำมสัมพันธ์ที่ได้เพียงพอ
— เพื่อเป็ นพื้นฐำนสำหรับใช้ระบุแนวคิดที่จำเป็ น และ
— เพื่อตรวจสอบว่ำคำต่ำง ๆ เป็ นระบบเพียงพอ
อย่ำงไรก็ตำม ควรคำนึงว่ำแนวคิดที่กำหนด อธิบำยได้โดยลักษณะเฉพำะจำนวนมำก และลักษณะเฉพำะที่จำเป็ นใน
กำรแบ่งศัพท์แต่ละคำเท่ำนั้นจะปรำกฏอยูใ่ นนิยำม
พื้นที่ในแต่ละหน้ำจำกัดจำนวนแนวคิ ดที่นำเสนอได้อย่ำงชัดเจน แต่หลักๆแล้วแผนภำพทั้งหมดมีควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกัน ซึ่ งแสดงในแต่ละแผนภำพโดยวงเล็บอ้ำงอิงไปยังแผนภำพอื่น
ควำมสัมพันธ์ที่ใช้ แบ่งออกเป็ นสำมประเภทตำมที่ ได้นิยำมไว้ใน ISO 704 และ ISO 1087-1 สองประเภทแรกเป็ น
แบบเชิงลำดับชั้น นัน่ คือมีแนวคิดที่เหนือขึ้นไป และแนวคิด ที่รองลงมำ ประเภทที่สำม แบบไม่เป็ นลำดับชั้น
ควำมสัม พันธ์ ท วั่ ไปเชิ ง ล ำดับ ชั้นเชื่ อมโยงแนวคิ ดทัว่ ไปเข้ำ กับ แนวคิ ดเฉพำะ โดยที่ แนวคิดหลังจะได้รับกำร
ถ่ำยทอดลักษณะเฉพำะทั้งหมดมำจำกแนวคิดแรก แผนภำพแสดง ควำมสัมพันธ์ดงั กล่ำวเป็ น แผนภำพต้นไม้

หรื อ

หรื อ

โดยกิ่งสั้นที่มีจุดสำมจุด บ่งชี้วำ่ มีแนวคิดเฉพำะงอื่น ๆ อีก แต่ไม่ได้แสดงไว้ เส้นหนำเริ่ มต้นของต้นไม้แสดงถึงมิติ
ของกำรใช้คำที่แยกออกไป ตัวอย่ำงเช่น
1.9

1.10

...

โดยที่แนวคิดที่สำมอำจเป็ น ‘หน่วยกำรวัดนอกระบบ’
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นอกจำกนี้ ควำมสัมพันธ์แบบแบ่งส่ วน (หรื อ ควำมสัมพันธ์แบบส่ วนต่อทั้งหมด) เป็ นควำมสัมพันธ์เชิ งลำดับชั้น
และเชื่อมต่อแนวคิดแบบรวม กับแนวคิดแบบแบ่งส่ วนสองแนวคิดหรื อมำกกว่ำ ซึ่ งเหมำะในกำรประกอบกันเป็ น
แนวคิดแบบรวม แผนภำพ แสดงควำมสัมพันธ์ดงั กล่ำวเป็ นซี่ครำดหรื อเป็ นแท่นรองรับ และ เส้นหลักต่อเนื่ องที่ไม่
มีฟันยืน่ ออกมำ หมำยถึงแนวคิดแบบแบ่งส่ วน หนึ่งแนวคิดหรื อมำกกว่ำ ที่ไม่ได้บรรยำยไว้ในที่น้ ี

เส้นคู่แบบทึบบ่งชี้วำ่ มีแนวคิดแบบแบ่งส่ วนหลำยแนวคิด ของประเภทที่กำหนดที่เกี่ยวข้องกัน และเส้นประแสดง
ถึงแนวคิดข้ำงต้นนั้นไม่แน่นอน ตัวอย่ำงเช่น
1.4
1.3

1.5
1.22

คำในวงเล็บ บ่งชี้แนวคิดที่ไม่ได้นิยำมไว้ในศัพท์เล่มนี้ แต่ถือว่ำเป็ น คำดั้งเดิมซึ่ งสมมติวำ่ เป็ นคำที่เข้ำใจได้
โดยทัว่ ไป
1.15

1.9

(

)

ความสั มพันธ์ แบบรวมกลุ่ม (หรื อ ควำมสัมพันธ์ แบบปฏิ บตั ิ นิยม) เป็ นควำมสัมพันธ์ แบบไม่เป็ นลำดับชั้น และ
เชื่อมต่อแนวคิดสองแนวคิด ซึ่ ง เกี่ยวข้องกับหัวเรื่ องเดียวกัน ควำมสัมพันธ์แบบรวมกลุ่ม มีกำรแบ่งย่อยได้มำกมำย
แต่ท้ งั หมดบ่งชี้ดว้ ยลูกศรสองหัว ตัวอย่ำงเช่น

2.6

1.1

1.21

2.1

2.9

2.48
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แผนภำพเหล่ ำ นี้ ไ ม่ ไ ด้แสดงควำมสั ม พันธ์ แบบรวมกลุ่ ม ทั้ง หมด เพื่ อหลี ก เลี่ ย งแผนภำพที่ ซับ ซ้อนจนเกิ นไป
แผนภำพเหล่ำนี้ จะแสดงให้เห็นว่ำยังไม่นิยำมคำที่อนุพทั ธ์อย่ำงเป็ นระบบได้ท้ งั หมด ทั้งนี้ เพรำะว่ำมำตรวิทยำเป็ น
ศำสตร์ ที่มีมำนำนแล้ว ที่คำศัพท์ต่ำง ๆ วิวฒั นำกำร โดยกำรสัง่ สมมำกกว่ำที่จะวิวฒั นำกำรแบบโครงสร้ำงโดยรวม
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ภาพที่ ก.1 แผนภูมิแนวควำมคิดสำหรับหัวข้อที่ 1 โดยรอบคำว่ำ “ปริ มำณ”
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ภาพที่ ก.3 แผนภูมิแนวควำมคิดสำหรับหัวข้อที่ 2 โดยรอบคำว่ำ “กำรวัด”
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ภาพที่ ก.9 แผนภูมิแนวควำมคิดสำหรับหัวข้อที่ 3 โดยรอบคำว่ำ “ระบบกำรวัด”
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คณะกรรมำธิ กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยเทคนิคไฟฟ้ ำ
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Applied Physics
Joint Committee for Guides in
Metrology
Joint Committee for Guides in
Metrology, Working Group 1
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Joint Committee for Guides in
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สหภำพระหว่ำงประเทศว่ำด้วยฟิ สิ กส์บริ สุทธิ์ และ
ฟิ สิ กส์ประยุกต์
คณะกรรมกำรร่ วมว่ำด้วยคำแนะนำในมำตรวิทยำ
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ศำสตร์ชนั สู ตร
องค์กำรควำมร่ วมมือระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำร
รับรองห้องปฏิบตั ิกำร
องค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำน
องค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำน,
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ประยุกต์ — คณะกรรมำธิ กำรว่ำด้วย ควำมสมบูรณ์
เชิงไอโซโทป และน้ ำหนัก อะตอม

คณะกรรมกำรร่ วมว่ำด้วยคำแนะนำในมำตรวิทยำ,
คณะทำงำนเรื่ อง กัม
คณะกรรมกำรร่ วมว่ำด้วยคำแนะนำในมำตรวิทยำ,
คณะทำงำนเรื่ อง วิม
องค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกฏหมำยชัง่ ตวงวัด
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