ความรูเบื้องตน
เรื่องการวัดและเครื่องมือวัด
สมนึก บุญพาไสว

1. บทนํา
การวัดเปนเรือ่ งที่เรียนรูกันมาแลวตั้งแตชั้นประถม ดูเหมือนจะเปนเรื่องงาย ๆ สําหรับ
คนทั่วไป แตเปนเรื่องใหญสําหรับคนที่ทาํ งานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เครื่องมือวัดไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว เพื่อใหการวัดมีความถูกตอง ความเที่ยง
ใชไดสะดวกและอานคาไดรวดเร็ว
การวัดไดมีผูนิยามวาเปนการแยกสัญญาณจากระบบหรือกระบวนการ สัญญาณที่แยก
ไดแทนพารามิเตอรหรือตัวแปรสมรรถนะของระบบ ความสามารถในการควบคุมระบบจะดีขึ้น
ไดหรือไมขึ้นอยูกับอุปกรณการวัด ตัวอยางที่ดีก็คือ รางกายของมนุษย มนุษยรับรูข าวสาร
ตาง ๆ ที่อยูรอบตัวไดโดยผานตัวรับรู เชน ตา-มองเห็น จมูก-ไดกลิ่น หู-ไดยิน ฯลฯ เปนตน
ขาวสารจะถูกเปลี่ยนเปนคลื่นไฟฟาและถูกสงผานไปยังสมองซึ่งทําหนาที่ประมวลผลขอมูลและ
ตัดสินใจเคลื่อนไหว เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค สมรรถนะหรือประสิทธิภาพการทํางานจะลดลง
เมื่อการรับรูเลวลง เชน ความสามารถในการขับรถลดลง เมื่อความสามารถในการมองเห็น
ลดลง หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวาความสามารถของมนุษยสามารถปรับปรุงขึ้นได ถาการรับรู
ไดรับการขยายขีดจํากัด
จุดประสงคแรกของการวัดในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคือ
เพื่อแสดงคาหรือ
แนวโนมของตัวแปรบางตัว ซึ่งเปนปริมาณทางกายภาพ คาหรือแนวโนมนี้อานไดจากอุปกรณ
หรือเครื่องมือวัด คําถามพื้นฐานที่สําคัญก็คือ คาหรือแนวโนมของปริมาณที่วัดไดมีความสัมพันธ
กับคาจริงอยางไร หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวาจะสรางรูปแบบการวัดอยางไร เพื่อใหการวัด
แสดงผลขอมูลไดถูกตองไมคลุมเครือ
จะใชระบบการวัดอยางไรเพื่อใหนักวิทยาศาสตรและ
วิศวกรสามารถแปลผลขอมูลที่ไดจากการวัดไดอยางงาย ๆ และมีความมั่นใจในขอมูลนั้น

2. กระบวนการวัดและความสําคัญของการวัด
กระบวนการวัดหรือการกระทําการวัดเปนการเปรียบเทียบ คามาตรฐาน(standard) กับ
คาที่วัดได(measurand) ซึ่งเปนปริมาณทางกายภาพที่ถูกสังเกตและเปนปริมาณที่ปอนเขาสู
กระบวนการวัดแลวไดผลลัพธออกมา แผนภูมิกระบวนการวัดแสดงดังรูปที่ 1

คามาตรฐาน

กระบวนการเปรียบเทียบ
(การวัด)

คาที่ถูกวัด

ผลลัพธ

รูปที่ 1 หลักการเบื้องตนของกระบวนการวัด
การวัดเปนเครื่องมือพื้นฐานสําหรับงานวิจัย ออกแบบ และพัฒนา การวัดยังเปน
สวนประกอบหลักในกระบวนการควบคุม การทํางานในปจจุบันยังตองการการวัดสําหรับการ
ตรวจสอบสมรรถนะที่ถูกตอง เชน โรงไฟฟาสมัยใหม ความเที่ยงตรงในระบบการผลิตทั้งหลาย
โดยเฉพาะเครื่องจักรกลซีเอ็นซี อุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส ปริมาณที่วัด เชน อุณหภูมิ
ความดัน อัตราไหล และแอมปลิจูดของการสั่น ซึ่งตองคอยเฝาดูใหคงทีเ่ พื่อความมั่นใจใน
สมรรถนะที่ถกู ตองของระบบ
การใชเครื่องมือวัดในกระบวนการอุตสาหกรรม เครื่องจักรที่ทํางานอัตโนมัติ หุนยนต
การควบคุมแบบตาง ๆ และอุปกรณเกีย่ วกับความปลอดภัย ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงแนวคิด
ในการวัด
นอกจากนั้นระบบเครือ่ งมือวัดยังทําหนาที่ขยายการรับรูของมนุษย
การวัดมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งตอระบบการคา เพราะราคาของสินคา ตั้งอยูบนพื้นฐานของจํานวนวัสดุ
คาพลังงาน คาใชจายของเวลาและแรงงาน เงื่อนไขบังคับอื่น ๆ การวัดที่ถูกตอง เที่ยงตรง และ
รวดเร็ว จะชวยใหสามารถลดคาใชจายดังกลาวได

3. มาตรฐานของการวัด
มาตรฐานของการวัดมีหลายแบบที่แตกตางกันซึ่งสามารถจําแนกตามหนาที่และชนิด
ของการประยุกตใช
มาตรฐานนานาชาติ (International standards) เปนอุปกรณที่สรางและออกแบบตาม
ขอกําหนดของการประชุมนานาชาติ
อุปกรณเหลานั้นจะแสดงหนวยของการวัดปริมาณทาง
กายภาพดวยความถูกตองสูงสุดเทาที่จะเปนไปได
โดยการใชเทคนิคขั้นสูงในการผลิตและ
เทคโนโลยีการวัด อุปกรณเหลานี้จะถูกเก็บรักษาโดย The international Bureau of Weights
and Measures ในประเทศฝรั่งเศส ตัวอยางเชน กิโลกรัมตนแบบนานาชาติ ความยาวคลื่นของ
Kr86 หลอดสีสมแดง และนาฬิกา cesium เปนมาตรฐานนานาชาติสําหรับ มวล ความยาว และ

เวลา ตามลําดับ อยางไรก็ตามมาตรฐานเหลานี้ไมมีใหกับผูใชทั่ว ๆ ไปสําหรับสอบเทียบ
ประจําวัน
มาตรฐานปฐมภูมิ (Primary standards) เปนอุปกรณที่เก็บรักษาโดยองคกรมาตรฐาน
หรือหองปฏิบัติการแหงชาติ ในสวนตาง ๆ ของโลก อุปกรณเหลานี้จะแสดงปริมาณหลักมูล
ปริมาณอนุพันธ และถูกปรับเทียบอยางอิสระโดยการวัดสัมบูรณ หนาที่หลักอยางหนึ่งของการ
เก็บรักษาคามาตรฐานปฐมภูมิ คือ เพื่อการสอบเทียบ หรือ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานทุติย
ภูมิ มาตรฐานปฐมภูมิเหลานี้หายากสําหรับผูใชทั่ว ๆ ไปที่ตองการสอบเทียบมาตรฐานชิ้นงาน
มาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary standards) เปนมาตรฐานอางอิงพื้นฐานที่ใชใน
หองปฏิบัติการ งานวิจัย งานวัดอุตสาหกรรม อุปกรณมาตรฐานเหลานี้ถูกเก็บรักษาไวใน
หองปฏิบัติการ หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของหองปฏิบัติการคือ รักษาและสอบเทียบมาตรฐานทุตยิ
ภูมิกับคามาตรฐานปฐมภูมขิ องหองปฏิบัติการ/องคการมาตรฐานแหงชาติเปนระยะ มาตรฐาน
ทุติยภูมิเปนสิง่ ที่ผูใชทวั่ ๆ ไปสามารถหามาใชเพื่อตรวจสอบหรือวัดปริมาณทางกายภาพ

4. วิธีการเบื้องตนของการวัด
การวัดมีวิธีการพื้นฐาน 2 วิธี คือ
1. การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct comparison) เปนการเปรียบเทียบคาทีว่ ัด
กับคามาตรฐานปฐมภูมิ หรือ คามาตรฐานทุติยภูมิ เชน การใชตลับเมตรวัดความยาวของโตะ
ตลับเมตรถือเปนคามาตรฐานทุติยภูมิ
เพราะตลับเมตรทีใ่ ชยอมไมใชตลับเมตรอันแรกที่ใช
ปรับเทียบความยาวกับความยาวคลื่นแสง
2. การเปรียบเทียบโดยออม (Indirect comparison) การวัดแบบนี้ไมไดใชคา
เชนใชอุปกรณทไี่ มมีเสกลวัดขนาดชิ้นงานกอนแลวจึงนํามา
มาตรฐานเปรียบเทียบโดยตรง
เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน การวัดปริมาณที่เกินความสามารถของประสาทสัมผัสของมนุษยที่
จะรับรูได เปนการเปรียบเทียบที่ผานระบบการปรับเทียบ (Calibration system) ก็เปนการ
เปรียบเทียบโดยออม วิธีการนี้ ใชอุปกรณรับรูสงผานสัญญาณที่เชื่อมตอกันเปนระบบการวัด
อุปกรณเหลานี้จะทําหนาทีแ่ ปลงผันปริมาณพื้นฐานที่วดั เปนสัญญาณอะนาลอก จากนั้นก็แสดง
ออกมาในรูปของการกระจัดของตัวชี้ หรือตัวเลข การประมวลผลสัญญาณที่วัดไดอาจทําได
หลายรูปแบบ ในปจจุบันอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชวยทําใหระบบการวัดทําไดสะดวกและงายขึ้น

รูปที่ 2 ก. การวัดโดยตรง

ข. การวัดโดยออม

ระบบเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกสเปนระบบที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยี สารกึ่งตัวนําไดมีความกาวหนาอยางมาก และไดนํามาพัฒนา
เปน ตัวรับรู (Sensor) และทรานสดิวเซอร (Transducer)

5. ระบบเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส
ระบบเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณโดยทั่ว ๆ ไปประกอบดวยสวนยอยอยาง
นอย 6 สวน ใน 8 สวน ดังแสดง ในรูปที่ 3
อุปกรณ
ประมวลผลขอมูล

แหลงจายกําลัง

ทรานสดิวเซอร

ตัวปรับแตง
สัญญาณ

วงจรขยาย

เครื่องบันทึก

ตัวกําเนิด
คําสั่ง

ตัวควบคุม
กระบวนการ

การวิเคราะห
ทางวิทยาศาสตร
หรือวิศวกรรม

กระบวนการควบคุม

รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมแสดงระบบเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
ทรานสดิวเซอร เปนอุปกรณที่ทําหนาที่เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงปริมาณทางกล หรือ
ปริมาณทางความรอนเปนการเปลี่ยนแปลงปริมาณทีส่ ามารถวัดคาได เชนปริมาณทางไฟฟา
แหลงจายกําลัง (Power supply) เปนอุปกรณจายพลังงานใหกับสวนตาง ๆ ของระบบ
เครื่องมือวัด
วงจรปรับแตงสัญญาณ (Signal conditioners หรือ Conditioning circuits) เปนวงจร
ทางอิเล็กทรอนิกสทําหนาทีป่ รับแตงสัญญาณจากทรานสดิวเซอร ใหมีปริมาณทางไฟฟามาก
พอที่จะนําไปใชงานได เชน Wheatstone bridge, Filters, Compensators ฯลฯ
วงจรขยาย (Amplifier) ทําหนาที่ขยายสัญญาณ ใชในระบบที่แรงดันไฟฟา (Voltage)
ที่สงออกจากทรานสดิวเซอร หรือ วงจรปรับแตงสัญญาณ มีปริมาณนอย (ขนาด mV หรือ นอย
กวา )
เครื่องบันทึก (Recorder) เปนอุปกรณวดั แรงดันไฟฟา ใชแสดงผลในรูปที่สามารถอาน
และแปลผลได อาจเปนแบบอะนาลอก หรือ ดิจิตอล
อุปกรณประมวลผลขอมูล ( Data processor ) เปนอุปกรณที่ใชรว มกับระบบเครือ่ งมือ
วัด ทํางานรวมกับ ตัวแปลงผันสัญญาณอะนาลอกเปนดิจิตอล ( Analog to digital converters ,

ADC) ทําใหสญ
ั ญาณออก (Output signal) อยูในรูปของรหัสดิจิตอล จากนั้นอุปกรณประมวลผล
ขอมูลจะทําการประมวลผลขอมูล และแสดงผลออกมาเปนกราฟ หรือตาราง
ตัวกําเนิดคําสัง่ (Command generator) ทําหนาที่ผลิตแรงดันไฟฟาควบคุมที่ใชแทน
การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอรที่สําคัญ ในกระบวนการที่กําหนดให
ตัวควบคุมกระบวนการ (Process controller) เปนอุปกรณที่ใชสาํ หรับตรวจสอบและ
ปรับแตงปริมาณใด ๆ ที่ตองการรักษาไวที่คาเฉพาะคาหนึ่งเพื่อผลิตวัสดุ หรือผลิตภัณฑ ใน
กระบวนการที่ถูกควบคุมใหเปนไปตามความตองการ

6. ความถูกตอง ความผิดพลาด และความไมแนนอน
ความถูกตอง (Accuracy) ของระบบการวัดสามารถประมาณไดในระหวางการ
ปรับเทียบเครือ่ งมือวัด สมมติวารูคาทีแ่ ทจริงของอินพุต เราสามารถบอกความถูกตองของ
เอาตพุตจากการวัดได ความถูกตองของระบบการวัดหมายถึงความสามารถของระบบที่แสดง
ผลลัพธของการวัดไดอยางถูกตอง ความถูกตองสัมพันธกับคาความผิดพลาด (Error, e) โดยที่
e = คาที่วัดได - คาที่แทจริง
เราไดนิยามการวัดวาเปนกระบวนการเปรียบเทียบเพือ่ กําหนดคาของตัวแปรทาง
กายภาพ และความผิดพลาดคือ ผลตางของคาที่วัดไดของตัวแปรกับคาแทจริง แตการวัดคาตัว
แปรในกระบวนการตาง ๆ นั้นเราไมมีทางรูคาที่แทจริงของตัวแปรนัน่ คือไมมีทางรูคาผิดพลาดที่
แทจริง
ดังนั้นเราจะใชการประมาณความผิดพลาดที่เปนไปไดในการวัดเพือ่ หาขอบเขตของ
ความผิดพลาดที่แทจริง คาประมาณนี้เรียกวา ความไมแนนอน (Uncertainty) ของคาที่วัดได
สิ่งที่สําคัญที่เราตองจําไวคอื ทุก ๆ การวัดไมวาจะวัดโดยวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร
จะตองมีความผิดพลาดเกิดขึ้น และความผิดพลาดนี้จะอยูตลอดไป ไมเคยมีและจะไมมีกรณีที่มี
คนวัดตัวแปรและไดรับคาทีแ่ ทจริงของตัวแปรนั้น
เมื่อใดก็ตามที่ทําการวัด
แหลงกําเนิดของความผิดพลาดจะถูกรวมเขาไปเปน
สวนประกอบของผลลัพธทเี่ ปนตัวไมทราบคา ถาการวัดทําซ้ําภายใตเงื่อนไขการทํางานที่คงที่
ผลลัพธที่ไดมกี ารเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนในรูปแบบที่ไมแนนอน
นั่นหมายความวา
สวนประกอบของความผิดพลาดที่ถูกรวมเขาไปในการวัดครั้งที่ 2 จะไมมีความสัมพันธกบั
สวนประกอบของความผิดพลาดในครั้งแรก ความผิดพลาดที่เกิดขึน้ ในลักษณะนีเ้ รียกวา ความ
ผิดพลาดแบบสุม สําหรับการวัดที่กระทําตอเนื่อง ในการวัดแตละครั้งมีความผิดพลาดแบบสุม
เปนสวนประกอบที่รวมเขาไปในผลการวัด
แตไมมีสวนประกอบใดที่มีความสัมพันธกันที่
สามารถนําไปทํานายผลการวัดครั้งตอ ๆ ไปได โดยการใชความรูเกี่ยวกับความผิดพลาดในการ
วัดครั้งกอน ๆ ความผิดพลาดแบบสุมสามารถลดลงไดเมื่อเพิ่มจํานวนการวัดใหมากขึ้น
ความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นโดยมีความสม่ําเสมอและประมาณคงเดิม ในการวัดคาของ
ปริมาณเดียวกันซ้ําๆ กัน ซึ่งอาจ เกิดจากสิ่งแวดลอม เชน อุณหภูมิ ความชื้น ความสั่นสะเทือน

ความดัน สัญญาณรบกวนที่ปนมากับแรงดันไฟฟา เปนตน และสงผลตอการทํางานของ
เครื่องมือวัด หรือจากตัวเครื่องมือวัดเอง เชน ความฝดของกลไกการทํางานในเครื่องมือวัด ที่มี
กลไกเปนสวนประกอบ ประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณสารกึ่งตัวนําลดลงเนื่องจากการใช
งาน หรือคุณสมบัติประจําตัวเปนตน ความผิดพลาดในลักษณะดังกลาวเราเรียกวา ความ
ผิดพลาดระบบ ความผิดพลาดระบบจะคงที่ไมสามารถทําใหลดลงไดดวยการเพิ่มจํานวนครั้ง
ของการวัด

ความถี่ ของคาที่วัดได

ความผิดพลาด
ทั้งหมด
ความผิดพลาดระบบ

xtrue
คาที่แทจริง

ความผิดพลาด
แบบสุม

x
คาเฉลีย่

xm
คาที่วัดได

ก.

ความถี่ ของคาที่วัดได

ความผิดพลาด
ทั้งหมด
ความผิดพลาด
แบบสุม

ความผิดพลาดระบบ

xtrue x
คาที่แทจริง คาเฉลีย่

xm
คาที่วัดได

ข.
รูปที่ 4
ความผิดพลาดเหลานี้ถึงแมจะทราบแหลงที่กอใหเกิดอยูบาง แตการหาปริมาณความ
ผิดพลาดแนนอนจากแตละแหลงเปนเรื่องที่ยากมาก ถึงแมผลรวมความผิดพลาดทั้งหมดมีความ
เปนไปไดที่มคี าสม่ําเสมอ
แตความผิดพลาดจากแตละแหลงจะไมสงผลความผิดพลาดอยาง
สม่ําเสมอ ความผิดพลาดระบบเปนคาคงตัวสําหรับชวงของการทดลอง และมีผลตอทุก ๆ การ
วัดของตัวแปรดวยปริมาณที่เทากัน เราไมสามารถสังเกตความผิดพลาดระบบในขอมูลการวัดได

แตสําหรับระบบการวัดที่ไดมีการตั้งเปาไวแลว ผูวัดจะสังเกต เห็นความผิดพลาดระบบ (เชน
การวัดเพื่อการสอบเทียบเครื่องมือวัด)
จําไววา ผูทําการทดลองจะไมเห็นเปาหมายของการ
ทดลอง แตสมมติวาเปาหมายที่ตองการคือคาเฉลี่ยของการวัด
ความผิดพลาดนิยามวาเปนความแตกตางระหวางคาที่แทจริงของพารามิเตอรทถี่ ูกวัด
และคาทีว่ ัดได ในเมื่อเราไมเคยรูคาทีแ่ ทจริง เราจึงไมเคยรูความผิดพลาด ถาเรารูความผิด
พลาดเราจะสามารถแกไขขอมูลใหถูกตองได นั่นคือเหตุผลหลักที่ตองปรับเทียบเครื่องมือวัด ใน
การวัดคาปริมาณในกระบวนการ ความผิดพลาดเปนตัวไมทราบคาและเราไมสามารถทราบคา
ได สิ่งที่ตอ งการตอไปคือการประมาณความถูกตองหรือความไมแนนอนของการอางอิงความ
ผิดพลาด ความผิดพลาดในคาคงตัวปรับเทียบเปนตัวไมทราบคา แตความไมแนนอนเปน
การประมาณขีดจํากัดหรือขอบเขตของความผิดพลาด ดวยระดับความเชื่อมั่นคาหนึ่ง
ดังนั้นความไมแนนอนคือการประมาณขอบเขตของความผิดพลาดซึ่งเราคาดวาความ
ผิดพลาดจะอยูในชวงนั้น ภายใต ชุดของเงื่อนไขที่กําหนดใหซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
วัด
ความไมแนนอนไมใชความผิดพลาดเปนเพียงการประมาณขอบเขตของความ
ผิดพลาดเทานั้น

7. ความเที่ยง
ความเที่ยง (Precision) หรือความสามารถในการวัดซ้าํ ได (Repeatability) ของระบบ
การวัดหมายถึง ความสามารถ ของระบบในการอานคาเฉพาะไดซ้ํา ๆ โดยเปนอิสระจากการ
ปอนคาเฉพาะของอินพุต ความผิดพลาดความเที่ยงหรือความผิดพลาดแบบสุม (Precision or
random error) เปนการวัดความแปรปรวนแบบสุมที่คาดหวังในระหวางการทดลองวัดซ้ํา
แนวคิดของความเที่ยง ความถูกตอง ความผิดพลาดแบบสุมและความผิดพลาดระบบ
ในการวัดสามารถแสดงได โดยการยิงเปา ดังแสดงในรูปที่ 5 เมื่อเปาหมายคือวงกลมใจกลาง
เปา จุดดําคือตําแหนงที่เปาถูกยิง

ก) ความเที่ยงสูง
ความถูกตองต่ํา

ข) ความถูกตองเฉลีย่ ดี
ความเที่ยงต่ํา

ค) ความถูกตองสูง
ความเที่ยงสูง

รูปที่ 5 แสดงระดับความถูกตองและความเทีย่ ง

ง) ความถูกตองต่ํา
ความเที่ยงต่ํา

รูปที่ 5 ก) กระสุนทั้งหมดเขาเปาเปนบริเวณแคบ ๆ แตหางจากวงกลมใจกลางเปาแสดง
วา มีความเทีย่ งสูง แตมีความถูกตองต่ํา มีความผิดพลาดแบบสุมต่ํา แตความผิดพลาดระบบสูง
รูปที่ 5 ข) กระสุนกระจายอยูรอบ ๆ ใจกลางเปา แสดงถึงคาเฉลี่ยความถูกตองดี แต
ความเที่ยงคอนขางต่ํา ความผิดพลาดแบบสุมและความผิดพลาดระบบต่ํา
รูปที่ 5 ค) กระสุนทั้งหมดเขาวงกลมใจกลางเปามีการกระจายของรอยกระสุนเล็กนอย
แสดงถึงมีความเที่ยงสูง ความถูกตองสูง ความผิดพลาดแบบสุมต่ํา และความผิดพลาดระบบต่าํ
รูปที่ 5 ง) การกระจายของรอยกระสุนมาก แสดงถึงความเที่ยงต่าํ ความถูกตองต่ํา
ความผิดพลาดระบบและความผิดพลาดแบบสุมสูง

8. ความผิดพลาดในกระบวนการวัด
ความผิดพลาดสวนใหญสามารถจัดไดเปน 2 ประเภทคือ
1. ความผิดพลาดระบบ หรือความผิดพลาดไบแอส (Systematic, bias error) ไดแก
- ความผิดพลาดสอบเทียบ (Calibration error)
- ความผิดพลาดภาระ (Load error)
- ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของเครื่องมือ
- ขีดจํากัดของความละเอียดของระบบ
2. ความผิดพลาดความเทีย่ งหรือความผิดพลาดแบบสุม (Precision, or random error)
ไดแก
- ความผิดพลาดของผูใช
- ความผิดพลาดเนื่องจากอุปกรณถูกรบกวน
- ความผิดพลาดเนื่องจากสภาวะแวดลอมการวัดไมคงที่
- ความผิดพลาดเนื่องจากความไวของระบบการวัดไมเพียงพอ
ระบบเครื่องมือวัดที่ออกแบบดีนั้นจะจํากัดคาความผิดพลาดใหนอยที่สุดซึ่งจะตองอยู
ภายใตขอบเขตที่ยอมรับได โดยคาที่วัดไดนั้นจะมีความเที่ยงตรง ในการวิเคราะหทางวิศวกรรม
หรือการควบคุมกระบวนการ ความผิดพลาดสามารถ เกิดขึ้นไดจากสาเหตุตอไปนี้
8.1 การสะสมความผิดพลาดที่ยอมรับไดในแตละสวนของระบบ
อุปกรณทุกตัวในระบบเครือ่ งมือวัดจะมีความถูกตองในขอบเขตที่จาํ กัด
ซึ่ง
ผูผลิตจะระบุไว เชน เครื่องบันทึกสัญญาณมีความถูกตอง 2%ของคาเต็มสเกล ดังนั้นเมื่อนํา
เครื่องบันทึกสัญญาณนี้ไปใชงานจึงตองอยูในชวงการวัดที่ให ความถูกตองที่กําหนด เครื่องมือ
วัดที่มีความถูกตอง 2% สามารถใหคาความผิดพลาดไดมากกวา 2% หรือเกิด ความไมแนนอน
ในการวัดถานําไปใชนอกชวงจํากัดที่ผูผลิตกําหนดไว

เอาต พตุ Qo

8.2 การทําหนาที่ไมถูกตองของเครื่องมือวัด
สาเหตุของการทําหนาที่ไมถูกตองของเครื่องมือวัด เนื่องมาจากอุปกรณแตละ
สวนของเครื่องมือวัดไมไดรับการดูแลและบํารุงรักษาตามระยะเวลาทีผ่ ูผลิตกําหนด ไมไดรับ
การสอบเทียบ (Calibration) อยางสม่ําเสมอ หรือไมมีการปรับคาเอาตพุตใหเปนศูนยเมื่ออินพุต
เปนศูนย (Zero offset) หรือใชเครื่องมือนอกชวงการวัด (Span) ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได
คา เบี่ยงเบนที่ยอมรับได
เบีย่ งเบนจาก
แนวเสนตรง
∆Qo
∆Qi

s

Zero offset
Zo
O

QiL

อินพุต Qi

QiR

รูปที่ 6
ความผิ ดพลาด
เนื่อ งจากการปรับเทีย บ

ความผิ ดพลาด
เนื่อ งจาก Zero-offset
การตอบสนองที่คาดหมาย

การตอบสนองจริง
Qo

Qo

การตอบสนองจริง

การตอบสนองที่คาดหมาย

Qi

(ก)

Zero
offset

Qi

(ข)

ความผิ ดพลาดเนื่อ งจาก
การใชงานนอกชวงการวัด
การตอบสนองที่คาดหมาย
Qo

การตอบสนองจริง

Qi

(ค)
รูปที่ 7 แสดงความผิดพลาดซึ่งเปนผลของ (ก) การปรับเทียบ (ข) Zero- offset และ
(ค) การใชงานผิดชวง
8.3 ผลของการติดตั้งทรานสดิวเซอรบนกระบวนการ
การเลือกและการติดตั้งทรานสดิวเซอรในกระบวนการนั้นจะตองไมเกิดผล
กระทบหรือทําใหกระบวนการเปลี่ยนไป ไมเชนนั้นแลวจะทําใหเกิดความผิดพลาดขึ้น และการ
วัดจะไมมีความหมายหรือนําไปสูความผิดพลาด
ในการวัดสวนมากขนาดและน้ําหนักของ
ทรานสดิวเซอรควรจะเล็กกวาขนาดและน้ําหนักของสวนประกอบทีต่ องการวัด หรือกระบวนการ
และในขณะเดียวกันทรานสดิวเซอรควรใชแรงหรือพลังงานจากกระบวนการเพียงเล็กนอย
เพื่อใหทํางานได โดยไมมีผลตอกระบวนการ
ตัวอยางความผิดพลาดที่เกิดจากทรานสดิวเซอร พิจารณาการวัดความถี่จาก
การสั่นของเหล็กสปริง ดังรูปที่ 8 ความถี่ของเหล็กสปริงนี้ขึ้นอยูกับคาคงตัวของสปริงและมวล
ของเหล็กสปริง เมื่อนําอุปกรณวัดความถี่ไปติดตั้งบนเหล็กสปริง จะทําใหมวลรวมของเหล็ก
สปริงเปลี่ยนไป และการกระจายมวลบนแผนเหล็กสปริงไมสม่ําเสมอ มีผลใหความถี่ที่อุปกรณ
วัดไดผิดพลาดไปจากความถี่ที่แทจริง

อุ ปกรณ วัดความถี่

เหล็ ก สปริง

ก

ข

รูปที่ 8 ความถี่ของเหล็กสปริงที่วัดไดจะมีความผิดพลาด เมื่อมวลของอุปกรณที่ติดตั้ง
มีขนาดใหญเมื่อเทียบกับมวลของเหล็กสปริง

อีกตัวอยางหนึ่งเชนการตอมาตรวัดทางไฟฟาเขากับวงจรโดยมาตรวัดนั้นเขาไปเปน
สวนหนึ่งของวงจร และใชพลังงานสวนหนึ่งในวงจรในการแสดงคา ดังรูปที่ 9
R

R

i

i

V

V

A

ก)
ข)
รูปที่ 9 กระแสที่ไหลในวงจร (ก) จะมีคามากกวากระแสในวงจร (ข) เนื่องจากกระแสสวนหนึ่ง
ถูกมาตรวัดกระแสใชไป
8.4 ความผิดพลาดเนื่องจากความไวคู
ตามปกติแลวทรานสดิวเซอรจะถูกออกแบบมาเพื่อใชในการวัดปริมาณอยางใดอยาง
หนึ่งเพียงอยางเดียวเทานั้น เชน วัดความดัน หรือวัดแรง อยางไรก็ตามตัวทรานสดิวเซอรอาจมี
ความไวตอปริมาณอื่นดวย เชน อุณหภูมิ หรือความเรง ถานําทรานสดิวเซอรไปวัดปริมาณ
บางอยาง เชน ความดัน ในกระบวนการที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ก็สามารถเกิดความผิดพลาด
ขึ้นไดจากความไวคู คือทรานสดิวเซอรวัดปริมาณสองปริมาณในเวลาเดียวกัน ผลของความไวคู
แสดงดังรูปที่ 9 จากรูปจะเห็นวา ความผิดพลาด 2 อยางเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณทั้งสองมีผลทําให
ทรานสดิวเซอร หรือเครื่องมือวัดเปลี่ยนแปลง พรอมกันในชวงของการวัด ความผิดพลาดอยาง
แรกคือ เลื่อนศูนย (Zero shift) เปนผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ 2 หลังจากที่ไดทํา
การปรับศูนยเพื่อทําการวัดปริมาณที่ 1 แลว ความผิดพลาดอยางที่สองคือ การเปลี่ยนความไว
ของทรานสดิวเซอร ความไวของเครือ่ งมือวัดจะเปนความไวรวมของปริมาณทั้งสอง ความ
ผิดพลาดทั้งสองจะมีความสําคัญตอ ทรานสดิวเซอรที่ไดรับการออกแบบไมดี
ในบางการทดลองปริมาณที่สองเปลี่ยนเปนฟงกชันของเวลา ในกรณีนี้ Zero offset และ
ความไวก็จะเปลี่ยนเปน ฟงกชันของเวลาดวย การเปลีย่ นแปลง Zero offset หมายถึง การไหล
เลื่อนศูนย (Zero drift ) และการเปลี่ยนแปลงความไว เรียกวา การไหลเลื่อนความไว
(Sensitivity drift)

เอาตพตุ Qo

ความผิดพลาดเนื่องจาก

การตอบสนองจริง

Zero offset

ความผิดพลาดทั้งหมด

การตอบสนองคาดหวั ง
ความผิด พลาดเนื่องจาก
การปรับเทียบ

การเปลีย่ นแปลงความไว
Zero
offset

อินพุต Qi

รูปที่ 10 การเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองของเครื่องมือวัดเนื่องจากผลของความไวคู
8.5 ความผิดพลาดเนื่องจากแหลงอื่น ๆ
แหลงกําเนิดความผิดพลาดอื่น ๆ ที่สําคัญไดแก
-สายตอหรือสายไฟ (Lead wire) ความตานทานของสายตอจะมีผลทําใหเกิด
การลดทอน สัญญาณที่มา จากทรานสดิวเซอร
-สัญญาณรบกวน (Noise) สวนใหญเกิดจากแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ทั้งหลายซึ่งสายตอจะเปนตัวเก็บสัญญาณรบกวนเหลานี้
-ตัวผูว ัดเอง ผูวัดจะตองบันทึกความไวของแตละสวนของระบบเครือ่ งมือวัดให
ถูกตอง และตองทําการปรับศูนยในแตละสวนใหถูกตอง และสุดทายตองอานคาจากตัวแสดงผล
ใหถูกตอง
9 ฮีสเตอรีซสี
ฮีสเตอรีซีส (Hysteresis) เปนปรากฏการณที่เอาตพตุ ที่ไดในขณะที่เพิ่มอินพุตขึน้ กับ
เอาตพุตในขณะที่ลดอินพุตลง (อินพุตมีคาเดียวกัน) มีคาไมเทากัน ดังแสดงในรูปที่ 11 ฮีสเตอรี
ซีสเปนลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัดบางประเภทซึง่ มีผลตอความถูกตองและความเที่ยงของ
เครื่องมือวัด

10. บทสรุป
งานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ตองใชขอมูลจากการวัดโดยใชเครื่องมือวัดจะ
ถูกตองหรือผิดพลาดขึ้นอยูกับความรูความเขาใจอยางดีของผูใชเครือ่ งมือวัดชนิดนั้นๆ นับตั้งแต
วิธีการใชจนถึงการจดบันทึกตัวเลขที่ไดจากการวัด ผูที่ทําการวัดปริมาณทางกายภาพจะตองรู
วาอะไรบางทีอ่ าจเปนสาเหตุที่ทําใหคาทีไ่ ดจากการวัดมีความคลาดเคลื่อน และตองหาวิธีที่จะ
ทําใหความคลาดเคลื่อนในการวัดครั้งนั้นมีนอยที่สุด เปนไปไมไดที่จะสามารถวัดปริมาณทีไ่ ม
ทราบคาไดถกู ตองเพราะเราไมเคยรูเลยวาปริมาณที่กําลังวัดอยูนั้นมีคาที่แทจริงเปนเทาไร นั่น
หมายความวาเราไมเคยรูคา ความผิดพลาดในการวัด สิ่งที่ไดจากการวัดคือคาเฉลี่ยจากการวัด
หลาย ๆ ครัง้ บวกกับความไมแนนอนซึ่งก็คือขอบเขตของคาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการวัด
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