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คำนำ

ทีมงานผลิตและสอบเทียบเครื่องมือวัดของ VAISALA 

Oyj.Finland ต้องการแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ จากประสบการณ์

ของพวกเขาให้กับลูกค้าต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานที่สำคัญ

ของการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จึงร่วมกันเขียน

หนังสือ Calibration Book ขึ้น โดยเรียกทีมงานของตนว่า 

Calibration Book Project Team อันประกอบด้วยบุคคลชื่อต่อ

ไปนี้ Janne Kivilaakso, Antero Pitkäkoski, Jori Valli, Mike 

Johnson, Nobuo Inamoto, Masaki Saito. 

 

ขอบเขตของบทความ

จากความรู้ในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนโลกนั้น 

เราต้องเข้าใจและควบคุมสิ่งต่าง ๆ บนพื้นฐานของ

ข้อมูลที่แท้จริง การกระทำการวัดด้วยเครื่องมือวัด

เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในงานสาขาต่าง ๆ อย่างไร

ก็ตาม การมีเครื่องมือวัดใช้งานจะเป็นเพียงส่วน-

หนึ่งของภาพเท่านั้น ผู้ใช้จะต้องสร้างความมั่นใจ

ในข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวัดนั้นว่าเป็นที่เชื่อถือได้

และเที่ยงตรง ตามธรรมชาติแล้วเครื่องมือวัดก็จะ

ต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และใช้อย่างถูกวิธี 

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ประโยชน์ต่อผู้

อ่านมากเท่าที่จะเป็นได้ในงานที่ทำการวัด และมุ่ง

ให้ผู้อ่านและองค์กรของตนสามารถประเมินวิธี

ปฏิบัติที่เหมาะสม ที่จะทำให้มั่นใจในผลการวัดว่า

ได้คุณภาพตามที่ต้องการ เราหวังว่าบทความนี้จะ

ให้ข้อมูลกรอบของงานที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถ

คิดความสัมพันธ์กับงานของแต่ละคนได้ 

บทความจะกล่าวถึงการสอบเทียบเครื่อง-

มือวัด (calibration) เบื้องหลังความจำเป็นของ

การสอบเทียบมาตรฐาน องค์ประกอบที่ทำให้ต้อง

กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (calibration) เบื้อง-
หลังความจำเป็นของการสอบเทียบมาตรฐาน องค์-

ประกอบที่ทำให้ต้องมีการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ จะมี
การให้ข้อมูลจำเพาะบางอย่างที่เกี่ยวกับการสอบเทียบมาตรฐาน
ทางความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง อุณหภูมิ และความดัน
บรรยากาศ 

มาตรฐานเครื่องมือวัด 
 

แปลและเรียบเรียงจากCALIBRATIONBOOKของVAISALAOyj.Finland 

(ได้รับการอนุญาติจากVAISALAOyj.Finland) 

แปลและเรียบเรียง:สุพจน์ตุงคเศรวงศ์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา

บริษัทเมเชอร์โทรนิกซ์จำกัด

รอบรู้เรื่องการสอบเทียบ
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มีการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ จะมีการให้ข้อมูลจำเพาะ

บางอย่างที่เกี่ยวกับการสอบเทียบมาตรฐานทางความชื้นสัมพัทธ์ 

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง อุณหภูมิ และความดันบรรยากาศ ผู้สนใจ

กรุณาติดตามอ่านเป็นตอน ๆ ต่อไป 

บทที่1กล่าวนำด้วยคำถามว่า

“ขณะนี้เวลาเท่าใด?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นคำถามที่ง่าย ๆ แต่ตอบยาก “คุณจะทราบได้อย่างไร

ว่าเวลาที่ถูกต้องจริง ๆ ในขณะนี้เป็นเวลาเท่าใด” ประชาชน

ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการสอบเทียบมาตรฐาน และปรับตั้งนาฬิกา

ของเขาเมื่อจำเป็น ซึ่งมาตรฐานใช้งาน (working standards) 

เช่น นาฬิกา สามารถพบเห็นได้ทั่วไป จะเรียกว่าเป็นกิจกรรม

ธรรมดาก็ว่าได้ที่จะปรับตั้งนาฬิกาของเราตามเวลาอ้างอิงที่เรา

เชื่อถือ เช่น เทียบจากวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

การสอบเทียบมาตรฐานและการปรับตั้งตามเวลาที่ถูก-

ต้องเป็นทางการ ทำให้เราต้องมีการสอบกลับมาตรฐาน (tracea-

bility) ทางเวลาได้ ลองจินตนาการดูว่าโลกจะดำเนินไปอย่างไร 

ถ้าเราไม่มีต้นกำเนิดเวลาเดียวกัน ทุกคนก็จะตีความบอกเวลา

ของแต่ละคน รถไฟและเครื่องบินก็จะออกเดินทางตามเวลาของ

บริษัทตน ส่วนผู้โดยสารก็อาจจะมาทันหรือไม่ทันการขึ้นรถไฟ

หรือเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนาฬิกาของผู้โดยสารเหล่านั้นว่าถูก-

ต้องหรือคลาดเคลื่อนไปมากน้อยเพียงใด 

จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าการสอบเทียบ

มาตรฐานนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเราเคยทำมาแล้วในชีวิต

ประจำวันและมันก็เป็นเรื่องสำคัญ จริงไหม ? 

หน่วยสากล(TheInternational

SystemofUnits:SI) 

ในภาพรวมของการวัดทั้งหมดต่างอยู่บน

ข้อตกลงร่วมกัน คือ การใช้หน่วยสากล ซึ่งสิ่งนี้

ทำให้เรามั่นใจว่าเราใช้ปริมาณเดียวกันและการ

วัดที่กระทำด้วยเครื่องวัดต่างแบบ ต่างชนิด ต่าง

สถานที่ สามารถเปรียบเทียบผลกันได้ เพียงแต่ว่า 

ยิ่งห่างไกลจากหน่วยสากล ก็จะยิ่งมีความไม่

แน่นอนของผลการวัดที่มากขึ้นในรูปของความ

เที่ยงตรงสัมบูรณ์ (absolute accuracy)  

ถ้าท่านต้องการรู้เรื่องหน่วยการวัดสากลมาก

ขึ้น ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Interna-

tional Bureau of Weights and Measures: 

BIPM ที่ http://www.bipm.org/en/si/ 

 

เหตุใดจึงต้องการการวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบสำคัญของการวัด คือ การ

ทำความเข้าใจว่าเมื่อไรจึงมีความสำคัญที่จะต้องรู้

ถึงความน่าเชื่อถือของผลการวัด สิ่งต่าง ๆ ถูกทำ 

การวัดเพื่อหาข้อมูล ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัว  

มันเอง 

ค่าของข้อมูลจะประเมินความต้องการ

กระบวนการวัดที่เหมาะสมที่สามารถยืนยันได้ 

ความต้องการเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกเครื่อง-

มือวัด และวิธีสอบเทียบมาตรฐาน 
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เราจะนิยามคุณค่าของข้อมูลที่ได้รับได้

อย่างไร ? สิ่งนี้มาจากที่ว่า “เหตุใดคุณจึงต้องการ

ข้อมูลที่จะได้จากการวัด” ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้ 

ผลการวัดมีผลกระทบต่องานสาขาต่าง ๆ 

คือ 

หากผลการวัดผิดพลาดมากเกินไป จะมี  

ผลกระทบต่อชีวิตและธุรกิจต่าง ๆ เช่น 

●  การวัดอุณหภูมิผิดพลาด ทำให้ผลผลิต

เสียหายจำนวนมากขึ้น 

●  การชั่งน้ำหนักผิดพลาดในการซื้อขาย

สินค้า เช่น มันสำปะหลัง ทำให้เกิดการได้เปรียบ-

เสียเปรียบมากเกินควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  การตวงปริมาตรผิดพลาดในการซื้อ

ขายสินค้า เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดการได้

เปรียบเสียเปรียบมากเกินควร 

●  การวัดอุณหภูมิผิดพลาดในการอบฆ่า

เชื้อโรคในการผลิตอาหาร ทำให้อาหารเสียหาย

หรือมีอันตรายต่อผู้บริโภค 

●  การวิจัยย่อมมีผลการวัด และทดสอบ  

ที่จำเป็นต่อการผลิตที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลตาม

ต้องการ 

●  การวัดที่ถูกต้องทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ 

จากเครื่องจักร ต่างสถานที่ ต่างเวลากัน ก็สามารถนำมาใช้  

ร่วมกันหรือใช้แทนกันได้ บริษัทผลิตสินค้าต่าง ๆ จะมีข้อกำหนด

วิธีผลิตที่จะได้สินค้าตรงตามความต้องการ ซึ่งเครื่องมือวัดใน

การผลิตที่ถูกสอบเทียบมาตรฐานอย่างถูกต้องเหมาะสม ก็จะ

ช่วยให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการทันที 

การปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน

การจัดทำระบบสอบเทียบมาตรฐานที่มีประสิทธิผล คุณ

จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

●  ทำความเข้าใจถึงคุณค่าของข้อมูลที่จะได้จากการวัด 

●  กำหนดเครื่องมือวัดที่จะใช้ 

●  จัดตั้งกระบวนการที่ เหมาะสมในการสอบเทียบ

มาตรฐานเครื่องมือวัดของคุณ 

 

ความต้องการการสอบเทียบมาตรฐาน

ความต้องการระบบสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด 

ปกติแล้วจะถูกกำหนดตามกฎระเบียบท้องถิ่นนั้น ๆ หรือโดย

ความคาดหวังของลูกค้า หรือความต้องการจากภายในองค์กร

ของตนเอง 

ในกรณีตามกฎหมาย ก็จะต้องทำเต็มรูปแบบของการ

สอบเทียบที่ออกแบบไว้ 

กรณีตามความต้องการของลูกค้าที่มีการใช้มาตรฐาน

บริหารคุณภาพ (QMS) เช่น ISO 9000:2000, QS 9000, ISO 

16949:2002, Good Laboratory Practice: GLP ต่างก็มีข้อ

กำหนดต่ำสุด และแนวทางปฏิบัติเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องมือ

วัดของแต่ละมาตรฐานที่เลือกใช้ 
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มาตรฐานบริหารคุณภาพ(QMS)

ตัวอย่าง QMS ที่สำคัญ คือ 

ISO 9000:2000 สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต และการ

บริการต่าง ๆ  

QS 9000 สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และ  

ชิ้นส่วน 

ISO/TS 16949:2002 สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

รถยนต์และชิ้นส่วน 

Good Laboratory Practice: GLP สำหรับห้องปฏิบัติ-

การทดสอบ 

ISO 10012 Measurement Management Systems -  

สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดโดยเฉพาะ 

ISO/IEC 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ และ  

สอบเทียบมาตรฐาน ใช้ในการรับรองคุณภาพ และความสามารถ

ที่ใช้อย่างกว้างขวาง 

ANSI/NCSL Z 540 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและ

สอบเทียบมาตรฐาน ใช้ในการรับรองคุณภาพ และความสามารถ

ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบมาตรฐานใน

สหรัฐอเมริกา 

MIL-STD-45662A สำหรับห้องปฏิบัติการ

ทดสอบและสอบเทียบมาตรฐานในสหรัฐอเมริกา 

ได้เลิกใช้ไปตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2538 ถ้าต้องการ

ใช้ ให้ใช้ ISO 10012 หรือ ANSI/NCSL Z 540 แทน 

 

การสอบกลับมาตรฐานสากล

(traceability)

การให้บริการสอบเทียบมาตรฐานแต่ละ

ชนิด จะต้องดำรงการเชื่อมโยงการสอบกลับถึง

มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิผล มาตรฐานที่

ใช้งานจะต้องได้รับการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติ-

การภายนอกองค์กรมาก่อน จึงจะนำมาใช้สอบเทียบ

ภายในองค์กร (in-house) ต่อไป ถ้ามีมาตรฐาน

ระดับ Working Standard ก็จะต้องถูกสอบเทียบ

กับ Primary Standards (ดังรูป) รวมทั้งการวัด
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สนับสนุนอื่น ๆ เช่น 

1. การสอบเทียบทางความดัน อุณหภูมิ

ของเครื่องมือจะต้องถูกวัด และนำมาคำนวณค่า

แก้ไข (correction) เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดก็จะต้อง

ถูกสอบเทียบมาตรฐานด้วย 

2. การสอบเทียบเครื่องแปลงสัญญาณ

ความดัน (pressure transmitter) ส่งเป็นสัญญาณ

ออก 4-20 mA มัลติมิเตอร์ที่ใช้วัดกระแส 4-20 

mA ก็จะต้องถูกสอบเทียบมาตรฐานด้วย และจะ

ให้สมบูรณ์ตามนิยามของการสอบกลับมาตรฐาน

สากล การวัดเหล่านี้จะต้องระบุค่าประมาณความ

ไม่แน่นอนของการวัดไว้อย่างชัดเจนด้วย 

 

 

 

 

 

 

ถามหาค่าความไม่แน่นอน

ของการวัดเมื่อต้องการ

การสอบเทียบมาตรฐาน

ศูนย์บริการสอบเทียบมาตรฐานเชิงพาณิชย์

บางแห่งไม่มีการระบุการประเมินค่าความไม่แน่-

นอนของผลการวัดไว้ในใบรับรองการสอบเทียบ 

(calibration certificate) หากไม่มีการสั่งขอแยก

ต่างหาก บางแห่งไม่สามารถคำนวณหาให้ได้ คุณ

จึงควรพิจารณาเรื่องผู้ให้บริการที่มีความสามารถ

เพียงพอเหมาะสม หากทำได้ควรเลือกผู้ให้บริการ

ที่มีความสามารถพอ มีค่าความไม่แน่นอนของ

การวัดต่ำกว่า 1 ใน 3 ของคุณภาพเครื่องมือของ

คุณ เพื่อจะได้ไม่เป็นการลดเกรด (ระดับ) เครื่อง-

มือของคุณลงไปจากเดิม 

 

เอกสารระบบสอบเทียบมาตรฐาน

ในทุกระบบบริหารคุณภาพ (QMS) จะมี

ข้อกำหนดให้มีการสอบเทียบตามช่วงเวลาที่

กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ด้วยระบบเอกสารที่มีการรับรองไว้แล้ว 

ซึ่งระบบเอกสารนี้ อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ   

ดังต่อไปนี้ 

1.  ระบบบริหารองค์กร กล่าวถึง 

●  ความรับผิดชอบ ข้อกำหนดหน้าที่การงาน แผนฝึก

อบรม และบันทึกการอบรม 

●  แผนการทบทวนระบบบริหาร และบันทึกการประชุม 

2. ทำทะเบียนเครื่องมือวัด 

●  มีระบบบ่งชี้เครื่องมือวัดรายตัว ซึ่งอาจหมายถึงมี

ระบบตัวเลขบ่งชี้ติดประจำตัวเครื่องวัดแต่ละตัว 

●  ทะเบียนจะต้องมีประวัติเครื่องมือวัด รวมทั้งเวลาที่

จะต้องสอบเทียบครั้งต่อไป 

3.  มีการออกแบบใบรับรองการสอบเทียบ (calibration 

certificate) เอกสารนี้จะต้องจัดเก็บรักษาไว้ตาม ระยะเวลาที่

กำหนดในระบบคุณภาพ (QMS) 

4.  มีกระบวนการปฏิบัติต่อเครื่องมือวัดที่บกพร่องผิด-

พลาด 

5.  มีกระบวนการรับความเห็นจากลูกค้า การแก้ไข  

ข้อร้องเรียน การแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง และการป้องกัน

การผิดพลาด 

6.  แผนการตรวจสอบคุณภาพ และบันทึกผลการตรวจ-

International 
level 

Customer 

Working Standard 

Primary Standard 

National Standard 

SI-Units 

Calibration of Customer Instruments 

National Measurement 
Standards Laboratory 

In-house Laboratory or 
Accredited Calibration 
Laboratory 
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สอบครั้งก่อน ๆ การค้นหาและแก้ไขข้อบกพร่อง 

เพิ่มเติมจากสิ่งต่าง ๆ ที่ทำรายการไว้ในบทก่อนหน้านี้ 

การบริการสอบเทียบจะต้องทำเอกสารต่อไปนี้ 

1. เครื่องมือวัด อุปกรณ์เสริม สภาพ ผลการพิสูจน์ 

(verification) และการซ่อมบำรุง 

2. การสามารถสอบกลับถึงมาตรฐานสากล (tracea-

bility) 

3.  การคำนวณค่าความไม่แน่นอน 

4.  คู่มือการทำการสอบเทียบมาตรฐาน 

5.  เสถียรภาพ (stability) ของเครื่องมือมาตรฐานอ้างอิง 

(reference equipment) 

6.  แผนการเปรียบเทียบการสอบเทียบและผลที่ได้ 

 

ความใช้ ได้ของการสอบเทียบ

(validityofcalibration)

ใบรับรองการสอบเทียบแสดงสมรรถนะของเครื่องมือวัด 

ณ เวลาที่ทำการสอบเทียบ และสภาพขณะสอบเทียบฯ  

หลังการสอบเทียบฯแล้ว เครื่องมือวัดควรถูกปิดผนึก 

(sealed) เพื่อปกป้องความสมบูรณ์หลังการปรับจากการสอบ-

เทียบฯ มาแล้ว ดังตัวอย่างในรูป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาสอบเทียบฯใหม่

ระบบคุณภาพจะต้องมีการกำหนดกระบวนการ (pro-

cedure) ประเมินระยะเวลาทำการสอบเทียบใหม่ไว้ ระยะเวลา

นี้จะต้องถูกบันทึกในระบบบำรุงรักษาเครื่องมือวัดของแต่ละ

เครื่อง 

เครื่องมือวัดแต่ละเครื่องจะต้องมีสติกเกอร์

ติดแสดงวันสอบเทียบครั้งต่อไป ศูนย์สอบเทียบฯ

สามารถจัดทำได้หากได้รับความเห็นชอบจาก

ลูกค้า 

ต้องมีกระบวนการในระบบคุณภาพว่าจะ

ดูแลจับถือเครื่องมือวัด และนำออกจากการบริการ

อย่างไร เมื่ออายุการสอบเทียบฯเกินเวลาที่กำหนด

หรือสติกเกอร์สอบเทียบหรือตราผนึกการสอบ-

เทียบฯ ฉีกขาดหรือหายไป 

ต้องมีกระบวนการในระบบคุณภาพว่าการ

ใช้การวัดที่ต้องการที่สุดนั้นมีการรักษาความ

ปลอดภัยและความมั่นคงอย่างไร  

ตัวอย่าง โดยการใช้เครื่องมือวัด 2 ตัว ที่

อิสระจากกันอย่างต่อเนื่อง และเปรียบเทียบผล  

ที่อ่านได้ ทำการเปรียบเทียบเป็นระยะ ๆ ระหว่าง

เครื่องมือวัดในการผลิตกับมาตรฐานใช้งาน (working 

standard) เป็นบางจุด (spot checking) 

 

เอกสารอ้างอิง 

CALIBRATION BOOK ของ VAISALA Oyj. 

Finland, April 2006 
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