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ค�ำถำม : รูปที่ 1 เส้นใดตรงที่สุด?

จำกรูปมีเส้น a, b และ c ท่ำนคิดว่ำเส้นใดตรงที่สุด?
หากเราจะตัดสินว่าเส้นใดตรงที่สุดน้ัน ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจว่า

ความตรง คือ อะไรเสียก่อน
ความตรงคืออะไร?
ท�าไมเราต้องวัดความตรง?
ควำมตรง คือ ระยะระหว่างเส้นท่ีขนานกันสองเส้นท่ีครอบคลุม

จุดสูงสุดและจุดต�่าสุดของเส้น ที่พิจารณา
ในปัจจุบันเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง

หลายประเภทต้องการความตรงค่อนข้างสูง เช่น แกนเล่ือนของเครือ่งจกัร 
เครื่องวัด 1-2-3 มิติ Linear Scale การส�ารวจ การก่อสร้าง จนกระทั่ง 
อุปกรณ์พื้นฐานอย่างไม้บรรทัด ต่างก็ต้องการความตรง

รูปที่ 2 เครื่องมือที่ต้องใช้ความตรงในการท�างาน

เพื่อให้เข้าใจความหมายของความตรงเราจ�าเป็นต้องทราบ
ลกัษณะของความตรงให้ละเอยีดมากขึน้ โดยในปัจจบุนัลกัษณะความตรง
ที่นิยมใช้กันมีอยู่ด้วยกันสามแบบ ได้แก่ แบบ Endpoints แบบ Linear 
Regression และแบบ ISO 1101 ทั้งสามแบบมีข้อดีและข้อด้อยต่างกัน
ไปตามสภาพการใช้งาน

1. แบบ Endpoints 

ความตรงแบบ Endpoints เกิดจากการลากเส้นตรง (เส้นประ) 
จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายดังรูป ค่าความตรงแบบ Endpoints คือ ค่า
ระยะระหว่างเส้นคูข่นานทีข่นานกบัเส้นประ โดยเส้นหนึง่ลากผ่านสดุสงูสดุ
และอีกเส้นหนึ่งลากผ่านจุดต�่าสุด 

รูปที่ 3 ความตรงแบบ Endpoints

2. แบบ Linear Regression

ความตรงแบบ Linear Regression เกิดจากการสร้างเส้นตรง 
(เส้นประ) ด้วยวิธีการ Least Square [1] ดังรูป ค่าความตรงแบบ Linear 
Regression คือ ค่าระยะระหว่างเส้นขนานที่ขนานกับเส้นประ โดยเส้น
หนึ่งลากผ่านจุดสูงสุดและอีกเส้นหนึ่งลากผ่านจุดต�่าสุด

รูปที่ 4 ความตรงแบบ Linear Regression 

หมายเหตุ [1] Least Square method เป็นวิธีการสร้างเส้นตรง
ให้เป็นตัวแทนของข้อมูลโดยการเฉลี่ย โดย ตั้งสมมติฐานว่าเส้นตรง (เส้น
ประ) นั้นมีความสัมพันธ์เป็นแบบเชิงเส้น (X แปรผันตรงกับ Y) จากรูปที่ 6 
สามารถอธิบายแบบง่ายๆ ว่า

ขนาดของ (r1)2 - (r2)2 + (r3)2 + (r4)2 - (r5)2 + (r6)2 มีค่าน้อย
ที่สุด

ถ้ากรณีค่าน้อยที่สุดมีค่าเป็นศูนย์จะได้ว่า
  (r1)2 - (r2)2 + (r3)2 + (r4)2 - (r5)2 + (r6)2 = 0
หรือ  (r1)2 + (r3)2 + (r4)2 + (r6)2 = (r2)2 + (r5)2 

รูปที่ 5 Least Square Method

3. แบบ ISO 1101 (Minimum Zone)

ความตรงแบบ ISO 1101 หรอืแบบ Minimum Zone เกดิจากการ
สร้างเส้นตรงคู่ขนาน (เส้นประ) โดยให้เส้นที่เราพิจารณานั้น อยู่ภายใน
เส้นคู่ขนาน ดังรูป ค่าความตรงแบบ ISO1101 คือ ค่าระยะระหว่างเส้น
ขนานที่สั้นที่สุด

รูปที่ 6 ความตรงแบบ ISO 1101

➲ การวัดความตรง

การวัดความตรงสามารถวัดได้หลายวิธี เพือ่จ�าแนกการวดัให้เป็น
หมวดหมู่อาจแบ่งได้ ดังนี้

1. กำรวัดโดยตรง (Direct Method) เป็นการวัดความตรงที่ต้อง
มีเส้นอ้างอิงที่ทราบค่าแล้ว ในทางปฏิบัติเส้นที่อ้างอิงอาจเป็นวัตถุจริงที่
จบัต้องได้ เช่น แท่งความตรงมาตรฐาน หรอือาจไม่ได้เป็นวตัถอุ้างองิทีจ่บั
ต้องได้ ได้แก่ อุปกรณ์ทางแสง เช่น กล้อง Telescope หรือ Laser เป็นต้น

2.  กำรวดัแบบหำผลต่ำง (Differential Method) เป็นการวดัความ

STRAIGHTNESS

ความตรง
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ตรงทีอ้่างองิกบัจดุคงทีจ่ดุหน่ึง วธีิน้ีเราไม่จ�าเป็นต้องทราบค่าของจดุอ้างองิ 
อาจเรยีกได้ว่าเป็นการวดัความตรงแบบสัมพทัธ์ กล่าวคอื อุปกรณ์ทีน่�ามา
วดัจะท�าการตัง้ค่าทีต่�าแหน่งอ้างอิงค่าหน่ึงในตอนเริม่ต้นแล้ว วดัค่าความ
ตรงจากค่าที่เบ่ียงเบนไปจากค่าเริ่มต้น อุปกรณ์ที่ใช้หลักการน้ี ได้แก่ 
Autocollimator, Electronic Level และ Laser Interferometer เป็นต้น 
โดยปัจจุบันงานทางด้านมาตรวิทยามักใช้วิธีการวัดแบบหาผลต่าง
เนื่องจากให้ความเที่ยงตรงสูง พิสัยการวัดกว้าง สามารถประยุกต์ใช้งาน
ได้หลากหลายและสะดวกต่อการใช้งาน

 

รูปที่ 7 การสอบกลับความตรง

➲ การสอบกลับของความตรง Traceability of 

Straightness

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีระบบการสอบกลับได้ของความ
ตรงไปที่การวัดมุมดังรูปด้านล่าง

จากรูปที่ 7 เครื่อง Self Calibration Rotary Encoder ซึ่งเป็น 
Primary Standard จะถ่ายทอดความถูกต้องไปยัง Autocollimator, 
Straight-Set, Electronic Inclinometer และ Straight Parallel ตามล�าดับ 
ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ เครื่องมือมาตรฐานเหล่านี้ตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาจากความเที่ยงตรง ขนาด ช่วงการวัดและขนาดผิวหน้าสัมผัส
ของเครื่องมือที่จะน�ามาวัด

➲ ความตรงเกี่ยวข้องกับการวัดมุมอย่างไร ?

เพื่อให้เข้าใจง่ายสามารถพิจารณาจากรูปการทดลองด้านล่าง 
โดย ออกแบบการทดลองให้ใช้Autocollimator ท่ีเป็นอุปกรณ์วดัมมุยงิแสง
ไปยังกระจกสะท้อน (Reflector) แล้วลากกระจกสะท้อนดังกล่าวไปตาม
แนวเส้นพื้นผิว 

รูปที่ 8 การทดลองวัดความตรงโดยใช้ Autocollimator และ Reflector

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความตรงกับมุม

เมือ่เราน�ากระจกสะท้อนลากไปบนพืน้ผวิท่ีไม่ตรงแสงทีย่งิมาจาก
กล้องกจ็ะเกดิการหักเหสะท้อนกลบัไปยงัตัวกล้อง มมุท่ีสะท้อนกลบัไปยงั
กล้องนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าพื้นผิวนั้นมีความตรงอย่างไร

➲ เครื่องมือมาตรฐานสำาหรับสอบเทียบความตรง

เมื่อต้องการสอบเทียบความตรงของเครื่องมือ ควรพิจารณาว่า
เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบที่เหมาะสมควรเป็นชนิดใด

➲ ปัจจัยที่มีผลการวัดความตรง

1.  เครือ่งมอืมาตรฐาน แต่ละชนดิมลีกัษณะทางกายภาพและมี
วิธีการท�างานที่มี ข้อดีและข้อด้อยต่างกันผู้ใช้ควรรู้ถึงคุณสมบัติดังกล่าว

2.  การ Alignment เป็นปัจจัยหลกัท่ีส�าคัญต่อการวัด ได้แก่ การ
จัดวางเครื่องมือ (Setup) ต�าแหน่งการวัด ซึ่งมักต้องอาศัยทักษะของผู้ใช้
งานเป็นหลัก

3.  สภาวะแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน ฯลฯ โดย
ทั่วไปมักมีผลกับเครื่องมือมากกว่าผู้ท�าการวัด
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เครื่องมือมำตรฐำน ข้อด ี ข้อด้อย

● Autocollimator
● Laser 

Interferometer

● ความเที่ยงตรงสูง
มาก

● ช่วงการวัดกว้าง
● ประยุกต์ใช้งานได้

หลากหลาย

● ราคาสูง
● ใช้งานยาก ผู้ใช้ต้องมี

ทักษะการใช้งาน
● ต้องการสภาวะ

แวดล้อมที่คงที่ เช่น
อุณหภูมิ แรงลม 
ความสั่น สะเทือน 
ฯลฯ

● Straightness 
Measuring 
Machine

● Straight Bar with 
Electronic Gages

● ความเที่ยงตรง
สูง [2]

● ใช้งานง่าย
● สภาวะแวดล้อม มี

ผลกระทบต่อ การ
วัดน้อย

● ช่วงการวัดจ�ากัด
● ประยุกต์การใช้งาน

ได้น้อย

● Electronic Level
● Precision Level

● ความเที่ยงตรค่อน
ข้างสูง [2]

● ใช้งานง่าย
● วัดช่วงกว้างได้ดี
● ประยุกต์ใช้งานได้

หลากหลาย

● วัดช่วงที่สั้นกว่าความ
ยาวฐานไม่ได้

● วัดในมุมที่เอียงได้เล็ก
น้อยเท่านั้น[2]

● ต้องการสภาวะ
แวดล้อมที่คงที่ เช่น 
อุณหภูมิ ความสั่น
สะเทือน ฯลฯ


