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>>> มาตรวิทยา

หมายถึง ศาสตรแหงการวัดหรือวิชา
ที่วาดวยเรื่องของการวัด ไมวาจะเปนสาขาใดก็ตามเปนการ
วัดที่รวมเอาทฤษฎีและมิติของการปฏิบัติมาประยุกตใช เพื่อ
ให ส ามารถวั ด ได อ ย า งถู ก ต อ งตามต อ งการและสามารถ
รายงานค า ของผลการวั ด ไว โดยการรายงานนั้ น ได ร วม
เอาการประเมินความไมแนนอนของการวัดไวดวย
มาตรวิทยาไดรวมถึงการกำหนดใหมีหนวยของการ
วัด โดยการทำเปนจริงขึ้นจากนิยามดวยวิธีทางวิทยาศาสตร
เชน การทำหนวยวัดของเมตร โดยการใชปรากฏการณของ
แสงที่เคลื่อนที่ในสุญญากาศ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัด
ใหมโี ซของความสามารถสอบกลับไดของการวัด (Traceability)
โดยการสอบเทียบ (Calibration) และการทำเอกสารที่แสดง
คาที่ไดจากการวัดพรอมกับความไมแนนอน (Uncertainty)
ของการวัดอีกดวย

มาตรฐานการวัด

มาตรฐานการวัดเปนปจจัยอันสำคัญยิ่งในระบบการ
วั ด หน ว ยวั ด ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ กั น ระหว า งประเทศรวมกั บ
มาตรฐานการวัดที่เทาเทียมกัน มีความสำคัญตอระบบการ
คาและความรวมมือระหวางประเทศ ระดับความเชื่อมั่นใน
ความเทาเทียมกันของมาตรฐานการวัดยอมไดมาจากการ
ทำการเปรียบเทียบระหวางกัน (Intercomparison) และ
ความสามารถของผูปฏิบัติการที่ทำการวิจัยอยูในหองปฏิบัติ
การตางๆ ซึ่งผลคือความเชื่อถือในมาตรฐานการวัดเหลานี้
สามารถถายทอดมาสูผูใชงานไดโดยผานลูกโซของการสอบ
กลับได (Chain of Traceability) การจัดลำดับขั้นตอนของ
มาตรฐานในที่นี้ไดจาก International Vocabulary of Basic
and General Terms in Metrology (VIM) ซึ่งไดนิยามไว
ดังนี้
● มาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard) หมายถึง
มาตรฐานที่ไดกำหนดไวหรือเปนสิ่งที่ยอมรับอยางกวางขวาง
วามีคุณสมบัติทางมาตรวิทยาสูงสุดและมีคาเปนที่ยอมรับ
โดยปราศจากการอ า งอิ ง ถึ ง มาตรฐานอื่ น ที่ เ ป น ปริ ม าณ
เดี ย วกั น (Standards that is designated or widely

acknowledged as having the highest metrological qualities and
whose value is accepted without reference to other standards of the
same quantity : VIM 6.4)
● มาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary Standard) หมายถึง มาตรฐาน
ที่ไดคามาจากการเปรียบเทียบกับมาตรฐานปฐมภูมิของปริมาณเดียวกัน
(Standard whose value is assingned by comparison with a primary
standard of the same quantity: VIM 6.5)
● มาตรฐานการวัดระหวางชาติ (National Measurement Standard)
คือ มาตรฐานที่เปนที่ไดรับการกำหนดโดยทางการเพื่อใชเปนรากฐานในการ
กำหนดคาของมาตรฐานอื่นทั้งหมดของปริมาณที่เกี่ยวของในประเทศ (Standard
recognized by a national decision to serve, in a count, as the basic for
assigning values to other standards of the quantity concerned: VIM
6.3)
● มาตรฐานอางอิง (Reference Standard) คือ มาตรฐานที่โดย
ทั่วไปมีคุณสมบัติทางมาตรวิทยาสูงสุด มีไว ณ จุดใชงานหรือในหนวยงาน
ซึ่งการวัดที่กระทำในหนวยงานไดมาจากมาตรฐานนี้ (Standard, generally
having the highest metrological quality available at a given location or
in a given organization, from which measurements made there are
derived : VIM 6.6)
● มาตรฐานอางอิง (Transfer Standard) หรือมาตรฐานถายทอด
คือ มาตรฐานที่ใชสำหรับการนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานอื่น (A standard
used as an intermediary to compare standards: VIM 6.8)
● มาตรฐานขั้ น ใช ง าน (Working Standard) คื อ มาตรฐานที่ ใ ช
สำหรับการสอบเทียบหรือการตรวจสอบกับวัสดุวัด เครื่องมือวัดหรือวัสดุอางอิง
(Standard that is used to calibrate or check material measures, measuring
instruments or reference materials: VIM 6.7)
มาตรฐานขั้นใชงานจะสอบเทียบกับมาตรฐานอางอิงเสมอและมาตรฐานใชงานนี้อาจใชสำหรับงานประจำ เพื่อใหมั่นใจวาการวัดที่กระทำเปนไป
อยางถูกตองบางครั้งก็เรียกวามาตรฐานสำหรับตรวจสอบ (Check Standard)
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