การประมาณค่าความไม่ แน่ นอนของการวัดโดยวิธีการจาลองมอนติคาร์ โล
(Uncertainty of Measurement by Monte Carlo Simulation)
โดย พล.อ.ต. ดร. เพียร โตท่าโรง ที่ปรึ กษาสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
บทนา
บทความฉบับนี้ จะแสดงรายละเอียดการประยุกต์ใช้การจาลองมอนติคาร์ โล (Monte Carlo
Simulation, MCS) ในการคานวณหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด โดยเริ่ มจากหลักการของวิธีการจาลอง
มอนติ ค าร์ โ ล การประยุ ก ต์ใ ช้ก ารจ าลองมอนติ ค าร์ โ ลกับ การหาค่ า ความไม่ แ น่ น อนของการวัด และ
เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ของการหาค่าความไม่แน่นอนของการวัดโดยวิธีการจาลองมอนติคาร์ โลกับผลลัพธ์จาก
การคานวณโดยวิธีมาตรฐาน (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, GUM)

การจาลองมอนติคาร์ โล (Monte Carlo Simulation)
การจาลองมอนติคาร์ โล เป็ นวิธีการใช้ตวั เลขแบบสุ่ ม (Random Numbers) เพื่อศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะต่างๆ ของระบบ จัดเป็ นการจาลองระบบเชิงสถิติ (Stochastic Modeling) กล่าวคือ
คุณลักษณะของระบบไม่สามารถนามาเขียนเป็ นสมาการทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (Nondeterministic System) ในปี ค.ศ. 1946 ชื่อ Monte Carlo ถูกใช้เป็ นชื่อเรี ยกโครงการลับโครงการหนึ่งที่มี
จุดประสงค์เพื่อสร้างอาวุธนิวเคลียร์ ของ Los Alamos National Laboratory, USA โดยโครงการดังกล่าวใช้
เทคนิคการประยุกต์ใช้ตวั เลขแบบสุ่ มในการศึกษาวิจยั ปฏิกิริยานิวเคลียร์ แนวคิดนี้ถูกนาเสนอโดย Stanislaw
Ulam และมีเพื่อนร่ วมงานชื่ อ John von Neumann เป็ นผูค้ านวณหาตัวเลขแบบสุ่ มโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องแรกของโลกที่ชื่อ ENIAC ซึ่ งสร้างแล้วเสร็ จในปี เดียวกันตัวเลขแบบสุ่ มที่สร้างขึ้นมาจะต้องมีรูปแบบ
ของความน่าจะเป็ นในการกระจายตัว (Probability Distribution Function) ตามคุณสมบัติของระบบที่จะ
ทาการศึกษา ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาผลของสัญญาณรบกวนในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์สัญญาณรบกวน
ดังกล่าวจะมีลกั ษณะรู ปแบบของความน่าจะเป็ นในการกระจายตัวเป็ นแบบ Gaussian หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า
การกระจายตัวแบบ Normal เป็ นต้น

รู ปที่ 1 เครื่ องคอมพิวเตอร์แรกของโลกชื่อENIACใช้ในโครงการ Monte Carlo
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รู ปที่ 2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของระบบที่มีขอ้ มูลขาเข้า 3 ตัวแปร
ในการจาลองระบบโดยวิธีมอนติคาร์ โลกับระบบในรู ปที่ 2 จะทาการสร้างตัวเลขแบบสุ่ ม
ที่มีความน่าจะเป็ นของการกระจายตัว (Probability Distribution) ที่สอดคล้องกับตัวแปรของระบบอันได้แก่
(x1, x2, x3) ขึ้นมาครั้งละหนึ่งชุดเป็ นข้อมูลขาเข้าระบบ (Input) ผลลัพธ์ขอ้ มูลขาออก(Output) ของระบบ
หาได้จากสมาการ y = f(x1, x2, x3) บันทึกผลลัพธ์เก็บไว้เรี ยกว่าเป็ นการจาลองระบบ 1 ครั้ง (1 trial)
ทาการจาลองระบบตามขั้นตอนที่กล่าวนี้ หลายๆ ครั้ง ประมาณมากกว่า 100,000 ครั้งนาผลลัพธ์ของ
การจาลองระบบนี้มาเขียนเป็ นกราฟ จะได้ลกั ษณะการกระจายตัวของผลลัพธ์ตลอดจนค่าสถิติต่างๆ ของ
ผลลัพธ์อนั ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าตัวเลขขอบเขตช่วงกว้างที่ครอบคลุม 95% ของ
ผลลัพธ์ (95% confidence level)

การหาค่ าความไม่ แน่ นอนของการวัดด้ วยวิธีการจาลองมอนติคาร์ โล
จากระบบในรู ปที่ 2 สามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยวิธีการจาลอง
มอนติคาร์ โลได้ดงั ต่อไปนี้

จากสมาการระบบ y = f(x1,x2,x3) เมื่อค่าของตัวแปรข้อมูลขาเข้ามีการเปลี่ยนแปลง
(△x1,△x2,△x3) จะทาให้ค่าข้อมูลขาออกจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (△y) เขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้

Δy =

+

Δy =

+

โดยที่ ci =

+
+

คือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลขาออกเมื่อข้อมูลขาเข้า xi มีการเปลี่ยนแปลง

มี ชื่ อเรี ย กว่า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ความไวต่ อการเปลี่ ย นแปลง (Sensitivity
Coefficient) ในการประเมิ น
ค่าความไม่แน่ นอนของการวัดของระบบด้วยวิธีการจาลองมอนติคาร์ โลค่าของตัวแปรข้อมูลขาเข้าระบบ
(System Input) ได้แก่ ตวั เลขแบบสุ่ ม (Random Numbers) ที่ มีรูปแบบลักษณะความน่ าจะเป็ นของ
การกระจายตัวเช่ นเดียวกันกับรู ปแบบลักษณะความน่ าจะเป็ นของการกระจายตัวของความไม่แน่นอนของ
การวัดของตัวแปรข้อมูลขาเข้าระบบ ที่ เป็ นไปตามคุ ณลัก ษณะเฉพาะของแหล่ งกาเนิ ด ความไม่แน่ นอน
(Uncertainty Sources) ของตัวแปรขาเข้านั้นๆผลลัพธ์ขอ้ มูลขาออกของระบบ (System Output) ที่ได้ก็คือ
ค่าความไม่แน่นอนของการวัดของระบบ (System Measurement Uncertainty) ถ้าค่าความไม่แน่นอนของ
การวัดของตัวแปร (ui) ที่เป็ นข้อมูลขาเข้าของระบบในรู ปที่ 2 มีรูปแบบความน่าจะเป็ นของการกระจายตัว
เป็ นแบบ Square Distribution Normal Distribution และ Triangular Distribution ตามลาดับ
ดังนั้น รู ปแบบความน่าจะเป็ นของการกระจายตัวของค่าความไม่แน่นอนของการวัดของ
ระบบ ( u) สามารถหาได้จากบล็อกไดอะแกรมในรู ปที่ 3

U1
U2

U= c1U1+c2U2+ c3U3

U

U3

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของการหาค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยวิธีมอนติคาร์ โล

ค่ า ความไม่ แน่ น อนของการวัด ของระบบสามารถหาได้จากการกระจายตัวของข้อมู ล
ขาออก กล่าวคือ ค่าความไม่แน่นนอนของการวัดที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ก็คือช่วงกว้างของข้อมูลขาออก
(Output Interval) ที่ 95% ของข้อมูลขาออก มีค่าอยูใ่ นช่วงกว้างตัวเลขดังกล่าวนี้
หมายเหตุ จะสังเกตเห็นได้วา่ ในการหาค่าความไม่แน่นอนของการวัดของระบบ ค่า
Sensitivity Coefficients ของตัวแปรขาเข้า จะมีบทบาทสาคัญมากตัวหนึ่ง ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประเภทของระบบ ถ้า
ระบบเป็ นประเภท ระบบเชิงเส้น (Linear System) สมาการระบบจะเป็ นสมาการเชิงเส้น ซึ่งเป็ นสมาการของ
ผลบวก/ผลลบของค่าคงที่คูณกับตัวแปรขาเข้า ค่า Sensitivity Coefficients ก็คือค่าคงที่ต่างๆ ที่คูณอยูก่ บั ตัว
แปรขาเข้า ถ้าระบบไม่ได้เป็ นระบบเชิงเส้น (Non Linear System) สมาการของระบบจะเป็ นสมการของผล
คูณ/ผลหารหรื อยกกาลังของตัวแปรขาเข้า ในกรณี น้ ีค่า Sensitivity Coefficients ก็คือผลคูณ/หารของ
ตัวแปรขาเข้า
ตัว อย่ า งการหาค่ า ความไม่ แน่ นอนของการวัด ด้ วยวิธี มอนติ ค าร์ โ ลเปรี ยบเทียบกับ การค านวณด้ วยวิธี
มาตรฐาน(GUM)
ตัวอย่างที่ 1 การใช้โอห์มมิเตอร์ วดั ค่าความต้านทาน จากใบรับรองการสอบเทียบค่าความไม่แน่นอนของ
การวัดของโอห์มมิเตอร์ มีค่า ± 0.2 mΩ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ผลลัพธ์ของการวัดจานวน 10 ครั้ง มีค่า
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การคานวณความไม่แน่นอนของการวัดด้วยวิธีมาตรฐาน ดังนี้
1. สมาการระบบการวัด
R0 = R + Rm
โดยที่

R0 = ผลลัพธ์ของการวัดค่าความต้านทาน
R = ค่าความต้านทานที่อ่านได้จากโอห์มมิเตอร์
Rm = ค่าความไม่แน่นอนของการวัดของโอห์มมิเตอร์

2. การหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด Type A , u1
u1 =
โดยที่

s(R) = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความต้านทาน (R)
n = จานวนครั้งของการวัด
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จากข้อมูลการวัด 10 ครั้งคานวณหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ค่า 0.522 mΩ แทนค่าใน
สมาการข้างต้นดังนั้น
u1 =
โดยที่

=

= 0.165 mΩ

degree of freedom มีค่าเท่ากับ 9

3. คานวณหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด Type B
ความไม่แน่นอนของการวัดจากใบรับรองการสอบเทียบโอห์มมิเตอร์ มีค่า ±0.2 mΩ ที่
ระดับความเชื่ อมัน่ 95% (k = 2) ดังนั้นค่าความไม่แน่นอนของการวัดมาตรฐาน (Standard Uncertainty), u2
จากใบรับรองการสอบเทียบมีค่า
u2 =
โดยที่

= 0.1 mΩ

degree of freedom มีค่าเท่ากับค่าอนันต์

4. คานวณหาค่าความไม่แน่นอนรวม (Combined Standard Uncertainty), uC
uC =

+

จากสมการระบบการวัดข้างต้น จะหาค่า sensitivity coefficients, c1 , c2 ได้โดยมีค่าเท่ากับ
1 ดังนั้น
uC =

= 0.193 mΩ

+

5. คานวณวณหาค่า Effective Degrees of Freedom, veff
สามารถหาได้โดยใช้สมาการ Welch-Satterthwaite ดังนี้
veff =

17

6. คานวณหาค่าความไม่แน่นอนขยาย (Expanded Uncertainty), U
ใช้ค่า effective degrees of freedom, veff = 17, หาค่า coverage factor, k จากตาราง
Student’s t ได้ค่า k = 2.17 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ดังนี้
U = k uC = 2.17 x 0.193 = 0.419 mΩ

7. การรายงานผลการวัดค่าความต้านทาน
จากข้อมูลการอ่านความต้านทาน 10 ครั้ง หาค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ 9.51 mΩ ดังนั้นผลลัพธ์
ของการวัดอุณหภูมิตูอ้ บได้เท่ากับ
R0 = 9.51 ± 0.419 mΩ ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%

รู ปที่ 4-7 แสดงผลลัพธ์ของการหาค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยวิธีการจาลองระบบ
มอนติคาร์ โล จานวน 5,000 ครั้ง 20,000 ครั้ง 50,000 ครั้ง และ 200,000 ครั้ง ตามลาดับ จะเห็นได้ ว่าผลลัพธ์
จากการจาลองมอนติคาร์ โล มีค่าใกล้ เคียงกับวิธีการคานวณมาตรฐานตาม GUM และเมื่อจานวนครั้งของ
การจาลองมากขึ้นรู ปแบบของการกระจายตัวจะเป็ นแบบ Normal Distribution

รู ปที่ 4 ผลลัพธ์ตวั อย่างที่ 1 การจาลองมอนติคาร์ โล 5,000 ครั้ง ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
ค่าความไม่แน่นอนของการวัดอยูใ่ นช่วง -0.39 ถึง 0.40

รู ปที่ 5 ผลลัพธ์ตวั อย่างที่ 1 การจาลองมอนติคาร์ โล 20,000 ครั้ง ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
ค่าความไม่แน่นอนของการวัดอยูใ่ นช่วง -0.38 ถึง 0.39

รู ปที่ 6 ผลลัพธ์ตวั อย่างที่ 1 การจาลองมอนติคาร์ โล 50,000 ครั้ง ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
ค่าความไม่แน่นอนของการวัดอยูใ่ นช่วง -0.38 ถึง 0.38

รู ปที่ 7 ผลลัพธ์ตวั อย่างที่ 1 การจาลองมอนติคาร์ โล 200,000 ครั้ง
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ค่าความไม่แน่นอนของการวัดอยูใ่ นช่วง -0.39 ถึง 0.39

ตัวอย่างที่ 2 ดิจิติลเทอร์โมมิเตอร์ที่มี Thermocouple Type K เป็ นตัววัดอุณหภูมิ นามาใช้วดั อุณหภูมิของ
ตูอ้ บ โดยตั้งค่าอุณหภูมิตูอ้ บไว้ที่ 400 °C รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเทอร์ โมมิเตอร์ มี
ดังนี้
1) Digital thermometer accuracy = ± 0.6 °C
2) Thermocouple temperature correction ที่ 400 °C มีค่า 0.5 ± 1.0 °C ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
3) Thermocouple immersion deviation = ± 0.1 °C
4) Thermocouple drift deviation = ± 0.2 °C
ทาการวัดอุณหภูมิจานวน 10 ครั้ง ดังนี้
t (°C)

400.1

400.0

400.1

399.9

399.9

400.0

400.1

400.2 400.0 399.9

การคานวณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยวิธีการมาตรฐาน ดังนี้
1. สมาการระบบการวัด
t0 = t +
โดยที่

t m + t tc + t imm+ t drift

t 0 = ผลลัพธ์ของการวัดค่าอุณหภูมิ
t = ค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์ โมมิเตอร์
t m = Digital Thermometer Accuracy
t tc = Thermocouple Temperature Correction
t imm = Thermocouple Immersion Deviation
t drift = Thermocouple Drift Deviation

2. การหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด Type A , u1
u1 =
โดยที่

s(t) = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าอุณหภูมิ (t)
n = จานวนครั้งของการวัด

จากข้อมูลการวัด 10 ครั้งคานวณหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ค่า 0.103 °C แทนค่าใน
สมาการข้างต้นดังนั้น
u1 =
โดยที่

=

= 0.033 °C

degree of freedom มีค่าเท่ากับ 9

3. คานวณหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด Type B
3.1 ความไม่แน่นอนของการวัดเนื่องจากลักษณะเฉพาะ (Accuracy) ของเทอร์โมมิเตอร์ มีค่า ± 0.6 °C
โดยมีรูปแบบของการกระจายเป็ นชนิด Rectangular Distribution ดังนั้นค่าความไม่แน่นอนของการวัด
มาตรฐาน (Standard Uncertainty), U2 เนื่องจาก Accuracy ของเทอร์ โมมิเตอร์ มีค่า
u2 =
โดยที่

= 0.346 °C

degree of freedom มีค่าเท่ากับค่าอนันต์

3.2 ความไม่แน่นอนของการวัดเนื่องจาก Thermocouple Temperature Correction มีค่า 0.5 ± 1.0 °C ที่
ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
ดังนั้น ค่าความไม่แน่นอนของการวัดมาตรฐานเนื่องจาก Thermocouple
temperature Correction, u3 จะมีค่าเท่ากับ
u3 =
โดยที่

= 0.5 °C

degree of freedom มีค่าเท่ากับค่าอนันต์

3.3 ความไม่แน่นอนของการวัดเนื่องจาก Thermocouple drift deviation มีคา่ ± 0.2 °C ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% ดังนั้น ค่าความไม่แน่นอนของการวัดมาตรฐานเนื่ องจาก Thermocouple drift deviation,
U3 จะมีค่าเท่ากับ
u4 =
โดยที่

= 0.115 °C

degree of freedom มีค่าเท่ากับ ค่าอนันต์

3.4 ความไม่แน่นอนของการวัดเนื่องจาก Thermocouple immersion deviation มีค่า ± 0.1 °C โดยที่มี
รู ปแบบการกระจายเป็ นชนิด Rectangular Distribution ดังนั้นค่าความไม่แน่นอนของการวัดมาตรฐาน
เนื่องจาก Thermocouple immersion deviation, u4 จะมีค่าเท่ากับ
u5 =
โดยที่

= 0.058 °C

degree of freedom มีค่าเท่ากับ ค่าอนันต์

4. คานวณหาค่าความไม่แน่นอนรวม (Combined Standard Uncertainty), uC
uC =

+

+

+

+

จากสมการระบบการวัดข้างต้น จะหาค่า sensitivity coefficients, c1 , c2 , c3 , c4, c5 ได้โดย
มีค่าเท่ากับ 1 ดังนั้น
uC =

+

+

+

+

= 0.705

5. คานวณหาค่า Effective Degrees of Freedom, veff
สามารถคานวณหาได้โดยใช้สมาการ Welch-Satterthwaite ผลลัพธ์ค่า effective degree of
freedom, veff มีค่าเท่ากับ ค่าอนันต์

6. คานวณหาค่าความไม่แน่นอนขยาย (Expanded Uncertainty), U ใช้คา่ effective degrees of freedom,
veff = ∞, หาค่า coverage factor, k จากตาราง Student’s t ได้ค่า k = 2 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ดังนี้
U = k uC = 2 x 0.705 = 1.41 °C
7. การรายงานผลการวัดอุณหภูมิ
จากข้อมูลการอ่านอุณหภูมิ 10 ครั้ง หาค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ 400.02 °C ดังนั้นผลลัพธ์ของการ
วัดอุณหภูมิตูอ้ บได้เท่ากับ
t 0 = (400.02 + 0.5) ± 1.41 °C = 400.52 ± 1.41 °C ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

รู ปที่ 8-10 แสดงผลลัพธ์ของการหาค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยวิธีการจาลองระบบ
มอนติคาร์ โล จานวน 5,000 ครั้ง 100,000 ครั้ง และ 200,000 ครั้ง ตามลาดับ จะเห็นได้ ว่าผลลัพธ์ จาก
การจาลองมอนติคาร์ โล มีค่าใกล้ เคียงกับวิธีการคานวณมาตรฐานตาม GUM และเมื่อจานวนครั้งของ
การจาลองมากขึ้นรู ปแบบของการกระจายตัวจะเป็ นแบบ Normal Distribution
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รู ปที่ 8 ผลลัพธ์ตวั อย่างที่ 2 การจาลองมอนติคาร์ โล 5,000 ครั้ง ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
ค่าความไม่แน่นอนของการวัดอยูใ่ นช่วง -1.41 ถึง 1.39
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รู ปที่ 9 ผลลัพธ์ตวั อย่างที่ 2 การจาลองมอนติคาร์ โล 100,000 ครั้ง ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
ค่าความไม่แน่นอนของการวัดอยูใ่ นช่วง -1.40 ถึง 1.40

รู ปที่ 10 ผลลัพธ์ตวั อย่างที่ 2 การจาลองมอนติคาร์ โล 200,000 ครั้ง ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
ค่าความไม่แน่นอนของการวัดอยูใ่ นช่วง -1.41 ถึง 1.40

สรุป
บทความฉบับนี้ ได้กล่าวถึ งหลักการของการหาค่าความไม่แน่ นอนของการวัดโดยวิธีการ
จาลองมอนติคาร์ โล (Monte Carlo Simulation)ได้แสดงตัวอย่างของการคานวณหาค่าความไม่แน่นอนของ
การวัดด้วยวิธีมาตรฐานตาม GUM และเปรี ยบเทียบผลกับวิธีการจาลองมอนติคาร์ โล ผลลัพธ์ ที่ได้มีค่า
ใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นวิธีการจาลองมอนติคาร์ โลสามารถใช้ตรวจเช็คยืนยันความถูกต้องของผลลัพธ์ที่
คานวณหาด้วยวิธีการมาตรฐาน หรื อในกรณี ที่ส มการระบบการวัดมีความสลับซับซ้อน การหาค่าความไม่
แน่นอนของการวัดด้วยวิธีการจาลองมอนติคาร์โลจะเป็ นทางเลือกที่สะดวกและได้ผลลัพธ์ที่เชื่อมัน่ ได้
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