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         ดร. นฤดม  นวลขาว 
        ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ   

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
 
 

1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยวัดอุณหภูมิ 
  

อุณหภูมิ เป็นปริมาณท่ีใช้บอกขนาดของความร้อนท่ีเราคุ้นเคยกัน  การวัดอุณหภูมิครั้งแรก
เริ่มต้นข้ึนต้ังแต่ประมาณ ค.ศ. 130-200  ในวงการการแพทย์เพ่ือใช้วิเคราะห์อาการของผู้ป่วย  โดยใช้วิธีวัด
อุณหภูมิร้อน-เย็นของตัวผู้ป่วยด้วยการสัมผัสด้วยมือ   จวบจนปลาย ค.ศ. 1600  Galileo Galilei  ผู้ซ่ึงเป็นท้ัง 
นักฟิสิกส์  นักคณิตศาสตร์  นักดาราศาสตร์  และนักปรัชญา ชาวอิตาลี  ได้สร้างเครื่องมือวัดอุณหภูมิเป็นครั้งแรก
ชื่อว่า Thermo Scope   ซ่ึงต่อมาพัฒนาเป็น Liquid–in–Glass Thermometer   โดยในปี ค.ศ. 1724 Daniel 
Gabriel Fahrenheit นักฟิสิกส์ วิศวกร และช่างเป่าแก้ว ชาวเยอรมัน  ได้คิดค้นสเกลอุณหภูมิฟาเรนไฮต์ และ 
Anders Celsius นักดาราศาสตร์ชาวสวีเดนได้คิดค้นสเกลอุณหภูมิเซลเซียส ข้ึนในปี ค.ศ. 1742   นอกจากนี้ใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 18  ได้มีการใช้คุณสมบัติการกระจายของแก๊สไฮโดรเจนแปรผันตามอุณหภูมิในการสร้าง Gas 
Thermometer และในปีค.ศ.1861 Siemens ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง
ความต้านทานเพ่ือใช้วัดอุณหภูมิซ่ึงต่อมา Callendar ได้สร้าง Platinum Resistance Thermometer ข้ึนมาใช้
เป็นครั้งแรก  และหลังจากนั้นเม่ือวงการอิเลคทรอนิกส์มีการพัฒนามากข้ึน ทําให้มีความสามารถในการผลิต
เครื่องมือวัดให้มีขนาดเล็กลงและมีความสะดวกในการใช้งาน เครื่องมือท่ีเรียกว่า Digital Thermometer with 
Probe  จึงได้นํามาใช้กันอย่างแพร่หลาย อันเนื่องมาจากการใช้งานท่ีสะดวก มีขนาดเล็กและราคาถูก 

 
หน่วยวัดอุณหภูมิในหน่วยวัดพ้ืนฐานตามระบบหน่วยวัดสากล (SI Units) คือ อุณหภูมิ 

อุณหพลวัติ (Thermodynamic Temperature)  มีหน่วยเป็น “เคลวิน” (Kelvin, K) ซ่ึงนิยามของเคลวิน  
คือ 1/273.16 เท่าของอุณหภูมิอุณหพลวัติของจุดสามสถานะของน้ํา [จากการประชุม CGPM ครั้งท่ี 13  
ปี ค.ศ. 1967/1968] แม้ว่าเคลวินได้ถูกนิยามข้ึนมาแล้วอย่างสมบูรณ์   อย่างไรก็ตาม เทอร์โมมิเตอร์ท่ีเป็นไปตาม
กฏอุณหภูมิอุณหพลวัตินั้นยังใช้งานได้ยากและใช้เวลามากในการวัด จึงไม่เหมาะสมต่อการนํามาใช้งานในชีวิต 
ประจําวันหรือการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม  ดังนั้นในการประชุมสมัชชาใหญ่ว่าด้วยการชั่ง ตวง วัด ครั้งท่ี 7      
(7th General Conference on Weights and Measures (CGPM))  ซ่ึงจัดข้ึนในปี ค.ศ. 1927  คณะกรรมการ
มาตรวิทยาสากล (International Committee of Weights & Measures (CIPM)) จึงได้กําหนดสเกลอุณหภูมิ
มาตรฐานระหว่างประเทศ (International Temperature Scale, ITS) ข้ึนมา และให้ชื่อว่า International 
Temperature Scale of 1927 (ITS-27) หลังจากนั้นสเกลอุณหภูมิมาตรฐานระหว่างประเทศนี้ก็ถูกปรับปรุงมา
อย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน ซ่ึงมีสเกลอุณหภูมิมาตรฐานระหว่างระเทศท่ีชื่อว่า International Temperature 
Scale of 1990 หรือเรียกกันอย่างสั้นๆ ว่า  ITS -90 
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2. หน่วยวัดและสเกลอุณหภูมิ 
 
อุณหภูมิ คือ การวัดค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์ของอนุภาคในสสารใดๆ ซ่ึงสอดคล้องกับความร้อน

หรือเย็นของสสารนั้น  โดยอุณหภูมิเป็นเพียงตัวเลขซ่ึงไม่สามารถจับต้องได้  และค่าของอุณหภูมิก็ไม่สามารถท่ีจะ
รวมกันได้เหมือนมวลหรือความยาว  ดังนั้น ในการวัดอุณหภูมิจึงต้องการสเกล ซ่ึงสเกลของอุณหภูมิท่ีใช้ในระบบ
หน่วยวัดสากลคือ “เคลวิน (Kelvin, K)” ซ่ึงมีนิยามตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  แต่เพ่ือความสะดวกในการใช้
งานในทางปฏิบัติจึงได้มีการกําหนดสเกลอุณหภูมิมาตรฐานข้ึนมา ซ่ึงสเกลอุณหภูมิมาตรฐานในปัจจุบันคือ ITS-90 

 
 

Radiation Thermometer 
base on Planck's law

Platinum Resistance 
Thermometer

Gas Thermometer

Vapour pressure point of He            5 
Vapour pressure point of He            3           

0.65

3He 4He Gas-Vapour 
Pressure Thermometer 

Freezing point of Cu               1357.77 

Freezing point of Au               1337.33 

Freezing point of Ag               1234.93  

Freezing point of Al                 933.473

Freezing point of Zn                692.677

Freezing point of Sn               505.078 

Freezing point of In               429.7485

Melting point of Ga               302.9146

Triple point of H2O                    273.16 

Triple point of Hg                  234.3156 

Triple point of Ar                     83.8058 

Triple point of Ne                    24.5561
Vapour pressure point of e-H2    20.3

Vapour pressure point of e-H2       17

Triple point of e-H2                 13.8033  

Fixed points (ITS-90)

1084.62 

1064.18 

961.78 

T  /K t  /°C

660.323 

419.527 

231.928 

156.5985

29.7646 

0.01

-248.5939
-252.85 

-38.8344

-189.3442 

-256.15
-259.3467 

-270.15
-268.15 

Interpolating instruments

 
 
รูปท่ี 1 : แสดงสเกลอุณหภูมิมาตรฐานระหว่างประเทศ ITS-90 โดยแสดงท้ังจุดอ้างอิงมาตรฐานซ่ึงเรียกว่า 

Fixed points จุดต่างๆ รวมท้ังเครื่องมือวัดอุณหภูมิแต่ละประเภทซ่ึงใช้ในการวัดอุณหภูมิระหว่าง 
Fixed points ต่างๆ เหล่านี้  ซ่ึงเครื่องมือวัดอุณหภูมิดังกล่าวนี้จะเรียกโดยรวมว่า Interpolating 
instruments 
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อย่างไรก็ตาม หน่วยอุณหภูมิซ่ึงยังเป็นท่ีนิยมใช้กันอยู่ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน กลับเป็นหน่วยวัด
อุณหภูมิซ่ึงมีมาต้ังแต่ดั้งเดิม อาทิเช่น องศาเซลเซียส (oC) และองศาฟาเรนไฮต์ (oF) เป็นต้น ซ่ึงแต่ละหน่วยจะมี
ความแตกต่างกันในช่วงการแสดงค่าอุณหภูมินั่นเอง  

 
สเกลอุณหภูมิเคลวินจะเริ่มจากจุดศูนย์องศาสัมบูรณ์หรือ 0 K  โดยหากเทียบเป็นสเกลอุณหภูมิ

องศาเซลเซียสจะเท่ากับ -273.15 oC แต่ช่วงการเปลี่ยนแปลงใน 1 องศานั้นจะมีค่าเท่ากัน ซ่ึงจะแตกต่างจาก
สเกลอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์ท่ีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 1 oF จะไม่เท่ากับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 1 oC 
หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 1 K ดังนั้นการหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดอุณหภูมิท้ัง 3 สเกลนี้ สามารถหา
ได้จากสมการในตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดอุณหภูมิท้ัง 3 สเกล  
 

เปล่ียนจาก ไปเป็น ความสัมพันธ์ท่ีใช้ 

องศาเซลเซียส เคลวิน K  = °C + 273.15  

เคลวิน องศาเซลเซียส °C = K - 273.15  

องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ °F = °C × 1.8 + 32  

องศาฟาเรนไฮต์ องศาเซลเซียส °C = (°F - 32) /1.8  

 
 

3. ความสามารถสอบกลับได้ (Measurement Traceability) 

 
ผลการวัดใดๆ จะไม่มีค่าหรือสามารถนํามาใช้ได้เลย  หากผลการวัดท่ีได้นั้นไม่สามารถเชื่อมโยง

กลับไปสู่หน่วยวัดพ้ืนฐานของการวัดนั้นๆ คุณสมบัติในการเชื่อมโยงกันได้ดังกล่าวของผลการวัด เรียกว่า 
“ความสามารถสอบกลับได้”  ดังนั้นการสอบกลับได้ของการวัดในแต่ละประเทศจึงเป็นการเชื่อมโยงผลการวัดจาก
ทุกระดับไปยังนิยามของหน่วยวัดพ้ืนฐานในระบบหน่วยวัดสากล ผ่านทางมาตรฐานแห่งชาติของแต่ละประเทศ
หรือมาตรฐานนานาชาติอย่างไม่ขาดช่วง 

 
หน่วยวัดพ้ืนฐานทางอุณหภูมิ คือ เคลวิน (K)   ความสามารถในการสอบกลับได้ทางอุณหภูมิ 

เริ่มต้นจากการถ่ายทอดค่าอุณหภูมิอุณหพลวัติตามนิยามของเคลวินมายังสเกลอุณหภูมิมาตรฐาน ITS-90   ซ่ึง
ประกอบด้วยจุดอุณหภูมิอ้างอิงต่างๆ ท่ีเรียกว่า Fixed Points โดยอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary 
Standard) ในข้ันนี้ คือ จุดกําเนิดอุณหภูมิมาตรฐาน  (Fixed Points Cells สําหรับการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส 
หรือ Fixed Point Blackbodies สําหรับการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส)   จากนั้น ค่าอุณหภูมิของแหล่งกําเนดิ
อุณหภูมิมาตรฐานเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดให้กับเครื่องมือวัดอุณหภูมิมาตรฐานข้ันทุติยภูมิ (Secondary Standard) 
ซ่ึงประกอบด้วย Standard Platinum Resistance Thermometer (SPRT) สําหรับการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส 
และ Standard Radiation Thermometer (SRT) สําหรับการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส   ซ่ึงค่าของอุณหภูมิ



4 : มาตรวิทยาอุณหภูมิเบ้ืองต้น 

ดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดลงไปยัง Platinum Resistance Thermometer (PRT) สําหรับการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส 
หรือ Radiation thermometer ในกรณีท่ีวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส และ Radiation thermometer นี้จะถูกใช้
เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการสอบเทียบเครื่องมือในระดับใช้งานของการวัดอุณหภูมิแบบไม่สําผัส เช่น Infrared 
Thermometer หรือ Thermal Imaging Camera เป็นต้น   แต่สําหรับการวัดอุณหภูมิแบบสําผัสนั้น ในข้ันตอน
สุดท้ายค่าอุณหภูมิท่ีได้จาก PRT ก็จะถูกถ่ายทอดต่อไปยัง Industrial Platinum Resistance 
Thermometer (IPRT) ซ่ึงใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการสอบเทียบเครื่องมือในระดับใช้งาน เช่น Digital 
Thermometer หรือ Liquid-in-Glass Thermometer เป็นต้น ซ่ึงความสามารถสอบกลับได้ของการวัดอุณหภูมิ
ท้ังแบบสัมผัสและไม่สัมผัส ได้แสดงไว้ในรูปท่ี 2 
 

Kelvin ( K )Kelvin ( K )

International Temperature Scale of 1990International Temperature Scale of 1990

Fixed Point Cells Fixed Point Cells Fixed Point Blackbodies Fixed Point Blackbodies 

Standard Radiation 
Thermometer 

Standard Radiation 
Thermometer 

Standard Platinum Resistance 
Thermometer 

Standard Platinum Resistance 
Thermometer 

Standard Radiation 
Thermometer 

Standard Radiation 
Thermometer 

Industrial Platinum Resistance 
Thermometer 

Industrial Platinum Resistance 
Thermometer 

Infrared Thermometer, 
Thermal Imaging Camera,  etc. 

Infrared Thermometer, 
Thermal Imaging Camera,  etc. 

Digital Thermometer, 
LIG - Thermometer, etc. 
Digital Thermometer, 

LIG - Thermometer, etc. 

การวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส การวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส

มาตรฐาน
ข้ันปฐมภูมิ 

มาตรฐาน
ข้ันทุติภูมิ 

มาตรฐาน
ข้ันใช้งาน 

เทอร์โมมิเตอร์ 
ระดับใช้งาน 

Kelvin ( K )Kelvin ( K )

International Temperature Scale of 1990International Temperature Scale of 1990

Fixed Point Cells Fixed Point Cells Fixed Point Blackbodies Fixed Point Blackbodies 

Standard Radiation 
Thermometer 

Standard Radiation 
Thermometer 

Standard Platinum Resistance 
Thermometer 

Standard Platinum Resistance 
Thermometer 

Standard Radiation 
Thermometer 

Standard Radiation 
Thermometer 

Industrial Platinum Resistance 
Thermometer 

Industrial Platinum Resistance 
Thermometer 

Infrared Thermometer, 
Thermal Imaging Camera,  etc. 

Infrared Thermometer, 
Thermal Imaging Camera,  etc. 

Digital Thermometer, 
LIG - Thermometer, etc. 
Digital Thermometer, 

LIG - Thermometer, etc. 

การวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส การวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส

มาตรฐาน
ข้ันปฐมภูมิ 

มาตรฐาน
ข้ันทุติภูมิ 

มาตรฐาน
ข้ันใช้งาน 

เทอร์โมมิเตอร์ 
ระดับใช้งาน 

 
 
รูปท่ี 2 : แสดงแผนภูมิของความสามารถสอบกลับได้ของการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสและแบบไม่สัมผัสไปยัง  

หน่วยวัด SI 
 

ท้ังนี้ ในแต่ละลําดับข้ันของการถ่ายทอดค่าอุณหภูมิจากหน่วยวัด SI ลงมาสู่เครื่องมือในระดับ 
ใช้งานนั้นค่าความไม่แน่นอนในการวัดอุณหภูมิของแต่ละลําดับข้ันก็จะเพ่ิมข้ึนตามลําดับ และความสามารถใน 
การสอบกลับได้ในการวัดอุณหภูมิของประเทศไทยไปยังหน่วยวัด SI แสดงไว้ในรูปท่ี 3 ซ่ึงจะแสดงถึงมาตรฐานใน
ระดับต่างๆ รวมท้ังองค์กรหรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องและรับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้ 
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คณะกรรมการระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการ ช่ัง ตวง วัด (CIPM)

สเกลอุณหภูมิมาตรฐานระหว่างประเทศ 
(ITS-90)

สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT)

ห้องปฏิบติัการสอบเทียบท่ีได้รับ
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ของภาครัฐและเอกชน

ห้องปฏิบติัการสอบเทียบ
ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

เคร่ืองมือตรวจวัดและทดสอบ
ท่ีต้องการสอบเทียบ

เคร่ืองมือวัดอีกนับล้านๆช้ิน

 ระดับมาตรฐาน  องค์กรที่รับผิดชอบ

หน่วย
SI

มาตรฐานการวัด
ระหว่างชาติ 

มาตรฐานการวัด
แห่งชาติ 

มาตรฐานอ้างอิง

มาตรฐานถ่ายทอด

เคร่ืองมือตรวจวัด
และทดสอบ

ผลิตภัณฑ์

 ความสามารถ
สอบกลับได้ คณะกรรมการระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการ ช่ัง ตวง วัด (CIPM)

สเกลอุณหภูมิมาตรฐานระหว่างประเทศ 
(ITS-90)

สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT)

ห้องปฏิบติัการสอบเทียบท่ีได้รับ
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ของภาครัฐและเอกชน

ห้องปฏิบติัการสอบเทียบ
ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

เคร่ืองมือตรวจวัดและทดสอบ
ท่ีต้องการสอบเทียบ

เคร่ืองมือวัดอีกนับล้านๆช้ิน

 ระดับมาตรฐาน  องค์กรที่รับผิดชอบ

หน่วย
SI

มาตรฐานการวัด
ระหว่างชาติ 

มาตรฐานการวัด
แห่งชาติ 

มาตรฐานอ้างอิง

มาตรฐานถ่ายทอด

เคร่ืองมือตรวจวัด
และทดสอบ

ผลิตภัณฑ์

 ความสามารถ
สอบกลับได้

 
 
รูปท่ี 3 : แสดงแผนภูมิของความสามารถสอบกลับได้ของการวัดอุณหภูมิของประเทศไทยไปยังหน่วยวัด SI 

 

4. มาตรฐานการวัด (Measurement Standard) 
 
มาตรฐานการวัด คือ วิธีการหรือเครื่องมือท่ีเป็นผลจากการนําเอานิยามของปริมาณการวัดต่างๆ 

มาทําให้เป็นจริง  โดยจะต้องรู้ค่าท่ีถูกต้องและระบุค่าความไม่แน่นอน นอกจากนี้มาตรฐานท่ีนํามาใช้จะต้องมี
ระดับความถูกต้อง และมีความเสถียรมากว่าสิ่งท่ีถูกนํามาเปรียบด้วย ในทางกลับกันค่าความไม่แน่นอนของ
มาตรฐานนั้นจะต้องน้อยกว่าค่าความไม่แน่นอนของสิ่งท่ีถูกนํามาเปรียบเทียบ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญต่อความถูกต้อง
และระดับความน่าเชื่อถือของการเปรียบเทียบ และเป็นพ้ืนฐานในการกําหนดค่ามาตรฐานของปริมาณท่ีเก่ียวข้อง 

 
นอกจากนี้แล้วมาตรฐานการวัดยังมีความสําคัญเป็นอย่างมากในระบบการวัด โดยหน่วยวัดท่ีเป็น

ท่ียอมรับกันระหว่างประเทศรวมท้ังมาตรฐานในการวัดท่ีเท่าเทียมกัน ก็ย่อมจะส่งผลเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการค้า
และความร่วมมือกันระหว่างประเทศ และมาตรฐานการวัดเหล่านี้ก็จะสามารถถ่ายทอดจากมาตรฐานการวัดใน
ระดับต่างๆ ลงสู่ผู้ใช้งานผ่านทางโซ่ของการสอบกลับได้ (Chain of Traceability)[1]    
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มาตรฐานในระดับต่างๆ ได้ถูกนิยามไว้โดย International Vocabulary of Metrology – 
Basic and general concepts and associated terms (VIM) ดังนี้ 

 
4.1 มาตรฐานข้ันปฐมภูมิ (Primary Standard) 

มาตรฐานข้ันปฐมภูมิ หมายถึง เครื่องมือมาตรฐานท่ีถูกกําหนดไว้หรือเป็นท่ียอบรับใน
ระดับนานาชาติว่ามีขีดความสามารถในการวัดสูงสุดและเป็นไปตามนิยามท่ีถูกกําหนดข้ึนตามระบบหน่วยวัดสากล 
ในบางกรณีอาจถือได้ว่ามาตรฐานปฐมภูมินี้เป็นมาตรฐานแห่งชาติด้วยเช่นกัน สําหรับประเทศไทยเครื่องมือซ่ึงใช้
เป็นมาตรฐานข้ันปฐมภูมิทางการอุณหภูมิแบบสัมผัสคือ จุดกําเนิดอุณหภูมิมาตรฐาน (Fixed Point Cells) ท่ีช่วง
อุณหภูมิ -38.8344 oC (Triple Point of Mercury) ถึง 1084.62 oC (Freezing Point of Copper) มีค่าความไม่
แน่นอนต้ังแต่ 0.0005 oC ถึง 0.005 oC  ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%   ซ่ึงกําหนดให้เป็นมาตรฐานแห่งชาติทางด้าน
การวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส   ตัวอย่างของจุดกําเนิดอุณหภูมิมาตรฐานแบบนี้ได้แสดงไว้ในรูปท่ี 4 

 
 
รูปท่ี 4 : จุดกําเนิดอุณหภูมิมาตรฐาน (Fixed Point Cells) ซ่ึงใช้เป็นมาตรฐานข้ันปฐมภูมิและเป็นมาตรฐาน

แห่งชาติทางการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสของประเทศไทย  

เครื่องมือซ่ึงใช้เป็นมาตรฐานปฐมภูมิสําหรับการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสของประเทศไทย
คือ จุดกําเนิดอุณหภูมิมาตรฐานแบบวัตถุดํา (Fixed Point Blackbodies) ท่ีช่วงอุณหภูมิ 156.5985 oC 
(Freezing Point of Indium) ถึง 1084.62 oC (Freezing Point of Copper) มีค่าความไม่แน่นอนต้ังแต่  
0.07 oC ถึง 0.2 oC ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และถูกกําหนดให้เป็นมาตรฐานแห่งชาติทางด้านการวัดอุณหภูมิ
แบบไม่สัมผัส โดยตัวอย่างของจุดกําเนิดอุณหภูมิมาตรฐานแบบนี้ได้แสดงไว้ในรูปท่ี 5 
 

 
 
รูปท่ี 5 : จุดกําเนิดอุณหภูมิมาตรฐานแบบวัตถุดํา (Fixed Point Blackbodies) ซ่ึงใช้เป็นมาตรฐานข้ันปฐมภูมิ

และเป็นมาตรฐานแห่งชาติทางการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสของประเทศไทย  
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4.2 มาตรฐานข้ันฑุติยภูมิ (Secondary Standard) 
มาตรฐานข้ันฑุติยภูมิ หมายถึง เครื่องมือมาตรฐานท่ีถูกถ่ายทอดค่าความถูกต้องทาง 

การวัดอุณหภูมิมาจากมาตรฐานปฐมภูมิ โดยการถ่ายทอดค่าความถูกต้องทางการวัดอุณหภูมินั้นจะดําเนินตาม
กระบวนมาตรฐานของ ITS–90   ซ่ึงในบางกรณีอาจเรียกมาตรฐานในข้ันนี้ว่ามาตรฐานอ้างอิง (Reference 
Standard) โดยเครื่องมือมาตรฐานข้ันฑุติยภูมิของการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส ได้แก่ Fixed Point Cell ท่ีมี
คุณสมบัติต่ํากว่า Fixed Point Cell ในระดับปฐมภูมิ หรือ Standard Platinum Resistance Thermometer 
ซ่ึงเครื่องมือเหล่านี้ จะมีค่าความไม่แน่นอนหลังจากถูกถ่ายทอดค่าความถูกต้องทางการวัดอุณหภูมิแล้วประมาณ 
0.001 oC ถึง 0.010 oC ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

 

ในส่วนของการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสนั้น เครื่องมือมาตรฐานข้ันฑุติยภูมิ คือ Standard 
Radiation Thermometer ซ่ึงจะมีค่าความไม่แน่นอนหลังจากถูกถ่ายทอดค่าความถูกต้องทางการวัดอุณหภูมิ
แล้วประมาณ 0.23 oC ถึง 1.7 oC (ข้ึนอยู่กับช่วงอุณหภูมิ) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 

                         

 (a)                                                                         (b) 
 

รูปท่ี 6 : แสดงเครื่องมือมาตรฐานข้ันฑุติยภูมิของการวัดอุณหภูมิ (a) Standard Platinum Resistance 
Thermometer ซ่ึงใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานข้ันฑุติยภูมิของการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส (b) Standard 
Radiation Thermometer  ซ่ึงใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานข้ันฑุติยภูมิของการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส  

 
 4.3 มาตรฐานการวัดระหว่างชาติ (International Measurement Standard) 

มาตรฐานการวัดระหว่างชาติ คือ มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับโดยความตกลงกันระหว่าง
ประเทศ เพ่ือเป็นฐานในการกําหนดค่าของมาตรฐานอ่ืนท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องระหว่างประเทศ[2]  สําหรับการวัด
อุณหภูมิมาตรฐานระหว่างชาติท่ีถือเป็นท่ีตกลงใช้ร่วมกันคือสเกลอุณหภูมิสากล ITS–90 นั่นเอง 

 

4.4 มาตรฐานการวัดแห่งชาติ (National Measurement Standard) 
มาตรฐานการวัดแห่งชาติ คือ มาตรฐานท่ีเป็นท่ีได้รับการกําหนดโดยทางการ เพ่ือใช้เป็น

รากฐานในการกําหนดค่ามาตรฐานอ่ืนๆ ท้ังหมดของปริมาณท่ีเกียวข้องในประเทศ[2] 
 

4.5 มาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard) 
มาตรฐานอ้างอิง คือ มาตรฐานท่ีโดยท่ัวไปมีคุณสมบัติทางมาตรวิทยาสูงสุดท่ีสามารถมี

ได้ ณ จุดใช้งานหรือในหน่วยงาน ซ่ึงการวัดท่ีกระทําในหน่วยงานได้มาจากมาตรฐานนี้[2] ซ่ึงในการท่ีจะใช้เครื่องมือ
ชนิดใดเป็นมาตรฐานอ้างอิงทางด้านอุณหภูมินั้น ก็ข้ึนอยู่กับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการนั้น เช่น สถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติจะใช้ Standard Platinum Resistance Thermometer หรือ Standard Radiation 
Thermometer เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการวัดอุณหภูมิ แต่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบในระดับทุติยภูมิอาจจะใช้
เครื่องมือดังกล่าว เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิมาตรฐานระดับปฐมภูมิก็ได้ 
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4.6 มาตรฐานถ่ายทอด (Transfer Standard)  
มาตรฐานถ่ายทอด คือ มาตรฐานท่ีใช้เป็นตัวกลางในการเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐาน

หลายๆ ตัว   หรืออาจกล่าวได้ว่ามาตรฐานถ่ายทอดจะเป็นตัวกลางในการถ่ายค่าอุณหภูมิและความถูกต้องจาก
มาตรฐานอ้างอิงไปยังมาตรฐานข้ันใช้งาน[2] ซ่ึงเครื่องมือท่ีใช้เป็นมาตรฐานถ่ายทอดในการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสก็
อาจจะเป็น Standard Platinum Resistance Thermometer หรือ Platinum Resistance Thermometer 
ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับระดับความถูกต้องท่ีทางห้องปฏิบัติการนั้นๆ ต้องการ  
 

4.7 มาตรฐานข้ันใช้งาน (Working Standard) 
มาตรฐานข้ันใช้งาน คือ มาตรฐานท่ีใช้สําหรับการสอบเทียบ หรือการตรวจกับวัสดุ

เครื่องมือ หรือวัสดุอ้างอิง[2]   
 
มาตรฐานข้ันใช้งานจะถูกสอบเทียบกับมาตรฐานอ้างอิงเสมอ และมาตรฐานใช้งานนี้อาจ

ใช้สําหรับงานประจํา เพ่ือให้ม่ันใจว่าการวัดท่ีกระทําเป็นไปอย่างถูกต้อง บางครั้งจึงมีการเรียกมาตรฐานข้ันใช้งาน
นี้ว่า มาตรฐานสําหรับตรวจสอบ (Check Standard)[1]   

 
มาตรฐานข้ันใช้งานสําหรับการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสจะเป็นแบบ Platinum Resistance 

Thermometer หรือ Industrial Platinum Resistance Thermometer ข้ึนอยู่กับระดับความถูกต้องของ
มาตรฐานอ้างอิงของทางห้องปฏิบัติการรวมถึงระดับความถูกต้องท่ีห้องปฏิบัติการนั้นๆ ต้องการสําหรับการวัดใน
ข้ันนี้ 

 
สําหรับการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสอาจจะใช้ Standard Radiation Thermometer 

หรือ Radiation Thermometer เป็นมาตรฐานข้ันใช้งาน ท้ังนี้จะข้ึนอยู่กับความถูกต้องของงานท่ีจะต้อง 
ทําการวัดนั่นเอง 
 
 

                                                         
(a)                                                  (b) 

 
รูปท่ี 7 : แสดงเครื่องมือมาตรฐานข้ันใช้งานสําหรับการวัดอุณหภูมิ (a) Industrial Platinum Resistance 

Thermometer ซ่ึงใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานข้ันใช้งานของการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส (b) Standard 
Radiation Thermometer หรือ Radiation Thermometer ซ่ึงใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานข้ันใช้งาน
ของการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส                              
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5. ผลลัพธ์ของการวัด 
 

สําหรับการวัดใดๆ ย่อมต้องมีความไม่แน่นอน (Uncertainty) ในการวัดเกิดข้ึนเสมอ  ซ่ึง 
ความไม่แน่นอนในการวัดจะเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณของคุณภาพของผลการวัดนั้นๆ ทําให้ผลการวัดนั้นสามารถ
เปรียบเทียบกับผลการวัด สิ่งอ้างอิง สมบัติเฉพาะ หรือมาตรฐานอ่ืนๆได้  ในการคํานวณความไม่แน่นอนในการวัด
จะต้องใช้วิธีซ่ึงเป็นท่ียอมรับอย่างเป็นสากล และโดยท่ัวไปแล้วจะต้องรายงานความไม่แน่นอนในการวัดท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95%[1]   นอกจากนี้แล้วในการวัดแต่ละครั้งก็ย่อมจะต้องมี ความคลาดเคลื่อน (Error) เกิดข้ึนด้วย
เช่นกัน ซ่ึงคลาดเคลื่อนนี้เป็นผลมาจากการวัดท่ีแตกต่างจากค่าจริง (True value) ของสิ่งท่ีถูกวัด (Measurand)  
 

ดังนั้นในการรายงานผลลัพธ์ของการวัดจึงต้องประด้วย 2 ส่วนคือ  
1. ค่าท่ีวัดได้พร้อมความไม่แน่นอนของค่าท่ีวัดได้ 
2. หน่วยของการวัด  

 
ตัวอย่างท่ี 1 : เทอร์โมมิเตอร์อ่านค่าอุณหภูมิของน้ําในแก้วได้ 15.02 oC โดยเทอร์โมมิเตอร์นี้มีความไม่แน่นอน 

0.05 oC ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้นผลการวัดของเทอร์โมมิเตอร์นี้ คือ  
 

อุณหภูมิของน้ํา = 15.02 oC ± 0.05 oC  ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  โดยในกรณีนี้ 15.02±0.05 
คือ ค่าท่ีอุณหภูมิท่ีวัดได้พร้อมความไม่แน่นอนของอุณหภูมิท่ีวัดได้ และ oC คือ หน่วยของการวัดอุณหภูมิ นั่นเอง   

 

6. การวัดอุณหภูมิ 
 

เนื่องจากปริมาณความร้อนจะถ่ายเทจากอุณหภูมิสูงไปยังอุณหภูมิต่ํา จนกระท่ังระดับอุณหภูมิ
เท่ากัน เรียกว่า “สมดุลความร้อน” ซ่ึงเป็นไปตามกฎข้อศูนย์ของเทอร์โมไดนามิก ท่ีกล่าวไว้ว่า พลังงานย่อม 
ไม่สูญหายไปไหนแต่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้  ดังนั้น การวัดอุณหภูมิให้ถูกต้องจึงต้องวัด ณ สภาวะท่ีอุณหภูมินั้น
สมดุลความร้อนเสียก่อน  ซ่ึงการถ่ายเทปริมาณความร้อนนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้  

1. การนําความร้อน (Conduction) เป็นการถ่ายเทความร้อนภายในวัตถุตัวกลางท่ีเป็น
ของแข็งจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง โดยความร้อนจะเดินทางจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงไปสู่บริเวณท่ีมี
อุณหภูมิต่ํา โดยวัตถุแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติในการนําความร้อนท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงโลหะจะมีคุณสมบัติในการนํา
ความร้อนได้ดีสุด 

2. การพาความร้อน (Convection) เป็นการถ่ายเทความร้อนผ่านตัวกลางซ่ึงมีสภาวะเป็น
ก๊าช หรือ ของเหลว โดยเม่ือตัวกลางเหล่านี้ได้รับความร้อนจากแหล่งกําเนิดอุณหภูมิก็จะทําให้อุณภูมิของตัวกลาง
สูงข้ึนและลอยตัวข้ึนสู่ด้านบน จากนั้นตัวกลางซ่ึงมีอุณหภูมิท่ีต่ํากว่าจึงจะไหลเข้ามาแทนท่ี เช่น เม่ือเราต้มน้ําบน
เตา ความร้อนจากไฟจะค่อยๆ เคลื่อนท่ีจากน้ําด้านล่าง ข้ึนมายังบริเวณผิวน้ําด้านบน 

3. การแผ่รังสีความร้อน (Radiation)  เป็นการถ่ายเทความร้อนท่ีไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลาง   
โดยทุกๆ พ้ืนผิวของวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า 0 K จะมีการส่งพลังงานความร้อนออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
เช่น พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ เดินทางผ่านสุญญากาศมายังโลก 
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จากหลักการดังกล่าวทําให้สามารถท่ีจะจัดประเภทของการวัดอุณหภูมิออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. การวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส (Contact thermometry) เป็นการวัดอุณหภูมิด้วยหลักการ

ถ่ายเทความร้อนท่ีต้องอาศัยตัวกลาง แบบการนําความร้อน และการพาความร้อน ซ่ึงตัวอย่างของเครื่องมือวัด
อุณหภูมิในแบบนี้ได้แก่ Standard Platinum Resistance Thermometer, Platinum Resistance 
Thermometer และ Liquid-in-Glass Thermometer เป็นต้น 

2. การวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Non-contact thermometry) เป็นการวัดอุณหภูมิโดย
อาศัยหลักการแผ่รังสีความร้อน ซ่ึงไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลาง และไม่จําเป็นท่ีจะต้องสัมผัสกับแหล่งกําเนิด
อุณหภูมิ  ดังนั้น จึงมีการเรียกการวัดอุณหภูมิแบบนี้ว่า “การวัดอุณหภูมิเชิงแผ่รังสี”  เครื่องมือวัดอุณหภูมิซ่ึง
อาศัยหลักการวัดอุณหภูมิแบบนี้ ได้แก่ Standard Radiation Thermometer, Radiation Thermometer และ 
Thermal Imaging Camera  เป็นต้น 

 

7. เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ 
 
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ สามารถแยกตามหลักการทํางานได้ดังนี้  
 
7.1 คุณสมบัติเชิงกลเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป (Mechanical)  

เม่ืออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติเชิงกลของเครื่องมือนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป เช่น
การยืดหรือหดตัวของของเหลวภายในกระเปาะแก้วของ Liquid-in-Glass Thermometer  หรือการยืดหรือหด
ตัวของโลหะแต่ละชนิดใน Bimetallic Thermometer เป็นต้น 

 
7.2 ความต้านทานเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป (Thermoresistive) 

ความต้านทานของเครื่องมือชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนไป โดยความ
ต้านทานจะเพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนสําหรับเครื่องมือวัดอุณหภูมิจําพวก Platinum Resistance Thermometer 
หรือ Resistance Temperature Detector   แต่ความต้านทานจะลดลงสวนทางกับอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนสําหรับ
เครื่องมือวัดอุณหภูมิประเภท Thermistor 

 
7.3 แรงเคล่ือนไฟฟ้าเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป (Thermojunctive) 

เครื่องมือวัดชนิดนี้ได้แก่ (Thermocouple, TC) ซ่ึงจะอาศัยหลักการท่ีว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า 
(Electromotive Force, EMF) ของโลหะตัวนําต่างชนิดกัน 2 ตัวซ่ึงนํามาประกอบเป็น TC นั้นจะเปลี่ยนแปลง
แบบแปรผันตรงกับอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนไป  

 
7.4 การแผ่รังสีความร้อน (Radiative) 

เครื่องมือเหล่านี้จะวัดอุณหภูมิของวัตถุใดๆ ท่ีมีอุณหภูมิมากกว่า 0 K ผ่านคลื่นแม่เหล็ก- 
ไฟฟ้าท่ีได้จากการแผ่รังสีความร้อนจากวัตถุนั้นๆ ท่ีเรียกว่า Thermal Radiation โดยท่ีวัตถุซ่ึงมีอุณหภูมิสูงก็จะมี
ปริมาณรังสีความร้อนท่ีแผ่ออกมามากว่าวัตถุท่ีมีอุณหภูมิต่ํา ซ่ึงตัวอย่างของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบนี้ ได้แก่ 
Radiation Thermometer, Infrared Thermometer และ Thermal Imaging Camera เป็นต้น 
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8. การสอบเทียบ 
  

การสอบเทียบ มีนิยามตาม VIM 6.11 ว่า “ชุดของการดําเนินการเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าท่ีชี้บอกโดยเครื่องมือวัด หรือระบบการวัด หรือค่าท่ีแสดงโดยเครื่องมือวัดท่ีเป็นวัสดุ กับค่าสมนัยท่ีรู้ของ
ปริมาณท่ีวัดภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้” [2]    
  

จากนิยามดังกล่าว การสอบเทียบ จึงหมายถึง การตัดสินใจ และทําเอกสารแสดงความบ่ายเบน
ของค่าท่ีชี้บอกของเครื่องมือวัดหรือค่าท่ีระบุของวัสดุวัด ออกจากค่าจริงท่ียอมรับร่วมกัน (Conventional True 
Value) ของปริมาณท่ีถูกวัด โดยค่าจริงท่ียอมรับร่วมกันนี้ คือ ค่าจริงท่ีมีความไม่แน่นอนของการวัดท่ีเหมาะสมกับ
การใช้งาน ซ่ึงในท่ีนี้คือค่ามาตรฐานท่ีสามารถสอบกลับได้ไปสู่นิยามของหน่วยวัดนั้นๆ ผ่านทางมาตรฐานแห่งชาติ
หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ[1] ซ่ึงอาจสรุปได้ว่า การสอบเทียบเครื่องมือวัดจึงเป็นกิจกรรมทางการวัดท่ีมี
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการดังนี้[3] 

1. เพ่ือเป็นการแสดงถึงความสามารถในการสอบกลับได้ของเครื่องมือวัดนั้น 
2. เพ่ือให้ม่ันใจว่าค่าท่ีเครื่องมือวัดอ่านได้ เป็นค่าซ่ึงสอดคล้องกับการวัดอ่ืนๆ 
3. เพ่ือเป็นการหาความถูกต้องของค่าท่ีอ่านได้จากเครื่องมือนั้น 
4. เพ่ือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัดนั้น ทําให้เกิดความไว้ใจในการใช้เครื่องมือ

วัดดังกล่าว 
 
กิจกรรมหลักของการสอบเทียบมีดังนี้  
• การตัดสินความสัมพันธ์ระหว่างค่าท่ีชี้บอกของเครื่องมือวัด กับค่ามาตรฐาน ภายใต้สภาวะท่ี

กําหนด ณ วัน เวลาท่ีระบุไว้ 
• การออกใบรายงานผลการสอบเทียบ โดยระบุท้ังค่าบ่ายเบนหรือค่าแก้ของเครื่องมือวัด 

พร้อมกับความไม่แน่นอนในกระบวนการสอบเทียบ 
 
สําหรับการสอบเทียบทางอุณหภูมิ    จะประกอบด้วย 2 รูปแบบหลัก คือ  
1. การสร้างสเกลอุณหภูมิเปรียบเทียบกับสเกลอุณหภูมิสากล ITS-90 (Calibration by 

Fixed-points) ซ่ึงการสอบเทียบรูปแบบนี้จะใช้กับมาตรฐานในระดับสูง เช่น มาตรฐานข้ันทุติยภูมิ หรือ
มาตรฐานอ้างอิง โดยเครื่องมือท่ีจะทําการสอบเทียบโดยวิธีนี้ จะเป็นเครื่องมือท่ีมีความถูกต้องสูง และต้องการ 
ค่าความไม่แน่นอนจากการสอบเทียบซ่ึงตํ่ามากๆ เช่น Standard Platinum Resistance Thermometer หรือ 
Standard Radiation Thermometer เป็นต้น และเครื่องมือซ่ึงใช้เป็นค่ามาตรฐานในกรณีนี้ คือ แหล่งกําเนิด
อุณหภูมิมาตรฐาน นั่นเอง 

2. การเปรียบเทียบค่ากับเครื่องมือมาตรฐาน (Comparison Method)  โดยการสอบเทียบ
ในรูปแบบนี้ จะเหมาะสมกับเครื่องมือวัดซ่ึงมีความถูกต้องในการวัดท่ีต่ํากว่าเครื่องมือซ่ึงสอบเทียบในรูปแบบแรก 
หรือเป็นเครื่องมือซ่ึงสามารถยอมรับค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบท่ีมากกว่าการสอบเทียบในรูปแบบแรก  
ซ่ึงการสอบเทียบโดยการเปรียบเทียบค่านี้ จะเป็นรูปแบบซ่ึงเป็นท่ีนิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดทางอุณหภูมิ   การสอบเทียบจะทําโดยการเปรียบเทียบค่าท่ีอ่านได้จากเครื่องมือวัด (Thermometer 
Reading) กับค่าจริงซ่ึงอ่านได้โดยเครื่องมือมาตรฐาน (True Value หรือ Actual Reading) ณ อุณหภูมิใดๆ 
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ในการเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานนั้น จะข้ึนอยู่กับความถูกต้องหรือค่าความไม่แน่นอนท่ีต้องการ
จากการสอบเทียบของเครื่องมือวัดนั้นๆ แต่โดยท่ัวไปแล้วค่าความถูกต้องของเครื่องมือมาตรฐานนั้นจะต้องดีกว่า
เครื่องมือวัดนั้นๆ ไม่ต่ํากว่า 4 เท่า[4]   

 
การสอบเทียบจะทําให้ทราบถึงค่าความผิดพลาดของเครื่องมือวัด (Error) และจะนําไปสู่การหา

ค่าแก้ (Correction) ของเครื่องมือวัดเพ่ือท่ีจะใช้ในการแก้ไขค่าท่ีอ่านได้ของเครื่องมือวัดให้เป็นค่าท่ีถูกต้อง ซ่ึงค่า
ความผิดพลาดของเครื่องมือวัด และค่าแก้ของเครื่องมือวัดสามารถหาได้ดังสมการท่ี (1) และ (2) 

 
ค่าความผิดพลาด =  ค่าท่ีเครื่องมืออ่านได้ – ค่าจริง (1) 
  (Error)  (Thermometer reading)       (Actual reading)   

 
ค่าแก้ = ค่าจริง – ค่าท่ีเครื่องมืออ่านได้ (2) 

(Correction)  (Actual reading)  (Thermometer reading)   
 

ในการรายงานผลการสอบเทียบนั้น จะต้องรายงานค่าความผิดพลาดของเครื่องมือวัดหรืออาจจะ
รายงานเป็นค่าแก้ของเครื่องมือวัดก็ได้ แต่ในส่วนของความไม่แน่นอนในการสอบเทียบนั้นจําเป็นท่ีจะต้องรายงาน
เสมอ   และค่าความผิดพลาดของเครื่องมือวัดหรือค่าแก้ของเครื่องมือวัด รวมท้ังความไม่แน่นอนในการสอบเทียบ 
ซ่ึงได้จากใบรายงานผลการสอบเทียบเหล่านี้   จะต้องนําไปใช้งานควบคู่กับเครื่องมือวัดนั้นๆ ทุกครั้ง    
 

9. การใช้ผลจากการสอบเทียบ  
 

เม่ือเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิได้รับการสอบเทียบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น จะมีการรายงานผล 
การสอบเทียบเครื่องมือวัดเพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงความถูกต้องของเครื่องมือวัดดังกล่าว  ซ่ึงค่าท่ีได้จากใบรายงาน
ผลการสอบเทียบนี้จะต้องนํามาพิจารณาและใช้งานทุกครั้งท่ีมีการนําเครื่องมือนั้นๆ มาใช้ ซ่ึงค่าในใบรายงานผล 
การสอบเทียบนี้จะเป็นคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือแต่ละตัว และไม่สามารถใช้แทนกันได้  

 
รายละเอียดของใบรายผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน มอก. 17025 จะมีอยู่ด้วยกัน 13 หัวข้อ 

ซ่ึงจะไม่ขอกล่าวถึงในหนังสือนี้ท้ังหมด แต่จะนําเสนอเฉพาะส่วนท่ีสําคัญต่อการนํารายงานผลการสอบเทียบไปใช้
งาน ซ่ึงนั่นคือ ผลของการสอบเทียบ รวมท้ังความแน่นอนในการสอบเทียบ 

 
เนื่องจากการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิหรือเทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ด้วยวิธีการ

เปรียบเทียบค่า (Comparison method) กระทําโดยการเปรียบเทียบค่าระหว่างค่าซ่ึงเทอร์โมมิเตอร์อ่านได้กับ 
ค่าจริงซ่ึงอ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐานซ่ึงทราบค่าและผ่านการสอบเทียบมาแล้ว โดยทําการเปรียบเทียบกัน
ในแหล่งกําเนิดอุณหภูมิท่ีมีอุณหภูมิคงท่ีค่าหนึ่ง  ซ่ึงจะทําให้ทราบค่าความผิดพลาด (Error) หรือค่าแก้ 
(Correction) ของเทอร์โมมิเตอร์นั้นๆ ซ่ึงค่าเหล่านี้จะติดตัวเทอร์โมมิเตอร์นั้นเสมอ ดังนั้นเม่ือต้องการนํา
เทอร์โมมิเตอร์ดังกล่าว ไปใช้งานท่ีอุณหภูมิต่างๆ จึงต้องมีการแก้ค่าท่ีอ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ดังกล่าว ด้วยค่า
ความผิดพลาดหรือค่าแก้ท่ีได้จากใบรายงานผลการสอบเทียบ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าค่าท่ีได้นั้นเป็นค่าซ่ึงถูกต้องจริงๆ 
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การแก้ค่าท่ีอ่านได้ของเทอร์โมมิเตอร์นั้นสามารถทําได้ 2 แบบ ข้ึนอยู่กับใบรายงานผล 
การสอบเทียบว่ามีการรายงานผลแบบใด ระหว่างการรายงานผลเป็น ค่าแก้ (Correction) หรือรายงานผลเป็น 
ค่าความผิดพลาด (Error)   

 
9.1 กรณีรายงานผลการสอบเทียบเป็นแบบให้ค่าความผิดพลาด (Error)   

ค่าความผิดพลาด (Error) สามารถหาได้จากสมการท่ี (1)  ดังนั้น จากการรายงานผลใน
ลักษณะนี้ เม่ือนําเทอร์โมมิเตอร์ไปใช้งาน จึงต้องทําการแก้ค่าท่ีอ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ได้ดังสมการท่ี (3)  

 
ค่าอุณหภูมิท่ีถูกต้อง  = ค่าท่ีอ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ - ค่าความผิดพลาด (Error) (3) 

 
ตัวอย่างท่ี 2 : รายงานผลการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ตัวหนึ่ง ซ่ึงมีการรายงานค่าความผิดพลาด และ 

ค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% เป็นดังนี้ 
 

ค่าจากเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐาน 
(Actual reading)  

(oC) 

ค่าจากเทอร์โมมิเตอร์ 
 (Thermometer reading) 

(oC) 

ค่าความผิดพลาด 
(Error) 
(oC) 

ความไม่แน่นอน 
ของการสอบเทียบ 

 (oC)  
49.90 50.0 0.10 +  0.1 

 
หากนําเทอร์โมมิเตอร์นี้ไปใช้งานและวัดอุณหภูมิได้ 50.0 oC  อุณหภูมิท่ีถูกต้องจะสามารถหาได้

ตามสมการท่ี (3) ดังนี้  
 
ค่าอุณหภูมิท่ีถูกต้อง   = ค่าท่ีอ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ - ค่าความผิดพลาด (Error) 
     = 50.0 oC – 0.10 oC 
  = 49.90 oC 
ดังนั้น อุณหภูมิท่ีวัดได้คือ 49.90 oC + 0.1 oC  ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 
9.2 กรณีรายงานผลการสอบเทียบเป็นแบบให้ค่าแก้ (Correction)   

ค่าแก้ (Correction) สามารถหาได้จากสมการท่ี (2) ดังนั้นหากมีการรายงานผลใน
ลักษณะนี้ เม่ือนําเทอร์โมมิเตอร์ไปใช้งาน จึงต้องทําการแก้ค่าท่ีอ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ได้ดังนี้  

 
ค่าอุณหภูมิท่ีถูกต้อง  = ค่าท่ีอ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ + ค่าแก้ (Correction)  (4) 

 
ตัวอย่างท่ี 3 : รายงานผลการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ตัวหนึ่ง ซ่ึงมีการรายงานค่าแก้ และค่าความไม่แน่นอน

ของการสอบเทียบท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% เป็นดังนี้ 
 

ค่าจากเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐาน 
(Actual reading)  

(oC) 

ค่าจากเทอร์โมมิเตอร์ 
 (Thermometer reading)  

(oC) 

ค่าแก้ 
(Correction) 

(oC) 

ความไม่แน่นอน 
ของการสอบเทียบ 

 (oC)  
49.90 50.0 - 0.10 +  0.1 
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หากนําเทอร์โมมิเตอร์นี้ไปใช้งานและวัดอุณหภูมิได้ 50.0 oC  อุณหภูมิท่ีถูกต้องจะสามารถหาได้
ตามสมการท่ี (4) ดังนี้  

 
ค่าอุณหภูมิท่ีถูกต้อง   = ค่าท่ีอ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ + ค่าแก้ (Correction)  
    = 50.0 oC + (-0.10 oC) 
 = 49.90 oC 
ดังนั้นอุณหภูมิท่ีวัดได้คือ 49.90 oC + 0.1 oC  ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 

10. บทสรุป  
 

จะเห็นได้ว่าเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิ   มีด้วยกันมากมายหลายชนิด   ซ่ึงหากเลือกใช้ชนิดของ
เครื่องมือวัดอุณหภูมิให้มีความเหมาะสมกับงานในแต่ละประเภท   ก็ย่อมส่งผลให้การวัดอุณหภูมินั้นๆ มีความถูก
ต้องสูงข้ึนตามไปด้วย 

 
แต่สิ่งท่ีควรจะตระหนักอยู่ตลอดเวลาคือ การวัดแต่ละครั้งจะมีความไม่แน่นอนในการวัดเกิดข้ึน

เสมอ   และหากจะม่ันใจได้ว่าเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดนั้นมีความถูกต้องและเท่ียงตรงในการวัดมากเท่าไรนั้น ก็
จะต้องนําเครื่องมือเหล่านั้นมาทําการสอบเทียบ  ซ่ึงนอกจะทําให้ทราบค่าท่ีแท้จริงของเครื่องมือนั้นๆแล้ว ยังเป็น
การทําใหเกิดความม่ันใจได้ว่า เครื่องมือเหล่านั้นมีความสามารถในการสอบกลับได้ ไปสู่นิยามของหน่วยในการวัด
นั้นๆ นั่นเอง 

 
สิ่งสําคัญท่ีสุด คือ เม่ือเครื่องมือวัดอุณหภูมิได้ผ่านการสอบเทียบแล้ว จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องนํา

ค่าความผิดพลาดหรือค่าแก้ รวมท้ังค่าความไม่แน่นอนซ่ึงได้จากการสอบเทียบ  มาใช้ประกอบการวัดอุณหภูมิ 
ทุกๆ ครั้ง 
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ภาคผนวก ก. 
 
จุดเยือกแข็งของนํ้า (Ice point) 
 

จุดเยือกแข็งของน้ํา เป็นจุดกําเนิดอุณหภูมิซ่ึงสามารถเตรียมการได้ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน หากแต่มี
ความสําคัญในการใช้เป็นจุดสําหรับการทวนสอบ (Verification) เบ้ืองต้นของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ไม่ว่าจะเป็น 
Liquid-in-glass Thermometer หรือ Platinum Resistance Thermometer  นอกจากนี้จุดเยือกแข็งของน้ํา
ยังใช้เป็นอุณหภูมิอ้างอิง (Reference Temperature) ของเครื่องมือวัดอุณหภูมิประเภท Thermocouple  
อีกด้วย  

 
โดยปกติจุดเยือกแข็งของน้ําจะมีอุณหภูมิ 0 oC แต่ท้ังนี้ก็ข้ึนอยู่กับความสะอาดและปริมาณของ

สิ่งปนเป้ือนในน้ํา น้ําแข็ง อุปกรณ์ในการทําจุดเยือกแข็งของน้ํา รวมท้ังตัวผู้ปฏิบัติงานด้วย ดังนั้น ในการทํา 
จุดเยือกแข็งของน้ําจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเน้นถึงความสะอาดในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน  ซ่ึงการเตรียม
จุดเยือกแข็งของน้ําสามารถอธิบายได้ดังนี้  

 
1. อุปกรณ์สําหรับการเตรียมจุดเยือกแข็งของน้ํา 

ในการเตรียมจุดเยือกแข็งของน้ํานั้น จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้  
1.1 ภาชนะบรรจุ (Container) ซ่ึงควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
• เป็นฉนวนกันความร้อนท่ีดี ภายในผนังของภาชนะบรรจุควรเป็นสูญญากาศ เช่น dewar flask 

เป็นต้น 
• ทําจากวัสดุท่ีไม่สามารถละลายได้ เช่น แก้ว หรือ สเตนเลสสตีล เป็นต้น 
• มีสารปนเป้ือนใดๆ ไม่ควรเกิน 5 x 10-5 ของ mole fraction  
• มีขนาดท่ีเหมาะสมกับเครื่องมือท่ีใช้งาน ควรใช้ภาชนะท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 

8-10 ซม. และมีความลึกประมาณ 30-40 ซม. 
• สามารถติดต้ังเครื่องกวน (stirrer) ได้ 

1.2  น้ําบริสุทธิ์ (Pure Water) ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
• ซ่ึงเป็นน้ําท่ีสะอาดและบริสุทธิ์ (pure water) เช่น น้ํากลั่น (distilled water)  หรอื น้ําท่ีไม่มี 

อิออน (de-ionized water) หรือ น้ําท่ีไม่มีแร่ (de-mineralized water) เป็นต้น  
• ควรมีค่า resistivity มากกว่า 0.5 x 106 W ⋅ m 

1.3  น้ําแข็งไส (Shaved Ice) ซ่ึงควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
• ทําจากน้ําท่ีสะอาดและบริสุทธิ์ (pure water) ตามตัวอย่างของน้ําท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  
• ขนาดของน้ําแข็งท่ีดีควรมีขนาดประมาณ 1 มม. หรือเล็กกว่า แต่ไม่ควรเกิน 5 มม. ไม่ว่าจะเป็น

น้ําแข็งไส (shaved ice)  น้ําแข็งบด (crushed ice) หรือ น้ําแข็งเกล็ด (flake ice) 
• น้ําแข็งท่ีดีควรมีลักษณะใส ไม่มีสีขาวขุ่น  
• ควรเก็บน้ําแข็งไว้ประมาณ 1 วันก่อนนําไปใช้งาน เพ่ือลดความเครียด (relax) ภายในเกล็ดน้ําแข็ง  

1.4   ท่อยางสําหรับกาลักน้ํา (Siphon Tube) ซ่ึงควรเป็นท่อยางซ่ึงมีความสะอาด และมีขนาดเหมาะสม 
รวมท้ังควรมีความยาวท่ีเพียงพอ สําหรับการทํากาลักน้ํา  
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2. วิธีการเตรียมจุดเยือกแข็งของน้ํา 
2.1 ทําความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้น รวมถึงมือของผู้เตรียม ด้วยน้ําบริสุทธิ์ 
2.2 เติมน้ําบริสุทธิ์ลงในภาชนะบรรจุประมาณ 1 ใน 3 ส่วน 
2.3 เติมน้ําแข็งไสท่ีเตรียมไว้ อัดลงไปจนเต็มภาชนะบรรจุ (อย่าให้ส่วนของน้ําแข็งลอย) 
2.4 ใส่ท่อยาง siphon ลงไปโดยให้ปลายท่อยางอยู่ท่ีระดับความลึกประมาณ 1 ใน 3 ส่วน 
2.5 ปล่อยท้ิงไว้ให้อุณหภูมิคงท่ีประมาณ 15-20 นาที 
2.6 เพ่ือป้องกันไม่ให้เทอร์โมมิเตอร์เสียหาย ให้ใช้แท่งอะลูมิเนียมหรือสเตนเลสท่ีเตรียมไว้ เจาะเป็นช่อง

สําหรับเสียบเทอร์โมมิเตอร์ และกดน้ําแข็งท่ีอยู่รอบๆ เทอร์โมมิเตอร์ ให้แน่น 
2.7 ในขณะใช้งาน อาจต้องเติมน้ําแข็งลงไปเป็นระยะๆ เพ่ือรักษาระดับของน้ําแข็ง และอุณหภูมิให้คงท่ี

ตลอดการใช้งาน 
 

3. ข้อควรระวังสําหรับการเตรียมจุดเยือกแข็งของน้ํา 
3.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมทุกชิ้น รวมถึงส่วนสัมผัสใดๆ เช่นมือของผู้เตรียมจะต้องสะอาด 
3.2 พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งปนเป้ือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกลือ หรือสารละลายอินทรีย์ต่างๆ 

 

 
 

รูปท่ี 8 : แสดงจุดเยือกแข็งของน้ํา (Ice point) สําหรับใช้ในการทวนสอบหรือเป็นอุณหภูมิอ้างอิงของเครื่องมือ
วัดอุณหภูมิประเภทต่างๆ 
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ภาคปฏิบัติ 
 

ทดลองวัดค่า Ice-point ด้วย Liquid-in-glass Thermometer 
1. เตรียม Ice-point ตามข้ันตอนในเอกสารประกอบการบรรยาย 
2. ติดต้ัง Liquid-in-glass Thermometer ลงใน Ice-point ท่ีเตรียมเอาไว้ และรอจนอุณหภูมิ

เข้าสู่ภาวะสมดุลไม่น้อยกว่า 5 นาที จากนั้นจึงทําการบันทึกผลลงในตารางด้านล่าง โดยทําการอ่านผลการวัด
ท้ังหมด 5 ครั้ง  จากนั้น จึงทําการหาค่าเฉลี่ยของผลการวัดโดยอาศัยสมการท่ี 1 
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เม่ือ X  คือค่าเฉลี่ยของผลการวัด 

X   คือค่าท่ีได้จากการวัด 
 n   คือจํานวนครั้งในการวัด 

 
ตารางบันทึกผลการวัด 

ครั้งท่ี อุณหภูมิ Ice-point (ºC) 

1  

2  

3  

4  

5  

อุณหภูมิเฉล่ีย  

 
3. รายงานผลการวัด ร่วมกับข้อมูลจากใบรับรองผลการสอบเทียบของ Liquid-in-glass Thermometer ท่ีใช้  

 

อุณหภูมิจริง  = อุณหภูมิท่ีอ่านได้ – ค่าความผิดพลาด 
 

 =           
 

อุณหภูมิของ Ice point คือ อุณหภูมิจริง ± ค่าความไม่แน่นอน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน  %  
  

ดังนั้น อุณหภูมิ Ice point ท่ีวัดได้ในครั้งนี้คือ         
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