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ตารางที่ 1 :  หน่วยพื้นฐานในระบบเอสไอ (SI Base Units)

เชิงปริมาณ (QUANTITY) หน่วยพื้นฐาน (BASE UNIT) สัญลักษณ์ (SYMBOL)

ความยาว (length) เมตร (meter) m

มวล (mass) กิโลกรัม (kilogram) kg

เวลา (time) วินาที (second) s

กระแสไฟฟ้า (electric current) แอมแปร์ (ampere) A

อุณหภูมิ (thermodynamic temperature) เคลวิน (kelvin) K

ปริมาณสาร (amount of substance) โมล (mole) mol

ความเข้มของการส่องสว่าง (luminous intensity) แคนเดลา (candela) cd

คำาสำาคัญ SI Unit  ระบบเอสไอ
 ระบบการวัดทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือระบบหน่วยพื้นฐาน SI ซึ่งเป็นระบบ
การวัดแบบเมตริก “SI” ย่อมาจากคำาว่า “The International 
System of Units” ซึ่งมีความสำาคัญอย่างมากต่อระบบการวัด
ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีปจัจุบนั พบวา่ระบบการวดัแบบ
เมตริก “SI” เป็นที่ยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศท่ัวโลก   
ดงันัน้หนว่ยงาน The American Nation Institute of Standards 
and Technology (NIST) จึงได้จัดทำาหนังสือ “Guide for the 
use of the Inter-national System Units (SI)” ซึ่งเป็นคู่มือ
แนะนำาการใช้ระบบหน่วย SI อย่างถูกต้องและเป็นสากล
 เพือ่เปน็การส่งเสริมการใชร้ะบบหน่วยพืน้ฐาน SI ไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง เราจำาเป็นต้องเรียนรู้กฎ กติกา และรูปแบบของการใช้
หน่วยอนุพันธ์เอสไอ (SI Derived Units) และคำานำาหน้าหน่วย
ในระบบเอสไอ (SI Prefixes) ที่จะใช้ร่วมกับหน่วยพื้นฐานใน
ระบบเอสไอ (SI Base Units) รวมทั้งการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ   
ของหน่วยในระบบการวดั ซึง่ในบทความนีจ้ะอธบิายความหมาย
ของหน่วยต่าง ๆ ดังนี้

หน่วยวัดระบบเอสไอ (SI) ประกอบด้วย
 1. หน่วยพื้นฐานในระบบเอสไอ (SI Base Units) เป็น
หน่วยการวัดพื้นฐานของหน่วยวัดอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งสามารถ        
สอบกลับได้ (Traceability) หน่วยพื้นฐานทั้ง 7 หน่วย ดังแสดง
ในตารางที่ 1

 2. หน่วยอนุพันธ์เอสไอ (SI Derived Units) หน่วย
อนุพันธ์เกิดจากการพิสูจน์ทางพีชคณิตระหว่างหน่วยพื้นฐาน
หรือระหว่างหน่วยอนุพันธ์ ดังแสดงในตารางที่ 2 

 3. คำานำาหน้าหน่วยในระบบเอสไอ (SI Prefixes) คือ 

สัญลักษณ์ท่ีถูกนำามาวางไว้หน้าหน่วย มีจุดประสงค์เพื่อให้                

การแสดงปริมาณมีความกะทัดรัดมากขึ้น สัญลักษณ์เหล่านี้ 

จะเข้าไปคู่กับหน่วย  จึงมีผล

เท่ากับการเพิ่มหรือลดขนาด

ของหน่วยดังแสดงใน

ตารางที่ 3

การใช้หน่วยวัดระบบเอสไอ

(SI Unit) อย่างถูกต้อง
สุกัลยา  พลเดช*

_____________________________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

เกร็ดวิทย์



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 60  ฉบับที่ 189 45Department of Science Service

ตารางที่ 2 : หน่วยอนุพันธ์เอสไอ (SI Derived Units) 

เชิงปริมาณอนุพันธ์ (DERIVED QUANTITY) หน่วยอนุพันธ์ (DERIVED UNIT) สัญลักษณ์ (SYMBOL)

พื้นที่ (area) ตารางเมตร (square meter) m2

ปริมาตร (Volume) ลูกบาศก์เมตร (cubic meter) m3

อัตราเร็ว, ความเร็ว (speed, velocity) เมตรต่อวินาที (meter per second) m·s-1

ความเร่ง (acceleration)
เมตรต่อวินาทีกำาลังสอง 

(meter per second squared)
m·s-2

ความหนาแน่นกระแส (current density)
แอมแปร์ต่อลูกบาศก์เมตร 

(ampere per cubic meter)
A·m-3

ความแรงสนามไฟฟ้า (electric field strength) โวลต์ต่อเมตร (volt per meter) V·m-1

การซึมผ่านได้ (permeability) เฮนรีต่อเมตร (henry per meter) H·m-1

ความเข้มข้นเชิงปริมาณสาร 
(amount-of-substance concentration)

โมลต่อลูกบาศก์เมตร
(mole per cubic meter)

mol·m-3

ตารางที่ 3  คำานำาหน้าหน่วยในระบบเอสไอ (SI Prefixes)

ตัวประกอบ 
(FACTOR)

ชื่อคำานำาหน้าหน่วย 
(PREFIX NAME)

สัญลักษณ ์
(SYMBOL)

ตัวประกอบ 
(FACTOR)

ชื่อคำานำาหน้าหน่วย 
(PREFIX NAME)

สัญลักษณ ์
(SYMBOL)

101 เดคะ (deka) da 10-1 เดซิ (deci) d

102 เฮกโต (hecto) h 10-2 เซนติ (centi) c

103 กิโล (kilo) k 10-3 มิลลิ (milli) m

106 เมกะ (mega) M 10-6 ไมโคร (micro) µ

109 กิกะ (giga) G 10-9 นาโน (nano) n

1012 เทระ (tera) T 10-12 พิโก (pico) P

1015 เพตะ (peta) P 10-15 เฟมโต (femto) f

1018 เอกซะ (exa) E 10-18 อัตโต (atto) a

1021 เซตตะ (zetta) Z 10-21 เซปโต (zepto) z

1024 ยอตตะ (yotta) Y 10-24 ยอกโต (yocto) y

 สำาหรับขอ้แนะนำาเพือ่ใหผู้อ่้านสามารถใชร้ปูแบบและวธิกีาร 

เขียนของหน่วยวัดระบบเอสไอ (SI units) ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

สากล ขอเสนอตัวอย่างการใช้ที่ไม่ถูกต้องซึ่งพบเห็นบ่อย ๆ  ดังนี้

 1. สญัลกัษณข์องหนว่ยจะตอ้งเขยีนดว้ยตวัพมิพเ์ลก็ตวัตรง 

ตัวอย่าง ความยาว มีหน่วยเป็นเมตร (meter) ใช้สัญลักษณ์ m

  มวล มหีนว่ยเปน็กโิลกรมั (kilogram) ใชส้ญัลกัษณ ์kg

  เวลา มีหน่วยเป็นวินาที (second) ใช้สัญลักษณ์ s

  ปรมิาณสาร มีหนว่ยเปน็โมล (mole) ใช้สัญลักษณ ์mol

ยกเว้นสัญลักษณ์ที่ย่อมาจากชื่อบุคคล ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอย่าง กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (Ampere)  

ใช้สัญลักษณ์ A

  อุณหภูมิ มีหน่วยเป็นเคลวิน (kelvin) ใช้สัญลักษณ์ K

เกร็ดวิทย์
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  ความดัน มีหน่วยเป็นปาสคาล (Pascal) ใช้สัญลักษณ์ Pa
  ความต่างศักย์ มีหน่วยเป็นโวลต์ (Volt) ใช้สัญลักษณ์ V
และข้อยกเว้นอีกหน่วย คือ ลิตร ใช้ L เพื่อไม่ให้สับสนกับเลข 
“1” หรือตัวไอ “I”
 2. กรณีเขียนหน่วยเป็นภาษาอังกฤษสัญลักษณ์ของ
หน่วยจะมีรูปเป็นเอกพจน์เสมอ
ตัวอย่าง การเขียนที่ถูกต้อง l  =  75  cm  
  การเขียนที่ไม่ถูกต้อง l  =  75  cms
 3. สัญลักษณ์หน่วยจะถือว่ามีความหมายเชิงคณิตศาสตร ์
ไมใ่ชต่วัยอ่ จงึไมล่งทา้ยด้วยเครือ่งหมายมหพัภาค (.) ยกเวน้กรณี
ที่สัญลักษณ์หน่วยนั้นลงท้ายประโยคในการเขียนภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง การเขียนที่ถูกต้อง 20 mm, 10 kg, 75 cm
  การเขียนที่ไม่ถูกต้อง 20 mm., 10 kg., 75 cm.
 4. สัญลักษณ์ของหน่วยที่ได้มาจากการคูณกันของ
หน่วยสองหน่วยจะเชื่อมกันด้วยจุดกลาง (ไม่ใช่จุดล่าง) หรือ             
เว้นวรรคโดยไม่แยกบรรทัด
ตัวอย่าง N.m  หรือ  N m
 5. สัญลักษณ์ของหน่วยที่ได้มาจากการหารกันจะ 
เช่ือมกันด้วยเครื่องหมายทับ (/) หรือยกกำาลังด้วยเลขติดลบ  
โดยให้ใช้เครื่องหมายทับได้เพียงครั้งเดียว
ตัวอย่าง การเขียนที่ถูกต้อง m/s2 หรือ m×s-2  
  การเขียนที่ไม่ถูกต้อง m/s/s
 6. ไม่ควรนำาสัญลักษณ์ของหน่วยและชื่อของหน่วย           
มาเขียนรวมกัน และไม่มีการดำาเนินการทางคณิตศาสตร์ กับชื่อ
ของหน่วย
ตัวอย่าง การเขียนที่ถูกต้อง C/kg หรือ C.kg-1 หรือ                        
coulomb per kilogram 
  การเขียนที่ ไม่ถูกต้อง coulomb/kg หรือ 
coulomb·kg-1 หรือ C per kg-1 
 7. ไม่ควรใช้คำาย่อต่าง ๆ แทนสัญลักษณ์ของหน่วย 
หรือชื่อหน่วย

ตัวอย่าง ไม่ควรใช้ sec แทน s  หรือ second
  ไม่ควรใช้ mps แทน  m/s 
  ไม่ควรใช้ mins แทน  min หรือ minutes
  ไม่ควรใช้ lit แทน  L หรือ liter
 8. การเขียนสัญลักษณ์หน่วยเป็นภาษาอังกฤษ ต้อง              
ไม่เขียนหน่วยเป็นพหูพจน์
ตัวอย่าง henries ซึ่งเป็นพหูพจน์ของ  henry
 9. การเขียนคำานำาหน้าหน่วยต้องไม่มีช่องว่างระหว่าง
สัญลักษณ์ของหน่วย 
ตัวอย่าง เซนติเมตร เป็น cm ไม่ใช่ c m
 10. สญัลกัษณข์องคำานำาหนา้หนว่ยทกุคำาทีม่ากกวา่ 103 
(kilo) จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
ตัวอย่าง 106  เมกกะ (mega) ใช้สัญลักษณ์ M
  109  จิกะ    (giga)   ใช้สัญลักษณ์ G
 11. ไม่ใช้คำานำาหน้าหน่วยรวมกัน เช่น การใช้คำานำาหน้า
หน่วยในของ kg จะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของ gram (g)
ตัวอย่าง การเขียนที่ถูกต้อง 10-6 kg = 1 mg (1 milligram)        
  การเขียนที่ไม่ถูกต้อง 10-6 kg = 1 mkg (1 micro-
kilogram)  
 12. ต้องไม่เขียนคำานำาหน้าหน่วยโดยลำาพัง
ตัวอย่าง ต้องเขียน 109/m3 ไม่ใช่ G/m3  
  ต้องเขียน 5 ×106/m ไม่ใช่ 5 M/m3 (the number 
density of Pb atoms)
 ความรูจ้ากบทความนีช้ว่ยใหท้า่นเขา้ใจวธิกีาร กฎ กตกิา 
และรูปแบบการใช้หน่วยต่าง ๆ ในระบบหน่วย SI ได้อย่างถูก
ตอ้งทีเ่ปน็ไปตามมาตรฐานสากล เปน็การสง่เสรมิหลกัการเขยีน
ผลงานทางวิจัยหรือวิชาการที่เป็นรูปแบบเดียวกันได้ถูกต้อง
สมบูรณ์

เกร็ดวิทย์


