
โค์รงสร้างระบบมาตรวิทำยาท่ำ�ม่ค์วามเชื�อมโยงของผ่ลุ่การวัดื 
หรือค์วามสามารถสอบกลุ่ับไดื้ทำางการวัดื (measurement  
traceability) จัากเค์รื�องมือวัดืทำ่�ใช้ในกระบวนการผ่ลุ่ิตของ  
ภิาค์อ่ตสาหกรรม ตลุ่อดืจันเค์รื�องมือวัดืทำ่�ใช้ในห้องปฏิิบัติการ 
วิเค์ราะห์แลุ่ะทำดืสอบทำ่�ไดื้รับการสอบเทำ่ยบโดืยห้องปฏิิบัติการ 
การสอบเท่ำยบเค์รื�องมือวัดื วศ. ม่การพััฒนาค์วามสามารถของ 
ห้องปฏิิบัติการอย�างต�อเนื�อง เพัื�อยกระดืับการเป็นห้องปฏิิบัติ 
การสอบเทำ่ยบระดืับทำ่ติยภิูมิ โดืยเข้าร�วมกิจักรรมต�างๆ ไดื้แก�  
การเข้ารวมการวัดืเปร่ยบเทำ่ยบระดืับในชาติ (proficiency 
testing) ระดืับนานาชาติ (interlaboratory comparison)  
จััดืทำำาระบบห้องปฏิิบัติการตาม ISO/IEC 17025 เพืั�อดืำาเนินการ 
ให้หน�วยการวัดืของ วศ. เป็นท่ำ�ยอมรับในระดัืบชาติ 

การพัฒนานวัตกรรมการวัดของ
มาตรวิทยาระดั้บทุติยภ้มิ

ปัจัจ่ับันย่ค์ Digital 4.0 เมื�อโลุ่กขับเค์ลืุ่�อนด้ืวยเทำค์โนโลุ่ย่ 
ห่�นยนต์จัะม่บทำบาทำมากขึ�น สำาหรับระบบวัดือัตโนมัติม่แนว 
โน้มในการใช้งานเพิั�มสูงขึ�นตามค์วามเปลุ่่�ยนแปลุ่งของเทำค์โนโลุ่ย่ 
แลุ่ะนวัตกรรมใหม�ๆ จัึงเป็นทำ่�น�าจัับตาว�าภิายในเวลุ่าอันใกลุ่้น่� 
ยังม่นวัตกรรมใหม�ใดื ทำ่�การวัดือัตโนมัติสามารถไปต�อไดื้อ่ก  
โดืยสำาหรับการวัดืแลุ่้วค์วามแม�นยำานั�นถือเป็นเรื�องสำาค์ัญขั�น 
พัื�นฐานทำ่�อย�างไรก็ต้องม่ แต�ในอนาค์ตนอกจัากค์วามแม�นยำา  
สิ�งท่ำ�ต้องม่คื์อค์วามรวดืเร็วในการวัดืเพืั�อแข�งกับเวลุ่า ผ่ลุ่การวัดื 
ต้องถูกต้องแม�นยำาแลุ่ะรวดืเร็ว โดืยการใช้การวัดือัตโนมัติเข้า 
มาเป็นตัวช�วย โดืยเหต่ผ่ลุ่ในการตัดืสินใจัใช้ระบบอัตโนมัติ 
ค์วรมองลัุ่กษณะงานท่ำ�ใช้งาน ดัืงน่�

1. งานท่ี่�ต�องการความถ้กต�องแลิะแม�นยำา ข้อด่ืของระบบ 
อัตโนมัติคื์อ ขจััดืค์วามผิ่ดืพัลุ่าดืท่ำ�เกิดืจัากค์นออกไปจัากระบบ 
ให้ได้ืมากท่ำ�ส่ดื แลุ่ะช�วยทำดืแทำนข้อเส่ยของการใช้ค์น คื์อระบบ 
อัตโนมัติไม�สร้างค์วามผิ่ดืพัลุ่าดื หรือม่ค์วามผิ่ดืพัลุ่าดืเกิดืขึ�นน้อย 
เทำ่ยบกับค์น ตัวอย�างของงานทำ่�ต้องการค์วามแม�นยำาสูงแลุ่ะ 

การวัดค้อปีฏิิบััติการทัี่�งปีวงท่ี่�ม่วัตถ่ปีระสงค์เพ้�อการตัดสินค�าของปีริมาณ ผู้ลิท่ี่�ได�ของการวัดจัะแบั�งเปี็นสองส�วน 
ส�วนแรกค้อค�าการวัดต�างๆ แลิะอ่กส�วนค้อความไม�แน�นอนท่ี่�เกิดจัากการวัด ตัวอย�างเช�น ผู้ลิการต่�มนำ�าหุ่นัก 100 g 
ค�าแก� (correction) 0.01 g ค�าความไม�แน�นอนของการวดั (uncertainty) ± 0.0015 g กรมวทิี่ยาศาสตร์บัริการ (วศ.)  
ตระหุ่นักถึงความสำาคัญของการวัด ระบับัการวัดของแต�ลิะปีระเที่ศเหุ่ม้อนกัน ค้อ ต�องการใหุ่�ผู้ลิการวัดในปีระเที่ศ 
สามารถสอบัย�อนกลัิบัไปีส้�มาตรฐานการวัดสากลิ หุ่ร้อท่ี่�เร่ยกว�าความสามารถสอบักลัิบัได�ที่างการวัดส้�หุ่น�วยวัดสากลิ 
(measurement traceability to the international system of units; SI Units) ซึ่�งเป็ีนหัุ่วใจัของระบับัมาตรวิที่ยา 
กิจักรรมหุ่ลัิกท่ี่�ที่ำาใหุ่�ผู้ลิการวัดสามารถสอบักลัิบัได�ส้�หุ่น�วยวัดสากลิ ได�แก� การสอบัเท่ี่ยบัเคร้�องม้อวัดในแต�ลิะระดับั 
โดยเช้�อมโยงกันจันถึงหุ่น�วยวัดในระดับัสากลิ
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ระบบอัตโนมัติ ทำำาได้ืด่ืกว�ามน่ษย์ เช�น งานเชื�อม การยิงจ่ัดืในจ่ัดื 
ทำ่�สำาค์ัญๆ เป็นต้น รวมถึงงานอื�นๆ ทำ่�ต้องการค์วามแม�นยำาสูง 
เช�น การตรวจัสอบค่์ณภิาพัสินค้์า ต้องรวดืเร็ว ค์งท่ำ� ม่ค่์ณภิาพั

2. งานท่ี่�ม่ความเส่�ยงส้ง งานอันตรายแลุ่ะงานทำ่�ซับซ้อน 
ซึ�งระบบอัตโนมัติทำำางานท่ำ�ม่ลัุ่กษณะเหลุ่�าน่�ได้ืด่ื เพัราะถ้าใช้ค์น 
ก็จัะอาจัเกิดืค์วามเส่�ยงเป็นอันตรายต�อร�างกายไดื้ แลุ่ะในจั่ดืทำ่� 
สลุ่ับซับซ้อน การใช้แรงค์นอาจัม่สภิาพัไม�ค์งทำ่� หากค์นงาน 
เจั็บป่วยหรืออารมณ์ไม�ดื่ เป็นต้น จั่ดืไหนงานม่ปริมาณมาก 
หรือเริ�มยากมากขึ�น ถ้าค์นงานทำำาแลุ่้วม่ปัญหามากเกิดืค์วาม 
ว่�นวายในระบบการผ่ลุ่ิต ก็จัะแทำนดื้วยระบบอัตโนมัติ เช�น  
งานการตัดืขึ�นรูปเหล็ุ่กเป็นโค์รงหรือชิ�นส�วน ต�างๆ ท่ำ�ม่รูปแบบ 
หลุ่ากหลุ่าย เป็นต้น

3. งานหุ่นัก งานทำ่�เก่�ยวข้องกับการยก การโยก หรือการ 
เค์ลืุ่�อนย้าย วัสด่ือ่ปกรณ์ท่ำ�ม่ขนาดืใหญ�แลุ่ะม่นำ�าหนักมากๆ ค์วรใช้ 
ระบบอัตโนมัติจัำาพัวกแขนกลุ่ ให้หยิบจัับแทำนแรงงานค์นจัะ 
สะดืวกมากกว�า แลุ่ะปลุ่อดืภัิยกว�าการใช้ค์นยกสิ�งของดัืงกลุ่�าว

4. งานท่ี่�ที่ำาซ่ำ�า ที่ำาบั�อยๆ ม่จัำานวนมาก เช�น งานขนย้ายสินค้์า  
งานบรรจ่ัห่บห�อ แลุ่ะงานติดืฉลุ่าก ติดืบาร์โค้์ดืผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ เป็นต้น  
งานประเภิทำน่�เป็นงานซำ�าซากจัำาเจั ส�งผ่ลุ่ต�อการทำำางานของค์น 
เนื�องด้ืวยค์วามเค์ยชินอาจัจัะทำำาให้เกิดือาการหลุ่ะหลุ่วมในงาน
ท่ำ�รับผิ่ดืชอบ อาจัส�งผ่ลุ่กระทำบต�อค่์ณภิาพัของสินค้์า

กลุ่่�มสอบท่ำยบเค์รื�องมือวัดื ดืำาเนินการพััฒนาห้องปฏิิบัติการ 
ให้เป็น Smart Laboratory เช�น การค์วบค่์มสภิาวะแวดืลุ้่อม 
ผ่�านมือถือ การแจ้ังเตือนค์วามผิ่ดืปกติ ของอ่ณหภูิมิ ค์วามชื�น 
แลุ่ะค์วามดืันของห้องปฏิิบัติการผ่�าน LINE Notify ระบบ  
QR Code ฐานข้อมูลุ่ในการบันทำึกก�อนเข้าห้องปฏิิบัติการ  
รวมถึงยังสร้างเค์รื �องมือสำาหรับลุ่ดืไฟีฟี้าสถิตสำาหรับงาน 
ทำดืสอบแลุ่ะสอบเท่ำยบ Data Logger บันทึำกอ่ณหภูิมิ ค์วามดัืนแลุ่ะ 
ค์วามชื�น สำาหรับใช้ on-site สอบเท่ำยบเค์รื�องชั�งนำ�าหนัก เป็นต้น

ด้ืานงานวิจััยแลุ่ะวัตกรรมต�างๆ ดืำาเนินการเพืั�อช�วยในเรื�อง 
การสอบเท่ำยบ เพิั�มข่ดืค์วามสามารถห้องปฏิิบัติการ โดืยระบบ 
อัตโนมัติเข้ามาม่บทำบาทำทำำาให้การสอบเทำ่ยบม่ค์วามรวดืเร็ว 
แลุ่ะแม�นยำา ลุ่ดืค์วามผ่ิดืพัลุ่าดืทำ่�เกิดืจัากทำักษะค์วามชำานาญ  
(human error) ส�งผ่ลุ่ให้ค์�า Calibration and Measurement  
Capability (CMC) ม่ค์�าลุ่ดืน้อยลุ่ง ซึ�งบ่ค์ลุ่ากรห้องปฏิิบัติการ 
ยังสามารถดืำาเนินกิจักรรมอื�นๆ ค์วบคู์�ได้ื เช�น จััดืทำำาระบบค่์ณภิาพั  
การจััดืซื�อจััดืจ้ัาง การตรวจัรับพััสด่ื เป็นต้น โดืยตัวอย�างงานวิจััย 
บางส�วนท่ำ�เก่�ยวกับนวัตกรรมด้ืานการสอบเท่ำยบ ท่ำ�กลุ่่�มสอบเท่ำยบ 
เค์รื�องมือวัดื ห้องปฏิิบัติการด้ืานมวลุ่แลุ่ะปริมาตร (mass and 
volume calibration laboratory) ได้ืดืำาเนินการไปแลุ้่วแลุ่ะ 
กำาลัุ่งดืำาเนินการอยู� ณ ปัจัจ่ับัน ม่ดัืงน่�

โครงการพััฒนาระบบอัตโนมัติ
สำาห้รับสอบเท้ยบตุ�มนำ�าห้นักมาตรฐาน

การสอบเท่ำยบต้่มนำ�าหนักมาตรฐานแบบอัตโนมัติ ออกแบบ 
โดืยใช้ PLC ค์วบค่์มการทำำางาน ของแขนกลุ่ โดืยแขนกลุ่เค์ลืุ่�อนท่ำ�
โดืยใช้สเต็ปป่�งมอเตอร์เป็นแบบเชิงเส้น ซึ�งจัะอยู�ในรูปแบบแกน
ค์าร์ท่ำเซ่ยน (cartesian axis) X, Y แลุ่ะ Z ผ่ลุ่ท่ำ�ได้ืจัากโค์รงการ 
สามารถสั�งแขนกลุ่ให้ทำำางานสอบเทำ่ยบต่้มนำ�าหนักไดื้ 24 ชม. 
ขนาดืนำ�าหนักในการสอบเทำ่ยบ 1 mg - 1 kg ลุ่ดืการใช้ค์น 
ผ่ลุ่ของค์�า Repeatability ม่ค์�าค์งทำ่� การวางตำาแหน�งแม�นยำา 
สามารถนำาข้อมูลุ่ดิืบ (DATA) ท่ำ�ได้ืไปค์ำานวณค์�าแลุ่ะออกรายงาน 
ได้ืทัำนท่ำ

โครงการการพััฒนา
เครื�องปรับระดั้บเมนิสคัสแบบอัตโนมัติ 

การใช้เค์รื�องปรับระดืับเมนิสค์ัสแบบอัตโนมัติ ใช้หลุ่ักการ 
Digital Image Processing มาแทำนการใช้สายตาค์นในการอ�าน 
Meniscus เมื�อเปร่ยบเทำ่ยบผ่ลุ่การวัดืกับการใช้วิธ์่การตวงวัดื 
แบบเดืิม พับว�าการใช้เค์รื �องมือทำ่ �พััฒนาขึ�น ให้ผ่ลุ่การวัดื 
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ปริมาตรของป่เปตต์ให้ม่ Accuracy and Precision ทำ่�ดื่ขึ�น 
ช�วยลุ่ดืค์วามผิ่ดืพัลุ่าดืท่ำ�เกิดืจัาก Human error ในการปรับระดัืบ 
เมนิสคั์สให้อยู�บนระดัืบข่ดืบอกปริมาตร (meniscus setting) 
ทำ่�ผู่้ปฏิิบัติงานไม�สามารถปรับระดืับเมนิสค์ัสให้อยู�ตำาแหน�งข่ดื
บอกปริมาตรได้ื

โครงการพััฒนาระบบอัตโนมัติสำาห้รับ
สอบเท้ยบเครื�องชั�ง (กำาลังวิจัำยพััฒนา)

แนวค์วามค์ ิดืมาจัากการใช ้แขนกลุ่ในสายการผ่ลุ่ ิต 
อ่ตสาหกรรม (Industrial Robot) นำามาประย่กต์ใช้เป็นต้น 
แบบในงานดื้านสอบเทำ่ยบเค์รื�องชั�งแบบ on-site Service  
ออกแบบโดืยใช ้ช ่ดืแขนกลุ่แบบสกาลุ่า (scara robot  
Mechanical) ชนิดื 4 แกน โดืยสามารถ integrate ปลุ่ายแขน 
(tool tip) ให้ตรงกับค์วามต้องการ ม่โหมดืการเค์ลุ่ื�อนทำ่�แบบ 

Manual แลุ่ะ Automatic แลุ่ะซอฟีต์แวร์เป่ดืให้สามารถแก้ไข 
เพิั�มเติมเองได้ื เป้าหมาย คื์อ สามารถสอบเท่ำยบเค์รื�องชั�งได้ืสูงส่ดื  
200 g โดืยเจ้ัาหน้าท่ำ�จัะปรับ Alignment ระบบ แลุ่ะสั�งให้แขนกลุ่ 
ทำำางานสอบเท่ำยบเค์รื�องชั�งอัตโนมัติข้อมูลุ่ผ่ลุ่การสอบเท่ำยบกลัุ่บ
มาท่ำ� Office เพืั�อทำำาการค์ำานวณแลุ่ะออกรายงานต�อไป

กลุ่่ �มสอบเทำ่ยบเค์รื �องมือวัดื กองค์วามสามารถห้อง 
ปฏิิบัติการแลุ่ะรับรองผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ (สผ่.) ถือว�าเป็นกลุ่่�มงานทำ่� 
ช�วยส�งเสริมแลุ่ะสนับสน่นกลุ่่�มงานอื�นๆ ทัำ�งภิายนอกแลุ่ะภิายใน 
ม่บ่ค์ลุ่ากรท่ำ�ม่ค์วามรู้ค์วามสามารถเชิงวิทำยาศาสตร์ ฟ่ีสิกส์แลุ่ะ 
วิศวกรรม ดืำาเนินการพััฒนาต�อยอดืงานดื้านมาตรวทิำยาระดืับ 
ทำ่ติยภิูมิให้เป็นเชิงห่�นยนต์หรือบอทำทำ่�จัะเข้าไปทำำางานแทำนค์น  
(robotic process automation; RPA) 

หากสนใจัทำ�านสามารถติดืต�อสอบถามขอใช้บริการได้ืท่ำ� 
02 201 7324, 02 201 7331-3 
หรือดูืรายลุ่ะเอ่ยดืเก่�ยวกับงานบริการของ
กรมวิทำยาศาสตร์บริการได้ืท่ำ� www.dss.go.th
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