
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

ทักษะสร้างอนาคต

ศ ส อ
หนังสือเลมน้ีเรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 

       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
            ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ä´Œ¼‹Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¨Ò¡ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2562 ¤ÃÑé§·Õè 1
     »ÃÐàÀ·ÇÔªÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ¡ÅØ‹ÁÇÔªÒÊÁÃÃ¶¹ÐÇÔªÒªÕ¾à©¾ÒÐ  »ÃÐ¡ÒÈÅÓ´Ñº·Õè...........................

สำนักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ
89 ถ.มหรรณพ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2224-1129, 0-2224-1197

ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

ทักษะสร้างอนาคต

ศ ส อ
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

9  7 8 6 1 6 5  5 3 2 9 8 3www.ssobooks.com

หนังสือ  4 สี  จำนวน           หนา
 

กระดาษ    ปอนด
 

ความหนา  กระดาษปก              แกรม
             กระดาษเน้ือใน          แกรม

278

210
70

ศ ส อ
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

ทักษะสร้างอนาคต

20104 - 2004   เครื่องวัดไฟฟา
ราคา  128  บาท

พันธศักดิ์ พุฒ
ิมานิตพงศ

พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ     128.-

เครื่องวัดไฟฟา
       20104 - 2004

User
Text Box

User
Typewritten Text
156

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text



 

  เครื่องเครื่องวัดวัดไฟฟ้าไฟฟ้า  
 

รหัสวชิา 20104 – 2004  
  

 

ผู้เรียบเรียง   
 

พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ 
 

สงวนลขิสิทธ์ิตามพระราชบัญญตัิ 
 

ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท้าซ ้า ถ่ายเอกสาร พิมพ์  
หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง ในรูปแบบใดๆ  ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของ 
หนังสือเล่มนี   เพ่ือเผยแพร่ในส่ือทุกประเภท  นอกจากจะได ้
รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

ISBN  : 978-616-553-800-8 
  ปีทีพ่มิพ์ : 2562 

พมิพ์คร้ังที ่1  : 3,000 เล่ม   
   ราคา 128 บาท 

 

ศ ส อ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

ทักษะ สร้างอนาคต  

ส ำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ 
89 ถ.มหรรณพ เสาชงิชา้ พระนคร กรงุเทพฯ 10200 
โทร. 0-2224-1129, 0-2224-1197  Fax 0-2224-1197 

 

พิมพ์ที่ : รัตโรจน์การพิมพ ์32/10 หมู่ 3 ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 
         ผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา  2562 



  

 เครือ่งวัดไฟฟ้า 
รหัสวิชา 20104 - 2004 

 

หน่วย บทเรียน 

สมรรถนะรายวิชา 

แส
ดง
คว

าม
รูเ้ก

ีย่ว
กบั

กา
รท

 าง
าน

ขอ
งเค

รือ่
งม
อืว
ดั

ชน
ิดต

่าง
ๆ 

 ป
ฏบิ

ตักิ
าร
หา

คา่
คว

าม
คล

าด
เค
ลื่อ

นก
าร
วดั

 

 ใช
ง้า
นโ
อห

ม์ม
เิต
อร
 ์โว

ลต
ม์เิ
ตอ

ร ์แ
อม

ป์ม
เิต
อร
 ์  
  

 ม
ลัต

มิเิ
ตอ

ร ์ว
ตัต

ม์เิ
ตอ

ร ์ก
โิล
วตั

ต์-
อา
วร
ม์เิ
ตอ

ร ์ 
 ด
จิติ

อล
มเิ
ตอ

ร ์อ
อส

ซลิ
โล
สโ
คป

   
  

1 หน่วยการวดั และคา่ความคลาดเคลื่อนการวดั    
2 โครงสรา้งมาตรวดัไฟฟ้ากระแสตรง    
3 แอมมเิตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง    
4 โวลตม์เิตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง    
5 โวลตม์เิตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบั    
6 ชนิดมาตรวดัไฟฟ้ากระแสสลบั    
7 โอหม์มเิตอร ์    
8 มลัตมิเิตอรแ์บบเขม็    
9 ดจิติอลมลัตมิเิตอร ์    
10 มาตรวดัก าลงัไฟฟ้า    
11 ออสซลิโลสโคป    
12 เครือ่งก าเนิดสญัญาณ    

 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 

รหสัวิชารหสัวิชา    2200110044  --  22000044                เครื่องวดัเครื่องวดัไฟฟ้าไฟฟ้า                                                                1 1 ––  3 3 ––  22    
  

จดุประสงคร์ายวิชาจดุประสงคร์ายวิชา    เพือ่ให้  
 

1. เขา้ใจ โครงสรา้ง หลกัการท างานของเครือ่งวดัไฟฟ้าชนิดต่างๆ  
2. มทีกัษะการต่อ และอ่านค่าทีไ่ดจ้ากการวดั ของเครือ่งมอืวดัไฟฟ้าชนิดต่างๆ   
3. มเีจตคตแิละกจินิสยัทีด่ใีนการปฏบิตังิาน  มคีวามละเอยีดรอบคอบ  ปลอดภยั   
   เป็นระเบยีบ สะอาด ตรงต่อเวลา มคีวามซื่อสตัยแ์ละมคีวามรบัผดิชอบ 

 

สมรรถนะสมรรถนะรายวิรายวิชาชา  
 

1. แสดงความรูเ้กีย่วกบัหลกัการท างานของเครือ่งวดัชนิดต่างๆ 
2. ปฏบิตักิารหาความคลาดเคลื่อนการวดั 
3. ใชง้านโอหม์มเิตอร ์  โวลตม์เิตอร ์  แอมป์มเิตอร ์  มลัตมิเิตอร ์ วตัตม์เิตอร ์ 
   กโิลวตัต-์อาวรม์เิตอร ์ ดจิติอลมเิตอร ์ออสซลิโลสโคป     

 

ค าอธิบายรายวิชค าอธิบายรายวิชาา  
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ค าน า 

 

 การวดัทดสอบทางไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสม์สี่วนส าคญัต่อการท างานทางอุตสาหกรรม
และเทคโนโลย ีดว้ยเหตุทีว่่าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยตีอ้งมคีวามถูกตอ้งเทีย่งตรง และแมน่ย า
เขา้มาเป็นส่วนประกอบ  ไม่ว่าจะเป็นขบวนการผลติ  ขบวนการตรวจสอบ  ตลอดจนขบวนการ
เชื่อมโยงประสานงาน การวดัทดสอบทางไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสม์บีทบาทส าคญัอยา่งยิง่ นบัเป็น
สว่นส าคญัอยา่งหน่ึงทีช่า่งและวศิวกรทีเ่กีย่วขอ้งในงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสต์อ้งศกึษาเรยีนรู ้
 หนังสอื เครื่องวดัไฟฟ้า เล่มน้ี มเีน้ือหาเป็นไปตามจุดประสงค์ และค าอธบิายรายวชิา 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) พุทธศกัราช 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ใช้ในการเรียนการสอนได้กับนักศึกษา ช่างไฟฟ้า ช่าง
อเิลก็ทรอนิกส ์ชา่งโทรคมนาคม ฯลฯ และบุคคลทัว่ไปทีม่คีวามสนใจ 

ภายในเล่มประกอบดว้ยหน่วยบทเรยีนทัง้สิน้ 12 หน่วยบทเรยีน  แต่ละหน่วยบทเรยีน
ประกอบดว้ย สมรรถนะการเรยีนรู ้ทฤษฎเีน้ือหา แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน  และใบปฏบิตังิานใช้
ฝึกภาคปฏบิตั ิชว่ยใหก้ระบวนการเรยีนรูค้รบถว้นสมบรูณ์ตามจุดประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ 
 ผูเ้ขยีนและทมีงานหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า การน าหนังสอืเล่มน้ีไปใช้ในการเรยีน และศกึษา
หาความรู ้จะสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ในเน้ือหาทีค่รอบคลุมค าอธบิายรายวชิา 
เกดิความรูแ้ละทกัษะไปพรอ้มๆ กนั  ยอ่มก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อครผููส้อน  ตวันักเรยีน นกัศกึษา
และประเทศชาตไิดบ้า้ง  หากมขีอ้เสนอแนะทีส่รา้งสรรคเ์ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  สามารถให้
ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็กบัผูเ้ขยีนและทมีงาม ไดท้ีห่มายเลขโทรศพัท ์086-820-4498 หรอื
ดว้ยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์ี ่PANSAKPUT@YAHOO.COM จะเป็นพระคุณยิง่ 
 

“ความดีที่เกิดจากหนังสือเล่มนี ขออุทิศให้ บิดา มารดา ครอบครัว และผู้มีพระคุณทุกท่าน” 
 

    พนัธศ์กัด์ิ  พฒิุมานิตพงศ ์
       ค.อ.บ. (ไฟฟ้าส่ือสาร) , ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 

ครเูช่ียวชาญ   คศ.4 
ในนามตวัแทนผูจ้ดัท า 



สารบัญ 
 
หน่วยท่ี 1 หน่วยการวดั และค่าความคลาดเคล่ือนการวดั     

1.1 หน่วยการวดัระบบนานาชาต ิ(SI)       
1.2 สญัลกัษณ์ในงานเครือ่งมอืวดั        
1.3 เทคโนโลยเีครือ่งมอืวดั         
1.4 ความเทีย่งตรงและความแมน่ย า       
1.5 จ านวนตวัเลขทีแ่สดง         
1.6 ชนิดค่าผดิพลาด         
1.7 บทสรปุ          
แบบฝึกหดัหน่วยที ่1         
ใบปฏบิตังิาน 1          
สิง่ทีค่วรทราบ          

หน่วยท่ี 2 โครงสร้างมาตรวดัไฟฟ้ากระแสตรง      
2.1 ปรมิาณทางไฟฟ้า         
2.2 มาตรวดัไฟฟ้ากระแสตรง        
2.3 ดารส์นัวาลม์เิตอร ์         
2.4 การท างานของมาตรวดัแบบเขม็ชี ้       
2.5 ดารส์นัวาลม์เิตอรช์นิดหอ้ยแขวนดว้ยแทบตงึ      
2.6 ดารส์นัวาลม์เิตอรช์นิดแกนกลางเป็นแมเ่หลก็      
2.7 สาเหตุความผดิพลาดในการใชม้าตรวดั       
2.8 บทสรปุ          
แบบฝึกหดัหน่วยที ่2         
ใบปฏบิตังิาน 2          
สิง่ทีค่วรทราบ          

หน่วยท่ี 3 แอมมิเตอรไ์ฟฟ้ากระตรง        
3.1 แอมมเิตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง        
3.2 โครงสรา้งดซีแีอมมเิตอร ์        
3.3 ค านวณและขยายยา่นวดัดซีแีอมมเิตอร ์      

1 
2 
4 
5 
7 
9 

11 
15 
16 
18 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
28 
29 
30 
32 
33 
35 
38 
39 
40 
41 
43 



3.4 สเกลหน้าปัดและยา่นวดัดซีแีอมมเิตอร ์       
3.5 การต่อดซีแีอมมเิตอรว์ดักระแสไฟฟ้า       
3.6 วธิอี่านค่ากระแสไฟฟ้าบนสเกลดซีแีอมมเิตอร ์      
3.7 บทสรปุ          
แบบฝึกหดัหน่วยที ่3         
ใบปฏบิตังิาน 3          
สิง่ทีค่วรทราบ          

หน่วยท่ี 4 โวลตมิ์เตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง       
4.1 โวลตม์เิตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง        
4.2 โครงสรา้งดซีโีวลตม์เิตอร ์        
4.3 ค านวณและขยายยา่นวดัดซีโีวลตม์เิตอร ์      
4.4 สเกลหน้าปัดและยา่นวดัดซีโีวลต์มเิตอร ์      
4.5 การต่อดซีโีวลตม์เิตอรว์ดัแรงดนัไฟฟ้า       
4.6 วธิอี่านค่าแรงดนัไฟฟ้าบนสเกลดซีโีวลตม์เิตอร ์      
4.7 บทสรปุ          

แบบฝึกหดัหน่วยที ่4         
ใบปฏบิตังิาน 4          
สิง่ทีค่วรทราบ          

หน่วยท่ี 5 โวลตมิ์เตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบั       
5.1 การวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัดว้ยดซีโีวลตม์เิตอร ์     
5.2 สญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบั        
5.3 เอซโีวลตม์เิตอร ์         
5.4 วงจรเรยีงกระแสแบบครึง่คลื่นในเอซโีวลตม์เิตอร ์     
5.5 วงจรเรยีงกระแสแบบเตม็คลื่นในเอซโีวลตม์เิตอร ์     
5.6 สเกลหน้าปัดและยา่นวดัเอซโีวลตม์เิตอร ์      
5.7 การวดัและอ่านค่าเอซโีวลตม์เิตอรว์ดัแรงดนัไฟฟ้า     
5.8 บทสรปุ          
แบบฝึกหดัหน่วยที ่5         
ใบปฏบิตังิาน 5          
สิง่ทีค่วรทราบ          

47 
48 
50 
52 
54 
56 
60 
61 
62 
63 
66 
69 
71 
72 
75 
76 
78 
82 
83 
84 
85 
88 
90 
91 
94 
95 
98 
99 

102 
106 



หน่วยท่ี 6 ชนิดมาตรวดัไฟฟ้ากระแสสลบั       
6.1 มาตรวดัไฟฟ้ากระแสสลบั        
6.2 ดารส์นัวาลม์เิตอรใ์ชว้งจรเรยีงกระแส       
6.3 มาตรวดัชนิดไดนาโมไฟฟ้า        
6.4 มาตรวดัชนิดแผน่โลหะผลกัเคลื่อนที ่       
6.5 มาตรวดัชนิดขดลวดเอยีง        
6.6 มาตรวดัชนิดโซลนิอยด ์        
6.7 มาตรวดัชนิดเทอรโ์มคปัเปิล        
6.8 มาตรวดัชนิดไฟฟ้าสถติ        
6.9 มาตรวดัชนิดแคลมป์         
6.10 การวดัและอ่านค่าเอซแีอมมเิตอรว์ดักระแสไฟฟ้า     
6.11 บทสรปุ          
แบบฝึกหดัหน่วยที ่6         
ใบปฏบิตังิาน 6          
สิง่ทีค่วรทราบ          

หน่วยท่ี 7 โอหม์มิเตอร ์         
7.1 การวดัค่าความตา้นทาน        
7.2 โครงสรา้งโอหม์มเิตอรเ์บือ้งตน้        
7.3 การหาสเกลโอหม์มเิตอร ์        
7.4 การใชง้านโอหม์มเิตอร ์        
7.5 เครือ่งวดัความตา้นทานแบบบรดิจ ์       
7.6 เมกโอหม์มเิตอร ์         
7.7 บทสรปุ          

แบบฝึกหดัหน่วยที ่7         
ใบปฏบิตังิาน 7          
สิง่ทีค่วรทราบ          

หน่วยท่ี 8 มลัติมิเตอรแ์บบเขม็        
8.1 ลกัษณะมลัตมิเิตอรแ์บบเขม็        
8.2 สว่นประกอบมลัตมิเิตอรแ์บบเขม็       
8.3 สเกลหน้าปัดมลัตมิเิตอรแ์บบเขม็       

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
118 
120 
121 
123 
126 
127 
128 
129 
131 
133 
137 
139 
141 
142 
145 
148 
149 
150 
151 
152 



8.4 ขอ้ควรระวงัในการใชม้ลัตมิเิตอรแ์บบเขม็      
8.5การใชง้านมลัตมิเิตอรแ์บบเขม็        
8.6 บทสรปุ          
แบบฝึกหดัหน่วยที ่8         
ใบปฏบิตังิาน 8          
สิง่ทีค่วรทราบ          

หน่วยท่ี 9 ดิจิตอลมลัติมิเตอร ์         
9.1 ดจิติอลมเิตอร ์          
9.2 ดจิติอลมลัตมิเิตอร ์         
9.3 สว่นประกอบดจิติอลมลัตมิเิตอร ์       
9.4 การใชง้านดจิติอลมลัตมิเิตอร ์        
9.5 บทสรปุ          
แบบฝึกหดัหน่วยที ่9         
ใบปฏบิตังิาน 9          
สิง่ทีค่วรทราบ          

หน่วยท่ี 10 มาตรวดัก าลงัไฟฟ้า        
10.1 ก าลงัไฟฟ้า          
10.2 วตัตม์เิตอร ์          
10.3 การต่อใชง้านวตัตม์เิตอร ์        
10.4 การวดัและการอ่านคา่ก าลงัไฟฟ้า       
10.5 วารม์เิตอร ์          
10.6 เพาเวอรแ์ฟกเตอรม์เิตอร ์        
10.7 วตัตอ์าวรม์เิตอร ์         
10.8 บทสรปุ          
แบบฝึกหดัหน่วยที ่10         
ใบปฏบิตังิาน 10.1          
ใบปฏบิตังิาน 10.2          
สิง่ทีค่วรทราบ          

หน่วยท่ี 11 ออสซิลโลสโคป         
11.1 ออสซลิโลสโคป         

153 
154 
161 
162 
164 
168 
169 
170 
171 
173 
177 
180 
181 
183 
188 
189 
190 
192 
193 
194 
197 
199 
201 
202 
204 
206 
209 
212 
213 
214 



11.2 โครงสรา้งออสซลิโลสโคป        
11.3 หน้าทีก่ารท างานของขัว้ต่อและปุ่ มปรบั      
11.4 การวดัแรงดนัไฟฟ้า         
11.5 การวดัเวลาและความถี ่        
11.6 การวดัสญัญาณไฟฟ้าดว้ยวธิลีสิซาจวัส ์      
11.7 บทสรปุ          
แบบฝึกหดัหน่วยที ่11         
ใบปฏบิตังิาน 11          
สิง่ทีค่วรทราบ          

หน่วยท่ี 12 เคร่ืองก าเนิดสญัญาณ        
12.1 ชนิดของสญัญาณไฟฟ้า        
12.2 เครือ่งก าเนิดความถีเ่สยีง        
12.3 เครือ่งก าเนิดความถีว่ทิยุ        
12.4 เครือ่งก าเนิดสญัญาณพลัส ์        
12.5 เครือ่งก าเนิดสญัญาณหลายชนิด       
12.6 เครือ่งก าเนิดสญัญาณกวาด        
12.7 บทสรปุ          
แบบฝึกหดัหน่วยที ่12         
ใบปฏบิตังิาน 12.1          
ใบปฏบิตังิาน 12.2          
ใบปฏบิตังิาน 12.3          
สิง่ทีค่วรทราบ          

ภาคผนวก           
บรรณานุกรม           

215 
218 
227 
229 
231 
235 
236 
238 
242 
243 
244 
245 
248 
250 
252 
254 
256 
257 
259 
262 
266 
270 
272 
275 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู   
 

1. หนวยการวัดระบบนานาชาติ (SI) 
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ผังความคิด 
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หนวยการวัดหนวยการวัด  
และคาความและคาความคลาดเคลื่อนการวัดคลาดเคลื่อนการวัด  

 
 

1.1      หนวยการวัดระบบนานาชาติ (SI)    
 
 ปริมาณตางๆ เปนปริมาณที่มีหนวยวัดกํากับไว เพื่อใหทราบคา หรือขนาดของปริมาณ
เหลาน้ันวามีมากนอยเพียงไร ถูกกําหนดหนวยวัดที่แตกตางกันไป เพื่อประโยชนในการจําและ
ทําความเขาใจไดงาย  หนวยวัดที่ถูกกําหนดมาใชงานมีมากมายหลายมาตรฐาน  หลายระบบที่
แตกตางกัน เมื่อนํามาใชงานเกิดความยุงยากสับสน ไมสะดวกในการบอกหนวยวัดหรือการแปลง
หนวยวัด ดังน้ันจึงไดมีการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับมาตราช่ัง ตวง วัด โดยการตกลงกันกําหนด
หนวยมาตรฐานขึ้นมาใหม  เรียกวา หนวยระบบนานาชาติ (System International Units) หรือ
เรียกวา หนวย SI (SI Units) กําหนดใหเปนหนวยมาตรฐานสากลใชงานรวมกัน หนวย SI ประกอบ 
ดวยหนวยวัดพื้นฐาน 9 หนวยวัด แสดงดังตารางที ่1.1    
 

ตารางที ่1.1 หนวยวัด SI พื้นฐาน     
 

ปริมาณ หนวยวัด สัญลักษณ 
ความยาว (Length) เมตร (Meter) m 
มวล (Mass) กิโลกรัม (Kilogram) kg 
เวลา (Time) วินาท ี(Second) s 
กระแสไฟฟา (Current) แอมแปร (Ampere) A 
อุณหภูมิ (Temperature) เคลวิน (Kelvin) K 
ปริมาณของสาร (Amount of Substance) โมล (Mole) mol 
ปริมาณสองสวาง (Luminous Intensity) แคนเดลา (Candela) cd 
มุมระนาบ (Plane Angle) เรเดียน (Radian) rad 
มุมตัน (Solid Angle) สเตเรเดียน (Steradian) sr 

 

 นอกจากหนวยวัดพื้นฐานแลวยังมีหนวยวัดที่ใชบอกคาปริมาณไฟฟา  ถูกนําไปใชงาน
ทางดานทฤษฎีและปฏิบัตใินงานไฟฟาอีก 12 หนวยวัด แสดงดังตารางที ่1.2       
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ตารางที ่1.2 หนวยวัดใชงานดานทฤษฎีและปฏิบัติในงานไฟฟา    
 

ปริมาณ หนวยวัด สัญลักษณ 
ประจุไฟฟา (Electric Charge) คูลอมบ (Coulomb) C 
ศักยไฟฟา (Electric Potential) โวลต (Volt) V 
ความตานทาน (Resistance) โอหม (Ohm) Ω 
ความนําไฟฟา (Conductance) ซีเมนส (Siemens) S 
ความเหน่ียวนํา (Inductance) เฮนรี่ (Henry) H 
ความจ ุ(Capacitance) ฟาราด (Farad) F 
ความถี ่(Frequency) เฮิรตซ (Hertz) Hz 
แรง (Force) นิวตัน (Newton) N 
พลังงาน (Energy), งาน (Work) จูล (Joule) J 
กําลัง (Power) วัตต (Watt) W 
เสนแรงแมเหล็ก (Magnetic Flux) เวเบอร (Weber) Wb 
ความหนาแนนเสนแรงแมเหล็ก (Magnetic Flux Density) เทสลา (Tesla) T 

 

 เพื่อความสะดวกในการใชงานของหนวยวัดตางๆ จึงมีการกําหนดตัวเลขใชงานไวในรูป
เลขยกกําลัง เพื่อใหเกิดความสะดวกในการบอกคา เลขยกกําลังที่ใชงาน แสดงดังตารางที่ 1.3    
 

ตารางที ่1.3 เลขยกกําลังที่ใชงาน   
 

ชื่อ สัญลักษณ เลขยกกําลัง คาตัวเลข 
เทระ (Tera) T 1012 1,000,000,000,000 
จิกะ (Giga) G 109 1,000,000,000 
เมกะ (Mega) M 106 1,000,000 
กิโล (Kilo) k 103 1,000 
เฮกโต (Hecto) h 102 100 
เดคา (Deca) da 101 10 
เดซิ (Deci) d 10-1 0.1 
เซนติ (Centi) c 10-2 0.01 
มิลล ิ(Milli) m 10-3 0.001 
ไมโคร (Micro) µ 10-6 0.000,001 
นาโน (Nano) n 10-9 0.000,000,001 
พิโก (Pico) p 10-12 0.000,000,000,001 
เฟมโต (Femto) f 10-15 0.000,000,000,000,001 
อัตโต (Atto) a 10-18 0.000,000,000,000,000,001 
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1.2      สัญลักษณในงานเครื่องมือวัด    
 
 การทํางานในดานการวัดหาคาปริมาณตางๆ จําเปนตองเขาไปเกี่ยวของกับสัญลักษณ
มากมายหลายชนิด รวมถึงในงานดานไฟฟาและดานอิเล็กทรอนิกส สัญลักษณเหลาน้ีมีความสําคัญ
ตอการทํางาน เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางสมบูรณถูกตอง และสามารถนําเครื่องมือวัดชนิด
ตางๆ ไปใชงานไดอยางถูกตองเหมาะสม  โดยดูจากสัญลักษณที่บอกไว  สัญลักษณเบ้ืองตนที่
เกี่ยวของในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แสดงดังตารางที ่1.4    
 

ตารางที ่1.4 สัญลักษณเบ้ืองตนที่เกี่ยวของในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส    
 

ความหมาย สัญลักษณ หมายเหตุ 

ไฟฟากระแสตรง (DC)  
แทนแหลงจายหรืออุปกรณที่ใช
งาน 

ไฟฟากระแสสลับ (AC)  
แทนแหลงจายหรืออุปกรณที่ใช
งาน 

ความถี่สูง 
 

แทนแหลงกําเนิดสัญญาณหรือ
อุปกรณทีใ่ชงาน 

แบตเตอรี่หรือแหลงกําเนิด
แรงดันไฟฟากระแสตรง 

(ก) 
 

(ข) 
 

(ค) 
 

(ง) 
  

แทนแหลงจายหรือแหลงกําเนิด
ไฟฟากระแสตรง 
รูป (ก) แบตเตอรี่เซลเดียว 
รูป (ข, ค) แบตเตอรี่หลายเซล 
รูป (ง) แหลงกําเนิดแรงดันไฟฟา

กระแสตรง 
 

แหลงจายแรงดันไฟฟา
กระแสตรงปรับคาได 

 
ปรับเปลี่ยนคาแรงดันไฟฟาได 

แหลงกําเนิดแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ  

แหลงจายแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ 

แหลงกําเนิดกระแสไฟฟา
กระแสตรง 

(ก) (ข) 

   

แหลงจายกระแสไฟฟา 
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ความหมาย สัญลักษณ หมายเหตุ 

แหลงกําเนิดกระแสไฟฟา
กระแสสลับ 

 
แหลงจายกระแสไฟฟา 

เจนเนอเรเตอร 
หรือเครื่องกําเนิดไฟฟา  

ไฟสลับ (AC) ไฟตรง (DC) 

   

แอมมิเตอร  

ไฟสลับ (AC) ไฟตรง (DC) 

 
A

DC

  

โวลตมิเตอร  

ไฟสลับ (AC) ไฟตรง (DC) 

  
 

วัตตมิเตอร  

ไฟสลับ (AC) ไฟตรง (DC) 

  
 

โอหมมิเตอร  มิเตอรวัดความตานทาน 

ฟรีเควนซ่ีมิเตอร  มิเตอรวัดความถี่ 

 
1.3      เทคโนโลยีเครื่องมือวัด    

 
 เครื่องมือวัดโดยทั่วไปจะใชวิธีการวัดทางฟสิกส เพื่อหาปริมาณหรือคาเปลี่ยนแปลง การ
นําเครื่องมือวัดมาใชงานถูกขยายขอบเขตกวางขวางมากขึ้น  เพราะการพัฒนาดานเทคโนโลยี
จากความสามารถของมนุษย  การนําเครื่องมือวัดไปใชงาน  สวนมากจะเปนการหาคาปริมาณ
ตางๆ ที่ไมทราบคา นิยามของเครื่องมือวัดอาจกลาวไดวา คือ “อุปกรณที่ใชสําหรับวัดหาคา หา
ขนาด หรือจํานวนของปริมาณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป” 
 เครื่องมือวัดที่มีไฟฟารวมทํางาน หรือมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเขามาเปนสวนประกอบ
ของเครื่องมือวัด เปนเครื่องมือวัดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหมตามเทคโนโลยี โดยมีสวนประกอบของ
อุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาประกอบรวมกัน สําหรับนําไปใชงานในการวัดปริมาณ
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ตางๆ  ทําใหเครื่องมือวัดชนิดน้ีมีสวนประกอบและโครงสรางแตกตางไปจากเครื่องมือวัดพื้นฐาน
ทั่วไปที่ใชวิธีการวัดทางฟสิกส เพราะเวลาทํางานจะตองมีไฟฟาเขาไปเกี่ยวของดวยเสมอ ทําให
เครื่องมือวัดชนิดน้ีมีความถูกตองแมนยําในการวัดสูง และชวยอํานวยความสะดวกในการวัดคา
มากขึ้น เชน แสดงผลการวัดออกมาดวยเข็มช้ี หรือแสดงผลการวัดออกมาเปนตัวเลขอานคาได
โดยตรง  เปนตน  ลักษณะเครื่องมือวัดที่ใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรวมทํางาน  แสดง
ดังรูปที่ 1.1  
 

 
 

รูปที่ 1.1 เครื่องมือวัดท่ีใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรวมทํางานชนิดตางๆ 
 

 เมื่อเทคโนโลยีเจริญขึ้น ความตองการเครื่องมือวัดที่วัดไดละเอียดและเที่ยงตรงมีมากขึ้น 
ทําใหผลิตภัณฑทางเครื่องมือวัดชนิดใหมๆ ถูกพัฒนาขึ้นมาใชงานมีทั้งรูปแบบ และการใชงาน
อยางกวางขวางมากขึ้น การนําเครื่องมือวัดเหลาน้ีไปใชงาน สิ่งที่จําเปนตอการใชงานคือ จะตอง
เขาใจหลักการทํางาน หลักการใชงาน  และจําเปนตองอานคูมือการใชงานใหเขาใจกอนการนํา
เครื่องมือวัดไปใชงานเสมอ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองเหมาะสมกับเครื่องมือวัดแตละ
ชนิด หรือแตละประเภท   
 นิยาม ความหมาย และคําจํากัดความตางๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือวัด มดัีงน้ี 
 1. เครื่องวัด (Instrument) หรือเครื่องมือวัด เปนเครื่องมือและอุปกรณสําหรับวัดหาคา หา
ขนาด และรูปรางสัญญาณ ของปริมาณหรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
 2. ความแมนยํา (Precision) คือการวัดคาซํ้าๆ กันของเครื่องมือวัด  ที่แสดงคาที่วัดได
ออกมาอยูในคาที่กําหนดไว เชน กําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงคงที่คาหน่ึง ความแมนยําก็คือการ
วัดดวยเครื่องมือวัดที่สามารถแสดงคาของการวัดออกมาแตกตางกันไดอยูในคาที่กําหนดไว  ใน
การวัดคาแตละครั้ง 
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 3. ความเที่ยงตรง (Accuracy) คือการวัดคาที่เครื่องมือวัดสามารถแสดงคาที่วัดออกมา
ไดใกลเคียงกับคาที่ถูกตอง ไมวาจะมกีารวัดคากี่ครั้งก็ตาม 
 4. ความไว (Sensitivity) คืออัตราความเร็วในการแสดงคาสัญญาณออกเอาตพุต จากผล
การตอบสนองของเครื่องมือวัดที่เกิดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณอินพุตที่ปอนเขามา 
หรือผลความเร็วในการแสดงคาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอินพุตทีท่ําการวัด 
 5. การแยกรายละเอียด (Resolution) คือคาที่เครื่องมือวัดสามารถแสดงออกมาได เมื่อ
นําไปวัดปริมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงคาไปเพียงเล็กนอย  
 6. คาผิดพลาด (Error) คือคาทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากคาที่ถูกตองของการวัดปริมาณตางๆ 
 เทคนิคเฉพาะที่นํามาใช เพื่อทําใหคาความคลาดเคลื่อนหรือคาผิดพลาดต่ําสุด วิธีหน่ึง
คือโดยการทําใหเครื่องมือวัดมีความแมนยํา เชน ควรมีการบันทึกคาอยางตอเน่ือง โดยการสังเกต
จากการวัดและบันทึกคาไวหลายๆ ครั้งจนแนใจ และควรใชเครื่องมือวัดตัวเดียวในการวัดคาใน
วงจร โดยใชวิธียายตําแหนงของเครื่องมือวัดในการวัดคาตางๆ ในวงจร ดีกวาการใชเครื่องมือวัด
หลายตัว วัดคาและแสดงผลการวัดแตละตําแหนงในวงจรที่ทําการวัดวงจรเดียวกัน  การปฏิบัติ
ดังกลาวถือวาเปนเทคนิคอันหน่ึง ในการเพิ่มความเที่ยงตรงของการวัดไดมากขึ้น 
 แมวาจะใชเทคนิคการคอยสังเกตดู เพื่อเพิ่มความแมนยําของเครื่องมือวัด และโดยการ
ลดคาผิดพลาดจากสิ่งแวดลอม หรือความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง สิ่งตางๆ เหลาน้ีก็ไม
สามารถชวยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได เพราะความผิดพลาดดังกลาวยังเกิดขึ้นไดจากสาเหตุ
อ่ืนๆ อีกหลายสาเหตุ  
 

1.4      ความเท่ียงตรงและความแมนยํา    
 
 ความเที่ยงตรงและความแมนยําจะเปนคาที่แสดงใหทราบถึงเครื่องมือวัดที่ผลิตขึ้นมาใช
งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากนอยเพียงไร คาความเที่ยงตรงจะบอกใหทราบถึงคาปริมาณ
ตางๆ ที่วัดไดวามีคาใกลเคียงคาที่ถูกตองเทาไร สวนคาความแมนยําจะบอกใหทราบถึงคาปริมาณ
ตางๆ ที่วัดไดจากกลุมเครื่องมือวัดที่ใชงาน หรือกลุมเครื่องมือวัดที่ใชทดสอบการทํางาน     
 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความเที่ยงตรง กับความแมนยําแสดงดังตัวอยาง 
เชน โวลตมิเตอร 2 ตัว ผลิตมาเหมือนกันและรุนเดียวกัน นํามาเปรียบเทียบกัน โวลตมิเตอรทั้งคู
เปนชนิดเข็มช้ีปลายแบน ที่สเกลมีกระจกสะทอน เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากตามองเข็มช้ี
ผานสเกลผิดตําแหนง หรือเกิดการเหลื่อม (Parallax) โวลตมิเตอรทั้งสองไดรับการปรับแตงสเกล
มาอยางถูกตองเหมือนกัน สามารถอานคาไดแมนยําเหมือนกัน แตถาเกิดคาความตานทานที่ตอ
อนุกรมในตัวโวลตมิเตอรตัวหน่ึงเปลี่ยนแปลงไป การวัดคาและการแสดงคาของโวลตมิเตอรตัวน้ัน
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จะเกิดคาผิดพลาดมากขึ้น ซ่ึงจะเปนผลใหโวลตมิเตอรทั้งสองตัวมีความเที่ยงตรงแตกตางกัน การ
หาคาผิดพลาดของโวลตมิเตอร  สามารถหาไดจากการนําโวลตมิเตอรไปวัดเปรียบเทียบคากับ
โวลตมิเตอรมาตรฐาน โวลตมิเตอรตัวใดวัดคาไดแตกตางไปจากโวลตมิเตอรมาตรฐานมากแสดง
วามีความเที่ยงตรงนอย มีคาผิดพลาดมาก  การปรับเปรียบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส แสดงดังรูปที ่1.2    

 

 
 

รูปที่ 1.2 การปรับเปรียบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

 ความแมนยําประกอบดวยคุณสมบัติที่สําคัญ 2 ชนิด คือ ความเหมือนกัน (Conformity) 
และจํานวนตัวเลขที่แสดง (Significant Figures)  ไวในตัวเครื่องวัดไฟฟาตัวน้ัน ตัวอยางเชน ที่
ตัวตานทานตัวหน่ึงมีคาความตานทานถูกตองเทากับ 1,384,572 Ω  เมื่อวัดดวยโอหมมิเตอรที่
เที่ยงตรงจะอานคาไดเทากับ 1.4 MΩ ทุกครั้ง ถาจะถามวาคาที่อานไดถูกตองหรือไม คงจะตอบ
ไดลําบาก เพราะคาที่อานไดจากโอหมมิเตอรเปนคาโดยประมาณ เน่ืองจากสเกลที่แสดงคาไวน้ัน
ไมสามารถแสดงคาอยางละเอียดถูกตองได จะตองแสดงคาโดยประมาณออกมา และคา 1.4 MΩ 
ถือวาเปนคาโดยประมาณที่ใกลเคียงคาที่ถูกตองมากที่สุด ถึงแมจะอานคาบนสเกลอยางละเอียดก็
ตาม ความคลาดเคลื่อนทีเ่กิดขึ้นน้ี เกิดจากการถูกจํากัดคาของสเกลที่อาน สิ่งน้ีเรียกวาคาผิดพลาด
จากความแมนยํา (Precision Error) จากตัวอยางดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นวาคาผิดพลาดที่
เกิดขึ้นน้ีหลีกเลี่ยงไมได แตไมใชสิ่งที่จะมาจํากัดความแมนยํา เพราะวาคาตัวเลขที่แสดงออกมา
ถือวาใกลเคียงคาจริงเปนคาที่ใชได จากที่กลาวมาจะเห็นวาคาความแมนยําเปนสิ่งที่จําเปนของ
เครื่องวัดไฟฟา แตตองแกไขในเรื่องของความเที่ยงตรง 
 ในการอานคาการวัดจากเครื่องวัดไฟฟาที่แสดงคาไว  ผูวัดมักจะยอมรับคาที่เครื่องวัด
ไฟฟาแสดงไว ซ่ึงผูวัดเองจะไมมีโอกาสทราบไดเลยวาคาที่แสดงออกมาน้ันถูกตองหรือไม การ
นําไปใชในงานที่ตองการความเที่ยงตรงและความแมนยํา จะตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง
อยางมาก  ตองมีการควบคุมการปฏิบัติอยางใกลชิด  และตองมีการปรับแตงเครื่องวัดไฟฟาให
พรอมใชงานอยูเสมอ  การวัดคาจะตองปฏิบัติตามเทคนิคและลําดับขั้นตอนการวัดคา เครื่องวัด
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ไฟฟาที่นํามาใชงานตองสมบูรณถูกตอง ไมเกิดความผิดพลาด ผูวัดตองแนใจวาการปรับแตงคา
ตางๆ ของเครื่องวัดไฟฟามีความถูกตอง และจําเปนตองปรับเปรียบเทียบอีกครั้งโดยปรับเทียบ
กับเครื่องวัดไฟฟามาตรฐาน  อิทธิพลและการรบกวนตางๆ จากภายนอกจะตองไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของเครื่องวัดไฟฟา ผลการวัดที่ไดจึงเกิดความเที่ยงตรงและความแมนยํา  
 

1.5      จํานวนตัวเลขท่ีแสดง    
 
 การแสดงความแมนยําของเครื่องมือวัด  จะหาไดจากจํานวนของตัวเลขที่แสดงซ่ึงผลที่
ไดจะเปนเครื่องแสดงใหทราบวามีความถูกตองมากนอยเพียงไร จํานวนตัวเลขที่แสดงจะเปนตัว
บอกขอมูลที่แทจริงในการพิจารณาขนาดและความแนนอนในการวัดปริมาณตางๆ จํานวนตัวเลข 
ที่แสดงจะมีความสําคัญมากกวาความแมนยําของเครื่องมือวัด 
 ตัวอยางเชน  ตัวตานทานตามขอกําหนดใชคาความตานทาน 68 Ω  ความตานทานที่ใช
ใกลเคียง 68 Ω อาจเปน 67 Ω หรือ 69 Ω  ถาคาความตานทานบอกคาไว 68.0 Ω  น่ันหมายถึงคา
ความตานทาน 68.0 Ω มีคาใกลเคียงมากกวาคาความตานทาน 67.9 Ω หรือ 68.1 Ω คาความ
ตานทาน 68 Ω จํานวนตัวเลขที่แสดงไว 2 หลัก สวนคาความตานทาน 68.0 Ω จํานวนตัวเลขที่
แสดงไว 3 หลัก จะเห็นไดวาจํานวนตัวเลขที่แสดงไวแบบหลัง จะบอกถึงคาการวัดของเครื่องมือวัด
ที่มีคาความแมนยํามากกวาแบบแรก 
 อยางไรก็ตาม จํานวนหลักของตัวเลขทั้งหมด ไมอาจแทนความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
วัดได บอยครั้งเลขศูนยจํานวนมากๆ ที่ใสไวกอนจุดทศนิยม  ใชเปนคาประมาณสําหรับจํานวน
ประชากร หรือผลรวมของจํานวนเงิน ดังตัวอยางเชน ประชากรของเมืองๆ หน่ึงถูกบันทึกคาไว
ดวยเลข 6 หลัก คือ 380,000 น่ีถือวาเปนคาที่ถูกตองของประชากร  มีคาอยูระหวาง 379,999 
และ 380,001 ซ่ึงเปนจํานวนตัวเลขทั้งหมด 6 หลัก อยางไรก็ตามคาดังกลาวก็คือจํานวนประชากร
ที่มีคาใกลเคียง 380,000 มากกวา 370,000 หรือ 390,000 ดังน้ันในการบอกคาจํานวนประชากร
ควรบอกจํานวนตัวเลขที่แสดงคาไวในจํานวนตัวเลขมากๆ  
 จํานวนตัวเลขที่มีหลายหลัก ควรเลือกใชวิธีใสเลขยกกําลังสิบเขามาชวย เชน 38 x 104 
หรือ 3.8 x 105 ถือวาเปนคาแสดงจํานวนประชากรที่มีความเที่ยงตรงเหมือนกันทั้งสองคา เพราะ
ไมแนใจวาการใสเลขศูนยที่อยูดานซายจุดทศนิยมจํานวนมาก อาจเปนเหตุใหเกิดความผิดพลาด
ขึ้นได จากจํานวนเลขศูนยที่ใสไมครบ ดังน้ันจึงทําใหหมดไปโดยเครื่องหมายเลขยกกําลังของสิบ 
เขียนแทนจํานวนศูนย 
 ในการบันทึกคาซํ้าๆ กันของเครื่องมือวัด ดวยจํานวนเลขที่เราแนใจวาใกลคาที่ถูกตอง
ดังตัวอยางในการอานโวลตมิเตอร คาแรงดันไฟฟาอานออกมาได 117.1 V คาน้ีเปนคาแรงดันที่
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บอกคาดวยโวลตมิเตอร  อานออกมาโดยผูใชโวลตมิเตอร  จะถือวาเปนคาโดยประมาณที่ใชได 
ซ่ึงคาจริงอาจมีคาใกลเคียงคาที่อานได 117.1 V เปน 117.0 V หรือ 117.2 V  การแสดงผลลัพธ
ในวิธีการอ่ืนๆ  โดยแสดงออกมาในลักษณะยานของคาผิดพลาดที่เปนไปได  เชนแรงดันไฟฟา
ดังกลาวอาจเขียนใหมเปน 117.1 ± 0.05 V  เปนการแสดงคาแรงดันไฟฟาระหวาง 117.05 V 
และ 117.15 V เปนตน  ลักษณะเครื่องมือวัดแบบดิจิตอลสามารถแสดงคาการวัดเปนตัวเลขได
โดยอัตโนมัติ แสดงดังรูปที ่1.3  

 

 
 

รูปที่ 1.3 เครื่องมือวัดแบบดิจิตอล 
 

 จํานวนตัวเลขของการวัด  ขึ้นอยูกับการวัดทดสอบหลายๆ ครั้ง  และเลือกคาคําตอบที่
ถูกตองที่สุด ผลที่ไดจากการอานคาควรเปนวิธีทางคณิตศาสตร ดวยคาผิดพลาดที่เปนไปได จาก
คาที่เปลี่ยนแปลงไปหลายๆ คา ซ่ึงจะอธิบายดวยตัวเลขคาตางๆ ที่แสดงออกมาไดดังตัวอยาง 
 

ตัวอยางที่ 1.1  แรงดันไฟฟาจากการวัดและบันทึกคาไว 4 ครั้ง  มีคาดังน้ี 117.02 V,  117.11 V, 
117.08 V และ 117.03 V จงคํานวณหา (ก) แรงดันไฟฟาเฉลี่ย (ข) ยานของคาผิดพลาดเฉลี่ย 
วิธีทํา 

(ก) คาแรงดันไฟฟาเฉลี่ย    Eav =  N
E  E  E  E 4321 +++

 

       Eav =  4
117.03  117.08  117.11  117.02 +++

 

     ∴     Eav =  117.06 V 
(ข)         ยานการวัดคาสูง =  Emax − Eav 
    =  117.11 − 117.06 =  0.05 V 
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   และ         ยานการวัดคาต่ํา =  Eav − Emin 
    =  117.06 – 117.02 =  0.04 V 

     ∴   ยานคาผิดพลาดเฉลี่ย =  2
04.005.0 +

  =  ± 0.045 V =  ± 0.05 V 
          จะไดแรงดันไฟฟาเฉลี่ย =  117.06 V 
       และยานคาผิดพลาดเฉลี่ย =  ± 0.05 V     ตอบ 
 

1.6      ชนิดคาผิดพลาด    
 

 ไมมีเครื่องมือวัดใดๆ ที่สามารถวัดคาไดถูกตองเที่ยงตรงอยางสมบูรณแบบ โดยไมเกิด
ขอผิดพลาด คาผิดพลาดของเครื่องมือวัดถือวาเปนคาปกติของการวัด ดังน้ันการคนหาหรือศึกษา
คาผิดพลาดของเครื่องมือวัด จะเปนสวนชวยใหเครื่องมือวัดตางๆ มีความเที่ยงตรงมากขึ้น และ
สามารถแกไขใหคาผิดพลาดตางๆ ลดลงได จากน้ันจึงมาเพิ่มความเที่ยงตรงในการวัดใหมากขึ้น 
 

 คาผิดพลาดเกิดจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการ คือ 
 1. คาผิดพลาดจากความประมาท (Gross Errors) สวนมากจะเปนคาผิดพลาดที่เกิดจาก
การกระทําของมนุษย  เชน จากการใชเครื่องมือวัดที่ไมเหมาะสม  การอานคาจากเครื่องมือวัด 
การปรับแตงทีผิ่ดพลาด หรือจากการคํานวณคาผิดพลาด เปนตน 
 2. คาผิดพลาดของระบบ (Systematic Errors) เปนขอบกพรองของเครื่องมือวัดเอง เชน 
บกพรองในสวนประกอบบางสวนของเครื่องมือวัด จากผลการเตรียมเครื่องมือวัดที่ไมเหมาะสม
กับการใชงาน หรือเครื่องมือวัดไมพรอมในการใชงาน เปนตน 
 3. คาผิดพลาดที่ไมแนนอน (Random Errors) เปนคาผิดพลาดที่ไมสามารถทราบที่มา
ได เพราะคาผิดพลาดที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตลอดเวลาขณะใชงาน และเปลี่ยนแปลง
ไปจากสวนประกอบของระบบเครื่องมือวัด 
 คาผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้น ยอมทําใหเครื่องมือวัดหรือการวัดคาเกิดความผิดพลาดสงผล
ตอความเที่ยงตรงและความแมนยําที่ลดลง สิ่งที่ตองแกไขคือ ตองพยายามลดคาผิดพลาดเหลาน้ี
ใหนอยลง หรือกําจัดใหหมดไป 
 

 1.6.1 คาผิดพลาดจากความประมาท 
 

  คาผิดพลาดน้ีเกิดจากมนุษยเปนผูกระทําเอง ไมวาจะเปน การใชงานไมถูกตอง 
การอานคาไมถูกตอง การบันทึกคาไมถูกตอง  และการคํานวณคาไมถูกตอง  มีผลตอการวัดคา
ดวยเครื่องมือวัดทั้งสิ้น  สิ่งเหลาน้ีมนุษยตองเขาไปเกี่ยวของโดยตรง  และไมสามารถหลีกเลี่ยง
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คาผิดพลาดเหลาน้ีได  ถึงแมจะใชความระมัดระวังในการใชเครื่องมือวัดก็ตาม  จึงตองพยายาม
ทดลองฝกหัดการใชเครื่องมือวัดใหถูกตอง กอนการใชงานจริง เพราะคาความผิดพลาดเหลาน้ีจะ
เกิดขึ้นไดงาย จึงควรพยายามหลีกเลี่ยง การทดลองฝกหัดใชเครื่องมือวัด แสดงดังรูปที ่1.4 

 

 
 

รูปที่ 1.4 การทดลองฝกหัดใชเครื่องมือวัด 
 

  ประการแรกของความผิดพลาดน้ี บอยครั้งเกิดจากผูเริ่มใชเครื่องมือวัดใหม ซ่ึง
ใชงานไมถูกตอง อานคาไมถูกตอง หรือใชเครื่องไมเหมาะสมกับงาน การวัดคาจะเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นถาใชเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับงาน ดังน้ันการฝกหัดการวัด หรือฝกปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอยอมจะทําใหการใชงานของเครื่องมือวัดมีความถูกตองมากขึ้น  
  คาผิดพลาดที่เกิดขึ้น สวนมากมีสาเหตุมาจากความประมาท และความไมชํานาญ 
ในการใชของผูใช  เชน อานคาจากเครื่องมือวัดไมถูกตอง  บันทึกคาไมถูกตองจากคาที่อานได 
หรือปรับแตงเครื่องมือวัดกอนการใชงานไมถูกตอง เปนตน สิ่งเหลาน้ีเปนสาเหตุทําใหเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได  
  คาผิดพลาดจากความประมาทน้ี ไมสามารถจะนําไปใชคํานวณทางคณิตศาสตร
ได ดังน้ันควรหลีกเลี่ยง และเอาใจใสในการอานคา การบันทึกคาผลของการวัด การปฏิบัติงาน
ใหถูกตอง  ตองทําการทดลองและจดบันทึกคาไวหลายๆ ครั้ง  นํามาเปรียบเทียบกันเพื่อหาคา
ความแตกตางที่เกิดขึ้น คาที่ถูกตองไมไดเกิดขึ้นจากการวัดคาเพียงครั้งเดียว แตตองวัดและอาน
คาอยางนอย 2 – 3 ครั้ง นําคาที่วัดไดมาสรุปผล การวัดคาในแตละครั้งควรมีการตัดตอแหลงจาย
ไฟฟาที่จายใหวงจรดวยทุกครั้ง ในกรณีที่มีการฝกปฏิบัติงานมากกวาหน่ึงคน จะตองชวยกันวัด
และชวยกันอานคา เพื่อใหคาที่อานไดมีความถูกตองที่สุด   
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 1.6.2 คาผิดพลาดของระบบ 
 

  คาผิดพลาดของระบบที่พบไดบอยในการทํางานและปฏิบัติงาน แบงตามความ
แตกตางออกได 2 ประเภท คือ 
 

  1. เครื่องมือผิดพลาด (Instrumental Errors) เกิดจากขอบกพรองของเครื่องมือ
วัดเอง มาจากโครงสรางของระบบและกลไกในเครื่องมือวัดเอง  เชน เครื่องมือวัดบางชนิดขณะ
ทํางานมีกลไกบางสวนเคลื่อนไหว เกิดการเสียดสขีึ้นในสวนเคลื่อนไหวน้ัน เปนสาเหตุทําใหการ
แสดงคาเกิดความผิดพลาดได ย่ิงเครื่องมือวัดที่มีอายุการใชงานยาวนาน สวนประกอบตางๆ เกิด
ความสึกหลอ  หยอนยาน  หรือเกิดจากความเสื่อมของอุปกรณประกอบรวม  เปนผลทําใหเกิด
ความผิดพลาด เครื่องมือวัดปรับแตงผิดพลาด ตั้งยานวัดไมเหมาะสม ไมไดปรับเครื่องมือวัดให
พรอมใชงาน การลดผลกระทบที่เกิดจากเครื่องมือผิดพลาด โดยการนําเครื่องมือวัดไปปรับเทียบ
มาตรฐาน ใหเครื่องมือวัดอยูในสภาพพรอมใชงาน  การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด  แสดง
ดังรูปที ่1.5   

 

 
 

รูปที่ 1.5 การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด 
 

  ความผิดพลาดตางๆ ของเครื่องมือวัดน้ัน ขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องมือที่ใช ผูใช
จะตองปองกันและระมัดระวังในการใชงาน การปรับแตงเครื่องกอนการใชงาน และไมพยายาม
ทําใหเกิดความผิดพลาดมากขึ้นในการใชงาน ขอผิดพลาดของเครื่องมือวัดอาจตรวจพบโดยวิธี
ตรวจสอบ การตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ  จะสามารถตรวจพบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นได วิธีที่งาย 
และรวดเร็วในการตรวจสอบเครื่องมือวัด โดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติตางๆ กับเครื่องมือวัด
เครื่องอ่ืนที่มคีุณสมบัติเหมือนกัน การเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมมาใชงาน หรือใชวิธีตรวจสอบ
ปรับเทียบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดน้ันกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน  
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  ความผิดพลาดของเครื่องมือวัด อาจจะหลีกเลี่ยงไดโดยปฏิบัติดังน้ี 
  ♣ ปรับแตงเครื่องมือวัดใหไดมาตรฐาน 
  ♣ เลือกเครื่องมือวัดใหเหมาะสมกับการใชงานโดยเฉพาะ 
  ♣ หาเครื่องมือวัดที่เหมาะสมมาใชงาน โดยพิจารณาจากขอกําหนดของเครื่องมือ
วัด และเลือกจากคาผิดพลาดของเครื่องมือวัดน้ันๆ   
 

  2. คาผิดพลาดเกิดจากสิ่งแวดลอม (Environmental Errors) เกิดจากผลกระทบ
ภายนอกโดยรอบเครื่องมือวัด เชน ผลจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยรอบที่ใชเครื่องมือวัด 
ความช้ืน ความกดดันของอากาศ สนามแมเหล็ก สนามไฟฟาสถิต หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิภายในเครื่องมือวัดเอง เปนตน สาเหตุดังกลาวจะทําใหคุณสมบัติของเครื่องมือวัด
เปลี่ยนแปลง เชน ความยืดหยุนของสปริง กลไกในการเคลื่อนที่ และสนามไฟฟาหรือสนามไฟฟา
สถิตที่เกิดขึ้นภายในเครื่องเปลี่ยนแปลง เปนตน จะมีผลตอการแสดงคาของเครื่องมือวัด รวมถึง
วิธีการใชงานและการปองกันที่ถูกตองจะชวยลดผลกระทบลงได เชน ใชเครื่องมือวัดในหองปรับ
อากาศ มีฝาครอบโลหะปองกันการรบกวนจากสนามแมเหล็กหรือสนามไฟฟาจากภายนอก และ
ใชสายวัดที่มีการชีลดจะชวยปองกันการรบกวนจากสิ่งตางๆ ได ชวยลดความผิดพลาดลงได      
 

  คาผิดพลาดของระบบยังสามารถแยกยอยออกไดอีก 2 ชนิด คือ 
  Ø คาผิดพลาดที่คงที่ (Static Errors) มีสาเหตุมาจากอุปกรณที่ใชวัดถูกจํากัดคา 
หรือจากกฎขอบังคับทางฟสิกสเปนตัวควบคุมคุณสมบัติของเครื่องมือวัด เชน ความผิดพลาดที่
คงที่ของไมโครแอมมิเตอร เมื่อแรงผลักดันมากเกินไปถูกจายเขามา จะทําใหเพลาเคลื่อนเลยไป
เกินคาการวัดได  
  Ø คาผิดพลาดที่เปลี่ยนแปลง (Dynamic Errors) มีสาเหตุมาจากเครื่องมือวัดไม
สามารถตอบสนองไดเร็วพอ ตามการเปลี่ยนแปลงของการวัดคา 
 

 1.6.3 คาผิดพลาดที่ไมแนนอน 
 

  คาผิดพลาดน้ีจะไมทราบสาเหตุที่แนนอน และเกิดขึ้นเสมอกับระบบการทํางาน
ทั้งหมด  ดังน้ันในการออกแบบและการทดสอบที่ดี จะชวยใหคาผิดพลาดที่ไมแนนอนน้ีเกิดขึ้น
นอยลง แมคาผิดพลาดที่ไมแนนอนน้ีเกิดขึ้นเล็กนอยไมมากมาย  แตกลับเปนสาเหตุที่สําคัญใน
การใชงานเครื่องมือวัดที่ตองการความเที่ยงตรงสูง  ตัวอยางเชน แรงดันไฟฟาที่ถูกแสดงคาไว
ดวยโวลตมิเตอร ซ่ึงจะอานคาทุกๆ ครึ่งช่ัวโมง แมวาโวลตมิเตอรตัวน้ีจะถูกใหทํางานในบริเวณ
ที่มสีภาพแวดลอมที่ดีเลิศ  และมีการปรับแตงเครื่องใหมีความเที่ยงตรงกอนการใชงานก็ตาม ก็
จะพบวาคาที่อานออกมาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปบางเล็กนอยในการสังเกตที่เวลาตางกัน คาของ
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การเปลี่ยนแปลงน้ีจะไมสามารถหาวิธีใดมาปรับแตง ไมสามารถหาวิธีใดมาควบคุม และไมสามารถ
หาสาเหตุได เน่ืองจากไมมีขอมูล  มีวิธีเดียวเทาน้ันที่จะสามารถลดคาผิดพลาดน้ีได คืออานคา
และบันทึกคาโดยวิธีการทางสถิติหลายๆ คา และใชวิธีการหาคาโดยนําคาที่ไดทั้งหมดมาเฉลี่ย
ออกมา ซ่ึงจะไดคาที่ถูกตองที่สุดจากคาที่ทําการวัด ความถูกตองจะเพิ่มขึ้นเมื่อเก็บบันทึกขอมูล
จํานวนมากขึ้น การจดบันทึกคาโดยวิธีการทางสถิต ิแสดงดังรูปที ่1.6   

 

 
 

รูปที่ 1.6 การจดบันทึกคาโดยวิธีการทางสถิต ิ
 

1.7      บทสรุป    
 
 การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับมาตราช่ัง ตวง วัด โดยการตกลงกันกําหนดหนวยวัดเปน
มาตรฐานขึ้นมาใหม เรียกวาหนวยวัดระบบนานาชาต ิหรือหนวยวัด SI เปนหนวยวัดที่ใชบอกคา
ปริมาณตางๆ ถูกกําหนดใหเปนหนวยมาตรฐานสากลใชงานรวมกัน เกิดความสะดวกในการใชงาน    
 สัญลักษณที่บอกไวในงานเครื่องวัดไฟฟา หรือเครื่องวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มี
ความสําคัญตอการทํางานและการใชงาน เพราะการทํางานตางๆ ตองไปเกี่ยวของกับสัญลักษณ
เหลาน้ัน เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางสมบูรณถูกตอง สามารถนําเครื่องวัดไฟฟาชนิดตางๆ ไป
ใชงานไดอยางถูกตองเหมาะสม  
 เครื่องมือวัดทั่วไปจะใชวิธีวัดทางฟสิกส  สวนเครื่องวัดไฟฟา  หรือเครื่องวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือวัดทีเ่กี่ยวของกับไฟฟา มีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทําใหเครื่องวัด
ไฟฟา หรือเครื่องวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีความเที่ยงตรงและมีความแมนยําในการวัดมากขึ้น 
 คาผิดพลาดเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ  คือ ประการแรกคาผิดพลาดจากความประมาท 
เกิดจากมนุษยเปนผูกระทํา ประการที่สองคาผิดพลาดของระบบเปนคาผิดพลาดเกิดจากเครื่องมือ
วัดเอง และประการที่สามคาผิดพลาดที่ไมแนนอนเปนคาผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไมทราบสาเหต ุ 
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ตอนที่ 1 เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในขอที่ถูกตองที่สุด 
 

1. ขอใดไมใชเปนการพัฒนาเครื่องมือวัดที่ใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมารวมทํางาน 
ก. ความชัดเจน    ข. ความสะดวก 
ค. ประสิทธิภาพ    ง. ความเที่ยงตรง 

2. เครื่องมือวัดทีส่ามารถวัดปริมาณจํานวนนอยๆ ได แสดงวาเครื่องมือวัดตัวน้ีมีคุณสมบัติของ
อะไร 
ก. ความไว     ข. ความแมนยํา 
ค. ความเที่ยงตรง    ง. การแยกรายละเอียด 

3. เครื่องมือวัดทีส่ามารถวัดปริมาณออกมาไดใกลเคียงคาจริง แสดงวาเครื่องมือวัดตัวน้ีมีคุณสมบัติ
ของอะไร 
ก. ความไว     ข. ความแมนยํา 
ค. ความเที่ยงตรง    ง. การแยกรายละเอียด 

4. เครื่องมือวัดสามารถวัดคาซํ้าๆ กันอยูในคาที่กําหนดไว แสดงวาเครื่องมือวัดตัวน้ีมีคุณสมบัติ
ของอะไร 
ก. ความไว     ข. ความแมนยํา 
ค. ความเที่ยงตรง    ง. การแยกรายละเอียด 

5. การแกความผิดพลาดจากตามองเข็มช้ีที่เรียกวาเกิดการเหลื่อมใชวิธีใด 
ก. ใชกระจกสะทอน    ข. ใชเข็มช้ีแบบแบน 
ค. ทําสเกลใหใหญขึ้น   ง. มองดวยตาขางเดียว 

6. การแกคาผิดพลาดของเครื่องมือวัดและการอานคาการวัดควรทําอยางไร 
ก. วัดและอานคาหลายๆ ครั้งเลือกคาที่ถูกตองที่สุด 
ค. ปรับเปรียบเทียบเครื่องมอืวัดใหไดมาตรฐาน 
ข. ระมัดระวังและใชเครื่องมือวัดอยางถูกตอง 
ง. ถูกทุกขอ 
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7. ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของเครื่องมือวัดสวนใหญมาจากสาเหตใุด 
ก. ความบกพรองของเครื่องมือวัด  ข. สวนประกอบของเครื่องมือวัด 
ค. ความประมาทของตัวผูวัด   ง. การปรับแตงเครื่องมือวัด 

8. บกพรองเกิดจากผลการเตรียมเครื่องมือวัดไมเหมาะสมกับการใชงาน เกิดจากสาเหตใุด  
ก. คาผิดพลาดของระบบ    ข. คาผิดพลาดที่ไมแนนอน  
ค. คาผิดพลาดจากความแมนยํา  ง. คาผิดพลาดจากความประมาท  

9. บกพรองเกิดจากการใชเครื่องมือวัดทีไ่มเหมาะสม เกิดจากสาเหตุใด  
ก. คาผิดพลาดของระบบ    ข. คาผิดพลาดที่ไมแนนอน  
ค. คาผิดพลาดจากความแมนยํา  ง. คาผิดพลาดจากความประมาท  

10. ขอใดไมใชคาผิดพลาดเกิดจากสิ่งแวดลอม  
ก.  ความรอน    ข.  ความตานทาน 
ค.  ความกดอากาศ    ง.  สนามไฟฟาสถิต 

 
ตอนที่ 2 อธิบายใหไดใจความสมบูรณและแสดงวิธีทําใหสมบูรณถูกตอง 
 

1. หนวยวัดระบบนานาชาตคิืออะไร มีหนวยวัดที่กําหนดไวอะไรบาง  
2. ใหนิยาม ความหมาย และคําจํากัดความตางๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือวัดตอไปน้ี 

ก. เครื่องวัด หรือเครื่องมือวัด 
ข. ความแมนยํา 
ค. ความเที่ยงตรง 
ง. ความไว 
จ. การแยกรายละเอียด 
ฉ. คาผิดพลาด 

3. แรงดันไฟฟาไดจากการวัดและบันทึกคาไว 6 คาดังน้ี 68.2 V, 67.95 V, 68.35 V, 69.01 V, 
67.8 V และ 69.08 V จงคํานวณหา (ก) แรงดันไฟฟาเฉลี่ย (ข) ยานของคาผิดพลาดเฉลี่ย 

4. บอกชนิดของคาผิดพลาดที่เกิดจากสาเหตุสําคัญมาเปนขอๆ อยางละเอียด 
5. คาผิดพลาดของระบบที่พบบอยแบงไดกี่ประเภท อธิบายแตละประเภทมาอยางละเอียด 
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ใบปฏิบัติงานใบปฏิบัติงาน 
11  

สัญลักษณเบื้องตนสัญลักษณเบื้องตน  
ในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

 

 
จุดประสงคการเรียนรูจุดประสงคการเรียนรู  

 
1. เขียนสัญลักษณเบ้ืองตนที่เกี่ยวของในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได   
2. อานสัญลักษณที่ใชในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได   
3. มีความเปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา  

 
เครื่องมือและอุปกรณเครื่องมือและอุปกรณ  

 
1. ดินสอดํา 2B        1 แทง 
2. ยางลบ        1 กอน 
3. ไมบรรทัด        1 อัน 

 
ลําดับขั้นการทดลอง ลําดับขั้นการทดลอง   

 
 1. เขียนสัญลักษณในตารางที ่1.1 ตามความหมายที่บอกไวใหถูกตองครบถวน   
 

ตารางที ่1.1 สัญลักษณเบ้ืองตนที่เกี่ยวของในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

ความหมาย สัญลักษณ  ความหมาย สัญลักษณ 

ไฟฟากระแสตรง 
(DC) 

 
 
 

 
เครื่องกําเนิดไฟฟา 

กระแสตรง 
 

ไฟฟากระแสสลับ 
(AC) 

 
 
 

 
เครื่องกําเนิดไฟฟา 

กระแสสลับ 
 

ความถีสู่ง 
 
 
 

 
แอมมิเตอรไฟฟา 
กระแสตรง 
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ความหมาย สัญลักษณ  ความหมาย สัญลักษณ 

แบตเตอรี่เซลเดียว 
 
 
 

 
แอมมิเตอรไฟฟา 
กระแสสลับ 

 

แบตเตอรี่หลายเซล 
 
 
 

 
โวลตมิเตอร 

ไฟฟากระแสตรง 
 

แหลงจายแรงดัน 
ไฟฟากระแสตรง 

ปรับคาได 

 
 
 

 
โวลตมิเตอร 

ไฟฟากระแสสลับ 
 

แหลงกําเนิดแรงดัน 
ไฟฟากระแสสลับ 

 
 
 

 
วัตตมเิตอร 

ไฟฟากระแสตรง 
 

แหลงกําเนิดกระแส 
ไฟฟากระแสตรง 

 
 
 

 
วัตตมิเตอร 

ไฟฟากระแสสลับ 
 

แหลงกําเนิดกระแส 
ไฟฟากระแสสลับ 

 
 
 

 โอหมมิเตอร  

 
 
 
 

 ฟรีเควนซ่ีมิเตอร  

 
สรุปผลการสรุปผลการปฏิบัติปฏิบัติ  

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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ประจุไฟฟา  
ศักยไฟฟา  
ความตานทาน  
ความนําไฟฟา  
ความเหน่ียวนํา  
ความจ ุ 
ความถี ่ 
เสนแรงแมเหล็ก  
ความหนาแนนเสนแรงแมเหล็ก  
ความแมนยํา  
เครื่องวัด หรือเครื่องมือวัด 
ความเที่ยงตรง  
ความไว  
การแยกรายละเอียด  
คาผิดพลาด  
เกิดการเหลื่อม  
จํานวนตัวเลขที่แสดง  
ความเหมือนกัน  
คาผิดพลาดจากความแมนยํา  
คาผิดพลาดจากความประมาท  
คาผิดพลาดของระบบ  
คาผิดพลาดที่ไมแนนอน  
เครื่องมือผิดพลาด  
คาผิดพลาดเกิดจากสิ่งแวดลอม  
คาผิดพลาดที่คงที่  
คาผิดพลาดที่เปลี่ยนแปลง  

Electric Charge 
Electric Potential 
Resistance 
Conductance 
Inductance 
Capacitance 
Frequency 
Magnetic Flux 
Magnetic Flux Density 
Precision 
Instrument 
Accuracy 
Sensitivity 
Resolution 
Error 
Parallax 
Significant Figures 
Conformity 
Precision Error 
Gross Errors 
Systematic Errors 
Random Errors 
Instrumental Errors 
Environmental Errors 
Static Errors 
Dynamic Errors 
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