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 อนัท่ีจริงมนุษย์เรารู้จกัวธิ ี

การวัดมานานแล้วครับ ต้ังแต ่

เราเริ่มประดิษฐ์สิ่งของได้ กว่า 

จะมีวิวัฒนาการมาถึงปัจจุบัน 

เราได้พัฒนาและปรับปรุงวิธี 

การวดัอย่างมากมาย โดยอปุกรณ์ 

ที่ใช้ในการวัดท่ีง่ายท่ีสุด ก็คือ 

ส่วนของร่างกายน่ีแหละ 

คุณเคยคิดสงสัยไหมครับว่ำ ระยะ 1 เมตร หรือ 1 มิลลิเมตร มันมีที่มำยังไง ใครเป็นคนตั้ง  

แล้วตอนนีแ้ทบท้ังโลกก็ยอมรบัหน่วยวดันีเ้หมอืนกันหมด ท�ำไมระบบวดัแบบไทยโบรำณ เช่น คบื ศอก วำ  

โยชน์ เลกิไป และก่อนหน้ำนัน้มนัเกิดขึน้มำได้ยังไง ถ้ำว่ำกันตำมจรงิทุกวันน้ีคนไทยเรำยังใช้หน่วยวดั 

เดิมๆ นี้อยู่นะครับ จะเห็นได้จำกประกำศซื้อขำยที่ดินตำมป้ำยข้ำงทำง หรือในอินเทอร์เน็ต เช่น ขำย 

ที่ดิน 17 ไร่ 3 งำน 22 ตำรำงวำ เป็นต้น ทีนี้ลองมำพิจำรณำดูอัตรำส่วนแบบไทยๆ สมัยก่อนกัน 

นะครับ มันจะเป็นแบบนี้ครับ 

  ระยะ 1 คืบ 1 คืบ = 25 เซนติเมตร

  2 คืบ 1 ศอก 1 ศอก = 50 เซนติเมตร หรือ ½ เมตร

  4 ศอก 1 วำ 1 วำ = 2 เมตร

  20 วำ 1 เส้น 1 เส้น = 40 เมตร

  400 เส้น 1 โยชน์ 1 โยชน์ = 16,000 หรือ16 กิโลเมตร

ที่เห็นในคอลัมน์สุดท้ำยนี่เพิ่งมำปรับให้เข้ำกับระบบสำกลในช่วงรัชกำลที่ 5 ครับ ก่อนหน้ำนี้  

คืบใครก็คืบมัน คือมือหรือแขนคนเรำก็ยำวไม่เท่ำกัน มำตรฐำนต่ำงๆ ในไทยยังไม่เกิดครับ แต่สังเกต 

เหน็อะไรไหมครบัว่ำ หน่วยวัดระยะท่ีเรำมใีช้กันแรกๆ จะเก่ียวข้องกับควำมยำวของร่ำงกำย โดยเฉพำะ 

ส่วนท่ีเรำใช้ท�ำงำนบ่อยๆ นั่นคือ มือกับแขนน่ีเอง อันที่จริงมนุษย์เรำรู้จักวิธีกำรวัดมำนำนแล้วครับ  

ต้ังแต่เรำเริม่ประดษิฐ์สิง่ของได้ กว่ำจะมวิีวัฒนำกำรมำถึงปัจจบุนัเรำได้พัฒนำและปรบัปรงุวิธีกำรวัด 

อย่ำงมำกมำย โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวัดที่ง่ำยที่สุด ก็คือส่วนของร่ำงกำยนี่แหละ หลักฐำนที่เก่ำแก ่

ที่สุดอันหนึ่ง คือ เครื่องมือที่เรียกว่ำ “คิวบิท” (Cubit) ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ในยุคอียิปต์โบรำณ ประมำณ  

3,000-4,000 ปีก่อนครสิตกำล เป็นมำตรำเก่ำสดุท่ีมนุษย์สร้ำงขึน้และมกีำรจดบนัทกึ ส่วนเครือ่งมอืวดั 

อื่นๆ เช่น ตำชั่ง ที่เอำไว้ชั่งพวกอัญมณี มีประมำณ 2,000 ปีก่อนคริสตกำล นำฬิกำแดดเริ่มมีในสมัย 

กรีกคือประมำณ 200 ปีก่อนคริสตกำล

ประวติัความเป็นมาของการวดั
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ควิบทิ หรอื Cubit จะมลีกัษณะเป็นแท่งควำมยำวคล้ำยไม้บรรทดัหนำๆ ตอนทีเ่รำไปซือ้ผ้ำตดัเสือ้ ตำมรปู โดยซึง่ 1 ควิบทิ 

จะมีควำมยำวเท่ำกับปลำยนิ้วกลำงถึงข้อศอกของฟำโรห์หรือกษัตริย์อียิปต์ ควำมยำวโดยประมำณเกือบ 50 เซนติเมตร

 คิวบิท (Cubit)

 คิวบิทแบบขยายให้เห็นชัดขึ้น

 1 คิวบิท ยาวเท่ากับศอกฟาโรห์ (เกือบๆ 50 cm)

พอมำดูใกล้ๆ จะเห็นตัวอักษรไฮโรกริฟ เช่น

 

ทั้งนี้ อียิปต์จะใช้ระบบตัวเลขเป็นฐำนสิบครับ

จำกรปู 1 ควิบทิจะถูกแบ่งย่อยลงไปอกีเป็น 28 ส่วน ส่วนละเท่ำๆ กัน คอื ประมำณ 18 mm (18x28 = 504 mm) คอืทีเ่หน็ 

เป็นช่องใหญ่ๆ นอกจำกนี ้แต่ละช่องยังสำมำรถแบ่งได้ละเอยีดอกี 16 ช่องเลก็ คอืขดีเลก็ๆ ทีอ่ยู่บรเิวณสนัข้ำงๆ โดยจะเป็นสเกล 

ทีเ่ลก็ท่ีสดุในยุคนัน้ แต่ไม่มหีลกัฐำนว่ำชำวอยิีปต์เรยีกหน่วยย่อยเหล่ำนีว่้ำอะไรนะครบั มำถึงตรงน้ีนีม่นัน่ำท่ึงมำกเลยนะครบัว่ำ 

คนสมัย 6,000 ปีที่แล้วคิดได้ไง หรือเพรำะเป็นแบบนี้แหละเขำถึงสร้ำงพีรำมิดได้

หน่วยย่อยอื่นๆ ที่บัญญัติเอาไว้

- 1 Short Cubit = 45 cm = 18 Inches เทียบกับหน่วยปัจจุบัน

- 1 Royal Cubit = 53 cm = 21 Inches เทียบกับหน่วยปัจจุบัน

- 1 Royal Cubit = 1 Short Cubit + 1 Palms

- 1 Royal Cubit = 7 Palms 

- 1 Palms = 4 Fingers หนึ่งฝ่ำมือมีสี่นิ้ว นิ้วโป้งหนำไปเลยไม่เอำมำนับ

- 1 Royal Cubit = 28 Fingers

- 1 Great Span = 2 Palms

  Short Span

  Great Span

หลังจำกยุคอียิปต์ มนุษย์ได้มีกำรพัฒนำกำรวัดเรื่อยมำ แต่ก็เป็นไปอย่ำงไม่เป็นระบบ  

จนกระทั่งถึงปี 1790 ฝรั่งเศสได้ออกกฎหมำยบังคับใช้ระบบหน่วยเมตริก

ผมขอตัดจบเพียงเท่ำนี้ก่อนนะครับ เนื่องจำกมีเนื้อที่จ�ำกัด หำกมีโอกำสจะมำเขียนเล่ำ 

เรื่องประวัติศำสตร์กำรวัดให้ได้อ่ำนกันอีกครับ

หากต้องการข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมสามารถตามไปอ่านจากที่มาด้านล่างได้เลยครับ

1. Mitutoyo; METROLOGY HANDBOOK, The Science of Measurement; Nobuo Suga

2. Fundamentals of Dimensional Metrology; TED BUSCH, ROGER HARLOW, RICHARD THOMPSON

3. http://www.thaiweight.com/thaiweight-9.php

4. http://abemkemet.blogspot.com

5. http://www.ichat.in.th/Ancientegyptianlangu/topic-readid140017-page1
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ในยคุครสิต์ศตวรรษที ่18  เป็นยุคท่ีมนษุย์เริม่มกีำรตืน่ตวัทำงด้ำนกำรวัดซึง่เป็นยุคเดยีวกับกำรปฏวัิตอิตุสำหกรรมในฝรัง่เศส 

(ค.ศ. 1789) นักคิดและนกัวิทยำศำสตร์ในสมยันัน้ได้เสนอว่ำควรมรีะบบกำรวดัใหม่โดยอ้ำงองิจำกค่ำคงทีท่ำงวิทยำศำสตร์ มกีำร

เสนอแนวคดิหน่วยควำมยำวต่ำงๆ แต่ทีน่่ำสนใจเป็นพิเศษคอืกำรเสนอหน่วยวัดท่ีชือ่เมตร (Metre) ซึง่เป็นหน่วยวัดทีใ่ช้งำนทำง

ดำรำศำสตร์มำก่อน ค�ำว่ำ Metre มีรำกศัพท์มำจำกภำษำกรีกคือค�ำว่ำ Metron หรือภำษำลำตินคือค�ำว่ำ Metrum ที่แปลว่ำ วัด

 

แนวคิดแรกๆ ที่มีกำรน�ำเสนอคือใช้ควำมยำวของลูกตุ้มที่แกว่ง (Pendulum) ซึ่งมำจำกสูตร            โดย       คือคำบ

กำรแกว่ง,     คือควำมยำวเชือก และ     คือค่ำคงที่ของควำมโน้มถ่วง แต่พบว่ำค่ำ      นั้นไม่คงที่เท่ำกันทั้งโลกจึงไม่สำมำรถน�ำ

แนวควำมคิดมำใช้ได้ จึงมีกำรเสนอแนวคิดใหม่โดยจะอ้ำงอิงจำกขนำดเส้นแวงของโลก (Meridian หรือ Longitude) โดยจะน�ำ

มำจำกระยะทำงจำกขั้วโลกเหนือถึงเส้นศูนย์สูตรแล้วแบ่งเป็นสิบล้ำนส่วนครับ 

 

ประวัติความเป็นมาของการวัด
ตอนที่ 2

 ซึง่เป็นไปไม่ได้ในยุคนัน้ท่ีต้องกำรจะวัดจรงิๆ เลยวดัจำกส่วนหนึง่ของระยะดงักล่ำวแทนแล้วค่อยน�ำไปค�ำนวณอตัรำส่วน

เมื่อเทียบกับขนำดจริง โดยผู้ที่รับหน้ำที่อันส�ำคัญนี้คือนักดำรำศำสตร์สองคนคือ Jean Delambre (1749-1822) กับ Pierre 

Mechain (1744-1804) ระยะทำงที่ทั้งสองท�ำกำรวัดนั้นเลือกระหว่ำงเมืองสำมเมืองคือเมือง Dunkerque ผ่ำนกรุงปำรีสไปสุด

ทำงที่เมือง Barcelona 

 

 รูป Jean Delambre กับ  
Pierre Mechain และเส้นทางการวัด 
ของพวกเขา

 รูป 1 เมตรมาตรฐานมีที่มาจากระยะเส้นแวง

รูปปัจจุบัน หอ Belfri 
ในเมือง Dunkerque ที่เป็นจุด
เริ่มวัดทางทิศเหนือในประเทศ
ฝรั่งเศส
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รำยละเอียดในเรื่องน้ีสำมำรถตำมไปอ่ำนจำกหนังสืออ้ำงอิงที่พิมพ์ไว้ด้ำนล่ำงนะครับ ซึ่ง 

เป็นเรื่องท่ียำกล�ำบำกมำกทีเดียวกว่ำจะได้ควำมยำวหน่ึงเมตรมำ ท้ังเรื่องท่ีจริงๆ แล้วโลกเรำก็ 

ไมไ่ด้กลมบรเิวณทีท่�ำกำรวดัจะต้องวดัผ่ำนเทอืกเขำ ต้องอ้ำงองิจำกระดบัน�ำ้ทะเลแถมสถำนกำรณ์ 

ในตอนนั้นยังมีกำรปฏิวัติอีกด้วย (เครื่องมือวัดส�ำรวจโดนกลุ่มปฏิวัติยึดไปท�ำลำย) แต่สุดท้ำยใน 

ปี 1793 ก็สำมำรถวัดออกมำจนได้โดยใช้เวลำเดนิทำงวัดส�ำรวจถึง 7 ปี ถึงตอนน้ีควำมยำวมำตรฐำน 

ใหม่ของโลกจะยำว 1 เมตร ซึง่ยำวกว่ำแบบเดมิคอื 1 ศอกฟำโรห์ (Cube) เกือบสองเท่ำ เมือ่ได้ขนำด 

ที่ต้องกำรแล้วขั้นตอนต่อไปคือสร้ำงมำตรฐำนท่ีน�ำมำใช้ได้สะดวกจึงมีกำรสร้ำง 1 เมตรมำตรฐำน 

ขึ้นมำตำมรูปด้ำนล่ำงนี้ครับ

รูปปัจจุบัน ป้อมบนปราสาท Montjuïc ใน
เมือง Barcelona ท่ีเป็นจุดเริ่มวัดจากทางทิศใต้ใน
ประเทศสเปน

 รูปปัจจุบัน โบสถ์ Rodez  
Cathedral ในเมอืง Paris ทีเ่ป็นเส้น 
ทางพาดผ่านในประเทศฝรั่งเศส

รูปถ่ายระยะใกล้ แท่ง 1 เมตรมาตรฐาน
หมายเลข 27 สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1889 โดย The  
International Bureau of Weights and Measures 
(BIPM) มอบให้ประเทศสหรัฐอเมริกา และถูกใช้งาน
ในช่วง ค.ศ. 1893 ถึง 1960

รปูตุม้ 1 กิโลกรมัมาตรฐานกับแท่ง 1 เมตร
มาตรฐาน

 

เรื่องยังไม่จบนะครับแต่หน้ำกระดำษหมดพอดี ตอนหน้ำซึ่งเป็นตอนสุดท้ำยจะมำเล่ำถึง 

ควำมยำว 1 เมตรในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนจำกแท่งมำตรฐำนมำอิงกับล�ำแสงแทน

รูประยะ Airy Point คือระยะห่างระหว่างต�าแหน่งวางคานซึ่งมีขนาด 
ความยาวคาน / √3 หรือประมาณ 4/7 ความยาวของคาน

ท่ีมา
Mitutoyo, Metrology Handbook
https://en.wikipedia.org/wiki/Metre
http://www.bipm.org/en/measurement- 

units/history-si/metre_kilo.html
http://windtonic23.blogspot.com/
http://theengineersnotebook.com/

links/2013/12/8/airy-points

แท่งในรปูน้ีเรยีกว่ำ แท่งมำตรฐำนยำว 1 เมตรท�ำมำจำก Platinum ซึง่มคีณุสมบตัคิงทน ไม่ท�ำ 

ปฏิกิริยำง่ำย ออกแบบมำให้หน้ำตัดเป็นรูปคล้ำยตัวอักษร X หรือ H ท่ีเรียกว่ำ “Tresca Section”  

เพื่อป้องกันกำรบิดตัว แท่งมำตรฐำนตัวแรก (Prototype) ถูกสร้ำงขึ้นในปี 1799 ท�ำมำจำก แพลทินัม 

Platinum บริสุทธิ์ ในเวลำต่อมำมีกำรพบว่ำแทนที่จะใช้ Platinum บริสุทธิ์ 100% ถ้ำผสม เออริเดียม 

Iridium ไป 10% โดยมี Platinum 90% จะท�ำให้มีคุณสมบัติแข็งมำกขึ้น ซึ่งเป็นอัตรำส่วนเดียวกับที่

ใช้สร้ำงน�้ำหนักมำตรฐำน 1 กิโลกรัม 

หลงัจำกน้ันก็มกีำรพัฒนำขึน้ตำมล�ำดบั เช่น น�ำไปวัดทีจ่ดุเยือกแขง็ของน�ำ้เพรำะอณุหภมูมิผีล 

ต่อควำมยำว ต้องวัดทีค่วำมดนับรรยำกำศเท่ำนัน้ ทีต้่องเขยีนไว้เพรำะลองนกึดนูะครบัว่ำถ้ำเรำเอำไป

ไว้ในบรเิวณทีม่คีวำมกดดนัอำกำศสงูวัตถุก็จะถูกบบีให้มขีนำดเลก็ลง และยังเพ่ิมข้อก�ำหนดกำรเก็บ 

รักษำ โดยต้องวำงบนลูกล้อ 2 ล้อ ซึ่งมีระยะห่ำงกันเท่ำกับ Airy Point เพื่อให้แท่งมำตรฐำนนี้มีควำม

ตรงมำกที่สุด ไม่โก่งหรือแอ่น
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ประวัติความเป็นมา
ของการวัดความยาว ตอนจบ

วัชรินทร์ สามิตร
ห้องปฏิบัติกำรมุม ฝ่ำยมำตรวิทยำมิติ

  รูปที่ 1 Albert A. Michelson กับ Edward W. Morley   รูปที่ 2 ระบบการทดลอง Interferometric (การแทรกสอด) 
วางอยู่บนโต๊ะระดับหินที่ลอยอยู่บนอ่างปรอท

มำตรฐำนของควำมยำวในปัจจบุนัมจีดุเริม่ต้นมำจำก กำรทดลองท่ีโด่งดงัมำกของไมเคลิสนักับมอร์เลย์ท่ีต้องกำรวัดหำ

สิง่ทีเ่รยีกว่ำ อเีธอร์ (Aether) ซึง่ไม่พบ แต่กลบักลำยเป็นว่ำได้วิธีกำรวัดควำมยำวทีม่คีวำมแม่นย�ำมำกๆ ในระดบัร้อยนำโนเมตร

มำแทน ผลกำรทดลองนี้เป็นกำรปฏิวัติวงกำรวิทยำศำสตร์ และยังได้ Nobel Prize อีกด้วย 

กำรทดลองของไมเคิล ใช้ควำมยำวคลื่นแสงเป็นหน่วยวัด ได้ถูกน�ำมำทดลองซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ และต่อยอดพัฒนำมำ

เรือ่ยๆ ซึง่มข้ีอดคีอื เมือ่ใช้ควำมยำวคลืน่แสงเป็นมำตรฐำนไม่จ�ำเป็นต้องมกีำรถ่ำยค่ำจำกตวัมำตรฐำนกลำงแบบเดิมทีเ่ป็นแท่ง

มำตรฐำนหรอืเหมอืนกับตุม้น�ำ้หนัก นอกจำกน้ียังสำมำรถท�ำกำรทดลองซ�ำ้ๆ ได้ง่ำยขึน้เพรำะควำมยำวคลืน่แสงเป็นค่ำคงทีต่ำม

ธรรมชำต ิไม่ต้องกลวัว่ำแท่งมำตรฐำนทีม่อียู่จะมค่ีำเพ้ียนไปจำกเดมิ แต่อย่ำงไรก็ตำมทกุกำรวัดก็ยังมคีวำมไม่แน่นอนอยู่เสมอ

ซึ่งมีปัจจัยหลัก คือ

ความยาวคลืน่แสงของแหล่งก�าเนิดคลืน่ (λ) ระบบของ Interferometer ต้องกำรแสงสเีดีย่วทีเ่รยีกว่ำ Monochromatic 

Light มีค่ำควำมยำวคลื่นที่แน่นอนจึงต้องกำรแหล่งก�ำเนิดคลื่นที่มีควำมเสถียร ปัจจุบันเรำจึงหันมำใช้เลเซอร์แทนตัวกรองแสง

(Filter)

ดัชนีหักเหของสื่อ (n) ในช่วงต้นของกำรทดลองตำมรูปที่ 3 สื่อก็คืออำกำศธรรมดำ ต่อมำพบว่ำอุณหภูมิและควำมดัน 

มีผลต่อกำรทดลอง จึงหันมำใช้ระบบสุญญำกำศแทน ท�ำให้มีควำมแม่นย�ำขึ้นมำก (จำก 10-8 ไปเป็น 10-11)

ความละเอียดของระบบ Interferometer (f) ในช่วงแรกควำมแม่นย�ำของกำรวัดจะอยู่ในช่วง ครึง่หนึง่ของควำมยำวคลืน่ 

(λ/2) ปัจจุบันเมื่อมีกำรพัฒนำมำกขึ้นเรำสำมำรถน�ำควำมถี่ของกำรสั่นอะตอมซีเซียม ซึ่งแม่นย�ำในระดับ 10-16 มำใช้เป็นตัวนับ 

ควำมถี่ (Frequency Counter) ท�ำให้แทบจะตัดทิ้งควำมไม่แน่นอนจำกส่วนนี้ไปได้เลย
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  รูปที่ 3 รูปแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีดัชนีหักเหไม่เท่ากัน

  รูปที่ 5 ระบบมาตรฐานความยาวคลื่นปฐมภูมิ Beat Frequency Iodine Stabilized He-Ne Laser

  รูปที่ 4 ระบบนาฬิกาอะตอมซีเซียม

สมกำรควำมสัมพันธ์ควำมยำวคลื่นกับควำมเร็วแสง

	 	 λ	= 

C คือ ควำมเร็วแสง

ในปี 1960 (หลังจำก Albert A. Michelson, Edward W. Morley ทดลองในปี 1887 กว่ำ 70 ปี) ส�ำนักงำนชั่งตวงวัด

ระหว่ำงประเทศ (BIPM) ได้เปลีย่นมำตรฐำนจำกแท่งมำตรฐำนมำเป็น ควำมยำวคลืน่ของ Krypton-86 อะตอมแทนซึง่มนียิำมว่ำ

ความยาว 1 เมตร มีค่าเท่ากับความยาวคลืน่แสงสแีดง-ส้ม ของ Krypton-86 อะตอม จ�านวน 1,650,763.73 ลกูคลืน่ 

ในสภาวะสุญญากาศ 

ต่อมำพบว่ำควำมเร็วแสง (ในสุญญำกำศ) เป็นค่ำคงท่ีของธรรมชำติท่ีมีควำมแม่นย�ำสูงกว่ำควำมยำวคล่ืนของแสง 

จำกนิยำมก่อนจึงได้นิยำมใหม่เป็น

ความยาว 1 เมตร เท่ากับเวลาที่แสงเดินทางในสุญญากาศเป็นเวลา 1/299 792 458 วินาที

ที่มำของนิยำมนี้ก็คือ กำรที่มนุษย์เรำสำมำรถหำได้ว่ำแสงมีควำมเร็ว 299,792,458 เมตรต่อวินำทีนั่นเอง

ปัจจบุนัท่ีสถำบนัมำตรวิทยำแห่งชำต ิมมีำตรฐำนควำมยำวเก็บรกัษำไว้ท่ีห้องปฏบิตักิำรควำมยำวคลืน่ ฝ่ำยมำตรวิทยำ

มิติ ซึ่งมีควำมแม่นย�ำในระดับ 5x10-8

จบแล้วครับส�ำหรับประวัติควำมเป็นมำของกำรวัดควำมยำว ขอบคุณที่ติดตำมจนจบ

อ้ำงอิงรูปจำก https://en.wikipedia.org
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