ตัวรับรู้และทรานสดิวเซอร์
เกริ่นนา
ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ การทดลองเป็นสิ่งสาคัญเพราะจะทาให้นักเรียนสามารถ
สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิง่ ทีส่ นใจ (ตัวแปรตาม) เมื่อเงื่อนไข (ตัวแปรต้น และตัวแปรควบคุม) มี
การเปลี่ยนแปลง
บางการทดลองนักเรียนและครูสามารถสังเกตได้โดยใช้อวัยวะรับรู้ภายในร่างกาย
ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง แต่การทดลองบางอย่างไม่สามารถใช้อวัยวะรับรู้ของมนุษย์สังเกตได้
ต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างช่วยเพื่อขยายการรับรู้ของมนุษย์ ในบางการทดลองทีต่ ้องการหาความสัมพันธ์
ของปริมาณตัง้ แต่สองปริมาณขึ้นไปการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นสิ่งจาเป็น
การทดลองประเภทนี้
จาเป็นต้องใช้เครื่องมือวัด
ส่วนประกอบที่สาคัญในระบบเครื่องมือวัดคือตัวรับรู้และทรานสดิวเซอร์
(Sensor and transducer)

ตัวรับรู้และทรานสดิวเซอร์คืออะไร
คาว่าตัวรับรู้และทรานสดิวเซอร์ทั้งสองคาใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเครื่องมือวัด
ตัวรับรู้ คืออุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณทางกายภาพและแปลงผัน
การเปลี่ยนแปลงปริมาณนั้นเป็นปริมาณทีส่ ามารถวัดหรือบันทึกได้ เช่น โพเทนชิโอมิเตอร์ซึ่งเป็นตัว
ต้านทานทีส่ ามารถเปลี่ยนค่าได้
ทาหน้าที่แปลงผันการเปลี่ยนแปลงการกระจัดเป็นการเปลี่ยนแปลง
ความต้านทาน เรียกโพเทนชิโอมิเตอร์ว่าเป็นตัวรับรู้

รูปที่ 1
1

สปริงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของตัวรับรู้ เมื่อยึดปลายด้านหนึ่งของสปริงให้อยู่กับที่ แล้วออกแรงดึง
ปลายอีกข้างหนึ่งสปริงจะยืดออก ความยาวของสปริงที่เปลี่ยนไปจะสัมพันธ์กับขนาดของแรงดึง
x

F
รูปที่ 2
ทรานสดิวเซอร์ คืออุปกรณ์ทถี่ ่ายโอนพลังงานจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึง่ ในรูปแบบเดิม
หรือแตกต่างจากเดิม โดยปกติจะเปลี่ยนอยู่ในรูปพลังงานไฟฟ้า
ตัวรับรู้เป็นคาทีใ่ ช้สาหรับตัวอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการรับรู้การเปลี่ยนแปลง
แต่
ทรานสดิวเซอร์ใช้กับตัวรับรู้บวกกับวงจรที่เกี่ยวข้อง เช่น โพเทนชิโอมิเตอร์จัดเป็นตัวรับรู้ เมื่อนาโพเทน
ชิโอมิเตอร์ไปต่อกับวงจรไฟฟ้า
(เพื่อแปลงผันการเปลี่ยนแปลงความต้านทานเป็นการเปลี่ยนแปลง
แรงดันไฟฟ้า) เรียกว่าทรานสดิวเซอร์ โพเทนชิโอมิเตอร์บวกกับวงจรไฟฟ้าจะทาหน้าที่ถ่ายโอนพลังงาน
จากพลังงานกล (การกระจัด) เป็นพลังงานไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า) ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดของเหลว ของเหลวที่บรรจุอยู่ในกระเปาะ (เช่น ปรอท อัลกอฮอล์) จะ
เปลี่ยนแปลงพลังงานไปตามสิ่งแวดล้อม จนกระทัง่ สิง่ แวดล้อมและของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์อยู่ในภาวะ
สมดุลทางความร้อน
ทีจ่ ุดนั้นทัง้ สิง่ แวดล้อมและของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์จะมีอุณหภูมิเท่ากัน
2

ปรากฏการณ์การขยายตัวของของเหลวเมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนทาให้มนั เคลื่อนที่ขึ้นหรือลง
ซึ่ง
ของเหลวภายในกระเปาะและท่อทาหน้าที่เป็นตัวรับรู้ การบังคับให้ของเหลวที่ขยายตัวไหลขึ้น-ลงในท่อ
แคปปิลลารีเป็นการแปลงผันข่าวสารทางความร้อนเป็นการกระจัดทางกล นั่นคือ ของเหลว กระเปาะและ
ท่อแคปปิลลารีได้รับการออกแบบให้ทาหน้าที่เป็นทรานสดิวเซอร์สาหรับถ่ายโอนพลังงานความร้อนเป็น
พลังงานกล

รูปที่ 4
ทรานสดิวเซอร์ทุกตัวต้องมีตัวรับรู้และตัวรับรูส้ ่วนใหญ่จะเป็นทรานสดิวเซอร์ด้วย

รูปที่ 5 กระบวนการรับรู้

ประเภทของตัวรับรู้
ตัวรับรู้และทรานสดิวเซอร์ ต่อไปนี้จะเรียกสั้น ๆ ว่าตัวรับรู้ มีการจัดประเภทอยู่หลายแบบตั้งแต่
แบบง่าย ๆ ไปจนถึงซับซ้อน ขึ้นอยูก่ ับเกณฑ์การพิจารณา เช่น สมบัติทั้งหมดของตัวรับรู้ ใช้วัดอะไร
(สิ่งที่มากระตุ้นตัวรับรู้) มีลักษณะจาเพาะอะไรบ้าง ปรากฏการณ์ทางกายภาพที่ตอบสนอง กลไกที่ใช้ใน
การแปลงผันคืออะไร ตัวรับรู้ทาจากวัสดุชนิดไหน ใช้ทางานแบบไหน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการจัด
ประเภทของตัวรับรู้
1. ตัวรับรู้ที่ แบ่งโดยวัส ดุที่ ใ ช้ท า เช่ น สารอนิน ทรีย์ สารอิน ทรี ย์ ตัวน า สารกึ่งตัวน า ฉนวน
ของเหลว ก๊าซหรือพลาสมา สสารทางชีววิทยา อื่น ๆ
2. ตัวรับรู้ที่แบ่งโดยวิธีการตรวจวัด เช่น วิธีการทางชีววิทยา วิธีการทางเคมี ไฟฟ้า แม่เหล็ก
หรื อ คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ความร้ อ น อุ ณ หภู มิ การกระจั ด ทางกล หรื อ คลื่ น กล
กัมมันตภาพรังสี การแผ่รังสี อื่น ๆ
3. ตัวรับรู้ที่แบ่งโดยปรากฏการณ์การแปลงผัน
3.1 ปรากฏการณ์ทางกายภาพ เช่น เทอร์โมอิเล็กทริก โฟโตอิเล็กทริก ไฟฟ้าแม่เหล็ก เทอร์
โมแม็กเนติก เทอร์โมอิลาสติก อื่น ๆ
3.2 ปรากฏการณ์ทางเคมี เช่น การเปลี่ยนรูปทางเคมี การเปลี่ยนรูปทางกายภาพ กระบาน
การเคมีไฟฟ้า สเปกโทรสโคปี อื่น ๆ
3.3 ปรากฏการณ์ทางชีววิทยา เช่น การเปลี่ยนรูปทางชีววิทยา การเปลี่ยนรูปทางกายภาพ
ผลต่อการทดสอบสิ่งมีชีวิต สเปกโทรสโคปี อื่น ๆ
3

4. ตัวรั บรู้ ที่แบ่ง ตามการใช้ งาน เช่ น ตัวรั บรู้ สาหรั บงานด้าน เกษตรกรรม วิศวกรรมโยธา
โครงสร้าง พลังงาน ทางการแพทย์ การทหาร อุตสาหกรรม เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์
ยานยนต์ สิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา การสื่อสารโทรคมนาคม อวกาศ อื่น ๆ
5. ตัวรับรู้ที่แบ่งตามสิ่งที่มากระตุ้น แสดงดังตาราง
สิ่งที่มากระตุ้น

ตัวรับรู้

ปริมาณทางชีววิทยา

-

เสียง

-

ไฟฟ้า

ความร้อน

ปริมาณทางกล

-

สิ่งที่มากระตุ้น

ชีวมวล เช่น ชนิด ปริมาณทางเคมี
ความเข้มข้น สถานะ
เอนไซม์
อื่น ๆ
แอมปลิจูด เฟส
แสง
ความถี่
สเปกตัม
ความเร็วคลื่น
อื่น ๆ

ประจุ กระแสไฟฟ้า แม่เหล็ก
ความต่างศักย์
แรงดันไฟฟ้า
สนามไฟฟ้า
ความนาไฟฟ้า
อิมพีแดนซ์
อื่น ๆ
อุณหภูมิ
การแผ่รังสี
ฟลั๊กความร้อน
ความร้อนจาเพาะ
การนาความร้อน
อื่น ๆ
ตาแหน่ง (เชิงเส้น
ปริมาณทางกล (ต่อ)
เชิงมุม)
ความเร่ง
แรง
ความเค้น ความดัน
ความเครียด
มวล ความหนาแน่น

ตัวรับรู้
-

-

ความเข้มข้น
pH
ก๊าซ
อื่น ๆ
ความยาวคลื่น เฟส
สเปกตรัม
ความเข้ม
ดัชนีหักเห
ทะลุผ่าน สะท้อน
ดูดกลืน
อื่น ๆ
สนามแม่เหล็ก
ฟลั๊กแม่เหล็ก
ความสามารถซึมผ่านได้
อื่น ๆ

-

ชนิด
พลังงาน
ความเข้ม
อื่น ๆ

-

โมเมนต์ ทอร์ก
อัต ราไหล อัต ราการขน
ถ่ายมวล
ความหยาบ ความกลม
ความหนืด
อื่น ๆ

-

-
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คุณลักษณะของตัวรับรู้
การเลือกตัวรับรู้สาหรับเครื่องมือวัดหรือระบบควบคุมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น
ราคา การเอาไปใช้ ประโยชน์ และองค์ป ระกอบทางสิ่ง แวดล้อ ม เมื่ อเลือกตัว รั บรู้ สิ่ง ที่ ส าคัญ ก็คื อ
คุณลักษณะของตัวรั บรู้ ต้องสอดรับกับคุณภาพของเอาต์พุตที่ ต้องการ ตัวอย่างเช่ น มีตัวรั บรู้ สาหรั บ
อุณหภูมิมากมายแต่มีบางชนิดเท่านั้นที่เหมาะสมสาหรับใช้วัดอุณหภูมิของอากาศในเรือนเพาะชา บาง
ชนิดไม่สามารถวัดอุณหภูมิในช่วงนั้นได้ บางชนิดแพงเกินไป หรือต้องการไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน
ความเข้าใจพื้นฐานในคุณลักษณะของตัวรับรู้ เป็นสิ่งสาคัญที่เราต้องมีเพื่อที่จะสามารถเลือกใช้
ตัวรับรู้ได้เหมาะสม คุณลักษณะของตัวรับรู้ได้แก่
1. ความถูกต้อง (Accuracy) โดยปกตินิยามเป็นความผิดพลาดที่มากที่สุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ระหว่ า งค่ า ที่ อ่ า นได้ กั บ ค่ า ทางทฤษฎี บางครั้ ง ค่ า นี้ จ ะบอกเป็ น เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องค่ า เต็ ม สเกล เช่ น
เทอร์โมมิเตอร์อาจรับประกันความถูกต้องอยู่ภายใน 5%FSO (Full scale output, ค่าเต็มสเกลเอาต์พุต)
2. ความไว (Sensitivity) นิยามในเทอมของความสัมพันธ์ ระหว่างสัญญาณอินพุตและเอาต์พุต
ความไวโดยทั่วไปแล้วเป็นอัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลงของเอาต์พุตต่อการเปลี่ยนแปลงของอินพุต
เมื่ออินพุตเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยความไวอาจแสดงในรูปของอนุพันธ์ของฟังก์ชันการถ่ายโอนเทียบ
กับสัญญาณอินพุต
ความไว 

o max  o min o

i max  i min
i

เมื่อ i  0 จะได้
do
ความไว 
di

รูปที่ 6
หน่วยของความไวแสดงโดยนิยามตามสมการข้างบน ซึ่งเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของตัวรับรู้ที่ใช้วัดและ
ปริมาณที่ถูกวัด ตัวอย่างเช่นวัดระยะทางเป็นมิลลิเมตรด้วยตัวรับรู้ที่ให้เอาต์พุตออกมาเป็นแรงดันไฟฟ้า
(Volt) ในกรณีนี้หน่วยของความไวจะเป็น V/mm
ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่ถูกวัดและเอาต์พุตเป็ นเชิงเส้นแล้วความไวที่ใช้ แสดงตลอด
ช่วงจะมีค่าเดียวแต่ถ้าความสัม พัน ธ์ดัง กล่าวไม่เป็น เชิง เส้น คุณ ลักษณะของความไวของตัวรั บรู้ จะ
เปลี่ยนไปหลายค่าและความไวจะถูกกาหนดออกเป็นหลายช่วง ดังแสดงในรูปที่ 7
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รูปที่ 7
3. ความเป็นเชิ งเส้น (Linearity) ความเป็นเชิง เส้นของตัวรับรู้ดูจากกราฟแสดงความสัมพัน ธ์
ระหว่างเอาต์พุตกับอินพุตที่ใกล้เคียงกับเส้นตรง ซึ่งอาจเป็นเส้นตรงในช่วงอินพุตแคบ ๆ ดังแสดงในรูปที่
8 โดยปกติการใช้งานตัวรับรู้จะใช้งานในช่วงที่เป็นเชิงเส้นเท่านั้น

รูปที่ 8
4. ช่วงการใช้งาน (Range) ช่วงการใช้งานของตัวรับรู้ กาหนดว่าเป็นขีดจากัดซึ่งตัวรับรูส้ ามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิผล ช่วงการทางานของตัวรับรูโ้ ดยปกติถูกกาหนดด้วยค่าอินพุตต่าสุดและสูงสุด
ซึ่งสามารถจะวัดได้ ช่วงการใช้งานจะแปรผกผันกับความไว กล่าวคือถ้าช่วงการใช้งานแคบความไวจะสูง
ถ้าช่วงการใช้งานกว้างความไวจะต่า สิ่งที่สาคัญคือต้องไม่ทาการวัดนอกช่วงที่กาหนดเพราะจะทาให้
เครื่องมือล้มเหลวในการทางานหรืออุปกรณ์อาจเสียหายได้ หรืออาจเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย

รูปที่ 9
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5. ความละเอียด (Resolution) ความละเอียดของตัวรับรู้จะสัมพันธ์กับอินพุตที่น้อยที่สุดหรือการ
เปลี่ยนแปลงอินพุตที่น้อยที่สุดที่มันสามารถตรวจจับได้ โดยปกติจะแสดงในเทอมของการเพิ่มขึ้นที่น้อย
ที่สุดของอินพุตซึ่งสามารถวัดหรือรับรู้ได้ ยิ่งความละเอียดของการแสดงผลสูงขึ้นความสามารถในการวัด
หรือรับรู้ก็จะมีขนาดเล็กลง ตัวอย่างเช่นตัวแสดงผลเป็นเลขทศนิยม 4 ตาแหน่ง 0.0001 หน่วยมีความ
ละเอียดมากกว่าการแสดงผลการวัดด้วยทศนิยม 3 ตาแหน่ง 0.001 หน่วย
6. การตอบสนอง (Response) การตอบสนองของตัวรับรู้คือ เวลาที่ มันใช้ เพื่อให้ค่าเอาต์พุต
สุดท้ ายส าหรั บอิน พุต ที่ กาหนดให้ ซึ่ ง อาจจะแสดงในเทอมของวิน าที หรื อเศษส่วนของวิน าที (เช่ น
มิลลิวินาที หรือไมโครวินาที เป็นต้น) และบางครั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเต็มสเกล เช่น ข้อกาหนดกล่าว
ว่าตัวรับรู้ใช้เวลา 3 วินาทีเพื่อให้เอาต์พุตถึง 95 % ของค่าเต็มสเกล ระวังอย่าสับสนกับคาว่าความไว
7. การตอบสนองต่อความถี่ อิน พุ ต ที่ ใ ห้กับตัวรั บรู้ อ าจมีค่าคงตั ว หรื อ เปลี่ยนแปลงขึ้น ลง
จานวนวัฏจั กรของการเปลี่ยนแปลงค่าขึ้นลงในหนึ่งหน่วยเวลาเรียกว่าความถี่ ตัวรั บรู้แต่ละชนิ ดจะมี
ความสามารถในการตอบสนองต่อความถี่ ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความถี่ธรรมชาติของตัวรับรู้ ตัวรับรู้ที่มี
ความถี่ธรรมชาติสูงสามารถประยุกต์ใช้ง านได้ทั้ งภาระสถิต และภาระพลวัต โดยทั่ว ไปตัวรับรู้ควรมี
ความถี่ธรรมชาติสูงกว่าความถี่ของสัญญาณอินพุตอย่างน้อย 2 เท่า ต้องไม่ใช้ตัวรับรู้วัดสัญญาณอินพุต
ที่มีความถี่เท่ากับหรือใกล้เคียงกับความถี่ธรรมชาติของตัวรับรู้เพราะจะทาให้เกิดเรโซแนนซ์ ค่าที่ได้มี
ความผิดพลาดมาก และอาจทาให้ตัวรับรู้เสียหาย
8. เขตตาย (Dead zone) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ มากที่ สุด ของปริ มาณที่ถูกวัด โดยที่
เอาต์พุตไม่เปลี่ยน หรือช่วงของอินพุตที่ไม่มีเอาต์พุต Dead zone เกิดขึ้นเนื่องจากผลของแรงเสียดทาน
สถิต หรือ ฮีสเตอรีซิส

รูปที่ 10 เขตตาย – อินพุตเปลี่ยนแปลงแต่เอาต์พตุ ไม่เปลี่ยนแปลง
9. ความสามารถในการทาซ้า (Repeatability or Reproducibility) หรือความเที่ยง (Precision)
ความสามารถในการท าซ้ า คือจ านวนครั้ ง ของการวัดได้ค่าเดิม ภายใต้เงื่อนไขที่ จากัด เป็น การวัด
ความสามารถของตัวรับรู้ เพื่อให้การแสดงค่าหรือการตอบสนองเหมือนเดิม/เท่าเดิมสาหรับการวัดซ้า ๆ
ที่ค่าเดิมของปริมาณเดิมที่ถูกวัด ความสามารถในการทาซ้าอาจจะให้ค่าเป็น  เปอร์เซ็นต์สูงสุดของการ
อ่านหรือภายใต้สภาวะจากัดของแต่ละการอ่าน
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10. ความเสถียร (Stability) ความเสถียรเป็นการวัดความเปลี่ยนแปลงของเอาต์พุต จากตัวรับรู้
ภายใต้เงื่อนไขการป้อนอินพุตด้วยค่าคงตัวเป็นระยะเวลานาน ๆ
11. ความเชื่อมั่น (Reliability) คือความสามารถของตัวรับรู้ที่จะสามารถทางานภายใต้เงื่อนไขที่
กาหนด ส าหรั บคาบเวลาที่ กาหนด หรื อจานวนครั้ง ของการทางานที่ กาหนด ขณะที่ ยังคง อยู่ภายใต้
ข้อกาหนดของตัวรับรู้
ความเชื่อมันของตัวรับรู้คล้ายกับอายุการใช้งานของตัวรับรู้
12. อายุการใช้งาน (Operating life) ประโยชน์ของอายุการใช้งานของตัวรับรู้คือเป็นเครื่องแสดง
ว่าระยะเวลาการใช้งานของตัวรั บรู้ที่คาดว่าจะสามารถทางานได้ภายใต้ข้อกาหนด อายุการใช้ง านจะ
แสดงในรูปของเวลาหรือจานวนครั้งของการใช้งานหรือจานวนวัฏจักรที่ตัวรับรู้ควรจะทนทานอยู่ได้
13. ความไวคู่ (Dual Sensitivity) ตามปกติแลว ตัวรั บรู้ จะถูกออกแบบมาเพื่อ ใช้ ใ นการวัด
ปริมาณอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียวเทานั้น เชน วัดความดัน หรือวัดแรง อยางไรก็ตามตัวรับรู้อาจ
มีความไวตอปริมาณอื่นดวย เชน อุณหภูมิ หรือความเรง ถานาตัวรับรู้ไปวัดปริมาณบางอยางในกระบวน
การที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เชน ความดัน ก็สามารถเกิดความผิดพลาดขึ้นไดจากความไวคู คือตัวรับรู้
วัดปริมาณสองปริมาณในเวลาเดียวกัน

การเลือกตัวรับรู้
1.

2.
3.

4.

การเลือกใช้ตัวรับรู้มีขั้นตอนที่ต้องพิจารณาดังนี้
ต้องการวัดอะไร -ปริมาณหรือตัวแปรที่ต้องการรู้ค่า ช่วงของค่าที่วัด ความไว ความถูกต้องที่
ต้องการ การตอบสนอง ความเชื่อมั่นที่ต้องการ การวัดกระทาภายใต้สภาวะแวดล้อมและเงื่อนไข
ใด
รูปแบบของเอาต์พุตที่ต้องการคืออะไร ตัวปรับแต่งสัญญาณที่ต้องการคืออะไร
ระบุตัวรับรู้ ที่เป็น ไปได้ โดยพิจารณา ช่วงของการวัด ความไว การตอบสนอง ความเชื่อมั่น
ความสามารถในการบารุงรักษา อายุการใช้งาน กาลังที่ต้องการ หาได้ง่าย ความทนทาน ราคา
สมเหตุสมผล
ขนาดของตัวรับรู้ยิ่งเล็กยิ่งดี เพราะจะช่วยส่งเสริมการตอบสนองพลวัต นอกจากนั้นยังรบกวน
ระบบหรือดึงพลังงานออกมาจากระบบน้อยกว่าตัวรับรู้ที่มีขนาดใหญ่

ส่งท้าย
การเลือกตัวรับรู้และเครื่องมื อวัด ที่ เหมาะสม และตรงตามจุดประสงค์ ของการทดลองเป็นสิ่ง
สาคัญ เครื่องมือที่ลักษณะจาเพาะสูง (เช่น ความถูกต้อง ความไว ความละเอียด ฯลฯ) เป็นเครื่องมือที่
เราต้องการแต่จะมีราคาแพง สาหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนไม่มีความจาเป็นที่จะต้อง
ใช้ ตัวรับรู้ และระบบเครื่ องมือวัดที่ มีคุณ ภาพสูง ระดับที่ใ ช้ ในวงการอุต สาหกรรม ทหาร หรื องานวิจัย
ระดับสูง การทดลองในระดับโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้นักเรียนได้ข้อมูลเพื่อสรุ ปเป็นแนวคิดหรื อ
ความคิด รวบยอด ถ้า ใช้ ตั วรั บ รู้ และระบบเครื่ อ งมือ วัดที่ มีความละเอี ยดทศนิ ย ม 1 ต าแหน่ ง กั บ 3
8

ตาแหน่ง แล้วได้ข้อสรุปเหมือนกัน ทาไมเราจะต้องใช้ตัวรั บรู้และระบบเครื่องมือวัดที่มีความละเอียด
ทศนิยม 3 ตาแหน่งที่มีราคาแพงและต้องการการดูแลรักษาอย่างดี เครื่องมือวัดยิ่งมีความไวและความ
ละเอียดมากก็ยิ่งไวต่อสัญญาณรบกวนมาก บางครั้งการใช้เครื่องมือวัดที่มีความไวและความละเอียดมาก
เกิน ไปกับการทดลองในชั้ น เรียนที่ ไ ม่ สามารถควบคุม การรบกวนจากสิ่ง แวดล้อมได้ ก็อาจท าให้ห า
ข้อสรุปจากการทดลองไม่ได้หรือการทดลองล้มเหลว สุดท้ายที่สาคัญเราสามารถนาสิ่งที่เราพบเห็นใน
ท้องถิ่น เช่น ยางพารา มาทาเป็น ตัวรับรู้เพื่อใช้ในการทดลองระดับโรงเรียนได้หรือไม่เพื่อจะได้สร้าง
ความรู้ของเราเอง
สมนึก บุญพาไสว
มกราคม 2549
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