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กำหนดย่อยข้อหนึ่งในมาตรฐาน IEC 61672-1: Elec-
troacoustics-Sound Level Meter Part 1: Specification 

กำหนดให้คู่มือการใช้งานมาตรระดับเสียงต้องระบุซาวด์คาลิเบร-  
เตอร์ที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน IEC 60942: 
Electroacoustics-Sound Calibrator อย่างน้อย 1 รุ่น เพื่อใช้ตรวจ
สอบมาตรระดับเสียงที่ความถี่ที่เรียกว่า Calibration Check Fre-
quency เช่น 250 Hz หรือ 1000 Hz หรือที่ความถี่อื่นที่ระบุก่อนนำ
ไปใช้งาน วัตถุประสงค์ก็เพื่อทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในความถูกต้อง
ของการบ่งชี้ค่าบนจอแสดงผลโดยผู้ผลิตมาตรระดับเสียงเป็นผู้ระบุ
ค่าการปรับแก้ (Adjustment Value) ที่จะทำให้เครื่องมีสมรรถนะ
ตามแบบที่กำหนดตลอดพิสัยความถี่ ซึ่งเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้เครื่องใช้
ปรับแก้การบ่งชี้ค่าบนจอแสดงผลให้ตรงกับค่าความดันเสียงที่
กำเนิดจากซาวด์คาลิเบรเตอร์ในขณะทำการตรวจสอบในการ
ทดสอบสมรรถนะมาตรระดับเสียงตามคาบเวลาที่กำหนด  

ดังที่ระบุใน IEC 61672-3: Electroacoustics-Sound 
Level Meter Part 3: Periodic Test ผู้ที่จะทดสอบจำเป็นต้องทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรระบุในคู่มือการใช้งานนอกเหนือจากค่าการ
ปรับแก้ที่กล่าวข้างต้น เช่น ค่าแก้ (Correction) ที่คลอบคลุมพิสัย
ความถี่ของการใช้งาน ได้แก่ ค่าแก้ผลกระทบของตัวเครื่อง หรือ
อุปกรณ์ประกอบมาตรระดับเสียง เช่น อุปกรณ์กันลม (Winds-
creen) เป็นต้น รวมถึงการวัดเสียงในบางกรณี ผู้ใช้ย่อมต้องการ
ทราบข้อมูลค่าแก้ดังกล่าวด้วย เพื่อประโยชน์ในการรายงานผลที่
ละเอียดมากขึ้น เช่นกัน 

นอกจากข้อมูลค่าแก้ดังกล่าวแล้ว ในคู่มือการใช้งานของ
ผู้ผลิตมาตรระดับเสียงที่มีสมรรถนะตามข้อกำหนด ในมาตรฐาน 
IEC 61672-1 อาจแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ เพื่อทดสอบการตอบ-
สนองทางด้านเสียง ตลอดย่านความถี่ที่ใช้งาน 3 ชนิด ได้แก่ ซาวด์
คาลิเบรเตอร์ หรือ Closed Coupler หรือ Electrostatic Actuator 
โดยผลการทดสอบที่อาศัยอุปกรณ์ดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับสภาวะ
การทดสอบที่กำหนดในตัวมาตรฐาน ซึ่งระบุว่าการวัดปริมาณ  
ดังกล่าวต้องกระทำในสภาวะของการตอบสนองต่อสนามเสียง ที่
เป็น Plane Progressive Sinusoidal Waves และสภาวะนี้สามารถ
จำลองให้เกิดขึ้นได้ในห้องไร้เสียงสะท้อน หรือในสถานที่ที่ก่อให้เกิด
สนามเสียงอิสระ ดังนั้น ในคู่มือผู้ผลิตจำเป็นต้องระบุค่าแก้ เพื่อให้
ได้การชี้บ่งค่าของมาตรระดับเสียง ตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐาน 

จากฉบับที่แล้ว

มาตรระดับเสียงและค่าแก้

ที่ผู้ ใช้พึงพิจารณา

เพื่อประโยชน์ในการทดสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน 
เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องมือวัดเสียงและผู้ที่จะทดสอบมาตรระดับ

เสียงเล็งเห็นความสำคัญของค่าแก้ที่จะใช้ปรับให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการวัด เช่น ค่าแก้เนื่องจากผลกระทบของตัวเครื่องและค่า
แก้เพื่อให้มีความสมมูลกับสภาวะการเป็นสนามเสียงอิสระขณะ
ทำการทดสอบมาตรระดับเสียงด้วย Multi-frequency Acoustic 
Calibrator ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ผู้เขียนขอให้พิจารณาตัว
อย่างผลการวัดในห้องปฏิบัติการเสียงฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการ
สั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตามที่แสดงในตารางที่ 1 
เป็นการทดสอบมาตรระดับเสียง รุ่น AA534 เลขเครื่องมือ KN8766 
ในหัวข้อการตอบสนองทางด้านเสียง ตลอดย่านความถี่ที่ใช้งาน 
(31.5 Hz – 16000 Hz) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลทดสอบ
ที่ได้จากการใช้ Multi-frequency Acoustic Calibrator เป็นเครื่อง
อ้างอิง ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน เปรียบเทียบกับผลทดสอบ
ที่ได้จากการจำลองสนามเสียงอิสระในห้องไร้เสียงสะท้อน (Ane-
choic Room) โดยกราฟที่แสดงในภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4 ชี้ให้เห็น
ถึงผลทดสอบ ที่แตกต่างกัน ถ้าผู้ทดสอบรายงานผลตามที่ปรากฏ
ในภาพที่ 3 จะพบว่า ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ความ คลาด
เคลื่อนที่กำหนด แต่ไม่ตรงกับข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อมของ
การทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน ดังนั้น ในคู่มือการใช้งานมาตรระดับ
เสียง รุ่น AA535 ควรระบุค่าแก้ เพื่อให้ได้การชี้บ่งค่าของมาตร
ระดับเสียงตามเงื่อนไขสภาวะทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน ทั้งนี้ เมื่อ
นำค่าแก้ดังกล่าวมา ประกอบการคำนวณ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีความ
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลการทดสอบในภาพที่ 4 ที่แสดงผลการ
ทดสอบมีค่าเกินเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่มาตรฐานกำหนด 
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คำถามจากห้องปฏิบัติการ

มุมความรู้CE

Conductivity Meter ใช้วัดความสามารถของน้ำที่จะให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน น้ำที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ดี เช่น กรด ด่างและแร่ธาตุ                 
(สารอินทรีย์) เพราะแตกตัวให้กระแสอิออนบวกและลบ โดยในสนามไฟฟ้า กระแสอิออนบวกจะเคลื่อนไปที่ อิเล็คโทรดขั้วลบและอิออนลบจะเคลื่อนไปที่อิเล็คโทรดขั้ว
บวก ส่วนสารประกอบของสิ่งมีชีวิตเป็นคาร์บอน (สารอินทรีย์) เช่น น้ำตาลซูโครส จะไม่แตกตัวในน้ำ จึงไม่นำไฟฟ้า 

ค่า Conductivity เป็นค่ารวมของอิออนทั้งหมดในน้ำซึ่งจะมีค่าเพิ่มขึ้น ถ้าสารที่แตกตัวได้ในน้ำเพิ่มขึ้น น้ำที่กลั่นใหม่ๆ จะมีค่า Conductivity ประมาณ 0.5 - 
2µmhos/cm และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 - 4µmhos/cm หลังจากเก็บไว้ 2 - 3 อาทิตย์ เนื่องจากการดูดซึม CO

2
 จากบรรยากาศ หน่วยของ Conductance (G) เป็นส่วนกลับ

ของ Resistance เป็น mhos ในระบบ cgs หรือเป็น Siemens ในระบบ S.T. โดยหน่วยมาตรฐานของ Electrical Resistance (R) เป็น ohms  

(ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ)  

สอบถามข้อมูลบริการได้ที่ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
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ติดต่อคุณนวลจันทร์ฤทธิเกิดคุณสุวรัตน์เชยขุนทดและคุณจุฬาพรโอทอง

ตารางเปรียบเทียบ Sound Level 
Meter Model: AA534 sn.KN8766 
โดยใช้ Multi-frequency Acoustic 
Calibrator เทียบกับการวัดในห้องไร้
เสียงสะท้อน (Anechoic Room) 

 
บทสรุป

การใช้เครื่องมือวัดเสียง เพื่อ
การประเมินค่าโดยมีวัตถุประสงค์ใด
ก็ตาม ผู้ใช้เครื่องมือควรพิจารณาเครื่อง-
มือที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการ
วัดและสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
เครื่องมือก็คือ คู่มือการใช้เครื่องที่ให้ข้อมูลเพียงพอ เพื่อนำมาประกอบในการใช้งานเพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้อง โดยสิ่งที่สนับสนุนความ
จำเป็นของข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ข้อความที่ปรากฏในเอกสารมาตรฐานสากลและตัวอย่างผลการทดลองวัดเปรียบเทียบ ที่ผู้เขียนได้แสดงไว้
ข้างต้น 

 

ทำนองเดียวกัน ในภาพที่ 5 เป็นผลการวัดที่ผู้เขียนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการใช้ค่าแก้ที่จะใช้ปรับอีกหนึ่งค่า ได้แก่ การใส่ ค่า 
K-factor ตามที่ระบุในคู่มือการใช้เครื่อง เพื่อปรับแก้การบ่งชี้ค่าบนจอแสดงผลให้ตรงกับค่าความดันเสียงที่กำเนิดจากซาวด์คาลิเบรเตอร์ใน
ขณะทำการตรวจสอบและทำให้เครื่องมีสมรรถนะตามแบบที่กำหนดตลอดพิสัยความถี่ 




