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หัวหน้าแผนกสอบเทียบทางกล
ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ส.ส.ท.

พอ

พู ด ถึ ง เรื่ อ งตั ว ประกอบหลายๆ คนคงจะคิ ด ไปถึ ง
ตัวประกอบในละครทีวี หรือไม่ก็ตัวประกอบในภาพยนตร์ เ ป็ น แน่ แต่ ค� ำ ว่ า ตั ว ประกอบที่ จ ะกล่ า วถึ ง ในที่ นี้ จะเป็ น
ตัวประกอบส�ำหรับการสอบเทียบ ขอเรียกสัน้ ๆ ว่าตัวประกอบก็แล้วกัน
หลายๆ ท่านอาจจะคิดว่า ค�ำว่าตัวประกอบคงจะไม่มีอะไร
ส�ำคัญสักเท่าไร เพราะดูจากตัวประกอบในละครทีวี หรือภาพยนตร์
ก็ตาม แต่ตวั ประกอบก็มหี ลายลักษณะ หรือจะเรียกว่าหลายประเภท
ก็วา่ ได้ เช่น ตัวประกอบผ่านก็มหี น้าทีแ่ ค่เดินผ่านหน้ากล้องแล้วก็จบ
กัน ตัวประกอบเบลอก็มีหน้าที่เหมือนกับเป็น Background ให้กับ
ตัวเอกทีอ่ ยูห่ า่ งๆ ด้านหลังเท่านัน้ ไม่มอี ะไรทีย่ งิ่ ใหญ่ หรือส�ำคัญมาก
เหมือนกับตัวเอกเลยสักนิดเดียว แต่ตวั ประกอบส�ำหรับการสอบเทียบ
นั้น ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก เพราะตัวประกอบของการสอบเทียบมี
บทบาทที่ส�ำคัญไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวเอกเลย เรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่อ
ตัวเอกเป็นอย่างมากทีเดียว ไม่ว่าตัวเอกจะดีสักแค่ไหน แต่หาก
ตัวประกอบไม่ดี ไม่สมบูรณ์ ก็สง่ ผลท�ำให้ตวั เอกแสดงค่าผิดเพีย้ นไป
ได้และในทางกลับกันไม่วา่ ตัวประกอบจะดีสกั เพียงใด แต่หากตัวเอก
ไม่ดี ผลการวัดก็ยอ่ มทีจ่ ะไม่ดไี ปด้วยเช่นกัน “ฉันใดก็ฉนั นัน้ น�ำ้ ก็ตอ้ ง
พึ่งเรือ เสือก็ต้องพึ่งป่า” หากท่านๆ ยังมองภาพไม่ออกลองพิจารณา
จากรูปดูสักนิด

เครือ่ งมือทีม่ คี วามถูกต้องแม่นย�ำสูง ขนาดสายก็มผี ลต่อการ
สอบเทียบเครื่องมือได้ เช่น ขนาดสายใหญ่จะท�ำให้มีความต้านต�่ำ
หรือขนาดสายเล็กจะท�ำให้มีความต้านสูง ซึ่งส่งผลต่อผลการวัดได้

ในการสอบเทียบ Dead Weight Tester เมื่อมีการต่อ Line
น�้ำมันที่ไม่ยาวเกินไปจะท�ำให้ Pressure ใน Line มีความนิ่งส่งผล
ให้การสอบเทียบมีความถูกต้อง

Adapter ดี สวมแล้วไม่คลอน
ค่าที่วัดออกมามีความถูกต้อง

Adapter ไม่ดี มีรอยสึก สวมแล้วคลอนทำ�ให้
ค่าที่วัดออกมามีความผิดเพี้ยนไปไม่ถูกต้อง
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ในการสอบเทียบ Dead Weight Tester เมื่อมีการต่อ Line
น�ำ้ มันทีย่ าวเกินไปจะท�ำให้ Pressure ใน Line ไม่นงิ่ ท�ำให้ใช้เวลาใน
การสอบเทียบนานและอาจส่งผลให้การสอบเทียบมีความผิดพลาด
ได้ส�ำหรับ Dead Weight Tester ที่มี Accuracy สูง
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โต๊ะที่ไม่มีความแข็งแรงเมื่อใช้วาง Dead Weight Tester ที่
มีน�้ำหนักมาก ในขณะสอบเทียบ Dead Weight Tester จะท�ำให้โต๊ะ
แอ่นท�ำให้ Piston ไม่อยู่ในแนวตั้งฉาก ซึ่งส่งผลต่อการสอบเทียบได้
ส�ำหรับ Dead Weight Tester ที่มี Accuracy สูง

โต๊ะที่มีความแข็งแรงเมื่อใช้วาง Dead Weight Tester ที่มี
น�ำ้ หนักมาก ในขณะสอบเทียบ Dead Weight Tester โต๊ะจะสามารถ
รับน�้ำหนักได้ดีจะไม่แอ่นและไม่ส่งผลต่อการสอบเทียบได้

นี่ก็เป็นอีกตัวประกอบหนึ่งที่ดูแล้ว
ไม่น่าจะสำ�คัญอะไร แต่ถ้าไม่มีตัวเอก
ก็ไม่สามารถแสดงบทได้ นี่แหละที่รียกว่า
อิทธิพลของตัวประกอบ

เมือ่ เรามองเห็นถึงความส�ำคัญของตัวประกอบแล้วว่ามีความส�ำคัญอย่างไรบ้าง เราควรจะต้องมีการดูแลตัวประกอบของเราให้ดเี ทียบ
เท่ากับตัวเอกของเรา เพือ่ เป็นการรักษาคุณภาพ หรือมาตรฐานในการสอบเทียบเพือ่ ให้ผลการสอบเทียบมีความถูกต้องมากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม
ทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของธรรมชาติเราจะเข้าใจในปัญหานั้นๆ แต่ขอฝากไว้อย่างหนึ่งว่า การแก้ปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ย่อมจะ
ไปสร้างปัญหาให้กับอีกสิ่งหนึ่งเสมอนี่คือ หลักของธรรมชาติ

มุมความรู้ CE

คำ�ถามจากห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่าง
แสงสว่างกระทบกับวัตถุที่ตาดูแล้วเราจะเกิดความรู้สึกเห็นขึ้น แสงสว่างประกอบด้วยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
ขนาดความยาวคลื่นต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ตารู้สึกเห็นต่างไป หลอดแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพของแสงสูงจะมีค่าลูเมนต่อ
วัตต์ (Lumen/Watt) สูง Lumen จะเป็นปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากหลอดแสงสว่าง ส่วนวัตต์ คือ พลังไฟฟ้าที่ใช้ใน
การก�ำเนิดแสง มาตรฐานความสว่างเป็นมาตรฐาน IES (Illumination Engineering Society) จะก�ำหนดความสว่าง (ลัก
ซ์, Lux) แตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่ใช้งาน เช่น พื้นที่ท�ำงานต้องมีความสว่าง 300-700 ลักซ์ ทางเดิน 100-200
ลักซ์ โดย Lux meter Candle (เทียนเมตร) เป็นหน่วยอนุพันธ์ระบบ SI ส�ำหรับวัดความสว่าง 1 ลูเมนต่อตารางเมตร (lx),
Lumen (lm) เป็นหน่วยพลังงานแสงสว่าง (Luminous Flux) ในระบบ SI เป็นปริมาณแสงสว่างต่อวินาทีที่ตกบน 1 หน่วย
พื้นที่ ตั้งอยู่ห่างจุดก�ำเนิดแสงสว่างนั้น 1 หน่วยระยะทาง
ปกติเราใช้อุปกรณ์ตรวจวัดไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ เช่น โฟโต้เซลส์ ตรวจสอบระดับแสงธรรมชาติ ถ้ามีแสงสว่างมากเพียงพอหลอดแสงสว่าง
บางส่วนภายในจะถูกปิด หรือหรี่แสงลง มาตรฐานการออกแบบก�ำลังไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆ จะอยู่ประมาณ 16-23 วัตต์/ตารางเมตร ส่วนอุปกรณ์
ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Occupancy Sensor) แบบอินฟาเรด (Infrared) จะตรวจจับความร้อนที่ปล่อยจากตัวคน บริเวณทางเดิน ทางแคบ หรือ
พืน้ ทีท่ มี่ กี ารสัน่ สะเทือน ส่วนและแบบอัลตร้าโซนิกส์ (Ultrasonic) จะตรวจจับการเคลือ่ นไหวของคลืน่ เสียงทีม่ คี วามไวสูงเหมาะกับพืน้ ทีท่ กี่ ว้าง หรือ
ในห้องน�้ำ
สอบถามข้อมูลบริการได้ที่ ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
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