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คูมือการใชงานไฟลเสยีงสําหรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองสง
วิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 

1. หลักการ 

จุดมุงหมายของการใชไฟลเสียงสําหรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง
เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับทดแทนการใชอุปกรณกําเนิดเสียงที่ใชในการทดสอบ เชน AF Signal 
Generator, Noise Generator, Noise Meter, Coloured Noise Filter เปนตน ซึ่งในหองปฎิบัติทดสอบ
โดยทั่วไปยังขาดแคลนอุปกรณเหลาน้ี และตองใชงบประมาณที่สูงในการจัดหาอุปกรณกําเนิดเสียง
สําหรับการทดสอบ  

ในการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครือ่งสงวิทยุกระจายเสียงมีท้ังหมด 5 หัวขอการทดสอบ ไฟลเสียง
จะเกี่ยวของกับการทดสอบสองหัวขอหลักคือ การทดสอบคาเบี่ยงเบนทางความถ่ี (Frequency 
Deviation) และ การทดสอบการแพรนอกแถบ (Out-of-band Emission) 

นอกจากนี้ไฟลเสียงจะเกี่ยวของกับการทดสอบในหัวขอเสริม คือ การตรวจสอบ Audio Limiter 

 

2. ไฟลเสียง 

ไฟลเสียงที่เกี่ยวของกับการทดสอบมีท้ังหมด 4 ไฟลเสียงซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้คือ 

1) ไฟลเสียง 01_Tone1kHz_Baseline_(L=R-6dB Stereo)_v7.wav 

• เปนไฟลเสียงโทนเดี่ยว (Single Tone) ความถ่ี 1 kHz 
• เปนไฟลเสียง Stereo ซึ่งความดังของชองเสียงดานซาย ดังนอยกวา ชองเสียงดานขวา 6 dB 

หรือเรียกวา L = R – 6 dB 

2) ไฟลเสียง 02_Tone1kHz_+12dB_(L=R-6dB Stereo)_v7.wav 

• เปนไฟลเสียงโทนเดี่ยว (Single Tone) ความถ่ี 1 kHz ซึ่งมีความดังมากกวาไฟลเสียง 01 อยู 
12 dB 

• เปนไฟลเสียง Stereo ซึ่งความดังของชองเสียงดานซาย ดังนอยกวา ชองเสียงดานขวา 6 dB 
หรือเรียกวา L = R – 6 dB 

3) ไฟลเสียง 03_ColouredNoise_Baseline_(L=R-6dB Stereo)_v7.wav 

• เปนไฟลเสียง Standard Coloured Noise ซึ่งมีคุณสมบัติทางดานความถ่ีตามท่ี ETSI EN 302 
018-1 กําหนด 

• มี RMS Power หรือความดงัเฉลี่ยเทากับไฟลเสียง 01 
• เปนไฟลเสียง Stereo ซึ่งความดังของชองเสียงดานซาย ดังนอยกวา ชองเสียงดานขวา 6 dB 

หรือเรียกวา L = R – 6 dB 
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4) ไฟลเสียง 04_ColouredNoise_+12dB_(L=R-6dB Stereo)_v7.wav 

• เปนไฟลเสียง Standard Coloured Noise ซึ่งมีคุณสมบัติทางดานความถ่ีใกลเคียง ETSI EN 
302 018-1 กําหนด 

• มี RMS Power หรือความดงัเฉลี่ยใกลเคียงกับไฟลเสียง 02 
• เปนไฟลเสียง Stereo ซึ่งความดังของชองเสียงดานซาย ดังนอยกวา ชองเสียงดานขวา 6 dB 

หรือเรียกวา L = R – 6 dB 

ไฟลเสียงทั้งส่ีถูกจัดเตรียมใหเปนสองรูปแบบคือ 

• รูปแบบไฟลเสียง (Wav File) ซึ่งสามารถเปดเลนไดดวย Software ประเภท Media Player 
(ตัวอยางเชน MS Media Player, VLC Media Player เปนตน) บนเครื่องคอมพิวเตอรท่ัวไปได 

• รูปแบบของ AudioCD ซึ่งสามารถเปดเลนไดดวยเครื่องเลน CD/DVD/Blu-ray ท่ัวไปได 
AudioCD จะมีท้ังหมด 4 tracks โดยที่ลําดับของ track จะเปนไปตามไฟลเสียง 01 – 04 
ตามลําดับ 

หมายเหต ุ  สืบเน่ืองการเปดใหมีการทดลองใชงานไฟลเสียงของหองปฎบิัติการทดสอบท่ัวไป 
ผลปรากฎวาการใชงานไฟลเสียงท่ีเปน WAV file บนเคร่ืองคอมพิวเตอร บางคร้ังผูใชไมได
ตรวจสอบและปดการใชงานการปรับแตงเสียงของเคร่ืองคอมพิวเตอรตามขอแนะนํา มีผลทําให
การทดสอบมีความคลาดเคล่ือน ดังน้ันเพื่อเปนการลดขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น จึง
กําหนดใหใชไฟลเสียงในรูปแบบ AudioCD บนเคร่ืองเลน CD/DVD/Blu-ray เทาน้ัน หามใช
บนคอมพิวเตอร 

 

3. อุปกรณท่ีจําเปนและการเตรียมอุปกรณ 

3.1 อุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการใชไฟลเสียงในการทดสอบ 

1. เคร่ืองเลน CD หรือ DVD หรือ Blu-ray ซึ่งสามารถเปดแผน AudioCD ได ขอแนะนํา
คุณสมบัติของเครื่องเลน CD/DVD/Blu-ray มีดังนี้ 

a. เปนเครื่องเลน CD/DVD/Blu-ray แบบตั้งโตะที่ใชกับเครื่องเสียงภายในบานโดยท่ัวไป 
(Home Stereo) หลีกเลี่ยงการใชเครื่องเลนท่ีเปนแบบหูหิ้วหรือแบบพกพา (Portable 
Player) 

b. มีชองสัญญาณเสียงออกเปนแบบ Line Out หรือ Audio Out หรือ AV Out หัวตอแบบ 
RCA แยกชองสัญญาณเสียงซาย (L) และขวา (R)  

c. หลีกเลี่ยงเครือ่งเลนท่ีมีการปรับแตงเสียง เชน ปรับแตงเสียงทุมแหลม ปรับแตงเสียง 
Balance  ปรับเพิ่มหรือลดความดังของเสียง เปนตน เพื่อเปนการลดขอผิดพลาดที่
อาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีไมไดปดการปรับแตงเสียงขณะทดสอบซึ่งจะมีผลทําใหผลการ
ทดสอบนั้นมีความคลาดเคลื่อน 

2. มิกเซอร หรือ Pre-amplifier เปนอุปกรณท่ีใชสําหรับการปรับระดับความดังของเสียงที่
ทดสอบ ขอแนะนําคุณสมบัติของมิกเซอร หรอื Pre-amplifier มีดังนี้ 

a. สามารถปรับเพิ่มหรือลดความดังเสียงไดอยางนอย +/-  15 dB และการควบคุมการปรับ
ระดับเสียงควรจะสามารถปรับเสียง (L) และ ขวา (R) ไดพรอมกัน  หลีกเลี่ยงการ
ควบคุมการปรับเสียงแบบสไลดแยกชองสัญญาณเสียงซาย และขวา เพราะ การสไลด
เพิ่มหรือลดเสียงของทั้งสองชองสัญญาณอาจจะไมเทากันอยางแทจริง 
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b. เลือกการใช Input Port บนมิกเซอรใหเหมาะสม ในการตอสายสัญญาณเสียงจาก
เครื่องเลนมาที่มิกเซอร หลีกเลี่ยงการใช Input Port (MIC) เพราะพอรตถูกออกแบบให
ใชกับไมโครโฟนไมใชสําหรับเครื่องเลน 

3. สายสัญญาณเชื่อมตอระหวาง เครื่องเลน กับ มิกเซอร และระหวาง มิกเซอร กับ เครื่องสงวิทยุ 
ซึ่งหัวตอของสายสัญญาณใหเปนไปตามขนาดและชนิดของ I/O อุปกรณในแตละสวน 
สายสัญญาณตองมีการเขาหัวตอที่มั่นคง ควรใชสายท่ีมีการสูญเสียสัญญาณต่ําและมีความยาว
สายท่ีเหมาะสม เพราะการใชสายท่ีมีการสูญเสียสัญญาณสูงมีผลทําใหตองทําการเพิ่มเสียงที่
มิกเซอรมากข้ึนกวาเดิม  
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3.2 การติดตั้งอุปกรณ (ตามรูปท่ี 1) 

1. เครื่องเลน CD/DVD/Blu-ray ปดการปรับแตงเสียง ตรวจสอบการตั้งคา Balance ของเสียง
ดานซายและดานขวาอยูกึ่งกลาง และทําการปรับวอลุมเสียงของเครื่องเลนใหอยูในคาสูงสุด 
(ถามี)  

2. มิกเซอร ปดการใชงานการปรับแตงเสียงทั้งหมด เชน ปด Equalizer ปดการปรับแตงเสียงทุม
แหลม ตรวจสอบการตั้งคา Balance ของเสียงดานซายและดานขวาอยูกึ่งกลาง 

3.3 การตรวจสอบความถูกตองอุปกรณ 

สืบเนื่องจากการเพิ่มเสียงหรือเพิ่มอัตราขยายเสียงบนมิกเซอรท่ีมากเกินไปมีผลทําใหโทนเสียงถูกคลิบ
สัญญาณและเกิดการเพี้ยนของโทนเสียง (Audio Distortion) ข้ึน มีผลใหการทดสอบมีความ
คลาดเคลื่อน ดังนั้นกอนการทดสอบตองมีการตรวจสอบ เครื่องเลน CD ควบคูกับมิกเซอร เพื่อหาระดับ
อัตราขยายเสียงสูงสุดของมิกเซอรท่ีไมกอใหเกิดการคลิบสัญญาณ  โดยทั่วไปแลวสามารถวัดคาเสียง
ไดโดยใช Audio Analyzer หรือบางมิกเซอรมีไฟแจงเตือนถึงระดับเสียงที่เกินกําหนดอยูในตัว หรือบาง
มิกเซอรมี VU meter ในการระบุระดับของเสียงสูงสุดที่ไมกอใหเกิดการคลิบสัญญาณได การตรวจสอบ
ความถูกตองของอุปกรณมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ติดตั้งอุปกรณตามรูปท่ี 1 และตรวจสอบการตั้งคาตามท่ีระบุในหัวขอกอนหนาน้ี 
2. เปดโทนเสียงที่ 2 หรือ Track 2 (02_Tone1kHz_+12dB_(L=R-6dB 

Stereo)_v6.wav) ซึ่งเปนโทนเสียงที่มีความดังที่สุดเมื่อเทียบกับโทนเสียงอื่น 
3. ทําการเรงเสียงพรอมกับตรวจสอบเสียง คา %THD+N Ratio (จาก Audio Analyzer) โดยคา 

%THD+N Ratio ตองไมเกิน 0.5% หรอืสังเกตจากสัญญาณเตือนท่ีระบุในมิกเซอรบางรุน เชน 
ไฟแจงเตือนการคลิบสัญญาณ หรือ VU Meter ท่ีเข็มวัดความดังอยูในโซนแดงเปนตน 

4. เพิ่มความดังเสียงตามขอ 3 และหยุดกอนท่ีสัญญาณเสียงเริ่มมี Distortion หรือมีการคลิบของ
สัญญาณ ทําการติดเครื่องหมายหรือทําสัญลักษณบนปุมปรับเสียงของมิกเซอร เพื่อเปนการบง
บอกถึงคาสูงสุดที่จะสามารถใชทดสอบได ดังนั้นในการทดสอบเคร่ืองสงวิทยุจะไมมีการ
ปรับความดังท่ีเกินกวาขีดท่ีทําสัญลักษณไว ไมเชนน้ันผลการทดสอบจะมีความ
คลาดเคลื่อนได 

 

รูปท่ี 1: การติดตั้งอุปกรณสวนของแหลงกําเนิดเสียงสําหรับการทดสอบ 
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4. ขั้นตอนการต้ังคาสัญญาณเสียงสําหรับการทดสอบมาตรฐานเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียง 

ข้ันตอนการตั้งคาสัญญาณเสียงโดยใชไฟลเสียง จะแตกตางเล็กนอยจากการตั้งสัญญาณเสียงโดยใช
อุปกรณกําเนิดเสียง (AF Generator) ท่ีกําหนดอยูใน ETSI EN 302 018-1 โดยตารางเปรียบเทียบมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1 การตั้งคาสัญญาณเสียงสําหรับการทดสอบคาเบ่ียงเบนทางความถ่ี (Frequency Deviation) 

AF Generator (แบบเดมิ) ไฟลเสียง (แบบใหม) 

1. ตั้งสัญญาณเสียงจาก AF Generator โดยกําหนด
ความถี่ 1 kHz และปรับใหชองเสียงดานซายใหมีความ
ดังนอยกวาเสยีงดานขวา 6 dB หรือ L = R - 6 dB 

1. เปด CD Track ที่ 1 
Tone1kHz_Baseline_(L=R-6dB Stereo) 

2. ปรับความดงัที่ Mixer เพ่ือใหได Frequency 
Deviation ±40 kHz (สําหรบัการทดสอบในระบบ
เสียง Stereo) หรือ ±32 kHz (สําหรับการทดสอบใน
ระบบเสยีง Mono) 

2. ปรับความดงัที่ Mixer เพ่ือใหได Frequency 
Deviation ±40 kHz (สําหรบัการทดสอบในระบบเสยีง 
Stereo) หรือ ±32 kHz (สําหรับการทดสอบในระบบ
เสียง Mono) 

3. เพ่ิมความแรงของสัญญาณเสียงจาก AF Generator 
ใหมีความดังเพ่ิมข้ึน 12 dB หรือ 4 เทา 

3. เปด CD Track ที่ 2 Tone1kHz_+12dB_(L=R-
6dB Stereo) 

4. วัดคา Frequency Deviation ที่ได (ขอกําหนดไม
เกิน ±75 kHz) 

4. วัดคา Frequency Deviation ที่ได (ขอกําหนดไม
เกิน ±75 kHz) 

 

 

4.2 การตั้งคาสัญญาณเสียงสําหรับการทดสอบคาการแพรนอกแถบ (Out-of-Band Emission) 

AF Generator (แบบเดมิ) ไฟลเสียง (แบบใหม) 

1. ตั้งสัญญาณเสียงจาก AF Generator โดยกําหนด
ความถี่ 1 kHz และปรับใหชองเสียงดานซายใหมี
ความดังนอยกวาเสียงดานขวา 6 dB หรือ L = R - 6 
dB 

1. เปด CD Track ที่ 1 
Tone1kHz_Baseline_(L=R-6dB Stereo) 

2. ปรับความดงัที่ Mixer เพ่ือใหได Frequency 
Deviation ±40 kHz (สําหรบัการทดสอบในระบบ
เสียง Stereo) หรือ ±32 kHz (สําหรับการทดสอบใน
ระบบเสยีง Mono) 

2. ปรับความดงัที่ Mixer เพ่ือใหได Frequency 
Deviation ±40 kHz (สําหรบัการทดสอบในระบบเสยีง 
Stereo) หรือ ±32 kHz (สําหรับการทดสอบในระบบ
เสียง Mono) 

3. เปลี่ยนสัญญาณเสียงเปน Coloured Noise โดยที่มี
ความดัง (RMS Power) เทากับเสียงโทน 1 kHz ในขอ 
1 

3. เปด CD Track ที่ 3 
ColouredNoise_Baseline_(L=R-6dB stereo) 

4. อานคา Spectrum Analyzer เปรียบเทยีบกับกรอบ
มาตรฐานที่กําหนด 

4. อานคา Spectrum Analyzer เปรียบเทยีบกับกรอบ
มาตรฐานที่กําหนด 
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5  การทดสอบเพิ่มเติมหัวขอ การตรวจสอบ Audio Limiter 

 

5.1. วัตถุประสงค 

เพื่อตรวจสอบวาเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงไดมีระบบ Audio Limiter รวมอยูในระบบดวยหรือไม  

Audio Limiter นี้เปนไดท้ังแบบรวมอยูภายในเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง หรือเปนอุปกรณเชื่อมตอ
ภายนอกเครื่องสงก็ได 

5.2. หลักการประเมิน 

ถาเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงมี Audio Limiter อยูในระบบแลว เมื่อปอนสัญญาณเสียงไมวาจะมีระดับ
เสียงดังเพียงใด Audio Limiter จะควบคุมระดับเสียงไมใหคา Max Frequency Deviation ของ
เครื่องสงมีคาเกินกวา ±75 kHz 

5.3. มาตรฐานอางอิง 

• ในการเชื่อมตออุปกรณใหเชื่อมตอแบบเดียวกับการทดสอบตามมาตรฐาน ETSI EN302018-1 
ในหัวขอ Out-of-band emission 

• ในการประเมินวา Max. Frequency Deviation ยังอยูในกรอบคา ±75 kHz หรือไม โดยใช
เกณฑการทดสอบตามมาตรฐาน Recommendation ITU-R SM.1268-2 (ANNEX 1) 

5.4. การจัดเตรียมอุปกรณทดสอบ 

 

 
 

รูปท่ี 2: การจัดเตรียนอุปกรณสําหรับทดสอบ 
 

1. จัดเตรียมอุปกรณดังรูปท่ี 2 ซึ่งเปนการเชื่อมตออุปกรณแบบเดียวกับการทดสอบหัวขอ Out-of-
band emission ใน ETSI EN302018-1 

2. ปรับพารามิเตอรของ Spectrum Analyzer ดังตอไปนี้ 
• ปรับ Center Frequency ตรงกับความถ่ีท่ีใชในการทดสอบและออกอากาศ 
• RBW 10 kHz, VBW 10 kHz 
• Span 340 kHz 
• Sweeptime 340 ms (1 ms/kHz) 
• Max hold mode 
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5.5. ข้ันตอนในการทดสอบ 

1. เปด CD Track ท่ี 1 Tone1kHz_Baseline_(L=R-6dB Stereo) 

2. ปรับความดังที่ Mixer เพื่อใหได Frequency Deviation ±40 kHz 

3. เปด CD Track ท่ี 4 ColouredNoise_+12dB_(L=R-6dB stereo) 

4. ท่ี Spectrum Analyzer ปรับเลื่อนการแสดงคาในแกนตั้งใหคาสูงสุดของ Spectrum สัญญาณ
ใหอยูท่ี Reference Level ในกรอบมาตรฐานในรูปท่ี 3 

5. เปรียบเทียบ Spectrum สัญญาณกับกรอบมาตรฐานที่กําหนด (รูปท่ี 3) 

 

5.6. เกณฑการทดสอบ 

 

รูปท่ี 3: Spectrum Mask เพื่อใชเปนเกณฑในการตัดสินวาเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงมี Freq. 
Deviation เกินกวากําหนดหรือไม 

 

หลังจากปอนไฟลเสียง Standard Colored Noise แลว ถา Spectrum ของสัญญาณที่แสดงบน 

Spectrum Analyzer อยูในกรอบของ Spectrum Mask แลว (รูปท่ี 3) สามารถประเมินไดวา ระบบ

เครื่องสงวิทยุนั้นมีคา Max. Frequency Deviation ไมเกิน ±75 kHz  และแสดงวาระบบเครื่องสง

วิทยุกระจายเสียง มี Audio Limiter รวมอยูดวย 

ในทางกลับกัน ถา Spectrum ของสัญญาณมีคาเกินกวา Spectrum Mask ท่ีกําหนดแลว แสดงวา Max. 

Frequency Deviation เกินกวา ±75 kHz และแสดงวาระบบเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ไมมี Audio 

Limiter รวมอยูดวย 

5.7. การรายงานผลการทดสอบ 

จากผลการทดสอบใหระบุในรายงานผลการทดสอบวา ระบบเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียงน้ีมี Audio 

Limiter รวมอยูดวยหรือไม 
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6. คุณสมบัติทางเทคนิคของไฟลเสยีง 

Track 01 

Tone1kHz_Baseline
_(L=R-6 dB stereo) 

ความถี ่ 1 ± 0.00 kHz 

R - L 6 ± 0.01 dB 

การคลิบของสัญญาณ ไมมี 

Track 02 

Tone1kHz_+12dB 

_(L=R-6 dB stereo) 

ความถี ่ 1 ± 0.00 kHz 

R - L 6 ± 0.01 dB 

ความดังเม่ือเทียบกับ Track 01 12 ± 0.01 dB 

การคลิบของสัญญาณ ไมมี 

Track 03 

ColouredNoise_ 

Baseline__(L=R-6 
dB stereo) 

R - L 6 ± 0.01 dB 

สวนตาง Total RMS  Power ระหวาง 
Track01 และ Track03 

± 0.00 dB 

คุณสมบัติดานความถี่เทียบกบั Curve B ใน ETSI EN302018-1 
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