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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ช่ือวิชา เครื่องเสียง 
 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยนายเมาลี กลิ่นหอม สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 

สาระสําคญัประจําหน่วย 
ลําดับขั้นการเรียนรู้วิชาเครื่องเสียงเริ่มจากการมองเครื่องขยายเสียงจากภายนอก หน้าที่

หลักของเครื่องขยายเสียง ศึกษาหน้าที่ของปุ่มปรับต่าง ๆ ขั้วต่ออินพุทและเอาท์พุท การต่อใช้งาน
ร่วมกับอุปกรณ์ประกอบ เช่น ลําโพง เครื่องเล่น CD DVD TUNER TV เครื่องรับสัญญาณดาวเทยีม 
ฯลฯ เป็นต้น แล้วศึกษาลงลกึลงไปสู่ส่วนประกอบหลักทีอ่ยู่ภายในเครื่องขยายเสียง หน้าที่การทํางาน
ของประกอบเหล่านั้น ใหผู้้เรยีนเกิดการเรียนรู้จากการกระทํา โดยฝึกปฏิบัติ สร้างส่วนประกอบหลักที่
อยู่ภายในเครื่องขยายเสียง เช่น วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย (แหล่งจ่ายไฟ) วงจรเพาเวอร์แอมป์ วงจรโทน
คอนโทรล และวงจรปรีแอมปลิฟายเออร์ สร้างแท่นเครื่องเสียงและประกอบลงแท่นเครื่องเสียง 
ประกอบตู้ลําโพง และท้ายทีสุ่ดประเมินค่าโดยสรุปและประเมินผลงาน/ผลผลิตที่ได้ 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงคท์ัว่ไป 

1. สามารถต่อและใช้งานเครื่องขยายเสียงร่วมกับอุปกรณ์ประกอบได้ถูกต้อง  
(ด้านทักษะพิสัย) 

2. สามารถต่อและใช้งานเครื่องขยายเสียงร่วมกับระบบอื่น ๆ (ด้านทักษะพิสัย) 
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการจัดเตรียม ใช้งาน รักษาความสะอาด และจัดเก็บ เครื่องขยาย

เสียงและอุปกรณ์ประกอบเครื่องขยายเสียง การใช้งานห้องปฏิบัติการ (ด้านจิตพิสัย) 
จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม  

1. สามารถต่อใช้งานเครื่องขยายเสียงกับอุปกรณ์ประกอบได้ถูกต้อง (ด้านทักษะพิสัย) 
2. สามารถใช้งาน ปรับแต่งเสียง เครื่องขยายเสียงได้ถูกต้องตามความต้องการ และตาม

สมดุลเสียง [Tonal Balance] (ด้านทักษะพิสัย) 
3. สามารถต่อใช้งานเครื่องขยายเสียงร่วมกับระบบอื่น ๆ (ด้านทักษะพิสัย) 
4. มีเจตคติที่ดีในการจัดเตรียม ใช้งาน รักษาความสะอาด และจัดเก็บ เครื่องขยายเสียง

และอุปกรณ์ประกอบเครื่องขยายเสียง อย่างถูกต้อง เหมาะสม รอบครอบและปลอดภัย 
(ด้านจิตพิสัย) 

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. อธิบายการใช้งานเครื่องเสียงและอุปกรณ์ประกอบได้ถูกต้อง 
2. ต่อใช้งานเครื่องเสียงและอุปกรณ์ประกอบได้ถูกต้องตามคู่มือและตามสถานการณ์ 
3. อธิบายการใช้งานเครื่องขยายเสียงร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้ถูกต้อง 
4. ต่อใช้งานเครื่องเสียงร่วมกับระบบอื่น ๆ  ได้ถูกต้องตามคู่มือและตามสถานการณ์ 
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หัวข้อเรื่องและงาน 
ทฤษฎี 

หัวข้อเรื่อง หน่วยที่ 1 สอนครั้งที ่
1. สัญญาณเสียง 1 
2. การทํางานของเครื่องขยายเสียง 1 
3. วงจรเครื่องขยายเสียงแบบโมโนและ

แบบสเตอริโอ 
1 

4. บล็อกไดอะแกรมการต่อใช้งานเครื่อง
ขยายเสียง 

1 

5. อุปกรณ์ประกอบเครื่องขยายเสียง 
(อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องขยาย
เสียง) 

2 

6. บล็อกไดอะแกรมของเครื่องขยายเสียง 2 
7. การต่อเครื่องขยายเสียงกับระบบอื่น ๆ 2 
8. มิกเซอร ์ 2 
9. วงจรลิมิตเตอร์ 2 
10. หลักการบันทกึเสียงบนแถบเทปและ CD 2 

ปฏิบัติ 
ใบงาน หน่วยที่ 1 สอนครั้งที ่

1. ต่อและใช้งานเครื่องขยายเสียงร่วมกับ
อุปกรณ์ประกอบ 

1 

2. ต่อและใช้งานเครื่องขยายเสียงร่วมกับ
ระบบอื่น ๆ 

2 

 

จิตพิสัย 
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
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บทนํา 
 ดนตรีเกิดขึ้นมาในโลกพร้อมกับมนุษย์ในยคุแรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในป่าดง ในถ้ํา ในโพรงไม้ มี
การร้องรําทําเพลงตามธรรมชาติ เช่น รู้จักปรบมือ เคาะหิน เคาะไม้ เป่าปาก เป่าเขาสัตว์  และเปล่ง
เสียงร้องตามขนบธรรมเนียม ตามวัฒนธรรม การร้องรําทาํเพลงเพื่ออ้อนวอนพระเจ้าช่วยให้ตนพ้นภัย 
บันดาลความสุขความอุดมสมบูรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ตน หรอืเป็นการบูชาแสดงความขอบคุณพระเจ้าที่
บันดาลให้ตนมีความสุขความสบาย 
 มีการพัฒนาสร้างเครื่องดนตรีต่าง ๆ จากการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะเครื่อง
ดนตรีสากลของชาวตะวันตก ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากเครื่องดนตรีของชนชาติกรีกโบราณ 3 ชนิดคือ ไลรา    
คีธารา และออโรส และต่อมาได้พัฒนาเป็นเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องสาย เครื่องเป่า 
เครื่องทองเหลือง เครื่องตี และเครื่องดีดหรือเครื่องเคาะ เช่นไวโอลิน ฟลุต ทรัมเป็ต กลองชุด กีตาร์ 
ฯลฯ ซึ่งมีการพัฒนามาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน 
 การพัฒนาแบบแผนของดนตรีเริ่มจากแถบตะวันออกของทะเลเมดิเตอเรเนียน จากชาวกรีก
โบราณเข้าสู่ยุโรป มีทฤษฎีเกีย่วกับวิทยาศาสตร์แห่งเสียง (Acoustic) ทีช่าวกรีกเป็นผู้ริเริ่มหลายเรื่อง
เช่น การกําหนดคุณสมบัติ และจัดระเบียบของเสียง ระบบเสียงที่ก่อให้เกิดบันไดเสียงต่าง ๆ หลกัใน
การจัดหมวดหมู่ของลีลา หรอืจังหวะ หลักเบื้องต้นในการประดิษฐ์เครื่องดนตรี ตัวโน้ตดนตรี หรือ
สัญลักษณ์ทีใ่ช้แทนเสียงดนตรีสากล ต่อมาได้พัฒนาจากดนตรีเสียงเดียว (Melody) มาเป็นประสาน
เสียงดนตรี จนเกิดการบรรเลงเป็นวงดนตรี 
 การแสดงดนตรีในสมัยแรก ๆ เป็นการแสดงดนตรีสด ตามสถานที่แสดงดนตรีต่าง ๆ โดย
แหล่งกําเหนิดเสียงได้จากอะคูสติกของชิ้นเครื่องดนตรีเองและจากห้องแสดงดนตรี ผู้ฟังได้รับฟังเสียง
โดยพร้อมเพรียงกัน โดยยังไม่มีระบบการขยายเสียงด้วยไฟฟ้า และยังไม่มีระบบการบันทึกเสียง 
 เครื่องบันทึกเสียงดนตรีในยุคแรกจะอาศัยหลักการทางกลเท่านั้น จากเสียงในอากาศซึ่งเป็น
คลื่นกลจากแหล่งกําเนิดเสียง ไปทําให้แผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm plate) ที่มีปลายเข็มติดอยู่สั่น
ตามคลื่นเสียง และใช้ปลายเข็มนี้ไปทําให้เกิดระลอกหลุมลึกต้ืนตามสัญญาณเสียงลงในร่องของแผ่น
บันทึกเสียงที่หมุนด้วนความเร็วคงที่จะได้เป็นแผ่นมาสเตอร์ จากแผ่นมาสเตอร์ใช้เป็นต้นแบบสําหรับ
ผลิตเป็นแผ่นเสียงที่มีระลอกหลุมลึกต้ืนเหมอืนกันแผ่นมาสเตอร์แต่ให้ความแข็งแรงและคงทนกว่า 
การเล่นแผ่นเสยีงทําได้โดยใช้เข็มสําหรับเลน่แผ่นเสียงวางลงในร่องแผ่นเสียงที่หมุนด้วยความเร็วคงที่
เท่ากับความเร็วที่ใช้บันทึกเสยีง และเข็มเล่นนี้ต่อเข้ากับแผ่นไดอะแฟรม ทําใหแ้ผ่นไดอะแฟรมนี้สั่น
และเกิดเสียงตามสัญญาณเสยีงที่ถูกบรรจุไว้ในแผ่นเสียง เสียงที่ได้จะดังเบา เพื่อให้เสียงที่ได้มีความดัง
เพียงพอจะต้องใช้แผ่นไดอะแฟรมนี้ทําหนา้ที่เป็นไดรเวอร์ (Compression driver) สําหรับขับฮอร์น 



4 
 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน หน่วยที่ 1 
เรื่อง การใช้งานเครื่องขยายเสียง รหัสวิชา 2105-2008 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ช่ือวิชา เครื่องเสียง 
 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยนายเมาลี กลิ่นหอม สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 

(Horn speaker) โดยฮอร์นจะทําหน้าที่เป็นตัวปรับอะคูสติกอิมพีแดนซ์ค่าสูงที่ปากไปสู่ค่าตํ่าที่อากาศ 
ซึ่งอาจจะทําให้เพิ่มความดังของเสียงได้ถึงสิบเท่า 
 การแบ่งประเภทของเครื่องเสียง อาจแบ่งตามลักษณะการทํางานได้ดังนี้ 

1) อุปกรณ์แหล่งสัญญาณ เป็นอุปกรณ์ผลิตสญัญาณ อาจกําเนิดสัญญาณได้เอง หรือรับ
สัญญาณมาจากคลื่นวิทยุ เช่น เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ต เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นดีวี
ดี เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน,์ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 

2) อุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณ ทําหน้าที่ขยายสัญญาณ หรือแปลงสญัญาณ ตามความ
ต้องการใช้งาน เช่น ปรีแอมปลิไฟเออร์, เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์, อีควอไลเซอร์, มิกเซอร์, เซอราวด์
ซาวด์โปรเซสเซอร ์

3) อุปกรณ์กระจายเสียง เป็นส่วนท้ายสุดของระบบเครื่องเสียงคือ ลําโพง รวมทั้งถึงอะคู
สติกของห้องฟังด้วย 

4) อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบการใช้งาน เช่น ไมโครโฟน, สายเคเบิล, 
สายสัญญาณ เป็นต้น 
 

1.1 สัญญาณเสยีง 
เสียงเป็นคลื่นกลเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ และทําให้วัตถุสั่นสะเทือน เสียงต้อง

อาศัยตัวกลางในการเดินทาง เสียงเดินทางในอากาศด้วยความเร็วประมาณ 346 เมตร/วินาที ที่
อุณหภูมิ 25 °C (298.15 K) และด้วยความเร็วประมาณ 343 เมตร/วินาที ที่อุณหภมูิ 20 °C ความ
ยาวคลื่นเสียง (λ) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็ว (V) และผกผันกับความถ่ี (f) ดังรูป และสมการ 
 

ความยาวคลื่น ( )

ความสูงคลื่น (M)

 
 

รูปที่ 1.1  ความยาวคลื่นเสียง (λ) และความสูงของคลื่น (M) 
 

ความยาวคลื่นเสียง;  
f
V

=λ       (1.1) 
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 คลื่นเสียงที่เดินทางผ่านตัวกลาง จะทําให้เกิดการเพิ่มและลดความดันเมื่อเทียบจากระดับ
ความดันปกติ ดังนั้นเสียงที่มีพลังงานมากจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดันในอากาศมากขึ้นด้วย 
ความดันเสียงและระดับความดันเสียง (Sound pressure and sound pressure level) ความดัน
เสียงตํ่าสุดที่หูคนหนุ่มสาวปกติสามารถได้ยิน คือ 25 mN102 −×  หรือ (Pa) Pascal102 5−×  
ที่ความถี่ 1,000 Hz ใช้เป็นค่าอ้างอิง 0dB สําหรับการวัดระดับความดันเสียงในหน่วยเดซิเบล 
 

นิยาม SI derived units ความดัน; 322 m
J

sm
kg1

m
N1Pa 1 =

⋅
==   (1.2) 

 

ความเข้มเสียง (Sound intensity) คือ พลังงานเสียงเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่ผ่านพื้นที่
หนึ่งหน่วยตามทิศทางการกระจายตัวของเสียง มีหน่วยเป็นวัตต์/ตารางเมตร ( )2mW  ความเข้ม
เสียง ตํ่าสุดที่หูคนหนุ่มสาวปกติสามารถได้ยิน คือ 212 mW10−  ที่ความถี่ 1,000 Hz ใช้เป็นค่า
อ้างอิง 0dB สาํหรับการวัดระดับความเข้มเสียงในหน่วยเดซิเบล 
 หน่วยการวัดเสียง ที่ใช้งานกันบ่อย ๆ มีดังนี้ 

1.1.1  dB SPL เป็นหน่วยวัดความดันเสียง เทียบกับระดับอ้างอิง 0dB ที่ 
0.00002 Pa หรือ 25 mN102 −×  

1.1.2  dB IL เป็นหน่วยวัดความเข้มเสียง เทียบกับระดับอ้างอิง 0dB ที่ 
212 mW10−  

1.1.3  dB (A) เป็นหน่วยวัดความดันเสียง สําหรับมิเตอร์วัดระดับเสียง (Sound 
Level meter) เทียบกับระดับอ้างอิง 0dB ที่ได้จากใช้ผลตอบสนองถ่วงน้ําหนัก A (A - weighting 
curve) ดังรูป 

A-weighting (สีน้ําเงิน), 
B (สีเหลือง), 
C (สีแดง),
D (สีดํา)

 
รูปที่ 1.2  กราฟผลตอบสนองถ่วงน้ําหนัก ตามมาตรฐาน IEC 61672:2003 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting, เข้าถึง 6 ตุลาคม 2559 
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ซึ่งจะให้ความดันเสียง dB SPL สูงอย่างมากที่ความถี่ตํ่าและเพิ่มเล็กน้อยที่ความถี่สูงเมื่อเทียบกับ
ความถี่กลางที่ 1,000 Hz ตามมาตรฐาน IEC 61672:2003 และ Weight น้อยลงเมื่อใช้วัดความดัง
ระดับที่สูงขึ้นเป็น dB (B) และ dB (C) หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนเป็น dB (D) 
1.2 การทํางานของเครื่องขยายเสียง 

ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทําหน้าที่ขยายสัญญาณจากแหล่งกําเนิดสัญญาณเสียง ควบคุม
ระดับความดัง ปรับแต่งโทนเสียง หรือปรับแต่งอื่น ๆ ตามที่ต้องการ ขยายให้มีกําลังมากขึ้นเพื่อใช้ขับ
ลําโพง โดยที่วงจรเครื่องเสียงต่อเอาท์พุทของวงจรหนึ่งไปยังอินพุทของวงจรหนึ่งเท่านั้น ต้องไม่มีการ
ต่อเอาท์พุทกับเอาท์พุทเข้าด้วยกัน การขยายเสียงแบ่งคร่าว ๆ ได้เป็น 3 ส่วน คือ 
 1.2.1  ภาคสัญญาณเข้า (Input Signal) ได้จากสัญญาณเอาท์พุทของอุปกรณ์กําเนิดเสียง 
เช่น TUNER เครื่องเล่น CD/DVD MP3  เครื่องเล่นแผ่นเสยีง เป็นต้น หรือได้จากการรับเสียงโดยตรง
ด้วยไมโครโฟน เป็นอุปกรณ์ทาํหน้าที่เปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการคลื่น
เสียงทําให้แผน่ไดอะแฟรมสั่นสะเทือนตามสัญญาณ และไมโครโฟนจะทําหน้าเปลี่ยนการสั่นของแผน่
ไดอะแฟรมให้เป็นสัญญาณ (พลังงาน) ไฟฟ้าที่มีลักษณะตรงกับเสียงที่ได้รับ 

1.2.2  ภาคขยายเสียง (Amplifier) เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทําหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้า
ความถี่เสียงใหม้ีกําลังมากขึ้น เพื่อส่งออกไปขับลําโพงให้เกิดเสียงดังขึ้น กําลังขับด้านเอาท์พุทเครื่อง
ขยายเสียงมีหน่วยวัดเป็น วัตต์ (Watts) ชนิดของเครื่องขยายเสียงแบ่งออกเบื้องต้น ดังนี้ 

(1) เครื่องขยายเสียงหลอด เป็นเครื่องขยายเสียงแบบแรกที่สร้างขึ้นมาใช้ในการ 
ข้อดีที่บํารุงรักษาง่าย ทนทาน เสียงมีความเพี้ยนตํ่า ข้อเสียที่ขนาดใหญ่ ไมส่ะดวกในการเคลื่อนย้าย 
ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก 

(2) เครื่องขยายเสียงทรานซิสเตอร์ เป็นเครื่องขยายที่พัฒนามาใช้ทรานซิสเตอร์
ทําหน้าที่ขยายเสียงแทนหลอดสุญญากาศ ทําให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด น้าํหนักเบา เคลือ่นย้ายสะดวก 
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่า ข้อเสียคือ ไม่ทนทาน และเมื่อเครื่องร้อนมากเสียงมีความเพี้ยนสูง 

(3) เครื่องขยายเสียงแบบผสม เป็นเครื่องขยายเสียงที่มีวงจรผสมของหลอด
สุญญากาศกับทรานซิสเตอร์ ทําให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้น 

(4) เครื่องขยายเสียงแบบไฮบริดจ์  ไอ.ซี. เป็นเครื่องขยายเสียงที่มีวงจรสําเร็จรูป 
ทําให้มีขนาดกะทัดรัด ดูแลรกัษาง่าย มักมกํีาลังขยายไม่มากนัก 

(5) เครื่องขยายเสียงแบบคลาสดี (Class – D Amplifier) ใช้หลักการของสวิทช่ิง
แอมปลิไฟเออร์ ให้ประสิทธิภาพของพลังงานไฟฟ้าสูงที่สุด ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่สุด ขนาดเล็ก
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และน้ําหนักเบาที่สุด เครื่องขยายระดับขนาดที่ให้กําลังขับสูง ๆ มีในงานระดับมืออาชีพ ในลําโพง
แบบแอกทีป แต่ในวงการ HIFI ยังไม่ค่อยยอมรับในเรื่องคุณภาพเสียงที่ได้ 
 1.2.3  ภาคสัญญาณออก (Output Signal) เป็นสัญญาณไฟฟ้าคลื่นเสียงที่ถูกขยายให้มี
กําลังเพียงพอสําหรับขับลําโพง และลําโพงทําหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าความถ่ีเสียงที่ถูกปรับแต่ง
และขยายมาแล้วให้กลับเป็นคลื่นเสียง ปัจจุบันนิยมใช้ลําโพงชนิดขดลวดแม่เหล็ก ทีใ่ช้หลักการ
เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดเสียงของลําโพง ทําให้เกิดสนามแม่เหลก็ที่ขดลวดเกิดแรง
กระทํากับสนามแม่เหล็กถาวรของลําโพง ทําใหข้ดลวดเสียงเคลื่อนที่สั่นไปมาและพาเอากรวยของ
ลําโพงสั่นไปตามความถี่ของสัญญาณไฟฟ้า ทําให้อากาศด้านหน้าและด้านหลังของกรวยสั่นสะเทือน
เกิดเป็นเสียงขึ้น 
1.3 วงจรเครื่องขยายเสียงแบบโมโนและแบบสเตอริโอ 

วงจรเครื่องขยายแบบโมโน คือวงจรขยายเสียงชุดเดียวหรือขยายเสียงสัญญาณเดียว 
ส่วนวงจรเครื่องขยายแบบสเตอริโอคือ  วงจรขยายเสียงสองชุดที่มีคุณสมบัติเหมอืนกันทุกประการ
หรือขยายเสียงสองสัญญาณแบ่งเป็นสัญญาณข้างซ้าย (CH - L) และสญัญาณข้างขวา (CH - R) ดังรูป  

เครื่องขยายเสียง
(Amplifier)

+
−

ไมโครโฟน

MICROPHONE

ลําโพง

LOUDSPEAKER

อินพุท เอาท์พุท

 
รูปที่ 1.3  วงจรเครื่องขยายเสียงแบบโมโน 

 

เครื่องขยายเสียง
Amplifier L - CH

+
−

ไมโครโฟน (ซ้าย)

MICROPHONE

ลําโพง (ซ้าย)

LOUDSPEAKER

อินพุทซีกซ้าย เอาท์พุทซีกซ้าย

เครื่องขยายเสียง
Amplifier R - CH

+
−

ไมโครโฟน (ขวา)

MICROPHONE

ลําโพง (ขวา)

LOUDSPEAKER

อินพุทซีกขวา เอาท์พุทซกขวา

 
รูปที่ 1.4  วงจรเครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ 
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1.4 บล็อกไดอะแกรมการต่อใช้งานเครื่องขยายเสียง 
เครื่องขยายเสียงจะมีวงจรสวิทช์ซีเล็กเตอร์ (Selector switch) สําหรับเลอืกแหล่ง 

กําเนิดเสียงที่เราต้องการ มาขยายสัญญาณให้มีกําลังแรงขึน้ตามที่ต้องการ และขับลําโพง ดังรูป 
 

เครื่องขยายเสียง
Amplifier L - CH

+
−

ลําโพง (ซ้าย)

LOUDSPEAKER

เอาท์พุทซีกซ้าย

เครื่องขยายเสียง
Amplifier R - CH

+
−

ลําโพง (ขวา)

LOUDSPEAKER

เอาท์พุทซกขวา

ไมโครโฟน (ซ้าย)

MICROPHONE

ไมโครโฟน (ขวา)

MICROPHONE

เคร่ืองขยายเสียง

TUNER

เครื่องเล่น CD/DVD

เครื่องเล่นแผ่นเสียง

เครื่องเล่น MP3

เคร่ืองเล่นเทป

สวิทช์ซีเล็กเตอร์
SELECTOR
SWITCH

 
 

รูปที่ 1.5  บลอ็กไดอะแกรมการต่อใช้งานเครื่องขยายเสียง 
 

1.5 อุปกรณ์ประกอบเครื่องขยายเสียง (อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องขยายเสียง) 
คืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับเครื่องขยายเสียง ให้สามารถทาํงานเป็นระบบเครื่องเสียง 

เพื่อทําหน้าที่เป็นแหล่งกําเนิดสัญญาณเสียง นําสัญญาณเสียง และเป็นอปุกรณ์แปลงสญัญาณไฟฟ้า
กลับเป็นเสียง มีดังนี้  

1.5.1  ลําโพง 
ทําหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณเสียง (พลังงานไฟฟ้า) ให้เป็นเสยีง (พลังงานกล)  
1.5.2  ไมโครโฟน 
ทําหน้าที่เปลี่ยนเสียง (พลังงานกล) ให้เป็นสญัญาณเสียง (พลังงานไฟฟ้า)  
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1.5.3  สายสญัญาณและสายลําโพง 
สายสัญญาณใช้นําสัญญาณไฟฟ้าในรูปแบบสัญญาณเสียงโดยปกติจะมีชีลด์ เพื่อป้องกัน

สัญญาณเข้ามารบกวน ส่วนสายลําโพงใช้นําสัญญาณไฟฟา้ในรูปแบบสญัญาณเสียงพร้อมกําลังไฟฟ้า
เพื่อขับลําโพงจึงต้องใช้ตัวนําขนาดใหญ่เพื่อให้สายมีความต้านทานไฟฟ้าตํ่าเพียงพอ 

1.5.4  แมตชิงแบบ Balance และแบบ Unbalance 
แมตชิงแบบ Balance ใช้กับสายนําสัญญาณ 2 เส้น + พร้อมกราวด์ชีลด์ ส่วนแบบ 

Unbalance ใช้กับสายนําสัญญาณ 1 เสน้ + พร้อมกราวด์ชีลด์ โดยที่แมตชิงแบบ Balance ใช้
สัญญาณ 2 เส้นกลับเฟสกนั ใช้กับอินพุทของด้านรับสัญญาณทีท่ํางานแบบวงจรขยายผลต่างทําให้ 
แมตชิงแบบ Balance ป้องกันสัญญาณรบกวนไม่ให้เข้ามาในสายสญัญาณได้ดีกว่าแบบ Unbalance  

1.5.5  ปลั๊ก แจ๊ค 
แบ่งเป็นใช้งานกับสัญญาณแบบ Balance กับ Unbalance ดังรูป 

  

 
 

รูปที่ 1.6  แสดงปลั๊ก แจ๊ค แบบต่าง ๆ 
ที่มา: https://www.inearbeat.com/single-post/2015/08/26/ 
 

1.6 บล็อกไดอะแกรมของเครื่องขยายเสยีง 
ภาคแรกเลือกอินพุท (Selector switch) ทาํหน้าที่เลือกแหล่งสัญญาณเสียงที่ต้องใช้งาน 

ส่งผ่านมายังภาคเลือกมอนิเตอร์ (Monitor switch) ทําหน้าที่เลือกรับสญัญาณจากสญัญาณทีถู่ก
เลือกจากซีเล็กเตอร์สวิทช์ เมื่อ “Monitor SW = OFF” และเลือกรับสญัญาณจากสญัญาณจากขั้ว
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สัญญาณอินพุทมอนิเตอร์ (PLAY: IN ของ Monitor) เมื่อ “Monitor SW = ON” โดยมีสัญญาณออก
จากขั้วสัญญาณเอาท์พุทมอนิเตอร์ (REC: OUT) เป็นสัญญาณที่ถูกเลือกจากซีเล็กเตอร์สวิทช์ออกมา
ตลอดเวลา สัญญาณจากมอนิเตอร์สวิทช์จะถูกส่งไปปรับบาลานซ์ซ้าย-ขวา ปรับความดัง และถูกสง่ไป
ปรับโทนเสียงที่ภาคปรับโทนเสียง ได้เป็นสัญญาณไลน์สําหรับป้อนเป็นอินพุทของเพาเวอร์แอมป์
ขยายกําลังให้เพียงสําหรับขับลําโพง 

+
−

 
 

รูปที่ 1.7  บลอ็กไดอะแกรมของเครื่องขยายเสียง 
 

1.7 การต่อเครื่องขยายเสียงกับระบบอื่น ๆ 
การต่อเครื่องขยายเสียงกับระบบอื่น ๆ ปกติจะต่อผ่านวงจรเลือกมอนิเตอร์และใช้

มอนิเตอร์สวิทช์เป็นตัวควบคุมทิศทางของสญัญาณ โดยมอนิเตอร์ (Monitor switch) ทําหน้าที่เลือก
รับสัญญาณจากสัญญาณที่ถกูเลือกจากซีเลก็เตอร์สวิทช์ เมื่อ “Monitor SW = OFF” และเลือกรบั
สัญญาณจากสญัญาณจากขั้วสัญญาณอินพุทมอนิเตอร์ (PLAY: IN ของ Monitor) เมื่อ “Monitor 
SW = ON” โดยมีสัญญาณออกจากขั้วสัญญาณเอาท์พุทมอนิเตอร์ (REC: OUT) เป็นสัญญาณทีถู่ก
เลือกจากซีเล็กเตอร์สวิทช์ออกมาตลอดเวลา เพื่อใช้เป็นสัญญาณสําหรับอินพุทของระบบอื่น ๆ ดังรูป 
 

แหล่งอินพุท

200mV

สัญญาณ

200mV

สัญญาณ
ท่ีถูกเลือก

200mV

เลือกอินพุท
(Selector SW)

เลือกมอนิเตอร์
(Monitor SW)

ปรับความดัง
( ฺVolume and 

Balance)

สัญญาณอินพุทมอนิเตอร์

200mV

สัญญาณเอาท์พุทมอนิเตอร์

200mV
เพาเวอร์แอมป์
(Power Amp)

สัญญาณ

0 – 1V
+
−

ปรับโทนเสียง
(Tone control)

สัญญาณ

0 – 1V

สัญญาณ

0 – 200mV

เครื่องเล่นเทป

อีควอไลน์เซอร์

มิกเชอร์

RE
C (

OU
T)

PL
AY

 (IN
)

IN OUT

 
 

รูปที่ 1.8  บลอ็กไดอะแกรมการต่อเครื่องขยายเสียงกับระบบอื่น ๆ 
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1.8 มิกเซอร์ 
มิกเซอร์ทําหนา้ที่รวมสัญญาณ ควบคุมความดัง ปรับแต่งน้ําเสียง ปรับเอฟเฟคเสียงเสียง  

 

วงจรขยายเสียง
Amplifier L-CH

วงจรขยายเสียง
Amplifier R-CH

MIX BUS - L

MIX BUS - R

ปรับเวทีเสียง
PAN (L – R)

ปรับความดัง
LEVEL CH1

CH1 - IN

ปรับเวทีเสียง
PAN (L – R)

ปรับความดัง
LEVEL CH2

CH2 - IN

CH3 - IN

MIX OUT - L

MIX OUT - R

 
 

รูปที่ 1.9  บลอ็กไดอะแกรมมิกเซอร ์
 

1.9 วงจรลิมิตเตอร์ 
วงจรลิมิตเตอร์ “ทําหน้าที่เป็นวอลลุ่มอัตโนมัติ” ควบคุมระดับสัญญาณเสียงไม่ให้ดัง

เกินไปเมื่อเทียบกับระดับที่ต้ังไว้  
 

 


