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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาเทคโนโลยีเครื่องเสียง 
 

รหัสวิชา  MS00221 

รายวิชา  เทคโนโลยีเครื่องเสียง      จ ำนวนหน่วยกิต  3(2-2-5) 
            (Audio Technology) 
___________________________________________________________________________ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษำกำรท ำงำนของเครื่องเสียงและอุปกรณ์   กำรเชื่อมต่อเข้ำกับระบบ  กำรจัดระบบ
เสียงที่เหมำะสมกับสถำนที่  กำรใช้งำนทั้งในระบบอนำลอก และระบบดิจิตอล 

 

จุดประสงค์ทั่วไป 
 1.  เพ่ือให้นักศึกษำเข้ำใจหลักกำรท ำงำนของเครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง   
          2.  สำมำรถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ำกับกำรจัดระบบเสียงในรูปแบบต่ำง ๆ   
          3.  สำมำรถปฏิบัติกำรจัดระบบเครื่องเสียงให้เหมำะสมกับสถำนที่ ทั้งในระบบอนำล็อค 
และดิจิตอล 

 

เนื้อหา 
บทที่ 1  เสียงและกำรก ำเนิดของเสียง 
 ธรรมชำติของเสียง 
 คุณลักษณะของเสียง 
 กำรเคลื่อนที่ของเสียง 
 กำรสะท้อนของเสียง 
 เฟส 

 ลักษณะกำรเกิดของเสียง 
บทที่ 2 ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบเสียง 
 ระบบเสียงภำยในบ้ำน 

 ระบบเสียงสำธำรณะหรือระบบเสียง พี.เอ.  
 ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียง พี.เอ. 
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บทที่ 3  ระบบไฟฟ้ำ คอนเน็คเตอร์และสำยสัญญำณ 

 ระบบไฟฟ้ำ 
 ชนิดของคอนเน็คเตอร์และสำยสัญญำณ 

 กำรเชื่อมต่อสำยสัญญำณ 

 อิมพีแดนซ์ 
บทที่ 4  ไมโครโฟน 

 ไมโครโฟน 

 ชนิดของไมโครโฟน 

 กำรตอบสนองควำมถี่ของไมโครโฟน 

 คุณสมบัติเอำท์พุทของไมโครโฟน 

 ทิศทำงในกำรรับสัญญำณของไมโครโฟน 

บทที่ 5  กำรจัดวำงไมโครโฟนและกำรเชื่อมต่อสัญญำณจำกเครื่องดนตรีไฟฟ้ำ 
 เทคนิคกำรจัดวำงไมโครโฟนแบบเสตอริโอ 

 เทคนิคกำรจัดวำงไมโครโฟนส ำหรับกลองชุด 

 ดีไอบ็อกซ์ (DI Box) 

 กำรเชื่อมต่อสัญญำณจำกเครื่องดนตรีไฟฟ้ำ 
บทที่ 6  ล ำโพง ครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์คและเพำเวอร์แอมปลิไฟเออร์ 
 หลักกำรท ำงำนของล ำโพง 
 คุณสมบัติของล ำโพง 
 ตู้ล ำโพง 
 ครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค (Crossover Network) 

 เพำเวอร์แอมปลิไฟเออร์ (Power Amplifier) 

บทที่ 7  มิกเซอร์คอนโซล 

 หน้ำที่ของมิกเซอร์ 
 กำรจ ำแนกประเภทของมิกเซอร์ 
 กำรท ำงำนของมิกเซอร์ 
 กำรปรับแต่ง ทริม/เกน, แชนแนลเฟดเดอร์ และมำสเตอร์เฟดเดอร์ 
 พำรำเมตริกอีควอไลเซอร์ 
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บทที่ 8  กรำฟฟิคอีควอไลเซอร์ เอฟเฟ็คและซิกแนลโปรเซสเซอร์ 
 กรำฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 วัตถุประสงค์ของกำรใช้กรฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 ฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของกรำฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 ซิกแนลโปรเซสเซอร์ 
 ไดนำมิคโปรเซสเซอร์ 
 เอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์ 
บทที่ 9  มอนิเตอร์และกำรเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. 
 มอนิเตอร์ 
 มอนิเตอร์ในระบบเสียง พี.เอ. ขนำดย่อม  
 มอนิเตอร์ในระบบเสียง พี.เอ. ขนำดกลำง – ขนำดใหญ ่

 ไซด์ฟิลล์มอนิเตอร์ 
 กำรเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
 1.  กำรศึกษำจำกเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเทคโนโลยีเครื่องเสียง 
 2.  บรรยำยและอธิบำยประกอบ Power Point 

 3.  กำรสำธิตและกำรปฏิบัติกำร 

 4.  แสดงควำมคิดเห็น สรุปประเด็นเนื้อหำสำระร่วมกัน 

 5.  สอบถำมควำมเข้ำใจในเนื้อหำของบทเรียน 

 6.  ตอบค ำถำมท้ำยบทเรียน 

 7.  กำรสอบปลำยภำคเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  Power Point สรุปประเด็นเนื้อหำวิชำเทคโนโลยีเครื่องเสียง 
 2.  เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเทคโนโลยีเครื่องเสียง 
 3.  ชุดอุปกรณ์ระบบเสียง พี.เอ. 
 4.  ชุดอุปกรณ์ส ำหรับมอนิเตอร์ 
 5.  สำยสัญญำณ 

 6.  ใบงำนค ำถำมท้ำยบทเรียน 
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การวัดผลและประเมินผล 
 1.  สังเกตควำมสนใจและกำรตั้งใจเรียน 

 2.  สังเกตกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน กำรอภิปรำย กำรแสดงควำมคิดเห็น และกำร
ซักถำมของนักศึกษำ 
 3.  ตรวจผลกำรจำกกำรตอบค ำถำมท้ำยบทเรียน 

 4.  กำรสอบปลำยภำคเรียน 

 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

เสียงและคุณลักษณะของเสียง 
_______________________________________________________ 
เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค ์
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1.  ทราบถึงธรรมชาติของเสียง คุณลักษณะของเสียง และการเคลื่อนที่ของเสียง  
 2.  ทราบถึงการสะท้อนของเสียง เฟสและลักษณะการเกิดของเสียง 
 3.  สามารถตอบค าถามท้ายบทได้ 
 

เนื้อหา 

 1.  ธรรมชาติของเสียง 
 2.  คุณลักษณะของเสียง 
 3.  การเคลื่อนที่ของเสียง 
 4.  การสะท้อนของเสียง 
 5.  เฟส 

 6.  ลักษณะการเกิดของเสียง 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 1.  ปฐมนิเทศและอธิบายแนวทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีเครื่องเสียง (MS00221) 
 2.  บรรยายและอธิบายประกอบ Power Point 

 3.  แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นเนื้อหาสาระร่วมกัน 

 4.  สอบถามความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน 

 5.  ตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1.  Power Point สรุปประเด็นเนื้อหาบทท่ี 1 

 2.  เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 1 

 3.  ใบงานค าถามท้ายบทเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจและการตั้งใจเรียน 

 2.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการซักถามของ
นักศึกษา 
 3.  ตรวจผลการจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 
 



 

 

บทท่ี 1 

เสียงและคุณลักษณะของเสียง 
 

 หู เป็นอวัยวะในการรับเสียงของมนุษย์ที่มีขีดความสามารถจ ากัด โดยหูของคนเรานั้นจะรับ
การบีบอัดของอากาศหรือสื่อกลาง จากต้นก าเนิดเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือน ผ่านอวัยวะต่าง ๆ 
ในหูแปลเป็นคลื่นส่งไปยังสมองเกิดเป็นการได้ยิน เสียงที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินั้นมีอยู่ด้วยกันมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นเสียงนก เสียงสัตว์ต่าง ๆ เสียงพูด เสียงดนตรี ซึ่งเสียงเหล่านี้ต่างก็มีแหล่งก าเนิดหรือ
วิธีการเกิดของเสียงที่แตกต่างกันจึงท าให้เราได้ยินเสียงที่แตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ดีเสียงล้วน
แล้วแต่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่เหมือนกัน (Gibson, 2011 : 39) 

  

เสียง 
 เสียง เป็นคลื่นกลที่ใช้อากาศเป็นพาหะ เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ  เมื่อวัตถุ
สั่นสะเทือน ก็จะท าให้เกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียง และถูกส่งผ่านตัวกลาง เช่น อากาศ 

ไปยังหู เสียงสามารถเดินทางผ่านก๊าซ ของเหลว และของแข็งก็ได้ แต่ไม่สามารถเดินทางผ่าน 

สุญญากาศ เช่น ในอวกาศได้ เมื่อการสั่นสะเทือนนั้นมาถึงหูของเรา มันจะถูกแปลงเป็นพัลส์ประสาท 

ซึ่งจะถูกส่งไปยังสมอง ท าให้เรารับรู้และจ าแนกเสียงต่าง ๆ ได้ โดยเสียงสามารถเดินทางผ่านอากาศ
ด้วยความเร็วประมาณ 1,123 ฟุตต่อวินาที ประมาณ 768 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 342 เมตรต่อวินาที 
(Gibson, 2011 : 40)  
 

คุณลักษณะของเสียง  
 คุณลักษณะเฉพาะของเสียง ได้แก่ ความถี่ ความยาวช่วงคลื่น แอมปลิจูด ฮาร์โมนิคและ
ความเร็วเสียงแต่ละเสียงมีความแตกต่างกัน เสียงสูง-เสียงต่ า เสียงดัง-เสียงเบา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
แหล่งก าเนิดเสียง และจ านวนรอบต่อวินาทีของการสั่นสะเทือน (Gibson, 2011 : 40 - 49) 

 1. ความถี่ (Frequency) 

    ความถี่ คือปริมาณที่บ่งบอกจ านวนครั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน่วยเวลาหนึ่ง การวัด
ความถี่สามารถท าได้โดยก าหนดช่วงเวลาคงที่ค่าหนึ่ง นับจ านวนครั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้น น าจ านวน
ครั้งหารระยะเวลาในระบบหน่วย SI หน่วยวัดความถี่คือเฮิรตซ์ (Hertz) ซึ่งมาจากชื่อของนักฟิสิกส์
ชาวเยอรมันชื่อ Heinrich Rudolf Hertz เหตุการณ์ที่มีความถี่หนึ่งเฮิรตซ์ 
 ระดับเสียง (Pitch) หมายถึง เสียงสูงเสียงต่ า สิ่งที่ท าให้เสียงแต่ละเสียงสูงต่ าแตกต่างกันนั้น 

ขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของวัตถุ วัตถุที่สั่นเร็วเสียงจะสูงกว่าวัตถุที่สั่นช้า โดยจะมีหน่วย
วัดความถี่ของการสั่นสะเทือนต่อวินาที เช่น 60 รอบต่อวินาที, 2,000 รอบต่อวินาที เป็นต้น และ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%88
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นอกจาก วัตถุท่ีมีความถี่ในการสั่นสะเทือนมากกว่า จะมีเสียงที่สูงกว่าแล้ว หากความถี่มากขึ้นเท่าตัว 
ก็จะมีระดับเสียงสูงขึ้นเท่ากับ 1 ออกเตฟ (Octave) ภาษาไทยเรียกว่า 1 ช่วงคู่แปด ซึ่งโดยปกติแล้วหู
คนเราจะได้ยินเสียงอยู่ในย่านความถ่ีตั้งแต่ 20 Hz ถึง 20,000 Hz 

  

 
ภาพที่ 1.1 แสดงคลื่นรูปไซน์ความถีสู่งและความถี่ต่ า 

ที่มา : (เสียง(Sound), 2558 : 2) 

  
 2. แอมปลิจูด (Amplitude) 

    แอมปลิจูด  หมายถึง ความสูงระหว่างยอดคลื่นและท้องคลื่นของคลื่นเสียง ที่แสดงถึง
ความเข้มของเสียง (Intensity) หรือความดังของเสียง (Loudness) ยิ่งแอมปลิจูดมีค่ามาก ความเข้ม
หรือความดังของเสียงก็ยิ่งเพ่ิมข้ึน 

 
ภาพที่ 1.2 แสดงแอมปลิจูดของรูปคลื่น 

ที่มา : (Amplitude in Sound, 2013 : 2) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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 3. ฮาร์โมนิคส์ (Harmonics) 

    ฮาร์โมนิคส์ เป็นคลื่นที่สอดแทรกอยู่ในคลื่นความถี่หลัก ซึ่งอาจจะมีความถี่สูงกว่า หรือ
ต่ ากว่าความถี่หลักก็ได้ ฮาร์โมนิคส์เป็นสิ่งที่ท าให้เราสามารถจ าแนกลักษณะของเสียงที่แตกต่างกัน
ออกไปแม้ว่าจะมีความถี่เท่ากัน เช่น สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นเสียงของนายด า หรือนายแดง แม้จะ
ออกเสียงหรือพูดในความถี่เดียวกันก็ตาม 

 

 
ภาพที่ 1.3 แสดงฮาร์โมนิคส์ของเสียง 

ที่มา : (Csanyi, 2015 : 3) 

 

 จากภาพที่ 1.3 บนสุดสุดคือผลรวมของคลื่นเสียงอันประกอบไปด้วยฮาร์โมนิคส์ต่าง ๆ 
ได้แก่ความถี่หลัก มีความถี่เท่ากับ 50 Hz ฮาร์โมนิคส์ตัวที่ 3 มีความถี่เท่ากับ 150 Hz ฮาร์โมนิคส์ตัว
ที่ 5 มีความถี่เท่ากับ 250 Hz ฮาร์โมนิคส์ตัวที่ 7 มีความถี่เท่ากับ 350 Hz และฮาร์โมนิคส์ตัวที่ 9 มี
ความถี่เท่ากับ 450 Hz  
 4. ความยาวคลื่น (Wavelength) 

    เป็นระยะระหว่างตรงกลางส่วนอัดท่ีอยู่ติดกัน หรือระยะระหว่างตรงกลางส่วนขยายที่อยู่
ติดกัน เปรียบเทียบคลื่นเคลื่อนที่ในลวดสปริงกับคลื่นเคลื่อนที่ในอากาศ จะเกิดระยะห่างระหว่าง
โมเลกุลอากาศไม่เท่ากันเป็นเช่นเดียวกัน จึงเกิดส่วนอัด ขยาย สลับกันไป เมื่อเขียนกราฟการกระจัด
กับต าแหน่งภาพจะเป็นดังรูป  
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ภาพที่ 1.4 การเคลื่อนที่ของเสียงในอากาศ 

ที่มา : (ธรรมชาติของเสียง, 2557 : 1) 

 

การเคลื่อนที่ของเสียง 
 เสียงเคลื่อนที่โดยอาศัยอากาศเป็นตัวกลางด้วยความเร็วประมาณ 340 เมตร/วินาที ในการ
เคลื่อนที่ของเสียงมีกระบวนการดังนี้  
 เมื่อวัตถุก าเนิดเสียงมีการสั่น โมเลกุลของอากาศจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางถ่ายโอนพลังงาน  

ของการสั่นให้กับโมเลกุลของอากาศที่อยู่รอบ ๆ โดยการชนต่อ ๆ กันไปจนถึงหูจึงได้ยินเสียง เสียง
เป็นคลื่นตามยาว โดยพบว่า ทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงกับทิศการสั่นของอนุภาค ของอากาศอยู่ใน
แนวเดียวกัน แสดงกราฟของการกระจัดกับการเคลื่อนที่ของสปริงอ่อนที่สะบัดให้เกิดคลื่นตามยาว ดัง
รูป  
 

 
ภาพที่ 1.5 แสดงการเคลื่อนที่ของเสียงเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ของสปริง 

ที่มา : (คลื่นสียง, 2557 : 1) 
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 จากรูป พบว่าระยะห่างระหว่างขดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้  
  ส่วนอัด (Compression) คือ บริเวณท่ีขดลวดสปริงอยู่ชิดกันมากกว่าปกติ  
  ส่วนขยาย (Rarefaction) คือ บริเวณท่ีขดลวดสปริงอยู่ห่างกันมากกว่าปกติ 
 

การสะท้อนของเสียง 
 ฮิเดกิ  มอริ (2558 : 13) กล่าวว่าเสียงเป็นคลื่น ดังนั้นจึงสามารถเกิดการสะท้อนได้
เช่นเดียวกับคลื่นน้ ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสะท้อน สามารถน ามาใช้ได้และมีสิ่งที่เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
สะท้อนของเสียง  ดังนี้ เสียงจะสะท้อนได้ดี  ถ้าผิวสะท้อนแข็งและเรียบ   เช่น  เสียงจะสะท้อนกับ
แผ่นไม้เรียบได้ดีกว่าสะท้อนกับแผ่นไม้เจาะรูให้ผิวขรุขระดังรูป 

 

 
ภาพที่ 1.6 แสดงการสะท้อนของเสียงบนวัสดุผิวเรียบและผิวขรุขระ 

ที่มา : (เรื่องวิทย์จี๊ดสุด ๆ, 2557 : 2) 

 

 เสียงจะสะท้อนได้ดี  ถ้าแผ่นสะท้อนเสียงมีขนาดไม่น้อยกว่าความยาวคลื่นเสียง     เช่น
เสียงที่มีความยาวคลื่น  10  เซนติเมตร  สะท้อนกับแผ่นสะท้อนเสียงหรือสิ่งกีดขวางที่มีขนาดกว้าง
และยาว  d เซนติเมตร ถ้า d    10 เซนติเมตรเสียงจะสะท้อนได้ดี แต่ถ้า  d  < 10  เซนติเมตร  
เสียงจะสะท้อนได้ไม่ดีหรือไม่สะท้อนดังรูป 

      

ภาพที่ 1.7 แสดงการสะท้อนของเสียงกับสิ่งกีดขวาง 
ที่มา : (การสะท้อนของเสียง, 2557 : 1) 
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 เสียงก้อง (Echo)  นั้นก็เกิดจากการสะท้อนของเสียงซึ่งปกติคนเราจะได้ยินเสียงติด
ประสาทหูนานประมาณ 1/10 วินาที  ถ้าเราตะโกนเสียงออกไปยังหน้าผาที่อยู่ห่างออกไป เราจะได้
ยินเสียงครั้งแรกที่เราตะโกน ต่อมาเวลาผ่านไปไม่น้อยกว่า 1/10   วินาทีเสียงที่สะท้อนกับหน้าผา
เดินทางกลับมาถึงเราอีกครั้ง เราจะได้ยินเสียงแยกเป็น 2 ครั้งได้เรียกว่าเกิดเสียงก้อง  

 

 
ภาพที่ 1.8 แสดงลักษณะการเกิดเสียงสะท้อน 

ที่มา : (นันทพล  สิทธิสุวรรณ, 2557 : 1) 

 

เฟส (Phase)  
 Bill Gibson (2011 : 46 – 47) กล่าวว่า เฟสคือการบอกต าแหน่งของคลื่นเสียงในหนึ่งรอบ 
(Cycle) โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและความถี่ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 1.9 แสดงองศาของคลื่นเสียง 

ที่มา : (Harmonics, 2016 : 2) 
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 จากภาพที่ 1.9 คลื่นเสียงเริ่มต้นที่ 0 องศาและครบรอบที่ 360 องศา ซึ่งหากมีคลื่นเสียง
สองคลื่นเคลื่อนที่มารวมกัน หากทิศทางหรือเฟสของคลื่นเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเราจะเรียกว่า
อินเฟส (In Phase) ซึ่งคลื่นเสียงก็จะมีลักษณะเสริมกัน หากทิศทางหรือเฟสของคลื่นเสียงเคลื่อนที่
ต่างกันเราจะเรียกว่าชิฟเฟส (Shift Phase) ก็จะท าให้คลื่นเสียงเกิดการหักล้างกัน และหากคลื่นเสียง
เคลื่อนที่ต่างกัน 180 องศา เราเรียกว่าการเอาท์ออฟเฟส (Out of Phase) 

 

 
ภาพที่ 1.10 การอินเฟสและการชิฟเฟส 

ที่มา : (Signal, 2015 : 5) 

 

 

 
ภาพที่ 1.11 ลักษณะสัญญาณท่ีเอาท์ออฟเฟส 

ที่มา : (ทรงพล  แจ่มแจ้ง, 2557 : 1) 
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 ลักษณะการเกิดของคลื่นเสียง (Envelope) 

 Bill Gibson (2011 : 51) กล่าวว่า ทางทฤษฎีดนตรีลักษณะการเกิดของคลื่นเสียง 
(Envelope) คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแอมปลิจูดเมื่อเทียบกับเวลา โดยแบ่งออกได้ 4 ช่วงคือ  

  1.  แอ็ทแท็ก (Attack) ใช้สัญลักษณ์ A คือ ช่วงเวลาที่เริ่มต้นเกิดเสียงจนกระทั่งระดับ
เสียงมีค่าสูงสุด ณ จุดเริ่มต้น (Initial Peak) 

  2.  ดีเค (Decay) ใช้สัญลักษณ์ D คือ ช่วงเวลาที่ระดับเสียงลดลงจากช่วงที่ระดับเสียงมี
ค่าสูงสุด (Initial Peak) จนถึงช่วงเวลาที่ระดับเสียงค้างไว้คงท่ี 

  3.  ซัสเทน (Sustain) ใช้สัญลักษณ์ S คือ ช่วงเวลาที่ระดับเสียงคงท่ีค้างไว้ระยะหนึ่ง 
  4.  รีลีส (Release) R คือ ช่วงเวลาหลังจากท่ีเกิดซัสเทนแล้วเสียงค่อย ๆ หายไป 

 

 
ภาพที่ 1.12 ลักษณะการเกิดของคลื่นเสียง 
ที่มา : (เรื่องของเสียงกีตาร์, 2558 : 11) 

 

 ซึ่งลักษณะการเกิดของคลื่นเสียงจะท าให้ลักษณะของเสียงดนตรีแตกต่างกันออกไปเช่น 
การสีไวโอลินโดยลากคันชักช้า ๆ กับการสีไวโอลินที่ลากคันชักเร็ว ๆ ก็ท าให้เกิดลักษณะการเกิดของ
เสียงที่แตกต่างกัน เป็นต้น 

 

 

 

 

  



11 

 

บทสรุป 
 เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ ท าให้เกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียง และ
ถูกส่งผ่านตัวกลาง เสียงสามารถเดินทางผ่านก๊าซ ของเหลว และของแข็งก็ได้ แต่ไม่สามารถเดิน
ทางผ่าน สุญญากาศได้เมื่อการสั่นสะเทือนนั้นมาถึงหูของเรา มันจะถูกแปลงเป็นพัลส์ประสาท ซึ่งจะ
ถูกส่งไปยังสมอง ท าให้เรารับรู้และจ าแนกเสียงต่าง ๆ ได้ ส่วนคุณลักษณะของเสียงประกอบไปด้วย
ความถี่  แอมปลิจูด ฮาร์โมนิคส์และความยาวคลื่น ส าหรับการเคลื่อนที่ของเสียงเมื่อวัตถุก าเนิดเสียงมี
การสั่น โมเลกุลของอากาศจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางถ่ายโอนพลังงาน ของการสั่นให้กับโมเลกุลของ
อากาศที่อยู่รอบ ๆ โดยการชนต่อ ๆ กันไปจนถึงหูจึงได้ยินเสียง และการสะท้อนของเสียงเสียงเป็น
พลังงานกลเมื่อกระทบกับวัตถุที่มีลักษณะแข็ง และผิวมันเรียบจะสามารถสะท้อนออกมาได้ดี แต่เมื่อ
ตกหรือกระทบกับวัสดุที่ผิวขรุขระก็จะมีการสะท้อนออกไปหลายทิศทาง นอกจากนี้ยังมีการหักเหของ
เสียงเมื่อมีสิ่งกีดขวาง การเกิดเสียงก้องเกิดจากการที่เสียงไปกระทบผนังหรือวัตถุแล้วสะท้อนกลับมา
ให้เราได้ยินอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเฟสคือการบอกต าแหน่งของคลื่นเสียงในหนึ่งรอบ โดยมีความสัมพันธ์
ระหว่างเวลาและต าแหน่งในการเกิดคลื่นเสียง เฟสมีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะคือ อินเฟส ชิฟเฟสและ 

เอาท์ออฟเฟส ลักษณะการเกิดของคลื่นเสียง คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแอมปลิจูดเมื่อเทียบกับ
เวลา โดยแบ่งออกได้ 4 ช่วงคือ แอ็ทแท็ก (Attack) ดีเค (Decay) ซัสเทน (Sustain) และรีลีส 
(Release) ซึ่งลักษณะการเกิดของคลื่นเสียงจะท าให้ลักษณะของเสียงดนตรีแตกต่างกันออกไปเช่น 
การสีไวโอลินโดยลากคันชักช้า ๆ กับการสีไวโอลินที่ลากคันชักเร็ว ๆ ก็ท าให้เกิดลักษณะการเกิดของ
เสียงที่แตกต่างกัน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ค าถามท้ายบท 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องในเรื่องของการก าเนิดของเสียง 
 ก. เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน  ข. เสียงเป็นพลังงานกล 

 ค. เสียงเคลื่อนที่โดยอาศัยตัวกลาง ง. เสียงเคลื่อนที่ผ่านน้ าได้ 
 จ. ถูกทุกข้อ 

2. เสียงดับเบิ้ลเบส มีความถ่ีเสียงแบบใด 

 ก. ความถี่ย่านเสียงทุ้ม     ข. ความถี่ย่านเสียงกลางทุ้ม 

 ค. ความถี่ย่านเสียงกลาง    ง. ความถี่ย่านเสียงกลางแหลม 

 จ. ความถ่ีย่านเสียงแหลม 

3. ถ้าเสียงที่เราได้ยินนั้นมีลักษณะเสียงทุ้ม ต่ า ความยาวคลื่นเสียงดังกล่าวจะมีลักษณะอย่างไร 

 ก. มีลักษณะความยาวคลื่นสั้น   ข. มีลักษณะความยาวคลื่นแคบ 

 ค. มีลักษณะความยาวคลื่นเล็ก   ง. มีลักษณะความยาวคลื่นยาว 

 จ. มีลักษณะความยาวคลื่นปานกลาง 
4. การที่เราได้ยินเสียงการบรรเลงเครื่องดนตรีแบบยูนิซั่น (Unison) แล้วสามรถจ าแนกได้ว่าเป็นเสียง
ของเครื่องดนตรีอะไรที่บรรเลงบ้างนั้นเกิดจากข้อใด 

 ก. ความถี ่        ข. ฮาร์โมนิค 

 ค. แอมปลิจูด        ง. เฟส 

 จ. ความยาวคลื่น 

5. การบรรเลงเครื่องดนตรีโดยใช้เทคนิคแบบ Staccato เมื่อพิจารณาจากลักษณะการเกิดของคลื่น
เสียงแล้ว Release จะมีลักษณะอย่างไร 

 ก. มีค่ามาก ๆ       ข. มีค่าปานกลาง 
 ค. ไม่ค่าน้อย ๆ       ง. ไม่มีค่าใดเลย 

 จ. ไม่มีข้อถูก  

6. การเสริมกันของคลื่นเสียงที่มีแหล่งก าเนิดเหมือนกัน เมื่อพิจารณาจากเรื่องเฟสจะมีลักษณะ
อย่างไร 
 ก. อินเฟส         ข. ชิฟเฟส 

 ค. เอาท์ออฟเฟส       ค. อินเฟส แล้วค่อย ๆ ชิฟเฟส 

 จ. ชิฟเฟสแล้วค่อย ๆ เอาท์ออฟเฟส 
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7. เสียงไม่สามารถเคลื่อนผ่านตัวกลางใด 

 ก. น้ า          ข. เหล็ก    

 ค. อากาศ         ง. ก๊าซ 

 ง. ไม่มีข้อใดถูก 

8. หากเราตีกลองดัง ๆ แอมปลิจูดของเสียงกลองจะมีลักษณะอย่างไร 

 ก. ชันตั้งตรง        ข. นอนในแนวราบ 

 ค. มีขนาดใหญ่       ง. มีขนาดเล็ก 

 จ. เอียง 45 องศา 
9. ความถี่ใดที่มนุษย์เราสามารถได้ยิน 

 ก. 250 KHz        ข. 250 Hz 

 ค. 250 MHz        ง. 250 GHz 

 จ. 250 dB 

10. การที่เราได้ยินเสียงที่เราพูดในห้องกลับมาหลาน ๆ ครั้ง เกิดจากปรากฏการณ์ใด 

 ก. การหักเหของเสียง     ข. การย้อนกลับของเสียง 
 ค. การสะท้อนของเสียง     ง. การเอาท์ออฟเฟส 

 จ. การกรองเสียง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียง 
_______________________________________________________ 
เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค ์
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1.  ทราบถึงลักษณะการใช้งาน องค์ประกอบ และหน้าที่การท างานของอุปกรณ์ในระบบ
เสียงภายในบ้าน  
 2.  ทราบถึงลักษณะการใช้งาน องค์ประกอบ และข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียง  
พี.เอ. 
 3.  สามารถตอบค าถามท้ายบทได้ 
 

เนื้อหา 

 1.  ระบบเสียงภายในบ้าน 

 2.  ระบบเสียงสาธารณะหรือระบบเสียง พี.เอ. 
 3.  ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียง พี.เอ. 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 1.  เกริ่นน าในเรื่องของระบบเสียง 
 2.  บรรยายและอธิบายประกอบ Power Point 

 3.  แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นเนื้อหาสาระร่วมกัน 

 4.  สอบถามความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน 

 5.  ตอบค าถามท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  Power Point สรุปประเด็นเนื้อหาบทท่ี 2 

 2.  เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 2 

 3.  ใบงานค าถามท้ายบทเรียน 
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การวัดผลและประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจและการตั้งใจเรียน 

 2.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการซักถามของ
นักศึกษา 
 3.  ตรวจผลการจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

บทท่ี 2 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียง 
 

 ระบบเสียงสามารถจ าแนกออกไปเป็นระบบใหญ่ ๆ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเสียงภายในบ้าน
หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าโฮมยูส (Home Use Sound System) และระบบเสียงสาธารณะหรือ พี.เอ. 
(P.A. Sound System) ซึ่งระบบเสียงทั้งสองระบบนั้นมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้
งาน หากแต่ยังมีองค์ประกอบด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่คล้ายคลึงกันโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

ระบบเสียงภายในบ้าน 

 พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์ (2548 : 15) กล่าวไว้ว่า ระบบเสียงภายในบ้านหรือที่เรารู้จักกัน
ในนามโฮมยูสนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือการรับฟังเพ่ือความบันเทิงหรือรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่รับได้ 
อาทิ วิทยุ เครื่องเล่นเทปคลาสเซ็ท เครื่องเล่นซีดี ดีวีดี คอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ อีกมากมาย โดยระบบ
เสียงภายในบ้านจะมีขนาดและก าลังที่พอเหมาะกับการรับฟัง หรือใช้งานในบ้าน ซึ่งสามารถจ าแนก
องค์ประกอบของอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบเสียงภายบ้านได้ดังนี้  
  1. แหล่งก าเนิดเสียง (Source) หมายถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเสียง 
สร้างหรือแปลรหัสให้เป็นสัญญาณเสียง อาทิ เครื่องรับสัญญาณวิทยุ (Tuner) เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
(Turn Table) เครื่องเล่นเทป (Tape) เครื่องเล่นวิดีโอ (Video Tape) เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ 
(Compact Disk Digital Audio หรือ C.D.) เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 เครื่องเล่น ดี.วี.ดี 

ที่มา : (การบ ารุงรักษาเครื่องเล่นดีวีดี, 2558 : 1) 
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  2. โทน คอนโทรน หรือปรีโทน (Tone Control, Pre Tone) โทน คอนโทรล หรือ 

ปรีโทน เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องขยายเสียงที่ถูกแยกออกมา หรือเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องขยายเสียงที่ท า
หน้าที่ ควบคุม ปรับแต่ง เสียงทุ้ม เสียงกลาง เสียงแหลม และความดังเบา บางยี่ห้อ บางรุ่นจะมี
ฟังก์ชั่น ลาวด์เนส (Loudness) เพ่ือยกระดับความดังในย่านเสียงทุ้มและเสียงแหลม โดยมีสวิทช์หรือ
สวิทช์เลือกหลายทางเป็นตัวก าหนดช่องทางของสัญญาณขาเข้า (Input) ผ่านมายังภาคขยายสัญญาณ 
(Pre amp) ผ่านวงจรควบคุมความดัง (Volume and Loudness) โดยโวลลุ่มจะเป็นวงจรที่ท าหน้าที่
ควบคุมความดังหรือความแรงของสัญญาณเสียง ส่วนวงจรลาวด์เนสเป็นวงจรช่วยยกระดับ
สัญญาณเสียงทุ้มและแหลมให้ออกมายังเอาท์พุทเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ปรับปุ่มโวลลุ่มที่ระดับความดัง
ต่ า ถ้าไม่ใช้ปุ่มลาวด์เนส เสียงที่ส่งออกไปจะมีเสียงทุ้มและเสียงแหลมน้อย ท าให้เสียงที่ออกมาขาด
ความไพเราะ จากนั้นสัญญาณจึงส่งไปยังวงจรโทนคอนโทรล (Tone Control) ที่ท าหน้าที่ลดหรือเพ่ิม
ความดัง ( Boost / Cut) ของสัญญาณเสียงความถี่ต่ า หรือเสียงทุ้ม และเพ่ิมหรือลดความดัง 
สัญญาณเสียงความถี่สูง หรือเสียงแหลม ในระดับต่าง ๆ ตามความพอใจของผู้ฟัง โดยปรับปุ่มที่อยู่
ด้านหน้าของเครื่อง โทน คอนโทรล หรือปรีโทน 

 

  

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.2 บล็อกไดอะแกรมของ โทน คอนโทรล หรือปรีโทน 

 

 
ภาพที่ 2.3 โทน คอนโทรล หรือปรีโทน   

ที่มา : (Magnet PR-8A, 2559 : 1) 

Output โทน 
คอนโทรล

โวลลุ่ม 

และ 
สาวด์เนส 

ปรีแอมป ์

Input 

- Video 

- CD 

- Tuner 

- Tape 

- Phono 

- Aux 
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  3. กราฟฟิกอีควอไลเซอร์ (Graphic Equalizer) กราฟฟิกอีควอไลเซอร์ เป็นอุปกรณ์
ในการปรับแต่งเสียงในย่านความถ่ีต่าง ๆ ท าหน้าที่ล้ายกับ โทน คอนโทรล แต่แตกต่างกันในส่วนของ
รายละเอียดของความถี่ที่จะปรับแต่ง โดยวงจรโทนคอนโทรลจะมีการปรับแต่งเสียงในย่านความถี่
กว้าง ๆ โดยปกติไม่เกิน สามย่านความถี่ได้แก่ ย่านเสียงทุ้ม (Bass), ย่านเสียงกลาง (Middle) และ
ย่านเสียงแหลม (Treble) ส่วนกราฟฟิกอีควอไลเซอร์จะมีย่านการปรับความถี่หลายย่านความถี่กว่า 
อย่างน้อย 5 - 31 ย่าน แล้วแต่การออกแบบของแต่ละรุ่นแต่ละบริษัทที่ผลิต 

 กราฟฟิกอีควอไลเซอร์ สามารถปรับความแรงของสัญญาณให้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ โดยการ
ปรับสัญญาณในย่านความถี่ให้เพ่ิมมากขึ้นเรียกว่าการ บูสท์และการปรับสัญญาณในย่านความถี่ให้
ลดลงเรียกว่าการ คัท โดยแต่ละย่านความถี่สามารถปรับแต่งค่าได้ผ่านตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ 
(Potentiometer) โดยจะเป็นแบบสไลด์ โดยการปรับเลื่อนขึ้นคือการบูสถ์ ปรับเลื่อนลงคือการคัท 
แต่ถ้าเลื่อนสไลด์มาอยู่ตรงกลางจะไม่มีการปรับแต่งใด ๆ เรียกกว่าการ แฟลต (Flat) โดยมักจะมีคลิก 
เป็นตัวบอกต าแหน่งในการแฟลตสัญญาณ  
 

 
ภาพที่ 2.4 กราฟฟิกอีควอไลเซอร์ 

ที่มา : (Honic Eq-1530, 2559 : 4) 

 

 ย่านความถ่ีในการปรับแต่งถ้ายิ่งมากก็สามารถปรับเสียงได้ละเอียด ซึ่งย่านความถี่เสียงที่จะ
ปรับแต่งจะแบ่งออกตามการทวีคูณความถี่เพ่ิมข้ึน อาจจะเป็น 0.5 เท่า, 1 เท่า, 2 เท่า, 3 เท่า หรือ 4 
เท่า แล้วแต่จ านวนย่านความถี่ที่แบ่งออก แต่ละช่วงความถี่เรียกว่า อ๊อกแตฟ (Octave) เช่น เริ่งต้น
ความถี่ต่ าสุดที่ 16 Hz ความถี่ถัดไปก็จะเป็น 32 Hz, 64 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 KHz,  

2 KHz, 4 KHz, 8 KHz, 16 KHz และ 20 KHz เป็นต้น โดยแต่ละย่านความถี่สามารถเพ่ิมหรือลด
อัตราขยายสัญญาณเสียงได้ตั้งแต่  12 dB - 30 dB ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละรุ่นแต่ละบริษัท 
เมื่อปรับปุ่ม หรือสไลด์ที่ท าหน้าที่ควบคุมอัตราขยายสัญญาณของความถี่เสียงแต่ละช่วงความถี่บน
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หน้าปัดของเครื่องแล้ว จะเห็นว่าปุ่มปรับทั้งหมดเรียงกันเหมือนกับรูปกราฟ ผลตอบสนองความถี่เสียง
ในขณะนั้นจึงเรียกว่า กราฟฟิกอีควอไลเซอร์ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5  การต่อกราฟฟิกอีควอไลเซอร์กับ โทน คอนโทรล หรือปรีโทน 

 

 จากภาพที่ 2.5 เป็นการต่อกราฟฟิกอีควอไลเซอร์เข้ากับ โทน คอนโทรล หรือ 

ปรีโทนและเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ ในกรณีที่เครื่องเสียงภายในบ้านเป็นแบบแยกชิ้นอิสระ แต่ถ้า
เครื่องเสียงภายในบ้านเป็นแบบรวมชุด โทน คอนโทรลและเพาเวอร์แอมปลิไฟเอร์ไว้ในชุดเดียวกัน 
จะต้องต่อกราฟฟิกอีควอไลเซอร์เข้าระหว่าต าแหน่งเทปเร็คคอร์ดเดอร์ (Tape rec) และเทป
มอนิเตอร์ (Tape mon) ดังภาพที่ 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 การต่อกราฟฟิกอีควอไลเซอร์เข้ากับเครื่องเสียงภายในบ้านแบบรวมชุด 

โทน คอนโทรล 

หรือปรีโทน 
กราฟฟิกอีควอไลเซอร ์ พาวเวอร์

แอมปลิไฟเอร ์

เครื่องขยายเสียงแบบรวมชุด 

Tape rec.               Tape mon. 

Input                          Output 

กราฟฟิกอีควอไลเซอร ์
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ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างการตอบสนองความถี่ของกราฟฟิกอีควอไลเซอร์ในแต่ละย่านความถ่ีเสียง   

ที่มา : (Phase Cancelling,  2559 : 4) 

 

 จากภาพที่ 2.7 แสดงตัวอย่างกราฟของการตอบสนองความถี่ในช่วง 9 ย่านความถี่ ของ
กราฟฟิกอีควอไลเซอร์ ตั้งแต่ 36 Hz จนถึง 16 KHz โดยแนวตั้งของกราฟแสดงความดังของย่าน
ความถี่เสียงมีหน่วยเป็น เดซิเบล (dB) ต าแหน่งกึ่งกลางหมายถึง 0 dB คือ ไม่มีการขยายสัญญาณใน
ย่านความถี่เสียงนั้น ๆ +6 dB หมายถึงความแรงของสัญญาณเสียงที่แต่ละย่านความถี่เสียงถูกปรับ
ขยายหรือบูสท์ได้สูงสุด และ -6 dB หมายถึงความแรงของสัญญาณเสียงที่แต่ละย่านความถี่เสียงถูก
ปรับลดหรือคัทได้สูงสุด ส่วนในแนวนอนของกราฟ แสดงย่านความถ่ีเสียงจากต่ าไปหาสูง 
 4. เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ (Power Amplifier) เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ หรือมักจะเรียก
กันติดปากสั้น ๆ ว่าเพาเวอร์แอมป์ คือภาคขยายเสียงภาคสุดท้ายก่อนส่งสัญญาณเสียงไปยังล าโพง 
หน้าที่ของเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์คือจะขยายสัญญาณเสียงที่ส่งมาจาก โทน คอนโทรล และกราฟฟิก
อีควอไลเซอร์ มาขยายให้แรงขึ้นทีละขั้นให้แรงที่สุดแบบไม่มีผิดเพี้ยน 

 
ภาพที่ 2.8 เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ 

ที่มา : (Phillip AH360 Stereo Power Amplifier, 2559 : 1) 
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 ภาคขยายก าลังที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาในเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์นั้น ต้องการเพ่ิม
อัตราขยายให้สูงขึ้นมาก ๆ โดยไม่ผิดเพ้ียน หรือมีความผิดเพ้ียนที่ต่ า โดยความผิดเพ้ียนนี้จะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจรขยาย อุปกรณ์ทางอีเล็กทรอนิกส์ที่นิยมน ามาออกแบบสร้างเป็น
แอมปลิไฟเออร์ ได้แก่ ทรานซิสเตอร์, มอสเฟท และไอ.ซี. (I.C.) (พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์, 2548 : 
33) 

  4.1 แบบใช้ทรานซิสเตอร์ เป็นแอมปลิไฟเออร์ที่นิยมใช้แบบหนึ่งเนื่องจาก
ทรานซิสเตอร์มีให้เลือกใช้มากมาย สามารถเลือกและออกแบบวงจรได้กว้าง คุณภาพเสียงดี 
อัตราขยายสูง ความเพ้ียนต่ า ปัญหาการซ่อมไม่ยุ่งยาก อะไหล่หาง่ายและเป็นแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมา
นาน รู้จักกันดี แพร่หลายทั่วไป จุดเด่นของแอมปลิไฟเออร์แบบทรานซิสเตอร์คือ สามารถจัดคลาส
การขยายได้กว้าง เพ่ิมอัตราการขยายได้ง่าย และราคาถูก 

  4.2 แบบใช้มอสเฟท มอสเฟทท่ีออกแบบมาให้ใช้กับการขยายเสียงมีเบอร์ให้เลือกใช้ไม่
มากนัก ท าให้การออกแบบวงจร การเพ่ิมอัตราขยาย การแก้ไขซ่อมแซมไม่กว้างและหาอะไหล่
ค่อนข้างยาก แต่มีข้อดีคือ อัตราความผิดเพ้ียนต่ ากว่าแอมปลิไฟเออร์แบบทรานซิสเตอร์ สัญญาณ
รบกวนมีผลต่อการขยายน้อย มีความคงที่ในการท างานต่ออุณหภูมิสูงมาก มีความไวต่อสัญญาณสูง 
สามารถต่ออัตราขยายได้หลายภาค 

  4.3 แบบใช้ ไอ.ซี. ไอ.ซี. ย่อมาจากค าว่า Integrated Circuit เป็นอุปกรณ์ที่มี
โครงสร้างของอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ ทรานซิสเตอร์ มอสเฟท รวมอยู่ในตัวของ ไอ.ซี. ข้อดีของ
วงจรขยายเสียงที่ใช้ ไอ.ซี. คือ ประสิทธิภาพของวงจรขยายสูงกว่าเพาเวอร์แอมป์ปลิไฟเออร์แบบ
มอสเฟท เพราะมีการต่อวงจรน้อยลง โดยรวมวงจรต่าง ๆ ส าเร็จไว้ภายในตัว ไอ.ซี. เลย ความ
ผิดเพ้ียนของสัญญาณจึงลดลง สามารถเพ่ิมระบบควบคุมการท างานต่าง  ๆ ได้มากขึ้น ให้การ
ตอบสนองความถี่เสียงดี แต่มีข้อเสียคือการท าให้มีอัตราขยายก าลังสูง ๆ ได้ยากอะไหล่ในการ
ซ่อมแซมก็หายากเช่นเดียวกันกับมอสเฟท ดังนั้นเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์แบบ ไอ.ซี. จึงให้ก าลังขยาย
ปานกลาง ใช้กับงานท่ีไม่ต้องการอัตราขยายสูงนัก และไม่ใช้งานต่อเนื่องกันนาน ๆ 

 การเลือกใช้เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์จะต้องเลือกตามความเหมาะสมและความต้องการใน
การใช้งาน เช่นการเลือกก าลังวัตต์ การตอบสนองความถี่และคุณภาพเสียง 
 5. ล าโพง (Loudspeaker) ล าโพงเป็นอุปกรณ์ที่ เปลี่ยนสัญญาณเสียงที่อยู่ ในรูป
สัญญาณไฟฟ้าให้กลับมาเป็นในรูปแบบสัญญาณเสียงในรูปการสั่นสะเทือน ท าให้อากาศที่อยู่รอบ ๆ 
ล าโพงสั่นสะเทือนไปด้วยไปด้วย การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนั้นก็คือความถี่ของสัญญาณเสียงนั่นเอง ถ้า
สั่นสะเทือนเร็วก็ได้ความถี่สูง เสียงที่ได้ยินก็จะมีลักษณะแหลมใส ถ้าสั่นสะเทือนช้าก็ได้ความถี่ต่ า 
เสียงที่ได้ยินก็จะมีลักษณะทุ้มต่ า ดังนั้นความส าคัญของล าโพงก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของการ
สั่นสะเทือนที่ล าโพงสามารถท าได้ว่าจะครอบคลุมย่านความถ่ีเสียงได้กว้างหรือแคบ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการ
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ออกแบบ หรือวัตถุประสงค์ในการออกแบบและสร้างล าโพงนั้น ๆ ล าโพงที่สร้างขึ้นมาใช้งานภายใน
บ้านนั้นจะให้การตอบสนองความถี่เสียงที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ โครงสร้างของล าโพง โดย
สามารถแยกล าโพงออกตามการตอบสนองความถี่ของล าโพงได้ 3 ชนิดคือ (พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์, 
2548 : 38) 

  5.1 ล าโพงเสียงทุ้ม มีชื่อเรียกว่า วูฟเฟอร์ (Woofer) หรือเบส สปีกเกอร์ (Bass 

speaker) เป็นล าโพงขนาดใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 8 นิ้ว ขึ้นไป กรวยล าโพงท าจาก
กระดาษ, พลาสติก หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ให้การตอบสนองความถี่ในย่านความถี่เสียง
ตั้งแต่ 20 Hz - 2 KHz ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นค่าโดยประมาณเนื่องจากล าโพงแต่ละดอก แต่ละรุ่น แต่ละ
ยี่ห้อจะให้การตอบสนองความถี่ท่ีแตกต่างกัน  
  5.2 ล าโพงเสียงกลาง มีชื่อเรียกว่า มิด เรนจ์ (Midrange) เป็นล าโพงขนาดกลาง มี
เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4 - 6 นิ้ว กรวยล าโพงท าจากกระดาษ, พลาสติก หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติ
คล้ายกัน ให้การตอบสนองความถี่ในย่านความถี่เสียงตั้งแต่ 200 Hz - 5 KHz ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นค่า
โดยประมาณเนื่องจากล าโพงแต่ละดอก แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อจะให้การตอบสนองความถี่ท่ีแตกต่างกัน  
ต้องดูจากคุณสมบัติของล าโพงแต่ละตัว 

  5.3 ล าโพงเสียงแหลม มีชื่อเรียกว่า ทวิตเตอร์ (Tweeter) เป็นล าโพงขนาดเล็กที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 - 3 นิ้ว กรวยล าโพงท าจากกระดาษ, พลาสติก หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติ
คล้ายกัน แต่บางแบบอาจไม่มีกรวย แต่มีไดอะแฟรม (Diaphragm) แทน ท าให้ตอบสนองความถี่ย่าน
เสียงสูงดี ให้การตอบสนองความถี่ในย่านความถี่เสียงตั้งแต่ 1 KHz ขึ้นไป ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นค่า
โดยประมาณเนื่องจากล าโพงแต่ละดอก แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อจะให้การตอบสนองความถี่ท่ีแตกต่างกัน  
ต้องดูจากคุณสมบัติของล าโพงแต่ละตัวเช่นเดียวกัน 

 6. ตู้ล าโพง ตู้ล าโพงมีส่วนส าคัญที่จะท าให้คุณภาพเสียงดีหรือไม่ดี ให้ความชัดเจนของ
สัญญาณเสียงมากหรือน้อย มีเสียงก้องหรือเสียงสะท้อนเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนมีทิศทาง และบริเวณ
ของสัญญาณเสียงเคลื่อนที่ไป มีความหนักแน่นของเสียงทุ้มมากน้อยเพียงใด มีความกังวานของเสียง
แหลมเพียงใด สิ่งเหล่านี้ตู้ล าโพงเป็นตัวจ ากัดให้ค่าต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง เพ่ิมขึ้น หรือลดลงได้ ดังนั้น
การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ และขนาดของตู้จะมีผลในการลดทอน หรือเพ่ิมเติมในสิ่งที่ไม่ต้องการ  
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ภาพที่ 2.9 ตู้ล าโพง   

ที่มา : (Reekie J., 2016 : 1) 

 

 ขนาดของตู้ล าโพงต้องจัดให้เหมาะสมกับขนาดของล าโพงแต่ละชนิด และจะต้องจัดวาง
ต าแหน่งของล าโพง เสียงทุ้ม เสียงกลาง และเสียงแหลม ในต าแหน่งที่ได้คุณภาพเสียงมากท่ีสุด 
นอกจากนั้นวัสดุที่บุภายในตู้ล าโพงก็มีส่วนส าคัญในการเพ่ิมความหนักแน่นของเสียง และลดเสียง
สะท้อนลง บริษัทผู้ผลิตล าโพงจึงแข่งขันกันในการออกแบบสร้างตู้ล าโพงที่ใส่ หรือบุวัสดุกันเสียง
สะท้อน และเสียงรบกวนออกมาจ าหน่ายอย่างกว้างขวาง 
 

ระบบเสียงสาธารณะหรือระบบเสียง พี.เอ.  
 ฮิเดกิ  มอริ  (2558 : 9) ให้ความหมายค าว่า P.A. ย่อมาจากค าว่า Public Address ดังนั้น 
ระบบเสียง พี.เอ. หมายถึง ระบบเสียงที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในความบันเทิงซึ่งมีเสียงดัง ใช้กับสถานที่ที่
มีคนชุมนุมกันมาก ๆ เพื่อให้ได้ยินทั่วถึงกัน หรือใช้กับสถานที่ซึ่งควบคุมความเงียบไม่ได้ จ าเป็นต้องใช้
เครื่องขยายเสียงที่มีก าลังสูง อุปกรณ์เฉพาะทาง และจ านวนมากกว่าหรือระบบที่ใหญ่กว่าระบบเสียง
ภายในบ้าน เช่น ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงคอนเสิร์ต ระบบเสียงในสถานบันเทิง เป็นต้น  ค าว่า 
พี.เอ. ส าหรับกลุ่มงานที่ต้องการคุณภาพเสียงสูง ๆ จะมีค าเรียกเฉพาะเพ่ือเน้นให้แยกแยะออกโดยใช้
ค าว่า ซาวด์เรนฟอร์ชเมนต์ หรือ SR (Sound Reinforcement)  

 ในธรรมชาติมีเสียงที่มีคุณภาพดีหลายแบบด้วยกัน เช่น เสียงน้ าตก เสียงนกร้อง เสียงฝนตก 
เสียงกบร้อง เสียงจิ้งหรีด เรไร เสียงลักษณะนี้จะให้ความรู้สึกที่ฟังแล้วผ่อนคลาย สบาย ๆ อาจเป็น
เพราะเราได้ยินเสียงดังกล่าวในช่วงเวลาดี ๆ เสียงในระบบ พี.เอ. เป็นเสียงที่ถูกกระท าขึ้น สร้างขึ้น 
ดังนั้นซาวด์เอ็นจิเนียร์จะต้องรู้ว่าเสียงที่ดีเป็นอย่างไร มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมระบบ พี.เอ. 
ได้ และระบบเสียง พี.เอ. ก็ไม่ได้มีแบบเดียว หรือระบบเดียว เช่น ใช้ไมโครโฟนตัวเดียว คอนเสิร์ตเล็ก 
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คอนเสิร์ตใหญ่ หรือคาราโอเกะ ซาวด์เอ็นจิเนียร์จะต้องรู้จักการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสถานที่ และ
รูปแบบที่ต้องการ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาการจัดระบบเสียงแบบต่าง  ๆ ตามสถานที่
ต่าง ๆ ฟังเพลงที่หลากหลายแนว ฟังเสียงที่ดี ๆ บ่อย ๆ จะท าให้สมองสามารถจดจ าเสียงที่ดีและ
สามารถปรับแต่งเสียงได้ดีเวลาปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ พี .เอ. ส าหรับการแสดง
คอนเสิร์ต เครื่องดนตรีที่ใช้ในคอนเสิร์ตย่อมมีหลายประเภท มีการปรับแต่งเสียงที่ไม่เหมือนกัน 
ตัวอย่างเช่น คอนเสิร์ตอะคูสติกที่ต้องการบรรยากาศแบบสบาย ๆ แต่กลับปรับเสียงดังจนเกินไปก็ไม่
เหมาะสม หรือคอนเสิร์ตร็อค กลับปรับแต่งเสียงกลองเบาจนแทบจะไม่ได้ยิน ก็คงไม่ท าให้ผู้ชมหรือ
ผู้ฟังรู้สึกสนุกสนาน คึกคัก หรือระบบ พี.เอ. เพ่ือการประกาศกระจายข่าวในวัด หรือใช้สวดมนต์ 
ปรับแต่งเสียงแหลมหรือทุ้มจนเกินไป บางทีก็ใส่เอ็คโค่ (Echo) หรือปรับฟีดแบค (Feedback) มาก
จนเกินไป จนฟังไม่รู้เรื่อง เป็นต้น 

 ดังนั้นเพื่อให้การจัดระบบเสียง พี.เอ. เป็นไปอย่างราบรื่นและมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพที่ดี
จึงจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 2 องค์ประกอบที่ดี ได้แก่ เครื่องเสียงที่ดี และผู้ควบคุมระบบ
เสียง คนปรับแต่ง หรือผู้ใช้ที่ดี 
 

ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียง พี.เอ. 
 ฮิเดกิ  มอริ (2558 : 12) กล่าวไว้ว่าในการที่จะเป็นซาวด์เอ็นจิเนียร์ที่ดี เพ่ือให้งานที่ปฏิบัติ
ออกมาได้ดีนั้นเราควรมีความข้าใจเบื้องต้นกับสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 1. เสียง ในโลกนี้มีมวลของอากาสอยู่รอบ ๆ ตัวเรา อากาศเป็นสสารรูปแบบหนึ่ง อากาศ
จึงกลายเป็นสื่อหรือตัวน าเอาเสียงมาให้เราได้ยิน เมื่อวัตถุหรือสสารเกิดการสั่นสะเทือน อากาศที่อยู่
รอบ ๆ ตัวเราก็จะสั่นตาม กระจายออกไปทุกทิศทุกทาง เมื่อคลื่นเหล่านั้นมากระทบเยื่อแก้วหูให้สั่น
ตาม แล้วส่งสัญญาณไปที่สมอง สมองก็จะแปรออกเป็นการรับรู้เสียงคือการได้ยิน 

 คลื่นเสียงปกติจะไม่ใช่คลื่นที่สม่ าเสมอ มียาวมีสั้นหลากหลาย หากคลื่นยาวมากเสียงที่ได้
ยินก็จะต่ ามาก หรือคลื่นสั้นมากเกินไป เสียงสูงมากจนไม่สามารถท าให้แก้วหูสั่นได้อีกต่อไป ในที่สุด
เราก็จะไม่ได้ยินเสียงนั้น คลื่นที่มนุษย์ไม่ได้ยินเราไม่เรียกว่าคลื่นเสียง 
 2. ความถี่เสียง เมื่อคิดจากเวลาใน 1 วินาที ที่คลื่นส่งผ่านอากาศมาสั่นได้กี่ครั้ง เราเรียกว่า 
ความถี่ของคลื่นนั้น ๆ มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hz) เพ่ือเป็นเกียรติให้นาย ไฮน์ริช เฮิรตซ์ นักวิทยาศาสตร์
ชาวเยอรมัน ที่ค้นพบเรื่องคลื่นเสียงนี้ คลื่นที่มีความถี่ต่ าคือคลื่นที่มีความยาวคลื่น ยาว เสียงก็จะทุ้ม 
หรือเสียงต่ า คลื่นที่มีค่าความถี่สูง ความยาวคลื่นสั้น คือเสียงแหลม เสียงที่หูมนุษย์เราได้ยินอยู่ในช่วง
ความถี่ 20 - 20,000 Hz 

 อย่างไรก็ตามหูของคนเราแต่ละคนจะมีความสามารถในการรับเสียง หรื อการได้ยินที่
แตกต่างกันออกไป ตามอายุ ตามสุขภาพ โดยช่วงอายุที่มนุษย์เราสามารถรับเสียงได้ดีที่สุดอยู่ระหว่าง 
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10 - 20 ปี อายุในช่วงนี้จะได้ยินเสียงครบหรือมากที่สุด เมื่อคนเราอายุมากขึ้นก็ยิ่งจะรับเสียงได้แคบ
ลง 
 3. ย่านความถี่เสียงของเครื่องดนตรี คือการจ าแนกช่วงความถี่ของเครื่องดนตรีประเภท
ต่าง ๆ ไว้เพ่ือความสะดวก หรือไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาในการปรับแต่งระบบเสียง พี .เอ. 
ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามภาพประกอบการแบ่งย่านความถี่เสียงของเครื่องดนตรีดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.10 ตารางแยกช่วงความถ่ีเสียงกับเครื่องดนตรี 

ที่มา : (Mills J., 2016 : 3) 

 

 
ภาพที่ 2.11 ตารางแสดงความถ่ีที่เกิดจากเสียงเปียโนและเครื่องดนตรี 

ที่มา : (Audio by Van Alstine, 2016 : 10) 
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 จากภาพที่ 2.10 และภาพที่ 2.11 เป็นการจ าแนกความถี่ของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด
โดยประมาณ เมื่อพิจารณาพบว่าดับเบิ้ลเบสเป็นเครื่องดนตรีที่ให้เสียงต่ ามากที่สุด ในขณะที่เปียโน
เป็นเครื่องดนตรีที่มีความกว้างของย่านความถี่เสียงมากที่สุด เพราะหากเป็นแกรนด์เปียโนจะมีถึง 88 
คีย์ หรือมีเสียงของตัวโน้ตทั้งหมด 7 ช่วงเสียง (Octave) และเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลมที่สุดคือพิค
โคโล 

 3. มาสกิ้งเอฟเฟกต์ (Masking Effect) ค าว่า มาสกิ้ง หมายถึง หน้ากาก หรือตัวเคลือบ
ตัวห่อหุ้ม ดังนั้น มาสกิ้งเอฟเฟกต์ ก็คือ เสียงดังที่เคลือบหรืออุ้มเสียงเบาไว้ โดยที่เสียงเบายังคงมีอยู่ 
แต่โดนกลบไปจนไม่ได้ยิน เช่น เปิดเสียงกีตาร์ดังมากจนไม่ได้ยินเสียงร้อง เราเรียกว่าเสี ยงร้องถูก
มาสกิ้งโดยเสียงกีตาร์   
 มาสกิ้งเอฟเฟกต์ ไม่ได้เกิดจากเฉพาะความดังของเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องเท่านั้น แต่
อาจจะเกิดกับย่านความถี่เสียงบางความถี่ เช่น เสียงร้องมีย่านความถ่ีเสียงความถ่ีใดความถี่หนึ่งที่ซ้อน
อยู่กับเสียงกีตาร์ไฟฟ้า หากเป็นเช่นนี้ควรใช้อีควอไลเซอร์ คัท หรือลดย่านความถี่ที่ซ้อนอยู่กับกีตาร์
ไฟฟ้าลง เพ่ือให้ได้ยินเสียงร้องชัดขึ้น เป็นต้น 

 4. ความเร็วของเสียง ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เสียงจะเดินทางด้วยความเร็ว 340 
เมตร/วินาที แต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่านั้นเสียงก็จะเดินทางได้เร็วเพ่ิมขึ้นอีก เพราะฉะนั้น ประเทศไทยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ประมาณ 25 - 35 องศาเซลเซียส เสียงก็จะเดินทางด้วยความเร็วประมาณ 350 
เมตร/วินาที 
 5. ระดับของเสียง ระดับของเสียงใช้หน่วยวัดเป็นฮอน (Phon) กับเดซิเบล (dB) ฮอน คือ
หน่วยที่เหมือนความรู้สึกของคน ส่วนเดซิเบล คือแรงดันของเสียงในทางฟิสิค 

 6. ไดนามิคของเสียง  คือ ช่วงของเสียงที่เบาที่สุดกับดังที่สุด ดังนั้น ไดนามิดเรนจ์ 
(Dynamic Range) ก็คือช่วงระยะของเสียงที่ดังที่สุดกับเบาที่สุด มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบล ตัวอย่างเช่น 
ไดนามิคเรนจ์ของหูคนเราอยู่ที่ 120dB, ไดนามิคเรนจ์ของ ซี.ดี. อยู่ที่ 96dB และไดนามิคเรนจ์ของ
เทปคลาสเซ้ทอยูที่ 60dB เป็ต้น 

 7. โมโนกับเสตอริโอ ในเรื่องระบบเครื่องเสียงนั้น เรามักจะได้ยินค าว่า โมโน และเสตอริโอ
อยู่เสมอ ๆ กล่าวคือ  
   7.1 โมโน (Mono) คือ การรับสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนเพียงตัวเดียว แล้วส่งออก
ไปยังล าโพงเพียงตัวเดียว เช่น เสียงโทรศัพท์ วิทยุ เอ.เอ็ม ซึ่งเมื่อฟังแล้วจะไม่มีความตื้นลึก ความ
กว้าง สัญญาณแบบโมโนนี้ไม่ว่าจะใช้ล าโพงก่ีตัว เสียงที่ออกมาก็จะเหมือนกันหมด  
   7.2 เสตอริโอ (Stereo) คือ ลักษณะการใช้ไมโครโฟนรับเสียง 2 ตัว และส่งสัญญาณ
ออกไปยังล าโพงสองตัว ซึ่งเสียงจะสามารถแสดงถึงมิติของการแยกเสียง ซ้าย - ขวา เป็นระบบเสียงที่
น่าฟังกว่าโมโน เช่น ระบบเสียงของเครื่องเล่น ซี.ดี.  
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ภาพที่ 2.12 ระบบเสียงแบบโมโน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.13 ระบบเสียงแบบเสตอริโอ 

 

 8. เสียงแตก (Distortion) โดยพ้ืนฐานแล้วเครื่องเสียงทุกชนิดมีจุดต่อเพ่ือน าสัญญาณขา
เข้า เรียกว่า อินพุท (Input) โดยอินพุทของเครื่องเสียงแต่ละแบบจะมีการก าหนดระดับความแรงของ
สัญญาณอินพุทที่จะส่งเข้ามา เรียกว่า อินพุทเลเวล (Input level) ระดับความแรงของสัญญาณที่จะ
ส่งเข้ามาในเครื่องจึงมีการจ ากัดขนาดของสัญญาณสูงสุดที่จะส่งเข้ามาได้หรือพีคเลเวล (Peak level) 
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ถ้าสัญญาณที่ถูกส่งเข้ามายังภาคอินพุท มีความแรงเกินกว่าที่จ ากัดไว้ก็จะเกิดการโอเวอร์โหลด 
(Overload) หรือเกิดการพีคของสัญญาณ ก็จะท าให้เกิดอาการเสียงแตกเกิดขึ้นได้ 
 ปกติแล้วสัญญาณจากไมโครโฟนที่ถูกส่งไปยังมิกเซอร์ (Mixer) ก่อนที่จะส่งผ่านต่อไปยัง
เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์นั้น หากเกิดอาการเสียงแตกขึ้นมา เราควรวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากจุด
ใด ซึ่งก็สามารถเป็นไปได้ตั้งแต่ไมโครโฟนจนถึงล าโพง ว่ามีจุดใดจุดหนึ่งของสัญญาณเสียงที่เกิดการ 
โอเวอร์โหลด หรือการพีคของสัญญาณได้ เมื่อพบสาเหตุหรือจุดที่สัญญาณโอเวอร์โหลดก็ให้ลดเกน 
(Gain) หรือ ทริม (Trim) ลงอาการเสียงแตกก็จะหายไปแต่ความดังก็จะลดลง แล้วจึงเพ่ิมที่มาสเตอร์
เฟดเดอร์ในมิกเซอร์เพื่อชดเชยความดัง 
 เสียงแตกส่วนใหญ่มักไม่ได้เกิดจากเครื่องเสียง หากแต่เกิดจากซาวด์เอ็นจิเนียร์ที่จัดระดับ
สัญญาณอินพุทของแต่ละภาคไม่ถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.14 จุดสัญญาณขาเข้า หรืออินพุทของระบบเสียง 
 

 9. ระดับแรงดันไฟฟ้าของสัญญาณ เครื่องเสียงทุกชนิดมีอินพุทเลเวล (Input level) และ
เอาท์พุทเลเวล (Output level) ของแต่ละเครื่องไม่เท่ากัน เช่น ถ้าน าเอาไมโครโฟนมาต่อเข้ากับ
เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์โดยตรงเสียงที่ออกมาจะเบามาก หรือหากเราน าเอาเครื่องเล่น ซี .ดี. หรือ
กีตาร์ไฟฟ้า มาเสียบที่ช่องไมโครโฟนในมิกเซอร์ สัญญาณก็จะเกินระดับที่สัญญาณภาคอินพุทของช่อง
ไมโครโฟนในมิกเซอร์ที่จะสามารถรับได้ เสียงก็จะแตกพร่า นั่นหมายความว่าระดับสัญญาณอินพุทไม่
เข้ากัน ระดับสัญญาณมีหน่วยเหมือนกับแรงดันไฟฟ้าแต่มีความแรงของสัญญาณไม่มากนัก หน่วยจึง
ออกมาเป็น dBV และ dBu ซึ่งเมื่อเทียบกับแรงดันไฟฟ้าได้ดังนี้ 
  -  dBV เทียบแรงดันไฟฟ้า 1 V = 0 dB 

  - dBu เทียบแรงดันไฟฟ้า 0.775 V = 0 dB 

มิกเซอร ์

เอฟเฟกต ์

พาวเวอร์แอปลิไฟเออร ์
IN 

IN 

IN 

IN 
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ภาพที่ 2.15 แสดงระดับแรงดันไฟฟ้าของสัญญาณขาเข้า และขาออก 

ของเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่องเสียง 
 

 จากภาพที่ 2.15 เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าที่ส่งออกไปจนถึงเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ จะเห็นได้ว่า
แรงดันไฟฟ้าจากเอาท์พุทของไมโครโฟนจะน้อยมากคืออยู่ในช่วง -60 -dBV ถึง -30 dBV และระดับ
แรงดันไฟฟ้าของสัญญาณอินพุทของหูฟังจะมากกว่าไมโครโฟน ตามด้วยระดับแรงดันไฟฟ้าของ
สัญญาณเอาท์พุทของกีตาร์ไฟฟ้า และคีย์บอร์ดตามล าดับ 

 ความแรงของค่าแรงดันไฟฟ้าในส่วนของภาคอินพุทของมิกซิงคอนโซล (Mixing console) 
จะอยู่ในระดับปกติ ที่แรงดันขนาด 0 dBV หรือ 1.0 V เรียกว่าระดับ ไลน์เลเวล (Line level) ดังนั้น
ในการปฏิบัติการในระบบเสียง พี.เอ. สัญญาณจากไมโครโฟนจ าเป็นจะต้องถูกท าการขยายจาก
ไมโครโฟนปรีแอมป์ (Microphone Preamp) จากภายนอก หรือภายในมิกเซอร์ เพ่ือปรับระดับ
ขนาดของสัญญาณให้มีระดับใกล้เคียงกับ ไลน์เลวเวล  
 อย่างไรก็ตาม ไลน์เลเวล มักจะมีค่าไม่ตายตัว โดยส่วนใหญ่จะมีค่าอยู่ประมาณ -20 dBu 

ถึง +4 dBu ส่วนในเครื่องเสียงภายในบ้านที่ใช้กันทั่วไป ซี.ดี. หรือ ดี.วี.ดี. ส่วนใหญ่จะมีค่า ไลน์เลเวล 
อยู่ที่ -10 dBV ส่วนสตูดิโอ สถาณีวิทยุ หรืออุปกรณ์ส าหรับมืออาชีพก็จะอยู่ที่ +4 dBu ดังนั้นอุปกรณ์
เครื่องเสียงที่ใช้กับระบบ พี.เอ. จึงควรมีระดับแรงดันไฟฟ้า ไลน์เลเวล อยู่ที่ +4 dBu จึงจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่เครื่องเล่น ซี.ดี. และซาวด์การ์ด (Sound card) ของคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่
มักจะมีค่าเอาท์พุทเลเวลอยู่ที่ -10 dBV ดังนั้นซาวด์เอ็นจิเนียร์ควรจะต้องรู้ และต้องระวังกับเรื่อง
ดังกล่าว 
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 10. เสียงหอนหรือฟีดแบ็ค (Feedback) ระบบเสียง พี.เอ. ที่จ าเป็นต้องใช้ไมโครโฟน ไม่
ว่าจะเป็นคาราโอเกะ การแสดงคอนเสิร์ต หรือห้องประชุม หากเกิดมีเสียงหอนออกมาจากล าโพง  
บ่อย ๆ คงไม่เป็นที่น่าติดตาม หรือรับฟังแน่ การที่มีเสียงหอนออกจากล าโพงเราเรียกว่า ฟีดแบ็ค 
สาเหตุของการเกิดเสียงหอน หรือฟีดแบ็ค เกิดจากการที่เสียงออกมาจากล าโพงแล้วถูกส่งย้อนกลับ
เข้าไปยังไมโครโฟนและขยายวนกลับไปที่ล าดพง เข้าไมโครโฟนอีก วนไปมาอย่างนี้ หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่าเกิดลูพ (Loop) ของเสียงซึงถ้าปล่อยให้อาการดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆ หลายวินาที ก็จะท าให้
ล าโพงแตกหรือขาดได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.16 แสดงการเกิดการหอนหรือฟีดแบ็คในระบบเสียง พี.เอ. 
 

 ฮิเดกิ มอริ (2558 : 22) อธิบายว่า การหอนหรือการฟีดแบ็คจะเกิดขึ้นง่ายกับเฉพาะบาง
ย่านความถ่ีเท่านั้น ไม่ใช่เกิดข้ึนกับความถี่ทั้งหมดพร้อม ๆ กัน โดยจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ ตาม
ต าแหน่งการจัดวางไมโครโฟน และการจัดวางล าโพง ดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาการหอนหรือการ
ฟีดแบ็คจึงมีดังต่อไปนี้   

  1. ล าโพงตัวไหนที่เกิดการหอน หรือฟีดแบ็คอยู่ ให้ลดความดังของล าโพงนั้นลง 
  2. ปรับต าแน่ง หรือทิศทางของล าโพงตัวที่เกิดการหอน หรือฟีดแบ็คใหม่ 
  3. ปรับระยะห่างไมโครโฟนกับล าโพงใหม่ 
  4. เปลี่ยนใช้ไมโครโฟนที่มีทิศทางการรับสัญญาณเสียงที่แคบลง 
  5. ใช้กราฟฟิกอีควอไลเซอร์ ลดความถี่ช่วงที่เกิดการหอน หรือการฟีดแบ็คลง 
  6. ใช้เครื่องป้องกันการหอน หรือการฟีดแบ็ค   
 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การเกิดเสียงหอน หรือฟีดแบ็คนั้น บางครั้งความพยายามของซาวด์
เอ็นจิเนียร์ในปรับแต่งหรือแก้ปัญหาอย่างเดียวก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทั้งหมด 
จ าเป็นต้องสื่อสารหรือบอกกล่าวกับนักดนตรี นักร้อง หรือผู้ที่ใช้ไมโครโฟนอยู่ในขณะนั้นให้
ด าเนินการตามวิธีดังกล่าวเบื้องต้นด้วย 

พาวเวอร์แอมปลิไฟเออร์ มิกเซอร์ 
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บทสรุป 
 เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียงนั้น ระบบเสียงสามารถจ าแนกตามลักษณะของ
การใช้งานได้ 2 ระบบ คือ ระบบเสียงภายในบ้าน เป็นการจัดระบบเสียงส าหรับการพักผ่อน ดูหนัง 
ฟังเพลง หรือรับทราบข่าวสารทั่วไป อุปกรณ์ท่ีใช้จะประกอบด้วย ชุดแหล่งก าเนิด จากนั้นก็จะเป็นชุด
ระบบ โทนคอนโทรล และกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ที่ท าหน้าที่ควบคุมและปรับแต่งเสียง จากนั้นจะถูก
ขยายสัญญาณเสียงด้วยเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์และส่งให้กับล าโพงเป็นที่สิ้นสุด  และระบบเสียง
สาธารณะ หรือ พี.เอ. เป็นระบบเสียงที่ถูกออกแบบหรือติดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้งานที่มี
ความแตกต่างกัน ระบบดังกล่าวจะมีรายละเอียด และอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะงานจะมี
ความคล้ายคลึงกันบ้างกับระบบเสียงภายในบ้านซึ่งอาจจะแตกต่างกันในเรื่องแหล่งก าเนิดเสียง ซึ่ง
ระบบเสียง พี.เอ. จะใช้อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเสียงร่วมด้วย เช่น ไมโครโฟน และใช้มิกเซอร์
คอนโซลแทนโทนคอนโทรล เนื่องจากอาจจะมีสัญญาณเสียงที่มีจ านวนมากกว่า นอกเหนือจากนั้นก็
จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดก าลัง จ านวนอุปกรณ์และการติดตั้งระบบ 

 ซาวด์เอ็นจิเนียร์ หรือผู้ดูแลระบบ พี.เอ. จ าเป็นจะต้องทราบถึงความรู้เบื้องต้นในสิ่งต่าง ๆ 
ที่จะก่อให้เกิดปัญหา หรือสาเหตุของการเกิดปัญหา อาทิ การหอน อิมพีแดนซ์ อินพุทเลเวล เอาท์พุท
เลเวล เพ่ือจัดและควบคุมระบบให้มีประสิทธิภาพที่สุด 
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ค าถามท้ายบท 

 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ข้อใดคือความมุ่งหมายของการจัดระบบเสียงภายในบ้าน 

 ก. เพ่ือการประกาศ     ข. เพ่ือความบันเทิงภายในบ้าน 

 ง. เพ่ือฝึกซ้อมดนตรี     ง. เพ่ือความสนุกสนาน 

 จ. เพ่ือแสดงสินค้า 

2. ข้อใดคือหน้าที่ของโทนคอนโทรล 

 ก. ปรับความดังเบาของเสียง  ข. ปรับแต่งเสียง ทุ้ม - แหลม 

 ค. เลือกแหล่งก าเนิดสัญญาณเสียง ง. ปรับ ซ้าย - ขวา 
 จ. ถูกทุกข้อ 

3. ข้อใดคือสาเหตุที่เรียกชื่ออุปกรณ์ว่า กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 ก. การท างานเป็นแท่งกราฟ  ข. ใช้ลักษณะการเขียนกราฟ 

 ค. เป็นการปรับแต่งกราฟความถ่ีเสียง ง. มีกราฟไว้ดูแบบ 

 จ. เป็นการลากเส้นกราฟ 

4. ลาวด์เนสท าหน้าที่อย่างไร 

 ก. ยกระดับเสียงทุ้ม     ข. ยกระดับเสียงแหลม 

 ค. ยกระดับเสียงกลาง    ง. ยกระดับเสียง ทุ้ม – แหลม 

 จ. ยกระดับเสียง ทุ้ม – แหลม เมื่อเปิดเสียงเบา ๆ 

5. ดอกล าโพงแบบใดมีขนาดใหญ่ที่สุด 

 ก. วูฟเฟอร์       ข. มิด เรนจ์ 
 ค. ทวีตเตอร์       ง. ฮอร์น 

 จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
6. ระบบเสียงภายในบ้านกับระบบเสียง พี.เอ. แตกต่างกันอย่างไร 

 ก. อุปกรณ์ที่ใช้แตกต่างกัน  ข. วัตถุประสงค์การใช้งาน 

 ค. ขนาดก าลังที่ใช้งาน    ง. แหล่งที่มาของสัญญาณเสียง 
 จ. ถูกทุกข้อ 

7. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการหอน (Feedback) 

 ก. เปิดความดังในย่านที่หอนมากไป ข. ไมโครโฟนอยู่หน้าล าโพง 
 ค. ไมโครโฟนอยู่ตรงกับมอนิเตอร์  ง. ไมโครโฟนหล่น 

 จ. ก าหัวไมโครโฟน 
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8. ข้อใดคือสาเหตุของเสียงแตก (Distortion) 

 ก. สัญญาณอินพุทแรงไป  ข. สัญญาณอินพุทน้อยเกินไป 

 ค. สัญญาณสูญเสียไป    ง. สัญญาณลงกราวด์ 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 

9. ข้อใดคือไลน์เลเวล (Line Level) 

 ก. -20dBu ถึง +4dBu    ข. -60dBv ถึง -30dBv 

 ค. +10dBv       ง. -10dBv 

 จ. + 20dBv 

10. เสียงสามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้ด้วยความเร็วเท่าไร 

 ก. 320 เมตร/วินาที     ข. 330 เมตร/วินาที 
 ค. 340 เมตร/วินาที     ง. 350 เมตร/วินาที 
 จ. 360 เมตร/วินาที 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

ระบบไฟฟ้า คอนเน็คเตอร์และสายสัญญาณ 

_______________________________________________________ 
เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค ์
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1.  ทราบถึงระบบไฟฟ้าที่ใช้ในระบบเสียง พี.เอ. 
 2.  ทราบถึงชนิดของคอนเน็คเตอร์ สายสัญญาณ การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอิมพีแดนซ์ 
 3.  สามารถตอบค าถามท้ายบทได้ 
 

เนื้อหา 

 1.  ระบบไฟฟ้า 
 2.  ชนิดของคอนเน็คเตอร์และสายสัญญาณ 

 3.  การเชื่อมต่อสายสัญญาณ 

 4.  อิมพีแดนซ์ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 1.  เกริ่นน าในเรื่องระบบไฟฟ้า คอนเน็คเตอร์และสายสัญญาณ 

 2.  บรรยายและอธิบายประกอบ Power Point 

 3.  การสาธิตและการปฏิบัติการ 

 4.  แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นเนื้อหาสาระร่วมกัน 

 5.  สอบถามความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน 

 6.  ตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1.  Power Point สรุปประเด็นเนื้อหาบทท่ี 3 

 2.  เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 3 

 3.  คอนเน็คเตอร์แบบต่างๆ 

 4.  สายสัญญาณ 

 5.  สายมัลติคอร์ 
 6.  ใบงานค าถามท้ายบทเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจและการตั้งใจเรียน 

 2.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการ
ซักถามของนักศึกษา 
 3.  ตรวจผลการจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

บทท่ี 3 

ระบบไฟฟ้า คอนเน็คเตอร์และสายสัญญาณ 
 

 ระบบไฟฟ้า ขั้วต่อและสายสัญญาณในระบบเสียง พี.เอ. มีความส าคัญไม่น้อยกว่าระบบอ่ืน 
เนื่องจากเป็นระบบส่งก าลัง และส่งสัญญาณจากภาคอินพุท และเอาท์พุทไปยังอุปกรณ์เครื่องเสียงใน
ระบบ จึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มก าลังแก่ระบบ ดังนั้น ซาวด์เอ็นจิเนียร์จึงควรมีความรู้ใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 
 

ระบบไฟฟ้า 
 ระบบไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค แต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกันออกไป สินค้าที่จัด
จ าหน่ายในประเทศไทยเราก็มาจากหลายภูมิภาคหลายประเทศ ในการเลือกใช้อุปกรณ์เราควรมี
ความรู้ในเรื่องของระบบไฟฟ้าดังนี้ 
 1. แรงดันไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานในประเทศไทยเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C.) 

ที่มีแรงดันไฟฟ้าขนาด 220 V ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบแรงดันไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ ในโลกก็
เป็นแบบกระแสสลับเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันตรงขนาดของแรงดันไฟฟ้า เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกาใช้แรงดันไฟฟ้า 120 V ประเทศอังกฤษใช้แรงดันไฟฟ้า 220 - 240 V ส่วนประเทศญี่ปุ่น
ใช้แรงดันไฟฟ้า 100 V โดยสัญลักษณ์ V หมายถึง หน่วยวัดแรงดันไฟฟ้าเป็นโวลต์ (Volt)  

 ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือ การน าสินค้าจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยเรา หาก
ค่าแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากันก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ หรือเครื่องมือดังกล่าวได้ 
 2. ความหมายของสีภายในสายไฟ สีของสายภายในสายไฟของต่างประเทศซึ่งในแต่ละ
กลุ่มประเทศอาจจะมีการก าหนดสีที่แตกต่างกันไป เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดเป็นมาตรฐานโลก 
พอที่จะน ามาวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
  2.1 ในกลุ่มประเทศอเมริกาหรือยุโรป สายไฟที่บรรจุอยู่ด้านในจะมีจ านวน 3 เส้น ได้แก่  
    2.1.1 สายไฟ (Live) หรือไลน์ (Line)  
    2.1.2 สายนิวตรอน (Neutral) 

    2.1.3 สายกราวด์ (Ground) หรือสายดิน (Earth)  
  2.2 สายไฟหรือไลน์กับสายนิวตรอนเมื่อจับคู่กันจะมีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่าน 

  2.3 สายกราวด์ หรือสายดินเป็นสายที่น ากระแสไฟฟ้าลงดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด 

  2.4 สายไฟฟ้ามาตรฐานอเมริกา สายไฟหรือไลน์ใช้สีด า สายนิวตรอนใช้สีขาว และสาย
ดินใช้สีเขียว 
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  2.5 สายรหัสสีแบบอเมริกันนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมี
มาตรฐานของภูมิภาคอ่ืนเข้ามาปะปนอยู่ 
  2.6 สายไฟฟ้ามาตรฐานอังกฤษ สายไฟหรือไลน์ใช้สีน้ าตาล สายนิวตรอนใช้สีน้ าเงิน 
และสายดินใช้สีเขียว – เหลือง 
 3. ปลั๊กไฟ คือ อุปกรณ์ หรือช่องทางท่ีน าเข้ากระแสไฟฟ้าสู่เครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบ  
พี.เอ. ตามหลักการและความเป็นจริงแล้วปลั๊กก็คืออุปกรณ์ที่มีหัวเสียบหรือเดือยเสียบ แต่ส่วนใหญ่
ทั่วไปก็จะมักเรียกกันว่าปลั๊กตัวผู้ ส่วนเต้าเสียบก็มักจะเรียกกันจนติดปากว่า ปลั๊กตัวเมีย 

 ในการติดตั้งระบบเสียงนั้นระบบจ่ายไฟจะมีตู้เมนไฟที่เป็นตู้แยกเต้าเสียบ เรียกว่า สวิตช์
บอร์ด ติดตั้งไว้โดยเฉพาะในงานติดตั้งระบบเสียงประจ าอาคาร ห้องประชุม คาราโอเกะ หรือสถาน
บันเทิง จะติดตั้งอย่าถาวร แต่ส าหรับงานที่จ าเป็นที่จะติดตั้งแบบชั่วคราว เช่น การแสดงคอนเสิร์ต 
หรืองานประชาสัมพันธ์ที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายสถานที่ไปเรื่อย ๆ แล้วนั้นอาจไม่มีตู้สวิตช์บอร์ด หรือมี
แต่อาจจะอยู่ไกลจากต าแหน่งของการติดตั้งระบบ พี.เอ. ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีปลั๊กไฟ
ส าเร็จลากมายังเครื่องที่จะติดตั้ง ปลั๊กไฟส าเร็จก็คือสายไฟที่ยาว ๆ ต่อกับปลั๊กตัวเมีย หรือเต้าเสียบ
ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งมีปลั๊กตัวผู้  

 

 
 

ภาพที่ 3.1 ปลั๊กและสายไฟส าเร็จรูป 

ที่มา : (Oker Pc-6933, 2559 : 2) 

 

 อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้ปลั๊กและสายไฟส าเร็จรูป เนื่องจากยังมีปลั๊กและ
สายไฟส าเร็จรูปที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายมาจ าหน่ายในบ้านเราอยู่มาก ดังนั้นควรตรวจสอบ
ให้ดีก่อนซื้อหรือน ามาใช้ 
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ภาพที่ 3.2 ลักษณะทั่วไปของปลั๊กและสายไฟส าเร็จรูปที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 

 

 จากภาพที่ 3.2 ปลั๊กและสายไฟส าเร็จรูปแบบ A ปลั๊กตัวผู้เป็นแบบ 3 ขา และปลั๊กตัวเมีย
เป็นแบบ 3 ช่อง เราควรตรวจสอบดูว่าขั้วใดเป็นไลน์ ขั้วใดเป็นนิวตรอนโดยใช้ไขควงวัดไฟวัดระหว่าง
ช่องเสียบด้านซ้ายและด้านขวา หรือตรวจสอบดู ถ้าขั้วใดที่ไขควงวัดไฟมีไฟสว่างขึ้นแสดงว่า คือไลน์ 
ส่วนขั้วที่ไขควงวัดไฟไม่สว่างแสดงว่าเป็นนิวตรอนแล้วจึงท าเครื่องหมายก ากับไว้ ส่วนช่องตรงกลาง
จะเป็นกราวด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3 แสดงการตรวจสอบขั้วปลั๊กไฟ และท าเครื่องหมาย 

 

 และจากภาพที่ 3.2 ปลั๊กและสายไฟส าเร็จรูปแบบ B ปลั๊กตัวผู้เป็นแบบ 2 ขา และปลั๊กตัว
เมียเป็นแบบ 3 ช่อง เราควรตรวจสอบดูว่าขั้วใดเป็นไลน์ ขั้วใดเป็นนิวตรอนโดยใช้ไขควงวัดไฟ 
เนื่องจากปลั๊กและสายไฟส าเร็จรูปแบบนี้มีโอภาสที่จะสลับขั้วกันได้ง่าย เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย
แล้วควรท าสัญลักษณ์หรือท าเครื่องหมายก ากับไว้ทั้งปลั๊กตัวผู้และปลั๊กตัวเมีย 

 

 

แบบ B แบบ A 

N L 



44 

 

 4. ล าดับการเปิด – ปิดเครื่องเสียง ระบบ (System) หมายถึงหน่วยรวมหรืออุปกรณ์ทั้ง
ระบบ ดังนั้นในระบบเสียง พี.เอ. อุปกรณ์ก็มักจะประกอบไปด้วย (ฮิเดกิ  มอริ, 2558 : 28) 

  4.1 อุปกรณ์รับสัญญาณและแหล่งจ่ายสัญญาณ ได้แก่ ไมโครโฟน, เครื่องเล่น ซี.ดี., 
คอมพิวเตอร์และเครื่องดนตรีต่าง ๆ 

  4.2 มิกเซอร์คอนโซล ซึ่งท าหน้าที่รวมสัญญาณเสียงจากเครื่องดนตรี หรือแหล่งจ่าย
สัญญาณเสียงต่าง ๆ  
  4.3 เครื่องช่วยเสียงหรือเอฟเฟกต์ ได้แก่ กราฟฟิกอีควอไลเซอร์ รีเวิร์บ ดีเลย์หรือแอ็ค
โค่ เกทและคอมเพลสเซอร์ 
  4.4 เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ ท าหน้าที่เป็นเครื่องขยายเสียง ขยายก าลังไฟฟ้าส่งออกไป
ยังล าโพงเพ่ือแปรสัญญาณไฟฟ้าเป็นการรับฟัง 
 ในระบบของเครื่องเสียง พี.เอ. นั้นถ้าล าดับการ เปิด – ปิด ไม่ถูกต้องอาจจะท าให้เกิดนอยส์ 
(Noise) ได้ ซึ่งอาจจะท าให้เครื่องเสียงเกิดความเสียหายได้ในที่สุด ดังนั้นเราควรทราบถึงล าดับในการ
เปิด – ปิด ระบบดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 แสดงล าดับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบเสียง พี.เอ. 
 

 โดยปกติแล้วการเปิดอุปกรณ์เครื่องเสียงในระบบ พี.เอ. จะต้องเปิดตามเส้นทางการไหล 
หรือการป้อนเข้าของสัญญาณ หากพิจารณาจากภาพที่ 3.4 การเปิดอุปกรณ์เครื่องเสียงจะเปิดจาก
ซ้ายไปขวา โดยจะเริ่มจาก A     B      C ตามล าดับ ส่วนการปิดให้ท าในทางตรงกันข้ามกันคือจาก
ขวามาซา้ย จาก C     B     A ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

มิกเซอร ์
เอฟเฟกต ์

กราฟฟิกอีควอไลเซอร ์ เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร ์

คอมพิวเตอร ์

(A) (B) (C) 
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 สัญญาณเสียงในระบบเสียง พี.เอ. จะถูกส่งผ่านมาจากเครื่องเสียงผ่านคอนเน็คเตอร์และ
สายสัญญาณซึ่งโดยปกติแล้วสัญญาณเสียงจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ (Gibson, 2011 : 56) 

  1. สัญญาณแบบบาลานซ์ (Balance) จะใช้สายสัญญาณ 3 เส้น ได้แก่ กราวด์ 
(Ground), ขั้วบวก (+) และข้ัวลบ (-) 
  2. สัญญาณแบบอันบาลานซ์ (Unbalance) จะใช้สายสัญญาณ 2 เส้น ได้แก่ กราวด์ 
(Ground) และข้ัวบวก (+) 

 ดังนั้นแล้วในระบบเสียง พี.เอ. การที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น สัญญาณต่าง ๆ จะถูกส่งผ่าน และเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยอุปกรณ์หรือหัวต่อหรือที่
เรียกกันว่า คอนเน็คเตอร์ และสายสัญญาณ โดยที่คอนเน็คเตอร์และสายสัญญาณถูกออกแบบและ
ผลิตมาใช้อุปกรณ์ในระบบเสียงโดยเฉพาะ ดังนั้นซาวด์เอ็นจิเนียร์จึงต้องศึกษาและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าวอย่าดี 

 

ชนิดของคอนเน็คเตอรแ์ละสายสัญญาณ 

 คอนเน็คเตอร์ที่ใช้ในระบบเสียง พี.เอ. มีอยู่มากมายหลายรูปแบบ ในที่นี้จะอธิบายลักษณะ
และการท างานของคอนเน็คเตอร์ที่ใช้ในระบบเสียง พี.เอ. ทั่ว ๆ ไปดังนี ้(Gibson, 2011 : 70) 

  1. คอนเน็คเตอร์แบบเอ็กแอลอาร์ (XLR) จากภาพที่ 3.5 เป็นคอนเน็คเตอร์แบบเอ็ก
แอลอาร์ ตัวผู้และตัวเมีย โดยปกติคอนเน็กเตอร์แบบเอ็กซ์แอลอาร์จะมีขั้วต่อภายใน 3 ขา ใช้กับสาย
ไมโครโฟน และการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่อง การใช้งานปกติแล้วคอนเน็คเตอร์แบบเอ็กซ์แอล
อาร์ตัวผู้จะท าหน้าที่เป็นเอาท์พุท และคอนเน็คเตอร์แบบเอ็กซ์แอลอาร์ตัวเมียจะเป็นอินพุท มีชื่อที่
นิยมเรียกกันอีกอย่างว่าหัวแคนนอน หรือแจ็คแคนนอน ใช้ส าหรับสัญญาณแบบบาลานซ์  
 

 
 

ภาพที่ 3.5 คอนเน็คเตอร์แบบเอ็กซ์แอลอาร์ตัวผู้และตัวเมีย 

ที่มา : (Tech Tip: Unbalanced vs. Balanced I/O & How to Work with Them, 2016 : 5) 
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  2. คอนเน็คเตอร์แบบ 1/4 ทีเอสโฟน (1/4 TS Phone plug) หรือที่นิยมเรียกกันว่า 
โมโนโฟนปลั๊ก (Mono Phone plug) ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องดนตรีไฟฟ้า เช่น กีตาร์ไฟฟ้า เบส
ไฟฟ้า และคีย์บอร์ด เข้ากับตู้แอมป์ หรือเอฟเฟกต์ต่าง ๆ โดยใช้กับสัญญาณแบบอันบาลานซ์ 

 
 

ภาพที่ 3.6 คอนเน็คเตอร์แบบ 1/4 ทีเอสโฟน 

ที่มา : (Canare F-15 Mono ¼”Phone Plug, 2016 : 1) 

 

  3. คอนเน็คเตอร์แบบ 1/4 ทีอาร์เอสโฟน (1/4 TRS Phone plug) หรือที่นิยมเรียก
กันอีกอย่างหนึ่งว่า   เสตอริโอโฟนปลั๊ก (Stereo Phone plug) เป็นคอนเน็คเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ หูฟัง 
เอฟเฟกต์ สายอินเสิร์ท (Insert cable) หรือไลน์อิน (Line in) ของมิกเซอร์ 
 

 
ภาพที่ 3.7 คอนเน็คเตอร์แบบ 1/4 ทีอาร์เอสโฟน 

ที่มา : (Neutrik NP3X, 2016 : 1) 
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  4. คอนเน็คเตอร์แบบอาร์ซีเอ (RCA Pin plug) ใช้กับเครื่องเล่นต่าง ๆ  เช่น เครื่อง
เล่น ซี.ดี. เครื่องเล่นที่ใช้ภายในบ้าน สัญญาณเป็นแบบอันบาลานซ์ 

 
ภาพที่ 3.8 คอนเน็คเตอร์แบบอาร์ซีเอ 

ที่มา : (RCA Connector, 2016 : 1) 

 

   5. สายสัญญาณ สายสัญญาณที่ใช้ในระบบเสียง พี.เอ. นั้นจะมีขนาดแตกต่างกันไป
ทั้งขนาดเล็ก หรือขนาดมาตรฐานเท่ากับสายไมโครโฟน แต่ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดโครงสร้างภายใน
สายจะประกอบไปด้วยสายย่อย ๆ อีก 3 เส้น โดยจะเป็นสายน าสัญญาณแบบมีฉนวนหุ้มคนละสี
จ านวน 2 เส้น และสายเปลือยที่ถักเป็นแพร (Shield) อีกจ านวน 1 เส้น 

 

 
ภาพที่ 3.9 ลักษณะภายในของสายสัญญาณท่ีใช้ในระบบเสียง พี.เอ. 

ที่มา : (The Anatomy of a Microphone Cable, 2016 : 6)  
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  6. สายมัลติเคเบิ้ลหรือมัลติคอร์ หมายถึงสายสัญญาณหลาย ๆ เส้นที่รวมอยู่ภายใน
สายเส้นเดียว สายมัลติเคเบิ้ลหรือมัลติคอร์ถูกออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การที่ไม่ต้องลากสายสัญญาณหลาย ๆ เส้น หลาย ๆ ครั้งในกรณีที่ต้องลากหรือติดตั้งสายสัญญาณ
หลาย ๆ เส้นในจุด หรือบริเวณเดียวกัน เช่น การต่อสายไมโครโฟนไปยังมิกเซอร์โดยอาจจะใช้คอน
เน็คเตอร์บ็อก (Connector Box) เป็นตัวเชื่อมต่อสัญญาณร่วมด้วย โดยจะมีหมายเลขก ากับไว้ในแต่
ละเส้นภายใน หรือใช้สีของสายเป็นตัวก าหนดหมายเลขดังนี้ 
   1 = สีน้ าตาล 

   2 = สีแดง 
   3 = สีส้ม 

   4 = สีเหลือง 
   5 = สีเขียว 

   6 = สีน้ าเงิน 

   7 = สีม่วง 
   8 = สีเทา 
   9 = สีขาว 

   10 = สีด า 
 

 
 

ภาพที่ 3.10 ลักษณะภายในของสายมัลติเคเบิ้ลหรือมัลติคอร์ 
ที่มา : (Multi Core Instrumentation Cables, 2016 : 4) 
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ภาพที่ 3.11 สายมัลติเคเบิ้ลหรือมัลติคอร์ 
ที่มา : (Snakes on a Reel, 2016 : 1) 

 

 

 
ภาพที่ 3.12 สปลิตเตอร์บ็อก 

ที่มา : (Microphone Splitters, 2016 : 8) 
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การเชื่อมต่อสายสัญญาณ 
 สายสัญญาณที่ใช้ในระบบเสียง พี.เอ. มีอยู่หลายแบบด้วยกัน ในที่นี้จะอธิบายถึงวิธีการ
เชื่อมต่อสายสัญญาณดังนี้ (ฮิเดกิ  มอริ, 2558 : 31) 

  1. เอ็กซ์แอลอารตัวผู้ กับเอกซ์แอลอาร์ตัวเมีย การต่อสายสัญญาณกับคอนเน็คเตอร์
แบบนี้เป็นการต่อสายสัญญาณแบบ บาลานซ์ โดยขั้วต่อจะมีด้วยกัน 3 ขั้ว คือ 1 = กราวด์ 
(Ground), 2 = ขั้วบวก (+) และ 3 = ขั้วลบ (-) การเชื่อมต่อจะเป็นดังภาพที่ 3.13 โดยกราวด์จะต่อ
กับสายชีลด์เพื่อป้องกันสัญญาณคลื่นวิทยุ (RF) รบกวน 

   

 
ภาพที่ 3.13 การต่อคอนเน็คเตอร์แบบเอ็กซ์แอลอาร์ตัวเมีย กับเอ็กแอลอาร์ตัวผู้ 

      ที่มา : (John F. Moore, 2016 : 3)  

 

  2. เอ็กซ์แอลอาร์กับ 1/4 ทีอาร์เอสโฟน การต่อสายสัญญาณกับคอนเน็คเตอร์แบบนี้
เป็นการต่อสายสัญญาณแบบ บาลานซ์ โดยขั้วต่อของคอนเน็คเตอร์แบบเอ็กแอลอาร์  จะมีด้วยกัน 3 
ขั้ว คือ 1 = กราวด์, 2 = ขั้วบวก และ 3 = ขั้วลบ ส่วน 1/4 โฟนปลั๊กจะประกอบไปด้วย ทิป(Tip), ริง 
(Ring) และสลีฟ (Sleeve) การเชื่อมต่อจะต่อขัวบวกเข้ากับทิปขั้วลบเข้ากับริงและกราวด์เข้ากับสลีฟ
ดังภาพที่ 3.14  

 
ภาพที่ 3.14 การต่อคอนเน็คเตอร์แบบเอ็กซแอลอาร์กับ 1/4 ทีอาร์เอสโฟน  

      ที่มา : (XLR to 1/4 TRS Wiring Diagram, 2016 : 1) 
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  3. เอ็กแอลอาร์กับ 1/4 ทีเอสโฟน การต่อสายสัญญาณกับคอนเน็คเตอร์แบบนี้เป็นการ
ต่อสายสัญญาณแบบ อันบาลานซ์ โดยขั้วต่อของคอนเน็คเตอร์แบบเอจะมีด้วยกัน 3 ขั้ว คือ  1 = 

กราวด์, 2 = ขั้วบวกและ 3 = ขั้วลบ ส่วน 1/4 ทีเอสโฟนจะประกอบไปด้วยขั้วต่อเพียง 2 ขั้ว คือ ทิป
และสลีฟ การเชื่อมต่อจะต่อขัวบวกเข้ากับทิป ขั้วลบและกราวด์ต่อร่วมกันเข้ากับสลีฟ ดังภาพที่ 3.15 

 

 
ภาพที่ 3.15 การต่อคอนเน็คเตอร์แบบเอ็กแอลอาร์กับ 1/4 ทีเอสโฟน 

      ที่มา : (XLR to 1/4" Mono Plug, 2016 : 2) 

  
  4. TS Phone plug กับ TS Phone Plug การต่อคอนเน็คเตอร์  1/4 ทีเอสโฟนกับ 
1/4 ทีเอสโฟน แบบนี้มักใช้กับการเชื่อมต่อเครื่องดนตรีเข้ากับตู้แอมป์ หรือเอฟเฟกต์ต่าง ๆ หรือที่
เรียกกันว่าไลน์ สัญญาณที่ได้จะเป็นแบบอันบาลานซ์ ขั้วต่อจะมีเพียง 2 ขั้ว คือ ทิป (+) และ สลีฟ (-) 

เท่านั้น 

 

 
ภาพที่ 3.16 การต่อคอนเน็คเตอร์แบบ 1/4 ทีเอสโฟนกับ 1/4 ทีเอสโฟน  

      ที่มา : (Sound System Interconnection, 2016 : 10) 

 

  6. สายอินเสิร์ท สายอินเสิร์ท หรือเรียกว่าสายวาย (Y-Cable) ก็คือสายที่แยกสัญญาณ
ออกไป 2 ทาง โดยปกติจะใช้เชื่อมต่อกับช่องอินเสิร์ทในมิกเซอร์ โดยสายด้านหนึ่งจะเป็น 1/4 ทีอาร์
เอสโฟนและอีกด้านหนึ่งจะเป็น 1/4 ทีเอสโฟน สองเส้น หรือ เอ็กแอลอาร์ ตัวผู้และตัวเมีย โดยควร
จะท าสัญลักษณ์เพ่ือให้ทราบว่าสองเส้นนี้ต่างกัน โดยเส้นหนึ่งจะเป็น เซนด์ (Send) คือ ส่งสัญญาณ
ขาออก และอีกเส้นคือ รีเทิร์น (Return) ส่งสัญญาณขาเข้า นั่นเอง 
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ภาพที่ 3.17 การต่อสายอินเสิร์ท  
ที่มา : (Insert Cable, 2016 : 3) 

 

อิมพีเดนซ์ (Impedance)  
 อิมพีแดนซ์ หมายถึงค่าความต้านทานที่จะให้กระแสไฟฟ้า ซึ่งในระบบเสียง พี .เอ. นี้
หมายถึงสัญญาณเสียงที่ถูกเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเอง หรือที่รู้จัก ที่เรียกกันอีกอย่าง
หนึ่งว่าค่าความต้านทานภายใน ค่าอิมพีแดนซ์นี้ใช้สัญลักษณ์แทนคือ Z โดยจะมีค่าเป็นโอห์ม (Ω) 
เช่นเดียวกันกับค่าความต้านทานทั่วไป (Gibson, 2011 : 55) 

  อินพุทอิมพีแดนซ์ (Input Impedance) ค่าอินพุทอิมพีแดนซ์ หมายถึง ค่าความ
ต้านทานภายในขาเข้า หรืออินพุท ของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องดนตรีว่ามีค่าความต้านทาน
ภายในหรืออิมพีแดนซ์เป็นอย่างไร 

  เอาท์พุทอิมพีแดนซ์ (Output Impedance) ค่าเอาท์พุทอิมพีแดนซ์ หมายถึง ค่า
ความต้านทานภายในขาออก หรือเอาท์พุทของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องดนตรีว่ามีค่าความ
ต้านทานภายในหรืออิมพีแดนซ์เป็นอย่างไร 

  ไฮ อิมพีแดนซ์ (High Impedance) ใช้สัญลักษณ์ Hi Z หมายถึง ค่าความต้านทาน
ภายในของเครื่องมือ เครื่องเสียง อุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีนั้นมีค่าความต้านทานภายใน ที่มีค่าระหว่า 
5,000 – 15,000 Ω ส าหรับเอาท์พุทอิมพีแดนซ์ และค่าระหว่าง 50,000 – 1,000,000 Ω ส าหรับ
อินพุทอิมพีแดนซ์ 
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  โลว์ อิมพีแดนซ์ (Low Impedance) ใช้สัญลักษณ์ Lo Z หมายถึง ค่าความต้านทาน
ภายในของเครื่องมือ เครื่องเสียง อุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีนั้นมีค่าความต้านทานภายใน ที่มีค่าระหว่า 
50 – 300 Ω ส าหรับเอาท์พุทอิมพีแดนซ์ และค่าระหว่าง 500 – 3,000 Ω ส าหรับอินพุทอิมพีแดนซ์ 
  ในเรื่องของอิมพีแดนซ์นั้น เราควรพิจารณาเลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่อง
ดนตรีเข้ากับเครื่องเสียง หรือระบบเสียงให้ขนาด หรือค่าอิมพีแดนซ์ของอุปกรณ์กับเครื่องเสียงที่
ใกล้เคียงกันโดยพิจารณาจากอินพุทและเอาท์พุทอิมพีแดนซ์ เช่น ไมโครโฟน มีโลว์เอาท์พุท
อิมพีแดนซ์ ก็ต้องเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณไมโครโฟนที่มีโลว์อินพุทอิมพีแดนซ์ ผลจะท าให้อุปกรณ์ทั้ง
สองสามารท างานเข้ากันได้ดี หรือท่ีเรียกว่าแมชกัน (Match)  

 

บทสรุป 

 ระบบไฟฟ้า เป็นระบบส่งก าลังงานหลักให้แก่อุปกรณ์ต่าง  ๆ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศจะแตกต่างกันตรงที่แรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสีของสายไฟฟ้ายังไม่มีมาตรฐานโลก มี
มาตรฐานกลุ่มประเทศอเมริกา ยุโรปและประเทศอังกฤษ ส่วนประเทศไทยใช้มาตรฐานเดียวกับกลุ่ม
ประเทศอเมริกาและยุโรป การใช้สายไฟและปลั๊กไฟส าเร็จรูปควรตรวจสอบขั้วไฟฟ้าและท าสัญลักษณ์
ไว้เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด และควรตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ ถ้า
หลวมหรือมีการสปาร์คให้รีบซ่อมแซมทันที ส่วนการเปิดระบบเสียง พี.เอ. ควรเปิดเพาเวอร์แอมปลิไฟ
เออร์เป็นตัวอันดับท้าย ส่วนการปิดระบบเสียง พี.เอ. ก็ควรปิดเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์เป็นอันดับแรก 

 คอนเน็คเตอร์ สามารถจ าแนกได้ 2 แบบ คือ แบบบาลานซ์จะมี 3 ขั้ว โดยแบบบาลานซ์จะ
มีค่าอิมพีแดนซ์ต่ า และอันบาลานซ์จะมีค่าอิมพีแดนซ์สูง สายสัญญาณที่ใช้ในระบบเสียง พี.เอ. จะ
ประกอบด้วยสายย่อย 3 สายได้แก่ สายน าสัญญาณ 2 เส้น และสาย ชีลด์อีก 1 เส้น การต่อ
สายสัญญาณจะให้ชีลด์เป็นกราวดืและอีกสองเส้นเป็นสายสัญญาณขั้วบวก และขั้วลบ ส่วนสายมัลติ
คอร์คือสายที่มีสายสัญญาณหลาย ๆ ชุดรวมกันไว้ในเส้นเดียว โดยจะมีหมายเลข หรือสีของสายก ากับ
ไว้ ใช้ร่วมกับมัลติคอร์บ็อกซ์เพ่ือเชื่อมต่อสัญญาณจากเวทีมายังมิกเซอร์คอนโซล  
 อิมพีแดนซ์ คือค่าความต้านทานภายในของอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการค านวณมีหน่วยเป็นโอห์ม
ประกอบด้วยอินพุทอิมพีแดนซ์ เอาท์พุทอิมพีแดนซ์ ไฮ อิมพีแดนซ์  และโลว์ อิมพีแดนซ์ ในการ
เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ควรพิจารณาให้ค่าอิมพีแดนซ์ระหว่างอินพุท และเอาท์พุทตรงกัน 
เช่น เอาท์พุทของไมโครโฟนเป็นโลว์ อิมพีแดนซ์ ควรต่อกับช่องไมโครโฟนอินพุทที่ เป็นโลว์ 
อิมพีแดนซ์เช่นกัน ไม่ควรต่อกับไลน์อินพุท ที่เป็น ไฮ อิมพีแดนซ์  
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ค าถามท้ายบท 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. แรงดันไฟฟ้าของประเทศไทยที่ใช้ทั่วไปมีขาดเท่าไร 

 ก. 110V        ข. 120V 

 ค. 200V        ง. 210V 

 จ. 220V 

2. รหัสสีของสายไฟในข้อใดคือมาตรฐานของกลุ่มประเทศอเมริกาและยุโรป 

 ก. กราวด์สีด า, ไลน์สีแดง, นิวตรอนสีขาว   
 ข. กราวด์สีเขียว, ไลน์สีด า, นิวตรอนสีขาว 

 ค. กราวด์สีเขียว, ไลน์สีน้ าตาล, นิวตรอนสีน้ าเงิน 

 ง. กราวด์สีด า, ไลน์สีแดง, นิวตรอนสีน้ าตาล 

 จ. กราวด์สีขาว, ไลน์สีเขียว, นิวตรอนสีด า 
3. รหัสสีของสายไฟในข้อใดคือมาตรฐานของกลุ่มประเทศอังกฤษ 

 ก. กราวด์สีด า, ไลน์สีแดง, นิวตรอนสีขาว   
 ข. กราวด์สีเขียว, ไลน์สีด า, นิวตรอนสีขาว 

 ค. กราวด์สีเขียว, ไลน์สีน้ าตาล, นิวตรอนสีน้ าเงิน 

 ง. กราวด์สีด า, ไลน์สีแดง, นิวตรอนสีน้ าตาล 

 จ. กราวด์สีขาว, ไลน์สีเขียว, นิวตรอนสีด า 
4. ประเทศไทยใช้มาตรฐานการก าหนดสัญลักษณ์สีของสายไฟฟ้าเช่นเดียวกับประเทศอะไร 

 ก. อังกฤษ        ข. อเมริกาและยุโรป 

 ค. เยอรมัน       ง. จีน 

 จ. เกาหลี 
5. ในการ เปิด ระบบเครื่องเสียง พี.เอ. เราไม่ควรเปิดอุปกรณ์ใดก่อน 

 ก. เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์  ข. กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 ค. มิกเซอร์       ง. ครอสสโอเวอร์เน็ทเวิร์ค 

 จ. เอฟเฟกต ์

6. ในการ ปิด ระบบเครื่องเสียง พี.เอ. เราควรปิดอุปกรณ์ใดก่อน 

 ก. เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์  ข. กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 ค. มิกเซอร์       ง. ครอสสโอเวอร์เน็ทเวิร์ค 

 จ. เอฟเฟกต ์
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7. ข้อใดคือการต่อคอนเน็คเตอร์ที่ใช้กับสัญญาณแบบบาลานซ์ 
 ก. เอ็กแอลอาร์ กับ 1/4 ทีเอสโฟน ข. เอ็กแอลอาร์ กับ อาร์ซีเอ 

 ค. เอ็กแอลอาร์ กับ บานนาแจ็ค  ง. เอ็กแอลอาร์ กับ 1/4 ทีอาร์เอสโฟน 

 จ. 1/4 ทีอาร์เอสโฟน กับ 1/4 ทีเอสโฟน 

8. ข้อใดคือการตอ่คอนเน็คเตอร์ที่ใช้กับสัญญาณแบบอันบาลานซ์ 
 ก.  เอ็กแอลอาร์ กับ 1/4 ที่เอสโฟน  ข. เอ็กแอลอาร์ กับ เอ็กแอลอาร์ 
 ค. 1/4 ทีอาร์เอส กับ เอ็กแอลอาร์ ง. เอ็กแอลอาร์ กับ 1/4 ทีอาร์เอสโฟน  
 จ. 1/4 ทีอาร์เอสโฟน กับ 1/4 ทีอาร์เอสโฟน 

9. หากเราจะเลือกต่อสายสัญญาณจากกีตาร์ไฟฟ้าไปยังอินพุทของแอมป์กีตาร์ กลับปรากฏว่ามีช่อง
เสียบต่อสัญญาณอยู่ 2 ช่อง ช่องที่ 1) Hi - Z และ ช่องที่ 2) Lo - Z ท่าจะเลือกต่อช่องใดจึงจะ
ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 

 ก. ช่องที่ 1       ข. ช่องที่ 2 

 ค. ต่อได้ทั้งสองช่อง     ง. ไม่สามารถต่อได้ทั้งสองช่อง 
 จ. พิจารณาดูที่สายสัญญาณ 

10. ชีลด์ (Shield) ท าหน้าที่อย่างไรในสายสัญญาณและสายไมโครโฟน 

 ก. รับสัญญาณวิทยุ     ข. เป็นกราวด์ 
 ค. เป็นสายดิน      ง. กรองสัญญาณรบกวน 

 จ. ถูกทุกข้อ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

ไมโครโฟน 

_______________________________________________________ 
เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค ์
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1.  ทราบถึงชนิดของไมโครโฟน และหลักการท างานของไมโครโฟน  
 2.  ทราบถึงการตอบสนองความถ่ีของไมโครโฟนและคุณสมบัติทางเอาท์พุทของไมโครโฟน 

 3.  ทราบถึงทิศทางในการรับสัญญาณของไมโครโฟน 

 4.  สามารถตอบค าถามท้ายบทได้ 
 

เนื้อหา 

 1.  ไมโครโฟน 

 2.  ชนิดของไมโครโฟน 

 3.  การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน 

 4.  คุณสมบัติทางเอาท์พุทของไมโครโฟน 

 5.  ทิศทางในการรับสัญญาณของไมโครโฟน 

 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 1.  อธิบายเกริ่นน าถึงหน้าที่และความส าคัญของไมโครโฟน 

 2.  บรรยายและอธิบายประกอบ Power Point 

 3.  การสาธิตและการปฏิบัติการ 

 4.  แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นเนื้อหาสาระร่วมกัน 

 5.  สอบถามความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน 

 6.  ตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1.  Power Point สรุปประเด็นเนื้อหาบทท่ี 4 

 2.  เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 4 

 3.  ไดนามิคไมโครโฟน 

 4.  คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน 

 5.  ขาตั้งไมโครโฟน 

 6.  ใบงานค าถามท้ายบทเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจและการตั้งใจเรียน 

 2.  สังเกตการมีส่วนร่วมในปฏิบัติงาน การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการซักถาม
ของนักศึกษา 
 3.  ตรวจผลการจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

บทท่ี 4 

ไมโครโฟน 
 

 ไมโครโฟนคืออุปกรณ์รับเสียงที่ท ำหน้ำที่เปลี่ยนจำกกำรสั่นสะเทือนให้เป็นสัญญำณไฟฟ้ำ 
ไมโครโฟนมีอยู่ด้วยกันหลำยชนิดซึ่งแต่ละชนิดแต่ละแบบต่ำงก็ออกแบบมำเพ่ือใช้งำนในลักษณะที่
ต่ำงกัน เช่น เวทีคอนเสิร์ต สตูดิโอ สถำนีวิทยุ สถำนีโทรทัศน์ คำรำโอเกะหรือระบบเสียงในงำนต่ำง ๆ 
ไมโครโฟนล้วนมีบทบำทส ำคัญท้ังสิ้น 

 

ชนิดของไมโครโฟน 
 ไมโครโฟนที่ใช้งำนในระบบเสียง พี .เอ. มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ไดนำมิคไมโครโฟน 
(Dynamic Microphone) และคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน (Condenser Microphone) ซึ่งมี
รำยละเอียดดังนี้คือ (ฮิเดกิ  มอริ, 2558 : 35) 

 1. ไดนามิคไมโครโฟน  
  ไดนำมิคไมโครโฟน หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ มูพวิ่งคอยล์ไมโครโฟน เป็นไมโครโฟนที่ใช้
หลักกำรของกำรเคลื่อนที่ของขดลวดที่สั่นสะเทือนตำมเสียงที่มำกระทบ และเมื่อขดลวดเคลื่อนที่ตัด
ผ่ำนสนำมแม่เหล็กถำวร ก็จะเกิดเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้ำตำมคลื่นเสียงนั้น ไมโครโฟนชนิดนี้เป็นที่นิยม
แพร่หลำย ครอบคลุมกำรใช้งำนเกือบทุกประเภท เพรำะสำมำรถรับเสียงในย่ำนกว้ำงทั้งควำมถี่ต่ ำ
และควำมถ่ีสูงได้ 
  หลักการท างานของไดนามิคไมโครโฟน 

  ไดนำมิกไมโครโฟน จะประกอบด้วยขดลวดพันอยู่บนฟอร์มพลำสติกทรงกระบอกที่ยึด
ติดกับแผ่นไดอะแฟรมบำง ๆ  แล้วสวมลงในช่องว่ำงระหว่ำงแม่เหล็กถำวร  เมื่อมีคลื่นเสียงมำกระทบ
แผ่นไดอะแฟรม  แผ่นไดอะแฟรมที่เป็นพลำสติกหรือแผ่นอลูมิเนียมบำง ๆ ก็จะมีกำรอัดและคลำยตัว
ตำมคลื่นเสียง ท ำให้ขดลวดเคลื่อนที่เข้ำออกตำมไปด้วย  ซึ่งขดลวดก็เคลื่อนที่ตัดกับสนำมแม่เหล็ก
ถำวร ท ำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ำออกมำที่ขดลวด ตำมคลื่นเสียงที่เข้ำมำกระทบ  ไกนำมิคไมโครโฟนจะ
ท ำงำนได้ดีกับเสียงที่มีควำมดังพอเหมำะที่ท ำให้แผ่นไดอะแฟรมสำมำรถขยับหรือเคลื่อนที่ได้มำก
พอสมควรเพ่ือที่จะสำมำรถผลิตสัญญำณซึ่งเป็นกระไฟฟ้ำได้มำกพอ 
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ภำพที่ 4.1 ส่วนประกอบของไดนำมิคไมโครโฟน 

ที่มำ : (ควำมรู้พ้ืนฐำนเกั่ยวกับไมโครโฟน, 2559 : 2) 

   

 

 
ภำพที่ 4.2 กำรท ำงำนของไดนำมิคไมโครโฟน 

ที่มำ : (ควำมรู้พ้ืนฐำนเกั่ยวกับไมโครโฟน, 2559 : 3) 

 

 2. คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน 

  คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน เป็นไมโครโฟนที่ออกแบบโดยใช้หลักกำรในกำรเปลี่ยนแปลง
ค่ำควำมจุของประจุไฟฟ้ำขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) บนแผ่นเพลทซึ่งจะเปลี่ยนไปตำมเสียงที่มำ
กระทบแผ่นฉนวนที่อยู่ระหว่ำงแผ่นเพลทสองแผ่น โดยส่วนใหญ่ไมโครโฟนประเภทนี้จะต้องมี
แหล่งจ่ำยไฟเลี้ยงให้แก่ไมโครโฟนจึงจะสำมำรถท ำงำนได้ และไมโครโฟนชนิดนี้มีคุณสมบัติที่สำมำรถ
ตอบสนองควำมถี่สูงได้ดีมำกกว่ำไดนำมิคไมโครโฟน โดยปกติทั่วไปแล้วคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนจะมี
ขำจับตัวไมโครโฟนแบบพิเศษท่ีออกแบบไว้ส ำหรับซับแรงกระแทกจำกพ้ืน หรือจำกขำตั้งไมโครโฟนที่
เรียกว่ำ ช็อคเมำท์ (Shock mouth)  
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ภำพที่ 4.3 คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนและช็อคเมำท์ 

ที่มำ : (ควำมรู้พ้ืนฐำนเกั่ยวกับไมโครโฟน, 2559 : 2) 

 

  หลักการท างานของคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน 

  คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนี้จ ำเป็นจะต้องต้องมีไฟฟ้ำกระแสตรง (DC) เลี้ยงให้แก่
ไมโครโฟนจึงจะท ำงำนได้ โดยมีแรงดันไฟฟ้ำตั้งแต่ 1.5 ถึง 48 โวลท์ ซึ่งคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนได้ใช้
หลักกำรค่ำควำมจุของคำปำซิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงโดยเมื่อมีเสียงปะทะที่ไดอะแฟรม จึงจะท ำให้เกิด
กำรสั่นไหว ท ำให้มีกำรขยับตัวของระยะห่ำงชองแผ่นเพลทที่เป็นไดอะแฟรมกับแผ่นเพลทแผ่นหลัง  
ท ำให้ค่ำควำมจุของกระแสไฟฟ้ำบนแผ่นเพลททั้งสองมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมแรงปะทะจำกคลื่นเสียง 
ท ำให้เกดิสัญญำณไฟฟ้ำของเสียงนั้นส่งมำยัง ภำคขยำยสัญญำณเสียง แล้วท ำกำรขยำยสัญญำณเสียง
เป็นกระแสไฟฟ้ำที่แรงส่งออกไปตำมสำยน ำสัญญำณ ดังนั้น ไมโครโฟนชนิดนี้จึงมีควำมไวต่อเสียงมำก 
มีอิมพิแดนซ์ต่ ำมำก เมื่อยังไม่มีกำรออกแบบเป็นพิเศษพิเศษก็จะควำมถี่ตอบสนองได้ดีที่ควำมถี่เสียง
กลำงขึ้นไป และสำมำรถออกแบบให้มีทิศทำงกำรรับสัญญำณรอบทิศทำงได้ มีควำมไวต่อเสียงสูง 
สำมำรถรับช่วงควำมถ่ีเสียงได้กว้ำงกว่ำ เสียงที่ได้รับจะมีควำมชัดเจน แต่ก็ส่งผลให้มีเสียงรบกวน หรือ
นอยส์ มำกตำมไปด้วย ส่วนใหญ่ใช้กับงำนบันทึกเสียงและแสดงดนตรี  

 
ภำพที่ 4.4 หลักกำรท ำงำนของคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน 

ที่มำ : (ควำมรู้พ้ืนฐำนเกั่ยวกับไมโครโฟน, 2559 : 3) 
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 อย่ำงไรก็ดีในกำรเลือกใช้ไมโครโฟนส ำหรับกำรจัดระบบเสียง พี .เอ. นั้นก็ยังมีสิ่งที่จ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องพิจำรณำในกำรเลือกใช้ไมโครโฟน ไม่ว่ำจะเป็นไดนำมิคไมโครโฟน หรือคอนเดนเซอร์
ไมโครโฟนนั้น ซำวด์เอ็นจิเนียร์ยังต้องทรำบถึง กำรตอบสนองควำมถี่ของไมโครโฟนและทิศทำงกำร
รับสัญญำณอีกด้วย 

  

การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน (Microphone Frequency Response) 
 ไมโครโฟนแต่ละรุ่นแต่ละแบบล้วนแล้วแต่มีควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อควำมถี่ของ
เสียงต่ำงที่แตกต่ำงกัน ไมโครโฟนบำงตัวสำมำรถตอบสนองได้ดีต่อเฉพำะย่ำนควำมถี่สูงหรือเสียง
แหลม ๆ จึงช่วยขยำยระดับควำมดังของเสียงควำมถี่สูงหรือเสียงแหลมได้ดี แต่กลับสำมรถตอบสนอง
ต่อย่ำนควำมถี่เสียงต่ ำ หือเสียงทุ้มไม่ได้ หรือได้ไม่ดีก็จะลดทอนควำมดังของเสียงควำมถี่ต่ ำ ดังนั้นค่ำ
กำรตอบสนองควำมถี่ของไมโครโฟนจึงเป็นลักษณะพิเศษของไมโครโฟนแต่ละรุ่น และเป็นสิ่งที่ไม่ควร
มองข้ำมในกำรเลือกใช้ไมโครโฟนเพื่อให้สำมำรถใช้ให้ตรงกับควำมต้องกำรของงำนและระบบ 

 กำรตอบสนองควำมถี่ของไมโครโฟนในอุดมคตินั้น คือควำมต้องกำรให้มีไมโครโฟนที่
สำมำรถตอบสนองได้ทุกควำมถี่เท่ำ ๆ กัน ไม่ว่ำจะเป็นย่ำนเสียงทุ้ม ย่ำนเสียงกลำง หรือย่ำนเสียง
แหลมซึ่งหมำยควำมว่ำ ไมโครโฟนดังกล่ำวสำมำรถส่งผ่ำนสัญญำณเสียงทุกควำมถี่ ได้เหมือนกันหมด 
โดยไม่มีเสียงควำมถี่ใด ถูกลดทอน ขำดหำย หรือขยำยเกินควำมจริง  แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว
ไมโครโฟนดังกล่ำวนั้นไม่มีไมโครโฟนใด สำมำรถตอบสนองได้ทุกควำมถี่ (ฮิเดกิ  มอริ, 2558 : 45)  
 ดังนั้นโดยทั่วไป เรำจึงพิจำรณำไมโครโฟนที่สำมำรถตอบสนองช่วงควำมถี่ที่ เหมำะสมกับ
ย่ำนควำมถ่ีเสียงของเครื่องดนตรี หรือแหล่งก ำเนิดเสียงที่ไมโครโฟนดังกล่ำวจะต้องรับสัญญำณเข้ำมำ 
เช่น กลองกระเดื่องที่มีลักษณะเสียงทุ้ม ต่ ำ ก็ควรเลือกใช้ไมโครโฟนที่สำมำรถตอบสนองควำมถี่ใน
ย่ำนควำมถ่ีเสียงต่ ำได้ดี อำทิ ชัวร์ รุ่น เบต้ำ91, ชัวร์ รุ่น เบต้ำ52 หรือ เอเคจี รุ่น ดี-112 เป็นต้น 

 

 

ภำพที่ 4.5 ไมโครโฟนยี่ห้อชัวร์ รุ่น เบต้ำ 91 

ที่มำ : (Jenning P., 2016 : 5) 
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ภำพที่ 4.6 ไมโครโฟนยี่ห้อ เอเคจี รุ่น ดี-112 

ที่มำ : (AKG D112 Dynamic Microphone Rental, 2016 : 1) 

 

 
ภำพที่ 4.7 กรำฟแสดงกำรตอบสนองควำมถี่ของไมโครโฟน  ชัวร์ รุน เบต้ำ 52 

ที่มำ : (Microphone Buying Guide, 2016 : 9) 

 

 จำกภำพที่ 4.7 แสดงกรำฟกำรตอบสนองควำมถี่ของไมโครโฟนยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น เบต้ำ 52 

โดยกรำฟแนวนอนแสดงย่ำนควำมถี่เสียงที่มนุษย์เรำสำมำรถได้ยิน และกรำฟในแนวตั้งแสดงควำมดัง 
หรือควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมถี่ในระยะทำงที่จัดวำงไมโครโฟนที่แตกต่ำงกันโดยเริ่มจำก 
0.6 เมตร 51 มิลลิเมตร 25 มิลลิเมตร และ 3 มิลลิเมตร 

 เมื่อพิจำรณำจำกกรำฟจะพบว่ำ ไมโครโฟนดังกล่ำวสำมำรถตอบสนองควำมถี่ในย่ำนเสียง
ทุ้มได้ดีตั้งแต่ประมำณ 40 - 300 Hz แต่จะตอบสนองควำมถี่ย่ำนเสียงกลำงได้ไม่ดีเท่ำที่ควร และจะ
สำมำรถตอบสนองควำมถี่ได้ดีในย่ำนเสียงกลำงแหลม ส่วนเสียงแหลมหรือควำมถี่สูงไมโครโฟน
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ดังกล่ำวไม่สำมำรถตอบสนองได้เลย ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ไมโครโฟนดังกล่ำวรับสัญญำณเสียงเครื่อง
ดนตรีหรือแหล่งก ำเนิดเสียงที่มีเสียงต่ ำ 

 

 
ภำพที่ 4.8 กรำฟแสดงกำรตอบสนองควำมถี่ของไมโครโฟนยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น เอสเอ็ม 58 

ที่มำ : (Microphone Buying Guide, 2016 : 5) 

 

 และจำกภำพที่ 4.8 แสดงกรำฟกำรตอบสนองควำมถี่ของไมโครโฟนยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น เอสเอ็ม 
58 โดยกรำฟแนวนอนแสดงย่ำนควำมถี่เสียงที่มนุษย์เรำสำมำรถได้ยิน และกรำฟในแนวตั้งแสดง
ควำมดัง หรือควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมถี่ของไมโครโฟน และเมื่อพิจำรณำจำกกรำฟกำร
ตอบสนองควำมถี่ดังกล่ำวก็แสดงให้เห็นว่ำ ไมโครโฟนดังกล่ำวตอบสนองควำมถี่ย่ำนเสียงต่ ำหรือเสียง
ทุ้มได้ไม่ดี แต้ตอบสนองควำมถี่ท้ังย่ำนเสียงกลำงทุ้มจนถึงเสียงกลำงได้ค่อนข้ำรำบเรียบ และตอบนอง
ได้ดีในย่ำนเสียงกลำงแหลมและเสียงแหลมได้ดีพอสมควร ดังนั้นไมโครโฟนดังกล่ำวจึงเหมำะกับเสียง
ร้อง และเครื่องดนตรีที่มีคุณลักษณะเสียงดังที่กล่ำวมำ 
 

คุณสมบัติทางเอาท์พุทของไมโครโฟน 
 คุณสมบัติทำงเอำท์พุทของไมโครโฟนสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ (Gibson, 2011 : 159) 

 1. ค่าอัตราการเกิดสัญญาณรบกวน (Equivalent Noise Rating/Self - Noise) 

  ค่ำอัตรำกำรเกิดสัญญำณรบกวน คือค่ำของสัญญำณรบกวนที่เกิดจำกตัวของไมโครโฟน
เองหรือที่เรียกทับศัพท์ว่ำ นอยส์เรตติ้ง หรือ เซลฟ์นอยส์ นั้นเกิดจำกกำรที่ไมโครโฟนรับเอำ
สัญญำณเสียงเข้ำมำในขณะที่สัญญำณเสียงที่ รับเข้ำมำนั้นก็จะประกอบไปด้วย สัญญำณเสียงที่
ต้องกำรและสัญญำณอ่ืน ๆ ที่เรำไม่ต้องกำรซึ่งเหล่ำนี้เรียกว่ำสัญญำณรบกวนหรือนอยส์ ทั้งสิ้น โดย
ปกติแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่ำงไมโครโฟนชนิดไดนำมิคไมโครโฟนและริบบอนไมโครโฟน กับ
คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนแล้ว ไดนำมิคไมโครโฟนและริบบอนไมโครโฟนจะมีอัตรำของ กำรเกิดค่ำ
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อัตรำกำรเกิดสัญญำณรบกวน ที่น้อยกว่ำคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน เนื่องจำกไมโครโฟนดังกล่ำวเป็น
ไมโครโฟนแบบพำสซีพ (Passive) กล่ำวคือไม่มีกำรขยำยสัญญำณใด ๆ จำกไมโครโฟน ซึ่งแตกต่ำง
จำกคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนที่มีวงจรขยำยทำงภำคเอำท์พุท ดังนั้นเมื่อตัวไมโครโฟนแบบ
คอนเดนเซอร์รับสัญญำณเสียงที่มีสัญญำณรบกวนเข้ำมำด้วยก็จะท ำกำรขยำยทั้งสัญญำณเสียงที่เรำ
ต้องกำรและสัญญำณรบกวนไปพร้อม ๆ กัน จึงท ำให้อัตรำกำรเกิดสัญญำณรบกวนที่เกิดจำกกำร
ท ำงำนของไมโครโฟนหรือนอยส์เรทติ้งหรือเซลฟ์นอยส์ที่มำกกว่ำ 
 2. เซนซิติวิตี้ (Sensitivity)  
  เป็นค่ำที่ใช้วัดประสิทธิภำพ หรือควำมไวต่อเสียงของไมโครโฟน โดยปกติใช้หน่วยเป็น 
เดซิเบลโดยที่ 0 dB จะเท่ำกับ 1 โวลต์/ไมโครบำร์ ซึ่งจะวัดกันที่วัดที่ควำมถี่ 1 kHz ซึ่งคอนเดนเซอร์
ไมโครโฟนจะมีค่ำเซนซิติวิตี้เฉลี่ยอยู่ที่ –65dB ซึ่งถือว่ำเป็นค่ำควำมไวต่อเสียงที่สูง (High sensitivity) 

ไดนำมิคไมโครโฟนจะมีค่ำเซนซิติวิตี้เฉลี่ย –75dB ซึ่งถือว่ำเป็นค่ำควำมไวต่อเสียงปำนกลำง 
(Medium sensitivity) และริบบอนไมโครโฟน มีค่ำเซนซิติวิตี้เฉลี่ย –85 dB ซึ่งถือว่ำเป็นค่ำควำมไว
ต่อเสียงต่ ำ (Low sensitivity) 

 3. อัตราการทนต่อความดังสูงสุด (Maximum SPL Rating) 

  พีเอสแอล (PSL) ย่อมำจำก Sound Pressure Level Maximum ดังนั้นพีเอสแอล คือ
ค่ำควำมดังสูงสุดที่ไมโครโฟนสำมำรถทนได้ในขณะที่สร้ำงทีเอชดี (THD) (Total Harmonic 

Distortion) ขึ้นมำที่ x% ของสัญญำณต้นแบบ อำทิ 147dB SPL @ 1% THD เมื่อพิจำรณำแล้วถือ
ว่ำเป็นค่ำทีสู่งมำกและเป็นผลดีต่อกำรน ำไมโครโฟนไปใช้กับนักร้องที่มีพำวเวอร์เยอะเป็นอย่ำงยิ่งหรือ
ใช้กับเครื่องดนตรีที่มีเสียงดัง ๆ ค่ำ 1% THD ถือว่ำเป็นค่ำที่น้อยและไม่สำมำรถแยกแยะด้วยหูได้ แต่
ค่ำตั้งแต่ 3% จะชัดขึ้นตำมล ำดับ โดยปกติแล้วต้นเสียงที่มีควำมดังสูงถึง 147dB เอสพีแอลนั้นหำได้
ยำก จึงพอตัดสินได้เลยว่ำไมโครโฟนตัวนี้สำมำรถทนเสียงดังจำกต้นเสียงทุกชนิดได้อย่ำงแน่นอน 

 4. อิมพีแดนซ์ 
  ค่ำอิมพีแดนซ์หรือค่ำควำมต้ำนทำนภำยในของไมโครโฟนเกิดจำกกำรค ำนวณค่ำควำม
ต้ำนทำนรวมทำงภำคเอำท์พุทของไมโครโฟน ซึ่งในปัจจุบันนี้ไมโครโฟนชนิดต่ำง  ๆ ล้วนแล้วแต่
ออกแบบและสร้ำงออกมำให้มีลักษณะที่มีอิมพีแดนซ์ต่ ำ ปกติจะอยู่ระหว่ำ 50 - 250 Ω เพ่ือให้เข้ำกัน
กับอินพุทอิมพีแดนซ์ของอุปกรณ์อ่ืน ๆ ไมโครโฟนที่มีค่ำอิมพีแดนซ์สูง ๆ ในปัจจุบันไม่นิยมนัก ปกติ
ค่ำอิมพีแดนซ์จะอยู่ระหว่ำง 20,000 - 50,000 Ω 

 

 

 

 



68 

 

ทิศทางในการรับสัญญาณของไมโครโฟน (Microphone Polar patterns) 
 ทิศทำงในกำรรับสัญญำณของไมโครโฟนนั้นเป็นคุณสมบัติที่แตกต่ำงกันของไมโครโฟนใน
แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออีกอย่ำงหนึ่งของไมโครโฟน ทิศทำงในกำรรับสัญญำณคือ ทิศทำงในกำรรับคลื่น
เสียงซึ่งเรำสำมำรถจ ำแนกทิศทำงกำรรับสัญญำณของไมโครโฟน ออกเป็น 3 ลักษณะหลัก ได้แก่ 
(Gibson, 2011 : 141) 

  1. แบบรับสัญญาณรอบทิศทาง (Omni - directional) 

   ไมโครโฟนแบบรับสัญญำณรอบทิศทำง หรือ Omni - directional นั้นคือไมโครโฟน
ที่สำมำรถรับคลื่นเสียงได้จำกทุกทิศทำง หรือ 360 องศำ ข้อดีของไมโครโฟนที่มีทิศทำงในกำรรับ
สัญญำณแบบนี้ก็คือ ใช้งำนง่ำย ในกำรรับคลื่นเสียงทั่วไป รับเสียงได้จำกทุกทิศของไมโครโฟนโดยไม่
ต้องขยับไมโครโฟนไปตำมทิศทำงของเสียง แต่ก็มีข้อเสีย คือ สำมำรถรับเสียงรบกวนหรือเสียงที่ไม่
ต้องกำรเข้ำมำได้ทุกทิศทำงเช่นกัน 

 

 
ภำพที่ 4.9 ลักษณะกำรรับสัญญำณของไมโครโฟนแบบรับสัญญำณรอบทิศทำง 

ที่มำ : (Microphone Polar pattern, 2016 : 1) 
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ภำพที่ 4.10 สัญลักษณ์กำรรับสัญญำณเสียงแบบรับสัญญำณรอบทิศทำง 

บนไมโครโฟน เอเคจี รุ่น ซีเค 32 

ที่มำ : https:// shop.maxkitchendeals.com 

 

  2. แบบรับสัญญาณเฉพาะทาง (Uni - directional) 

   ไมโครโฟนแบบรับสัญญำณเฉพำะทำงนี้สำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 
    2.1 แบบคาร์ดิออด (Cardiod) เป็นไมโครโฟนที่สำมำรถรับสัญญำณเสียงได้
ทิศทำงเดียวจำกทิศทำงใดทำงหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปจะสำมำรถรับสัญญำณเสียงได้ดีด้ำนหน้ำ และ
ด้ำนข้ำงส่วนด้ำนหลังจะไม่สำมำรถรับสัญญำณได้เลย  

 

 
ภำพที่ 4.11 ลักษณะกำรรับสัญญำณของไมโครโฟนแบบคำร์ดิออด  

ที่มำ : (Microphone Polar pattern, 2016 : 1) 
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ภำพที่ 4.12 สัญลักษณ์กำรรับสัญญำณเสียงแบบคำร์ดิออด 

บนไมโครโฟนเอเคจี รุ่น ซีเค 31 

ที่มำ : (CK31 High-Performance Cardiod Condenser Microphone Capsule. 2016 : 1) 

 

   2.2 แบบไฮเปอร์คาร์ดิออด (Hyper cardioid) ไมโครโฟนที่มีลักษณะทิศทำงใน
กำรรับสัญญำณแบบนี้จะคล้ำยกันกับแบบคำร์ดิออด แต่จะสำมำรถรับสัญญำณเสียงจำกด้ำนหลัง
ไมโครโฟนได้บ้ำงเล็กน้อย ดังภำพ 

 

 
ภำพที่ 4.13 ลักษณะกำรรับสัญญำณของไมโครโฟนแบบไฮเปอร์คำร์ดิออด  

ที่มำ : (Audio Engineering - Sound Reinforcement System, 2016 : 16) 
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ภำพที่ 4.14 สัญลักษณ์กำรรับสัญญำณเสียงแบบไฮเปอร์คำร์ดิออด 

บนไมโครโฟน เอเคจี รุ่น ซีเค 33 

ที่มำ : (CK33 High-Performance Hypercardiod Condenser  

Microphone Capsule. 2016 : 1) 

 

  3. แบบรับสัญญาณสองทาง (Bi - directional) 

   ไมโครโฟนแบบรับสัญญำณเสียงสองทำง หรือ Bi - directional เป็นไมโครโฟนที่
สำมำรถรับคลื่นเสียงได้พร้อมกันได้จำก 2 ทิศทำงตรงข้ำมกัน ข้อดีของกำรรับสัญญำณของไมโครโฟน
แบบนี้คือ เหมำะส ำหรับกำรใช้แบบเฉพำะเจำะจงที่ต้องกำรเสียงจำกสองแหล่งที่เฉพำะเจำะจงเข้ำมำ
พร้อม ๆ กัน ได้แก่ กำรใช้ไมโครโฟนในกำรสัมภำษณ์ หรือกำรร้องเพลงคูด่้วยไมโครโฟนเพียงตัวเดียว 

ข้อเสียคือ เป็นไมโครโฟนที่ใช้ได้อย่ำงค่อนข้ำงเฉพำะเจำะจง จึงไม่เหมำะกับใช้ในงำนทั่วไป 
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ภำพที่ 4.15 ลักษณะกำรรับสัญญำณของไมโครโฟนแบบรับสัญญำณสองทำง  

ที่มำ : (Audio Engineering - Sound Reinforcement System, 2016 : 15) 

 

 
ภำพที่ 4.16 สัญลักษณ์กำรรับสัญญำณเสียงแบบรับสัญญำณสองทำง 

ที่มำ : (Oktava MK-012, 2016 : 1) 

 อย่ำงไรก็ตำมกำรเลือกใช้ไมโครโฟนส ำหรับงำนระบบเสียง พี .เอ. จะต้องค ำนึงถึง
องค์ประกอบ ลักษณะกำรท ำงำน หน้ำที่กำรท ำงำน ตลอดจนควำมเหมำะสมของระบบงำนที่จะติดตั้ง 
หรือน ำไปใช้งำน เพ่ือให้ได้คุณภำพ ประสิทธิภำพ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆ อันจะเกิดขึ้นในกำร
ปฏิบัติงำน อีกทั้งเพ่ือลดปัญหำทำงเทคนิคที่จะเกิดข้ึนอีกด้วย 
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บทสรุป 
 ไมโครโฟนคืออุปกรณ์รับเสียงที่ท ำหน้ำที่เปลี่ยนจำกกำรสั่นสะเทือนให้เป็นสัญญำณไฟฟ้ำ 
ไมโครโฟนที่ใช้ในงำนระบบเสียง พี.เอ. หลัก ๆ มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ไดนำมิคไมโครโฟน และ
คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน กำรตอบสนองควำมถี่ของไมโครโฟนนั้น เป็นลักษณะพิเศษของไมโครโฟน
แต่ละรุ่น ที่มีควำมสำมำรถในกำรรับสัญญำณเสียงในย่ำนควำมถี่เสียงที่แตกต่ำงกัน เรำควรเลือก
ไมโครโฟนที่มีกำรตอบสนองควำมถี่ที่เหมำะสมกับเครื่องดนตรีหรือแหล่งก ำเนิดเสียง เพ่ือคุณภำพ 
ประสิทธิภำพและเป็นกำรลดควำมผิดเพ้ียนที่จะเกิดขึ้นได้  คุณสมบัติทำงเอำท์พุทของไมโครโฟน
สำมำรถจ ำแนกได้เป็น ค่ำอัตรำกำรเกิดสัญญำณรบกวน เซนซิติวิตี้  อัตรำกำรทนต่อควำมดังสูงสุด
และอิมพีแดนซ์ ทิศทำงในกำรรับสัญญำณของไมโครโฟนนั้นสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 3 ลักษณะหลัก 
ได้แก่ แบบรับสัญญำณรอบทิศทำง (โอมนิไดเร็คชันแนล) แบบคำร์ดิออด แบบไฮเปอร์คำร์ดิออด  

และแบบรับสัญญำณสองทำง (ไบไดเร็คชันแนล) เรำควรเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมำะกับเครื่องดนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

ค าถามท้ายบท 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ไมโครโฟนชนิดใดที่สำมำรถท ำงำนได้โดยไม่ต้องมีไฟเลี้ยงจ่ำยให้ 
 ก. ไดนำมิคไมโครโฟน    ข. คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน 

 ค. ไวเลสไมโครโฟน     ง. เฮดเซ็ตไมโครโฟน 

 จ. ถูกทุกข้อ 

2. ไมโครโฟนชนิดใดที่สำมำรถรับสัญญำณ (Pickup) ได้ดีที่สุด 

 ก. ไมค์ ชัวร์ รุ่นเอสเอ็ม 58  ข. ไมค์ เอเคจี รุ่น ดี 1 

 ค. ไมค์ ชัวร์ รุ่นเอสเอ็ม 57    ง. ไดนำมิคไมโครโฟน 

 จ. คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน 

3. เหตุใดคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน จึงมคี่ำอัตรำกำรเกิดสัญญำณรบกวนมำกกว่ำไดนำมิคไมโครโฟน 

 ก. รับควำมถ่ีสูงได้ดีกว่ำ    ข. เพรำะใช้ไฟเลี้ยง 48V 

 ค. เนื้อเสียงมำกกว่ำ     ง. รับสัญญำณได้มำกและมีกำรขยำยสัญญำณ 

 จ. คุณภำพต่ ำ 
4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะพิเศษของคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน 

 ก. รับเสียงแหลมได้ดี    ข. ไวต่อสัญญำณเสียง 
 ค. โครงสร้ำงมีแผ่นเพลท  ง. แฟนทอมเพำเวอร์ 
 ง. มีขดลวดเคลื่อนที่ 
5. เซนซิติวิตี้ของไมโครโฟนในข้อใดจัดอยู่ในระดับสูง 
 ก. -55dB         ข. -65dB 

  ค. -75dB        ง. -85dB 

  จ. 0dB 

6. หูคนเรำจะสำมำรถจับค่ำ อัตรำควำมเพ้ียนของสัญญำณได้ตั้งแต่ก่ีเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

 ก. 0.5%        ข. 1% 

 ค. 2%         ง. 3% 

 จ. 5% 

7. ข้อใดคือควำมหมำยของอัตรำกำรทนต่อควำมดังสูงสุด (Maximum SPL Rating) 

 ก. กำรทนต่อแรงกระแทกของไมโครโฟน ข. กำรทนต่อแรงกดดันของไมโครโฟน 

 ค. กำรทนต่อแรงบีบอัดของไมโครโฟน ง. กำรทนต่อควำมดังสูงสุดของไมโครโฟน 

 จ. กำรทนต่อแรงเสียดทำนของไมโครโฟน 
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8. หำกเรำจะเลือกไมโครโฟนไปใช้ส ำหรับรับสัญญำณจำกกลองเรำควรเลือกไมโครโฟนที่มีทิศทำงใน
กำรรับสัญญำณแบบใด จึงจะสำมำรถลดกำรแทรกของเสียงจำกกลองแต่ละใบใด้มำกท่ีสุด 

 ก. คำร์ดิออด       ข. ไฮเปอณ์คำดิออด 

 ค. ซูเปอร์คำร์ดิออด     ง. ไบไดเร็คชันแนล 

 จ. โอมนิไดเร็คชันแนล 

9. สัญลักษณ์   ที่ปรำกฏบนไมโครโฟนหมำยถึงอะไร 

 ก. ทิศทำงกำรับสัญญำณแบบคำร์ดิออด 

 ข. ทิศทำงกำรับสัญญำณแบบไฮเปอร์คำดิออด 

 ค. ทิศทำงกำรับสัญญำณแบบซูเปอร์คำร์ดิออด      

 ง. ทิศทำงกำรับสัญญำณแบบไบไดเร็คชันแนล 

 จ. ทิศทำงกำรับสัญญำณแบบโอมนิไดเร็คชันแนล 

10. . สัญลักษณ์             ที่ปรำกฏบนไมโครโฟนหมำยถึงอะไร 

 ก. ทิศทำงกำรับสัญญำณแบบคำร์ดิออด 

 ข. ทิศทำงกำรับสัญญำณแบบไฮเปอร์คำดิออด 

 ค. ทิศทำงกำรับสัญญำณแบบซูเปอร์คำร์ดิออด      

 ง. ทิศทำงกำรับสัญญำณแบบไบไดเร็คชันแนล 

 จ. ทิศทำงกำรับสัญญำณแบบโอมนิไดเร็คชันแนล 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนและการเชื่อมต่อสัญญาณ 

จากเครื่องดนตรีไฟฟ้า 
_______________________________________________________ 
เวลาเรียน 8 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค ์
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1.  ทราบถึงเทคนิคในการจัดวางไมโครโฟนแบบเสตอริโอ  
 2.  ทราบถึงเทคนิคการจัดวางไมโครโฟนส าหรับกลองชุด 

 3.  ทราบถึงหน้าที่ของดีไอบ็อกซ์ (DI Box) และการเชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องดนตรีไฟฟ้า 
 4.  สามารถตอบค าถามท้ายบทได้ 
 

เนื้อหา 

 1.  เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบเสตอริโอ 

 2.  เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนส าหรับกลองชุด 

 3.  ดีไอบ็อกซ์ 
 4.  การเชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องดนตรีไฟฟ้า 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 1.  อธิบายเกริ่นน าถึงหน้าที่และความส าคัญเทคนิคการจัดวางไมโครโฟนและการเชื่อมต่อ
สัญญาณจากเครื่องดนตรีไฟฟ้า  
 2.  บรรยายและอธิบายประกอบ Power Point 

 3.  สาธิตและการปฏิบัติการ 

 4. แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นเนื้อหาสาระร่วมกัน 

 4.  สอบถามความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน 

 5.  ตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1.  Power Point สรุปประเด็นเนื้อหาบทท่ี 5 

 2.  เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 5 

 3.  เครื่องดนตรีไฟฟ้า 
 4.  ตู้แอมป์ส าหรับเครื่องดนตรีไฟฟ้า 
 5.  ดีไอบ็อกซ์ 
 6.  สายสัญญาณ 

 7.  ไมโครโฟน 

 8.  ขาตั้งไมโครโฟน 

 9.  ใบงานค าถามท้ายบทเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจและการตั้งใจเรียน 

 2.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการ
ซักถามของนักศึกษา 
 3.  ตรวจผลการจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 
 



 

 

บทท่ี 5 

เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนและการเชื่อมต่อสัญญาณ 

จากเครื่องดนตรีไฟฟ้า 
 

 เทคนิคในการจัดวางไมโครโฟนส าหรับงานระบบเสี ยง พี.เอ. นั้นมีเทคนิควิธีการที่
หลากหลายอันเนื่องมาจากเสียงของเครื่องดนตรี เสียงร้อง หรือเสียงอ่ืน  ๆ ที่ เราได้ยินนั้นมี
รายละเอียดและลักษณะการก าเนิดของสัญญาณที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นในบทนี้จะกล่าวถึง
เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เราสามารถน าไปใช้กับระบบงาน หรือระบบเสียง    
พี.เอ. ได้ 
 

เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบเสตอริโอ 

 เทคนิคในการจัดวางไมโครโฟนแบบเสตอริโอนี้ เป็นการจัดวางไมโครโฟนเพ่ือรับ
สัญญาณเสียงจากเครื่องดนตรี หรือแหล่งก าเนิดเสียงที่มีลักษณะเป็นกลุ่ม เช่น เสียงคอร์รัส กลุ่ม
เครื่องดนตรีต่าง ๆ ในวงออร์เคสตรา หรือเครื่องดนตรีที่มีระยะห่างของเสียงกว้าง ๆ เช่น อะคูสติก
เปียโน เป็นต้น 

 ในการจัดวางไมโครโฟนแบบเสตอริโอในรูปแบบต่าง ๆ นั้นเราควรค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ (Gibson, 2011 : 161) 

  1. มุม หรือองศาในการรับสัญญาณเสียงจากเครื่องดนตรี หรือกลุ่มของเครื่องดนตรีที่
ไมโครโฟนเมื่อติดตั้ง หรือจัดวางแล้วสามารถรับสัญญาณเข้ามาได้ ซึ่งหากจัดวางไม่ดีก็อาจจะไม่ได้
เสียงครบตามท่ีต้องการ 

  2. ระยะห่างของการจัดวางไมโครโฟน หากจัดวางใกล้เกินไปก็อาจจะท าให้ไมโครโฟน
ดังกล่าวรับสัญญาณเสียงได้เฉพาะที่อยู่ใกล้  ๆ หรือถ้าห่างเกินไปก็อาจจะได้รับสัญญาณเสียงจาก
เครื่องดนตรี หรือกลุ่มเครื่องดนตรีข้าง ๆ ด้วยเช่นกัน 

  3. ขนาดของกลุ่มเครื่องดนตรีหรือแหล่งก าเนิดเสียง หากเป็นกลุ่มใหญ่  ๆ หากจะให้
ไมโครโฟนดังกล่าวรับสัญญาณได้หมดอาจจะต้องตั้งไมโครโฟนในระยะทาที่ห่างมาก ดังนั้นเราอาจจะ
ติดตั้งไมโครโฟนเป็นหลายชุดโดยพิจารณาจากระยะห่าง มุม องศา ในการรับสัญญาณเสียงให้
ต่อเนื่องกันก็ได ้

  4. เกน หรือทริมในการขยายสัญญาณ ซึ่งหากระยะห่าง และมุม องศา ของการจัดวาง
ไมโครโฟนห่างกันเกินไปก็อาจจะท าให้ต้องเพ่ิมเกน หรือ ทริม มากท าให้อัตราการเกิดการหอน หรือ
การฟีดแบ็ค เกิดขึ้นได้ง่าย 
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 อย่างไรก็ดีเราควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้ควบคู่ไปกันกับพ้ืนที่ สถานการณ์ อุปกรณ์ รวมถึง
ลักษณะของงาน พี.เอ. ด้วย ซึ่งเทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบเสตอริโอมีดังต่อไปนี้  (Gibson, 

2011 : 162) 

 1. แบบเอ็กซ์วาย (X – Y) เป็นการจัดวางไมโครโฟนเพ่ือรับสัญญาณเสียงแบบเสตอริโอ
โดยการจัดวางไมโครโฟนไขว้กันโดยไมโครโฟนทั้งสองตัวจะต้องท ามุมกันที่ 90 องศา การแพน
สัญญาณจะต้องท าให้ถูกต้องเนื่องจากไมโครโฟนด้านขวาจะเอียงไปรับสัญญาณด้านซ้ายและ
ไมโครโฟนด้านซ้ายจะรับสัญญาณเสียงด้านขวา มุมในการรับสัญญาณของการจัดวางไมโครโฟนแบบ 
เอ็กซ์วายนี้จะอยู่ระหว่าง 90 ถึง 120 องศา โดยสามารถจัดวางเพ่ือรับสัญญาณเสียงได้ทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบนี้ต้องใช้ไมโครโฟนที่มีทิศทางในการรับสัญญาณแบบคาร์ดิ
ออดที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งสองตัว โดยมีระยะในการรับสัญญาณเสียงเครื่องดนตรีแบบอะคูสติกที่
ดีอยู่ระหว่าง 3 - 10 ฟุต ข้อควรพึงระวังอย่างหนึ่งในการจัดวางไมโครโฟนแบบนี้ก็คือ เฟส ของ
ไมโครโฟนทั้งสองตัวต้องไม่หักล้างกัน กล่าวคือควรอินเฟส หรือเป็นเฟสเดียวกัน 

 
ภาพที่ 5.1 เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบเอ็กซ์วาย 

ที่มา : (Stereo Microphone Techniques, 2016 : 3) 
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ภาพที่ 5.2 การจัดวางไมโครโฟนแบบเอ็กซ์วาย 

ที่มา : (Audio Engineering - Sound Reinforcement System, 2016 : 25) 

 

 2. แบบสเปชแพร์ (Spaced Pair) เป็นการจัดวางไมโครโฟนแบบเสตอริโอโดยใช้
ไมโครโฟนที่มีการรับสัญญาณแบบรอบทิศทาง หรือทิศทางเดียวสองตัวจัดวางด้านหน้าของเครื่อง
ดนตรี วงดนตรี หรือกลุ่มเครื่องดนตรี โดยระยะห่างระหว่างไมโครโฟนทั้งสองตัวจะอยู่ระหว่าง 1 - 12 
ฟุต หรือจัดเป็น 1/3 - 1/2 ของครึ่งหนึ่งของความกว้างของวงดนตรี เครื่องดนตรี กลุ่มของเครื่อง
ดนตรีหรือแหล่งก าเนิดเสียงดังภาพที่ 5.3  

 
ภาพที่ 5.3 การจัดวางไมโครโฟนแบบสเปชแพร์ 

ที่มา : (Stereo Microphone Techniques, 2016 : 12) 

 

 3. แบบเสปชแพร์และฉากกั้น (Spaced Pair with Baffle) มีลักษณะการจัดวาง
ไมโครโฟนคล้ายแบบเสปชแพร์แต่จะมีแผ่นกั้นกลางระหว่างไมโครโฟนทั้งสองตัวซึ่งอาจจะใช้แผ่นซับ
เสียงก้ันกลางก็ได้ สามารถรับสัญญาณเสียงเครื่องดนตรีที่มีขนาดเล็ก ไม่กว้างมากนักเช่น เพอร์คัสชั่น 
เป็นต้น 
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ภาพที่ 5.4 การจัดวางไมโครโฟนแบบเสปชแพร์และฉากก้ัน 

ที่มา : (Stereo Microphone Techniques, 2016 : 8) 

 

 4. แบบบบลัมเลี่ยน (Crossed Bidirectional Blumlein Configuration) หรือเรียก
สั้น ๆ ว่า บลัมเลี่ยน เป็นการพัฒนาการจัดวางไมโครโฟนจากแบบ เอ็กซ์วาย โดยเปลี่ยนมาใช้
ไมโครโฟนที่มีทิศทางในการรับสัญญาณแบบ ไบไดเร็คชาแนล ซึ่งสามารถรับสัญญาณเสียงได้
สองทิศทางพร้อม ๆ กันดังภาพที่ 5.5  

 
ภาพที่ 5.5 การจัดวางไมโครโฟนแบบบลัมเลี่ยน 

ที่มา : (Stereo Microphone Techniques, 2016 : 5) 

 

 5. แบบเอ็มเอส (MS (Mid - Side) Configuration) เป็นการจัดวางไมโครโฟนในระบบ
เสตอริโอที่สามารถรับสัญญาณเสียงได้ถึง 180 องศา โดยการใช้ไมโครโฟนที่มีการรับสัญญาณแบบ
คาร์ดิออดและไบไดเร็คชาแนลร่วมกัน 
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ภาพที่ 5.6 การจัดวางไมโครโฟนแบ เอ็มเอส 

ที่มา : (Stereo Microphone Techniques, 2016 : 4) 

 

 จากภาพที่ 5.6 ไมโครโฟนมิด (Mid) จะเป็นไมโครโฟนที่มีทิศทางในการรับสัญญาณแบบ
คาร์ดิออดเมื่อเชื่อมต่อกับมิกเซอร์คอนโซลจะแพนสัญญาณไว้ตรงกลางให้ขนาดและความสามารถใน
การรับสัญญาณเท่ากัน ส่วนไมโครโฟนที่ท าหน้าที่ไซด์ (Side) นั้น จะใช้ไมโครโฟนที่มีทิศทางการรับ
สัญญาณแบบไบไดเร็คชาแนล ซึ่งสามารถรับสัญญาณได้สองทางเมื่อเชื่อมต่อกับมิกเซอร์คอนโซลจะ
ใช้สัญญาณสองช่อง ช่องหนึ่งแพนด้านซ้ายให้เฟสสัญญาณเป็นแบบปกติ อีกช่องแพนมาด้านขวาแล้ว
กลับเฟสของสัญญาณก็จะได้การจัดวางไมโครโฟนแบบเอ็มเอส หรือมิดไซด์ 
 6. แบบโออาร์ทีเอฟ (ORTF Configuration) การจัดวางไมโครโฟนแบบนี้พัฒนาโดย 
Office de Radiodiffusion Television Francais (ORTF) ประเทศฝรั่งเศส ในราวปี ค.ศ.1960 การ
จัดวางไมโครโฟนแบบนี้มีลักษณะคล้ายกันกับแบบเอ็กซ์วาย แตกต่างกันตรงที่ไมโครโฟนสองตัวจะ
วางห่างกัน 17 เซนติเมตร และท ามุม 110 องศา การจัดวางไมโครโฟนแบบนี้จะเหมาะกับการรับ
สัญญาณเสียงที่มีลักษณะกลมกลืนกันในระยะใกล้ ๆ ได้ดีกว่าแบบเอ็กซ์วาย 

 
ภาพที่ 5.7 การจัดวางไมโครโฟนแบบโออาร์ทีเอฟ 

ที่มา : (Stereo Microphone Techniques, 2016 : 6) 
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เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนส าหรับกลองชุด 
 กลองชุด (Drum set) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบที่ไปด้วยกลองหลายใบ อาทิ 
เบสดรัม, สแนร์, กลองทอม, ไฮ - แฮท และฉาบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งกลองและอุปกรณ์แต่ละชิ้นนั้นมี
ลักษณะเสียงที่ดังและมีความถี่ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการจัดวางไมโครโฟนส าหรับกลองชุดจึง
ควรพิจารณาในเรื่องของการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนที่จะน ามารับสัญญาณเสียงกลอง หรือที่
เราเรียกกันติดปากว่าเอาไมค์มาจ่อกลอง การเอาไมค์มาจ่อกลองก็คือการโคลสไมค์กิ้ง (Close 

Miking) นั่นเอง นอกนากนี้แล้วยังต้องค านึงถึงทิศทางในการรับสัญญาณของไมโครโฟนนั้น ๆ ด้วย 
เนื่องจากกลองมีลักษณะเสียงที่ดัง หากเลือกใช้ไมโครโฟนที่รับสัญญาณเสียงหลายทิศทางอาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการปรับแต่ง ตลอดจนการติดตั้งก็ได้ (ฮิเดกิ  มอริ, 2558 : 56) 

 โดยปกติการจัดวางไมโครโฟนส ากรับกลองชุดนั้นเราสามารถติดตั้ง ไมโครโฟนเพ่ือรับ
สัญญาณเสียงได้ด้วยสแตนด์ไมค์ทั่วไป หรือคลิปส าหรับจับไมโครโฟนที่ออกแบบมาใช้กับกลองชุด
โดยเฉพาะดังภาพ 

 
ภาพที่ 5.8 ขาจับไมโครโฟนส าหรับกลองชุด 

ที่มา : (Alice Studio Recording, 2016 : 15) 

 

 เบสดรัม (Bass Drum) 

 ต าแหน่งของไมโครโฟนที่จ่อเบสดรัมควรมีระยะที่ไม่ลึกหรือออกห่างจนเกินไป เนื่องจากถ้า
เราจัดวางมโครโฟนเข้าไปลึกจนเกินไปก็จะได้เสียงที่ทึบ หรือถ้าจัดวางห่างจนเกินไปก็อาจจะท าให้
ไมโครโฟนดังกล่าวต้องมีเกนที่สูงและรับเอาเสียงเครื่องดนตรีอ่ืนมาด้วยก็ได้ ระยะที่พอดีราวเสมอกับ
หนังกลอง ควรใช้การปรับมุมช่วยด้วย ไม่ควรน าไมโครโฟนยัดใส่ หรือวางไว้ในเบสดรัมเนื่องจาก
อาจจะเกิดเสียงรบกวนที่เกิดจากการสะเทือนของไมโครโฟน ควรใช้ขาไมโครโฟนจับให้แน่น ควรเลือก
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ไมโครโฟนที่สามารถตอบสนองความถี่ต่ าได้ดี และมีการรับสัญญาณแบบทิศทางเดียว หรือคาร์ดิออด 
หรือเลือกใช้ไมโครโฟนที่ออกแบบมาใช้กับเบสดรัมโดยเฉพาะ 

 

 
ภาพที่ 5.9 การจัดวางไมโครโฟนส าหรับเบสดรัม 

ที่มา : (Alice Studio Recording, 2016 : 15) 

 

 สแนร์ดรัม (Snare Drum) 

 เสียงของสแนร์ดรัมเกิดจากการผสมผสานระหว่างเสียงของหนังกลองด้านบน รวมกับเสียง
ของแส้ด้านล่าง ดังนั้นหากเลือกใช้ไมโครโฟนจ่อแสนร์เพียงตัวเดียวแล้ว ควรจัดต าแหน่งให้สามารถ
รับเสียงทั้งสองด้านที่ใกล้เคียงกัน แต่หากเป็นการจัดไมโครโฟนแบบ 2 ตัว ก็ควรมีการปรับความดัง
ของเสียงให้สมดุลกัน และควรมีการกลับเฟสของไมโครโฟนด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากมิฉะนั้นแล้วจะ
เดการหักล้างของสัญญาณกันเนื่องจากสัญญาณเอาท์ออฟเฟสกัน ซึ่งหากไม่มีสวิตช์ปรับที่มิกเซอร์ก็ให้
กลับขั้วสายไมโครโฟน โดยการบัดกรีสลับกันระหว่างข้ัว 2 และขั้ว 3 ไมโครโฟนที่ใช้ควรเป็นแบบคาร์
ดิออดและสามารถตอบสนองความถี่ในย่านของกลองสแนร์ได้ 

 
ภาพที่ 5.10 เฟสของเสียงกลองสแนร์ 

ที่มา : (4 Tips for Recording Your Snare Drum, 2016 : 2) 
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 กลองทอม (Tom Drum) 

 การใช้กลองทอมในกลองชุดนั้นขึ้นอยู่กับความชอบ หรือรสนิยมและแนวดนตรี หากใช้
กลองทอมหลาย ๆ ใบนั้นการใช้ขาไมค์อาจจะไม่สะดวก ควรใช้คลิปส าหรับไมโครโฟนติดตั้งจะสะดวก
กว่าส่วนไมโครโฟนก็ควรเลือกให้เหมาะสมทั้งทิศทางในการรับสัญญาณเสียงและการตอบสนอง
ความถี่ หรืออาจจะเลือกใช้ไมโครโฟนที่เป็นเซ็ทส าหรับกลอง 
 

 
ภาพที่ 5.11 การจัดวางไมโครโฟนส าหรับกลองทอม 

ที่มา : (Alice Studio Recording, 2016 : 16) 

 

 ไฮ – แฮท (Hi – Hat) 

 ไฮแฮทเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลม หรือมีความถี่สูงนั่นเอง ดังนั้นควรเลือกใช้ไมโครโฟน
ที่สามารถตอบสนองความถี่สูงได้ดี หรือเลือกใช้คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนก็จะได้เสียงแหลมที่คมชัด
ยิ่งขึ้น ลักษณะการบรรเลงของ ไฮ – แฮท มีการเหยียบ เปิด – ปิด ซึ่งจะท าให้เกิดลมออกมาด้านข้าง
ของ ไฮ - แฮท ด้วย เมื่อใช้ไมโครโฟนจ่อก็จะได้ยินเสียงลมออกมาด้วยยิ่งไมโครโฟนที่ไวต่อเสียงอย่าง
คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนแล้วเสียงลมก็ยิ่งชัด ซึ่งเราถือว่ามันเป็นเสียงรบกวน หรือนอยส์ วิธีการแก้ไข
เพ่ือลดเสียงรบกวนดังกล่าวเราควรเอียงไมโครโฟนที่รับสัญญาณเสียง ไฮ – แฮท เป็นมุมประมาณ  
45 องศา ก็จะสามารถลดเสียงลมให้น้อยลงได้ 
 อีกประการหนึ่งคือ มือกลองส่วนใหญ่มักตั้ง ไฮ – แฮท ไว้ใกล้กับกลองสแนร์ท าให้มีเสียง
จากกลองสแนร์เข้าไมโครโฟนที่จ่อ ไฮ – แฮท การแก้ไขสามารถท าได้โดยการเลื่อนต าแน่งและใช้
ความเอียงของ ไฮ – แฮท เข้าช่วย พร้อมใช้การปรับแต่งเสียงจากอีควอไลเซอร์บนมิกเซอร์ พร้อมทั้ง
ใช้ โลว์คัท หรือ ไฮพาสฟิลเตอร์ เพ่ือตัดย่านความถ่ีต่ า หรือเสียงทุ้มออก 

 



89 

 

 
ภาพที่ 5.12 การจัดวางไมโครโฟนส าหรับ ไฮ – แฮท 

ที่มา : (Alice Studio Recording, 2016 : 16) 

 

 ไมค์โอเวอร์เฮด (Overhead) 

 การจัดวางไมโครโฟนโอเวอร์เฮด เป็นการจัดวางไมโครโฟนไว้ให้อยู่ด้านบนของกลองชุดทั้ง
ด้าน ซ้ายและด้านขวา โดยจะมีลักษณะการวางต าแหน่งตามวัตถุประสงค์ของการจัดวางไมโครโฟน 
โอเวอร์เฮด อยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ 

  1. เพื่อรับเสียงกลองชุดทั้งหมด จะใช้การจัดวางไมโครโฟนโอเวอร์เฮดแบบนี้ในกรณีที่
ไม่ได้จ่อไมโครโฟนที่กลองสแนร์และกลองทอม โดยจะก าหนดทิศทางของไมโครโฟนไปที่กลองสแนร์
และกลองทอม 

 
ภาพที่ 5.13 การจัดวางไมโครโฟนโอเวอร์เฮดเพ่ือรับเสียงกลองชุดทั้งหมด 

ที่มา : (Alice Studio Recording, 2016 : 21) 
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  2. เพื่อรับเสียงเฉพาะฉาบ (Cymbal) หากเรามีวัตถุประสงค์เช่นนี้แล้ว การจัดวาง
ต าแหน่งของไมโครโฟนจะวางใกล้กับฉาบ และควรปรับแต่งอีควอไลเซอร์ในช่องสัญญาณในมิกเซอร์
ให้นับเสียงในย่านความถี่สูงหรือเสียงแหลมหรือใช้โลว์คัท เพ่ือลดเสียงทุ้มของกลองที่เข้าไมโครโฟน
ดังกล่าว การเลือกใช้ไมโครโฟนโอเวอร์เฮด นี้ไมโครโฟนทั้งสองตัวควรเป็นรุ่นเดียวกันเพ่ือให้คุณภาพ
เสียงที่ออกมาไม่ต่างกัน หรือถ้าใช้ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ก็จะได้เสียงที่คมชัดยิ่งขึ้น 

 

 
ภาพที่ 5.13 การจัดวางไมโครโฟนโอเวอร์เฮดเพ่ือรับเสียงฉาบ 

ที่มา : (Alice Studio Recording, 2016 : 21) 

ดีไอบ็อกซ์  
 ดีไอบ็อกซ์ หรือชื่อเต็มว่าไดเร็คอินเจ็คชั่น (Direct Injection Box) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เปลี่ยนสัญญาณท่ีเป็นไฮอิมพีแดนซ์ (Hi–Z) และสัญญาณแบบอันบาลานซ์ ให้เป็นโลว์อิมพีแดนซ์ และ
สัญญาณแบบบาลานซ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งสัญญาณจากเครื่องดนตรีไฟฟ้าไปยังมิกเซอร์โดยดีไอ
บอกซ์จะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ (ฮิเดกิ  มอริ, 2558 : 67) 

  1. แบบแอคทีฟ (Active) เป็นแบบที่ต้องใช้แบตเตอร์รี่หรือไม่ก็ต้องมีไฟจากแฟนทอม
พาวเวอร์จากภายนอกเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีวงจรทางอีเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้า 
  2. แบบพาสซีพ (Passive)  แบบนี้ ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ ยงวงจร ปกติจะมีหม้ อแปลง
(Transformer) ท าหน้าที่เป็นตัวเหนี่ยวน าสัญญาณเสียงในตัวจึงไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงหรือเรียกกันอีก
อย่างหนึ่งว่า แมชชิ่ง (Matching) นั่นเอง 
 สัญญาณที่ผ่านดีไอบ็อกซ์แล้วจะถูกเปลี่ยนให้เป็นโลว์อิมพีแดนซ์และสัญญาณแบบบาลานซ์ 
ข้อดีของการใช้ดีไอบ็อกซ์คือเมื่อต้องใช้การต่อสายสัญญาณที่ยาว ๆ ไกล ๆ เพ่ือส่งไปยังมิกเซอร์ก็จะ
ยังคงรักษาคุณภาพของสัญญาณได้อย่างดีทั้งนี้ยังข้ึนอยู่กับคุณภาพของดีไอบ็อกซ์ที่ออกแบบเฉพาะแต่
ละรุ่น แต่ละบริษัทผู้ผลิตอีกด้วย 
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ภาพที่ 5.14 ดีไอบ็อกซ์ 

ที่มา : (DI-1 Direct Box, 2016 : 1) 

 

 ฟังชั่นและจุดเชื่อมต่อของดีไอบ็อกซ์ 
 ดีไอบ็อกซ์ เป็นอุปกรณ์แมชชีงสัญญาณและอิมพีแดนซ์ที่มีหลายบริษัทผลิตและจัดจ าหน่าย
ในท้องตลาด หากแต่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เหมือนกัน แตกต่างกันตรงคุณภาพ ความสามารถ
และฟังก์ชั่นต่าง ๆ เท่านั้น ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเพียง 1 รุ่นเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.15 ดีไอบ็อกซ์ ด้านหน้า - ด้านหลัง - ด้านบน 

 

 จากภาพที่ 5.15 เป็นจุดเชื่อมต่อและปุ่มปรับฟังก์ชั่นการท างานของดีไอบ็อกซ์ ดังจะ
อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

4 3 2 1 5 

6 7 8 
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  หมายเลข 1 อันบาลานซ์เอาท์ (Unbalance Out) คือ ช่องสัญญาณเอาท์พุทที่มี
รูปแบบของสัญญาณเป็นแบบอันบาลานซ์และมีอิมพีแดนซ์เป็นแบบไฮอิมพีแดนซ์ 
  หมายเลข 2 พาราเลลเอาท์ (Para Out) เป็นช่องที่ต่อสัญญาณขนานกันกับช่อง
อินพุท กล่าวคือ สัญญาณอินพุทเป็นอย่างไรเมื่อเชื่อมต่อกับช่องนี้ก็จะได้สัญญาณเช่นเดียวกันทุก
ประการ 
  หมายเลข 3 อินพุท (Input) คือช่องรับ หรือต่อสัญญาณจากเครื่องดนตรี 
  หมายเลข 4 เพาเวอร์ (Power) คือสวิตช์เลือกเปิดแบบปกติเมื่อเลื่อนมาทางด้านขวา 
และเปิด - ปิด อัตโนมัติ เมื่อมีการเสียบสายสัญญาณอินพุท เมื่อเลื่อนมาทางด้านซ้าย 

  หมายเลข 5 คือสวิตช์เลือกขนาดความแรงของสัญญาณเอาท์พุทโดยมีค่าสูงสุดที่ 0 dB, 

-20 dB และ -40dB ตามล าดับ 

  หมายเลข 6 บาลานซ์เอาท์ (Balance Out Out) คือ ช่องสัญญาณเอาท์พุทที่มี
รูปแบบของสัญญาณเป็นแบบบาลานซ์และมีอิมพีแดนซ์เป็นแบบโลว์อิมพีแดนซ์ นอกจากนี้
ช่องสัญญาณช่องนี้ยังสามารถรับไฟเลี้ยงขนาด 48 โวลต์ จากการแฟนทอมพาวเวอร์จากมิกเซอร์ได้
อีกด้วย 

  หมายเลข 7 นอร์มอล – อินเวิร์ท (Nor – Inv) คือสวิตช์ที่เลือกปรับเฟสของสัญญาณ
เอาท์พุท โดย Nor หมายถึงนอร์มอล (Normal) คือไม่มีการกระท าใด ๆ กับสัญญาณเอาท์พุท และ 
Inv หมายถึงอินเวิร์ท (Invert) คือการกลับเฟสของสัญญาณนั่นเอง 
  หมายเลข 8 กราวด์ลิฟท์ (Nor – Lift) คือสวิชที่เลือกการเชื่อมต่อกราวด์แบบปกติ 
(Nor) หรือมีการตัด หรือยกกราวด์ออก (Lift) ฟังก์ชั่นนี้จะใช้ในกรณีเกิดมีสัญญาณอินพุทเข้ามาที่
กราวด์แล้วเกิดเสียงรบกวน 

  

การเชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องดนตรีไฟฟ้า 
 การเชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องดนตรีไฟฟ้าไปยังช่องสัญญาณในมิกเซอร์คอนโซลนั้นเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการจัดระบบเสียง พี.เอ. ซึ่งเครื่องดนตรีไฟฟ้าหมายถึงเครื่องดนตรีที่มีอุปกรณ์
ในการรับสัญญาณเสียงของเครื่องดนตรีนั้น ๆ แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเพ่ือนกไปปรับแต่ง
หรือขยายก าลังต่อไป อาทิเช่น กีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า คีย์บอร์ด เป็นต้น 

 การเชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องดนตรีไฟฟ้าสามารถจ าแนกวิธีการได้ดังนี้ (Gibson, 2011 : 

300) 

  1. เชื่อมต่อโดยตรง (Patching Direct) เป็นการเชื่อมต่อสัญญาณแบบง่าย ๆ ใช้
อุปกรณ์ไม่มาก เป็นการเชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องดนตรีเข้ากับช่องสัญญาณของมิกเซอร์โดยตรง 
เช่น จากกีตาร์ไฟฟ้าผ่านเอฟเฟกตก์ีตาร์ไปยังช่องสัญญาณไลน์(Line)ในมิกเซอร์โดยตรง หรือเชื่อมต่อ
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สัญญาณผ่านดีไอบ็อกซ์ไปยังช่องไมโครโฟนอินในช่องสัญญาณของมิกเซอร์ การใช้ดีไอบ็อกซ์จะช่วย
รักษาคุณภาพของสัญญาณและท าการแมชชิ่งกับไมโครโฟนอินพุทด้วย ดังนั้นในกรณีต้องใช้สาย   
ยาว ๆ ควรใช้ดีไอบ็อกซ์ด้วย ข้อดีของการเชื่อมต่อสัญญาณแบบนี้คือประหยัด แต่ข้อเสียคือต้องมี
มอนิเตอร์และนักดนตรีไม่สามารถควบคุมมอนิเตอร์ได้เอง 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.16 การเชื่อมต่อสัญญาณโดยตรง 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.17 การเชื่อมต่อสัญญาณโดยตรงผ่านดีไอบ็อกซ์ 
 

  2. เชื่อมต่อจากไลน์เอาท์และสปีคเกอร์เอาท์พุท (Line Output and Speaker 

Output) การเชื่อมต่อสัญญาณแบบนี้จะใช้ฟังก์ชั่นไลน์เอาท์ (Line Out) และสปีคเกอร์เอาท์พุทในตู้
แอป์ส าหรับเครื่องดนตรีไฟฟ้า เช่น ตู้แอป์กีตาร์ ตู้แอป์เบส เป็นต้น โดยเชื่อมต่อจากไลน์เอาท์ไป
ยังไลน์อินพุทของมิกเซอร์โดยตรง หรือจากสปีคเกอร์เอาท์พุทไปยังดีไอบ็อกซ์เชื่อมต่อไปยังช่อง
ไมโครโฟนอินของมิกเซอร์ ข้อดีของการเชื่อมต่อสัญญาณแบบนี้คือนักดนตรีสามารถปรับแต่งเสียง
จากตู้แอมป์ได้เอง แต่เมื่อมีการปรับแต่งทุกครั้งก็จะส่งผลกระทบมายังสัญญาณที่ส่งมายังมิกเซอร์ด้วย
ทุกครั้งไป ซาวด์เอ็นจิเนียร์ก็ต้องคอยปรับแก้ทุกครั้งด้วยเช่นกัน 
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ภาพที่ 5.18 การเชื่อมต่อสัญญาณจากไลน์เอาท์ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.19 การเชื่อมต่อสัญญาณจากสปีคเกอร์เอาท์ 
 

  3. การใช้ไมโครโฟนรับสัญญาณจากตู้ล าโพง ตู้แอมป์ส าหรับเครื่องดนตรีไฟฟ้าจะมีตู้
ล าโพง (Cabinet) ที่ท าหน้าที่มอนิเตอร์เสียงเครื่องดนตรีจากการปรับแต่งของนักดนตรี โดยนักดนตรี
จะปรับแต่งเสียงตามสไตล์เพลงหรือรสนิยมของตนเอง เราจะเอาสัญญาณเสียงที่นักดนตรีปรับแต่งเข้า
มายังมิดเซอร์ได้ด้วยการใช้ไมโครโฟนจ่อที่หน้าตู้ล าโพงตรงดอกล าโพง การจัดวางไมโครโฟนไม่ควรให้
ห่างจากหน้าตู้ล าโพงมากนักเพราะอาจะได้เสียงจากเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ เข้ามาด้วย ควรจ่อเสมอกับ
ล าโพง หรือหากมีตะแกรงติดที่หน้าตู้ล าโพงก็ควรขยับไมโครโฟนไม่ให้ติดกับตะแกรงเนื่องจากอาจจะ
เกิดเสียงรบกวนได้ หากเราจัดวางไมโครโฟนไว้ที่ต าแหน่งตรงกลางดอกล าโพงสัญญาณเสียงจะมี
ลักษณะใส แหลม หากขยับออกมาด้านข้างเรื่อย ๆ สัญญาณเสียงก็จะมีลักษณะทุ้มข้ึนเรื่อย ๆ เราควร
ใช้การขยับต าแหน่งไมโครโฟนกับการปรับแต่งอีควอไลเซอร์บนมิกเซอร์ช่วยเพ่ือให้ได้ลักษณะเสียงที่
ต้องการ อนึ่งกรณีที่ตู้ล าโพงมีการแยกความถี่ของล าโพงเป็นแบบสองทาง เช่น ตู้เลสลี่  (Leslie) ของ
แฮมมอนออร์แกน (Hammond Organ) ก็ควรใช้ไมโครโฟนสองตัวจ่อที่ล าโพงเสียงทุ้ม และล าโพง
เสียงแหลมและควรค านึงถึงการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนที่ใช้ด้วยแล้วค่อยปรับสมดุลย์เสียง
จากไมโครโฟนทั้งสอง 
 

Line Out 

Speaker Out 
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ภาพที่ 5.20 แสดงต าแหน่งการจัดวางไมโครโฟนเพ่ือรับสัญญาญเสียงจากตู้ล าโพง 
ที่มา : (How to Mic An Electric Guitar, 2016 : 2) 

 

 
ภาพที่ 5.21 แสดงต าแหน่งการจัดวางไมโครโฟนเพ่ือรับสัญญาญเสียงจากตู้เลสลี่ 

ที่มา : (Armstrong T.,  2016 : 22) 

 

  4. การเชื่อมต่อแบบระบบร่วมระหว่างดีไอบ็อกซ์และไมโครโฟน (Combining the 

Direct and Miking Sound) เป็นการเชื่อมต่อสัญญาณแบบร่วมระหว่าดีไอบ็อกซ์และการจัดวาง
ไมโครโฟนส าหรับรับสัญญาณเสียงจากด้านหน้าของตู้ล าโพงโดยอาศัยฟังก์ชั่นและจุดเชื่อมต่อจากดี
ไอบ็อกซ์ 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.22 แสดงการเชื่อมต่อแบบระบบร่วมระหว่างดีไอบ็อกและไมโครโฟน 

 

  จากภาพที่ 5.22 จากเคื่องดนตรีเชื่อมต่อสัญญาณไปยังอินพุทของดีไอบ็อกซ์ สัญญาณ
เอาท์พุทจากดีไอบ็อกถูกแยกมาใช้งาน 2 ทาง ได่แก่ 

   1. จากพาราเลลเอาท์ หรืออันบาลานซ์เอาท์ เชื่อมต่อไปยังอินพุทของตู้แอมป์ 
สาเหตุที่ต้องใช้ช่องทางสองช่องทางนี้เนื่องจากเป็นแบบ ไฮอิมพีแดนซ์ และสัญญาณแบบอันบาลานซ์
เช่นเดียวกันกับอินพุทของตู้แอป์ จากนั้นน าไมโครโฟนมาจัดวางตามหลักการแล้วเชื่อมต่อไปยัง
ช่องสัญญาณไมโครโฟนอินของมิกเซอร์ เนื่องจากเป็นโลว์อิมพีแดนซ์และสัญญาณแบบบาลานซ์
เช่นเดียวกัน หรือแมชชิ่งกัน 

   2. จากบาลาน์เอาท ์ของดีไอบ็อก ส่งไปยังอินพุทของช่องสัญญาณในมิกเซอร์อีกช่อง
หนึ่ง 
  เราสามารถเลือกใช้การเชื่อมต่อสัญญาณจากช่องสัญญาณใดช่องสัญญาณหนึ่ง หรือใช้
ร่วมกันทั้งสองช่องก็ได้ ในกรณีใช้ร่วมกันนั้นควรระวังเรื่องของเสียงเนื่องจากการใช้ช่องสัญญาณที่เกิด
จากแหล่งก าเนิดเดียวกันจะท าให้มีความดังเพ่ิมข้ึน และมีลักษณะเสียงที่อ้วน หนาขึ้น ซึ่งอาจจะท าให้
เสียงไปกลบเครื่องดนตรีชิ้นอื่นไปด้วย 
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บทสรุป 
 การจัดวางไมโครโฟนเพ่ือรับสัญญาณเสียงนั้นมีเทคนิคในการจัดวางทั้งแบบเสตอริโอและ
แบบโครสไมค์กิ้ง เราควรพิจารณาใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ควรเลือกวิธีที่เหมาะสม 
อุปกรณ์ที่เหมาะสมทั้งการตอบสนองความถี่ ทิศทางในการรับสัญญาณ ดีไอบ้อกซ์เป็นอุปกรณ์ที่ท า
หน้าที่เปลี่ยนสัญญาณจากอันบาลานซ์ให้เป็นแบบบาลานซ์และเปลี่ยนจากไฮอิมพีแดนซ์ให้เป็น โลว์
อิมพีแดนซ์ นอกจากนี้ยังรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณไว้อีกด้วย นอกจากนี้การเชื่อมต่อสัญญาณ
จากเครื่องดนตรีไฟฟ้า ไปยังมิกเซอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนนั้นเราควรค านึงถึงเอาท์พุทอิมพีแดนซ์ของ
เครื่องดนตรีไฟฟ้า และอินพุทอิมพีแดนซ์ของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อสัญญาณ นอกจากนั้นแล้วสัญญาณ 
ควรให้แมชชิ่งกัน ไม่ว่าจะเป็นบาลานซ์ หรือว่าอันบาลานซ์ และควรเลือกวิธีการเชื่อมต่อที่เหมาะสม
กับงานท่ีจะปฏิบัติด้วย 
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ค าถามท้ายบท 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ในการจัดระบบเสียง พี.เอ. ส าหรับวงดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยที่มีอะคูสติกเสียงที่กว้าง ๆ เช่น 
ระนาด ฆ้องวง เราควรใช้การจัดวางไมโครโฟนแบบใดเพ่ือรับสัญญาณเสียงจากเครื่องดนตรีดังกล่าว 

 ก. แบบเอ็กซ์วาย      ข. แบบสเปชแพร์ 
 ค. แบบโออาร์ทีเอฟ     ง. ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. 
 ง. แบบเอ็มเอส 

2. หากเราจัดระบบเสียง พี.เอ. ส าหรับการขับร้องประสานเสียงบนเวที่ที่มีความลึกของเวทีไม่มากนัก 
เราควรเลือกการจัดวางไมโครดฟนแบบเสตอริโอในข้อใดที่จะเหมาะสมและสามารถรับสัญญาณได้
กว้างที่สุด 

 ก. แบบเอ็กซ์วาย      ข. แบบสเปชแพร์ 
 ค. แบบโออาร์ทีเอฟ     ง. ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. 
 ง. แบบเอ็มเอส 

3. การจัดวางไมโครโฟนในระบบเสตอริโอแบบ Mid - Side Configuration ใช้ไมโครโฟนที่มีทิศทาง
ในการรับสัญญาณแบบใด 

 ก. คาดิออด กับ ไบไดเร็คชันแนล  ข. คาดิออด กับ Omni Directional 

 ค. คาดิออด กับ ไฮเปอร์คาดิออด  ง. คาดิออด กับ ซูเปอร์คาดิออด 

 จ. คาดิออด กับ คาดิออด 

4. เหตุใดจึงเลือกใช้ไมโครโฟนที่มีทิศทางในการรับสัญญาณแบบ Cardioid ส าหรับกลองชุด 

 ก. รับสัญญาณได้ดี     ข. ราคาถูก 

 ค. หาได้ง่าย       ง. ทนทาน 

 จ. ลดการรั่วของการรับสัญญาณจากกลองใบอ่ืน 

5. ข้อไดไม่ใช่หน้าที่ของ ดีไอบ็อกซ์  
 ก. เพิมอิมพีแดนซ์     ข. ปรับอิมพีแดนซ ์

 ค. รักษาคุณภาพสัญญาณ  ง. เปลี่ยนจากอันบาลานซ์เป็นบาลานซ์ 
 จ. กลับเฟสสัญญาณ 

6. เราสามารถแฟนทอมเพาเวอร์ให้แก่ ดีไอบ็อกซ์ ได้ทางใด 

 ก. ช่องอินพุท       ข. ทางช่องอันบาลานซ์เอาท ์

 ค. ทางช่องบาลานซ์เอาท์  ง. ทางช่องพาราเลลเอาท ์

 จ. ถูกทุกช่อง 
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7. ข้อใดกล่าวถึงการเชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องดนตรีไฟฟ้าไปยังมิกเซอร์จากไลน์เอาท์พุทได้ถูกต้อง 
 ก. นักดนตรีสามารถมอนิเตอร์เครื่องดนตรีจากตู้แอมป์ของตนเองได้ 
 ข. นักดนตรีสามารถปรับแต่งเสียงเครื่องดนตรีเองได้ 
 ค. เมื่อนักดนตรีปรับแต่งอีควอไลเซอร์ที่หน้าตู พี.เอ. ก็เปลี่ยนตามด้วย 

 ง. ลดปัญหาการฟีดแบ็คจากไมโครโฟน 

 จ. ถูกทุกข้อ 

8. หากเราเชื่อมต่อสัญญาณโดยการใช้ไมโครโฟนจัดวางรับสัญญาณที่หน้าตู้ ต าแหน่งการจัดวางใดจะ
ให้เสียงที่มีลักษณะสดใส (Bright sound) 

 ก. ด้านบนตู้ล าโพง     ข. ด้านข้างตู้ล าโพง 
 ค. ใกล้ขอบล าโพง     ง. ตรงกลางล าโพง 
 จ. ระหว่างขอบล าโพงกับกึ่งกลางล าโพง 
9. ข้อใดคือสาเหตุที่ต้องใช้ ดีไอบ็อก ในกรณีต้องใช้สายสัญญาณยาว ๆ เชื่อมต่อ 

 ก. เพ่ือรักษาคุณภาพสัญญาณ  ข. เพ่ือปรับเพิ่มอิมพีแดนซ์ 
 ค. เพ่ือเพิมขนาดของสัญญาณ  ง. เพ่ือทวนสัญญาณ 

 จ. เพ่ือลดทอนสัญญาณให้เหมาะสม 

10. ข้อใดไม่ใช่ขอดีของการเชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องดนตรีไฟฟ้าแบบระบบร่วมระหว่างดีไอบ็อกซ์
และไมโครโฟน (Combining the Direct and Miking Sound) 

 ก. ใช้อุปกรณ์จ านวนมาก ข. สามารถเลือกใช้ระบบเชื่อมต่อสัญญาณโดยตรงได้ 
 ค. สามารถเลือกใช้ไมค์จ่อได้ ง. สามารถเลือกแบบระบบร่วมได้ 
 จ. สามารถสร้างเสียงหนา ๆ ได ้
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

ล าโพง ครอสโอเวอรเ์น็ตเวิร์คและเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร ์
_______________________________________________________ 
เวลาเรียน 8 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค ์
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1.  ทราบถึงหน้าที่ของล าโพง คุณสมบัติของล าโพง ตู้ล าโพงและวิธีการต่อล าโพงแบบต่างๆ 

 2.  ทราบถึงหลักการท างานของครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค 

 3.  ทราบถึงหน้าที่ของเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ 
 4.  สามารถตอบค าถามท้ายบทได้ 
 

เนื้อหา 

 1.  หลักการท างานของล าโพง 
 2.  คุณสมบัติของล าโพง 
 3.  ตู้ล าโพง 
 4.  ครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค (Crossover Network) 

 5.  เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ (Power Amplifier) 

 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 1.  อธิบายเกริ่นน าถึงหน้าที่และความส าคัญของล าโพง ครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์คและเพาเวอร์
แอมปลิไฟเออร์ 
 2.  บรรยายและอธิบายประกอบ Power Point 

 3.  การสาธิตและการปฏิบัติการ 
 4.  แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นเนื้อหาสาระร่วมกัน 

 5.  สอบถามความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน 

 6.  ตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1.  Power Point สรุปประเด็นเนื้อหาบทท่ี 6 

 2.  เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 6 

 3.  ตัวอย่างล าโพง 
 4.  ครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์ค 

 5.  ตัวอย่างเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ 
 6.  ใบงานค าถามท้ายบทเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจและการตั้งใจเรียน 

 2.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการ
ซักถามของนักศึกษา 
 3.  ตรวจผลการจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 
 



 

 

บทท่ี 6 

ล ำโพง ครอสโอเวอรเ์น็ตเวิร์คและเพำเวอร์แอมปลิไฟเออร ์
 

 อุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่ส่งกระจำยเสียงในระบบเสียง พี.เอ. ซึ่งมีคุณลักษณะแลกำรท ำงำนที่
แตกต่ำงกันออกไป ซำวด์เอ็นจิเนียร์ควรศึกษำกำรท ำงำนและคุณสมบัติของล ำโพงดังกล่ำว 

หลักกำรท ำงำนของล ำโพง 
 ล ำโพงเป็นอุปกรณ์ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรจัดระบบเสียงในรูปแบบต่ำง ๆ โดยล ำโพงจะท ำ
หน้ำที่รูปแบบของพลังงำนจำกกระแสไฟฟ้ำที่ได้จำกกำรขยำยทำงกระแสไฟฟ้ำของเครื่องขยำยให้อยู่
ในรูปของพลังงำนเสียง ท ำให้เรำได้ยินเสียงต่ำง ๆ โดยใช้หลักกำรเหนี่ยวน ำของสนำมแม่เหล็กที่เกิด
จำกแม่เหล็กรูปโดนัท กับสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นบนขดลวดเคลื่อนที่ (Moving Coil) ท ำให้เกิด
กำรดูด และผลักกันของสนำมแม่เหล็กดังกล่ำวท ำให้แผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm) ที่ยึดติดกับ
ขดลวดเคลื่อนที่เกิดกำรสั่นสะเทือนกระแทกกับอำกำศ ท ำให้เรำได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นดังกล่ำว 

 

  ส่วนประกอบและโครงสร้ำงของล ำโพง 

 
ภำพที่ 6.1 โครงสร้ำงของล ำโพง 

ที่มำ : (กำรท ำงำนของล ำโพง, 2553 : 1) 

 

 พันธ์ศักดิ์  พุฒิมำนิตพงศ์ (2548 : 36) กล่ำวไว้ว่ำ ล ำโพง (Speaker) ที่ใช้กันทั่วไปมี
โครงสร้ำงและกำรท ำงำนดังต่อไปนี้     

  1. กรวยหรือไดอะแฟรม (Diaphargm) ท ำด้วยกระดำษแข็งหรือแผ่นพลำสติก หรือจะ
ท ำด้วยแผ่นโลหะบำง ๆ เมื่อเกิดกำรเหนี่ยวน ำแผ่นกรวย หรือไดอะแฟรมจะสั่นท ำให้เกิดเสียง  
   2. ขอบยึด (Suspension หรือ Surround ) เป็นขอบของไดอะแฟรม  มีควำมยืดหยุ่น  
ติดอยู่กับเฟรม สำมำรถเคลื่อนที่ขึ้นและลงได้ในระดับหนึ่งท ำหน้ำที่ยึดประคองให้ไดอะแฟรมเคลื่อนที่
อย่ำงสม่ ำเสมอไม่บิดเบี้ยว 
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   3. เฟรมหรือบำงทีเรียกว่ำ บำสเก็ต (Basket) ท ำหน้ำที่เป็นโครงสร้ำงหลักของล ำโพง 
ท ำจำกโลหะเพ่ือให้สำมำรถรับแรงกระแทกจำกล ำโพงได้ 
  4. คอยส์เสียง ( Voice coil ) หรือคอยส์เคลื่อนที่ ท ำหน้ำที่สร้ำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ
ตำมควำมแรงของกระแสไฟฟ้ำจำกเครื่องขยำย 

   5. สไปเดอร์ (Spider)  มีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมเหมือนแหวน สไปเดอร์จะยึดคอยส์
เสียงให้อยู่ในต ำแหน่งเดิม และท ำหน้ำที่ เหมือนกับสปริง โดยจะสั่นสะเทือน เมื่อมีสัญญำณไฟฟ้ำเข้ำ
มำ  
 ประเภทของล ำโพง 
 พันธ์ศักดิ์  พุฒิมำนิตพงศ์ (2548 : 38) กล่ำวถึงกำรจ ำแนก หรือแบ่งประเภทของล ำโพงนั้น
เรำสำมำรถจ ำแนกได้จำกคุณสมบัติในกำรตอบสนองควำมถี่ของล ำโพงนั้น  ๆ โดยสำมำรถจ ำแนก
ล ำโพงออกได้ 3 ประเภทคือ 

  1. วูฟเฟอร์ (Woofer) เป็นล ำโพงที่ให้กำรตอบสนองควำมถี่ในย่ำนควำมถี่ต่ ำ หรือให้
เสียงทุ้มได้ดี มักจะมีขนำดใหญ่ ใช้เวลำในกำรเคลื่อนท่ีของแผ่นไดอะแฟรมช้ำ 
  2. มิดเรนจ์ (Midrange) เป็นล ำโพงมี่ตอบสนองควำมถี่ในย่ำนเสียงกลำงได้ดี มีขนำด
ปำนกลำง 
  3. ทวีทเตอร์ (Tweeter) เป็นล ำโพงขนำดเล็ก มีไดอะแฟรมขนำดเล็กเคลื่อนที่ได้เร็ว
ดังนั้นจึงสำมำรถตอบสนองควำมถี่สูง หรือเสียงแหลมได้ดี 
 

คุณสมบัติของล ำโพง 
  Bill Gibson (2011 : 187) กล่ำวว่ำ ล ำโพงเป็นอุปกรณ์เสียงในเชิงกลซึ่งล ำโพงแต่ละ
ประเภท แต่ละขนำดก็มีคุณสมบัติที่แตกต่ำงกันออกไปตำมควำมเหมำะสมของลักษณะกำรใช้งำนของ
แต่ละประเภท แต่ล ำโพงทุกตัวจะมีมำตรฐำนทำงด้ำนคุณสมบัติทำงฟิสิกส์ที่เหมือนกัน ได้แก่  ก ำลัง
วัตถ์ มีหน่วยเป็นวัตถ์ (Watt)  อิมพีแดนซ์ (Impedance) มีหน่วยเป็นโอห์ม (Ohm) หรือสัญลักษณ์  
( ) เซนซิติวิตี้ของล ำโพง (Sensitivity) มีหน่วยเป็นเดซิเบล (dB) และกำรตอบสนองทำงควำมถี่ของ
ล ำโพง (Frequency Response) ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ก ำลังวัตถ์ ก ำลัง หรือที่เรำมักเรียกติดปำกกันว่ำวัตถ์ของล ำโพงนั้น หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในกำรทนต่อกระแสไฟฟ้ำ หรือควำมสำมำรถในกำรรับกระแสไฟฟ้ำสูงสุดของล ำโพง
ดอกนั้น หำกแต่มิได้หมำยถึงควำมดังของล ำโพงแต่อย่ำงใด เพียงแต่ล ำโพงที่มีก ำลังวัตถ์สูง  ๆ นั้น 
สำมำรถทนต่อกระแสได้มำก เนื่องจำกกำรท ำงำนของล ำโพงจะรับกำรขยำยเสียงซึ่งได้จำกเครื่อง
ดนตรี เทป ซี.ดี.หรือแหล่งที่มำต่ำง ๆ โดยต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของกระแสไฟฟ้ำกระแสสลับ (A.C. 

Current) ซึ่งมีก ำลังไม่มำกพอที่จะขับ (Drive) ให้ล ำโพงท ำงำนได้ ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องท ำกำรขยำย



107 

 

ก ำลังของกระแสไฟฟ้ำดังกล่ำวให้มีขนำดเพียงพอที่จะขับให้ล ำโพงท ำงำนได้ โดยเครื่องขยำยหำกกำร
ขยำยก ำลังจำกเครื่องขยำยมำกกว่ำ ก ำลังของล ำโพงที่สำมำรถรับได้ ล ำโพงก็จะเกิดควำมเสียหำย  

  ดังนั้นกำรที่จะเลือกล ำโพงว่ำจะมีก ำลังวัตถ์ หรือกำรทนต่อกระแสเท่ำไรนั้น จ ำเป็น
จะต้องพิจำรณำจำกลักษณะกำรใช้งำน ควำมเหมำะสมกับอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกันด้วยเช่นกัน 

 2. อิมพีแดนซ์ อิมพีแดนซ์ของล ำโพง หมำยถึงค่ำควำมต้ำนทำนภำยในของล ำโพงอันเกิด
จำกคุณสมบัติของวัสดุที่น ำมำใช้ท ำล ำโพง ซึ่งได้จำกกำรค ำนวณ โดยปกติล ำโพงจะมีควำมต้ำนทำน
อยู่ที่ 8 โอห์ม ยกเว้นล ำโพงติดรถยนต์จะมีอิมพีแดนซ์ที่ 4 โอห์ม หรือล ำโพงที่ถูกออกแบบมำเป็น
พิเศษจึงจะมีค่ำควำมต้ำนทำนภำยในหรือค่ำอิมพีแดนซ์ที่แตกต่ำงไปจำกนี้ 
  ค่ำอิมพีแดนซ์ของล ำโพงนี้มีผลต่อก ำลังกำรขยำยของเครื่องขยำยโดยเรำสำมำรถ
พิจำรณำได้จำกกำรค ำนวณก ำลังทำงกระแสไฟฟ้ำ และพิจำรณำเปรียบเทียบกับกฎของโอห์ม 

  จำก     P(w)     E(v) 

         P(w)    I(A) 

  สำมำรถวิเครำะห์ไดว่ำก ำลังวัตต์แปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้ำและกระแสไฟฟ้ำ 
  ดังนั้น      P(w) = E(v) x I(A) 

  และเม่ือพิจำรณำจำกกฎของโอห์มที่ว่ำ 
        I(A)    E(v) 

        I(A)    
      

  สำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำ กระแสไฟฟ้ำ (I) แปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้ำ (E) และแปรผกผัน
กับค่ำควำมต้ำนทำน (R) ซึ่งค่ำอิมพีแดนซ์ก็คือค่ำควำมต้ำนทำน 

  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ   I(A) = 
         

  เมื่อค่ำควำมต้ำนทำนหรือค่ำอิมพีแดนซ์มำกจึงท ำให้ควำมสำมำรถในกำรขยำย
กระแสไฟฟ้ำของเครื่องขยำยน้อยลง ส่งผลให้ก ำลังวัตต์ลดลง แต่เมื่อค่ำควำมต้ำนทำนหรือค่ำ
อิมพีแดนซ์น้อยหรือเท่ำกับศูนย์ก็จะท ำให้กระแสเพ่ิมขึ้น ท ำให้ก ำลังวัตต์เพ่ิมขึ้นเช่นกัน แต่ในทำง
ปฏิบัติเมื่อโหลดมีค่ำควำมต้ำนทำนเท่ำกับศูนย์เปรียบเสมือนดังกำรลัดวงจร ท ำให้เครื่องขยำยท ำงำน
หลักและพังในที่สุด เครื่องขยำยแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจึงได้ก ำหนดควำมสำมำรถในกำรรับค่ำควำม
ต้ำนทำนภำยใน หรือค่ำอิมพีแดนซ์ต่ ำสุดไว้เพ่ือป้องกันกำรเสียหำย เช่น สำมำรถรับได้ต่ ำสุดที่ 4 Ω 
เป็นต้น 

  ดังนั้นในกำรต่อล ำโพงเพ่ือใช้งำนร่วมกันครั้งละหลำย ๆ ตัวจึงต้องค ำนึงถึงค่ำควำม
ต้ำนทำนภำยในรวมให้เหมำะสมด้วย โดยปกติจะมีวิธีกำรต่อล ำโพงครั้งละหลำย ๆ ตัวเพ่ือใช้งำน
ร่วมกันอยู่ 3 วิธีคือ (ฮิเดกิ  มอริ, 2558 : 101) 
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  2.1 วิธีต่อแบบอนุกรม (Series Speaker) หรือต่อแบบอันดับ กำรต่อวิธีนี้จะได้
อิมพีแดนซ์ของล ำโพงเพ่ิมข้ึน ซึ่งคิดจำกค่ำอิมพีแดนซ์ของล ำโพงแต่ละตัวรวมกัน 

 
ภำพที่ 6.2 กำรต่อล ำโพงแบบอนุกรม 

ที่มำ : (Series & Parallel Speaker Wiring, 2016 : 2) 

 

   ค่ำอิมพีแดนซ์รวมจะได้จำก  
n

RRRRRt 
321

 

     ดังนั้น จำกภำพที่ 6.2  88Rt  =  16  

  2.2 กำรต่อแบบขนำน (Parallel Speaker) กำรต่อแบบนี้จะท ำให้อิมพีแดนซ์ของ
ล ำโพงโดยรวมลดลง 

 
ภำพที่ 6.3 กำรต่อล ำโพงแบบขนำน 

ที่มำ : (Series & Parallel Speaker Wiring, 2016 : 3) 

     ค่ำอิมพีแดนซ์รวมได้จำก  
n

RRRRRt

11111

321

  

     ดังนั้น จำกภำพที่ 6.3 
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   2.3 กำรต่อล ำโพงแบบผสม (Series/Parallel Speaker)  เป็นกำรต่อล ำโพงโดย
ใช้กำรต่อแบบอนุกรมและแบบขนำนรวมกัน กำรค ำนวณค่ำอิมพีแดนซ์ จะต้องค ำนวณ จำกวงจรแต่
ละแบบที่ต่อ 

 
ภำพที่ 6.4 กำรต่อล ำโพงแบบผสม 

ที่มำ : (Series & Parallel Speaker Wiring, 2016 : 4) 

 

    ค่ำอิมพีแดนซ์รวมได้จำก    
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     ดังนั้น จำกภำพที่ 6.4     
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  3. เซนซิติวิตี้ของล ำโพง (Sensitivity)  

   เซนซิติวิตี้ตำมหลักแล้วคือควำมไวต่อกำรตอบสนองในกำรท ำงำน แต่ส ำหรับล ำโพง
แล้วหมำยถึงประสิทธิภำพทำงพลังงำนหรือควำมดังของล ำโพงดอกนั้น ๆ ซึ่งได้จำกกำรวัด โดยป้อน
ก ำลังที่ 1วัตต์ หรือ 2.83 โวลต์ ที่ล ำโพง 8Ω ล ำโพงที่มีค่ำอิมพีแดนซ์ใช่ 8Ω จะไม่ใช้ค่ำ 2.83โวลต์ วัด
ระยะห่ำงจำกล ำโพงมำ 1 เมตร แล้วใช้ ดี.บี. มิเตอร์วัดว่ำได้ควำมดังเท่ำไร โดยทั่วไปสำกลมักใช้ 
1W/1m/dB 

 
ภำพที่ 6.5 กำรวัดเซนซิติวิตี้ของล ำโพง 

ที่มำ : (Understanding Loudspeaker Sensitivity, 2016 : 2) 

 

  4. กำรตอบสนองทำงควำมถี่ของล ำโพง 
   กำรตอบสนองทำงควำมถี่ของล ำโพงเกิดจำกคุณสมบัติกำรตอบสนองทำงไฟฟ้ำของ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรผลิตล ำโพลง และอะคูสติกของวัสดุที่ใช้ท ำล ำโพง จึงท ำให้ล ำโพงแต่ละยี่ห้อ แต่ละ
ประเภทให้กำรตอบสนองควำมถี่ที่แตกต่ำงกัน โดยจะแสดงเป็นกรำฟในกำรตอบสนองควำมถี่ของ
ล ำโพงนั้น ๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลือกใช้ให้เหมำะสมกับลักษณะงำน 

 

 
ภำพที่ 6.6 กรำฟแสดงกำรตอบสนองควำมถี่ของล ำโพง 

ที่มำ : (Understanding Loudspeaker Sensitivity, 2016 : 3) 
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ตู้ล ำโพง 
 ตู้ล ำโพง (Cabinet) เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนส ำคัญที่จะท ำให้คุณภำพเสียงดีหรือไม่ดี ให้ควำม
ชัดเจนของสัญญำณมำกน้อยเพียงใด มีเสียงก้องหรือเสียงสะท้อนเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนท ำหน้ำที่
ก ำหนดทิศทำงควบคุมบริเวณที่เสียงจะเดินทำงไป มีควำมหนักแน่นของเสียงหรือควำมคมชัดเพียงใด
ล้วนแล้วเกิดจำกตู้ล ำโพงทั้งสิ้น ดังนั้นกำรออกแบบ กำรเลือกใช้วัสดุ และขนำดของตู้ล ำโพงล้วย
แล้วแต่มีผลต่อคุณลักษณะและคุณภำพของเสียงทั้งสิ้น 

 ขนำดของตู้ล ำโพงจะต้องจัดให้มีขนำดที่เหมำะสมกับล ำโพงแต่ละชนิด และจะต้องจัดวำง
ต ำแหน่งเสียงทุ้ม เสียงกลำงและเสียงแหลม ในต ำแหน่งเสียงที่คุณภำพเสียงดีที่สุด นอกจำกนั้นวัสดุที่
บุภำยในล ำโพงก็มีส่วนส ำคัญในกำรเพ่ิมควำมหนักแน่นของเสียง และลดเสียงสะท้อนลงอีกด้วย เรำ
สำมำรถจ ำแนกประเภทของตู้ล ำโพงออกได้ตำมลักษณะกำรแยกสัญญำณได้ดังนี้  (Gibson, 2011 : 

190) 

  1. ตู้ล ำโพงแบบฟูลเรนจ์ (Full - Range Cabinet) เป็นตู้ล ำโพงที่ออกแบบให้
สำมำรถตอบสนองควำมถี่ได้ตั้งแต่ 20 - 20,000 Hz ภำยในตู้เดียวโดยอำจจะประกอบด้วยล ำโพง
เสียงทุ้ม ล ำโพงเสียงกลำง และล ำโพงเสียงแหลม โดยมีกำรเชื่อมต่อสัญญำณจำกช่องสัญญำณเดียว 
โดยปกติจะมีวงจรครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์คเป็นตัวแยกควำมถ่ีให้กับล ำโพงต่ำง ๆ ภำยในตู้ล ำโพง  
   ตู้ล ำโพงแบบนี้เหมำะส ำหรับงำนประชำสัมพันธ์ งำนดนตรีเล็ก  ๆ ที่ไม่ต้องกำร
รำยละเอียดหรือควำมดังมำก ๆ เนื่องจำกขนำดของตู้ล ำโพง ขนำดของล ำโพง และก ำลังของล ำโพง
มักไม่นิยมน ำขนำดใหญ่ ๆ หรือที่ก ำลังมำก ๆ มำติดตั้งในตู้ล ำโพงแบบนี้ แต่เหมำะกับงำนที่ต้องกำร
ควำมสะดวด ควำมคล่องตัว ติดตั้งและจัดเก็บง่ำยมำกกว่ำ 

 

 
ภำพที่ 6.7 ตู้ล ำโพงแบบฟูลเรนจ์ 

ที่มำ : (Speaker, 2016 : 4) 
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  2. ตู้ล ำโพงแบบ 2 ทำง (Two - Way Cabinet) ตู้ล ำโพงแบบ 2 ทำง นี้จะมี
คุณลักษณะพิเศษคือในหนึ่งตู้จะมีล ำโพง 2 ชุด ชุดหนึ่งจะเป็นล ำโพงที่มีคุณสมบัติในกำรตอบสนอง
ควำมถี่ในย่ำนควำมถ่ีเสียงกลำงแหลมจนถึงเสียงแหลม และอีกชุดนึ่งจะตอบสนองควำมถี่ในย่ำนเสียง
ทุ้มจนถึงเสียงกลำงแหลม กำรใช้งำนจะต้องมีอุปกรณ์ในกำรจัดแยกควำมถี่เสียงส่งให้เพำเวอร์แอมปลิ
ไฟเออร์สองชุดขับสัญญำณแยกจำกกัน ตู้ล ำโพงแบบนี้เหมำะกับห้องบันทึกเสียงเพรำะสำมำรถ
ควบคุมควำมดังย่ำนเสียงได้อิสระ และยังเป็นแนวคิดในเบื้องต้นของกำรจัดระบบเสียงแบบ 2 ทำงอีก
ด้วย 

 
ภำพที่ 6.8 ตู้ล ำโพงแบบ 2 ทำง 
ที่มำ : (Speaker, 2016 : 4) 

  3. ตู้ล ำโพงแบบ 3 ทำง (Three - Way Cabinet) เป็นตู้ล ำโพงที่ออกแบบให้มีกำร
ตอบสนองควำมถี่แบบกว้ำง ๆ ในสำมย่ำนควำมถี่ ได้แก่ ย่ำนเสียงทุ้ม ย่ำนเสียงกลำง และย่ำนเสียง
แหลม โดยภำยในตู้ล ำโพงจะประกอบด้วยล ำโพงที่แยกกำรตอบสนองควำมถี่ในย่ำนควำมถี่ดังกล่ำว 3 
ชุด อิสระ ปัจจุบันหำกเป็นระบบที่ต้องกำรใช้ก ำลังมำก ๆ มักแยกตู้ล ำโพงในสำมย่ำนควำมถี่ออกจำก
กันโดยอิสระเพ่ือมิให้เกิดกำรรบกวนกันภำยในตู้ล ำโพงและสำมำรถติดตั้งได้สะดวกขึ้นอีกด้วย 

 

 
ภำพที่ 6.8 ตู้ล ำโพงแบบ 3 ทำง 
ที่มำ : (Speaker, 2016 : 6) 
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   4. ตู้ล ำโพงแบบ 4 ทำง (Four - Way Speaker Cabinet) เป็นตู้ล ำโพงที่
ออกแบบให้มีกำรตอบสนองควำมถี่แบบละเอียดกว่ำในแบบสำมย่ำนควำมถี่ โดยแยกควำมถี่ออกเป็น 
ย่ำนเสียงทุ้ม ย่ำนเสียงกลำงทุ้ม ย่ำนเสียงกลำงแหลม และย่ำนเสียงแหลม โดยภำยในตู้ล ำโพงจะ
ประกอบด้วยล ำโพงที่แยกกำรตอบสนองควำมถี่ในย่ำนควำมถี่ดังกล่ำว 4 ชุด อิสระ หรือในปัจจุบัน
หำกเป็นระบบที่ต้องกำรใช้ก ำลังมำก ๆ มักแยกตู้ล ำโพงในสี่ย่ำนควำมถี่ออกจำกกันโดยอิสระเพ่ือมิให้
เกิดกำรรบกวนกันภำยในตู้ล ำโพง สำมำรถควบคุมได้อิสระ และสำมำรถติดตั้งได้สะดวกขึ้นอีกด้วย 

 

 
ภำพที่ 6.9 ตู้ล ำโพงแบบ 4 ทำง 
ที่มำ : (Speaker, 2016 : 6) 

ครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค  
 กำรออกแบบหรือกำรสร้ำงดอกล ำโพงในปัจจุบันแม้เทคโนโลยีจะก้ำวหน้ำไปมำก แต่
อย่ำงไรก็ยังไม่สำมำรถออกแบบและร้ำงล ำโพงที่สำมำรถตอบสนองควำมถี่ในย่ำนควำมถี่เสียงตั้งแต่ 
20 - 20,000 Hz ได้ ดังนั้นในตู้ล ำโพงแต่ละตู้จึงต้องมีดอกล ำโพงที่สำมำรถตอบสนองควำมถี่ในย่ำนที่
แตกต่ำงกัน และจ ำเป็นอย่ำงยิ่งไม่น้อยกว่ำกันที่จะต้องมีเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในกำรจ ำแนก หรือ
แยกควำมถี่ในย่ำนควำมถี่แบบกว้ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นแบบ 2 ทำง 3 ทำง หรือ 4 ทำง อุปกรณ์ดังกล่ำว
นั้นเรียกว่ำ ครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์คซึ่งสำมำรถจ ำแนกออกได้ 2 แบบ คือ (Gibson, 2011 : 188) 

  1. พำสซีพครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค (Passive Crossover Network) เป็นครอสโอ
เวอร์เน็ตเวิร์คที่อำศัยคุณสมบัติเฉพำะตัวของอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ในกำรกรองสัญญำณหรือยอมให้
สัญญำณในย่ำนควำมถี่ต่ำง ๆ ผ่ำนตัวอุปกรณ์ดังกล่ำว อุปกรณ์ทำงอีเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวได้แก่ 

   -  คอยล์ หรือขดลวด ใช้อักษรย่อ L ใช้สัญลักษณ์ คือ 

   -  คอนเดนเซอร์ หรือคำปำซิสเตอร์ ใช้อักษรย่อ C สัญลักษณ์ คือ 



114 

 

   โดยคอยล์ จะมีคุณสมบัติ คือ ยอมให้ควำมถี่ต่ ำ (เสียงทุ้ม) ผ่ำนได้ง่ำยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ค่ำของคอยล์ด้วยว่ำมำกน้อยเพียงใด คอยล์ยิ่งมีค่ำมำกยิ่งยอมให้ควำมถี่ต่ ำมำก ๆ ผ่ำน แต่จะไม่ยอม
ให้ควำมถี่สูง (เสียงแหลม) ผ่ำนได้เลย ตรงกันข้ำมกับคำปำซิสเตอร์ที่ยอมให้ควำมถี่สูง (เสียงแหลม) 
ผ่ำนได้ง่ำย แต่จะไม่ยอมให้ควำมถี่ต่ ำ (เสียงทุ้ม) ผ่ำนได้ เมื่อน ำเอำคุณสมบัติของอุปกรณ์ดังกล่ำวมำ
ต่อกับล ำโพงเพ่ือจัดย่ำนควำมถี่ให้แก่ล ำโพงเรำเรียกวงจรนี้ว่ำ วงจรครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ โดย ครอสโอ
เวอร์ ก็คือจุดตัดแบ่งระหว่ำงย่ำนควำมถี่เสียงนั่นเอง 
 

 
ภำพที่ 6.10 พำสซีพครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค  

ที่มำ : (Crossover Networks for Loudspeakers, 2016 : 1) 

 

   จำกภำพที่ 6.10 พำสซีพครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์คแบบสองทำง สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ
เมื่อสัญญำณเสียงถูกป้อนเข้ำมำในวงจรแล้วส่งไปยังล ำโพงเสียงแหลมตัวบน สัญญำณเสียงจะถูกกั้น
ด้วยคำปำซิสเตอร์ที่ยอมให้เฉพำะสียงแหลม (กรำฟสีฟ้ำ) ผ่ำนไปยังล ำโพงเสียงแหลมหรือทวีตเตอร์
เท่ำนั้น ท ำให้มีเพียงเสียงแหลมดังออกมำจำกล ำโพงดังกล่ำว ในขณะเดียวสัญญำณเสียงยังถูกส่งไปยัง
ล ำโพงเสียงทุ้ม โดยมีคอยล์กั้นไม่ให้เสียงแหลมผ่ำนให้เฉพำะย่ำนเสียงทุ้ม (กรำฟสีส้ม) จึงมีเฉพำะ
เสียงทุ้มออกมำจำกล ำโพงเสียงทุ้ม จุดแบ่งหรือจุดตัดของย่ำนควำมถี่ดังกล่ำวเรำเรียกว่ำ ครอสโอ
เวอร์ และวงจรนี้เป็นวงจรครอสโอเวอร์แบบ 2 ทำง คือ แยกควำมถ่ีออกเป็นสองกลุ่มย่ำนควำมถี่ จึงมี
จุดตัด หรือครอสโอเวอร์เพียงจุดเดียว 

   และเช่นเดียวกัน พำสซีพครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์คแบบสองทำงมีวงจร แบนด์พำส 
(Band Pass) ที่ก ำหนดให้เฉพำะย่ำนควำมถี่เสียงกลำงผ่ำนไปยังล ำโพงเสียงกลำง หรือมิดเรนจ์ 
(กรำฟสีชมพู) จึงท ำให้มีแค่ควำมถ่ีย่ำนเสียงกลำงป้อนให้ล ำโพงดังกล่ำว วงจรนี้เป็นวงจรครอสโอเวอร์
เน็ตเวิร์แบบสำมทำง จะมีจุดตัดหรือครอสโอเวอร์อยู่ 2 จุด ดังภำพ 
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   2. แอ็คทีฟครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค (Active Crossover Network) เป็นอุปกรณ์ที่
ท ำหน้ำที่แยกย่ำนควำมถี่เสียงเช่นเดียวกับพำสซีพครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค แตกต่ำงกันตรงที่พำส
ซิพครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์คจะถูกติดตั้งไว้ในตู้ล ำโพง ไม่ต้องจ่ำยไฟเลี้ยงให้ และไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง
ควำมถี่ของจุดครอสโอเวอร์ตลอดจนก ำหนดขนำดของสัญญำณในแต่ละย่ำนควำมถี่ได้ แต่แอ็ค
ทีฟครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์คสำมำรถก ำหนดจุดครอสโอเวอร์ ก ำหนดขนำดสัญญำณทั้งขำเข้ำและขำออก 
ในแต่ละย่ำนควำมถี่ได้อย่ำงอิสระดังจะอธิบำยตำมฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของอุปกรณ์ดังกล่ำวตัวอย่ำง
ดังต่อไปนี้ 

 

 
ภำพที่ 6.11 แอ็คทีฟครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค 

ที่มำ : (dbx 234,  2016 : 1) 

 

   จำกภำพที่ 6.11 เป็นครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์คแบบแอ็คทีฟที่สำมำรถก ำหนดให้เป็น
แบบ 2 ทำงเสตอริโอ 3 ทำงเสตอริโอ และ 4 ทำงโมโน โดยสำมำรถอธิบำยฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของปุ่ม
ปรับ และไฟแสดงผลได้ดังนี้ 
    1 และ 7 อินพุทเกน (Input Gain) ท ำหน้ำที่ปรับลด/เพ่ิม ขนำดของสัญญำณขำ
เข้ำ 
    13 และ 20 โลว์คัท (Low Cut) ท ำหน้ำที่กรองควำมถี่ต่ ำในย่ำน 40 Hz ลงมำ
ออกโดยเมื่อกดปุ่มดังกล่ำวไฟแสดงสถำนะจะติดข้ึน 

    2 และ 8 โลว์/มิด (Low/Mid) ท ำหน้ำที่ก ำหนดจุดครอสโอเวอร์ระหว่ำงย่ำน
ควำมถ่ีต่ ำกับย่ำนควำมถี่เสียงกลำง 
    14 และ 21 X10 ไฟแสดงว่ำควำมถี่ในย่ำน โลว์/มิด ถูกคูณด้วย 10 ท ำให้ควำม
กว้ำงในย่ำนดังกล่ำวเปลี่ยนไป  
    3 และ 9 มิด/ไฮ (Mid/High) ท ำหน้ำที่ก ำหนดจุดครอสโอเวอร์ระหว่ำงย่ำน
ควำมถี่เสียงกลำงกับย่ำนควำมถ่ีเสียงแหลม 

    4 และ 10 โลว์เอำท์พุท (Low Output) ท ำหน้ำที่ควบคุมขนำดของสัญญำณ
ย่ำนเสียงทุ้ม 

    15 และ 22 เฟสอินเวิร์ท (Phase Invert) เป็นปุ่มกดเพ่ือกลับเฟสสัญญำณใน
ย่ำนเสียงทุ้ม โดยจะมีไฟแสดงสถำนะปรำกฏขึ้น 
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    5 และ 11 มิดเอำท์พุท (Mid Output) ท ำหน้ำที่ควบคุมขนำดของสัญญำณใน
ย่ำนเสียงกลำง 
    16 และ 23 เฟสอินเวิร์ท (Phase Invert) เป็นปุ่มกดเพ่ือกลับเฟสสัญญำณใน
ย่ำนเสียงกลำง โดยจะมีไฟแสดงสถำนะปรำกฏขึ้น 

    6 และ 12 ไฮเอำท์พุท (High Output) ท ำหน้ำที่ควบคุมขนำดของสัญญำณใน
ย่ำนเสียงแหลม 

    17 และ 24 เฟสอินอินเวิร์ท (Phase Invert) เป็นปุ่มกดเพ่ือกลับเฟสสัญญำณใน
ย่ำนเสียงแหลมโดยจะมีไฟแสดงสถำนะปรำกฏขึ้น 

    19 เสตอริโอ (Stereo) เป็นไฟแสดงสถำนะว่ำมีกำรท ำงำนทั้งสองช่อง 
    ส่วนด้ำนหลังของอุปกรณ์ก็จะเป็นช่องต่อสัญญำณอินพุท และสัญญำณเอำท์พุท
ตำมจ ำนวนย่ำนควำมถ่ีที่จ ำแนกออกมำเพ่ือส่งต่อไปยังเพำเวอร์แอมปลิไฟเออร์ 
 

เพำเวอร์แอมปลิไฟเออร์ 
 เพำเวอร์แอมปลิไฟเออร์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่ำเพำเวอร์แอมป์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่ขยำย
ก ำลังทำงไฟฟ้ำโดยจะมีขนำดก ำลังเป็นวัตถ์ ซึ่งโดยปกติแล้วในกำรค ำนวณค่ำก ำลังนั้นจะต้องมีค่ำ
ควำมต้ำนทำนเข้ำมำเกี่ยวข้อง ดังนั้น ในกำรพิจำรณำเรื่องก ำลังวัตถ์ของเพำเวอร์แอมป์ประกำรแรกก็
คือ เพำเวอร์แอมป์ตัวนั้นค ำนวณก ำลัง ณ ขณะใช้โหลด หรือต่อกับล ำโพงที่มีอิมพีแดนซ์กี่โอห์ม 
ตัวอย่ำงเช่น เพำเวอร์แอมป์ที่มีขนำดก ำลัง 1,000 วัตถ์ที่ 4 โอห์ม เมื่อเรำน ำมำใช้งำนกับล ำโพงที่มี
อิมพีแดนซ์ที่ 8 โอห์ม อำจจะท ำให้เหลือเพียง 500 วัตถ์ เป็นต้น หรือบำงรุ่นบำงยี่ห้อแจ้งว่ำ 
500x500 = 1,000 วัตถ์ หมำยถึงมีก ำลังข้ำงละ 500 วัตถ์ รวมกันเป็น 1,000 วัตถ์ ซึ่งควำมจริงแล้ว
ไม่ถูกต้อง เนื่องจำกในกรณีนี้กำรที่จะให้ได้ก ำลังขับได้ถึง 1,000 วัตถ์นั้น จะต้องท ำกำรบริดจ์ 
(Bridge) เท่ำนั้น ซึ่งกรณีดังกล่ำวนี้น่ำจะเป็นกลอุบำยทำงกำรค้ำ หรือกำรตลำดที่ท ำให้ผู้ใช้เข้ำใจ
ไขว้เขวก็เป็นได ้

 อย่ำงไรก็ดีดังที่กล่ำวไว้ว่ำ P.A. ย่อมำจำก Public Address หมำยถึงระบบเสียงสำธำรณะ 
ใช้ส ำหรับคนหมู่มำก ไม่ว่ำจะเป็นคอนเสิร์ต งำนประชุม ดังนั้นเพำเวอร์แอมป์ที่ใช้ก็ต้องมีขนำดของ
ก ำลังที่พอเหมำะกับควำมสำมำรถในกำรทนก ำลังขับจำกเพำเวอร์แอมป์ได้ เช่นกัน เพำเวอร์แอมป์
ส ำหรับงำนระบบเสียง พี.เอ. จะถูกออกแบบให้สำมำรถรับสัญญำณอินพุทที่มีควำมแรงกว่ำระบบ
เครื่องเสียงที่ใช้ภำยในบ้ำน และยังสำมำรถพ่วง (Link) สัญญำณอินพุทไปยังเครื่องอ่ืนได้อีกด้วย ดังจะ
เปรียบเทียบดังนี้ 
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  ควำมไวอินพุท (Input Sensitivity) 

   -  เครื่องเสียงบ้ำนอยู่ที่ 30 mV ถึง 2V หรือ -28 ถึง +8dBu 

   - เครื่องเสียงโฮมสตูดิโออยู่ที่ 100 mV ถึง 1V หรือ -18 ถึง +2 dBu 

   - เครื่องเสียงระบบ พี.เอ. อยู่ที่ 775 mV ถึง 5 V หรือ 0 ถึง +16 dBu  

  อินพุทอิมพีแดนซ์ (Input Impedance) 

   - เครื่องเสียงบ้ำนอยู่ที่ 10 k  ถึง 200k  

   - เครื่องเสียงบ้ำนแบบไฮเอ็นอยู่ที่ 600Ω ถึง 2 M  

   - เครื่องเสียงระบบ พี.เอ. อยู่ที่ 5k  ถึง 20 k  

 ฮิเดกิ  มอริ (2558 : 85) กล่ำวไว้ว่ำ นอกจำกนี้แล้วกำรต่อสัญญำณและสำยล ำโพงกับ
เพำเวอร์แอมป์ยังมีด้วยกัน 3 โหมดคือ 

  1. โหมดปกติ (Normal) หรืออำจจะเรียกว่ำดูอัล (Dual) หรือเสตอริโอ (Stereo) ก็ได้ 
เรำจะต้องเลือกสวิตช์โหมดด้ำนหลังมำท่ีนอร์มอล, ดูอัล หรือเสตอริโอ เพ่ือเลือกกำรท ำงำนในโหมดนี้ 
สัญญำณอินพุทที่เข้ำมำจะมี 2 ช่อง เอำท์พุทที่ออกไปยังล ำโพงก็จะมี 2 ช่องเช่นกัน ด้ำนก ำลังของ
เพำเวอร์ก็จะเป็นไปตำมเง่ือนไข หรือตำมรำยละเอียดคุณสมบัติแบบปกติ ดังภำพ 

 

 
ภำพที่ 6.12 กำรเชื่อมต่อสัญญำณในโหมดเสตอริโอของเพำเวอร์แอมปลิไฟเออร์ 

ที่มำ : (Crown Xli Operation Manual, 2016 : 8) 
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  2. โหมดขนำนสัญญำณอินพุท (Parallel) หำกเรำผลักสวิตช์โหมดกำรท ำงำน
ด้ำนหลังเพำเวอร์แอมปลิไฟเออร์มำที่พำรำเลล กำรท ำงำนจะคล้ำยกันกับโหมดเสตอริโอ เพียงแต่
สัญญำณทำงภำคอินพุทจะขนำนกันทั้งสองช่องโดยอัตโนมัติ กล่ำวคือ มีแค่สัญญำณอินพุทช่องเดียวก็
สำมำรถลิงค์สัญญำณไปอีกช่อโดยอัตโนมัติ ดังภำพ 

 
ภำพที่ 6.13 กำรเชื่อมต่อสัญญำณในโหมดขนำน (Parallel) ของเพำเวอร์แอมปลิไฟเออร์ 

ที่มำ : (Crown Xli Operation Manual, 2016 : 10) 

 

  3. โหมดบริดจ์ (Bridge) บริดจ์เป็นกำรน ำเอำเพำเวอร์แอมป์ช่องที่หนึ่งมำขยำย
สัญญำณในซีกบวกและเอำเพำเวอร์แอมป์อีกช่องมำขยำยเฉพำะสัญญำณในซีกลบ ผลก็คือได้ก ำลังขับ
ออกมำเป็น 2 เท่ำ ของแต่ละช่องแต่จะเหลือช่องสัญญำณเพียงช่องเดียว คือจำกที่เป็น เสตอริโอ ก็จะ
กลำยเป็น โมโน ทันที กำรเชื่อมต่อสัญญำณอินพุทจะเชื่อมต่อเฉพำะช่องที่ 1 เท่ำนั้น ส่วนสำยล ำโพง
จะเป็นไปตำมไดอะแกรมด้ำนหลังของเพำเวอร์แอมป์รุ่นนั้น ๆ 

 
ภำพที่ 6.14 กำรเชื่อมต่อสัญญำณในโหมดบริดจ์ของเพำเวอร์แอมปลิไฟเออร์ 

ที่มำ : (Crown Xli Operation Manual, 2016 : 9) 
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บทสรุป 
 ล ำโพง ท ำหน้ำที่เปลี่ยนพลังงำนไฟฟ้ำให้เปลี่ยนเป็นพลังงำนกล มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิดคือ
ล ำโพงเสียงทุ้ม (วูฟเฟอร์) ล ำโพงเสียงกลำง (มิดเรนจ์) และล ำโพงเสียงแหลม (ทวีตเตอร์) ด้ำน
คุณสมบัติของล ำโพง ประกอบด้วยก ำลังวัตถ์ ค่ำอิมพีแดนซ์ โดยปกติจะมีค่ำอยู่ที่ 8 Ω กำรต่อล ำโพง
จะต้องค ำนึงถึงค่ำอิมพีแดนซ์วิธีกำรต่อคือ แบบอนุกรม แบบขนำน และแบบผสม กำรตอบสนอง
ควำมถี่ของล ำโพง และเซนซิติวิตี้ของล ำโพง ซึ่งจะบ่งบอกถึงควำมดังของล ำโพง ตู้ล ำโพง จ ำแนกตำม
กำรแบ่งย่ำนควำมถ่ีเสียงออกเป็น 4 แบบ คือ ตู้ล ำโพงแบบฟูลเรนจ์ ตู้ล ำโพงแบบ 2 ทำง ตู้ล ำโพง
แบบ 3 ทำง และตู้ล ำโพงแบบ 4 ทำง ครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์คสำมำรถจ ำแนกออกได้ 2 แบบ คือ
พำสซีพครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์คและแอ็คทีฟครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์ค เพำเวอร์แอมปลิไฟเออร์ที่ใช้ใน
ระบบเสียง พี.เอ. จะออกแบบให้มีควำมไวอินพุท (Input Sensitivity) ที่สูงกว่ำระบบเสียงทั่วไป โดย
มีโหมดในกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 3 โหมด คือ เสตอริโอ  ดูอัลพำรำแรล และบริดจ์   
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ค ำถำมท้ำยบท 
 

จงตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
1. ล ำโพงที่ตอบสนองเสียงแหลมได้ดีคือล ำโพงข้อใด 

 ก. ซับวูฟเฟอร์       ข. วูฟเฟอร์ 
 ค. มิดเรนจ์       ง. ทวีตเตอร์ 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 

2. ข้อใดคือหน้ำที่ของไดอะแฟรม (Diaphragm) ของล ำโพง 
 ก. รับสัญญำณเสียง     ข. สั่นสะเทือนเกิดเป็นเสียง 
 ค. ท ำให้ขดลวดขยับ     ง. ประคองขดลวดเคลื่อนที่ 
 จ. ผลิตสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
3. อุปกรณ์ทำงอีเล็กทรอนิกส์ใดที่ยอมให้ควำมถ่ีต่ ำผ่ำนได้ง่ำย (Low pass Filter) 

 ก. คอยล์        ข. ทรำนซิสเตอร์ 
 ค. รีซิสเตอร์       ง. คำปำซิสเตอร์ 
 จ. ไดโอด  

4. อุปกรณ์ทำงอีเล็กทรอนิกส์ใดที่ยอมให้ควำมถ่ีสูงผ่ำนได้ง่ำย (Hi pass Filter) 

 ก. คอยล์        ข. ทรำนซิสเตอร์ 
 ค. รีซิสเตอร์       ง. คำปำซิสเตอร์ 
 จ. ไดโอด  

5. ปุ่มเฟสอินเวิร์ทบนแอ็คทีฟครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์คท ำหน้ำที่อะไร 

 ก. ก ำหนดจุดครอสโอเวอร์   ข. กลับเฟสสัญญำณขำออก 

 ค. กลับเฟสสัญญำณขำเข้ำ   ง. กลับเฟสสัญญำณทังขำเข้ำ และขำออก 

 ง. ลด/เพ่ิม ขนำดสัญญำณ 

6. ข้อใดไม่ใช่หน้ำที่ของตู้ล ำโพง 
 ก. ก ำหนดทิศทำงของเสียง   ข. ควบคุมควำมคมชัดของเสียง 
 ค. คงทน สวยงำม     ง. ควบคุมกำรสะท้อนเสียง 
 จ. ควบคุมควำมหนักแน่นของเสียง 
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7. ข้อใดกล่ำวถึงเพำเวอร์แอมป์ไม่ถูกต้อง 
 ก. ท ำหน้ำที่ขยำยสัญญำณทำงไฟฟ้ำเพ่ือขับล ำโพง 
 ข. มีขนำดก ำลังเป็นวัตถ์ เช่น 400W : 200X200 

 ค. สำมำรถเลือกโหมดเสตอริโอ ส ำหรับสัญญำณขำเข้ำ 2 ช่อง 
 ง. สำมำรถเลือกโหมดพำรำเลล ส ำหรับสัญญำณขำเข้ำ 1 ช่อง 
 จ. สำมำรถเลือกโหมดบริดจ์ ส ำหรับสัญญำณขำเข้ำ 1 ช่อง 
 

 
8. จำกภำพ มีค่ำอิมพีแดนซ์จำกกำรต่อล ำโพงเท่ำไร 

 ก. 4 Ω        ข. 8Ω 

 ค. 16Ω        ง. 24Ω 

 จ. 32Ω 

 

 
9. จำกภำพเป็นกำรต่อล ำโพงแบบใดและมีค่ำอิมพีแดนซ์รวมเท่ำไร 

 ก. แบบขนำน 8Ω     ข. แบบขนำน 16Ω 

 ค. แบบอนุกรม 8Ω     ง. แบบอนุกรม 16Ω 

 จ. แบบผสม 16Ω 

10. ล ำโพงในข้อใดเสียงดังที่สุด 

 ก. 500w : 97dB     ข. 250w : 132dB 

 ค. 1000w : 120dB     ง. 300w : 120dB 

 จ. 150w : 102dB 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

มิกเซอร์คอนโซล 

_______________________________________________________ 
เวลาเรียน 8 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค ์
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1.  ทราบถึงหน้าที่และการท างานของมิกเซอร์คอนโซล 

 2.  ทราบถึงการใช้งาน จุดต่อและปุ่มปรับต่างๆ ของมิกเซอร์คอนโซล 

 3. ทราบถึงหลักการปรับแต่งและการติดตั้งมิกเซอร์คอนโซล 

 4.  สามารถตอบค าถามท้ายบทได้ 
 

เนื้อหา 

 1.  หน้าที่ของมิกเซอร์ 
 2.  การจ าแนกประเภทของมิกเซอร์ 
 3.  การท างานของมิกเซอร์ 
 4.  การปรับแต่ง ทริม/เกน, แชนแนลเฟดเดอร์ และมาสเตอร์เฟดเดอร์ 
 5.  พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 1.  อธิบายเกริ่นน าถึงหน้าที่และความส าคัญของมิกเซอร์คอนโซล 

 2.  บรรยายและอธิบายประกอบ Power Point 

 3.  การสาธิตและการปฏิบัติการ 

 4.  แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นเนื้อหาสาระร่วมกัน 

 5.  สอบถามความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน 

 6.  ตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1.  Power Point สรุปประเด็นเนื้อหาบทท่ี 7 

 2.  เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 7 

 3.  มิกเซอร์คอนโซล 

 4.  สายสัญญาณ 

 5.  ใบงานค าถามท้ายบทเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจและการตั้งใจเรียน 

 2.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการ
ซักถามของนักศึกษา 
 3.  ตรวจผลการจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 
 



 

 

บทท่ี 7 

มิกเซอร์คอนโซล 

 

 มิกเซอร์คอนโซล หรือที่เรียกกันว่ามิกเซอร์ หรือบอร์ดนั้น เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือที่
ส าคัญในงานระบบเสียง พี.เอ. ไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์ขนาดเล็ก ที่มีจ านวนช่องสัญญาณไม่กี่ช่อง จนถึง
มิกเซอร์คอนโซลขนาดใหญ่ ๆ ที่ใช้กับงานขนาดใหญ่ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดีมิกเซอร์ก็ล้วนแล้วแต่ท า
หน้าที่เหมือนกัน จะแตกต่างกันก็ตรงที่ระบบ ความละเอียดและคุณภาพของมิกเซอร์แต่ละรุ่นแต่ละ
ยี่ห้อ 

 

หน้าที่ของมิกเซอร์ 
 มิกเซอร์คอนโซล หากแปลตามตัวศัพท์แล้วนั้นจะหมายถึงแผงควบคุมเพ่ือการผสมเสียง 
หรืออาจะกล่าวได้ว่าคืออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับผสมสัญญาณเสียง ซึ่งเราสามารถควบคุมหรือปรับแต่ง
ส่วนต่าง ๆ บนมิกเซอร์ได้ ก่อนอ่ืนเราจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจกับหน้าที่ของมิกเซอร์ส าหรับ
ระบบเสียง พี.เอ. ให้เข้าใจเสียก่อน 

 หน้าที่ของมิกเซอร์ในระบบเสียง พี.เอ. มีดังนี้ (Gibson, 2011 : 115) 

  1. ท าหน้าที่ควบคุมความดัง - เบา ของเสียงจากเครื่องดนตรีให้เกิดสมดุล หรือที่เรียก
กันว่า บาลานซ์ซาวด์  
  2. ปรับแต่งคุณภาพของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นด้วยอีควอไลเซอร์ในแต่ละช่องซึ่ง
สามารถปรับแต่งเสียง ทุ้ม กลาง แหลม ได้อย่างอิสระ 

  3. จัดวางต าแหน่งของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมจากการ 
แพน (Pan) ซ้าย - ขวา 
  4. จัดมิติเสียงของเครื่องดนตรีโดยการใส่เอฟเฟกต์ต่าง ๆ เช่น รีเวิร์บ ดีเลย์ ครอรัส  
  5. ส่งสัญญาณไปมอนิเตอร์ให้แก่นักดนตรีบนเวที และแหล่งอื่น ๆ  
 มิกเซอร์โดยทั่วไปจะนับขนาดตามจ านวนช่องสัญญาณขาเข้า เช่น 4 ช่อง 8 ช่อง 16 ช่อง  
เป็นต้น  
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การจ าแนกประเภทของมิกเซอร์ 
 โดยทั่วไปสามารถจ าแนกตามหลักการออกแบบและการท างานได้ 2 ประเภทคือ (Gibson, 

2011 : 114) 

  1. อะนาล็อกมิกเซอร์ (Analog Mixer) สามารถอธิบายได้ง่าย ๆ คือเป็นมิกเซอร์ที่มี
การออกแบบโดยใช้หลักการปรับแต่งสัญญาณทางไฟฟ้า ตั้งแต่ภาคอินพุทจนถึงภาคเอาท์พุท จะมีปุ่ม
ปรับ และสวิตช์ต่าง ๆ แยกการท างานอย่างอิสระแต่ละช่อง ข้อดีของอะนาล็อกมิกเซอร์คือสามารถ
ปรับแต่งหรือแก้ไขได้ง่ายทันท่วงที ให้คุณภาพเสียงแบบอะนาล็อกเนื่องจากเป็นการปรับแต่งทาง
สัญญาณไฟฟ้าล้วน ๆ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีมิกเซอร์บางรุ่นที่น าเอาเอฟเฟกต์ในระบบดิจิตอลมาติดตั้ง
ไว้ด้วยก็ตาม ก็เป็นความสะดวก ง่ายกับการใช้งานอีกประการหนึ่ง แต่ก็มีข้อเสียคือมักจะมีขนาดใหญ่ 
ปุ่มต่าง ๆ เยอะ ไม่สามารถบันทึกการท างานต่าง ๆ ได ้

 

 
ภาพที่ 7.1 อะนาล็อกมิกเซอร์ 

ที่มา : (Yamaha Analog Mixer, 2016 : 2) 

 

  2. ดิจิตอลมิกเซอร์ (Digital Mixer) ใช้หลักการท างานเช่นเดียวกันกับอะนาล็อก
มิกเซอร์แต่จะเปลี่ยนสัญญาณอินพุทที่เข้ามาให้อยู่ในรูปของดิจิตอลโค้ดเพ่ือน ามาปรับแต่งหรือท างาน
ในรูปแบบของดิจิตอลในตัวมิกเซอร์ดังกล่าวแล้วจึงเปลี่ยนกลับจากดิจิตอลโค้ดที่เปลี่ยนแปลงแล้วใน
การปรับแต่งหรือการท างานให้กลับมาเป็นอะนาล็อก หรือกระแสไฟฟ้า ดังนั้นดิจิตอลมิกเซอร์จึง
จ าเป็นจะต้องมีออดิโออินเตอร์เฟส มีการก าหนดจ านวนบิต (Bit Rate) การก าหนดการสุ่มตัวอย่าง
เสียง (Sample Rate) และมีค่าความหน่วงของเวลาจากการท างาน (Latency) ซึ่งเมื่อเราก าหนดค่า
ต่าง ๆ สูงขึ้นเรื่อย ๆ ดิจิตอลมิกเซอร์บางยี่ห้อ บางรุ่น อาจจะลดขนาดช่องสัญญาณลงโดยอัตโนมัติ 
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เช่น ปกติก าหนดค่าการสุ่มตัวอย่างเสียงอยู่ที่ 44,100Hz มิกเซอร์ดังกล่าวสามารถรับสัญญาณได้ 24 
ช่อง แต่เมื่อปรับค่าการสุ่มตัวอย่างเสียงไปเป็น 48,000Hz มิกเซอร์ดังกล่าวจะลดช่องสัญญาณเหลือ
เพียง 16 ช่อง เป็นต้น  
   อย่างไรก็ดีการท างานบนดิจิตอลมิกเซอร์จะต้องอาศัยความคุ้นเคยและความเข้าใจ
เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีเฟดเดอร์และปุ่มควบคุมการท างาน การปรับแต่งเพียงชุดเดียว ผู้ใช้จะต้อง
เลือก (Select) จากสวิตช์ในช่องสัญญาณนั้น ๆ จึงจะสามารถเข้าไปปรับแต่งได้ ข้อดีของดิจิตอล
มิกเซอร์คือภายในตัวดิจิตอลมิกเซอร์สามารถก าหนด (Routing) สัญญาณตั้งแต่อินพุทจนถึงเอาท์พุท
โดยผู้ใช้ก าหนดเอง นอกจากนี้ยังมีเอฟเฟกต์ (Effect) และอุปกรณ์ที่เป็นซิกแนลโปรเซสเซอร์ (Signal 

Processor) เช่น ลิมิเตอร์, คอมเพรสเซอร์, เกท ไว้ให้เลือกใช้ได้อย่างอิสระ สามารถบันทึกการ
ปรับแต่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอีควอไลเซอร์, เอฟเฟกต์ หรือแม้แต่บนหน้าบอร์ด หรือมิกเซอร์คอนโซลที่
ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น แล้วสามารเรียก (Recall) กลับมาใช้งานอีกครั้งได้ทุกเวลา 
 

 
ภาพที่ 7.2 ดิจิตอลมิกเซอร์ 

ที่มา : (Yamaha Digital Mixer, 2016 : 1) 

 

การท างานของมิกเซอร์ 
 อุปกรณ์ในระบบเสียงทั่วไปนั้นเราทราบและท าความเข้าใจกับอุปกรณ์ของระบบเสียงว่า
สัญญาณเข้าส่วนไหน และสัญญาณออกไปส่วนไหนเพ่ือเชื่อมต่อให้ถูกต้องสามารถให้ระบบท างานก็
อาจจะเป็นอันเสร็จสิ้น ส่วนการท างานบนมิกเซอร์คอนโซลนั้น ซาวด์เอ็นจิเนียร์จะต้องท าความเข้าใจ 
มีความเข้าใจกับอุปกรณ์ กับลักษณะงาน ดังนั้นจึงต้องคอยดูแลและควบคุมมิกเซอร์อยู่ตลอดเวลา
ในขณะใช้งาน เนื่องจากอาจจะมีการท างานหรือลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอนอกเหนือจาก
ที่เราควบคุม 

 ฮิเดกิ  มอริ (2558 : 181) กล่าวว่า มิกเซอร์คอนโซลสามารถจ าแนกภาคการท างานออกได้
เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ 
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  1. ภาครับสัญญาณขาเข้าหรืออินพุท (Input Section) 

  2. ภาคส่งสัญญาณขาออกหรือเอาท์พุท (Output Section) 

 ภาครับสัญญาณขาเข้าหรืออินพุท 

  อินพุท หมายถึงช่องทางรับสัญญาณเข้ามาสู่ระบบ ซึ่งอาจจะมาจากแหล่งสัญญาณ   
ต่าง ๆ เช่น เครื่องดนตรี เสียงร้อง เครื่องเล่นต่าง ๆ เมื่อสัญญาณมาจากหลายแหล่งสัญญาณ ดังนั้น
ภาคอินพุทจึงต้องมีช่องรับสัญญาณหลายช่อง เรียกช่องสัญญาณนี้ว่าแชนแนล (Channel) โดยแต่ละ
แชนแนลจะรับสัญญาณจากแหล่ง หรือที่มาที่มีความแรงของสัญญาณที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นมิกเซอร์จึง
ออกแบบช่องต่อรับสัญญาณอินพุทไว้เพ่ือรองรับสัญญาณไว้ 3 แบบหลัก คือ 

  1. ไมโครโฟนอินพุท (Mic Input) ย่อมาจากค าว่า Microphone Input เป็นช่องที่
ออกแบบไว้เพ่ือรับสัญญาณจากไมโครโฟน เนื่องจากสัญญาณจากไมโครโฟนเป็นสัญญาณที่มีความ
แรงน้อย วงจรอินพุทภายในจึงมีภาคปรีแอมป์เพ่ือขยายสัญญาณให้มีความแรงอยู่ในระดับเดียวกับ
สัญญาณอ่ืน คืออยู่ในช่วง 775mV ไปจนถึงประมาณ 5V เมื่อคิดจากค่าการแปลงสัญญาณเสียงเป็น
แรงดันไฟฟ้า หรือ 0dB ถึง +16dB หากน าเอาสัญญาณอ่ืนที่มีความแรงมากกว่ามาเสียบเข้าที่ช่อง
ไมโครโฟนอินพุทก็จะพบว่าเสียงจะมีการขยายมากกว่าปกติจนกลายเป็นเสียงแตก (Distortion) ส่วน
สายน าสัญญาณที่น ามาต่อเข้ากับช่องไมโครโฟนอินพุทจะต้องเป็นแบบ เอ็กเอลอาร์  หรือบาลานซ์ตัว
เมียซึ่งสามารถเสียบไมโครโฟนได้เลย 

   ช่องไมโครโฟนอินพุทนี้นอกจากจะใช้กับไมโครโฟนแล้วยังสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ
เครื่องดนตรีไฟฟ้าจาก ดีไอบ็อกซ์ ได้อีกด้วยเนื่องจาก ดีไอบ็อก ท าหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณจาก
สัญญาณอันบาลานซ์ให้เป็นบาลานซ์ที่พอเหมาะกับช่องไมโครโฟนอินพุทนี้ แต่อย่างไรก็ดี ยังมี
มิกเซอร์คอนโซลบางรุ่นที่ช่องไมโครโฟนเป็นแบบทีเอสโฟนตัวเมีย ซึ่งก็จะไม่นิยมน ามาใช้งานกับ
ระบบเสียง พี.เอ. เนื่องจากเวลาใช้สายไมโครโฟนยาว ๆ มักจะเกิดเสียงรบกวน หรือมีสัญญาณวิทยุ
แทรกเข้ามา 
  2. ไลน์อินพุท (Line Input) เป็นช่องรับสัญญาณจากอุปกรณ์ที่มีความแรงของ
สัญญาณอยู่ระดับหนึ่ง โดยส่วนใหญ่อุปกรณ์เหล่านั้นจะมีภาคปรีแอมป์อยู่ในตัวเครื่อง สามารถให้
ความแรงของสัญญาณในระดับไลน์เลเวลเช่นเดียวกับระดับความแรงของสัญญาณที่ใช้ในเครื่องเสียง
ภายในบ้าน เช่น เปียโนไฟฟ้า คีย์บอร์ด เครื่องเล่น ซี.ดี. เป็นต้น ช่องไลน์อินพุท จะเป็นแจ็คทีเอสโฟน
ตัวเมีย 

  3. เสตอริโออินพุท (Stereo Input) เป็นช่องที่รับสัญญาณที่มีความแรงในระดับไลน์
เลเวล เช่นกัน แต่สัญญาณจะถูกส่งมาในแบบเสตอริโอ เช่น มาจากซาวด์การ์ดคอมพิวเตอร์ เครื่อง
เล่น ซี.ดี. เป็นต้น ช่องสัญญาณช่องนี้จะอ านวยความสะดวกและแตกต่างจากช่อง ไลน์อินพุทปกติ 
เพราะใช้เฟดเดอร์ตัวเดียวก็สามารถควบคุมสัญญาณได้ทั้ง ซ้าย - ขวา 
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  4. อินเสิร์ต (Insert) คือช่องที่ท าหน้าที่น าสัญญาณที่เข้าทาออกไปเพ่ือเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อ่ืนภายนอก เช่น เอฟเฟกต์ คอมเพรสเวอร์ หรือเกท เป็นต้น จากนั้นก็รับสัญญาณที่ผ่าน
อุปกรณ์ภายนอกกลับเข้ามาอีกครั้งเพ่ือส่งสัญญาณไปยังภาคต่อไป การเชื่อมต่อสัญญาณอินเสิร์ต นี้
จะต้องใช้สายเฉพาะที่เรียกว่าอินเสิร์ตเคเบิ้ล (Insert Cable) หรือวายเคเบิ้ล (Y-Cable)  

  5. โลว์คัท (Low cut) มักใช้สัญลักษณ์            หมายถึงกรองความถี่ต่ าทิ้งให้เฉพาะ
ย่านความถ่ีสูงผ่าน ปกติจะกรองอยู่ที่ 80 -100Hz 

  6. ทริมหรือเกน (Trim/Gain) ท าหน้าที่ปรับเกณฑ์การขยายของสัญญาณจากปรี
แอมป ์

  7. อีควอไลเซอร์ (Equalizer) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อีคิว เป็นชุดพาราเมตริกอีควอ
ไลเซอร์ (Parametric Equalizer) ใช้ปรับแต่งเสียง ทุ้ม กลาง แหลม ในแต่ละช่องสัญญาณ 

  8. แพน (Pan) ใช้ปรับเพื่อก าหนดต าแหน่ง ซ้าย - ขวา ของสัญญาณหรือเสียง 
  9. อักซ์ (Aux) ย่อมาจากอักซิเลียรี่ (Auxiliary) เป็นปุ่มปรับขนาดสัญญาณเพ่ือส่งออก
ไปยังช่องอักซ์เซนด์ (Aux Send) เพ่ือส่งสัญญาณในช่องดังกล่าวไปจัดมอนิเตอร์ หรือผ่านเอฟเฟกต์ 
ในมิกเซอร์หนึ่งตัวอาจจะมีหลายอักซ์ก็สามารถใช้กับมอนิเตอร์ได้หลายจุดอักซ์ใดที่มีสวิตช์ปรี (Pre) 
แสดงว่าเมื่อกดสวิตช์แล้วอักซ์ นั้นจะมีลักษณะเป็นปรีเฟดเดอร์ (Pre Fader) คือสัญญาณที่ส่งออกไป
จะไม่ผ่านเฟดเดอร์ ดังนั้นเมื่อเราปรับเฟดเดอร์ก็จะไม่มีผลต่อสัญญาณดังกล่าว ถ้าปลดสวิตช์ปรี หรือ 
อักซ์ใดไม่มีสวิตช์ดังกล่าวหมายความว่าเป็นโพสท์เฟดเดอร์ (Post Fader) กล่าวคือ สัญญาณจะถูก
ส่งผ่านเฟดเดอร์ก่อน ฉะนั้นเมื่อปรับเฟดเอร์ก็จะส่งผลต่อสัญญาณที่ส่งออกไป 

  10. เฟดเดอร์ (Fader) ท าหน้าที่ควบคุมระดับของสัญญาณก่อนที่จะแยกสัญญาณ 
(Routing) ออกไปยังเอาท์พุทต่าง ๆ เช่น เสตอริโอเอาท์พุท (Stereo Output)  กรุ๊ปเอาท์พุท 
(Group Output), โมโนเอาท์พุท (Mono Output) 

  11. มิวท์หรือออน (Mute or On) เป็นสวิตช์เปิด - ปิด สัญญาณช่องนั้น ๆ มิวท์
หมายถึงเงียบ (ปิด) ส่วนออน คือ เปิด ดังนั้นสวิตช์ดังกล่าวจะท างานตรงข้ามกันควรพิจารณาดูให้ดี  
  12. พีเอฟแอล (PFL) เมื่อกดสวิตช์ดังกล่าวระดับสัญญาณอินพุทที่ส่งเข้ามาใน
ช่องสัญญาณดังกล่าวจะแสดงปรากฏที่ วียูมิเตอร์ (VU Meter) เพ่ือตรวจสอบว่าสัญญาณมีขนาด
ความแรงมากน้อยเพียงใด และจะไปปรากฏที่ช่องสัญญาณหูฟัง 
  อย่างไรก็ดีฟังก์ชั่นการท างานของมิกเซอร์ในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อในภาครับสัญญาณขา
เข้า หรืออินพุทจะมีส่วนคล้ายกันจะแตกต่างกันที่ภาษาท่ีใช้ในค าสั่ง 
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ภาพที่ 7.3 ตัวอย่างภาครับสัญญาณขาเข้าของมิกเซอร์ 

ที่มา : (Yamaha Mixing Console, 2016 : 12) 
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 จากภาพที่ 7.3 เป็นตัวอย่างช่องสัญญาณบนมิกเซอร์ประกอบไปด้วย 

  1. ช่องไมโครโฟนอินพุท      2. ช่องไลน์อินพุท 

  3. ช่องเสตอริโออินพุท      4. ช่องเสตอริโออินพุทส าหรับเครื่องเล่น ซี.ดี. 
  5. ช่องอินเสิร์ต        6. ปุ่มปรับเกนหรือทริม 

  7. โลว์คัทสวิตช์        8. ปุ่มปรับคอมเพรสเซอร์จะมีเฉพาะรุ่นเท่านั้น 

  9. ไฟแสดงระดับสัญญาณเกิน (Peak)   10. ชุดพาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 
  11. ปุ่มปรับอักซ์ 1 - 4      12. ปรี/โพสท์ สวิตช์ 
  13. ปุ่มแพน ซ้าย – ขวา     14. สวิตช์ เปิด - ปิด แชนแนล 

  15. พีเอฟแลสวิตช์       16. สวิตช์เลือกส่งสัญญาณไปกรุ๊ป 1 - 2 

  17. สวิตช์เลือกส่งสัญญาณไปกรุ๊ป 3 - 4 18. สวิตช์เลือกส่งสัญญาณไปเสตอริโอเอาท์ 
  19. แชนแนลเฟดเดอร์ 
 

 ล าดับการท างานของภาครับสัญญาณขาเข้าหรืออินพุท 

  ในการรับสัญญาณขาเข้าของแต่ละช่องสัญญาณของมิกเซอร์มีล าดับการท างาน
ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.4 ไดอะแกรมการท างานของมิกเซอร์ 
 

  1. สัญญาณถูกเชื่อมต่อทางอินพุทและส่งต่อไปยังทริมหรือเกน 

  2. ทริมหรือเกนท าการปรับขนาดสัญญาณให้เหมาะสมแล้วส่งไปยังอีควอไลเซอร์ 
  3. หากมีการเชื่อมต่อช่องอินเสิร์ตสัญญาณจะถูกปรับแต่งโดยอุปกรณ์ที่อินเสิร์ต 

  4. อีควอไลเซอร์จะท าหน้าที่ปรับแต่งคุณภาพเสียงก่อนจะส่งไปอักซ์ 

  5. อักซ์จะส่งสัญญาณไปอักซ์เซนท์มาสเตอร์โดยการก าหนดปรีหรือโพสท์ก่อน 

  6. สัญญาณอีกส่วนจะถูกส่งไปยังเฟดเดอร์เพื่อควบคุมระดับความดัง 
  7. แพนจะท าหน้าที่จัดต าแหน่ง ซ้าย-ขวา ของสัญญาณก่อนส่งเอาท์ต่าง ๆ 

 

ทริม/เกน อินพทุ 

อินเสริ์ต 

อีคิว อักซ์ เฟดเดอร ์ แพน เสตอริโอเอาท ์

กรุ๊ปเอาท ์

อักซ์เซนท ์ปรี/โพสท ์
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 ภาคส่งสัญญาณขาออกหรือเอาท์พุท 

  ส่วนเอาท์พุทเป็นส่วนของการส่งสัญญาณขาออกไปใช้งานภายนอก ซึ่งสามารถเลือก
ช่องทางส่งออกได้หลายช่องทาง มีทั้งช่องทางหลักที่ส่งไปยังเพาเวอร์แอมป์ ช่องทางที่ส่งไปยังระบบ
เสียงมอนิเตอร์บนเวที โดยมีช่องส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1. เสตอริโอเอาท์พุทหรือเมนเอาท์พุท (Stereo Out or Main Out) ถ้าเป็นมิกเซอร์
คอนโซลที่ใช้ในระบบ พี.เอ. คอนเน็คเตอร์จะเป็นแบบเอ็กซ์แอลอาร์ตัวผู้สองตัว และสัญญาณ
เอาท์พุทจะมีขนาดความแรงอยู่ที่ประมาณ +4dBu อย่างไรก็ตามในบางรุ่นอาจจะมีแจ็คที่เอสโฟน 

ด้วยในบางรุ่น แต่สัญญาณที่ออกมาจะไม่สามารถดูได้ว่าเป็นแบบบาลานซ์ (+4dBu) หรืออันบาลานซ์ 
(-10dBv) ดังนั้นควรศึกษาคู่มือการใช้งานประกอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาด 

  2. ซับมาสเตอร์เอาท์พุท/กรุ๊ปเอาท์พุทหรือบัสเอาท์พุท (Sub Master Output, 

Group Output or Buss Out) คือช่องที่ส่งสัญญาณของภาคสัญญาณอินพุท โดยการเลือกเส้นทาง
หรือเร้าท์ติ้งออกไปหามอนิเตอร์ด้านข้างเวที (Stage Side Monitor) หรือเครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 

  3. แฟนทอมเพาเวอร์ (Phantom Power) สวิตช์แฟนทอมเพาเวอร์จะท าหน้าที่
จ่ายไฟกระแสตรง ขนาด 48V หรือ(+24V, -24V) ผ่านช่องไมโครโฟนอินพุทเพ่ือจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่
ต้องการไฟเลี้ยง เช่น คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน มิกเซอร์บางรุ่นอาจจะมีปุ่มแฟนทอมเพาเวอร์เพียงปุ่ม
เดียว คือกดทีเดียวจ่ายไฟออกทุกช่อง บางรุ่นมีครั้งละ 4 - 8 ช่อง บางรุ่นมีทุกช่องก็สามารถก าหนดได้
อิสระ 

  4. เสตอริโอเฟดเดอร์หรือเมนเฟดเดอร์ (Stereo Fader or Main Fader) ท าหน้าที่
ปรับระดับความแรงของสัญญาณจากสัญญาณที่มิกซ์เรียบร้อยแล้วเป็นแบบเสตอริโอ ปกติจะตั้งไว้ที่ 
0dB 

  5. ซับมาสเตอร์เฟดเดอร์, กรุ๊ปมาสเตอร์เฟดเดอร์หรือบัสมาสเตอร์เฟดเดอร์  
(Sub Master Fader, Group Master Fader or Buss Master Fader) ใช้ส าหรับควบคุมความ
ดังของ ซับมาสเตอร์เฟดเดอร์, กรุ๊ปมาสเตอร์เฟดเดอร์หรือบัสมาสเตอร์เฟดเดอร์ หรือใช้จัดกลุ่มของ 
สัญญาณอินพุท หรือเครื่องดนตรีก่อนส่งไปยัง เสตอริโอเอาท์พุท หรือเมนเอาท์พุท  โดยการส่ง 
สัญญาณจากการสวิตช์เลือกส่งสัญญาณไปยังกรุ๊ปเอาท์พุทก่อน จากนั้นจึงส่งสัญญาณกรุ๊ปเอาท์พุทไป
ยัง เสตอริโอเอาท์พุท หรือเมนเอาท์พุทอีกที ก็จะสามารถควบคุมสัญญาณได้เป็นกลุ่มตามท่ีก าหนด 

  6. อักซ์เซนท์ (Aux send) เป็นช่องต่อสัญญาณขาออกจากอักซ์มาสเตอร์ 
  7. อักซ์รีเทิร์น (Aux Return) เป็นช่องต่อสัญญาณจากเอฟเฟกต์กลับมายัง เสตอริโอ
เอาท์พุท หรือเมนเอาท์พุท   

  8. อักซ์เซนท์มาสเตอร์ (Aux Send Master) ท าหน้าที่เป็นมาสเตอร์โวลลุ่มของช่อง
อักซ์เซนท ์
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  9. อักซ์รีเทิร์นมาสเตอร์ (Aux Return Master) ท าหน้าที่เป็นมาสเตอร์โวลลุ่มเพ่ือ
ปรับขนาดของสัญญาณจากเอฟเฟกต์ภายนอกเข้ามายัง เสตอริโอเอาท์พุท หรือเมนเอาท์พุท 

  10. โฟนเอาท์ (Phones) เป็นช่องต่อสัญญาณส าหรับหูฟัง 
  11. ทูแทร็คอินพุท/มอนิเตอร์ (2TR In/Monitor) เป็นปุ่มปรับระดับความดังของ
เครื่องเล่น ซี.ดี. หรือเครื่องเล่นที่เชื่อมต่อทางช่องสัญญาณนี้ โดยท าหน้าที่ปรับระดับเสียงต่างหากไม่
เกี่ยวข้องกับมาสเตอร์เลเวล ดังนั้นเมื่อไม่ได้ใช้งานก็ควรปิดไว้หรือเลือกเป็นปุ่มควบคุมระดับความดัง
ของมอนิเตอร์โดยไม่เก่ียวกับมาสเตอร์เลเวลเช่นกัน 

 

 

 
 

ภาพที่ 7.5 ตัวอย่างช่องต่อสัญญาณขาออกของมิกเซอร์ 
ที่มา : (Yamaha Mixing Console, 2016 : 16) 

 

 จากภาพที่ 7.5 เป็นช่องต่อสัญญาณขาออกหรือเอาท์พุทของมิกเซอร์ ประกอบไปด้วยดังนี้ 
   1. ช่องอักซ์เซนท์     2. ช่องกรุ๊ปเอาท์พุท 

   3. ช่องสัญญาณบันทึกเสียง 4. เสตอริโออินพุท 

   5. อักซ์รีเทิร์น     6. ช่องเอ็กแอลอาร์เสตอริโอเอาท์พุท 

   7. ช่องมอนิเตอร์เอาท์พุท  8. ช่องส าหรับหูฟัง 
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ภาพที่ 7.6 ตัวอย่างภาคส่งสัญญาณขาออกของมิกเซอร์ 

ที่มา : (Yamaha Mixing Console, 2016 : 16) 
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 จากภาพที่ 7.6 ตัวอย่างภาคส่งสัญญาณขาออกของมิกเซอร์ประกอบด้วยดังนี้ 
  9. ปุ่มแฟนทอมเพาเวอร์ 48V  10. ไฟแสดงสถานะท างานของเครื่อง 
  11. วียูมิเตอร์       12. อักซ์รีเทิร์นมาสเตอร์ 
  13. อักซ์เซนท์มาสเตอร์    14. ชุดควบคุมหูฟัง 
  15. 2 แทร็คอินพุทหรือมาสเตอร์มอนิเตอร์ 
  16 – 17 กรุ๊ปเฟดเดอร์เอาท์พุท 18. ปุ่มเลือกส่งสัญญาณไปยังเสตอริโอเอาท์พุท 

  19. เสตอริโอมาสเตอร์เฟดเดอร์ 
 

การปรับแต่ง ทริม/เกน, แชนแนลเฟดเดอร์ และมาสเตอร์เฟดเดอร์ 
 เทคนิคอย่างหนึ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับหลักการปรับปุ่ม ทริม/เกน, แชนแนลเฟดเดอร์ และ
มาสเตอร์เฟดเดอร์ คือ เนื่องจากทั้งสามอย่างนี้จะท าหน้าที่คล้าย ๆ กัน คือคอยปรับเร่งและลดระดับ
ความแรงของสัญญาณ แต่ แชนแนลเฟดเดอร์ ในส่วนของมาสเตอร์เฟดเดอร์ ควรจะปรับค่าไว้ที่ 0dB 
จะดีที่สุด เนื่องจากเป็นค่าที่ระดับปกติ กล่าวคือมิกเซอร์คอนโซลก าหนดให้มีการเร่งเสียง หรือเพ่ิม
ระดับของสัญญาณเป็นบวก (+) กับการลดเสียงหรือลดขนาดของสัญญาณให้ลดลงเป็นลบ (-) โดย
ก าหนดจุดเริ่มต้นอยู่ที่ 0dB นี่เอง 
 ดังนั้นเมื่อปรับระดับของสัญญาณของมาสเตอร์เลเวล และแชนแนลเลเวลไว้ที่ 0dB แล้ว
จากนั้นจึงค่อย ๆ ปรับปุ่มทริมหรือเกนขึ้นทีละอินพุท ทีละแชนแนล จนได้ค่าความดังที่สมดุลจนครบ 
หากเราตั้งแชนแนลเฟดเดอร์ และมาสเตอร์เฟดเดอร์ไว้น้อยเราก็ต้องเปิดทริมหรือเกนมาก ๆ ท าให้
เสียงแตกตั้งแต่ภาคปรีแอมป์ที่ขยายสัญญาณเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้น อนึ่งในเวลาการปฏิบัติงานจริง เช่น 
ในคอนเสิร์ตหลังจากท่ีเราปรับสมดุลเสียง (Balance) มอนิเตอร์บนเวทีไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าเราไปปรับ 
ทริมอีกครั้งก็จะท าให้เสียงที่ออกจากมอนิเตอร์บนเวทีเปลี่ยนไปด้วย เราเรียกภาวะนี้ว่า บาลานซ์เสีย 
ดังนั้นสิ่งที่ควรท าคือเมื่อปรับต าแหน่งทริมลงตัวดีแล้วถ้าไม่จ าเป็นจริง  ๆ ก็ไม่ควรปรับทริมอีกครั้ง 
ควรใช้การปรับแชนแนลเฟดเดอร์แทน 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคนร้องหรือเปลี่ยนเครื่องดนตรีโดยใช้ไมโครโฟนตัวเดียวกันนั้น หาก
ต้องการเพิ่มหรือลดเสียงชั่วคราวก็ควรปรับแชนแนลเฟดเดอร์จะเป็นการดีกว่า ที่ส าคัญที่สุดคือการใช้
หูและสมองในการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขสถานการณ์นั้น ๆ อย่างรวดเร็วแล้วหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือ
งานหรือผลงานที่ออกมาให้ดีที่สุด 
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เสียงกลางทุ้ม 

บูสท ์

เสียงกลางแหลม เสียงทุ้ม 

คัท 
ความถ่ี 

(Q) 
แบนด์วิดท์ 

 

เกน/ทริม 

 

พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 
  ภาคปรับแต่งเสียง ทุ้ม กลาง แหลม หรือเพ่ิมรายละเอียดของโทนเสียง ในภาคนี้เรียกว่า
อีควอไลเซอร์ หรือเรียกว่าอีคิว อีควอไลเซอร์ในโลกนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบกราฟฟิคอีควอ
ไลเซอร์ และแบบพาราเมตริกอีควอไลเซอร์ ซึ่งอีควอไลเซอร์ในส่วนของภาคสัญญาณขาเข้าในแต่ละ
แชนแนลของมิกเซอร์นั้นจะนิยมใช้แบบพาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.7 ปุ่มปรับพาราเมตริกอีควอไวเซอร์ 
และกราฟการตอบสนองความถ่ี 

 

  จากภาพที่ 7.7 สามารถอธิบายหน้าที่และหลักการท างาน ปุ่มปรับ และฟังก์ชั่น ของ
พาราเมตริกอีควอไลเซอร์บนแชนแนลของมิกเซอร์ประกอบกับกราฟการตอบสนองความถี่จากด้าน
บนสุด ได้ดังนี้  
  พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ดังกล่าวเป็นแบบ 4 แบนด์ (4 Band) หรือสามารถปรับแต่งได้
โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงของย่านความถี่เสียงได้แก่ เสียงทุ้ม (Low), เสียงกลางทุ้ม (Low - Mid), 

เสียงกลางแหลม (High - Mid) และเสียงแหลม (High) ดังแสดงในกราฟ ซึ่งอีควอไลเซอร์ได้ถูก
ออกแบบให้เป็นแบบฟิกซ์แบนด์วิดท์ (Fix Band Width) คือไม่สามารถปรับความกว้างของแบนด์
วิดท์ได้ โดยแบนด์วิดท์ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัวคิว (Q) ซึ่งก็หมายถึงค่าที่ก าหนดความกว้างของช่วง
ความถี่ท่ีจะตอบสนองต่อการท างานของของพาราเมตริกอีควอไลเซอร์ดังกล่าวในแต่ละช่วง จะสังเกต
ได้ว่าปุ่มปรับในช่วงย่านเสียงแหลมและเสียงทุ้มมีเพียงชุดละอันเท่านั้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากย่านเสียง

เสียงแหลม 
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แหลมและย่านเสียงทุ้มได้ถูกก าหนดความถี่ในการปรับแต่งไว้ตายตัว กล่าวคือประมาณ 60 - 80Hz 
ในย่านเสียงทุ้ม และประมาณ 8 - 16kHz ในย่านเสียงแหลม โดยจะขออธิบายตามล าดับดังนี้ 
   ไฮ (High) ย่อมาจากไฮฟรีแควนซี่ (High Frequency) คือช่วงความถี่สูงหรือย่าน
เสียงแหลมนั่นเอง จากตัวอย่างมิกเซอร์แชนแนลดังกล่าวจะก าหนดความถี่ไว้ตายตัวที่ประมาณ 8 -
16kHz ในการปรับแต่ง หากเราปรับปุ่มดังกล่าวไว้ตรงกลาง ซึ่งปกติจะมีคลิกล็อคบอกต าแหน่งตรง
กลางหรือ ต าแหน่งที่ 0dB นั่นเองหรือที่นิยมเรียกกันว่าแฟลตอีคิว (Flat EQ) ซึ่งแฟลตแปลว่า
ราบเรียบคือยังไม่มีการปรับแต่งใด ๆ หากเราปิดปุ่มไปทางขวามือเรื่อย ๆ (ตามเข็มนาฬิกา) จนสุดเรา
เรียกว่าการบูสท์ (Boost) เป็นการยกระดับความดังในย่านเสียงแหลมให้มากข้ึนท าให้เราได้ยินเสียงใน
ย่านเสียงแหลมชัดขึ้น โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่ +15dB ตรงกันข้ามหากเราค่อย ๆ หมุนหรือบิดปุ่มดังกล่าว
มาทางซ้ายมือ (ทวนเข็มนาฬิกา) จนสุดเราจะค่อย ๆ ได้ยินเสียงมีลักษณะทึบลง ที่เป็นเช่นนั้น
เนื่องจากความดังในย่านเสียงแหลมดังกล่าวจะค่อย ๆ ถูกลดระดับความดังลงจนถึง -15dB เรา
เรียกว่าการคัท (Cut) 

   ไฮมิด (Freq - High Mid) เป็นชุดปุ่มปรับแต่งเสียงในย่านเสียงกลางแหลม 
ประกอบด้วยปุ่มปรับจ านวน 2 ปุ่ม ได้แก่ปุ่มก าหนดความถี่ (Freq) จะเป็นตัวก าหนดความถี่ที่จะ
ปรับแต่งในช่วงเสียงกลางที่ค่อนไปทางเสียงแหลม หรือที่เรียกกันว่าเสียงกลางแหลม โดยเมื่อปรับมา
ทางซ้ายมือสุด (ทวนเข็มนาฬิกา) จะเป็นความถี่ต่ าสุดในย่านความถี่นี้และเมื่อบิด หรือหมุนขึ้นไป 
เรื่อย ๆ ความถี่ในย่านดังกล่าวก็จะเปลี่ยนสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงค่าสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
มิกเซอร์ดังกล่าว ปุ่มปรับเลือกความถี่จะท างานร่วมกับปุ่มปรับเกน หรือความดังด้านล่างโดยเมื่อ เ ร า
ปรับปุ่มดังกล่าวไว้ตรงกลาง ซึ่งปกติจะมีคลิกล็อคบอกต าแหน่งตรงกลางหรือ ต าแหน่งที่ 0dB นั่นเอง
หรือเรียกว่าแฟลตอีคิว หากเราปิดปุ่มไปทางขวามือเรื่อย ๆ (ตามเข็มนาฬิกา) จนสุดก็จะเป็นการบูสท์ 
เป็นการยกระดับความดังในย่านความถี่ที่ปุ่มก าหนดความถี่ด้านบนก าหนดไว้ให้มากขึ้น ดังขึ้น ท าให้
เราได้ยินเสียงในย่านความถี่ดังกล่าวชัดขึ้น โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่ +15dB ตรงกันข้ามหากเราค่อย ๆ 
หมุนหรือบิดปุ่มดังกล่าวมาทางซ้ายมือ (ทวนเข็มนาฬิกา) จนสุดเราจะค่อย ๆ ได้ยินเสียงในย่าน
ความถี่นั้นมีลักษณะเบาลงหรือหายไป ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากความดังในย่านดังกล่าวจะค่อย ๆ ถูกลด
ระดับความดังลงจนถึง -15dB เราเรียกว่าการคัท (Cut) เช่นกัน 

   โลว์มิด (Freq - Low Mid) เป็นชุดปุ่มปรับแต่งเสียงในย่านเสียงกลางทุ้ม 
ประกอบด้วยปุ่มปรับจ านวน 2 ปุ่ม ได้แก่ปุ่มก าหนดความถี่ (Freq) จะเป็นตัวก าหนดความถี่ที่จะ
ปรับแต่งในช่วงเสียงกลางที่ค่อนไปทางเสียงทุ้ม โดยเมื่อปรับมาทางซ้ายมือสุด (ทวนเข็มนาฬิกา) จะ
เป็นความถี่ต่ าสุดในย่านความถี่นี้และเมื่อบิด หรือหมุนขึ้นไปเรื่อย ๆ ความถี่ในย่านดังกล่าวก็จะ
เปลี่ยนสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงค่าสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบมิกเซอร์ดังกล่าว ปุ่มปรับเลือก
ความถี่จะท างานร่วมกับปุ่มปรับเกนหรือความดังด้านล่างที่คู่กันโดยเมื่อเราปรับปุ่มดังกล่าวไว้ตรง
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กลาง ซึ่งปกติจะมีคลิกล็อคบอกต าแหน่งตรงกลางหรือ ต าแหน่งที่ 0dB นั่นเอง หรือเรียกว่าแฟลตอี
คิว หากเราปิดปุ่มไปทางขวามือเรื่อย ๆ (ตามเข็มนาฬิกา) จนสุดก็จะเป็นการบูสท์ เป็นการยกระดับ
ความดังในย่านความถี่ที่ปุ่มก าหนดความถี่ด้านบนก าหนดไว้ให้มากขึ้น ดังขึ้น ท าให้เราได้ยินเสียงใน
ย่านความถี่ดังกล่าวชัดขึ้น โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่  +15dB ตรงกันข้ามหากเราค่อย ๆ หมุนหรือบิดปุ่ม
ดังกล่าวมาทางซ้ายมือ (ทวนเข็มนาฬิกา) จนสุดเราจะค่อย ๆ ได้ยินเสียงในย่านความถี่นั้นมีลักษณะ
เบาลงหรือหายไป ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากความดังในย่านดังกล่าวจะค่อย ๆ ถูกลดระดับความดังลง
จนถึง -15dB เราเรียกว่าการคัทเช่นกัน 

   โลว์ (Low) ย่อมาจากโลว์ฟรีแควนซี่ (Low Frequency) คือช่วงความถี่สต่ าหรือ
ย่านเสียงทุ้ม เสียงเบสนั่นเอง จากตัวอย่างมิกเซอร์แชนแนลดังกล่าวจะก าหนดความถี่ไว้ตายตัวที่
ประมาณ 60 - 80Hz ในการปรับแต่ง หากเราปรับปุ่มดังกล่าวไว้ตรงกลาง ซึ่งปกติจะมีคลิกล็อคบอก
ต าแหน่งตรงกลางหรือ ต าแหน่งที่ 0dB นั่นเองหรือที่นิยมเรียกกันว่าแฟลตอีคิว ซึ่งแฟลตแปลว่า
ราบเรียบคือยังไม่มีการปรับแต่งใด ๆ หากเราปิดปุ่มไปทางขวามือเรื่อย ๆ (ตามเข็มนาฬิกา) จนสุดเรา
เรียกว่าการบูสท์เป็นการยกระดับความดังในย่านเสียงทุ้มให้มากขึ้นท าให้เราได้ยินเสียงในย่านเสียง
แหลมชัดขึ้น โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่ +15dB ตรงกันข้ามหากเราค่อย ๆ หมุนหรือบิดปุ่มดังกล่าวมาทาง
ซ้ายมือ (ทวนเข็มนาฬิกา) จนสุดเราจะค่อย ๆ ได้ยินเสียงมีลักษณะทึบลง ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากความ
ดังในย่านเสียงแหลมดังกล่าวจะค่อย ๆ ถูกลดระดับความดังลงจนถึง -15dB เราเรียกว่าการคัท
เช่นเดียวกันกับเสียงแหลม 

  เราควรปรับแต่งอีควอไลเซอร์อย่างไรนั้นไม่อาจะสรุปหรือก าหนดรูปแบบแผนที่ตายตัว
ได้ทั้งนี้เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ความสามารถหรือคุณภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ทั้งที่เป็นหลักและ
ร่วม สถานที่ สิงแวดล้อม สิ่งส าคัญท่ีมีผลอย่างยิ่งต่อการปรับแต่งระบบเสียง ต่อคุณภาพของเสียงก็คือ
ความเข้าใจ ความคุ้นเคย ในบทเพลง สไตล์และรสนิยมในการฟังของซาวด์เอ็นจิเนียร์ หรือผู้ควบคุม
ระบบเสียง ดัง ดร.ประมวล  ติเส อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นและเจ้าของกิจการห้อง
บันทึกเสียงประมวลเร็คคอร์ดได้กล่าวไว้ว่า "การรับรู้ทางเสียงขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้บริโภค เสมือน
กับเราคือแม่ค้าส้มต า ผู้บริโภคชอบไม่เหมือนกัน รสส้มต าที่คนกลุ่มหนึ่งไม่ชอบ อาจท าให้คนอีกกลุ่ม
หนึ่งชอบก็ได้ เช่น หมอล าชอบเบสหนัก ๆ เสียงร้องมีเอฟเฟกต์มาก ๆ แต่กลุ่มที่ชอบสตริงอาจจะไม่
ชอบ ดังนั้นจึงไม่มีใครถูกใครผิดขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าจะชอบอย่างไร  
  อย่างไรก็ดีอาจจะสรุปแนวทางในการปรับหรือใช้พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ได้ดังนี้       
(ฮิเดกิ  มอริ, 2558 : 207) 

   1. ปรับเพื่อให้เสียงฟังชัด ฟังสบายขึ้น เช่นถ้าเสียงร้องน าทึบไปก็ให้ปรับให้สดใสขึ้น 

   2. เพ่ือปรับแก้สิ่งหรือเสียงที่ไม่ต้องการให้ลดลง เช่น ไมโครโฟนของไฮ - แฮด หากมี
เสียงกระเดื่องแทรกเข้ามาก็ควรคัทเสียงต่ าออกเสียงกระเดื่องดังกล่าวก็จะลดลง 
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   3. เพ่ือแก้ไขเสียงหอนต่าง ๆ โดยการปรับลดเสียงในย่านที่หอน หรือฟีดแบ็คลง 
 ต าแหน่งการติดตั้งมิกเซอร์คอนโซล 

  ถึงแม้ว่าคนที่เป็นซาวด์เอ็นจิเนียร์จะสามารถฟัง หรือตรวจสอบระบบเสียงได้จากหูฟัง 
แต่ความจริงก็ไม่ควรที่จะใส่หูฟังอยู่ตลอดเวลา การฟังเสียงจาก พี.เอ. หรือเสียงจริงหน้าเวที หน้างาน
จะดีกว่า เนื่องจากเสียงที่เกิดขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมจริง  ๆ และเป็นเสียงที่ออกมาจริงซึ่งอาจจะ
แตกต่างกันกับหูฟัง  
  ดังนั้นงานระบบเสียง พี.เอ. จึงมีการก าหนดต าแหน่งที่ดีที่สุดส าหรับซาวด์เอ็นจิเนียร์ใน
การก าหนดต าแหน่งในการติดตั้งและจัดวางมิกเซอร์คอนโซล นั่นคือต าแหน่งที่อยู่ด้านหน้าของเวทีแต่
อยู่ด้านหลังของผู้ฟัง เนื่องจากสามารถยินชัดเจนและมองเห็นเวทีได้อย่างถนัด สามารถแก้ไขปัญหา
จากการฟังและการมองได้ทันท่วงที หากมิกเซอร์คอนโซลตั้งอยู่ด้านข้างเวที เวลาเช็คเสียงก่อนการ
แสดงจริง ซาวด์เอ็นจิเนียร์จะต้องเดินไป - มา เพ่ือเช็คเสียง แต่เมื่อถึงเวลาแสดงจริงไม่สามารถเดิน
ออกมาได้ ก็ต้องอาศัยหูฟังซึ่งก็ไม่เป็นผลดีดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 

  กรณีที่แย่ที่สุดคือ มิกเซอร์คอนโซลตั้งอยู่ด้านหลังเวที อย่างแรกก็คือจะเกิดการสับสน
ระหว่างล าโพง ซ้าย - ขวา มองไม่เห็นนักดนตรี หรือผู้แสดง การฟังก็ต้องฟังลังล าโพงซึ่งเสียงมี
ลักษณะทึบกว่าท าให้ปรับเสียงแหลมมาก เกิดการฟีดแบ็คหรือการหอนได้ง่าย หรืออาจจะท าให้
อุปกรณ์เสียหาย คุณภาพเสียงที่ไม่มีคุณภาพ  
  การกางเต็นท์หรือกางร่มคลุมมิกเซอร์คอนโซลก็อาจจะท าให้เกิดเสียงสะท้อนในเต็นท์  
หรือร่มได้เช่นกันควรระมัดระวัง 
 

บทสรุป 

 มิกเซอร์คอนโซล หรือมิกเซอร์นั้นสามารถแบ่งการท างานออกได้ 2 ส่วน คือ ภาครับ
สัญญาณขาเข้าหรืออินพุท และภาคส่งสัญญาณขาออก การปรับแต่งระดับสัญญาณขาเข้าและขาออก
นั้นควรตั้งเสตอริโอมาสเตอร์เฟดเดอร์หรือเมนเฟดเดอร์ และแชนแนลเฟดเดอร์ไว้ที่ 0dB แล้วจึง  
ค่อย ๆ ปรับทริมหรือเกนขึ้นเพ่ือให้ได้ระดับความดังของสัญญาณที่ต้องการ เมื่อจะต้องมีการเพ่ิมหรือ
ลดเสียงในช่องดังกล่าวจึงค่อยปรับแต่งที่แชนแนลเฟดเดอร์  ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อสัญญาณที่ถูก
ส่งไปมอนิเตอร์บนเวทีและสัญญาณที่ส่งผ่านไปยังเอฟเฟกต์อีกด้วย ภาคพาราเมตริกอีควอไลเซอร์จะ
ประกอบไปด้วยปุ่มปรับเลือกความถี่และปุ่มปรับเพ่ิมหรือลดขนาดของสัญญาณในความถี่ที่เลือกปรับ
ไว้ โดยจะแบ่งความถี่ออกกว้าง ๆ  3 – 4 ย่านความถี่เสียง ได้แก่ เทียงทุ้ม, เสียงกลาง และเสียง
แหลมการปรับแต่งเสียงนั้นขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยในบทเพลง วงดนตรีและรสนิยมของซาวด์เอ็นจิเนียร์
หรือผู้ควบคุม และการจัดวางต าแหน่งมิกเซอร์คอนโซลควรจัดวางไว้ด้านหน้าเวที แต่ควรอยู่ด้านหลัง
ของผู้ฟัง ไม่ควรจัดวางไว้ด้านข้างหรือด้านหลัง 
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ค าถามท้ายบท 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของมิกเซอร์คอนโซลในการจัดระบบเสียง พี.เอ. 
 ก. ผสมสัญญาณเสียงต่าง ๆ    ข. วัดระดับสัญญาณเสียงต่าง ๆ 

 ค. จัดต าแหน่งของเสียง     ง. สร้างสมดุลเสียง 
 จ. ส่งสัญญาณไปมอนิเตอร์บนเวที 
2. ส่วนประกอบใดของมิกเซอร์ที่ท าหน้าที่ปรับเพิ่มระดับสัญญาณในภาคส่งสัญญาณขาเข้า 
 ก. ไมโครโฟนอินพุท      ข. ไลน์อินพุท 

 ค. อินเสิร์ต        ง. ทริมหรือเกน 

 จ. พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 
3. ปุ่มโลว์คัทท าหน้าที่อย่างไร 

 ก. กรองเสียงทุ้ม       ข. กลองเสียงกลางทุ้ม 

 ค. กรองเสียงกลางแหลม    ง. กรองเสียงกลาง 
 จ. กรองเสียงแหลม 

4. ไฮพาสฟิลเตอร์ท าหน้าที่อย่างไร 

 ก. กรองเสียงทุ้ม       ข. กลองเสียงกลางทุ้ม 

 ค. กรองเสียงกลางแหลม    ง. กรองเสียงกลาง 
 จ. กรองเสียงแหลม 

5. หากเรากดสวิตช์ปรีเฟดเดอร์ สัญญาณของอักซ์นั้นจะเป็นอย่างไร 

 ก. ไม่ผ่านเฟดเดอร์      ข. ผ่านเฟดเดอร์ครึ่งนึง 
 ค. ผ่านเฟดเดอร์       ง. ลด – เพ่ิม เมื่อปรับเฟดเดอร์ 
 จ. ไม่มีข้อถูก  

6. หากเรากดสวิตช์โฟสเฟดเดอร์ สัญญาณของอักซ์นั้นจะเป็นอย่างไร 

 ก. ไม่ผ่านเฟดเดอร์      ข. ผ่านเฟดเดอร์ครึ่งนึง 
 ค. ผ่านเฟดเดอร์       ง. ลด – เพ่ิม เมื่อปรับเฟดเดอร์ 
 จ. ถูกทั้ง ค. และ ง.  
7. เมื่อเราแฟนทอมเพาเวอร์ไฟ 48 โวลต์ จะส่งออกไปทางช่องสัญญาณใด 

 ก. ไลน์อินพุท        ข. ไมโครโฟนอินพุท 

 ค. อินเสิร์ท        ง. อักซ์เอาท์พุท 

 จ. เสตอริโอเอาท์พุท 
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8. เราคสรปรับแชนแนลเฟดเดอร์และมาสเตอร์เฟดเดอร์ไว้ที่ต าแหน่งใด 

 ก. -10dB         ข. +10dB 

 ค. 0dB         ง. -6dB 

 จ. +6dB 

9. ข้อใดเรียงล าดับของการเดินทางของสัญญาณเสียงในภาคส่งสัญญาณขาเข้าได้ถูกต้อง 
 ก. ไมโครโฟนอิน/ไลน์อิน – แชนแชลเฟดเดอร์ – พาราเมตริกอีควอไลเซอร ์
 ข. ไมโครโฟนอิน/ไลน์อิน – พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ – อินเสิร์ท 

 ค. ไมโครโฟนอิน/ไลน์อิน – อินเสิร์ท – พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 
 ง. ไมโครโฟนอิน/ไลน์อิน – แชนนลเฟดเดอร์ – อินเสิร์ท 

 จ. ไมโครโฟนอิน/ไลน์อิน – อักซ์ – อินเสิร์ท 

10. ข้อใดคือหน้าที่การท างานของมาสเตอร์เฟดเดอร์ 
 ก. ควบคุมความดังโดยรวมของสัญญาณที่มิกซ์แล้ว 

 ข. ปรับแต่งเสียง ทุ้ม กลาง แหลม 

 ค. ควบคุมเอฟเฟกต ์

 ง. ควบคุมความแรงของอักซ์ต่าง ๆ 

 จ. ถูกทุกข้อ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

กราฟฟิคอีควอไลเซอร ์เอฟเฟ็คและซิกแนลโปรเซสเซอร์ 
_______________________________________________________ 
เวลาเรียน 8 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค ์
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1.  ทราบถึงหน้าที่และการท างานของกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 2.  ทราบถึงประเภทและการท างานซิกแนลโปรเซสเซอร์ 
 3. ทราบถึงฟังก์ชั่นและค่าการปรับแต่งซิกแนลโปรเซสเซอร์ 
 4.  สามารถตอบค าถามท้ายบทได้ 
 

เนื้อหา 

 1.  กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 2.  วัตถุประสงค์ของการใช้กรฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 3.  ฟังก์ชั่นการท างานของกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 4.  ซิกแนลโปรเซสเซอร์ 
 5.  ไดนามิคโปรเซสเซอร์ 
 6.  เอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 1.  อธิบายเกริ่นน าถึงหน้าที่และความส าคัญของกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ เอฟเฟ็คและซิก
แนลโปรเซสเซอร์ 
 2.  บรรยายและอธิบายประกอบ Power Point 

 3.  การสาธิตและการปฏิบัติการ 

 4.  แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นเนื้อหาสาระร่วมกัน 

 5.  สอบถามความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน 

 6.  ตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1.  Power Point สรุปประเด็นเนื้อหาบทท่ี 8 

 2.  เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 8 

 3.  กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 4.  ซิกแนลโปรเซสเซอร์ 
 5. สายสัญญาณ 

 6.  ใบงานค าถามท้ายบทเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจและการตั้งใจเรียน 

 2.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการ
ซักถามของนักศึกษา 
 3.  ตรวจผลการจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 

 
 



 

 

บทท่ี 8 

กราฟฟิคอีควอไลเซอรแ์ละซิกแนลโปรเซสเซอร์ 
 

กราฟฟิคอีควอไลเซอร์  
 กราฟฟิคอีควอไลเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปรับแต่งเสียงในระบบเสียง พี.เอ. ปกติจะติดตั้งหรือ
เชื่อมต่อไว้กับมาสเตอร์เอาท์พุท หรือเสตอริโอเอาท์พุทของมิกเซอร์ โดยท าหน้าที่เพ่ิมหรือยกระดับ
ความแรงหรือความดังให้กับความถี่ในแต่ละช่วง เรียกว่า บูสท์ และลดความแรงหรือความดังให้กั บ
ความถี่ในแต่ละช่วง เรียกว่า คัท ปกติการ บูสท์ และ คัท จะอยู่ประมาณ +12dB ถึง +15dB ในการ 
บูสท์ และ -12dB ถึง -15dB ในการ คัท โดยกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ที่ใช้ในระบบเสียง พี.เอ. จะนิยม
ใช้ขนาด 31 แบนด์ เนื่องจากสามารถปรับแต่งค่าความถี่เสียงได้ค่อนข้างละเอียด 

 

วัตถุประสงค์ของการใช้กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ 

 ฮิเดกิ  มอริ (2558 : 141) กล่าวว่าการใช้กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ในระบบเสียง พี.เอ. นั้น
สามารถสรุปวัตถุประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวได้ดังนี้ 
  1. ใช้เพ่ือปรับแต่ง แก้ไขค่าความถี่ที่มีค่าหรือความดังมากเกินไปหรือน้อยเกินไปให้
ลดลง เพ่ิมขึ้น หรืออยู่ในค่า ปริมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้ในทางปฏิบัติจะต้องพิจารณาด้วยว่าหากใช้การ
ปรับแต่ง ชดเชยโดยการเพ่ิมความแรง ความดัง(บูสท์) ของช่วงความถี่ที่ขาดหายไปนั้น ล าโพงซึ่งเป็น
อุปกรณ์ท่ีแสดงผลของเสียงที่ปรับแต่งออกมานั้นสามารถตอบสนองการชดเชยดังกล่าวได้หรือไม่ หาก
ไม่สามารถตอบสนองวิธีการชดเชยโดยการยกระดับหรือเพ่ิมความดังในย่านความถี่นั้นให้ใช้วิธีการลด 
(คัท) ความดังในย่านความถี่อ่ืน ๆ ให้มีระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงความถ่ีดังกล่าวแทน ซึ่งหารเราสามารถ
ปรับระดับความดังของแต่ละย่านความถี่ให้ตอบสนองได้ใกล้เคียงกันแล้วเราจะสามารถควบคุมการ
ท างานในระบบได้ง่ายขึ้น 

  2. ใช้กราฟฟิคอีควอไลเซอร์เพ่ือปรับหรือแก้ไขเสียงหอนหรือฟีดแบ็ค ในวัตถุประสงค์ข้อ
นี้สามารถใช้ได้ทั้งเมน พี.เอ. (Main P.A.) และมอนิเตอร์ โดยอาจจะใช้จากประสบการณ์ในการฟัง
หรือใช้สเป็คตรัมอะนาไลเซอร์ (Spectrum analyzer) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดความถี่ในย่านต่าง ๆ 
โดยปัจจุบันมีแอฟพลิเคชั่น (Application) ของอุปกรณ์ดังกล่าวให้ใช้ได้บนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและ
สมาร์ทโฟน เมื่อทราบว่าเกิดการหอนในย่านความถี่ใดก็ปรับลดความถี่นั้นบนกราฟฟิคอีควอไลเซอร์
ลงก็จะสามารถลดหรือก าจัดการหอนได้ ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรรีบกระท าเนื่องจากหาก
อาการหอนเกิดข้ึนเป็นเวลานาน จะท าให้อุปกรณ์ เช่น ล าโพง เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ ช ารุดเสียหาย
ได้ ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์การฟัง ทักษะการใช้เครื่องมืออีกด้วย 
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ภาพที่ 8.1 สเป็คตรัมอะนาไลเซอร์แอฟพลิเคชั่น 

ที่มา : (Spectrum Pad, 2016 : 2) 

 

 จากภาพที่ 8.1 แสดงการตอบสนองความถี่โดยรวมบนเวที หรือมอนิเตอร์ เมื่อใช้ส
เป็คตรัมอะนาไลเซอร์แอฟพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนวัด เมื่อพิจารณาจะพบว่าย่านเสียงทุ้มและเสียง
กลางทุ้มมีการตอบสนองมากอาจจะท าให้เกิดการหอนหรือฟีดแบ็คได้ควรลด (คัท) ความถี่ดังกล่าวบน
กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ลง 
 

ฟังก์ชั่นการท างานของกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 8.2 ตัวอย่าง 31 แบนด์กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 

 จากภาพที่ 8.2 เป็นตัวอย่าง 31 แบนดืกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ ที่ประกอบไปด้วยขนาด 2 
ช่องสัญญาณและปุ่มปรับ สวิตช์กดปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ฮิเดกิ  มอริ, 2558 : 142) 

1 3 4 2 5 6 7 8 
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  1. สไลด์ส าหรับบูสท์ (ปรับเลื่อนขึ้น) และคัท (ปรับเลื่อนลง) โดยแยกออกเป็น 31 
แบนด์ หรือ 31 ช่วงย่านความถี่เสียง ตั้งแต่ 20Hz - 20kHz โดยหากเลื่อนปรับอยู่ที่ตรงกลางดังภาพ
จะไม่มีการปรับแต่งใด ๆ 

  2. สวิตช์เลือกโหมดการท างาน (Mode) เป็นสวิตช์ที่ใช้เลือกลักษณะความกว้าง - แคบ 
ของกราฟเม่ือมีการ บูสท์และคัท หรือท่ีเรียกว่าแบนด์วิดท์นั่นเอง 
  3. ปุมปรับไทท์ (Tilt) เป็นปุ่มปรับการเอียงของกราฟของความถี่โดยรวมเมื่อมีการ
ปรับแต่งกราฟฟิคีควอไลเซอร์ให้มีลักษณะเอียงไปทางด้านความถี่ต่ าหรือด้านความถี่สูงคล้ ายกับปุ่ม
ปรับ พรีเซ็นท์ (Present) ที่เลือกเพ่ิมความดังในย่าเสียงกลางแหลมหรือกลางทุ้ม 

  4. ปุ่มปรับความถี่ เราสามารถก าหนดความถ่ีที่จะกรองทิ้งได้จากปุ่มนี้ 
  5. สวิตช์ไฮพาสฟิลเตอร์ หรือโลว์คัทนั่นเอง เมื่อกดปุ่มดังกล่าวความถี่เสียงในย่านเสียง
ต่ าที่ก าหนดไว้โดยปุ่มหมายเลข 4 ก็จะถูกกรองลงกราวด์ 
  6. ปุ่มไทท์อิน-เอาท์ เป็นปุ่มเปิดปิดการท างานของฟังก์ชั่นไทท์ 
  7. เฟสอินเวิร์สสวิตช์ (Inv) ใช้ส าหรับกลับเฟสสัญญาณ 

  8. ปุ่มปรับเกน (Gain) การลด - ขยายสัญญาณขาเขากราฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 

ซิกแนลโปรเซสเซอร์ (Signal Processor) 

 Bill Gibson (2011 : 117) กล่าวว่า ซิกแนลโปรเซสเซอร์คืออุปกรณ์ที่ใช้ปรับแต่งควบคุม
คุณภาพ ลักษณะของสัญญาณของเครื่องดนตรีหรือแหล่งก าเนิดเสียงต่าง ๆ โดยสามารถจ าแนกออก
ได้ 2 ลักษณะ คือ 

  1. ไดนามิคโปรเซสเซอร์ (Dynamic Processor) เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ควบคุม
ลักษณะของสัญญาณ โดยปกติมักจะมีผลต่อความดังของสัญญาณด้วย 

  2. เอฟเฟกต์โปรเซสเวอร์ (Effect Processor) เป็นอุปกรณ์ที่ปรับแต่งสัญญาณให้มี
คุณลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม ท าให้มีมิติเสียงเป็นต้น 

 

ไดนามิคโปรเซสเซอร์ 
  ไดนามิคโปรเซสเซอร์ในระบบเสียง พี.เอ. นั้นหน้าที่หลัก ๆ คือการควบคุมระดับความ
ดังของสัญญาณไม่ให้เกิดการพีค โดยจะอธิบายหน้าที่และการท างานเป็นอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ไป
ดังต่อไปนี้ 
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  คอมเพรสเซอร์ คือเครื่องมือที่ท าหน้าที่ควบคุมความดังหรือความแรงของสัญญาณโดย
อัตโนมัติเมื่อระดับสัญญาณดังกล่าวมีความแรงเกินกว่าที่ก าหนดไว้โดยจะมีการลดทอนสัญญาณลง
ตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ กล่าวคือเป็นการควบคุมความกว้างของความดังของระดับเสียงหรือไดนา
มิคเรนจ์ นั่นเอง การเชื่อมต่อคมเพรสเซอร์จะเชื่อมต่อทางช่องอินเสิร์ทในมิกเซอร์คอนโซลโดยใช้สาย
วายเคเบิ้ลโดยเซ็นด์ (Send) จะต่อเข้ากับอินพุทของคอมเพรสเซอร์และรีเทิร์น (Return) จะต่อ
เอาท์พุทของคอมเพรสเซอร์ 
  ปุ่มปรับและฟังก์ชั่นการท างานหลัก ๆ ของคอมเพรสเซอร์จะประกอบด้วย (Gibson, 

2011 : 120)  

   1. เทรชโฮลด์ (Threshold) เป็นปุ่มปรับตั้งเพดานการท างานของคอมเพรสเซอร์โดย
จะใช้ความดังหรือความแรงของสัญญาณหน่วยเป็นเดซิเบล (dB) เป็นตัวก าหนดการเริ่มการท างาน
ของคอมเพรสเซอร์ เช่น -6dB หมายถึงหากสัญญาณมีความแรงน้อยกว่า -6dB คอมเพรสเซอร์ก็จะไม่
ท างาน แต่หากสัญญาณมากเกินค่าดังกล่าวคอมเพรศเซอร์ก็จะท างาน 

   2. เรโช (Ratio) เป็นการปรับตั้งค่าอัตราการคอมเพรส หรือกดสัญญาณ เช่น 1:1 

หากคอมเพรสเซอร์ท างานก็จะไม่มีการบีบกดสัญญาณ หรือ 2:1 คือเมื่อสัญญาณมีความแรงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้จะบีบกดสัญญาณส่วนที่เกินให้เหลือในอัตรา 2:1 

   3. แอ็ทแท็ก (Attack) เป็นการก าหนดความเร็วในการท างานของคอมเพรสเซอร์โดย
เมื่อปรับมาทางซ้ายสุด (ทวนเข็มนาฬิกา) คอมเพรสเซอร์จะท างานทันทีเมื่อสัญญาณเกินระดับที่
ก าหนด และเมื่อค่อย ๆ ปรับมาด้านขวา (ตามเข็มนาฬิกา) คอมเพรสเซอร์ก็จะค่อย ๆ ท างานช้าลง
เมื่อสัญญาณเกินที่ก าหนด 

   4. รีลีสซ์ (Release) เป็นการก าหนดเวลาเมื่อคอมเพรสเซอร์ท างานแล้วให้หน่วง
เวลาการท างานไว้นานเท่าไร 

   5. ปุ่มฮาร์ดนี - ซอร์ฟนี (Hard Knee - Soft Knee) คือปุ่มเลือกลักษณะของ
สัญญาณที่ถูกคอมเพรสว่าหักโค้งเร็ว (ฮาร์ด) หรือค่อย ๆ หักโค้ง (ซอฟท)์ 
   6. ปุ่มปรับระดับสัญญาณเอาท์พุท (Output Level) ใช้ปรับระดับสัญญาณขาออก
จากคอมเพรสเซอร์ 
  อย่างไรก็ดีหากเราก าหนดค่าต่าง ๆ ในคอมเพรสเซอร์ไม่เหมาะสม เช่น ตั้งเทรซโฮลด์สูง
เกินไปก็อาจจะท าให้คอมเพรสเซอร์ไม่ได้ช่วยอะไรนัก หรือตั้งน้อยไป บีบอัดมากไปก็อาจจะท าให้เสียง
หรือสัญญาณเกิดการแตกพร่าก็ได้ 
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ภาพที่ 8.3 การท างานของคอมเพรสเซอร์ 

ที่มา : (Music Compressor Diagram, 2016 : 2) 

 

 

 
ภาพที่ 8.4 ฮาร์ดนีและซอฟท์นีของคอมเพรสเซอร์ 

ที่มา : (Compression knee, 2016 : 1) 
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  ลิมิเตอร์ (Limiter) ลิมิเตอร์ท าหน้าที่รักษาระดับสัญญาณด้านขาออกของเครื่องให้มี
ความแรงสูงสุดได้ไม่เกินค่าที่ตั้งไว้ เช่นตั้งไว้ที่ 0dB สัญญาณขาออกก็จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 0dB หรือ
ตั้งไว้ที่ +5dB สัญญาณขาออกก็จะออกได้สูงสุดไม่เกิน +5dB เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 8.5 การท างานของลิมิเตอร์ 
ที่มา : (Audio Limiters, 2016 : 1) 

 

  เกท/เอ็กส์แพนเดอร์ (Gate/Expander) ท าหน้าทีเสมือนประตู (Gate) เปิด - ปิด 
โดยใช้ความดังของสัญญาณเป็นตัวก าหนดเพดานการท างานหรือจุดเริ่มต้นการท างานของเครื่องมือ
คล้ายกันกับคอมเพรสเซอร์แต่จะไม่มีการบีบอัดสัญญาณใด ๆ จะท าหน้าที่เพียงเป็นประตู หรือสวิตช์ 
เปิด - ปิด สัญญาณ อัตโนมัติเท่านั้น โดยมีปุ่มปรับต่าง ๆ ดังนี้คือ (Gibson, 2011 : 127) 

   1. ปุ่มเทรซโฮลด์ เป็นปุ่มปรับเพ่ือให้เกท/เอ็กส์แพนเดอร์ เริ่มท างานและหยุดท างาน 
หน่วยที่ปรับมีค่าเป็น dB เช่นเราปรับตั้งค่าไว้ที่ -45 dB หมายความว่า สัญญาณเสียงที่มีระดับ
สัญญาณต่ ากว่า -45dB เกท/เอ็กส์แพนเดอร์ จะไม่ท างาน ซึ่งจะท าให้ไม่มีสัญญาณใด ๆ ผ่านออกไป
ได้ และเกท/เอ็กส์แพนเดอร์ จะเริ่มท างานเมื่อระดับสัญญาณมีค่าสูงกว่า -45 dB ค่าที่เราตั้งเพ่ือให้
เครื่องเริ่มท างานนี้เรียกว่า "ค่าเทรชโฮลด์" อย่างไรก็ตามถ้าเราปรับไว้ที่ต าแหน่งต่ าสุดหรือ OFF 

หมายความว่า สัญญาณที่มีระดับสุดแค่ไหนก็ตามก็สามารถผ่านเข้าไปในเกท/เอ็กส์แพนเดอร์ ได้ นั่น
คือสัญญาณจะผ่านเข้าไปได้ท้ังหมดตลอดเวลานั่นเอง 
   การจะตั้งค่าเทรชโฮลด์เป็นเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เกท/เอ็กส์แพนเดอร์ ควบคุม
เสียงอะไร เช่น ถ้าต้องการควบคุมเสียงส าหรับไมโครโฟนนักร้อง หรือควบคุมเสียงทั้งระบบ ให้ตั้งค่านี้
ที่จุดต่ ากว่า -45 dB เพราะต้องให้ระดับเสียงเบา ๆ ออกไปได้ แต่ถ้าควบคุมเสียงของไมโครโฟน
ส าหรับกลองกระเดื่อง กลองสแนร์ หรือไฮแฮต ก็ให้ตั้งค่าที่สูงกว่า -45 dB ซึ่งมีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ
ความดังของกลองหรือเครื่องดนตรีชิ้นนั้น ๆ 
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   2. ปุ่มรีลีส (Release) เป็นปุ่มส าหรับหน่วงเวลา คือหลังจากที่เกท/เอ็กส์แพนเดอร์ 
เปิดให้สัญญาณเข้ามาในเครื่องแล้ว ถ้าไม่มีสัญญาณใด ๆ เข้ามาอีกหรือสัญญาณที่เข้ามามีค่าต่ ากว่า
ค่าเทรชโฮลด์ที่ตั้งไว้ เกทก็จะปิด ส่วนอ่ืน ๆ ของเครื่องก็ไม่ท างาน ระยะเวลาที่ใช้ในการปิดเกทอีก
ครั้งหลังจากไม่มีสัญญาณเข้ามาแล้วนั้นเราเรียกระยะเวลานี้ว่ารีลีสไทม์ (Release Time) ปุ่มที่ท า
หน้าที่ปรับระยะเวลานี้คือปุ่มรีลีสค่าที่บอกไว้ที่เครื่องคือฟาสท์ (Fast) หมายความว่าเกทจะปิดอย่าง
รวดเร็วหลังจากหมดสัญญาณ และสโลว์ (Slow) หมายความว่า เกทจะหน่วงเวลาไว้ระยะหนึ่งจึงค่อย
ปิด ระยะเวลาเร็วหรือช้าแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะปรับตั้งค่าไว้ ค่า รีลีสไทม์ ของเกทนี้จะตั้งเป็น
เท่าไรก็ขึ้นอยู่กับเสียงที่เราใช้งาน เช่นไมโครโฟนส าหรับเสียงพูดหรือเสียงนักร้อง ให้ปรับไว้ที่
ประมาณบ่ายสองโมง (Slow) เพราะเสียงคนเราจะมีปลายหางเสียง ปลายหางเสียงเหล่านี้จะได้ไม่
ขาดหายไป ส่วนการปรับเสียงจากเครื่องดนตรีเช่นเสียงกลองกระเดื่อง ถ้าเราไม่ต้องการเสียงกระพือ
หลังจากที่เราที่เหยียบลงไปที่หน้ากลองลูกแรก ก็ให้เวลาในการปิดเกทเร็วขึ้น (Fast)  หรือเสียงไฮ
แฮตถ้าเราไม่ต้องการให้มีปลายหางเสียงมากเกินไปก็ให้ปิดเกทให้เร็วขึ้นเพ่ือปลายหางเสียงที่เบา ๆ 
จะได้ถูกตัดออกไป 

   3. ปุ่มเรโช (Ratio) เป็นปุ่มท าหน้าที่ปรับลดระดับเสียงลงเป็นอัตราส่วนของ dB เมื่อ
เทียบค่ากับ 1 เช่น 1:1 หมายความว่าสัญญาณจะไม่ถูกลดระดับเลย 2:1 หมายความว่าสัญญาณที่
เพ่ิมสูงขึ้นเป็นเท่าไหร่ก็ตามจะถูกท าให้ลดลงสองเท่า 
 

 
ภาพที่ 8.6 การท างารของเกท/เอ็กส์แพนเดอร์ 

ที่มา : (Noise gate, 2016 : 2) 
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เอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์ 
 เอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์หรือเรียกว่าเอฟเฟกต์นั้น เป็นอุปกรณ์ในการสร้างมิติของเสียงให้มี
ลักษณะที่สลับซับซ้อนหรือมีลักษณะทางอะคูสติกที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ท าให้เกิดเสียงสะท้อน
เพ่ิมข้ึน ท าให้เสียงก้องขึ้นเป็นต้น เอฟเฟกต์ที่ใช้ในระบบเสียง พี.เอ. หลัก ๆ นั้นได้แก่ ดีเลย์ (Delay) 

หรือแอ็คโค่ (Echo), รีเวิร์บ (Reverb) และคอรัส (Chorus) เป็นต้น 

  การเชื่อมต่อเอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์ 
  ฮิเดกิ  มอริ (2558 : 133) ได้อธิบายว่า การเชื่อมต่อเอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์ในระบบ   
พี.เอ. นั้นจะไม่เชื่อมต่อทางช่องอินเสิร์ทเนื่องจากการเชื่อมต่อทางช่องสัญญาณนี้จะต้องมีจ านวนเอฟ
เฟกต์ครบตามจ านวนช่องที่ต้องการใช้เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุ เราจะเชื่อมต่อเอฟเฟกต์
ทางช่องอักซ์เซนด์ โดยเลือกให้อักซ์ดังกล่าวเป็นแบบโฟสท์เฟดเดอร์คือผ่านเฟดเดอร์เพ่ือให้ขนาด
ปริมาณขแงสัญญาณที่ผ่านเอฟเฟกต์ปรับขึ้นลงตามการลดเพ่ิมของเฟดเดอร์ เพ่ือรักษาอัตราส่วนใน
การผสมสัญญาณระหว่างสัญญาณที่ผ่านเอฟเฟกต์และที่ไม่ผ่านเอฟเฟกต์มารวมกันหรือรีเทิร์นกลับ
มายังมาสเตอร์เอาท์ให้คงที่ โดยปกติเอาท์พุทของเอฟเฟกต์จะรีเทิร์นกลับมายังอักซ์รีเทิร์นหรือกลับ
มายังอินพุทชานแนลใดชานแนลหนึ่งก็ได้ ดังภาพที่ 8.7 ก็ท าให้สามารถใช้เอฟเฟกต์เพียงตัวเดียวได้
ทุกช่องสัญญาณในมิกเซอร์คอนโซล 

 

 
ภาพที่ 8.7 การเชื่อมต่อเอฟเฟกต์ 

ที่มา : (Emerson Maningo, 2016 : 2) 
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  เว็ท - ดราย (Wet - Dry) 

  เว็ท - ดราย หมายถึงเปอร์เซนต์ของขนาดสัญญาณที่ผ่านเอฟเฟกต์ โดยหากเราปรับปุ่ม
มาทางซ้ายมือสุด (ทวนเข็มนาฬิกา) จะเป็นดราย คือเริ่มจาก 0 เปอร์เซนต์ คือไม่มีสัญญาณผ่านไปยัง
เอฟเฟกต์เลย และเมื่อปรับมาทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) ขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงตรงกึ่งกลาง ปริมาณ 
ขนาดของสัญญาณที่ผ่านเอฟเฟกต์ก็จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงตรงกลางจะอยู่ที่ 50 เปอร์เซนต์ และ
หากปรับไปทางขวามือหรือตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อย ๆ จะเป็นฝั่ง เว็ท คือสัญญาณที่ผ่านเอฟเฟกต์จะมี
ปริมาณมากกว่าสัญญาณที่ไม่ผ่านเอฟเฟกต์จนถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นการปรับค่าระดับสัญญาณที่
ผ่านเอฟเฟกต์เพ่ือไปรวมกับสัญญาณดั้งเดิมที่ส่งมาจากช่องสัญญาณต่าง ๆ 

 

 
ภาพที่ 8.8 ปุ่มปรับขนาดสัญญาณเว็ท - ดราย 

ที่มา : (Rich Tozzoli,  2016 : 2) 

 

  ดีเลย์-แอ็คโค่ 
  Bill Gibson (2011 : 129) กล่าวว่า ดีเลย์-แอ็คโค่ เป็นเอฟเฟกต์ที่สร้างมิติเสียงเสียง
สะท้อน เป็นการจ าลองการเกิดแอ็คโค่ เอฟเฟ็คของเสียงซึ่ งมี ฟังก์ชั่นในการปรับแต่งและ
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ดีเลย์ไทม์ (Delay Time) เป็นการปรับค่าของเวลาที่เสียงสะท้อนออกมาแต่ละครั้ง 
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ในงานทางดนตรี ค่าดีเลย์ไทม์นี้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของบทเพลงที่มีหน่วยเป็น bpm 

(Beat Per Meter) ซึ่งมีสูตรในการค านวนหาค่าดังกล่าวจาก 60,000/bpm ซึ่งค่าที่ได้ออกมาจะมี
หน่วยเป็นมิลลิวินาที (mSec) และเป็นค่าเวลาของโน้ตตัวด า หากจะเปลี่ยนเป็นค่าเวลาของโน้ตตัวด า
สามพยางค์ให้หารด้วย 1.5, ค่าเวลาของโน้ตตัวขเบ็ดหนึ่งชั้นให้หารด้วย 2, ค่าเวลาของโน้ตขเบ็ดหนึ่ง
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ชั้นสามพยางค์ให้หารด้วย 3, ค่าเวลาของโน้ตขเบ็ดสองชั้นให้หารด้วย 4 และค่าเวลาของโน้ตขบ็ดสอง
ชั้นสามพยางค์ให้หารด้วย 6 ซึ่งค่า 60,000 มาจากในหนึ่งวินาทีเท่ากับ 1,000 มิลลิวินาที และในหนึ่ง
นาทีเท่ากับ 60 วินาที ดังนั้น ในหนึ่งนาทีจึงมีค่าเท่ากับ 60,000 มิลลิวินาที นั่นเอง 
 ในทางปฏิบัติแล้วนั้นการที่จะต้องมาปรับค่าดีเลย์ไทม์ในแต่ละบทเพลงที่มีความเร็วไม่
เท่ากันและไม่แน่นอนนั้นท าได้ยาก ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตจัดจ าหน่ายดีเลย์ -แอ็คโค่ จึงได้ออกแบบสร้าง
แท็ปดีเลย์ (Tap Delay) ที่มีปุ่มแท็ปเท็มโป้(Tap) เพ่ือก าหนดความเร็วของบทเพลงโดยการเคาะตาม
จังหวะ ความเร็วของบทเพลงและมีไฟกระพริบบอกความเร็วตามจังหวะของบทเพลงเพ่ือความ
สะดวก 

  2. ฟีดแบ็ค (Feedback) เป็นปุ่มปรับจ านวนของเสียงสะท้อนว่าให้สะท้อนกลับมามาก
น้อยเพียงใด 

 

 
ภาพที่ 8.9 ตัวอย่าง ดีเลย์ – แอ็คโค 

ที่มา : (Petri Suhonen, :2016 : 1)  

 

  รีเวิร์บ (Reverb Effect) 

  Bill Gibson (2011 : 130) ได้อธิบายว่ารีเวิร์บเป็นเอฟเฟกต์ที่จ าลองมิติของเสียงก้องที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในงานระบบเสียง พี.เอ. โดยเสียงก้องนั้นเกิดจากเสียงสะท้อนที่มาจาก
รอบด้าน หรือหลาย ๆ ด้าน เช่น จากผนังห้องทั้งสี่ด้าน จากพ้ืนและเพดานซึ่งแตกต่างจากดีเลย์ที่เป็น
เสียงสะท้อนที่มาจากด้านเดียวเท่านั้น ปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นรีเวิร์บแบบอะนาล็อกหรือดิจิตอลก็จะมี
ฟังก์ชั่น หรือสวิตช์เลือกชนิดของรีเวิร์บซึ่งจ าลองมาจากวัสดุหรือสถานที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   1. รูมรีเวิร์บ (Room Reverb) คือ รีเวิร์บที่จ าลองเสียงก้องในห้องขนาดเล็กจะมี
ลักษณะเสียงสะท้อนของห้องที่เป็นช่วงสั้น ๆ 

   2. ฮอลรีเวิร์บ (Hall Reverb) คือ การจ าลองเสียงก้องในห้องขนาดใหญ่ซึ่งจะให้
เสียงสะท้อนยาว ๆ 

   3. แชมเบอร์รีเวิร์บ (Chamber Reverb) เป็นรีเวิร์บที่จ าลองลักษณะเสียงก้องที่
เกิดในห้องส าหรับแสดงดนตรี หรือห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนผิวของผนัง พ้ืนและเพดานแข็ง 
ดังนั้นเสียงสะท้อนจึงมีลักษณยาว ๆ และมีฟีดแบ็คมากกว่าชนิดอื่น 

   4. เพลทรีเวิร์บ (Plate Reverb) เป็นการจ าลองเสียงสะท้อนที่ผ่านแผ่นโลหะ โดย
เสียงที่เกิดจะมีลักษณะแหลมใส (Bright Sound) สะอาด (Clean Sound) นิยมใช้กับเสียงร้อง 
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   5. รีเวิร์สรีเวิร์บ (Reverse Reverb) เป็นการจ าลองรีเวิร์บแบบสวนทางกลับกัน
กับแบบปกต ิ

   6. เกทรีเวิร์บ (Gate Reverb) เป็นรีเวิร์บที่มีความเข้มของเสียงก้องในเวลาหนึ่ง
แล้วหายไปอย่างรวดเร็ว นิยมใช้กับกลองสแนร์เป็นต้น 

   7. สปริงรีเวิร์บ (Spring Reverb) เป็นการจ าลองเสียงก้องที่ผ่านสปริงโดยส่วน
ใหญ่มักจะอยู่ในตู้แอมป์กีตาร์ 
  ค่าต่าง ๆ ในการปรับแต่งรีเวิร์บ 

  ในการปรับแต่งรีเวร์บเอฟเฟกต์นั้นมีค่าที่ส าคัญในการปรับแต่งดังนี้ 
   1. ปรีดีเลย์ (Predelay) คือค่าของเวลาก่อนเกิดการรีเวิร์บหรือเกิดเสียงก้อง 
   2. ดิฟฟิวชั่น (Diffusion) คือการตั้งค่าขนาดและระยะของผนัง เพลทหรือขนาด
ของสปริง ค่าดิฟฟิวชั่นน้อย ๆ ก็เสมือนแผ่นเพลทเล็ก ๆ ค่าดิฟฟิวชั่นมาก ๆ แผ่นเพลทหรือผนังห้องก็
จะขนาดใหญ่ 
   3. ดีเคย์ไทม์ (Decay Time) คือค่าของเวลาที่เสียงก้องเกิดขึ้นว่ามีความยาว
เพียงใด 

 

 
ภาพที่ 8.10 ลักษณะการเกิดเสียงก้องหรือรีเวิร์บ 

ที่มา : (Whole System Acoustical Treatments, 2016 : 1) 
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บทสรุป 
 กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ คืออุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่บูสท์หรือคัทย่านความถี่เสียงในระบบเสียง พี.
เอ. โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพ่ือปรับแต่งหรือชดเชยความดังในแต่ละย่านความถี่เสียงแต่ละ
ย่านให้เท่า ๆ กัน และเพ่ือแก้ไขการหอนหรือการฟีดแบ็คทั้งในมาสเตอร์ พี.เอ. และมอนิเตอร์บนเวที
โดยการคัท หรือลดความดังในย่านความถี่เสียงที่เกิดการหอนลง ซิกแนลโปรเซสเซอร์ สามารถจ าแนก
ออกได้ 2 ประเภท คือ ไดนามิคโปรเซสเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมระดับสัญญาณจากเครื่องดนตรี
หรือแหล่งก าเนิดเสียงต่าง ๆ การเชื่อมต่อใช้การเชื่อมต่อทางช่องสัญญาณอินเสิร์ทด้วยสายวายเคเบิ้ล 
และเอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์ ท าหน้าที่จ าลองหรือสร้างมิติของเสียงร้องหรือเสียงของเครื่องดนตรีต่าง ๆ 
ในระบบเสียง พี.เอ. เชื่อมต่อสัญญาณทางอักซ์เซ็นท์และอักซ์รีเทิร์น 
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ค าถามท้ายบท 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ข้อใดคือหลักการท างานของกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
 ก. ควบคุมความดังของเสียง   ข. สร้างมิติเสียง 
 ค. บูสท์ – คัท ความถ่ีเสียง    ง. ลดทอนสัญญาณเสียง 
 จ. แยกสัญญาณเสียง 
2. อุปกรณ์ในข้อใดสามารถแก้ไขปัญหาหารหอนหรือการฟีดแบ็คได้ 
 ก. กราฟฟิคอีควอไลเซอร์    ข. รีเวิร์บ 

 ค. คอมเพรสเซอร์      ง. ลิมิเตอร ์
 จ. ดีเลย์ – แอ็คโค่ 
3. หากเราต้องการควบคุมไดนามิคเร้นจ์ เราควรใช้อุปกรณ์ใด 

 ก. กราฟฟิคอีควอไลเซอร์    ข. รีเวิร์บ 

 ค. คอมเพรสเซอร์      ง. ลิมิเตอร ์
 จ. ดีเลย์ – แอ็คโค่ 
4. ข้อใดคือหลักการเกิดเสียงก้อง 
 ก. การยกระดับความถ่ีเสียง   ข. การกรองเสียง 
 ค. การสะท้อนของเสียง     ง. การหักเหของเสียง 
 จ. การสะท้อนของเสียงรอบทิศทาง 
5. หากต้องการควบคุมความดังของสัญญาณไม่ให้เกินที่ก าหนดควรใช้อุปกรณ์ใด 

 ก. กราฟฟิคอีควอไลเซอร์    ข. รีเวิร์บ 

 ค. คอมเพรสเซอร์      ง. ลิมิเตอร ์
 จ. ดีเลย์ – แอ็คโค่ 
6. อุปกรณ์ใดที่ท าหน้าที่ เปิด – ปิด สัญญาณด้วยการก าหนดความดังของเสียง 
 ก. รีเวิร์บ         ข. คอมเพรสเซอร์ 
 ค. ลิมิเตอร์        ง. เกท/เอ็กแพนเดอร ์
 จ. ดีเลย์ – แอ็คโค่ 
7. หากเราต้องการก าหนดอัตราการบีบกดสัญญาณในคอมเพรสเซอร์เราต้องปรับอะไร 

 ก. เรโช (Ratio)       ข. รีลีส (Release) 

 ค. เทรซโฮลด์ (Threshold)   ง. ดราย – เว็ท (Dry – Wet) 

 จ. ฮาร์ดนี – ซอฟท์นี (Hard Knee – Soft Knee) 
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8. การเชื่อมต่อไดนามิคโปรเซสเซอร์ควรเชื่อมต่อทางใด 

 ก. อักซ์เซนท์        ข. อักซ์รีเทิร์น 

 ค. ไมโครโฟนอินพุท      ง. ไลน์อินพุท 

 จ. อินเสิร์ท 

9. การเชื่อมต่อเอฟเฟคต์โปรเซสเซอร์ควรเชื่อมต่อทางใด 

 ก. อักซ์เซนท์        ข. อักซ์รีเทิร์น 

 ค. ไมโครโฟนอินพุท      ง. ไลน์อินพุท 

 จ. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
10. เหตุใดจึงต้องเลือกโพสเฟดเดอร์เมื่อมีการเชื่อมต่อเอฟเฟกต์ 
 ก. เพ่ือรักษาอัตราส่วนของสัญญาณ ข. เพ่ือให้เครื่องท างานเต็มที ่
 ค. เพ่ือให้เอฟเฟกต์ท างานคงท่ี   ง. เพ่ือให้เสียงดี 
 จ. ถูกทุกข้อ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9 

มอนิเตอร์และการเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. 
_______________________________________________________ 
เวลาเรียน 16 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค ์
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1.  ทราบถึงหลักการจัดมอนิเตอร์ 
 2.  ทราบถึงหลักการเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. 
 3. สามารถปฏิบัติการจัดมอนิเตอร์และเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. ร่วมกันได้ 
 4.  สามารถตอบค าถามท้ายบทได้ 
 

เนื้อหา 

 1.  มอนิเตอร์ 
 2.  มอนิเตอร์ในระบบเสียง พี.เอ. ขนาดย่อม  
 3.  มอนิเตอร์ในระบบเสียง พี.เอ. ขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ 
 4.  ไซด์ฟิลล์มอนิเตอร์ 
 5.  การเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 1.  อธิบายเกริ่นน าถึงหน้าที่ หลักการจัดมอนิเตอร์และการเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. 
 2.  บรรยายและอธิบายประกอบ Power Point 

 3.  การสาธิตและการปฏิบัติการ 

 4.  แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นเนื้อหาสาระร่วมกัน 

 5.  สอบถามความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน 

 6.  ตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1.  Power Point สรุปประเด็นเนื้อหาบทท่ี 9 

 2.  เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 9 

 3.  ชุดอุปกรณ์ระบบเสียง พี.เอ. 
 4.  ชุดอุปกรณ์ส าหรับมอนิเตอร์ 
 5. สายสัญญาณ 

 6.  ใบงานค าถามท้ายบทเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจและการตั้งใจเรียน 

 2.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการ
ซักถามของนักศึกษา 
 3.  ตรวจผลการจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 

 



 

 

บทท่ี 9 

มอนิเตอร์และการเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. 
 

มอนิเตอร์ 
 Bill Gibson (2011 : 245) ได้อธิบายว่า มอนิเตอร์ หมายถึง ระบบเสียงที่ส่งสัญญาณเสียง
กลับไปยังเวที หรือสถานที่ ที่นักดนตรี พิธีกร นักแสดง หรือบุคคลที่ก าลังท าหน้าที่ในการจัดงานให้ได้
ยินเสียงดนตรีที่ตนบรรเลง เสียงร้อง หรือเสียงประกอบต่าง ๆ ส าหรับนักแสดง ซึ่งหากบุคคลเหล่านี้
ไม่ได้ยิน หรือได้ยินเสียงไม่ชัดก็จะก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา ดังนั้นมอนิเตอร์จึงมีความส าคัญไม่
น้อยไปกว่าระบบเสียง พี.เอ. หลัก  
 มอนิเตอร์ที่ใช้ร่วมกันในการจัดระบบเสียง พี.เอ. นั้นสามารถจ าแนกได้ 4 ลักษณะ คือ 

  1. แบบวางพื้น (Floor wedges) โดยค าว่าเวดจ์นั้นหมายถึงตู้ล าโพงที่วางแล้วแหงน
หน้าขึ้น เพ่ือส่งกระจายเสียงให้ตรงกับต าแหน่งหูของนักดนตรี นักร้อง และนักแสดงต่าง ๆ 

  2. แบบวางข้างเวที (Side fills) เป็นมอนิเตอร์แบบรวมที่จัดวางไว้ด้านข้างเวทีเพ่ือ
แก้ปัญหาของล าโพงเวดจ์ที่วางเฉพาะจุดจึงต้องเติม ซึ่งค าว่าฟิลล์ (fills) หมายถึงเติมหรือเพ่ิมเข้ามา 
ไม่ให้เกิดพ้ืนที่ที่เป็นจุดบอด 

  3. มอนิเตอร์ส่วนบุคคล (Small format) เป็นมอนิเตอร์ที่จัดให้เฉพาะงานซึ่งมักจะมี
ขนาดเล็ก เช่น มอนิเตอร์ในห้องบันทึกเสียง เป็นต้น 

  4. เอียร์มอนิเตอร์ (In – ear) หรือมอนิเตอร์แบบหูฟังที่ออกแบบสร้างขึ้นมาเพ่ือ
แก้ปัญหาการหอนหรือการฟีดแบ็ค ทั้งยังให้เสียงที่ชัดเจน การรบกวนมีน้อยกว่าเหมาะส าหรับมือ
กลองและนักร้องที่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อย ๆ 

 

 
ภาพที่ 9.1 เวดจ์มอนิเตอร์ 

ที่มา : (Happiness and Fun Toys, 2016 : 8) 
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ภาพที่ 9.2 ไซด์ฟิลล์มอนิเตอร์ 

ที่มา : (สมคิด แห้วเหมือน, 2559 : 5) 

 

 

 
ภาพที่ 9.3 มอนิเตอร์ส่วนบุคคล 

ที่มา : (Mackie, Event And Hafler Powered Studio Monitors, 2016 : 1) 
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ภาพที่ 9.4 เอียร์มอนิเตอร์ 

ที่มา : (Baxley T., 2016 : 1) 

 

 ในการจัดมอนิเตอร์นั้นอย่างหนึ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือการเลือกใช้ไมโครโฟน เนื่องจากบน
เวทีมีโอกาสเกิดการหอน การหวีด ของเสียงได้ง่ายเนื่องจากต าแหน่งของไมโครโฟนอยู่ใกล้กับ
มอนิเตอร์ ดังนั้นเราจึงควรพิจารณาทิศทางในการรับสัญญาณและการจัดวางของไมโครโฟน
ประกอบด้วย เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงปัญหาการหอน การหวีด ดังกล่าว ทิศทางในการรับสัญญาณ และ
ระยะห่างของการจัดวางไมโครโฟนกับมอนิเตอร์ควรจะเหมาะสม ไมโครโฟนที่ใช้ควรเป็นแบบคาดิ
ออดหรือไฮเปอร์คาดิออด เพ่ือลดหรือหลีกเลี่ยงการรับสัญญาณจากด้านหลังไมโครโฟนอันจะ
ก่อให้เกิดการหอน หรือการหวีด (Gibson, 2011 : 246) 

 

 
ภาพที่ 9.5 ทิศทางการรับสัญญาณและการจัดวางไมโครโฟนกับมอนิเตอร์ 

ที่มา : (Getting Your Studio Sound Live, 2016 : 2) 
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มอนิเตอร์ในระบบเสียง พี.เอ. ขนาดย่อม  
 ฮิเดกิ  มอริ (2558 : 214 ) อธิบายถึงในการจัดระบบเสียง พี.เอ. โดยเฉพาะในคอนเสิร์ต
ใหญ่ ๆ นั้นเมื่อมีความจ าเป็นต้องจัดมอนิเตอร์ มิกเซอร์คอนโซลที่ใช้งานอาจจะไม่จ าเป็นต้องมีตัว
เดียว อาจจะจัดระบบให้มีมิกเซอร์คอนโซลหลัก (House P.A. หรือ FOH) กับมิกเซอร์คอนโซลของ
มอนิเตอร์ที่เรียกว่า มอนิเตอร์คอนโซล ควบคุมระบบเสียงมอนิเตอร์อยู่บนเวที ต่างจากคอนเสิร์ต
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่อาจจะใช้มิกเซอร์คอนโซลหลักเพียงตัวเดียวควบคุมทั้งเมน พี .เอ. และ
มอนิเตอร ์
 การเชื่อมต่อมอนิเตอร์ในระบบเสียง พี.เอ. ขนาดย่อมนั้นเราจะส่งสัญญาณจากมิกเซอร์
คอนโซลทางช่องสัญญาณอักซ์เซ็นด์ (Aux send) โดยอักซ์ดังกล่าวจะต้องเลือกเป็นปรีเฟสเดอร์ 
เนื่องจากหากมีการปรับค่าเฟดเดอร์ในแต่ละช่องสัญญาณมอนิเตอร์จะได้ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
สัญญาณที่ส่งทางอักซ์เซ็นด์นั้นไม่ผ่านเฟดเดอร์ และควรต่อสัญญาณผ่านกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ก่อน
เพ่ือปรับลดสัญญาณที่เกิดการหอนหรือการหวีด และยังสามารถใช้กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ปรับโทน
เสียงของมอนิเตอร์ดังกล่าวได้อีกด้วยแล้วจึงส่งผ่านเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์และล าโพงมอนิเตอร์ต่อไป 
หรือหากเป็นล าโพงมอนิเตอร์แบบแอ็คทีฟก็ไม่ต้องใช้เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์เนื่องจากมีเพาเวอร์
แอมป์ในตัวอยู่แล้ว 

 ต าแหน่งในการจัดวางนั้นควรให้กราฟฟิคอีควอไลเซอร์อยู่ใกล้กับมิกเซอร์คอนโซลเนื่องจาก
สะดวกต่อการปรับแต่งและการแก้ไข ส่วนเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ควรจัดให้อยู่ ใกล้ ๆ กับล าโพง
เพราะถ้าหากสายล าโพงยิ่งยาวก็จะท าให้คุณภาพเสียงลดลง 
 ความแรงของสัญญาณจากกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ที่ส่งไปยังเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์นั้นก็
ควรให้มีความแรงของสัญญาณพอสมควร โดยประมาณ +4dB และควรเป็นสัญญาณแบบบาลานซ์
เพ่ือไม่ให้เกิดสัญญาณความถี่วิทยุแทรกเขา้มา 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.6 การเชื่อมต่อมอนิเตอร์ทางช่องอักซ์เซนด์ 
ที่มา : https:// www.ipswichpa.co.uk 

 

มิกเซอร์คอนโซล 

ส่งออกทางอักซ์เซนด์ 
กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ เพาเวอร ์

แอมปลิไฟเออร ์
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อักซ์2 

อักซ์3 

 

มอนิเตอร์ในงานระบบเสียง พี.เอ. ขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ 
 ฮิเดกิ  มอริ (2558 : 223) กล่าวว่าในงานระบบเสียง พี.เอ. ขนาดใหญ่ ๆ มีจ านวนอินพุท
มาก ๆ นั้นเราจะแยกมิกเซอร์คอนโซลออกเป็นสองส่วนคือ 

  ส่วนที่ 1 มิกเซอร์คอนโซลหลัก เรียกว่า เอฟโอเอช (FOH) หรือเฮาส์คอนโซล ท าหน้าที่
ควบคุมระบบเสียง พี.เอ. หลัก 

  ส่วนที่ 2 มิกเซอร์คอนโซลรอง เรียกว่า มอนิเตอร์มิกเซอร์ (Monitor mixer) หรือ
มอนิเตอร์คอนโซล ท าหน้าที่ควบคุมระบบเสียงมอนิเตอร์บนเวที 
 ในการควบคุมระบบเสียง พี.เอ. ขนาดใหญ่นั้นจ าเป็นต้องใช้ซาวด์เอ็นจิเนียร์สองคน คน
หนึ่งควบคุมระบบเสียงหลักและอีกคนควบคุมระบบเสียงมอนิเตอร์บนเวที ส่วนการเชื่อมต่อสัญญาณ
นั้นจะใช้สายสเน็กหรือสายมัลติคอร์ที่แยกสัญญาณออกเป็นสองทาง หรือใช้คอนเน็คเตอร์บ็อกซ์  
สปลิตเตอร์บ็อกซ์ (Splitter Box) ที่ขนานสัญญาณและมีการควบคุมรักษาอิมพีแดนซ์ให้คงที่เป็นตัว
เชื่อมต่อสัญญาณจากเวทีมายังเมนมิกเซอร์คอนโซลกับมอนิเตอร์มิกเซอร์  
 ข้อดีของการใช้มิกเซอร์คอนโซลสองชุดก็คือสามารถส่งอักซ์เซ็นด์ได้มากเนื่องจากมอนิเตอร์
มิกเซอร์จะออกแบบให้มีอักเซ็นด์ตั้งแต่ 8 อักซ์ขึ้นไป และให้สัญญาณขาออกที่มีความแรงไม่น้อยกว่า 
+4dB ในแบบบาลานซ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.7 การต่อมอนิเตอร์จากมอนิเตอร์มิกเซอร์ 
 

 

สปลิตเตอร์บ็อก อักซ์1 
เพาเวอร์แอมป ์

เพาเวอร์แอมป ์

มอนิเตอร ์
มิกเซอร ์

(Monitor Mixer) 

กราฟฟิคอีควอไลเซอร ์

กราฟฟิคอีควอไลเซอร ์

กราฟฟิคอีควอไลเซอร ์

เพาเวอร์แอมป ์

มิกเซอร์คอนโซลหลัก 

(Main Mixer) 
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มอนิเตอร์เอาท์ (Monitor 

ไซด์ฟิลล์มอนิเตอร์ 
 ไซด์ฟิลล์เป็นการเติมเสียงโดยรวม เพ่ือชดเชยบริเวณที่เป็นจุดบอดเสียงที่ได้ยินไม่ครบถ้วน 
การเติมไซด์ฟิลล์สามารถท าได้ทั้งระบบเสียง พี.เอ. ขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่ โดยในกรณีที่จัดระบบ
เสียง พ.ีเอ. ขนาดย่อมโดยใช้มิกเซอร์คอนโซลเพียงตัวเดียวนั้นเราสามารถส่งสัญญาณจากมอนนิเตอร์
เอาท์พุท หรือกรุ๊ปเอาท์พุท จากมิกเซอร์คอนโซลหลักได้เลย และถ้าเป็นระบบเสียง พี.เอ. ขนาดใหญ่
ที่ใช้มิกเซอร์คอนโซลสองตัวนั้นเราจะส่งสัญญาณจาก มาสเตอร์เอาท์พุท หรือเสตอริโอเอาท์พุทของ
มอนิเตอร์มิกเซอร์และควรต่อกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ไว้เพ่ือปรับโทนเสียงและแก้ไขการหวีด หอน ของ
เสียงด้วย (ฮิเดกิ  มอริ, 2558 : 225) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.8 การต่อไซด์ฟิลล์มอนิเตอร์จากมิกเซอร์ 
 

 

 

 

 

อักซ์เซ็นด์ (Aux Send) 

ไซด์ฟิลล์มอนิเตอร์ 

กราฟฟิค 

อีควอไลเซอร์ 

เพาเวอร ์
แอมปลิไฟเออร ์
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อักซ์2 

อักซ์3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.9 การต่อไซด์ฟิลล์มอนิเตอร์จากมอนิเตอร์มิกเซอร์ 
 

 ในการจัดมอนิเตอร์ส าหรับระบบเสียง พี.เอ. ในแต่ละครั้งเราควรมีการออกแบบการจัดวาง
มอนิเตอร์เพ่ือความเหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาจากสถานที่ จ านวนของอักซ์ที่มีส าหรับการส่ง
สัญญาณเพ่ือให้นักดนตรีและผู้แสดงสามารถได้ยินเสียงได้อย่างชัดเจนและทั่งถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.10 ตัวอย่างการออกแบบการจัดวางมอนิเตอร์ 
 

สปลิตเตอร์บ็อก อักซ์1 

กราฟฟิคอีควอไลเซอร ์

เพาเวอร์แอมป ์

เพาเวอร์แอมป ์

มอนิเตอร ์
มิกเซอร ์

(Monitor Mixer) 

กราฟฟิคอีควอไลเซอร ์

กราฟฟิคอีควอไลเซอร ์

กราฟฟิคอีควอไลเซอร ์

เพาเวอร์แอมป ์

มิกเซอร์คอนโซลหลัก 

(Main Mixer) 

 ไซด์ฟิลล์มอนิเตอร์ 

เสตอริโอเอาท์พุท 

เพาเวอร์แอมป ์

กลองชุด 

คีย์บอร์ด 

อักซ์3 

เบส 

กีตาร ์

อักซ์2 อักซ์2 

ร้องน า 

อักซ์1 อักซ์1 
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การเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. 
 Bill Gibson (2011 : 231) อธิบายการเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. หมายถึง การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้งานในระบบเสียง ซึ่งสามารถจ าแนกตามการแยกย่านความถี่เสียงออกได้ 3 
แบบ คือ 

  1. แบบฟูลเรนจ์ (Full range System) 

  2. แบบสองทาง (Two way System) 

  3. แบบสามทาง (Three way System) 

 การจัดระบบเสียง พี.เอ. แบบฟูลเรนจ์ 
 เป็นการจัดระบบเสียงเพ่ือรองรับผู้ชมจ านวนประมาณ 30 - 150 คน มีฟ้ืนที่ในการรับฟังไม่
ใหญ่มาก เช่น ร้านอาหารขนาดย่อม งานเลี้ยงที่จัดในสวน ในบ้าน หากมีเครื่องดนตรีไฟฟ้า เช่น กีตาร์ 
เบส หรือคีย์บอร์ดไม่จ าเป็นต้องผสมสัญญาณเสียงยังมิกเซอร์คอนโซล สามารถรับฟังจากตู้แอมป์
กีตาร์ ตู้แอมป์เบส หรือตู้แอมป์คีย์บอร์ดได้เลย การเชื่อมต่อใช้อุปกรณ์ไม่มากไม่มีการแยกความถี่ด้วย
แอ็คทีฟครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์ค แต่ใช้เพียงการแบ่งความถี่จากพาสซีพครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์คภายใน
ล าโพงเท่านั้น อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วย 

  1. ไมโครโฟน 

  2. มิกเซอร์คอนโซล 

  3. เอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์ 
  4. กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ 
  5. เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ 
  6. ล าโพง 

 

 
 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 9.11 การเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. แบบฟูลเรนจ์ 

เอฟเฟกต ์
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 จากภาพที่ 9.11 ไมโครโฟนท าหน้าที่รับสัญญาณเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียง หรือจากเครื่อง
เล่นต่าง ๆ เข้ามายังภาคส่งสัญญาณขาเข้าของมิกเซอร์คอนโซล มิกเซอร์ท าหน้าที่ผสมสัญญาณเสียง 
ปรับแต่งคุณภาพเสียงและสร้างมิติเสียงด้วยเอฟเฟกต์ผ่านทางช่องอักซ์เซ็นด์และน าสัญญาณที่ผ่าน
เอฟเฟกต์กลับมารวมกันอีกครั้งทางช่องอักซ์รีเทิร์นในมิกเซอร์คอนโซล สัญญาณทั้งหมดถูกส่งไปยัง
กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ทางมาสเตอร์เอาท์พุท กราฟฟิคอีควอไลเซอร์ท าหน้าที่ปรับแต่งโทนเสียง
โดยรวมของระบบเสียง พี.เอ. และแก้ไขการหวีด การหอน ก่อนที่จะส่งสัญญาณโดยรวมไปยัง
เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์เพื่อขยายก าลังและส่งไปยังล าโพงซึ่งภายในตู้ล าโพงจะมีพาสซีพครอสโอเวอร์
เน็ทเวิร์คท าหน้าที่แยกความถ่ีเสียงเพ่ือป้อนให้กับล าโพง เป็นอันครบขั้นตอนของการท างาน 

 การจัดระบบเสียง พี.เอ. แบบสองทาง 
 การจัดระบบเสียง พี.เอ. แบบสองทางนี้จะก าหนดการแยกย่านความถี่เสียงเพ่ือส่งไปให้กับ
เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์และล าโพงออกเป็นสองช่วงย่านความถี่ได้แก่ ย่านความถี่ต่ า (เสียงทุ้ม) และ
ย่านเสียงกลางจนทุ้มจนถึงเสียงแหลมโดยการใช้พาสซีพครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์คเป็นอุปกรณ์ในการแยก
สัญญาณดังกล่าว ในการจัดระบบเสียง พี.เอ. แบบนี้เหมาะส าหรับผู้ชมประมาณ 100 - 500 คน โดย
เสียงจากเครื่องดนตรีหรือแหล่งก าเนิดต่าง ๆ จะต้องผ่านการผสมเสียงด้วยมิกเซอร์คอนโซลทุกชิ้น 
และต้องมีการจัดมอนิเตอร์บนเวที 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 9.12  การเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. แบบสองทาง 

เพาเวอร์แอมป์ 

ครอสโอเวอร์ 

เพาเวอร์แอมป์ 

เพาเวอร์แอมป์ 

กราฟฟิค 

อีควอไลเซอร์ 
เอฟเฟกต์ 

กราฟฟิค 

อีควอไลเซอร์ 
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 การท างานในการจัดระบบเสียง พี.เอ. แบบสองทางนี้สามารถอธิบายการท างานในระบบได้
สองส่วนคือ 

  ส่วนที่หนึ่งระบบเสียง พี.เอ. หลัก มิกเซอร์คอนโซลท าหน้าที่รับสัญญาณจากเครื่อง
ดนตรี ไมโครโฟนและแหล่งก าเนิดเสียงต่าง ๆ ปรับสมดุล คุณภาพเสียง และมิติของเสียงด้วยเอฟ
เฟกต์ผ่านทางช่องอักซ์เซ็นด์และอักซ์รีเทิร์น ที่เป็นแบบโพสท์เฟดเดอร์แล้วส่งสัญญาณไปยังมาสเตอร์
เอาท์พุทและกราฟฟิคอีควอไลเซอร์เพ่ือปรับแต่งโทนเสียงโดยรวมและแก้การหอน การหวีดของเสียง 
สัญญาณถูกส่งไปยังแอคทีฟครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์คที่ท าหน้าที่แยกความถี่เสียงออกเป็นสองช่วงความถี่ 
ได้แก่ ความถี่ต่ า (เสียงทุ้ม) จนถึงเสียงกลางทุ้ม และจากเสียงกลางทุ้มไปจนถึงเสียงแหลมซึ่งจุดตัด
ระหว่างความถี่ทั้งสองย่านความถี่นั้นจะอยู่ระหว่างประมาณ 90 - 180Hz ทั้งนี้ควรพิจารณาจาก
ความสามารถในการตอบสนองความถ่ีของล าโพงที่ท าหน้าที่ขับเสียงทุ้มและล าโพงที่ท าหน้าที่ขับเสียง
กลางทุ้มจนถึงเสียงแหลม การจัดระบบเสียง พี.เอ. แบบนี้ต้องใช้เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์สองชุดเพ่ือ
ขับ หรือขยายก าลังในสองช่วงความถ่ี 

  ส่วนที่สองเป็นภาคของการจัดมอนิเตอร์บนเวที สัญญาณจะถูกส่งผ่านทางอักซ์เซ็นด์
ตามจ านวนของอักซ์ที่มีบนมิกเซอร์คอนโซล ดังนั้นเราควรพิจารณาและวางแผน ในการจัดวาง
มอนิเตอร์ว่าจะมีกี่กลุ่ม เนื่องจากมิกเซอร์ที่ใช้เป็นมิกเซอร์หลักมักจะมีจ านวนอักซ์ไมมาก ดดยปกติ
ประมาณ 3 - 4 อักซ์ โดยจะต้องเป็นแบบปรีเฟสเดอร์ คือเมื่อมีการปรับแชนแนลเฟสเดอร์บนเวทีจะ
ไม่มีการลดหรือเพ่ิมขนาดของสัญญาณ ดังนั้นเมื่อจัดบาลานซ์หรือสมดุลเสียงบนเวทีแล้ว หากมีการ
ลดเพิ่มเฟดเดอร์ในมิกเซอร์ก็จะไม่มีผลใด ๆ กับมอนิเตอร์บนเวที สัญญาณจะถูกส่งผ่านไปยังกราฟฟิค
อีควอไลเซอร์อีกชุด หรือตามจ านวนจุดของมอนิเตอร์เพ่ือปรับโทนเสียง แก้ไขการหวีด หอนของเสียง
แล้วส่งไปยังเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ที่ท าหน้าที่ขับ ขยายก าลังของล าโพงมอนิเตอร์ดังกล่าว 

  การจัดระบบเสียง พี.เอ. แบบสองทางเป็นระบบที่เริ่มค่อนข้าสลับซับซ้อน อุปกรณ์ การ
ท างานเริ่มมากขึ้น ดังนั้นควรจัดวางเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องปรับแต่งหรือแก้ไขบ่อย ๆ เช่นกราฟฟิค
อีควอไลเซอร์ทั้งในระบบหลักและระบบของการมอนิเตอร์ไว้ใกล้ ๆ ตัว จะสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้แล้วควรท าเครื่องหมายแสดงการท างาน หน้าที่ของเครื่องมือ อุปกรณ์ไว้ 
เพ่ือที่จะได้สามารถค้นหาได้อย่างคล่องตัว 

 การจัดระบบเสียง พี.เอ. แบบสามทาง 
 การจัดระบบเสียง พี.เอ. แบบสามทางนั้นคล้ายกันกับการจัดระบบเสียง พี.เอ. แบบสอง
ทางต่างกันตรงที่สามารถรองรับผู้ชมได้ตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไปถ้าหากผู้ชมจ านวนมากก็สามารถเพ่ิม
ขนาดและจ านวนของ พี.เอ. เพาว์แอมปลิไฟเออร์และล าโพงได้ นอกจากนี้การจัดระบบเสียง พี .เอ. 
แบบสามทางยังแยกความถี่เสียงออกเป็นสามย่านความถี่ ได้แก่ ย่านเสียงทุ้ม ย่านเสียงกลาง และย่าน
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เสียงแหลม โดยใช้พาสซีพครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์คเป็นตัวแบ่งความถ่ีเสียง ใช้เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ใน
การขยายก าลังหลักสามชุด ส่วนภาคของมอนิเตอร์จะใช้มอนิเตอร์มิกเซอร์ในการควบคุมระบบเสียง
มอนิเตอร์บนเวที ดังนั้นจึงต้องมีซาวด์เอ็นจิเนียร์ในการควบคุมดูแลระบบอย่างน้อยสองคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 9.13  การเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. แบบสามทาง 
 

 จากภาพที่ 9.13 สัญญาณจากแหล่งก าเนิดเสียงและเครื่องดนตรีต่างเชื่อมต่อมายังมิกเซอร์
คอนโซลหลักผ่านทางสปลิตเตอร์บ็อกซ์ที่ขนานสัญญาณออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งส่งให้ระบบเสียง 
พี.เอ. หลักโดยมิกเซอร์คอนโซลหลักจะท าหน้าที่ผสมสัญญาณเสียง ปรับแต่งคุณภาพเสียง จัดมิติ
ระบบเสียงและสร้างสมดุลเสียงก่อนส่งไปยังกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ทางมาสเตอร์เอาท์พุท กราฟฟิค
อีควอไลเซอร์ปรับโทนเสียงโดยรวมและปรับแต่งแก้ไขการหวีด หอน ของเสียงจากไมโครโฟน แล้วจึง
ส่งสัญญาณไปยังแอ็คทีฟครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์คแบบสามทาง ครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์คแบบสามทางจะ
แยกสัญญาณออกเป็นสามช่วงความถ่ีเสียงได้แก 

  1. ย่านเสียงทุ้ม จะก าหนดจุดตัดความถี่อยู่ประมาณ 90 – 140Hz 

  2. ย่านเสียงกลาง จะก าหนดจุดตัดความถี่ระหว่าเสียงกลางกับเสียงแหลมที่ประมาณ 
2kHz – 7kHz 

เพาเวอร์แอมป์ 

เพาเวอร์แอมป์ 

ครอสโอเวอร์ 

เพาเวอร์แอมป์ 

เพาเวอร์แอมป์ 

กราฟฟิค 

อีควอไลเซอร์ 
เอฟเฟกต์ 

กราฟฟิค 

อีควอไลเซอร์ 
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  3. ย่านเสียงแหลม ตั้งแต่ความถ่ีที่ก าหนดเป็นต้นไป 

 ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์เพ่ือขับหรือขยายสัญญาณเสียงทั้งสามย่าน
ความถี่จ านวนสามชุดโดยควรพิจารณาขนาดก าลังวัตถ์ของการขยายก าลังจากขนาดความสามารถ
การทนการขยายของล าโพงและวิธีการต่อล าโพง ข้อดีของการจัดระบบเสียงแบบสามทางนี้คือ
สามารถควบคุมในแต่ละย่านความถี่ได้อย่าอิสระแต่ก็ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จ านวนมาก  
 ส่วนที่สองสัญญาณที่ขนานจากสปลิตเตอร์บ็อกซ์จะถูกส่งไปยัวมอนิเตอร์มิกเซอร์ ซึ่งการ
เลือกใช้มอนิเตอร์มิกเซอร์นั้นจะเลือกมิกเซอร์คอนโซลที่ออกแบบให้มีจ านวนอักซ์ตั้งแต่ 8 ช่องขึ้นไป 
โดยอักซ์ต้องเป็นแบบปรีเฟดเดอร์ สัญญาณจากอักซ์เซ็นด์ต่าง ๆ จะถูกส่งไปยังมอนิเตอร์แต่ละจุดโดย
มีกราฟฟิคอีควอไลเซอรืไว้คอยปรับโทนเสียงและแก้การหวีด หอน ของเสียง ในระบบเสียง พี .เอ. 
ส าหรับคอนเสิร์ตใหญ่ ๆ นิยมใช้ไซด์ฟิลล์มอนิเตอร์ร่วมด้วยโดยจะส่งสัญญาณโดยรวมจากมอนิเตอร์
มิกเซอร์ผ่านทางมาสเตอร์เอาท์พุทไปยังกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์และล าโพง
ไซด์ฟิลล์มอนิเตอร์ซึ่งการจัดไซด์ฟิลล์มอนิเตอร์อาจจะจัดเหมือนกับระบบเสียงแบบสองทางก็ได้ 
ระบบเสียงบนเวทีก็จะสมบูรณ์ข้ึน แต่จะต้องระวังการหวีด หอนของเสียงให้ดี ควรควบคุมความดังให้
พอเหมาะมิฉะนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหากับการจัดระบบเสียงโดยรวมได้ 
 

บทสรุป 

 มอนิเตอร ์คือ ระบบเสียงที่จัดบนเวทีส าหรับนักดนตรี ในการจัดระบบเสียง พี.เอ. เราจะใช้
มอนิเตอร์อยู่ด้วยกันสามแบบคือ แบบวางพ้ืน แบบวางข้างเวทีและเอียร์มอนิเตอร์ ซึ่งสัญญาณที่ส่งไป
เพ่ือมอนิเตอร์นั้นจะส่งทางอักซ์เซ็นด์ซึ่งจะต้องเป็นแบบปรีเฟสเดอร์เพ่ือไม่ให้มอนิเตอร์ดัง – เบา ไม่
คงท่ีเมื่อมีการปรับแชนแนลเฟดเดอร์ หากเป็นการจัดระบบเสียง พี.เอ. ขนาดย่อมสัญญาณที่ส่งไปเพ่ือ
มอนิเตอร์จะส่งจากมิกเซอร์คอนโซลหลักเลย แต่ถ้าเป็นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นิยมใช้มอนิเตอร์
มิกเซอร์เข้ามาร่วมโดยจะต้องขนานสัญญาณอินพุทต่าง ๆ ผ่านสปลิตเตอร์บ็อกซ์ ปกติมอนิเตอร์
มิกเซอร์จะมีจ านวนอักซ์ตั้งแต่ 8 ช่องขึ้นไป นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถจัดไซดฟิลล์มอนิเตอร์
เพ่ิมเติมเข้าไปอีกได้โดยต่อสัญญาณจาดมาสเตอร์เอาท์พุทของมอนิเตอร์มิกเซอร์ ควรค านึงถึงการจัด
วางไมโครโฟนจากทิศทางการรับสัญญาณของไมโครโฟนเพ่ือลดปัญหาการหวีด หอน ของเสียงด้วย 
ส่วนการเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. สามารถจ าแนกตามการแยกย่านความถี่เสียงได้ 3 แบบ คือแบบ
ฟูลเรนจ์ เหมาะส าหรับงานขนาดเล็ก แบบสองทาง และแบบสามทาง โดยใช้แอ็คทีฟครอสโอเวอร์
เน็ทเวิร์คแยกความถ่ีเพ่ือให้เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ขับก าลังต่อไป  
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ค าถามท้ายบท 
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 จ. มอนิเตอร์เอาท์ 
5. หากเราใช้มิกเซอร์คอนโซลหลักเพียงตัวเดียวเราจะส่งสัญญาณส าหรับไซด์ฟิลล์มอนิเตอร์ทางใด 

 ก. มาสเตอร์เอาท์      ข. อักซ์เซ็นด์ 
 ค. กรุ๊ปเอาท์        ง. อินเสิร์ท 

 จ. มอนิเตอร์เอาท์ 
6. มอนิเตอร์มิกเซอร์ต่างจากมิกเซอร์คอนโซลหลักอย่างไร 

 ก. กรุป๊เอาท์มาก       ข. มอนิเตอร์เอาท์มาก 

 ค. มาสเตอร์เอาท์มาก     ง. อักซ์เซ็นด์มาก 

 จ. อินเสิร์ทมาก 

7. การจัดระบบเสียง พี.เอ. ข้อใดใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ น้อยที่สุด 

 ก. แบบฟูลเรนจ์       ข. แบบสองทาง 
 ค. แบบสามทาง       ง. แบบสี่ทาง 
 จ. แบบรวม 
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8. การจัดระบบเสียง พ.ีเอ. ข้อใดใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ มากท่ีสุด 

 ก. แบบฟูลเรนจ์       ข. แบบสองทาง 
 ค. แบบสามทาง       ง. แบบสี่ทาง 
 จ. แบบรวม 

9. สัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดระบบเสียง พี.เอ. ควรเป็นแบบใด 

 ก. แบบไฟฟ้า        ข. แบบอะนาล็อกซ์ 

 ค. แบบดิจิตอล       ง. แบบบาลานซ์ 
 จ. แบบอันบาลานซ์ 
10. การจ าแนกการเชื่อมต่อระบบเสียง พี.เอ. นั้นจ าแนกจากข้อใด 

 ก. จากสัญญาณ       ข. จากเอาท์พุท 

 ค. จากการแยกย่านความถี่    ง. จากเพาเวอร์แอมป์ 
 จ. จากอินพุท 
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