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จดุประสงคร์ายวิชาจดุประสงคร์ายวิชา     เพือ่ให้  
 

1. เขา้ใจการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ ในเครือ่งขยายเสยีง 
2. มทีกัษะเกีย่วกบัการประกอบวงจรเครือ่งขยายเสยีงแบบต่างๆ 
3. มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืวดั และทดสอบคุณสมบตัขิองเครือ่งขยายเสยีง 
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1. แสดงความรูเ้กีย่วกบัการใชง้านเครือ่งขยายเสยีง 
2. ประกอบ  ทดสอบ  ปรบัแต่งและใชง้านวงจรเครือ่งขยายเสยีง 
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เสยีงคลาส A, AB, B, C และ D  วงจรเพาเวอรซ์พัพลาย  วงจรขยายแรงดนัไฟฟ้าและวงจรกลบัเฟส  
วงจรขยายกําลงัแบบ OTL OCL  การคปัปลงิ  วงจรลมิติเตอร์  วงจรป้อนกลบั  โทนคอนโทรล  ปรี
แอมปลฟิายเออร ์ มกิเซอร ์ วงจรเครื่องขยายเสยีงแบบโมโน  สเตอรโิอ  วงจรครอสโอเวอรเ์น็ทเวริค์  
วงจรป้องกนัลําโพง  อุปกรณ์ประกอบเครื่องขยายเสยีง  ลําโพง  ไมโครโฟน  สายสญัญาณ  แมตชงิ
แบบ Balance และแบบ Unbalance  ปลัก๊  แจ๊ค  การประกอบ  ทดสอบและปรบัแต่งวงจรเครื่อง
ขยายเสยีง  การใช้เครื่องมอืวดัและทดสอบคุณสมบตัิของวงจรและอุปกรณ์เครื่องเสยีง  หลกัการ
บนัทกึเสยีงบนสือ่บนัทกึขอ้มลู แถบเทปและ CD เพือ่หาคุณลกัษณะการตอบสนองความถี ่ กําลงัวตัต ์ 
คา่อมิพแีดนซแ์ละคา่อื่นๆ  การต่อเครือ่งขยายเสยีงกบัระบบอื่นๆ 
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บทบาทมีความสําคัญและเปนสิ่งจําเปนตอการใชชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น สิ่งอํานวยความสะดวก 
ชวยในการพักผอนหยอนใจและใหความบันเทิง ถูกคิดคนและพัฒนาขึ้นมาใชงานมากมาย เคร่ือง
เสียงก็ถือไดวาเปนสิ่งใหความบันเทิงชวยในการพักผอนหยอนใจชนิดหนึ่ง  ถูกคิดคนพัฒนาขึ้น
มาใชงานอยางตอเนื่อง นับเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน   

หนังสือเคร่ืองเสียงเลมน้ี เปนหนังสือดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ที่บอกถึงรายละเอียด
เก่ียวกับเคร่ืองเสียง ระบบเสียง และสวนประกอบในลักษณะตางๆ เน้ือหาภายในเลมประกอบดวย
หนวยบทเรียนทั้งสิ้น 12 หนวยบทเรียน แตละหนวยบทเรียนประกอบดวย ทฤษฎีเน้ือหา แบบฝกหัด
ทายบทเรียน และใบปฏิบัติงาน ชวยใหกระบวนการเรียนรูครบสมบูรณทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ
นําไปใชในการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และในวิชาที่เก่ียวของอ่ืนๆ ได  
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หาความรู จะสามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข เกิดความรู ความเขาใจ และเกิดทักษะไปพรอมกัน 
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หากมีขอเสนอแนะ และความคิดเห็นที่สรางสรรคเปนประโยชนตอสวนรวม สามารถใหขอเสนอแนะ 
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1.4 อันตรายจากความดังเสยีง        
1.5 หลักการบันทึกเสียงบนแถบเทป       
1.6 หลักการบันทึกเสียงบนแผน CD       
1.7 บทสรุป          
แบบฝกหัดหนวยที่ 1         
ใบงานที่ 1 การรวมและหักลางเฟสสัญญาณเสียง      
สิ่งที่ควรทราบ          

หนวยที่ 2 เคร่ืองเสียง และคลาสการขยายเสียง      
2.1 อุปกรณรับเสียงและอุปกรณกําเนิดเสียง       
2.2 เคร่ืองเสียงระบบไฮไฟ         
2.3 อุปกรณใชงานในเครื่องเสียงระบบไฮไฟ       
2.4 คลาสการขยายสัญญาณเสียง        

2.4.1 การขยายสัญญาณเสียงคลาส A       
2.4.2 การขยายสัญญาณเสียงคลาส B       
2.4.3 การขยายสัญญาณเสียงคลาส AB       
2.4.4 การขยายสัญญาณเสียงคลาส C       
2.4.5 การขยายสัญญาณเสียงคลาส D       

2.5 บล็อกไดอะแกรมโครงสรางเคร่ืองขยายเสียง      
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แบบฝกหัดหนวยที่ 2         
 

1 
2 
4 
9 

11 
12 
14 
16 
17 
19 
22 
23 
24 
26 
28 
32 
33 
34 
34 
35 
35 
36 
38 
39 

 



ใบงานที่ 2.1 การหาคาความตานทานทางอินพุตเครื่องขยายเสียง    
ใบงานที่ 2.2 การหาคาการตอบสนองความถี่เคร่ืองขยายเสียง    
สิ่งที่ควรทราบ          

หนวยที่ 3 แหลงจายกําลงัไฟฟา        
3.1 แหลงกําเนิดกําลังไฟฟา        
3.2 แหลงจายกําลังชนิดเชิงเสน        
3.3 แหลงจายกําลังชนิดเชิงเสนเพิ่มวงจรปรับระดับแรงดันไฟฟาคงที่    

3.3.1 วงจรปรับระดับแรงดันไฟฟากระแสตรงคงที่แบบอนุกรม    
3.3.2 วงจรปรับระดับแรงดันไฟฟากระแสตรงคงที่แบบขนาน    

3.4 แหลงจายกําลังชนิดสวติชิง        
3.5 วงจรแหลงจายกําลังที่ผลิตมาใชงาน       

3.5.1 แหลงจายกําลังชนิดเชิงเสนใชกับเคร่ืองขยายเสียงกําลงัสูง    
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เครือ่งเสียง 2

สัญญาณเสียงสัญญาณเสียง    
และหลักการบันทึกเสียงและหลักการบันทึกเสียง 

 

 

1.1     สัญญาณเสียง    
 

 สญัญาณเสยีง (Audio Signal) หรอืคลื่นเสยีง (Sound Wave) คอืพลงังานชนิดหน่ึง อยู่
ในรปูของพลงังานกล เกดิขึน้จากการสัน่สะเทอืนของวตัถุทีเ่ป็นแหล่งกําเนิดเสยีง สญัญาณเสยีง
มคี่าความถีอ่ยูใ่นช่วงความถีเ่สยีง (Audio Frequency) มยีา่นความถีป่ระมาณ 20 - 20,000 เฮริตซ ์
(Hertz ; Hz) สญัญาณเสยีงเป็นสญัญาณทีห่ขูองคนสามารถรบัรูไ้ด ้โดยการไดย้นิเสยีงทีม่คีวาม
ดงัเคลื่อนทีอ่อกมาจากแหล่งกาํเนิดเสยีงแต่ละชนิด ผา่นตวักลางชนิดต่างๆ นําเสยีงเคลื่อนทีไ่ป
ยงัหขูองคน เสยีงสามารถเกดิขึน้ไดจ้ากแหล่งกําเนิดเสยีงหลายชนิด เช่น ฟ้ารอ้ง ฟ้าผา่ เสยีงน้ํา
ไหล เสยีงการสนทนาของคน เสยีงรอ้งของสตัวช์นิดต่างๆ เครื่องดนตรชีนิดต่างๆ และอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสใ์หก้าํเนิดเสยีง เป็นตน้  
 พลงังานเสยีงไมม่ตีวัตน ไมม่น้ํีาหนกั  และไมต่อ้งการทีอ่ยู ่ เสยีงเกดิขึน้มาไดจ้ากการ
สัน่สะเทอืนของวตัถุทุกชนิด การทีห่คูนจะไดย้นิเสยีงตอ้งประกอบดว้ยสว่นประกอบหลกั 3 สว่น 
ไดแ้ก่ แหล่งกาํเนิดเสยีง ตวักลางเสยีง และแหล่งรบัเสยีง      
 1. แหล่งกําเนิดเสยีง เป็นแหล่งใหก้ําเนิดการสัน่สะเทอืน ทีเ่กดิขึน้จากวตัถุกําเนิดเสยีง
เกดิการสัน่ตวั การสัน่ตวัน้ีสามารถเปลีย่นแปลงค่าไดอ้าจชา้หรอืเรว็ จาํนวนครัง้ของการสัน่ต่อหน่ึง
วนิาท ีเรยีกวา่ ความถี ่(Frequency) เชน่ เสยีงทุม้มคีวามถีต่ํ่า และเสยีงแหลมมคีวามถีส่งู เป็นตน้  
 2. ตวักลางเสยีง ทาํหน้าทีเ่ป็นทางผา่นของเสยีงไปยงัแหล่งรบัเสยีง ซึง่ตวักลางของเสยีง
ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่ออตัราเรว็ของเสยีงแตกต่างกนัไป ความหนาแน่นของตวักลางทีแ่ตกต่างกนั 
พบวา่เสยีงเดนิทางในของแขง็ไดเ้รว็กวา่ของเหลว และก๊าซ ตามลาํดบั แสดงดงัตารางที ่1.1      
 

ตารางที่ 1.1  อตัราเรว็ของเสยีงเดนิทางในตวักลางต่างชนิดทีอุ่ณหภมู ิ25 C     
 

ตวักลาง อตัราความเรว็ (เมตร/วินาที) 
อากาศ 346 
น้ํา 1,498 
เหลก็ 5,200 



หน่วยที ่1 : สัญญาณเสียงและหลักการบนัทกึเสียง 3

 3. แหล่งรบัเสยีง ทาํหน้าทีนํ่าเสยีงทีร่บัไดไ้ปใชง้าน ซึง่แหล่งรบัเสยีงมดีว้ยกนัหลายชนิด 
มจุีดประสงคใ์นการนําไปใชง้านแตกต่างกนั  เช่น หคูนนําเสยีงทีร่บัไดส้่งต่อไปยงัสมองใหร้บัรู ้
และไมโครโฟนนําเสยีงทีไ่ดใ้นรปูของการสัน่สะเทอืน ไปเปลี่ยนใหเ้ป็นเสยีงในรปูของสญัญาณ 
ไฟฟ้า การกาํเนิดเสยีงจากแหล่งกาํเนิดทีแ่ตกต่างกนั แสดงดงัรปูที ่1.1 

 

 
 

รปูที่ 1.1 การกําเนิดเสยีงจากแหลง่กาํเนิดทีแ่ตกต่างกนั 
 

 จากรปูที ่1.1 แสดงการกาํเนิดเสยีงจากแหล่งกาํเนิดทีแ่ตกต่างกนั เสยีงทีเ่กดิจากคนและ
จากเครื่องดนตรแีต่ละชนิดมคีวามแตกต่างกนัไป เป็นเพราะเสยีงทีด่งัออกมามคีวามถี่แตกต่าง
กนั ผสมผสานกนัทาํใหเ้กดิเสยีงดนตรทีีม่คีวามไพเราะ      
 เสยีงทีเ่กดิขึน้มาจากแหล่งกําเนิดเสยีงทีแ่ตกต่างกนั จะใหค้วามถี่เสยีงออกมาแตกต่าง
กนั แต่ลกัษณะของคลื่นเสยีงมรีปูรา่งทีเ่หมอืนกนั โดยสญัญาณเสยีงเกดิขึน้อยูใ่นรปูของคลื่นไซน์ 
(Sine Wave) เหมอืนกนั โดยสว่นของสญัญาณคลื่นมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ค่อยๆ เพิม่ค่า
สงูขึน้จนถงึคา่สงูสุด และเปลีย่นแปลงค่อยๆ ลดค่าลงจนถงึค่าตํ่าสุด เปลีย่นแปลงสลบัไปสลบัมา
ทางดา้นบวกหน่ึงครัง้ และทางดา้นลบหน่ึงครัง้อยา่งต่อเน่ือง  
 คลื่นเสยีงทีเ่กดิจากการสัน่ของวตัถุทีใ่หก้ําเนิดพลงังานของการสัน่ จะสง่ไปใหอ้นุภาคของ
ตวักลางสง่การสัน่ต่อเน่ืองกนัไป ทาํใหเ้กดิการเคลื่อนทีข่องเสยีง (Sound Propagation) ออกหา่ง
จากแหล่งกําเนิด สาํหรบัคลื่นเสยีงในอากาศ เมื่อเคลื่อนทีผ่า่นไปตามอากาศ โมเลกุลของอากาศ
จะทาํหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการถ่ายโอนพลงังานของการสัน่ ใหก้บัโมเลกุลทีอ่ยูโ่ดยรอบดว้ยการ
ชนส่งต่อกนัไปอย่างต่อเน่ือง มผีลทําใหอ้ากาศโดยรอบเกดิการอดัตวัเขา้ (Compression) และ
การขยายตวัออก (Rarefaction) สลบักนัไป ค่อยๆ เคลื่อนทีอ่อกหา่งจากแหล่งกําเนิดเสยีงออกไป
อยา่งต่อเน่ือง การเกดิเสยีงจากแหล่งกาํเนิดสง่ผลใหอ้ากาศอดัตวัและขยายตวั แสดงดงัรปูที ่1.2  
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รปูที่ 1.2 การเกดิเสยีงจากแหล่งกาํเนิดสง่ผลใหอ้ากาศอดัตวัและขยายตวั 
 

 จากรปูที ่1.2 แสดงการเกดิเสยีงจากแหล่งกําเนิดสง่ผลใหอ้ากาศอดัตวัและขยายตวั เมื่อ
ระฆงัถูกเคาะทาํใหร้ะฆงัเกดิการสัน่  สง่ผลใหอ้ากาศทีอ่ยูบ่รเิวณโดยรอบเกดิการอดัตวัเขา้และ
ขยายตวัออกเป็นช่วงๆ ตามลกัษณะการสัน่ของระฆงั ช่วงอากาศอดัตวัเขา้ ความหนาแน่นของ
โมเลกุลอากาศบรเิวณนัน้สงูขึน้ และจะคอ่ยๆ จางลงจนเป็นชว่งอากาศขยายตวัออก ความหนาแน่น
ของโมเลกุลอากาศบรเิวณนัน้ตํ่าลง จากนัน้อากาศจะค่อยๆ อดัตวัเขา้อกีครัง้ความหนาแน่นของ
โมเลกุลอากาศสงูขึน้อกีครัง้ เป็นเชน่น้ีสลบัไปสลบัมา แพรก่ระจายสญัญาณเสยีงออกไป  
 เมือ่นําอากาศทีอ่ดัตวัเขา้และขยายตวัออกมาเขยีนเป็นรปูสญัญาณคลื่นเสยีง จะไดค้ลื่น 
สญัญาณออกมาในรปูคลื่นไซน์  พบว่าในช่วงทีอ่ากาศอดัตวัเขา้เปรยีบไดก้บัคลื่นไซน์ช่วงบวก 
(+) และช่วงทีอ่ากาศขยายตวัออกเปรยีบไดก้บัคลื่นไซน์ช่วงลบ (-) การเกดิคลื่นเสยีงแบบคลื่น
ไซน์น้ี เกดิการสลบัไปสลบัมาเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ตามสภาวะการเคลื่อนตวัของโมเลกุลของ
อากาศในบรเิวณนัน้  
 

1.2     โครงสร้างสัญญาณเสียง    
 

 สญัญาณเสยีงทีเ่กดิขึน้มาอยูใ่นรปูคลื่นไซน์ มสีว่นประกอบของคลื่นหลายสว่น มชีื่อเรยีก
แตกต่างกนั แต่ละสว่นจะบอกใหท้ราบถงึคุณลกัษณะของคลื่นเสยีง โครงสรา้งคลื่นเสยีงประกอบ
ไปดว้ย รอบคลื่น (Cycle) ความยาวคลื่น (Wavelength) ความแรง (Amplitude) ความถี่ ความเรว็ 
(Velocity) และเฟส (Phase)  การอดัตวัและขยายตวัของคลื่นเสยีง  เกดิขึน้อย่างมจีงัหวะเวลา 
โดยคลื่นเสยีงทีก่ําเนิดขึน้มาจากแหล่งกําเนิดเสยีงทีบ่รสิุทธิไ์ม่มคีลื่นอื่นปะปนอยู่ดว้ย เป็นคลื่น
เสยีงอยูใ่นรปูของคลื่นพืน้ฐาน โครงสรา้งสญัญาณเสยีงแบบคลื่นไซน์ แสดงดงัรปูที ่1.3   
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-
 

 

รปูที่ 1.3 โครงสรา้งสญัญาณเสยีงแบบคลื่นไซน์ 
 

 จากรปูที ่1.3 แสดงโครงสรา้งสญัญาณเสยีงแบบคลื่นไซน์  ทีอ่ยู่ในรปูของคลื่นพืน้ฐาน 
ประกอบดว้ยสว่นทีเ่กีย่วขอ้งหลายสว่น บอกใหท้ราบถงึคุณสมบตัขิองคลื่นเสยีงทีเ่กดิขึน้มาว่ามี
คา่เป็นอยา่งไร สญัญาณเสยีงแบบคลื่นไซน์ประกอบดว้ยสว่นประกอบต่างๆ ดงัน้ี  
 

 1. รอบคลื่น คอืการเคลื่อนทีข่องคลื่นเสยีงแบบไซน์ไปทางซกีบวก (+) หน่ึงครัง้  และ
กลบัมาทางซกีลบ (-) อกีหน่ึงครัง้ จนครบรอบการเคลื่อนที ่หรอืกล่าวในรปูอากาศเคลื่อนที ่คอื
การเคลื่อนทีข่องโมเลกุลอากาศในช่วงอดัตวัหน่ึงครัง้ และในช่วงขยายตวัอกีหน่ึงครัง้  เป็นการ
เคลื่อนทีค่รบ 1 รอบคลื่น รอบคลื่นน้ีมผีลต่อการบอกใหท้ราบถงึคลื่นเสยีงทีแ่สดงออกมา ว่าเป็น
เสยีงทุม้หรอืเสยีงแหลม       
 

 2. ความยาวคลื่น คอืความยาวระยะหา่งของยอดคลื่นลูกหน่ึงไปถงึยอดคลื่นอกีลูกหน่ึง
ทีอ่ยูต่ดิกนัโดยมเีฟสเหมอืนกนั ซึง่อาจกล่าวในรปูอากาศเคลื่อนที ่คอืระยะหา่งของคลื่นเสยีงช่วง
อดัตวัเขา้ตําแหน่งหน่ึง ไปถงึคลื่นเสยีงช่วงอดัตวัเขา้อกีตําแหน่งหน่ึงทีอ่ยู่ตดิกนั หรอืกค็อืความ
ยาวของคลื่นเสยีงเคลื่อนทีใ่นหน่ึงรอบคลื่นนัน่เอง ความยาวคลื่นสามารถบอกใหท้ราบถงึเสยีงที่
ไดอ้อกมาวา่มเีสยีงทุม้หรอืเสยีงแหลมไดเ้ชน่เดยีวกนั ความยาวคลื่นใชอ้กัษรยอ่ตวัแรมดา “”  
 

 3. ความแรงคลื่น หรอืความดงัคลื่น (Loudness) คอืระดบัความสงูของคลื่นเสยีงทีเ่กดิ
ขึน้มา ความแรงคลื่นถูกบอกค่าออกมาเป็นแรงดนัหน่วยเป็นโวลต ์(V) สามารถบอกไดเ้ป็น 2 ค่า 
คอืคา่ยอด (Peak Value ; VP) บอกคา่จากแกน 0 V ไปทางยอดบวกเรยีก +VP หรอืไปทางยอด
ลบเรยีก –VP และบอกเป็นค่ายอดถงึยอด (Peak to Peak Value ; VPP) บอกค่าจากยอดลบถงึ
ยอดบวก สว่นความดงัคลื่น คอืความดงัของคลื่นเสยีงทีห่คูนไดย้นิ บอกค่าไวเ้ป็นหน่วย เดซเิบล 
(Decibel ; dB) มหีน่วยทีบ่อกคา่ใชง้านในหลายหน่วยแตกต่างกนั ความแรงคลื่นใชอ้กัษรยอ่ “A”    
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 4. ความถี่ คอืคา่ทีบ่อกความเรว็รอบคลื่นในการเคลื่อนทีข่องคลื่นเสยีงในเวลา 1 วนิาท ี
(s) มหีน่วยเป็นเฮริตซ ์(Hz) คา่ความถีเ่กีย่วขอ้งกบัระดบัเสยีง (Pitch)  ทีค่วามถีต่ํ่ามรีะดบัเสยีง
ตํ่า ทีค่วามถีส่งูมรีะดบัเสยีงสงู ไดแ้ก่ ระดบัเสยีงทีใ่ชบ้อกโน้ตดนตร ี แบ่งเป็นระดบัเสยีง โด (C) 
เร (D) ม ี(E) ฟา (F) ซอล (G) ลา (A) ท ี(B) โด๊ (C) หรอืระดบัเสยีงทีใ่ชใ้นเรื่องเครื่องเสยีง ใช้
ในการขบัลาํโพงใหเ้กดิเสยีงออกมา แบ่งเป็นระดบัเสยีง ทุม้ กลาง แหลม ความถีใ่ชอ้กัษรยอ่ “f”      
 

 5. ความเรว็ คอืระยะทางทีค่ลื่นเสยีงเคลื่อนทีไ่ปไดภ้ายในเวลา 1 วนิาท ีความเรว็ในการ
เคลื่อนทีข่องคลื่นเสยีง ขึน้อยู่กบัตวักลางทีค่ลื่นเสยีงใชใ้นการเดนิทางไป เช่น คลื่นเสยีงเดนิทาง
ในอากาศดว้ยความเรว็ประมาณ 346 เมตรต่อวนิาท ี(m/s) เดนิทางในน้ําดว้ยความเรว็ประมาณ 
1,498 m/s เดนิทางในไมด้ว้ยความเรว็ประมาณ 3,850 m/s  และเดนิทางในเหลก็ดว้ยความเรว็
ประมาณ 5,200 m/s เป็นตน้ ความเรว็ใชอ้กัษรยอ่ “v” สามารถหาความเรว็ในการเคลื่อนทีข่อง
คลื่นเสยีง เขยีนออกมาเป็นสมการไดด้งัน้ี      
 

 

v  =  
t
s

 
 

       .....(1-1)  

 

หรอื 
 

v  =  f 
 

       .....(1-2)  
 

 เมือ่  v =  อตัราความเรว็ของคลื่นเสยีง หน่วย m/s  
        s =  ระยะทางทีเ่สยีงเคลื่อนทีไ่ด ้ หน่วย m  
        t =  ระยะเวลาทีเ่สยีงเคลื่อนที ่ หน่วย s  
         =  ความยาวคลื่นเสยีง  หน่วย m       
        f =  ความถีค่ลื่นเสยีง  หน่วย Hz       
 

 นอกจากนัน้อุณหภมูโิดยรอบทีค่ลื่นเสยีงเคลื่อนทีไ่ปมคีา่แตกต่างกนั จะมผีลต่อความเรว็
ในการเคลื่อนทีข่องคลื่นเสยีงผา่นตวักลางแตกต่างกนัไป เช่น เสยีงเคลื่อนทีใ่นอากาศทีอุ่ณหภูม ิ
0 C มคีวามเรว็เท่ากบั 331 m/s และเสยีงจะมคีวามเรว็เพิม่ขึน้หรอืลดลงโดยประมาณ 0.6 m/s 
เมือ่อุณหภมูเิพิม่ขึน้หรอืลดลงในทุกๆ 1 C เขยีนออกมาเป็นสมการไดด้งัน้ี        
 

 

v  =  331 m/s + (0.6 m/s/C  T) 
 

     .....(1-3)  
 

 เมือ่  v =  อตัราความเรว็ของคลื่นเสยีงทีอุ่ณหภมูใิดๆ  หน่วย m/s  
        T =  อุณหภมูทิีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงจากอุณหภมู ิ0 C  หน่วย  C     
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ตวัอย่างที่ 1.1 จงหาอตัราความเรว็ของคลื่นเสยีงเคลื่อนทีใ่นอากาศทีอุ่ณหภมู ิ20 C    
วธิทีาํ     
 จากสตูร      v =  331 m/s + (0.6 m/s/C  T) 
 เมือ่ v =  ?     
       T =  20 C 
 แทนคา่       v =  331 m/s + (0.6 m/s/C  20 C) =  331 m/s + 12 m/s   
     ความเรว็ของคลื่นเสยีงในอากาศทีอุ่ณหภมู ิ20 C =  343 m/s ตอบ 
 

ตวัอย่างที่ 1.2 ชายคนหน่ึงตะโกนในหบุเขาไดย้นิเสยีงสะทอ้นกลบัมาในเวลา 6 วนิาท ีขณะนัน้
อากาศมอุีณหภมู ิ18 C จงหาคา่ระยะทางของเสยีงสะทอ้นเคลื่อนทีก่ลบัเทีย่วเดยีว       
วธิทีาํ  เสยีงเดนิทางไป - กลบั ใชเ้วลา 6 วนิาท ีดงันัน้เสยีงเดนิทางกลบัเทีย่วเดยีวใชเ้วลาเพยีง
ครึง่หน่ึงคอืใชเ้วลา 3 วนิาท ี
 หาอตัราเรว็ของเสยีงในอากาศ ทีอุ่ณหภมู ิ18 C      
 จากสตูร      v =  331 m/s + (0.6 m/s/C  T) 
 เมือ่ v =  ?     
       T =  18 C 
 แทนคา่       v =  331 m/s + (0.6 m/s/C  18 C) =  331 m/s + 10.8 m/s   
     ความเรว็ของคลื่นเสยีงในอากาศทีอุ่ณหภมู ิ18 C =  341.8 m/s 
 เสยีงสะทอ้นเคลื่อนทีก่ลบัเทีย่วเดยีวใชเ้วลา 3 s    

 จากสตูร      v =  
t
s

  

     หรอื      s =  vt  
 เมือ่ s =  ?     
       v =  341.8 m/s 
       t =  3 s    
 แทนคา่       s =  341.8 m/s  3 s =  1,025.4 m  
     ระยะทางของเสยีงสะทอ้นเคลื่อนทีก่ลบัเทีย่วเดยีว   =  1,025.4 m ตอบ 
 

ตวัอย่างที่ 1.3 คลื่นเสยีงมคีวามถี ่2 kHz เคลื่อนทีใ่นอากาศทีอุ่ณหภูม ิ35 C จงหาค่าความยาว
คลื่นของคลื่นเสยีง    
วธิทีาํ     
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 จากสตูร      v =  331 m/s + (0.6 m/s/C  T) 
 เมือ่  v =  ?     
       T =  35 C 
 แทนคา่       v =  331 m/s + (0.6 m/s/C  35 C) =  331 m/s + 21 m/s   
      ความเรว็ของคลื่นเสยีงในอากาศทีอุ่ณหภมู ิ35 C =  352 m/s 
 จากสตูร      v =  f    

     หรอื        =  
f
v

        

 เมือ่  =  ?       
       v =  352 m/s 
       f =  2,000 Hz     

 แทนคา่        =  
Hz000,2

s/m352
 =  0.176 m     

      ความยาวคลื่นของคลื่นเสยีง =  17.6 cm    ตอบ 
 

 6. เฟสคลื่น คอื ตําแหน่งมุมของคลื่นเสยีงทีเ่คลื่อนทีม่ากระทบกบัแหล่งรบัเสยีง ตําแหน่ง
มมุของคลื่นเสยีงแต่ละความถีท่ีม่าตกกระทบจะมคีวามแตกต่างกนัไป ทาํใหร้ปูรา่งของคลื่นเสยีง
ทีต่ําแหน่งตกกระทบเกดิความแตกต่างกนัดว้ย เมื่อคลื่นเสยีงทีต่กกระทบมมีากกว่าหน่ึงสญัญาณ 
จะสง่ผลต่อความดงัของเสยีงทีไ่ดย้นิแตกต่างกนั เพราะสญัญาณเสยีงทีส่ง่มาหลายสญัญาณเกดิ
รวมกนัหรอืหกัลา้งกนั การรวมกนัจะเสรมิความแรงสญัญาณเสยีงใหแ้รงขึน้ และการหกัลา้งกนั
จะลดความแรงสญัญาณเสยีงใหเ้บาลง การรวมกนัทางเฟสของคลื่นเสยีง แสดงดงัรปูที ่1.4  

 

 

+1V

-1V

-1V

+1V

-2V

+2V

0

0

0

1
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(ก) เฟสรว่มกนั 
 

(ข) เฟสตรงขา้มกนั 
 

รปูที่ 1.4 การรวมกนัทางเฟสของคลื่นเสยีง 
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 จากรปูที ่1.4 แสดงการรวมกนัทางเฟสของคลื่นเสยีงสองสญัญาณทีม่คีวามถีเ่ท่ากนั และ
มคีวามแรงคลื่นเทา่กนั รปูที ่1.4 (ก) คลื่นเสยีงทัง้สองมเีฟสรว่มกนั (In Phase) มคีวามแรงคลื่น
ทัง้สองเทา่กบั  1 V ผลของการรวมกนัทาํใหค้ลื่นเสยีงทีส่ง่ออกมา มรีะดบัความแรงคลื่นเพิม่ขึน้
เทา่ตวัเป็น  2 V สว่นในรปูที ่1.4 (ข) คลื่นเสยีงทัง้สองมเีฟสตรงขา้มกนั (Out of Phase) ทาํให ้
ผลรวมของคลื่นเสยีงทัง้สองหกัลา้งกนัหมดไป ไมเ่หลอืคลื่นเสยีงสง่ออกมามคีา่ 0 V  
 

1.3     ความดังสัญญาณเสียง    
 

 เมือ่แหล่งกาํเนิดเสยีงเกดิการสัน่ พลงังานจากการสัน่จะถูกถ่ายโอนต่อเน่ืองกนัมา ผา่น
โมเลกุลของอากาศ จนกระทัง่ถงึหผููฟั้ง ทาํใหผู้ฟั้งไดย้นิเสยีง หอูาจจะไดย้นิเสยีงทีด่งัหรอืเสยีง
ทีเ่บากไ็ด ้ขึน้อยูก่บัพลงังานเสยีงทีห่ผููฟั้งไดร้บั อตัราการถ่ายโอนพลงังานเสยีงของแหล่งกําเนิด 
คอื ปรมิาณพลงังานเสยีงทีส่ง่ออกจากแหล่งกาํเนิดเคลื่อนทีไ่ปตกกระทบกบัแหล่งรบัเสยีงในหน่ึง
หน่วยพืน้ที ่ใชใ้นการรบัเสยีงตามแนวตัง้ฉาก ซึง่เรยีกวา่ความดงัเสยีง หรอืความเขม้เสยีง  
 ความดงัเสยีง คอืระดบัแรงกดดนัของเสยีงทีเ่คลื่อนทีผ่า่นไปในอากาศ ทาํใหโ้มเลกุลของ
อากาศสัน่สง่ต่อไปเขา้หคูน เยือ้แกว้หเูกดิการสัน่ ประสาทเกดิการรบัรูแ้ละไดย้นิสญัญาณเสยีง
นัน้ แรงกดดนัของสญัญาณเสยีงในอากาศน้อยความดงัเสยีงน้อย  แรงกดดนัของสญัญาณเสยีง
ในอากาศมากความดงัเสยีงมาก นัน่คอืแรงกดดนัของเสยีงมผีลต่อการไดย้นิเสยีงเบาหรอืดงั     
 หน่วยวดัความดงัของเสยีงทีนิ่ยมใชใ้นระบบเสยีง วดัออกมาเป็น เดซเิบล (Decibel ; dB) 
เป็นหน่วยพืน้ฐานในการวดัระดบัความดงัสญัญาณเสยีงทีนํ่าไปใชง้านทัว่ไปอยา่งแพรห่ลาย โดย
แสดงความสมัพนัธข์องตวัเลขในค่าลอการทิมึ (Logarithm)  ดว้ยอตัราสว่นเปรยีบเทยีบสญัญาณ 
ระหวา่งสญัญาณเอาตพ์ุตกบัสญัญาณอนิพุต อยูใ่นรปูกําลงัไฟฟ้า (Power) แรงดนัไฟฟ้า (Voltage) 
หรอืกระแสไฟฟ้า (Current) มาจากระบบความดงัเสยีงของแหล่งกําเนิดเสยีงทีเ่กดิจากอุปกรณ์
กาํเนิดเสยีงชนิดต่างๆ เชน่ ปืน ระเบดิ เครือ่งบนิ เครือ่งดนตร ีและเครือ่งขยายเสยีง เป็นตน้ 
 เดซเิบล (dB) เป็นหน่วยวดัความดงั ถูกนํามาใชง้านในการบอกค่าความดงัของเสยีง ที่
กําเนิดขึน้มาจากแหล่งกําเนิดเสยีงชนิดต่างๆ ระดบัค่าตวัเลขทีบ่อกไวใ้นรปูลอการทิมึนัน้ มคี่า
ใกลเ้คยีงกบัธรรมชาตกิารไดย้นิเสยีงของหคูน ในการวดัความดงัออกมาในหน่วยเดซเิบล (dB) 
จะใชว้ดัเปรยีบเทยีบระหว่างสญัญาณเอาต์พุตทีไ่ดก้บัสญัญาณอนิพุตทีป้่อนเขา้มา ในหลายรปู
ปรมิาณไฟฟ้าแลว้ ยงัใชแ้สดงการเปรยีบเทยีบระหว่างสญัญาณเอาต์พุตทีไ่ดจ้รงิ  กบัสญัญาณ
มาตรฐานค่าหน่ึงทีก่ําหนดใหท้างอนิพุตป้อนเขา้มา เพื่อใหค้่าทีว่ดัไดเ้ป็นค่ามาตรฐานเดยีวกนั 
ไมว่า่วงจรขยายเสยีงหรอืเครื่องขยายเสยีงทีนํ่ามาใชง้านจะมคีวามแตกต่างกนัไปอยา่งไรกต็าม 
หน่วยทีใ่ชใ้นการบอกค่าความดงัเสยีงมหีลายหน่วย  ใชบ้อกค่าความดงัเสยีงไวแ้ตกต่างกนัไป 
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กําหนดค่าใชง้านเป็นหน่วยแสดงค่าความดงัเสยีงไวแ้ตกต่างกนั เช่น dBm (Decibel Milliwatt) 
dBW (Decibel Watt)  dBSPL (Decibel Sound Pressure Level) dBA (Decibel A - weighted) 
dBmV (Decibel Millivolt) dBohm (Decibel Ohms) และ dBHz (Decibel Hertz) เป็นตน้    
 1. เดซิเบล (dB) เป็นหน่วยวดัความดงัเสยีง นิยมนําไปใชก้นัมากในดา้นการป้องกนัเสยีง
สะทอ้น (Acoustics) ดา้นเกีย่วกบัเสยีงในทางฟิสกิส ์ดา้นระบบเสยีง และดา้นเครื่องเสยีงในทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์ความดงัของเสยีงในเบือ้งตน้ถูกวดัออกมาในหน่วยเบล (Bel Unit) เป็นหน่วยวดั
ทีไ่ดม้าจากการตัง้ชื่อใหเ้ป็นเกยีรตแิก่นกัประดษิฐช์ื่อ อเลกซานเดอร ์เกรแฮม เบลล ์ผูป้ระดษิฐ์
เครื่องโทรศพัทข์ึน้มา แต่หน่วยเบลเป็นหน่วยทีใ่หญ่ไม่สะดวกในการใชแ้สดงค่าเป็นตวัเลข จงึได้
แบ่งหน่วยเบลใหย้อ่ยลงเป็น 10 สว่น เรยีกหน่วยใหมน้ี่วา่หน่วยเดซเิบล (dB)  
 ในบางครัง้จะพบเหน็ไดว้า่ หน่วยวดัความดงัเป็นเดซเิบล (dB) น้ี จะมเีครื่องหมายบวก (+) 
หรอืเครือ่งหมายลบ (–) ใสเ่พิม่ไวด้า้นหน้าของตวัเลขทีแ่สดงคา่ไว ้เครือ่งหมายบวกและลบทีแ่สดง
ไวม้คีวามหมายดงัน้ี  
  หน่วยเดซเิบล (dB) มคีา่เป็นบวก (+) เช่น + 15 dB แสดงว่าอุปกรณ์จะสามารถขยาย
สญัญาณจา่ยออกเอาตพ์ตุ คอืสญัญาณทางเอาตพ์ตุแรงกวา่สญัญาณทางอนิพตุ  
  หน่วยเดซเิบล (dB) มคีา่เป็นลบ (-) เชน่ - 20 dB แสดงว่าอุปกรณ์จะลดทอนสญัญาณ
ลงก่อนจา่ยออกเอาตพ์ตุ  คอืสญัญาณทางเอาตพ์ตุเบากวา่สญัญาณทางอนิพตุ  
  หน่วยเดซเิบล (dB) มเีครื่องหมายบวกลบ () เช่น  25 dB แสดงว่าอุปกรณ์สามารถ
ทาํหน้าทีไ่ดท้ัง้ขยายสญัญาณ และลดทอนสญัญาณไดใ้นตวัเดยีวกนั 
 2. เดซิเบลมิลลิวตัต  ์(dBm) เป็นหน่วยวดัความดงัเสยีง ทีถู่กเปรยีบเทยีบกบัค่าอา้งองิ
มาตรฐานที ่1 mW หรอืที ่0.001 W คงที ่โดยใชค้่าอมิพแีดนซข์องวงจรทดลองทีค่่าใชง้านปกต ิ
600 Ω มาจากคา่มาตรฐานทางอุตสาหกรรมของระบบโทรศพัท ์ทีร่ะดบัความดงั 0 dBm = – 3 dB 
= 1 mW เป็นหน่วยวดัความดงัทีถู่กนําไปใชบ้อกคา่รายละเอยีดของอุปกรณ์ใชง้านต่างๆ 
 ระดบัสญัญาณที ่0 dBm อาจใชร้ะดบัอา้งองิไดห้ลายระดบัแตกต่างกนั  นอกจากระดบั 
1 mW แลว้ยงัมรีะดบัอา้งองิอื่นๆ อกี เช่น 6 mW, 10 mW, 12.5 mW และ 50 mW เป็นตน้ หรอื
เทยีบกบัคา่อา้งองิมาตรฐานที ่1 W จะถูกเรยีกวา่หน่วยวดัความดงัเสยีงเดซเิบลวตัต ์หรอื dBW  
 3. เดซิเบลระดบัแรงกดดนัเสียง (dBSPL) เป็นหน่วยวดัความดงัของเสยีงเป็นเดซเิบล 
โดยอา้งองิกบัระดบัแรงกดดนัของเสยีง (Sound Pressure Level ; SPL)  ทีร่ะดบั 0 dBSPL ซึง่
เป็นแรงกดดนัเสยีงในอากาศตํ่าสดุทีห่คูนทัว่ไปไดย้นิมคี่าเท่ากบั 2  10-5 นิวตนัต่อตารางเมตร 
(N/m2) = 20 N/m2 หรอืมคี่าเท่ากบั 20 Pa (Micro Pascals) ใชค้วามถี่เสยีงอา้งองิที ่1 kHz 
สว่นแรงกดดนัของเสยีงสงูสุดทีห่มูนุษยร์บัฟังไดโ้ดยยงัไมรู่ส้กึเจบ็ปวด  หรอืยงัไมเ่ป็นอนัตราย
ประมาณ 100 N/m2 (100 Pa)      
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1.4     อันตรายจากความดังเสียง    
 

 แรงกดดนัเสยีงทีส่่งออกจากแหล่งกําเนิดเสยีง  เคลื่อนทีผ่่านอากาศสง่ไปยงัหคูน มผีล
ต่อความดงัของเสยีงทีห่คูนรบัรูไ้ด ้เยื่อแกว้หขูองคนจะเกดิการสัน่ตวัมากน้อยตามแรงกดดนัของ
เสยีงผา่นอากาศทีส่ง่มา แรงกดดนัอากาศมากหจูะไดย้นิเสยีงดงัแรง แรงกดดนัอากาศน้อยหจูะ
ไดย้นิเสยีงดงัเบา แรงกดดนัของเสยีงในสว่นทีด่งัมากเกนิไป จะมผีลทาํใหเ้กดิอนัตรายต่อระบบ
การไดย้นิเสยีงของหคูนได ้    
 หน่วยวดัความดงัของเสยีงทีนิ่ยมใชง้านจะบอกคา่ไวใ้นหน่วย dBSPL  หรอืหน่วย dBA 
คา่ความดงัของเสยีงในอากาศเบาสดุทีห่คูนไดย้นิมคีา่ประมาณ 20 Pa (0 dBA) และความดงัของ  
เสยีงในอากาศที่ทําใหหู้คนสูญเสยีการไดย้นิอย่าง
เฉียบพลนัมคีา่ประมาณ 600 Pa (150 dBA) ความดงั
เสยีงที่เกิดขึน้จากแหล่งกําเนิดเสยีงที่แตกต่างกนั 
จะมคีวามดงัเสยีงส่งออกมาแตกต่างกนัไป ความดงั
ของเสยีงสามารถวดัคา่ออกมาไดด้ว้ยมาตรวดัระดบั
เสยีง (Sound Level Meter) แสดงดงัรปูที ่1.5  
 จากรูปที่ 1.5 แสดงมาตรวดัระดบัเสยีง เป็น 
เครื่องมอืพืน้ฐานในการวดัระดบัเสยีง  สามารถวดั
ระดบัเสยีงไดต้ัง้แต่ 40 – 140 dB โดยทัว่ไปผูผ้ลติ
จะผลติเครื่องวดัระดบัเสยีงทีส่ามารถวดัระดบัเสยีง
ได ้ 3 เครอืขา่ยถ่วงน้ําหนกั (Weighting Networks) 
ไดแ้ก่ เครอืขา่ย A, B และ C เครอืขา่ยทีใ่ชก้นัอยา่ง 

 

 
 

รปูที่ 1.5 มาตรวดัระดบัเสยีง 

กวา้งขวาง คอื เครอืขา่ย A เพราะเป็นเครอืขา่ยทีใ่หก้ารตอบสนองต่อเสยีงคลา้ยคลงึกบัหคูนมาก
ทีสุ่ด หน่วยวดัความดงัเสยีงทีว่ดัดว้ยเครอืขา่ย A  คอื เดซเิบลเอ (dBA)  มาตรวดัระดบัเสยีงที่
นํามาใชใ้นการประเมนิระดบัความดงัเสยีงในสถานประกอบการต่างๆ ตามกฎหมายทีก่ําหนดไว ้
อยา่งน้อยตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลของ IEC 651 ชนิดที ่2 (International Electrotechnical 
Commission 651 type 2) หรอืเทยีบเทา่     
 ความดงัของเสยีงทีแ่หล่งกาํเนิดเสยีงต่างชนิดกนัใหก้ําเนิดขึน้มา สง่ผลต่อระดบัความดงั
ของเสยีงทีก่าํเนิดขึน้มาแตกต่างกนั หคูนทีไ่ดย้นิเสยีงทีม่รีะดบัความดงัมากๆ ตดิต่อกนัเป็นเวลา 
นาน จะสง่ผลกระทบต่อการไดย้นิเสยีง อาจสง่ผลทาํใหห้ตูงึ หรอืหหูนวกได ้ระดบัความดงัเสยีง
จากแหล่งกาํเนิดเสยีงต่างชนิดกนั แสดงดงัรปูที ่1.6       
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A

เคร่ืองยนต์เจ๊ต
(ห่าง 25 m)

เคร่ืองบินเจ๊ตลงจอด
(ห่าง 100 m)

เคร่ืองเจาะถนน
ชนิดใช้ลม

จราจรหนาแน่น
บนถนน

วงดนตรีปอป

รถบรรทุก
ของหนัก

สํานักงานธุรกิจ

ห้องพักผ่อน

ปาไม้
ห้องนอน

ห้องสมุด

การสนทนา

 
 

รปูที่ 1.6 ระดบัความดงัเสยีงจากแหลง่กาํเนิดเสยีงต่างชนิดกนั 
 

1.5     หลักการบันทึกเสียงบนแถบเทป    
 

 เทป (Tape) ทีถู่กนําไปใชง้านในการบนัทกึเสยีงของเครื่องเล่นเทป คอื แถบวสัดุทีผ่ลติ
มาจากสารจาํพวกพลาสตกิ โดยผวิดา้นหน่ึงของแถบเทปจะถูกฉาบไวด้ว้ยสารเฟอรโ์รแมกเนตกิ 
(Ferromagnetic) เป็นสารจําพวกทีส่ามารถใหก้ําเนิดสนามแม่เหลก็ขึน้มาได ้สารเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
เหลก็ โคบอลท ์เฟอรไ์รท ์และแอลนิโก (เหลก็ อะลมูเินียม นิเกลิ) เป็นตน้ สว่นประกอบทีส่าํคญั
ของเทปบนัทกึเสยีงแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี  
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 1. แถบวสัดุทีใ่ชเ้ป็นฐานรองรบัสารเฟอรโ์รแมกเนตกิ เป็นพวกพลาสตกิทีม่คีวามทนทาน
และมคีวามเหนียว วสัดุทีนิ่ยมใชง้านเป็นสารประเภทโพลเีอสเตอร ์(Polyester) เพราะมคีุณสมบตัิ
ทีเ่หนียวและยดืหยุน่ตวัไดด้ ี    
 2. แถบสารเฟอรโ์รแมกเนตกิทีฉ่าบไวบ้นเทป ถูกผลติออกมาใชง้านมหีลายชนิดแตกต่าง
กนั เช่น เฟอรร์กิออกไซด ์(Ferric Oxide ; Fe2O3) โครเมยีมไดออกไซด ์(Chromium Dioxide ; 
CrO2) เฟอรร์กิโครม (Ferric Chrome ; FeCr) และมติลั (Metal) เป็นตน้ ลกัษณะโครงสรา้งและรปูรา่ง
แถบเทปบนัทกึเสยีง แสดงดงัรปูที ่1.7    

 

 
 

 

(ก) โครงสรา้ง 
 

(ข) มว้นเทป 
 

รปูที่ 1.7 แถบเทปบนัทกึเสยีง 
 

 การบนัทกึเสยีงลงบนแถบเทป เป็นการเกบ็สญัญาณเสยีงไวใ้นเทปทกึเสยีง โดยการใช้
สนามแมเ่หลก็ทีเ่กดิขึน้บนหวัเทปบนัทกึเสยีง สง่ไปเหน่ียวนําลงบนสารเฟอรโ์รแมกเนตกิทีฉ่าบ
ไวบ้นเน้ือเทป ใหเ้กดิการชกันําเป็นแท่งแมเ่หลก็ขนาดเลก็บนเน้ือเทป จดัเรยีงตวัอยา่งเป็นระเบยีบ 
การชกันําสนามแมเ่หลก็ทีเ่กดิขึน้บนเน้ือเทปมกีารเปลีย่นแปลงไปตามสญัญาณเสยีงทีส่ง่เขา้มา 
หลกัการบนัทกึเสยีงเกบ็ไวใ้นรปูสนามแมเ่หลก็บนแถบเทป แสดงดงัรปูที ่1.8 

 

 
 

รปูที่ 1.8 หลกัการบนัทกึเสยีงบนแถบเทป 
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 จากรปูที ่1.8 แสดงหลกัการบนัทกึเสยีงบนแถบเทป เมื่อมสีญัญาณเสยีงส่งเขา้มาทีห่วั
เทปบนัทกึเสยีง สง่ผลใหห้วัเทปบนัทกึเสยีงเกดิสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าขึน้ทีส่ว่นปลาย สง่ไปเหน่ียวนํา
แถบเทปใหเ้กดิเป็นแทง่แมเ่หลก็ขนาดเลก็บนเน้ือเทป จดัเรยีงตวัอยา่งเป็นระเบยีบ มขีัว้แมเ่หลก็
สลบัไปมาตามสญัญาณเสยีงทีส่ง่เขา้มา สญัญาณเสยีงทีส่ง่เขา้มาเปลีย่นแปลงคา่ไป แท่งแมเ่หลก็
ถาวรขนาดเลก็ทีเ่กดิขึน้บนเน้ือเทปจะเปลีย่นแปลงคา่ไปเชน่เดยีวกนั เกดิผลดงัน้ี      
 ส่งสญัญาณเสยีงมาเบา เกดิความเขม้สนามแม่เหลก็บนแถบเทปน้อย เหน่ียวนําไปหวั
เทปบนัทกึเสยีงไดส้นามแมเ่หลก็ออกมาน้อย สง่ไปชกันําใหเ้น้ือเทปเกดิความเขม้สนามแมเ่หลก็
ขึน้น้อย และเมือ่สง่สญัญาณเสยีงมาดงั เกดิความเขม้สนามแมเ่หลก็บนแถบเทปมาก เหน่ียวนําไป
หวัเทปบนัทกึเสยีงไดส้นามแมเ่หลก็ออกมามาก สง่ไปชกันําใหเ้น้ือเทปเกดิความเขม้สนามแมเ่หลก็
ขึน้มาก  
 สง่สญัญาณเสยีงมามคีวามถี่ตํ่า เกดิการเหน่ียวนําไปหวัเทปบนัทกึเสยีงใชเ้วลานานได้
สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าสง่ไปชกันําใหเ้น้ือเทปเกดิเป็นแทง่แมเ่หลก็ถาวรแท่งยาวออกมา และเมื่อสง่
สญัญาณเสยีงมามคีวามถีส่งู เกดิการเหน่ียวนําไปหวัเทปบนัทกึเสยีงใชเ้วลาน้อยไดส้นามแมเ่หลก็
ไฟฟ้าสง่ไปชกันําใหเ้น้ือเทปเกดิเป็นแทง่แมเ่หลก็ถาวรแทง่สัน้ออกมา  
 ไดส้ญัญาณเสยีงทีถู่กเกบ็บนัทกึไวบ้นเน้ือเทป อยูใ่นรปูสนามแมเ่หลก็ถาวรทีม่ที ัง้ความ
เขม้เสยีง และความถีเ่สยีงทีแ่ตกต่างกนั สว่นเฟสสญัญาณเสยีงซกีบวกและซกีลบ แสดงออกมา
ในรปูแทง่แมเ่หลก็ทีม่ขี ัว้แมเ่หลก็เหนือ - ใตส้ลบัทศิทางกนั      
 

1.6     หลักการบันทึกเสียงบนแผ่น CD    
 

 แผน่ CD (Compact Disc) และแผน่ DVD (Digital Video Disc) เป็นแผน่พลาสตกิกลม 
ทีผ่ลติขึน้มาเพื่อใชใ้นการบนัทกึเสยีง ภาพ และขอ้มลูต่างๆ เกบ็ไวใ้นรปูรหสัดจิทิลั (Digital Code) 
การบนัทกึสญัญาณเกบ็ไวใ้นแผน่ CD บนัทกึไวใ้นรปูหลุมสญัญาณ  ส่วนประกอบทีส่าํคญัของ
แผน่ CD ประกอบดว้ยวสัดุต่างๆ ซอ้นเป็นชัน้ๆ ดงัน้ี     
 1. ชัน้พลาสตกิ เป็นชัน้ทีม่คีวามหนามากทีสุ่ดทาํดว้ยวสัดุจาํพวกพลาสตกิโพลคีารบ์อเนต 
(Polycarbonate Plastic) ทาํหน้าทีเ่ป็นชัน้ฐานรองรบั ช่วยป้องกนัความเสยีหายของขอ้มลูทีอ่ยู่
ในชัน้ถดัไป เป็นชัน้ทีท่ําหน้าทีค่ลา้ยกบัเลนสใ์นการโฟกสัหาขอ้มลูของแสงเลเซอรท์ีย่งิมาจาก
เครือ่งอา่น CD  
 2. ชัน้โลหะเกบ็ขอ้มลู  เป็นชัน้ทีท่าํดว้ยวสัดุจาํพวกอะลูมเินียม (aluminum)  หรอืเงนิ 
(Silver) ซึง่จะเคลอืบทบัลงบนแผน่พลาสตกิ ใชท้าํหน้าทีเ่กบ็ขอ้มลูต่างๆ โดยการบนัทกึขอ้มลู
เกบ็ไวใ้นลกัษณะทาํใหเ้กดิเป็นหลุมขอ้มลูบนโลหะ หลุมขอ้มลูถูกแบ่งเป็นแทรกทีเ่รยีงต่อกนัไป
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เป็นวงกลมคลา้ยกน้หอย ส่วนทีเ่ป็นหลุมลงไปเรยีกว่า พติ (Pit) และส่วนทีไ่ม่มกีารเจาะหลุมลง
ไปเรยีกว่า แลนด ์(Land) ผวิทัง้สองสว่นน้ีถูกใชแ้ทนการเกบ็ขอ้มลูในรปูของรหสัดจิทิลั แทนค่า
ดว้ยเลข 1 และ 0    
 3. ชัน้เคลอืบทบับนวสัดุโลหะอะลมูเินียม เป็นชัน้ทีท่าํดว้ยวสัดุจาํพวกพลาสตกิอะครลิคิ 
(Acrylic Plastic) ทาํหน้าทีช่ว่ยป้องกนัการชาํรดุเสยีหายของชัน้โลหะอะลมูเินียม    
 4. ชัน้ฉลากหรอืสติก๊เกอร ์(Label) เป็นชัน้ทีอ่ยูด่า้นบนสดุของแผน่ CD นอกจากใชเ้ป็น
ฉลากบอกรายละเอยีดในแผน่ซดีแีลว้ ยงัชว่ยป้องกนัความเสยีหายของแผน่ CD ในชัน้โลหะเกบ็
ขอ้มลูอกีดว้ย ลกัษณะโครงสรา้งและรปูรา่งแผน่ CD แผน่ DVD แสดงดงัรปูที ่1.9    

 

อะครลิคิ

อะลมูเินียมโพลคีารบ์อเนต  
 

 

(ก) โครงสรา้ง 
 

(ข) รปูรา่ง 
 

รปูที่ 1.9 แผน่ CD และแผน่ DVD   
 

 การบนัทกึเสยีงลงบนแผน่ CD เป็นการเกบ็สญัญาณเสยีงไวใ้นแผน่ CD ในรปูหลุมรหสั
สญัญาณแบบดจิทิลั หลุมสญัญาณเสยีงถูกแบ่งเป็นแทรกทีเ่รยีงต่อกนัไปเป็นวงกลมคลา้ยกน้หอย 
หลกัการบนัทกึเสยีงลงบนแผน่ CD แผน่ DVD แสดงดงัรปูที ่1.10     

 

 
 

รปูที่ 1.10 หลกัการบนัทกึเสยีงลงบนแผน่ CD และแผน่ DVD   
 

 จากรปูที ่1.10 แสดงหลกัการบนัทกึเสยีงลงบนแผน่ CD และแผน่ DVD โดยสง่สญัญาณ 
เสยีงทีต่อ้งการบนัทกึเขา้เครื่องบนัทกึ CD ผา่นอุปกรณ์แปลงสญัญาณเสยีงทีอ่ยู่ในรปูสญัญาณ
แอนะลอ็ก (Analog Signal) ใหเ้ป็นสญัญาณดจิทิลั (Digital Signal) สง่ต่อไปเขา้อุปกรณ์ควบคุม



เครือ่งเสียง 16

การบนัทกึเสยีงลงแผน่ CD, DVD เปลีย่นสญัญาณเสยีงเป็นแสงเลเซอรไ์ปทาํใหเ้กดิหลุมเลก็ๆ 
รอบแผน่ CD และแผน่ DVD เป็นวงรอบแผน่คลา้ยกน้หอย  ลกัษณะหลุมเลก็บนแผ่น CD และ
แผน่ DVD แสดงดงัรปูที ่1.11     

 

 
 

รปูที่ 1.11 หลุมเลก็บนแผ่น CD และแผน่ DVD   

 

1.7     บทสรุป    
 

 คลื่นเสยีง คอืพลงังานชนิดหน่ึง อยูใ่นรปูของพลงังานกล เกดิขึน้จากการสัน่สะเทอืนของ
วตัถุทีเ่ป็นแหล่งกําเนิดเสยีง สญัญาณเสยีงมยี่านความถี่ประมาณ 20 - 20,000 Hz เป็นสญัญาณ
ทีห่คูนสามารถรบัรูไ้ด ้โครงสรา้งคลื่นเสยีงประกอบไปดว้ย รอบคลื่น ความยาวคลื่น ความแรง 
ความถี ่ความเรว็ และเฟส    
 ความดงัเสยีง คอืระดบัแรงกดดนัของเสยีงทีเ่คลื่อนทีผ่า่นไปในอากาศ ทาํใหโ้มเลกุลของ
อากาศสัน่สง่ต่อไปเขา้หคูน เยือ้แกว้หเูกดิการสัน่ ประสาทเกดิการรบัรูแ้ละไดย้นิสญัญาณเสยีง
นัน้ แรงกดดนัของเสยีงมผีลต่อการไดย้นิเสยีงเบาหรอืดงั     
 หน่วยวดัความดงัเสยีงทีนิ่ยมใชใ้นระบบเสยีง วดัออกมาเป็น เดซเิบล (dB) นอกจากนัน้
ยงับอกไวใ้นหน่วยอื่นๆ ทีแ่ตกต่างกนั เช่น dBm, dBW และ dBSPL เป็นตน้ หน่วยวดัความดงัเสยีง
ทีแ่สดงคา่การไดย้นิเสยีงของคน จะบอกคา่ไวใ้นหน่วย dBSPL หรอืหน่วย dBA   
 การบนัทกึเสยีงลงบนแถบเทป เป็นการเกบ็สญัญาณเสยีงไวใ้นเทปทกึเสยีง โดยการใช้
สนามแมเ่หลก็ทีเ่กดิขึน้บนหวัเทปบนัทกึเสยีง สง่ไปเหน่ียวนําลงบนสารเฟอรโ์รแมกเนตกิทีฉ่าบ
ไวบ้นเน้ือเทป ใหเ้กดิการชกันําเป็นแทง่แมเ่หลก็ขนาดเลก็บนเน้ือเทป จดัเรยีงตวัอยา่งเป็นระเบยีบ 
 การบนัทกึเสยีงลงบนแผน่ CD เป็นการเกบ็สญัญาณเสยีงไวใ้นแผน่ CD ในรปูหลุมรหสั
สญัญาณแบบดจิทิลั หลุมสญัญาณเสยีงถูกแบ่งเป็นแทรกทีเ่รยีงต่อกนัไปเป็นวงกลมคลา้ยกน้หอย 
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ตอนที่ 1 เขยีนเครือ่งหมายกากบาท (X) ลงในขอ้ทีถู่กตอ้งทีส่ดุ 
 

1. คลื่นเสยีงคอือะไร  
ก. พลงังานชนิดหน่ึงอยูใ่นรปูพลงังานกล  
ข. คลื่นทีเ่กดิขึน้มาจากอากาศสัน่สะเทอืน  
ค. คลื่นทีเ่กดิขึน้มาจากอุณหภมูทิีเ่ปลีย่นแปลงคา่  
ง. พลงังานไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้จากเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า  

2. สญัญาณเสยีงมคีวามถีอ่ยูใ่นชว่งใด  
ก. 20 Hz – 2,000 Hz     ข. 20 Hz – 10,000 Hz   
ค. 20 Hz – 15,000 Hz     ง. 20 Hz – 20,000 Hz   

3. ความถีเ่สยีงทีเ่ปลีย่นแปลงมผีลต่อสว่นประกอบใด  
ก. เสยีงทุม้เสยีงแหลม    ข. เสยีงหวดีเสยีงหอน  
ค. เสยีงดงัเสยีงเบา    ง. เสยีงชดัเสยีงซ่า  

4. ตวักลางใดเสยีงเดนิทางไปไดเ้รว็ทีส่ดุ  
ก. น้ํา      ข. ไม ้ 
ค. เหลก็     ง. อากาศ  

5. เสยีงมคีวามดงัมาก คอืคลื่นเสยีงมสีว่นใดมาก  
ก. ความยาว     ข. ความแรง  
ค. ความเรว็     ง. ความถี ่ 

6. การเคลื่อนทีข่องคลื่นเสยีงแบบไซน์ไปทางซกีบวกหน่ึงครัง้ และกลบัมาทางซกีลบอกีหน่ึงครัง้ 
เรยีกวา่อะไร  
ก. ความแรงคลื่น    ข. ความยาวคลื่น 
ค. ความเรว็คลื่น     ง. รอบคลื่น  

7. ความดงัของเสยีงวดัคา่ออกมาเป็นหน่วยอะไร  
ก. วตัต ์     ข. โวลต ์ 
ค. เดซเิบล     ง. แอมแปร ์ 
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8. การวดัความดงัเสยีงเปรยีบเทยีบกบัคา่อา้งองิที ่1 mW มหีน่วยวดัเป็นอะไร  
ก. dB      ข. dBm  
ค. dBW      ง. dBA  

9. หน่วยวดัความดงัเสยีงเป็น dBSPL เป็นหน่วยวดัเปรยีบเทยีบคา่กบัอะไร   
ก. ระดบัแรงกดดนัเสยีง    ข. ระดบักาํลงัไฟฟ้าอา้งองิ  
ค. ระดบัแรงดนัไฟฟ้าอา้งองิ   ง. ระดบักาํลงัไฟฟ้าอนิพตุกบัเอาตพ์ตุ  

10. ความดงัเสยีงในอากาศเบาทีส่ดุทีห่คูนสามารถฟังไดย้นิมคีา่เทา่ไร  
ก. 0 Pa      ข. 10 Pa  
ค. 20 Pa     ง. 30 Pa  

 
ตอนที่ 2 อธบิายใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์และแสดงวธิทีาํใหถู้กตอ้งสมบรูณ์ 
 

1. โครงสรา้งสญัญาณเสยีงแบบคลื่นไซน์ ประกอบดว้ยสว่นประกอบอะไรบา้ง อธบิาย   
2. ไดย้นิเสยีงสะทอ้นกลบัจากหุบเขาในเวลา 10 วนิาท ีขณะนัน้อากาศมอุีณหภูม ิ22 C จงหา

คา่ระยะทางของเสยีงสะทอ้นเคลื่อนทีก่ลบัเทีย่วเดยีว  
3. อนัตรายจากความดงัเสยีงมผีลต่อระบบการไดย้นิเสยีงของหคูนอยา่งไร เราสามารถตรวจสอบ

ความดงัเสยีงไดอ้ยา่งไร  
4. การบนัทกึเสยีงลงบนแถบเทปมหีลกัการทาํงานอยา่งไร อธบิายพรอ้มรปูประกอบ  
5. การบนัทกึเสยีงลงบนแผน่ CD หลกัการทาํงานอยา่งไร อธบิายพรอ้มรปูประกอบ   
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ใบงานใบงาน  
11  

การรวมการรวมและหักลางและหักลางเฟสเฟส  
สัญญาณสัญญาณเสียงเสียง  

 
 

ผลการเรียนร ูท้ี่คาดหวงั 
 

1. เตรยีมออสซลิโลสโคปใหพ้รอ้มใชง้านวดัเฟสสญัญาณเสยีงได ้
2. แสดงวธิวีดัคา่การรวมเฟสและการหกัลา้งเฟสสญัญาณเสยีงได ้  
3. ประพฤตปิฏบิตัติามความเป็นจรงิแสดงถงึการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง 

 
เครือ่งม ือและอปุกรณ์ 

 

1. ออสซลิโลสโคปชนิดสองเสน้ภาพพรอ้มสายโพรบ   1 เครือ่ง 
2. เครือ่งกาํเนิดสญัญาณเสยีง      1 เครือ่ง 
3. แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร     1 ชุด 

 
ลาํดบัข ัน้การทดลอง  

 

 1. ปรบัแต่งออสซลิโลสโคปชนิดสองเสน้ภาพใหพ้รอ้มใชง้าน 
 2. ปรบัเครื่องกําเนิดสญัญาณเสยีงไปทีต่ําแหน่งคลื่นไซน์ ปรบัความถีไ่วท้ี ่2 kHz ปรบั
ความแรงของสญัญาณเสยีงทีส่ง่ออกใหไ้ด ้8 VP-P ประกอบวงจรตามรปูที ่1.1 
 

CH1 CH2

ออสซลิโลสโคป
เครือ่งกาํเนิดความถีเ่สยีง

 
 

รปูที่ 1.1 การวดัสญัญาณเสยีงดว้ยออสซลิโลสโคปชนิดสองเสน้ภาพ 
 

 3. สงัเกตขนาดความแรงสญัญาณทีป่รากฏบนจอออสซลิโลสโคป  ไดข้นาดความแรงที ่
8 VP-P หรอืไม ่ มขีนาดรปูสญัญาณอา่นไดช้ดัเจนหรอืยงั  หากยงัไมเ่หมาะสมใหป้รบัเปลีย่นปุ่ ม 
VOLTS/DIV ใหไ้ดร้ปูความแรงสญัญาณอา่นไดช้ดัเจน และเทา่กนัทัง้สองชอ่งสญัญาณทีว่ดั  
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 4. สงัเกตความกวา้งของสญัญาณทีป่รากฏบนจอออสซลิโลสโคปใน 2 รอบคลื่น มคีวาม
กวา้งสญัญาณดรูปูไดช้ดัเจนหรอืไม ่ถา้สญัญาณแคบไปตอ้งปรบัปุ่ ม TIME/DIV ไปทางดา้นเวลา
น้อยลง (หมนุตามเขม็นาฬกิา) แต่ถา้สญัญาณทีไ่ดใ้น 2 รอบคลื่นกวา้งไปตอ้งปรบัปุ่ ม TIME/DIV 
ไปทางดา้นเวลามากขึน้ (หมุนทวนเขม็นาฬกิา)  จนไดค้วามกวา้งของสญัญาณพอเหมาะ  อ่าน
คา่ไดช้ดัเจน ตอ้งมคีวามกวา้ง ความแรงสญัญาณทัง้สองแชนแนลทีว่ดัไดเ้ท่ากนั และตอ้งมเีฟส
สญัญาณเหมอืนกนั   
 5. บนัทกึรปูสญัญาณ คา่ VOLTS/DIV, TIME/DIV และคา่ VP-P ทีว่ดัไดล้งในรปูที ่1.2   

 

 CH 1 
 VOLTS/DIV = ..................... 
 TIME/DIV = ........................ 
 VCH1 = ..................... VP-P 

 

 CH 2 
 VOLTS/DIV = ..................... 
 TIME/DIV = ........................ 
 VCH2 = ..................... VP-P 

 

รปูที่ 1.2 สญัญาณเสยีงทีว่ดัไดด้ว้ยออสซลิโลสโคป 
 

 6. กดสวติชป์ุ่ ม ADD บนหน้าปัดออสซลิโลสโคป รวมสญัญาณอนิพตุทัง้สองทีว่ดัไดเ้ขา้
ดว้ยกนั ไดผ้ลสญัญาณปรากฏบนจอออสซลิโลสโคปเป็นอยา่งไร สญัญาณ................................ 
(หายไป : แรงขึน้) ไดแ้รงดนัไฟฟ้าออกมาเท่าไร บนัทกึรูปสญัญาณ และค่าแรงดนัไฟฟ้า VP-P 
ทีว่ดัไดล้งในรปูที ่1.3 ซกีบน      

 

 
 ขณะเฟสสญัญาณ 2 ชอ่งเหมอืนกนั 
 Vผลรวม = ..................... VP-P 
 

 

 
 ขณะเฟสสญัญาณ 2 ชอ่งตรงขา้มกนั 
 Vผลรวม = ..................... VP-P 
 

 

รปูที่ 1.3 สญัญาณเสยีงผลรวมทีว่ดัไดด้ว้ยออสซลิโลสโคป 
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 7. กดปล่อยสวติชป์ุ่ ม ADD บนหน้าปัดออสซลิโลสโคปออก  ใหไ้ดร้ปูสญัญาณทีว่ดัได้
ตามเดมิ ทีชุ่ดวดัสญัญาณ CH 2 ของออสซลิโลสโคปจะมปีุ่ มกด INVERT เป็นปุ่ มกลบัสญัญาณ
ของ CH 2 ใหป้รบัเป็นทศิทางตรงขา้ม กดปุ่ ม INVERT น้ีใหไ้ดร้ปูสญัญาณเสยีง CH 2 กลบัเป็น
ตรงขา้ม รปูสญัญาณ CH 2 เป็นอยา่งไร .......................... (เหมอืนกบั : ตรงขา้มกบั) รปูสญัญาณ 
เสยีง CH 1     
 8. กดสวติชป์ุ่ ม ADD บนหน้าปัดออสซลิโลสโคป รวมสญัญาณอนิพตุทัง้สองทีว่ดัไดเ้ขา้
ดว้ยกนัอกีครัง้ ไดผ้ลสญัญาณปรากฏบนจอออสซลิโลสโคปเป็นอยา่งไร สญัญาณ..................... 
(หายไป : แรงขึน้) ไดแ้รงดนัไฟฟ้าออกมาเท่าไร บนัทกึรปูสญัญาณ  และค่าแรงดนัไฟฟ้า VP-P 
ทีว่ดัไดล้งในรปูที ่1.3 ซกีล่าง      
 

สรปุผลการทดลอง 
 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

คาํถามและการวิเคราะห ์
 

 1. สญัญาณเสยีงทีว่ดัไดด้ว้ยออสซลิโลสโคป ในรปูที ่1.3 ขณะรวมสญัญาณของรปูซกีบน
และรปูซกีล่าง เกดิผลเป็นอยา่งไร    
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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สญัญาณเสยีง  
ความถีเ่สยีง  
การอดัตวัเขา้  
การขยายตวัออก  
รอบคลื่น  
ความยาวคลื่น  
ความแรง  
ความถี ่ 
ความเรว็  
เฟส  
ความดงัคลื่น  
คา่ยอด  
คา่ยอดถงึยอด  
เฮริตซ ์(Hz) 
เฟสเหมอืนกนั  
เฟสตรงขา้มกนั  
หน่วยเดซเิบล  
กาํลงัไฟฟ้า  
เสยีงสะทอ้น  
มาตรวดัระดบัเสยีง  
เครอืขา่ยถ่วงน้ําหนกั  
รหสัดจิทิลั  
พติ  
แลนด ์ 
สญัญาณแอนะลอ็ก  
สญัญาณดจิทิลั  

Audio Signal 
Audio Frequency 
Compression 
Rarefaction 
Cycle 
Wavelength 
Amplitude 
Frequency 
Velocity 
Phase 
Loudness 
Peak Value 
Peak to Peak Value 
Hertz 
Inphase 
Out of Phase 
Decibel Unit 
Electric Power 
Acoustics 
Sound Level Meter 
Weighting Networks 
Digital Code  
Pit 
Land 
Analog Signal 
Digital Signal 

 




