แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ ภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ชื่อวิชา เครื่ องเสี ยง
ชื่อหน่วย คลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยง
ชื่อเรื่อง คลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยง

บทที่ 1
สอนสัปดาห์ที่ 1
คาบรวม 4
จานวนคาบ 4

หัวข้ อเรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คลื่นเสี ยง
คุณสมบัติและส่ วนประกอบของคลื่นเสี ยง
หูและการได้ยนิ
หน่วยวัดความดัง
เครื่ องเสี ยงชนิดไฮ-ไฟ
ส่ วนประกอบของเครื่ องเสี ยงชนิดไฮ – ไฟ
ความผิดเพี้ยนที่มีผลต่อเครื่ องเสี ยงชนิดไฮ – ไฟ

สาระสาคัญ
คลื่ นเสี ยงเป็ นคลื่ นชนิ ดหนึ่ ง ที่ ก าเนิ ดได้จากการสั่นของอากาศและมี ค วามถี่ อยู่ใ นช่ วง 20เฮิ รตซ์ -20
กิ โลเฮิ รตซ์ ซึ่ งเป็ นช่ วงความถี่ ที่หูมนุ ษ ย์เราสามารถได้ยินได้ ซึ่ ง จะได้กล่ า วถึ งนิ ยามของเสี ยง คุ ณสมบัติและ
ส่ วนประกอบของเสี ยง หู กบั การได้ยินรวมไปถึ งหน่วยวัดความดังที่นิยมใช้ในปั จจุบนั ในส่ วนที่สองเรื่ องเครื่ อง
เสี ยงชนิ ดไฮ-ไฟนั้นจะกล่ าวถึ งนิ ย ามของค าว่าไฮ-ไฟ ส่ วนประกอบที่ ทาให้เครื่ องเสี ยงเป็ นชนิ ดไฮ-ไฟ ความ
ผิดเพี้ยนที่มีผลต่อเครื่ องเสี ยงไฮ-ไฟ

สมรรถนะอาชีพประจาหน่ วย
- แสดงความรู ้เกี่ยวกับคลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยง

คาศัพท์ สาคัญ

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้


จุดประสงค์ ทวั่ ไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการเกิดเครื่ องเสี ยง (ด้ านความรู้ )
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการจาแนกโครงสร้างของหูและการได้ยนิ (ด้ านทักษะ)
3. เพือ่ ให้มีเจตคติที่ดีในการจาแนกองค์ประกอบของระบบไฟฟ้ า (ด้ านจิตพิสัย)
4. เพื่อสรุ ปแหล่งกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ด้ านด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม/
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)



จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

1. อธิ บายการเกิดคลื่นเสี ยงได้ (ด้ านความรู้ )
2. บอกคุณสมบัติและส่ วนประกอบของเครื่ องเสี ยงได้ (ด้ านความรู้ )
3. จาแนกโครงสร้างของหูและการได้ยนิ ได้ (ด้ านทักษะ)
4. คานวณหน่วยวัดและความดังได้ (ด้ านทักษะ)
5. เขียนความแตกต่างระหว่างเครื่ องเสี ยงทัว่ ไปได้ (ด้ านทักษะ)
6. แยกแยะส่ วนประกอบของเครื่ องเสี ยงชนิดไฮ-ไฟได้ (ด้ านทักษะ)
7. ชี้ให้เห็นถึงความผิดเพี้ยนที่มีผลต่อเครื่ องเสี ยงชนิดไฮ-ไฟได้ (ด้ านจิ ตพิสัย)
8. สรุ ปคลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ด้ านด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม/บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง)

เนือ้ หาสาระการสอน/การเรียนรู้

• ด้านความรู้(ทฤษฎี)
1.1 คลืน่ เสี ยง
คลื่นเสี ยงเป็ นคลื่นชนิ ดหนึ่ งที่กาเนิ ดขึ้นได้จากการสั่นของอากาศโดยรอบและมีความถี่ตาจึงถูกเรี ยกว่า
ความถี่เสี ยง (Audio Frequency) อยูใ่ นช่วงความถี่ประมาณ 20 Hz – 20 KHz เป็ นช่วงความถี่ที่มนุ ษย์อย่างเรา ๆ
สามารถรับฟั งและได้ยินได้ คลื่นเสี ยงนั้นเดิ นทางไปได้ไม่ไกลเนื่ องจากคลื่ นเสี ยงนัน่ เกิ ดการจางหายหรื อถู ก
ดู ดกลื นได้ง่ าย คลื่ นเสี ย งเกิ ดขึ้ นได้จากแหล่ ง กาเนิ ดเสี ยงต่าง ๆ หลายชนิ ดแตกต่ างกัน เมื่ อคลื่ นเสี ยงมาจาก
แหล่ ง กาเนิ ดที่ ต่า งกัน คลื่ นเสี ยงและความถี่ ของเสี ย งที่ ไ ด้ก็ จะแตกต่ างกันไปด้วย แต่ย งั คงเป็ นคลื่ นรู ปไซน์
เหมื อนกัน การเดิ นทางของเสี ย งไปในตัวกลางต่ า ง ๆอัตราเร็ วในการเดิ นทางของเสี ย งขึ้ นอยู่ก ับ คุ ณสมบัติ
ตัวกลางที่เสี ยงเคลื่อนที่ผา่ น ได้แก่ ความหนาแน่น ความยืดหยุน่ เป็ นต้น โดยปกติเสี ยงเดินทางในของแข็งได้ดี
ที่สุด รองลงมาคือของเหลวและก๊าซ นอกจากนี้ อตั ราเร็ วเสี ยงยังขึ้นอยู่กบั อุณหภูมิของตัวกลางที่เสี ยงเคลื่ อนที่
ผ่าน โดยพบว่า เมื่ ออุ ณหภูมิสูงขึ้ น อัตราเร็ วเสี ยงจะมีค่ามากขึ้ น สาหรั บตัวกลางที่ เป็ นอากาศ ในขณะที่เสี ยง
เคลื่ อนที่จะมีการถ่ายทอดพลังงานไปให้กบั วัตถุ ที่เสี ยงตกกระทบ โดยอัตราการถ่ายทอดพลังงานของเสี ยงต่อ
พื้นที่ที่ต้ งั ฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของเสี ยง เรี ยกว่าความเข้มเสี ยง (Intensity) หรื ออาจกล่าวได้วา่ ความเข้มเสี ยง
หมายถึง กาลังของเสี ยงจากแหล่งกาเนิ ดที่ตกกระทบบนพื้นที่ 1 ตารางหน่วยในแนวตั้งฉากที่พิจารณา เนื่ องจาก
เสี ยงแผ่ออกทุกทิศทางเหมือนกันคือ ลักษณะของคลื่นเสี ยงจะเป็ นรู ปคลื่นไซน์ (Sine Wave) เหมือนกัน กล่าวคือ
จะมีส่วนของสัญญาณแรงสุ ด (Maximum Signal)และส่ วนของสัญญาณที่เบาสุ ด (Minimum Signal)และจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มหรื อลดเป็ นไปตามลาดับสลับกันไปมา
คลื่นเสี ยงเป็ นคลื่นตามยาวเกิดจากการสั่นของวัตถุ ความถี่ของเสี ยงจะมีค่าเท่ากับความถี่ของแหล่งกาเนิ ด
และในขณะที่มีการสั่น โมเลกุลของตัวกลางจะมีการถ่ายทอดพลังงานทาให้เกิดความดันอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามตาแหน่ ง ทาให้เกิ ดเป็ นช่ วงอัดและช่ วงขยายโดยที่ ช่ วงอัดคื อบริ เวณที่ อนุ ภาคของตัวกลางอัดเข้า หากัน
บริ เวณนี้ มีจะมีความดันสู งสุ ดโดยเทียบกับความดันที่ตาแหน่ งสมดุ ลของอนุ ภาค โดยการขจัดของอนุ ภาคน้อย
ที่สุด ส่ วนช่วงขยายคือบริ เวณที่อนุภาคตัวกลางแยกห่างจากกัน บริ เวณนี้ มีความดันต่าสุ ดโดยเทียบกับความดันที่
ตาแหน่ ง สมดุ ล ของอนุ ภาค การขจัดของอนุ ภาคมากที่ สุ ด อัตราเร็ วเสี ย งขึ้ นอยู่กบั คุ ณสมบัติตวั กลางที่ เสี ย ง
เคลื่อนที่ผ่าน ได้แก่ ความหนาแน่น ความยืดหยุน่ เป็ นต้น โดยปกติเสี ยงเดินทางในของแข็งได้ดีที่สุด รองลงมา
คือของเหลวและก๊าซ
1.2 คุณสมบัติและส่ วนประกอบของคลืน่ เสี ยง
ตัวกลางที่ทาให้คลื่นเสี ยงสามารถเคลื่อนที่ไปได้คืออากาศ โดยอาศัยการอัดตัวและขยายตัวของอากาศซึ่ ง
ในอากาศนั้นจะมีโมเลกุลอยู่และโมเลกุลเหล่านั้นมีลกั ษณะที่สามารถยืดหยุ่นได้ทาให้คลื่ นเสี ยงเดิ นทางไปได้
โดยการส่ งผ่านแรงกระตุน้ จากโมเลกุลหนึ่ งไปอีกโมเลกุลหนึ่ งที่อยู่เคียงข้างและกระทาแบบนี้ ไปเรื่ อย ๆ เป็ น
ลาดับกัน โดยความเร็ วในการเคลื่อนที่ของเสี ยงในอากาศคือ

331 เมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซี ยสและจะเพิ่มความเร็ วขึ้นประมาณ 0.6 เมตรต่อวินาทีเมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นทุก ๆ 1 องศาเซลเซี ยสสามารถคานวณหาค่าความเร็ วได้โดยสมการ
V = Vo + 0.6t
เมื่อ V คือ อัตราความเร็ วของเสี ยงที่อุณหภูมิใด ๆ หน่วยคือเมตรต่อวินาที (m / s)
Vo คือ อัตราเร็ วของเสี ยงที่ 0 องศาเซลเซียส
t คือ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงจาก 0 องศาเซลเซียส
ตัวอย่างที่ 1.1 จงหาอัตราความเร็ วของคลื่นเสี ยงที่เคลื่อนที่ในอุณหภูมิ 45องศาเซลเซียส
วิธีทา
จากสู ตร V = Vo + 0.6t
เมื่อ Vo = 331 m/s
t = 45 ํ c
แทนค่า V = 331 + (0.6×45)
V = 331 + 27 = 358 m/s ตอบ
คลื่นเสี ยงนั้นโดยปกติจะมีลกั ษณะเป็ นคลื่นไซน์ และมีการแกว่งตัวของสัญญาณอยูใ่ นรู ปของฮาร์ โมนิ กส์
พื้นฐาน (simple Harmonic) คือคลื่นเสี ยงที่กาเนิดขึ้นมาจากแหล่งกาเนิ ดโดยไม่มีคลื่นอื่นปนเข้ามาและมีลกั ษณะ
ที่แกว่งตัวไปในช่วงบวกและช่วงลบเป็ นคลื่นไซน์ดงั รู ปที่ 1.1

1.2.1 รอบคลื่น การแกว่งตัวของสัญญาณไปในช่วงบวก 1 ครั้งและแกว่งตัวไปในช่วงลบ 1 ครั้งอย่างต่อเนื่ องจาก
รู ปคือจุดที่ 1 ไปจุดที่ 5 จากและจากจุดที่ 5 ไปจุดที่ 7 เรี ยกว่า 1 รอบคลื่ นหรื ออีกหนึ่ งกรณี คือสัญญาณแกว่งไป
ในช่วงลบ 1 ครั้งและแกว่งตัวไปในช่วงบวก 1 ครั้งอย่างต่อเนื่ องเช่นจากจุดที่ 3 ไปถึงจุดที่ 7 และจากจุดที่ 5 ไป
จนถึงจุดที่ 9 ก็เรี ยกว่า 1 รอบคลื่นเช่นเดียวกันรอบคลื่นนี้บอกให้ทราบถึงความถี่เสี ยง ใช้ตวั อักษรย่อคือ “C”
1.2.2 ความยาวคลื่น คือระยะห่างระหว่างยอดคลื่นลูกหนึ่งไปถึงยอดคลื่นอีกลูกหนึ่งที่มีเฟสของสัญญาณเดียวกัน
และอยูต่ ิดกัน จากรู ปคือจุดที่ 2 ไปจุดที่ 6 และจุดที่ 4 ไปถึงจุดที่ 8 ความยาวคลื่นนี้ บอกให้ทราบถึงความถี่ เสี ยง
และความเร็ วในการเคลื่อนที่ของเสี ยง ใช้ตวั อักษรย่อ “λ”
1.2.3 ความแรงคลื่น หรื อความดังคือระดับความสู งของคลื่นเสี ยงที่เกิดขึ้นมีหน่วยเป็ นโวลต์ (V) สามารถบอกได้
สองค่าคือค่ายอด (Volt peak) หรื อ VP คือนับจาก จุด 0 Vไปจนถึงยอดคลื่นถ้าอยูใ่ นซี กบอกก็จะเป็ น +VP และ

ถ้าอยูใ่ นซี กลบก็จะเป็ น –VP และอีกหนึ่ งหน่อยคือค่ายอดถึงยอด (Volt peak to peak) หรื อ VPP จะเป็ นการนับ
จากยอดคลื่นซีกบวกไปยอดคลื่นซีกลบ
1.2.4 ความถี่ คือค่าที่บอกความเร็ วรอบในการการเคลื่อนที่ของคลื่ นภายในหนึ่ งนาทีมีหน่ วยเป็ นเฮิรตซ์ (Hertz)
หรื อ Hz ค่าความถี่น้ ีจะมีผลต่อเสี ยงถ้าความถี่สูงเสี ยงก็จะแหลมถ้าความถี่ต่าเสี ยงก็จะทุม้ ใช้ตวั อักษรย่อคือ “ f ”
1.2.5 ความเร็ ว คือระยะทางที่คลื่ นเคลื่ อนที่ภายในเวลา 1 วินาที ซึ่ งความเร็ วนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ตัวกลางที่ คลื่ นเสี ย ง
เดินทางไปเช่นในในอากาศความเร็ วในการเดินทางคือ 346 m/s ในน้ าคือ1,463 m/s ในไม้คือ 3,566 m/s เหล็กคือ
5,486 m/s ความเร็ วใช้อกั ษรย่อ “v”
1.2.6 เฟส คือตาแหน่งมุมของ คลื่นเสี ยงเมื่อเดินทางครบ 1 รอบจะมีมุม 360 องศาการตกกระทบของคลื่ นนั้นมี
ผลกระทบทาให้รูปร่ างของคลื่นแตกต่างกันออกไป หากที่จุด ๆ หนึ่งมีคือมีคลื่นมาตกกระทบมากกว่าหนึ่ งคลื่นก็
จะทาให้ความดังของคลื่นเปลี่ยนไป
จากรู ปที่ 1.2 จะเห็นได้วา่ เฟสของสัญญาณของคลื่นลูกที่ 1 ของสัญญาณ A และ B นั้นอยูใ่ นซี กบวกเหมือนกัน
และเฟสของสัญญาณของคลื่นลูกที่ 2 ของสัญญาณ A และ B นั้นอยูใ่ นซี กลบเหมือนกันทาให้ความแรงของคลื่น
ทั้ง 2 ช่วงเกิดการรวมกันเป็ น 2 dB จากรู ปที่ 1.3 จะเห็นได้วา่ เฟสของสัญญาณของคลื่นลูกที่ 1 ของสัญญาณ A
อยูใ่ นซี กลบและ B นั้นอยู่ในซี กบวกซึ่ งเฟสทั้งสองสัญญาณต่างกันและเฟสของสัญญาณของคลื่นลูกที่ 2 ของ
สัญญาณ A อยูใ่ นซี กบวกและ B นั้นอยูใ่ นซี กลบ ทั้งสองสัญญาณมีเฟสต่างกันทาให้เกิดการหักล้างของสัญญาณ
ทาให้สัญญาณที่ได้ออกมาเหลือ 0 dB ในกรณี ที่คลื่นมีเฟสต่างกัน 90 องศาผลการรวมกันทาให้บางช่วงหรื อบาง
ตาแหน่งของเฟสสัญญาณเสริ มกันและบางช่วงของเฟสของสัญญาณหักล้างกัน คลื่นเสี ยงที่ได้ออกมาจะมีรูปร่ าง
และตาแหน่ งเฟสของสัญญาณเปลี่ ยนแปลงไปเสี ยงที่ดงั ออกมาอาจจะเพี้ยนไปจากแหล่งกาเนิ ดที่ส่งมาดังรู ปที่
1.4
1.3 หูและการได้ ยนิ
คลื่ นเสี ยงเกิ ดจากการอัดและขยายของตัวกลาง การอัดขยายนี้ จะส่ งต่อ ๆ กันไป จนถึงหู ของผูฟ้ ั งแล้วส่ ง
ต่อไปยังสมองในเทอมของระดับเสี ยง ความดัง และคุ ณภาพของเสี ยง โดยปกติหูคนเราไวต่อการรับรู ้เสี ยงที่มี
ความถี่สูงมากกว่าเสี ยงที่มีความถี่ต่าเมื่อเสี ยงนั้นมีระดับความเข้มเสี ยงเท่ากัน นอกจากนี้ ความไวต่อการรับรู ้เสี ยง
ของคนเรายังขึ้นอยู่กบั อายุ โดยพบว่าเด็กมีความรู ้ สึกไวต่อช่ วงความถี่ สูงมากกว่าผูใ้ หญ่ความไวต่อการได้ยิน
เสี ยงของคนจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั พบว่าความไวต่อการได้ยินเสี ยงจะลดลงด้วยสาเหตุอื่น ๆ อีก
เช่น การได้รับฟังเสี ยงดังมากเกินไปเป็ นระยะเวลานาน ๆ หรื อจากการใช้ยาบางชนิด
หูของคนเราเป็ นอวัยวะของร่ างกายที่ใช้รับเสี ยงแบ่งออกได้ 3 ส่ วน ได้แก่ หูส่วนนอก หูส่วนกลางและหูส่วนใน
1.3.1 หูช้ นั นอก ประกอบด้วยใบหู ช่องหู หรื อรู หู (Auditory canal) และเยื่อแก้วหู (Tympanic membrane) โดยใบ
หู จะทาหน้าที่ในการรับเสี ยง สาหรับในสัตว์บางชนิ ด หู ส่วนนี้ จะมีขนาดใหญ่เพื่อใช้หาทิศทางของแหล่งกาเนิ ด
เสี ยง ส่ วนช่องหู มีลกั ษณะเป็ นท่อยาว ดังนั้นความดันของเสี ยงตอนปลายท่อด้านในที่ปิดอยูจ่ ึงมีมากกว่าปากท่อ
ด้านนอก ความดันที่เพิ่มนั้นจะเกิดเมื่อความยาวของคลื่นเสี ยงยาวกว่าความยาวท่อ 4 เท่า คือความดังเมื่อผ่านช่อง
หูจะเพิ่มขึ้น 12 เดซิ เบล ในช่วง

ความถี่ 2,400 - 4,000 Hz แต่ถา้ ความยาวคลื่นต่ากว่าหรื อสู งกว่านี้ ความดังเมื่อผ่านช่องหู จะเพิ่มเพียง 5 เดซิ เบล
ในช่วงความถี่ 2,000 - 6,000 Hz ช่องหูทาหน้าที่ในการกาทอนเสี ยง (Resonance)ซึ่ งสัน่ ด้วยความถี่ประมาณ 3000
เฮิรตซ์ แล้วส่ งไปยังเยือ่ แก้วหู นอกจากนี้ แล้ว ช่องหู ยงั ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นให้มีค่าคงที่ และ
ยังเป็ นเครื่ องป้ องกันอันตรายให้แก่หูอีกด้วย เยื่อแก้วหู เป็ นส่ วนกั้น ระหว่างหู ช้ นั นอกกับหู ช้ นั กลาง โดยแยก
อากาศในช่องหูช้ นั นอกไม่ให้ติดต่อกับหูช้ นั กลางเยือ่ แก้วหูทาหน้าที่เป็ นเครื่ องรับความดันเสี ยง
1.3.2 หูช้ นั กลาง ทาหน้าที่ปรับคลื่นเสี ยงเพื่อให้เข้าไปกระตุน้ หู ช้ นั ใน โดยการเปลี่ยนพลังงานเสี ยงจากอากาศให้
ผ่าน ช่ องหู ช้ นั กลาง เข้าไป เป็ นการสั่นสะเทื อนของของเหลว ภายในหู ช้ นั กลางประกอบด้วยกระดูกสามชิ้ น
(Ossicles) คือกระดูกรู ปค้อน กระดูกรู ปทัง่ และกระดูกรู ปโกลนซึ่ งยึดกันอย่างสมดุ ลด้วยระบบคานดี ดคานงัด
(Lever system) ตรงบริ เวณปลายกระดูกรู ปโกลนจะติดต่อกับหน้าต่างรู ปไข่ กระดูกทั้งสามทาหน้าที่เปลี่ยนคลื่น
เสี ยงที่มากระทบแก้วหูให้เป็ นคลื่นของเหลวขึ้นในหูส่วนใน หูส่วนกลางนี้ ติดต่อกับโพรงอากาศผ่านหลอดยูสเต
เชี ยน (Eustachian)ปกติช่องนี้ จะปิ ด แต่ในขณะเคี้ยวหรื อกลืนอาหารท่อนี้ จะเปิ ด อากาศภายในหู ส่ วนกลาง จึง
สามารถติดต่อกับภายนอกได้ เป็ นการปรับความดัน 2 ด้านของเยือ่ แก้วหูให้เท่ากัน ทาให้การได้ยนิ ดีข้ ึน
1.3.3 หู ช้ นั ใน ประกอบด้วยหลอดครึ่ งวงกลม 3 หลอด (Semicircular canals) ซึ่ งทาหน้าที่ควบคุมการสมดุลของ
ร่ างกาย และกระดูกรู ปหอย (CochleA) ซึ่ งเป็ นช่องมีลกั ษณะคล้ายหอยโข่งภายในบรรจุของเหลวมีเยื่อบาซิ ลาร์
(Basilar) ขึงอยูเ่ กือบตลอดความยาว ยกเว้นปลายสุ ด ตรงปากทางเข้าเป็ นช่องเปิ ดรู ปไข่และวงกลม ตลอดความ
ยาวของเยือ่ บาซิ ลลาร์ มีปลายประสาทที่ไวต่อเสี ยงที่มี ความถี่ต่า ๆ กันเรี ยงรายอยู่ ปลายประสาทที่อยูก่ นั ค่อนไป
ทางช่องเปิ ดรู ปไข่จะไวต่อเสี ยงที่มีความถี่สูง ส่ วนปลายประสาทที่อยูล่ ึกเข้าไปข้างในจะไวต่อเสี ยงที่มีความถี่ต่า
1.4 หน่ วยวัดความดัง
หน่วยวัดความดังคือการวัดระดับความดังของสัญญาณเสี ยงโดยหน่วยวัดที่นิยมใช้ในปั จจุบนั คือหน่วยเด
ซิ เบลใช้สัญลักษณ์คือ dB เป็ นหน่ วยพื้นฐานในการวัดระดับสัญญาณเสี ยงที่ใช้งานอย่างแพร่ หลาย โดยแสดง
ความสัมพันธ์กบั ตัวเลขในระบบลอการิ ทึม (Logarithm) ในลักษณะของอัตราส่ วนเปรี ยบเทียบระหว่างสัญญาณ
เอาต์พุตกับสัญญาณอินพุตในรู ปกาลังไฟฟ้ า (Power)แรงดันไฟฟ้ า (Voltage) หรื อกระแสไฟฟ้ า (Current) ของ
วงจรขยายเสี ยงหรื อเครื่ องขยายเสี ยงต่าง ๆหน่วยเดซิ เบล (dB) ถูกนามาใช้งานอย่างแพร่ หลาย เพราะอัตราของ
ตัวเลขในระบบลอการิ ทึมนั้นใกล้เคียงกับธรรมชาติ การได้ยินเสี ยงของหู มนุ ษย์ในการวัดความดังออกมาเป็ น
หน่ ว ยเดซิ เ บล (dB)นอกจากจะใช้ ว ัด เปรี ยบเที ย บระหว่ า งสั ญ ญาณเอาต์ พุ ต ที่ ไ ด้ จ ริ งในรู ป ก าลัง ไฟฟ้ า
แรงดันไฟฟ้ าหรื อกระแสไฟฟ้ ากับค่ามาตรฐานที่กาหนดป้ อนให้ทางอินพุตค่าหนึ่ง เพื่อให้ได้การเปรี ยบเทียบเป็ น
ค่ามาตรฐานเดียวกันไม่วา่ วงจรขยายเสี ยงหรื อเครื่ องขยายเสี ยงมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม
1.4.1 หน่ วยเดซิ เบล (dB) ในเบื้องต้น ความดังถูกวัดออกมาในหน่ วยเบล (Bell)เป็ นการตั้งชื่ อหน่ วยเพื่อเป็ น
เกียรติแก่ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ แต่เป็ นหน่วยที่ใหญ่เกินไปไม่สะดวกในการใช้แสดงค่าเป็ นตัวเลข จึงได้
แบ่งหน่วยย่อยลงมาเป็ นเดซิ เบล (dB) คือค่า 0.1 ของเบล สามารถแสดงสมการในรู ปกาลังไฟฟ้ าได้ดงั นี้

Bel = log (PO/Pi)
และ dB = 10 log (PO/Pi)
Bel = หน่วยวัดความดังเป็ นเบล
dB = หน่วยวัดความดังเป็ นเดซิ เบล
PO = กาลังไฟฟ้ าที่วดั ได้ทางเอาต์พุต หน่วยเป็ นวัตต์(W)
Pi = กาลังไฟฟ้ าที่วดั ได้ทางอินพุต หน่วยเป็ นวัตต์(W)
และสามารถเขียนสมการในรู ปแรงดันไฟฟ้ าได้ดงั นี้
dB = 20 log (Eo/Ei)
EO = กาลังไฟฟ้ าที่วดั ได้ทางเอาท์พุต หน่วยเป็ นวัตต์ (W)
Ei = กาลังไฟฟ้ าที่วดั ได้ทางอินพุต หน่วยเป็ นวัตต์ (W)
ตัวอย่างที่ 1.2 เครื่ องขยายเสี ยงเครื่ องหนึ่งวัดกาลังไฟฟ้ าทางเอาต์พุตได้ 10 mW และ
วัดกาลังทางเอาต์พุตได้ 10 W จงหาความดังของเสี ยงเป็ น dB
วิธีทา
จากสู ตร dB = 10 log (PO/Pi)
เมื่อ dB = ไม่ทราบค่า
Po = 10 W
Pi = 10 mW
แทนค่า
dB = 10 log (10 W /10 mW)
dB = 30 dB ตอบ
หน่วยวัดความดังเป็ นเดซิ เบลนี้ คาตอบที่ได้จะมีท้ งั ค่าบวก (+) และค่าลบ (-) เมื่อท่านคานวณแล้วค่าที่
ได้ออกมาเป็ นบวก (+dB) แสดงว่ามีการขยายสัญญาณกล่าวคือสัญญาณทางด้านเอาต์พุตมีค่ามากกว่าสัญญาณ
อินพุตและถ้าคานวณแล้วค่าที่ได้ออกมาเป็ นลบ (-dB) แสดงว่ามีการลดทอนสัญญาณ กล่าวคือสัญญาณทางด้าน
เอาต์พุตมีค่าน้อยกว่าสัญญาณอินพุตความดังที่เพิ่มขึ้นของหน่วยเดซิ เบลจะไม่เพิ่มขึ้นเป็ นเชิ งเส้นเหมือนอัตรา
การขยายของสัญญาณเพราะการเพิ่มขึ้นของเดซิ เบลนั้นจะสัมพันธ์โดยตรงกับค่าลอการิ ทึม
1.4.2 หน่วยดีบีเอ็ม (dBm) เป็ นหน่วยวัดความดังของเสี ยงที่เปรี ยบเทียบกับค่าอ้างอิงมาตรฐาน 1 มิลลิวตั ต์ (mW)
หรื อที่ 0.001 W โดยใช้ค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรทดลองเป็ นค่าปกติ 600โอห์ม ที่ระดับดัง 0 dB เป็ นหน่วยความ
ดังที่นาไปใช้บอกรายละเอียดของอุปกรณ์ ใช้งานต่าง ๆการเปรี ยบเทียบระดับของสัญญาณที่ 0 dB อาจจะใช้
ระดับการอ้างอิงที่แตกต่างกันนอกเหนื อจาก1 มิลลิวตั ต์แล้วก็ยงั มี 6,10,12.5 และ 50 มิลลิวตั ต์สามารถเขียนเป็ น
สมการได้ดงั นี้
dBm = 10 log (PO/0.001)
dB6m = 10 log (PO/0.006)

และ dB10m = 10 log (PO/0.01)
เมื่อ dBm = หน่วยวัดความดังเป็ นเดซิ เบลเทียบระดับอ้างอิงที่ 1 มิลลิวตั ต์
dB6m = หน่วยวัดความดังเป็ นเดซิ เบลเทียบระดับอ้างอิงที่ 6 มิลลิวตั ต์
dB10m = หน่วยวัดความดังเป็ นเดซิ เบลเทียบระดับอ้างอิงที่ 10 มิลลิวตั ต์
Po = กาลังไฟฟ้ าที่วดั ได้ทางเอาต์พุต หน่วยเป็ นวัตต์ (w)
ตัวอย่างที่ 1.3 เครื่ องขยายเสี ยงเครื่ องหนึ่งมีกาลังวัตต์ทางเอาต์พุตได้ 2 Wจงหาค่า dBmของปรี แอมป์ เครื่ องนี้
วิธีทา
สู ตร dBm = 10 log (PO/0.001)
เมื่อ PO = 2 W
แทนค่าในสมการ dBm = 10 log (2/0.001) = 33 dBm
ปรี แอมป์ เครื่ องนี้มีความดัง 33 dBm ตอบ
1.4.3 หน่วยดี บีเอสพีแอล (dB-SPL) เป็ นหน่ วยวัดความดังเดซิ เบล (dB) ที่อา้ งอิงแรงกดดันของเสี ยง (Sound
Pressure Level) หรื อ SPL เป็ นแรงกดดันของเสี ยงในอากาศโดยมีค่าประมาณ 0.00002 นิ วตันต่อตารางเมตร
(N/m²) ใช้ความถี่เสี ยง 1 kHz ถือเป็ นแรงกดดันเสี ยงต่าสุ ดที่หูมนุ ษย์ทวั่ ไปได้ยินแรงกดดันที่ทาให้มนุ ษย์รู้สึก
ปวดหูอยูท่ ี่ 100 N/m²) หน่วย dB-SPL สามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปสมการได้ดงั นี้
dB-SPL = 20 log (PO/0.00002)
เมื่อ dB-SPL = หน่วยวัดความดังเป็ นเดซิ เบลเทียบแรงกดดันเสี ยงที่ 0.00002 N/m²
PO = แรงกดดันเสี ยงที่วดั ได้ทางเอาต์พุต หน่วยเป็ นวัตต์(w)
ตัวอย่างที่ 1.4 ลาโพงตัวหนึ่ งวัดแรงกดดันเสี ยงออกมาได้ 0.4 N/m² ในอากาศจงหาความดังของเสี ยงที่ลาโพง
เปล่งออกมาได้ในหน่วย dB-SPL
วิธีทา
สู ตร dB-SPL = 20 log (PO/0.00002)
เมื่อ PO = 0.4 N/m²
แทนค่าลงในสมการ dB-SPL = 20 log (0.4/0.00002) = 86 dB-SPL
ลาโพงเปล่งเสี ยงออกมาดัง 86 dB-SPL ตอบ
1.5 เครื่ องเสี ยงชนิดไฮ-ไฟ
ปั จ จุ บ ัน เราคงได้ยิ น ค าว่า ไฮ-ไฟ (Hi-Fi) อยู่บ่ อ ย ๆ เวลาที่ เ ราไปเลื อ กซื้ อ วิ ท ยุ (Radio)โทรทัศ น์
(Television) เครื่ องขยายเสี ยง (Amplifier) เครื่ องเล่นวิดีโอซี ดี (VCD Player) เครื่ องเล่นดีวีดี (DVD Player) คาว่า
ไฮ-ไฟ คื ออะไรและมีความสาคัญต่อเราอย่างไรคงเป็ นคาถามที่หลาย ๆคนที่สงสัยและต้องการทราบคาตอบ
เครื่ องเสี ยงชนิดไฮ-ไฟ (Hi-Fi) คาว่าไฮ-ไฟ (Hi-Fi) ย่อมาจากคาว่า ไฮฟิ ลเด็ลลิ ต้ ี(Hi-Fidenlity) เครื่ องเสี ยงที่
สามารถทาให้สัญญาณเสี ยงที่ เปล่ งออกมาเหมือนเสี ย งฉบับโดยไมมี่ ความผิดเพี้ ยนและไม่มีเสี ยงแทรกซ้อน
เครื่ องเสี ยงชนิดไฮ-ไฟนั้นจะมีคุณภาพเสี ยงที่ดีกว่าเครื่ องเสี ยงที่ไม่เป็ นไฮไฟ โดยเครื่ องเสี ยงที่ไม่เป็ นไฮ-ไฟนั้น

สัญญาณเสี ยงออกมาจะมีเสี ยงทุม้ และเสี ยงแหลมออกมาน้อยหรื อไม่มีเสี ยงทุม้ หรื อเสี ยงแหลมออกมาเลย ส่ วน
เครื่ องเสี ยงที่เป็ นชนิดไฮ-ไฟนั้นจะต่างจากเครื่ องเสี ยงที่ไม่ใช่ชนิ ดไฮ-ไฟ ตรงที่เครื่ องเสี ยงที่เป็ นไฮ-ไฟ จะมียา่ น
การตอบสนองความถี่ครอบคลุมทั้งเสี ยงทุม้ และเสี ยงแหลม
จากรู ปที่ 1.5 จะเป็ นการเปรี ยบเทียบย่านความถี่เสี ยงไฮ-ไฟ กับเครื่ องเสี ยงทัว่ ไปจะเห็นได้วา่ เครื่ องเสี ยงชนิ ด
ไฮ-ไฟนั้นตอบสอบความถี่ เสี ยงกว้างกว่าเครื่ องเสี ยงทัว่ ไปทาให้เครื่ องเสี ยงชนิ ดไฮ-ไฟ มีคุณภาพเสี ยงที่ดีกว่า
เครื่ องเสี ยงทัว่ ไปเพราะเครื่ องเสี ยงทัว่ ไปจะให้ความถี่เสี ยงออกมาชัดเจนในย่านความถี่กลางเท่านั้น ส่ วนเครื่ อง
เสี ยงชนิดไฮ-ไฟ จะให้ความถี่เสี ยงออกมาชัดเจนทุกย่านความถี่ท้ งั เสี ยงทุม้ เสี ยงกลางและเสี ยงแหลม
1.6 ส่ วนประกอบของเครื่องเสี ยงชนิดไฮ-ไฟ
การที่จะให้เสี ยงครอบคลุมทุกย่านความถี่ทุกย่านนั้นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ อย่างด้วยกันดังนี้
1.6.1 เครื่ องส่ ง วิ ท ยุ จะต้อ งส่ ง สั ญ ญาณเสี ย งให้ ค รอบคลุ ม ย่ า นความถี่ เ สี ย งโดยเครื่ องส่ ง ที่ ส ามารถส่ ง
สัญญาณเสี ยงครอบคลุมย่านความถี่เสี ยงคือ เครื่ องส่ งวิทยุ FM เครื่ องส่ งวิทยุ FMสเตอริ โอและเครื่ องส่ งโทรทัศน์
เพราะเครื่ องส่ งเหล่านี้ ลว้ นต้องการคุณภาพของเสี ยงที่ส่งออกไปจึงทาให้ระบบของการส่ งทาให้สัญญาณเสี ยงที่
ได้ครอบคลุมย่านความถี่เสี ยง ส่ วนเครื่ องส่ ง AM และเครื่ องส่ งวิทยุสื่อสารความถี่เสี ยงที่ถูกส่ งออกมานั้นจะไม่
ครอบคลุมย่านความถี่เสี ยงโดยความถี่เสี ยงต่าๆ และความถี่เสี ยงแหลมจะไม่สามารถออกมาได้และการส่ งก็ไม่
เน้นให้เสี ยงออกมามีคุณภาพดีตอ้ งการเพียงแค่ฟังรู ้เรื่ องก็เพียงพอแล้ว
1.6.2 เครื่ องกาเนิดสัญญาณเสี ยง จะต้องให้กาเนิ ดสัญญาณเสี ยงได้ครอบคลุมย่านความถี่เสี ยง อุปกรณ์ที่สามารถ
ให้กาเนิดสัญญาณเสี ยงที่ครอบคลุมย่านความถี่เสี ยง ได้แก่เครื่ องเล่นคอมแพ็คดิสก์หรื อเลเซอร์ ดิสก์ เครื่ องเล่นวี
ซี ดี เครื่ องเล่ นดี วีดี ล้วนแต่ให้เสี ยงที่ครอบคลุ มย่านความถี่ เสี ยงทั้งนั้น ส่ วนเครื่ องเล่นที่ไม่สามารถให้กาเนิ ด
สัญญาณเสี ยงไม่ครอบคลุมความถี่เสี ยงมีสองชิ้ นคือเครื่ องเล่นเทปและเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง เนื่ องจากเครื่ องเล่น
เทปนั้นจะสู ญเสี ยสัญญาณเสี ยงความถี่สูง (เสี ยงแหลม) ในขณะที่ทาการบันทึกเสี ยง ในกรณี น้ ี อาจเกิดจากสารที่
นามาทาเนื้ อเทปหรื อขั้นตอนในการเปลี่ ยนสัญญาณเสี ยงที่อยู่ในรู ปสนามแม่เหล็กให้สัญญาณเสี ยงมาอยูใ่ นรู ป
สัญญาณไฟฟ้ าก็เป็ นได้ ส่ วนเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยงนั้นจะมีการสู ญเสี ยความถี่ต่า (เสี ยงทุม้ ) เนื่องจากโครงสร้างของ
ส่ วนประกอบในระบบเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยงที่จะเปลี่ ยนสัญญาณเสี ยงในรู ปของการสั่นเป็ นสัญญาณเสี ยงในรู ป
สัญญาณไฟฟ้ า แต่การสู ญเสี ยสัญญาณเสี ยงของทั้งเทปและเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยงนั้นสามารถหาอุปกรณ์มาชดเชย
และปรับแต่งให้เสี ยงครอบคลุมย่านความถี่เสี ยงได้โดยจะกล่าวถึงในบทต่อ ๆ ไป
1.6.3 เครื่ องขยายเสี ยง จะต้องให้ขยายสัญญาณเสี ยงได้ครอบคลุ มย่านความถี่ เสี ยงได้การที่จะทาเช่ นนั้นได้ใน
เครื่ องขยายเสี ยงจะต้องออกแบบวงจรมาเป็ นอย่างดี นาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีมาใช้ในสร้างเครื่ องขยายเสี ยงและมี
วงจรชดเชยและปรับแต่งสัญญาณเสี ยงเพื่อให้สัญญาณที่ขยายออกมานั้นครอบคลุมย่านความถี่เสี ยง
1.6.4 ตัวเปลี่ ยนสัญญาณเสี ยง ตัวเปลี่ ยนสัญญาณเสี ยงไม่ว่าจะเป็ นไมโครโฟนที่ เปลี่ ยนสัญญาณเสี ยงให้เป็ น
สัญญาณไฟฟ้ า หรื อล าโพงที่ มี หน้าที่ เปลี่ ยนสัญญาณไฟฟ้ าให้เป็ นสัญญาณเสี ยง อุ ปกรณ์ ต่า ง ๆ เหล่ า นี้ หาก
ต้องการให้ตอบสนองความถี่เสี ยงครอบคลุมย่านความถี่เสี ยงจะต้องมีการออกแบบที่ดี ใช้วสั ดุที่ดีมาผลิต ความ
ประณี ตในการผลิต หรื ออิมพีแดนซ์ในการต่อใช้งาน

1.7 ความผิดเพีย้ นทีม่ ีผลต่ อเครื่องเสี ยงไฮ-ไฟ
สิ่ งสาคัญที่ สร้ า งระบบไฮ-ไฟขึ้ นมานั้นก็เพื่ อผลิ ตเสี ยงที่ เครื่ องขยายเสี ยงให้มีความดังและเหมื อนเสี ย ง
ธรรมชาติจากแหล่งกาเนิ ดเดิ มหรื อเสี ยงต้นฉบับ กล่าวคือเสี ยงของจริ งเป็ นอย่างไรเมื่อทาการขยายแล้วเสี ยงที่
ออกมานั้นจะต้องเหมือนเสี ยงเดิ มแต่มีความดังที่เพิ่มขึ้นแต่การที่จะทาให้เสี ยงที่ขยายแล้วดังออกมาจากลาโพง
โดยไม่มีความผิดเพี้ยน (Distortion) ในทางปฏิ บตั ิน้ นั ทาไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดที่จะกาจัดความผิดเพี้ยนที่เกิ ดขึ้น
ความผิดเพี้ยนที่พบในอยูใ่ นระบบเสี ยงมีอยูห่ ลายอย่างดังต่อไปนี้
1.7.1 ความผิดเพี้ยนเกิดจากการตอบสนองความถี่ (Frequency Response Distortion) ความผิดเพี้ยนกรณี น้ ี เกิดจาก
เครื่ องเสี ยงไม่สามารถเปล่งเสี ยงออกมาครอบคลุ มทุกความถี่เสี ยงที่ป้อนเข้าไป เช่น มีเสี ยงป้ อนเข้าไปที่เครื่ อง
ขยายเสี ยงเป็ นเสี ยงวงดนตรี วงใหญ่มีความถี่ประมาณ 20 Hz – 15 kHz เมื่อมีการเล่นดนตรี เสี ยงดนตรี จะผ่าน
ไมโครโฟนเข้าเครื่ องขยายเสี ยง หรื อเครื่ องส่ งวิทยุที่ดีที่สุด แต่สัญญาณเสี ยงที่ได้เมื่อทาการขยายออกมานั้นกลับ
ไม่สามารถครอบคลุมความถี่เสี ยงที่ป้อนเข้าไปคือ 20 Hz – 15 kHz ในกรณี น้ ี อาจเกิดจากไมโครโฟนหรื อลาโพง
ก็ได้ การแก้ไขจะต้องพยายามหาไมโครโฟนและลาโพงที่ตอบสนองความถี่เสี ยงได้ครอบคลุมย่านความถี่
เสี ยงนั้น ๆ
1.7.2 เสี ยงรบกวน (Noise) เป็ นเสี ยงแปลกปลอมที่เราไม่ตอ้ งการมาผสมกับสัญญาณเสี ยงทาให้คุณภาพเสี ยงของ
เราด้อยคุ ณภาพลงไป การผิดเพี้ยนนี้ อาจเกิ ดมาจากแหล่งกาเนิ ดเสี ยงต่าง ๆ เช่ น ในเครื่ องเล่ นแผ่นเสี ยง เสี ยง
รบกวนอาจเกิดจากแผ่นเสี ยงสกปรกหรื อหัวเข็มสกปรก ในเครื่ องรับวิทยุ AM อาจเกิดจากสัญญาณรบกวนในชั้น
บรรยากาศ ในเครื่ องเล่นเทปอาจเกิดจากการเสี ยดสี ระหว่างหัวเทปกับเนื้ อเทปที่เรี ยกว่า ฮีส นอยส์ (Hizz Noise)
ซึ่งจะมีความถี่ประมาณ 8 kHzเสี ยงรบกวนนั้นมักจะเป็ นเสี ยงที่เป็ นความถี่สูงมาก ๆ หรื อเป็ นความถี่ต่ามาก ๆ แต่
เสี ยงรบกวนนั้นอาจจะไม่ได้เกิ ดจากเครื่ องกาเนิ ดสัญญาณเพียงอย่างเดี ยวแต่อาจจะเกิ ดจากส่ วนประกอบของ
วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ไม่มีคุณภาพ เช่ น ถ้าตัวเก็บประจุที่วงจรฟิ ลเตอร์ เกิ ดข้อบกพร่ องจะทาให้การแปลงไฟฟ้ า
กระแสสลับเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงที่ไม่เรี ยบมีผลทาให้เกิ ดเสี ยงฮัมหรื อเสี ยง “บื่อ” ออกที่ลาโพงเครื่ องเสี ยงที่มี
คุณภาพนั้นมีมาตรฐานที่ใช้วดั คือ อัตราส่ วนระหว่างสัญญาณเสี ยงต่อสัญญาณรบกวน (Signal To Noise Ratio)
หรื อใช้ตวั ย่อว่า (S/N) โดยเครื่ องเสี ยงที่ดีน้ นั จะต้องมีค่า (S/N) ประมาณ 50 – 60 เดซิเบลจึงจะดี
1.7.3 ความผิดเพี้ยนจากฮาโมนิ คและอินเตอร์ มอดูเลชัน่ (Harmonic Distrotion and Intermodulation) เป็ นความ
ผิดเพี้ยนที่ถือว่าเป็ นเรื่ องบกพร่ องที่ร้ายแรงที่สุดสาเหตุเนื่ องมาจากการทางานของเครื่ องขยายเสี ยงทางานไม่อยู่
ในตาแหน่ งเส้ นตรงพอดี (Linear) ทาให้เกิ ดความถี่ แปลกปลอม (Oscillate) ขึ้นภายในเครื่ องขยายเสี ยงโดย
ความถี่แปลกปลอมหรื อความถี่ฮาโมนิคที่เกิดขึ้นนี้ จะผสมกับสัญญาณภายในเครื่ องขยายเสี ยง (Intermodulation)
ทาให้เกิ ดความถี่ ประหลาดมากมาย การเกิ ดความถี่ ฮาโมนิ คดังกล่าวก็คือการเกิ ดออสซิ ลเลท (Oscillate) ของ
เครื่ องขยายเสี ยงการเกิดออสซิ ลเลทของเครื่ องขยายเสี ยงจะมีผลทาให้เสี ยงแปลกปลอมดังวู ้ ๆ ที่ลาโพงบางครั้ง
อาจไม่ได้ยนิ เสี ยงแต่ลาโพงเสี ยงแหลมจะขาดบ่อย ๆ
ความผิดเพี้ยนแบบนี้ถือว่าเป็ นอุปสรรคในการต่อเครื่ องขยายเสี ยงและก่อให้เกิดความราคาญต่อเจ้าของ
เครื่ อง นอกจากนั้นอาจเกิดความเสี ยหายที่ตวั เครื่ องขยายเองหรื อว่าที่ตวั ลาโพงได้ การตรวจสอบการออสซิ ลเลท

สามารถทาได้โดยการนาตัวต้านทานค่าประมาณ 10 Ω ขนาด ¼วัตต์ต่ออนุ กรมกับตัวเก็บประจุค่าประมาณ
0.047 μF ถึง 0.1 μF ไปต่อคร่ อมที่ข้ วั ออกเอาต์พุตของเครื่ องขยายกับกราวด์ดงั รู ป
จากรู ปที่ 1.10 ตัวต้านทาน R14 และตัวเก็บประจุ C10 เป็ นวงจรตรวจสอบการออสซิ ลเลทของเครื่ อง
ขยายเสี ยงซึ่ งในสภาวะปกติน้ นั เครื่ องเสี ยงที่ถูกสร้างออกมาอย่างดีจะไม่เกิดการออสซิ ลเลทแต่หากอุปกรณ์ตวั ใด
ภายในวงจรเกิดทางานผิดพลาดจนทาให้เกิดการออสซิ ลเลทก็จะมีวงจรตรวจสอบการออสซิ ลเลทเป็ นตัวป้ องกัน
การแก้ไขให้หาอุปกรณ์ ที่ทางานผิดปกติแล้วทาการแก้ไขอุปกรณ์ ตวั นั้นเพื่อที่จะได้หยุดการเกิ ดออสซิ ลเลทใน
วงจรนั้นเสี ย
1.7.4. ความผิดเพี้ยนจากสัญญาณกระโชกชัว่ ขณะ (Transient Distortion) ความผิดเพี้ยนจากสัญญาณกระโชกชัว่
ขณะนี้ จะเกิดขึ้นจากสัญญาณเสี ยงพูดหรื อสัญญาณเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นมาทันทีทนั ใดในเวลาสั้น ๆ หากอุปกรณ์ ที่
ทาการผลิตเสี ยงสามารถให้กาเนิดเสี ยงได้เร็ วทันเหตุการณ์น้ ี ก็จะไม่เกิดผลเสี ยอะไรแต่หากอุปกรณ์ที่ทาการผลิต
เสี ยงไม่สามารถให้กาเนิ ดเสี ยงได้เร็ วทันเหตุการณ์น้ ี ก็จะก่อให้เกิ ดความผิดเพี้ยนขึ้น อุปกรณ์ที่ผลิตเสี ยงและทา
ให้เกิ ดความผิดเพี้ยน นี้ คือ หัวเทปของเครื่ องเล่นเทป หัวเข็มของเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง และตัวลาโพงเอง วิธีการ
แก้ไขคือหาวัสดุที่มาผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ให้ตอบสนองสัญญาณกระโชกดังกล่าวได้
อีกหนึ่งสาเหตุที่ทาให้เกิดสัญญาณกระโชกชัว่ ขณะคือการเปิ ด-ปิ ดสวิตช์ของเครื่ องขยายเสี ยง เนื่องจากเมื่อ
เปิ ดสวิตช์จะมีสัญญาณไฟกระแสสลับกระโชกเข้าเครื่ องขยายเสี ยงอย่างรวดเร็ วผ่านวงจรขยายเสี ยงให้มีระดับที่
สู งขึ้นและออกลาโพงอย่างรวดเร็ วทาให้เกิดเสี ยงสัญญาณไฟกระชากดังกล่าวออกที่ลาโพงดัง “ปึ ก” สัญญาณไฟ
กระชากที่เกิ ดขึ้นนี้ เรี ยกว่าสัญญาณป็ อปน้อยส์ (Pop Noise) เป็ นสัญญาณที่ก่อให้เกิ ดความราคาญและยังเป็ น
อันตรายต่อลาโพงอีกด้วย วิธีแก้ไขคือต้องใส่ ชุดป้ องกันลาโพงและหน่วยเวลา หรื อนาคาปาซิ สเตอร์ ค่าประมาณ
0.01 μF -0.1 μF ชนิดทนแรงดันประมาณ 400 โวลต์ข้ ึนไปต่อคร่ อมที่สวิตช์ของเครื่ องขยายเสี ยงดังรู ปที่ 1.11
หรื ออาจจะเพิ่มตัวต้านทานขนาด 120 Ω ต่ออันดับเข้าไปด้วยดังรู ปที่ 1.12 ก็ได้
1.7.5 ฟลัทเทอร์ และวาว (Flutter And Wow) สัญญาณฟลัทเทอร์ และวาวนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง
และเครื่ องเล่นเทปเท่านั้นโดยจะเกิดขึ้นเมื่อเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยงหรื อเครื่ องเล่นเทปมีความเร็ วในการเล่นไม่คงที่
อาจจะเล่ นช้าไปหรื อเร็ วไป จะทาให้เกิ ดเสี ยงประหลาดขึ้ นนั่นและคื อเสี ยงฟลัทเทอร์ และวาว ในเครื่ องเล่ น
แผ่นเสี ยงนั้นหากเล่นเร็ วเกินไปจะเรี ยกว่าฟลัทเทอร์ หากเล่นช้ากว่าปกติจะเรี ยกว่าวาว หากเกิดอาการฟลัทเทอร์
และวาวจะทาให้มีเสี ยงประหลาดเกิ นขึ้นซ้ า ๆ เป็ นจังหวะอย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดปั ญหาฟลัทเทอร์ และวาวจึงมี
การสร้ างเครื่ องวัดความเร็ วติดไว้ที่เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยงอาจจะเป็ นระบบที่ควบคุมด้วยระบบดิ จิตอลมีวงจรนับ
รอบและรั ก ษาความเร็ ว ไว้ใ ห้ ไ ด้ต ามมาตรฐานเสมอเราจะเรี ย กเครื่ อ งวัด ความเร็ ว นี้ ว่ า สโทรโบสโคพิ ค
(Stroboscopic)มาตรฐานของฟลัทเทอร์ และวาวในเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยงจะมีค่าประมาณ 0.02% ถึง 0.07% เครื่ อง
เลน่ เทปการคลื น่ ทีข่ องเนื้ อเทปจะขึ้นอยูก่ บั แคปสแตนและลกู ยางดันเทป หากแคปสแตนและลกู ยางดันเทป
เคลื่ อนที่ ด้วยความเร็ วคงที่เสี ยงจากตลับเทปก็จะเป็ นปกติ แต่หากแคปสแตนและลู กยางดันเทปเคลื่ อนที่ด้วย
ความเร็ วไม่คงที่เสี ยงจากตลับเทปก็จะไม่ปกติและมีผลทาให้เกิดเสี ยงฟลัทเทอร์ และวาว

• ด้านทักษะ(ปฏิบัติ)
1. แบบประเมินหลังการเรี ยนบทที่ 1
2. ใบงานที่ 1

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรมข้ อที่ 9)
1. สรุ ปคลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรู้ หรือกิจกรรมของนักเรียน

1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (15 นาที )
1. ผูส้ อนจัด เตรี ย มเอกสาร พร้ อ มกับ แนะน า
รายวิชา วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรี ยนเรื่ อง คลื่น
เสี ยงและเครื่ องเสี ยง
2. ผูส้ อนแจ้งจุดประสงค์การเรี ย นของบทที่ 1
และขอให้ ผูเ้ รี ย นร่ ว มกัน ท ากิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอน

1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (15 นาที )
1. ผูเ้ รี ยนเตรี ยมอุปกรณ์และ ฟังครู ผสู้ อนแนะนา
รายวิชา วิธีก ารให้คะแนนและวิธีการเรี ยนเรื่ อง คลื่ น
เสี ยงและเครื่ องเสี ยง
2. ผูเ้ รี ยนทาความเข้าใจเกี่ ยวกับจุ ดประสงค์การ
เรี ย นบทที่ 1
และการให้ความร่ วมมื อในการท า
กิจกรรม

2. ขั้นให้ ความรู้ (120 นาที)
1. ผูส้ อนให้ผเู้ รี ยนเปิ ด PowerPoint บทที่ 1
เรื่ อง คลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยง และให้ผเู้ รี ยนศึกษา
เอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่ องเสี ยง หน้าที่ 1-14โดยให้ผู้เ รี ย นเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง และสามารถ
สอบถามข้อสงสัยระหว่างเรี ยนจากผูส้ อน
2. ผูส้ อนให้ผเู้ รี ยนอธิ บายคลื่นเสี ยงและเครื่ อง
เสี ยงได้ ศึกษาจาก PowerPoint

2. ขั้นให้ ความรู้ (120 นาที )
1. ผูเ้ รี ยนเปิ ด PowerPoint บทที่ 1 เรื่ อง คลื่น
เสี ยงและเครื่ องเสี ยง และผู้ เ รี ยนศึ ก ษาเอกสาร
ประกอบการสอน วิช า เครื่ อ งเสี ย ง หน้า ที่ 1-14
ผูเ้ รี ย นเรี ย นรู้ ด้วยตนเอง และสามารถตอบข้อสงสั ย
ระหว่างเรี ยนได้
2. ผูเ้ รี ยนอธิ บายแคลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยงได้
ศึกษาจาก PowerPoint

3. ขั้นประยุกต์ ใช้ ( 60 นาที )
3. ขั้นประยุกต์ ใช้ ( 60 นาที )
1. ผูส้ อนให้ ผูเ้ รี ย นท าแบบประเมิ น หลัง การ
1. ผูเ้ รี ยนทาแบบประเมินหลังการเรี ยนบทที่ 1
เรี ยนบทที่ 1
2. ผูเ้ รี ยนทาใบงานที่ 1 หน้า 222-228
2. ผูส้ อนให้ผเู้ รี ยนทาใบงานที่ 1 หน้า 222-228
3. ผูเ้ รี ยนสื บค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. ผู้ ส อ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก
อินเทอร์เน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรู้ หรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุ ปและประเมินผล ( 45 นาที )
4. ขั้นสรุ ปและประเมินผล ( 45 นาที )
1. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื้ อหาที่ได้เรี ยน
1. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื้ อหาที่ได้เรี ยนให้มีความ
ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน
2. ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนศึ ก ษาเพิ่ม เติ มนอกห้องเรี ย น
2. ผู ้ เ รี ยนศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห้ อ งเรี ยน ด้ ว ย
ด้วย PowerPoint ที่จดั ทาขึ้น
PowerPoint ที่จดั ทาขึ้น

(บรรลุจุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรมข้ อที่ 1-8)

(รวม 240 นาที หรือ 4 คาบเรียน)

(บรรลุจุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรมข้ อที่ 1-8)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
ก่อนเรียน
1. จัดเตรี ยมเอกสาร สื่ อการเรี ยนการสอนบทที่ 1
2. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนของบทที่ 1 และให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมใน
บทที่ 1

ขณะเรียน
1. ทาแบบประเมินหลังการเรี ยนบทที่ 1
2. ร่ วมกันสรุ ป “คลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยง”

หลังเรียน
1. ใบงานที่ 1

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสาเร็จของผู้เรียน
แบบประเมินหลังการเรี ยนบทที่ 1
ใบงานที่ 1

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้
สื่ อสิ่ งพิมพ์
1. เอกสารประกอบการสอนวิช า เครื่ องเสี ย ง (ใช้ประกอบการเรี ย นการสอนจุ ดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมข้อที่ 1-8)
2. แบบประเมินหลังการเรี ยนบทที่ 1 ขั้นประยุกต์ใช้ ข้อ 1
3. ใบงานที่ 1

สื่ อโสตทัศน์ (ถ้ ามี)
1. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
2. PowerPoint เรื่ อง คลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยง

สื่ อของจริง
1.

คลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยง (ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-6)

แหล่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
1. ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
2. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ศึกษาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
นอกสถานศึกษา
ผูป้ ระกอบการ สถานประกอบการ ในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์ กบั วิชาอืน่
1. บูรณาการกับวิชาวงจรไฟฟ้ ากระแสตรง
2. บูรณาการกับวิชาไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์
3. บูรณาการกับวิชาไฟฟ้ าเบื้องต้น

การประเมินผลการเรียนรู้
 หลักการประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนเรียน
1. ความรู ้ความเข้าใจก่อนการเรี ยนการสอน

ขณะเรียน
1. ตรวจแบบประเมินหลังการเรี ยนรู้บทที่ 1
2. สังเกตการทางาน

หลังเรียน
1. ตรวจใบงานที่ 1

คาถาม
ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสาเร็จของผู้เรียน
ตรวจแบบประเมินหลังการเรี ยนบทที่ 1
ตรวจใบงานที่ 1

สมรรถนะที่พงึ ประสงค์
ผูเ้ รี ยนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยง
1. วิเคราะห์และตีความหมาย
2. ตั้งคาถาม
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4. การประยุกต์ความรู ้สู่งานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัตงิ านอาชีพ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยง

สมรรถนะการขยายผล
ความสอดคล้อง
จากการเรี ยนเรื่ อง คลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยง ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เพิ่มเกี่ยวกับ คลื่นเสี ยง คุณสมบัติ
และส่ วนประกอบของคลื่นเสี ยง หูและการได้ยิน หน่วยวัดความดัง เครื่ องเสี ยงชนิดไฮ-ไฟ ส่ วนประกอบ
ของเครื่ องเสี ยงชนิดไฮ – ไฟ ความผิดเพี้ยนที่มีผลต่อเครื่ องเสี ยงชนิดไฮ – ไฟ

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1 อธิ บายการเกิดคลื่นเสี ยงได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
อธิ บายการเกิดคลื่นเสี ยงได้ จะได้ 1 คะแนน

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 2 บอกคุณสมบัติและส่ วนประกอบของเครื่ องเสี ยงได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
บอกคุณสมบัติและส่ วนประกอบของเครื่ องเสี ยงได้ จะได้ 1 คะแนน

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 3 จาแนกโครงสร้างของหูและการได้ยนิ ได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
จาแนกโครงสร้างของหูและการได้ยนิ ได้ จะได้ 1 คะแนน

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 4 คานวณหน่วยวัดและความดังได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
คานวณหน่วยวัดและความดังได้ จะได้ 1 คะแนน

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 5 เขียนความแตกต่างระหว่างเครื่ องเสี ยงทัว่ ไปได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน

:
:
:

ตรวจผลงาน
แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
เขียนความแตกต่างระหว่างเครื่ องเสี ยงทัว่ ไปได้ จะได้ 1 คะแนน

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 6 แยกแยะส่ วนประกอบของเครื่ องเสี ยงชนิดไฮ-ไฟได้
1. วิธีการประเมิน

:
:

ทดสอบ

:
:

ทดสอบ

:
:

ทดสอบ

2. เครื่ องมือ
แบบทดสอบ
3. เกณฑ์การให้คะแนน
: แยกแยะส่ วนประกอบของเครื่ องเสี ยงชนิดไฮ-ไฟได้ จะได้ 1
คะแนน
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 7 ชี้ให้เห็นถึงความผิดเพี้ยนที่มีผลต่อเครื่ องเสี ยงชนิดไฮ-ไฟได้
1. วิธีการประเมิน

2. เครื่ องมือ
แบบทดสอบ
3. เกณฑ์การให้คะแนน
: ชี้ให้เห็นถึงความผิดเพี้ยนที่มีผลต่อเครื่ องเสี ยงชนิดไฮ-ไฟได้ จะได้ 1
คะแนน
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 8 สรุ ปคลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน

แบบทดสอบ
: สรุ ปคลื่นเสี ยงและเครื่ องเสี ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะได้ 2

แบบประเมินหลังการเรียนบทที่ 1
ตอนที่ 1 จงเติมคาในช่องว่างให้ถูกต้อง
1 . ย่ า น ค ว า ม ถี่ ที่ ม นุ ษ ย์ ส า ม า ร ถ รั บ ฟั ง ไ ด้ อ ยู่ ที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ถึ ง
............................................................................................
2. ระยะทางที่เสี ยงเคลื่อนที่ไปได้ภายในเวลาหนึ่งวินาทีเรี ยกว่า
...................................................................................................
3. หูมนุษย์มีส่วนประกอบ 3 ส่ วนคือ................................................................................ ...................................
................................................................................... ................................................................................
4. หน่วยวัดความดังที่นิยมใช้กนั ในปั จจุบนั มี 3 หน่วยคือ ..................................................................................
............................................................................................................... .........................................
5. ............................................................................................................................................................มีคาย่อว่า
HI-FI
6. เครื่ องเสี ยงที่ไม่ใช่ชนิ ดไฮ-ไฟ เราจะได้ยินเพียงเสี ยง......................................................................................
และจะไม่ได้ยนิ
เ สี ย ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . แ ล ะ เ สี ย ง
.........................................................................................................
7. ค ว า มถี่ ต่ า คื อ เสี ย ง . . .. . . . . .. . ....................... . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . แ ล ะ คว า ม ถี่ สู งคื อ เ สี ย ง
.......................................................................
8. การส่ งวิทยุ.....................................................................................................................................จะไม่เน้น
คุณภาพของเสี ยง
9. เสี ยงรบกวนที่เกิดจาก........................................................................................................................................
เรี ยกว่า ฮีส นอยส์
10. ..........................................................................................................จะเกิดขึ้นภายในเครื่ องขยายเสี ยงเมื่อ
เครื่ องขยายเสี ยงนั้นทางานไม่อยูใ่ นเส้นตรงพอดี

ตอนที่ 2 กากบาทลงหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. เสี ยงทุม้ และเสี ยงแหลมมีขอ้ แตกต่างกันที่ใด?
ก. ความเร็ วคลื่น
ข. ความถี่คลื่น
ค. ความยาวคลื่น
ง. ความแรงคลื่น
2. เสี ยงเดินทางไปในตัวกลางใดได้เร็ วที่สุด?
ก. น้ า
ข. ไม้
ค. เหล็ก
ง. อากาศ
3. คลื่นเสี ยงมีความถี่เหมือนกัน 2 สัญญาณถูกผสมกันเฟสการผสมสัญญาณข้อใดที่ทาให้คลื่นออกมาแรง
ที่สุด?
ก. เฟสเหมือนกัน
ข. เฟสตรงข้ามกัน
ค. เลื่อนเฟส 90 องศา
ง. เลื่อนเฟส 180 องศา
4. เยือ่ แก้วหูของมนุษย์มีหน้าที่อะไร?
ก. ป้ องกันอันตรายจากการกระทบกระเทือนจากภายนอก
ข. เกิดการสัน่ เมื่อมีเสี ยงผ่านเข้ามา
ค. ลดความดังของเสี ยง
ง. ปรับความดันในช่องหูให้เหมาะสมกับอากาศภายนอก
5. แรงกดดันของเสี ยงในอากาศที่ต่าสุ ดที่มนุษย์สามารถได้ยนิ มีค่าเท่าไร?
ก. 0.0002 N/m²
ข. 0.00002 N/m²
ค. 0.000002 N/m²
ง. 0.00000000002 N/m²
6. เครื่ องเสี ยงต่อไปนี้เครื่ องเสี ยงใดเป็ นชนิดไฮ-ไฟ?
ก. เครื่ องรับวิทยุ AM
ข. เครื่ องรับส่ งวิทยุสื่อสาร
ค. เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง

ง. เครื่ องขยายเสี ยงที่ใช้โฆษณา
7. อิมพิแดนซ์ที่เหมาะสมมีผลต่อการต่อระบบเสี ยงไฮ-ไฟอย่างไร?
ก. สัญญาณเสี ยงที่ได้จะแรงขึ้น
ข. ทาให้เครื่ องเสี ยงกาลังวัตต์มากขึ้น
ค. สัญญาณที่ส่งผ่านไม่มีความผิดเพี้ยน
ง. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการต่อระบบเสี ยง
8. เสี ยงรบกวนที่เรี ยกว่า ฮีส นอยส์ มีความถี่ประมาณเท่าใด?
ก. 8 kHz
ข. 10 kHz
ค. 15 kHz
ง. 20 kHz
9. Signal To Noise Ratio หรื อ S/N คือ?
ก. อัตราส่ วนของสัญญาณเสี ยงต่อสัญญาณรบกวน
ข. อัตราส่ วนของสัญญาณรบกวนต่อสัญญาณเสี ยง
ค. อัตราส่ วนของสัญญาณอินพุตต่อสัญญาณเอาต์พุต
ง. อัตราความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นในเครื่ องเสี ยงระบบไฮ-ไฟ
10. ความถี่ฮาโมนิคที่เกิดขึ้นในเครื่ องขยายเสี ยงจะเกิดผลอย่างไร?
ก. เครื่ องขยายเสี ยงขยายสัญญาณออกมามีความผิดเพี้ยน
ข. มีเสี ยงรบกวนที่ไม่ตอ้ งการดังแทรกขึ้นมาตลอดเวลา
ค. สร้างความเสี ยหายให้กบั เครื่ องขยายเสี ยงและล�ําโพง
ง. ถูกทุกข้อ
11. ฟลัทเทอร์ และวาวจะเกิดขึ้นเพราะเหตุใด?
ก. ความเร็ วในการเคลื่อนที่ของเครื่ องเล่นเทปไม่คงที่
ข. อัตราการขายเสี ยงของเครื่ องขยายเสี ยงไม่คงที่
ค. การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ของเครื่ องขยายเสี ยงไม่คงที่
ง. มีการปรับเร่ งความดังของเครื่ องขยายเสี ยงมากเกินไป
12. เสี ยงฟลัทเทอร์ และวาวที่เกิดขึ้นควรมีค่าเท่าไรถึงจะดี?
ก. 0.02 – 0.07 %
ข. 0.05 – 0.2 %
ค. 0.1 – 0.5 %
ง. 0.4 – 0.5 %

13. เครื่ องเสี ยงคุณภาพดีควรมี Signal To Noise Ratio หรื อ S/N เท่าใค?
ก. 30 ถึง 40 เดซิเบล
ข. 40 ถึง 50 เดซิเบล
ค. 50 ถึง 60 เดซิเบล
ง. 55 ถึง 65 เดซิเบล
14. สัญญาณเสี ยงป็ อปน้อยส์เกิดขึ้นจากสาเหตุใด?
ก. ป้ อนสัญญาณเสี ยงที่แรงเกินไปเข้าไปในเครื่ องขยายเสี ยง
ข. เร่ งความดังของเครื่ องขยายเสี ยงมากเกินไป
ค. การเปิ ด-ปิ ดสวิตช์เครื่ องขยายเสี ยง
ง. การปรับเร่ งความดังของเครื่ องขยายเสี ยง
15. อุปกรณ์ที่ป้องกันสัญญาณเสี ยงป็ อปน้อยส์ที่ประกอบจากตัวต้านทานและตัวเก็บประจุมีชื่อเรี ยกว่าอะไร?
ก. แอตทีฟฟรายเออร์
ข. สปาร์คคลีนเนอร์
ค. สปาร์คคิลเลอร์
ง. คอนโทรลคิลเลอร์

ตอนที่ 3 จากโจทย์จงอธิบายให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์
1. คลื่นเสี ยงคือ?
2. จงอธิ บายขั้นตอนการได้ยนิ เสี ยงของมนุษย์?
3. ส่ วนประกอบของคลื่นเสี ยงมีอะไรบ้างจงอธิ บายมาพอสังเขป?
4. จงแสดงวิธีการหาความดังของเสี ยงเป็ นหน่วยดีบีเมื่อเครื่ องขยายเสี ยงเครื่ องหนึ่งวัดกาลังทางไฟฟ้ าทาง
อินพุตได้ 50 mW และวัดกาลังทางไฟฟ้ าทางเอาต์พุตได้ 20 W?
5. ระบบไฮ-ไฟ คืออะไรมีขอ้ ดีอย่างไร?
6. ความผิดเพี้ยนที่เกิดจากการตอบสนองความถี่เกิดขึ้นเพราะเหตุใด?
7. การออสซิลเลทคืออะไร มีวธิ ี การป้ องกันหรื อตรวจสอบการออสซิ ลเลทหรื อไม่จงอธิ บายมาอย่างละเอียด
8. สปาร์ คิลเลอร์ คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร?
9. จงให้ความหมายของคาว่าฟลัทเทอร์ และวาวมาพอสังเขป
10. ความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นภายในเครื่ องเสี ยงที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดคืออะไร เพราะเหตุใด?

แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง...........................
รายชื่อสมาชิก

ที่
1
2
3
4

1……………………………………เลขที่……. 2……………………………………เลขที่…….
3……………………………………เลขที่……. 4……………………………………เลขที่…….
คะแนน
รายการประเมิน
ข้อคิดเห็น
3

2

1

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรู ้เกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกต้อง
ปฏิภาณในการตอบ และการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า)
รู ปแบบการนาเสนอ
การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่ม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ท่าทางในการพูด น้ าเสี ยง ซึ่ งทาให้ผฟู ้ ังมีความ
สนใจ
รวม
ผูป้ ระเมิน…………………………………………………
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกต้อง
3 คะแนน = มีสาระสาคัญครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามจุดประสงค์
2 คะแนน = สาระสาคัญไม่ครบถ้วน แต่ตรงตามจุดประสงค์
1 คะแนน = สาระสาคัญไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามจุดประสงค์
2. รู ปแบบการนาเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม มีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่ ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นาเสนอที่น่าสนใจ นาวัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างคุม้ ค่าและประหยัด
คะแนน = มีเทคนิคการนาเสนอที่แปลกใหม่ ใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการนาเสนอที่น่าสน ใจ แต่ขาด
การประยุกต์ใช้ วัสดุในท้องถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนาเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ
3. การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่ม
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
2 คะแนน = สมาชิกส่ วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
1 คะแนน = สมาชิกส่ วนน้อยมีบทบาทและมีส่วนร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
4. ความสนใจของผูฟ้ ัง
3 คะแนน = ผูฟ้ ังมากกว่าร้อยละ 90 สนใจ และให้ความร่ วมมือ
2 คะแนน = ผูฟ้ ังร้อยละ 70-90 สนใจ และให้ความร่ วมมือ
1 คะแนน = ผูฟ้ ังน้อยกว่าร้อยละ 70 สนใจ และให้ความร่ วมมือ

แบบประเมินกระบวนการทางาน
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง...........................
รายชื่อสมาชิก

ที่
1
2
3
4

1……………………………………เลขที่…….

2……………………………………เลขที่…….

3……………………………………เลขที่…….

4……………………………………เลขที่…….

รายการประเมิน

คะแนน
3

2

1

ข้อคิดเห็น

การกาหนดเป้ าหมายร่ วมกัน
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรี ยมความพร้อม
การปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุ งงาน
รวม
ผูป้ ระเมิน…………………………………………………
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1. การกาหนดเป้ าหมายร่ วมกัน
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมายการทางานอย่างชัดเจน
2 คะแนน = สมาชิกส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมายในการทางาน
1 คะแนน = สมาชิกส่ วนน้อยมีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมายในการทางาน
2. การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและการเตรี ยมความพร้อม
3 คะแนน = กระจายงานได้ทวั่ ถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิ กทุกคน มีการจัดเตรี ยมสถานที่ สื่ อ /
อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรี ยง
2 คะแนน = กระจายงานได้ทวั่ ถึง แต่ไม่ตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรี ยง แต่ขาด
การจัดเตรี ยมสถานที่
1 คะแนน = กระจายงานไม่ทวั่ ถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
3. การปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3 คะแนน = ทางานได้สาเร็ จตามเป้ าหมาย และตามเวลาที่กาหนด
2 คะแนน = ทางานได้สาเร็ จตามเป้ าหมาย แต่ชา้ กว่าเวลาที่กาหนด
1 คะแนน = ทางานไม่สาเร็ จตามเป้ าหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุ งงาน
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนร่ วมปรึ กษาหารื อ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุ งงานเป็ นระยะ
2 คะแนน = สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่ วมปรึ กษาหารื อ แต่ไม่ปรับปรุ งงาน
1 คะแนน = สมาชิกบางส่วนไม่มีส่วนร่ วมปรึ กษาหารื อ และปรับปรุ งงาน

บันทึกหลังการสอน
บทที่ 1 คลืน่ เสี ยงและเครื่องเสี ยง
ผลการใช้ แผนการเรียนรู้
1. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2. สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิการสอนได้ครบตามกระบวนการเรี ยนการสอน
3. สื่ อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน
1. นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความสนใจใฝ่ รู ้ เข้าใจในบทเรี ยน อภิปรายตอบคาถามในกลุ่ม และร่ วมกันปฏิบตั ิใบ
งานที่ได้รับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรื อร้นและรับผิดชอบในการทางานกลุ่มเพื่อให้งานสาเร็ จทันเวลาที่กาหนด

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้ อหาได้ครบตามหลักสู ตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้ อหาการสอนทาให้ผสู ้ อนสอนได้อย่างมัน่ ใจ
3. สอนได้ทนั ตามเวลาที่กาหนด

