โตะสอนเอนกประสงค

นายนพอนันต
นายประสานศิลป
นายศุภมิตร
นายสมชาติ

วงศปนะ
มาตสุด
กระสินธุอ าํ รุง
-

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาวิชา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
ปการศึกษา 2552

บทคัดยอ
ชื่อโครงการ

โตะสอนอเนกประสงค

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส

ผูรับผิดชอบ
นายนพอนันต
นายประสานศิลป
นายศุภมิตร
นายสมชาติ

วงศปนะ
มาตสุด
กระสินธุอํารุง
-

อาจารยที่ปรึกษา นายณัฐพงษ ถิรทรัพยโสภณ
โครงการนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเครื่องมืออุปกรณชวยในการเรียนการสอน
ใหกับนักศึกษา โดยใชโตะสอนเอนกประสงคเปนอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน ลักษณะของ
โตะสอนเอนกประสงค รูปรางโตะ ความกวาง 65 เซนติเมตร ความยาว 125 เซนติเมตร ขนาด
ความสูง 75 เซนติเมตร ความหนาของโตะดานบน 2 เซนติเมตร ความหนาของโตะดานขาง 2
เซนติเมตร ความหนาของโตะดานหลัง 2 เซนติเมตร ความหนาของพื้นโตะดานลาง1.5
การทดสอบโตะสอนเอนกประสงคมี 3 ขั้นตอนขั้นตอนแรกจะทดสอบการทํางานของ
เครื่องขยายเสียงที่นํามาตอเขากันแลวกับอุปกรณอื่นๆมีเครื่องเลนดีวีดี เครื่องรับสัญญาณไมคไร
สาย ลําโพงซาย ลําโพงขวาทดสอบโดยการเปดเครื่องทุกอยางแลวปรับเสียงตามที่เราตองการได
แสดงวาดี ทดลองครั้งที่สองเปนการทดลองแบบเปดเพลงกับเครื่องเลนดีวีดีโดยใช USBเครื่องเลน
สามารถเลนไดและเลือกเพลงไดตามตองการแสดงวาดีทดสอบครั้งที่สามคือทดสอบการทํางานของ
มอเตอรการขึ้นลงที่เก็บของตัวรับสัญญาณไมคไรสายมอเตอรมีหนาที่ปนใหที่เก็บตัวรับสัญญาณ
ไมคไรสายขึ้นมาจากขางในโชวขางบนใหมีสีสันกับโตะถามอเตอรปนขึ้นไดแสดงวาดี
จากการทดสอบโตะสอนเอนกประสงคการทํางานของเครื่องขยายเสียงและอุปกรณอื่นๆ
สามารถใชงานไดจริง สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดอีกดวยและนําไปประเมินไดระดับ
มาก

กิตติกรรมประกาศ
โตะสอนเอนกประสงคนี้สําเร็จลงดวยดีเนื่องจากไดรับคําแนะนําเปนอยางโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ ง จากอาจารย ณั ฐ พงษ ถิ ร ทรั พ ย โ สภณ และอาจารย ศั ก ดิ์ น ริ น ปงชุ ม ใจ ผู ส อนแผนก
อิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ที่สําคัญขอขอบพระคุณอาจารยวิทยา ชุมภู
อาจารยฝายวิชาการ เปนอยางสูงที่ใหความกรุณาในขอคิด ขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษา ตลอดจนชวย
แกไขงานที่มีความผิดพลาด ปรับปรุงขอบกพรองของการทําโครงการเพื่อใหไดตามมาตรฐานเปน
งานวิชาการที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้นทางคณะผูจัดทําจึงขอกราบพระคุณทานเปนอยางสูง
อนึ่งคณะผูจัดทําขอขอบพระคุณคณาจารยทุกคนที่ใหคําปรึกษาเรื่องตางๆ และขอขอบคุณ
ทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทําโครงการนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี

ผูจัดทํา
นพอนันต
ประสานศินป
ศุภมิตร
สมชาติ

วงศปนะ
มาตสุด
กระสินธุอํารุง
-

สารบัญตาราง
รูปที่

หนา
ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองของโตะสอนอเนกประสงค
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการประเมิน

4-1
4-3

สารบัญรูปภาพ
รูปที่
รูปที่ 2.1 แสดงภาพเครื่องเลนDVD
รูปที่ 2.2 การทํางานของเครื่องขยายเสียง
รูปที่ 2.3 โครงสรางของทรานซิสเตอร
รูปที่ 2.4 ไมโครโฟนแบบไรสาย
รูปที่ 2.5 ไมโครโฟนแบบมีสาย
รูปที่ 2.6 โครงตูลําโพง
รูปที่ 2.7 ขั้วไฟฟาของลําโพงจะมีไว 2 ขั้ว ไวตอกับเครื่องขยายเสียง
รูปที่ 2.8 ลําโพงทวีทเตอร
รูปที่ 2.9 วูเฟอร
รูปที่ 2.10 มิดเรนส
รูปที่ 2.11 ลักษณะการเกิดเสนแรงแมเหล็กรอบเสนลวดตัวนํา
รูปที่ 2.12 มอเตอรไฟฟา
รูปที่ 2.13 แสดงการทํางานของมอเตอร
รูปที่ 2.14 แสดงการทํางานของมอเตอร
รูปที่ 2.15 สวนประกอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง
รูปที่ 2.16 ภาพขดลวดพันอยูรอบขั้วแมเหล็ก
รูปที่ 2.17 ลักษณะของขั้วแมเหล็ก
รูปที่ 2.18 แปลงถาน
รูปที่ 2.19 สัญลักษณขอหมอแปลงไฟฟา
รูปที่ 2.20 หมอแปลงกําลัง
รูปที่ 2.21 อุปกรณ ประกอบหมอแปลง
รูปที่ 2.22 ลอฟาแรงสูง
รูปที่ 2.23 ซิลิกาเจล ( Silica gel)
รูปที่ 3.1 ออกแบบชิ้นงาน
รูปที่ 3.2 แสดงการลงอุปกรณ
รูปที่ 3.3 การจัดทําเอกสาร
รูปที่ 3.4 ทําการเอาอุปกรณลงในโตะ

หนา
2-3
2-6
2-8
2-9
2-10
2-13
2-14
2-16
2-16
2-17
2-20
2-20
2-21
2-22
2-23
2-23
2-24
2-25
2-25
2-27
2-28
2-28
2-29
3-2
3-2
3-3
3-3

สารบัญรูปภาพ (ตอ)
รูปที่
รูปที่ 3.5
รูปที่ 3.6
รูปที่ 3.7
รูปที่ 3.8
รูปที่ 3.9
รูปที่ 3.10
รูปที่ 3.11

แสดการทดสอบเครื่องขยายเสียง
แสดงการติดตั้งและทดลอง
แสดงการตอหัวแจคเสียบออกจากตัวเครื่อง
แสดงการตอสายอุปกรณตางๆ
แสดงการทดลองโตะ
โตะสอนเอนกประสงคสมบูรณแบบ
แสดงการเก็บขอมูลตางๆ

หนา
3-4
3-4
3-5
3-5
3-6
3-7
3-8

สารบัญ

ใบรับรองโครงการ
บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ

หนา
ก
ข
จ
ฉ
ช

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาของโครงการ
1.2 จุดมุงหมายของการทําโครงการ
1.3 ความสําคัญของการทําโครงการ
1.4 สมมติฐานของการทําโครงการ

1-1
1-2
1-2
1-2

บทที่ 2 ทฤษฏีที่เกี่ยวเกีย่ วของ
2.1 เครื่องเลนดีวีดี
2.2 เครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ
2.3 ไมคโครโฟนแบบไรสาย
2.4 ตูลําโพง
2.5 มอเตอรปดน้ําฝน
2.5.10 มอเตอรไฟฟาเบื้องตน
2.5.11 การทํางานของมอเตอรไฟฟา
2.5.12 สวนประกอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง
2.6 หมอแปลงไฟ
2.6.11 การขึ้นปฏิบัติงานบนนั่งรานหมอแปลง

2-1
2-4
2-9
2-12
2-17
2-20
2-21
2-22
2-25
2-30

บทที่ 3 วิธีดําเนินงานโครงการ
3.1 สัปดาหที่ 1
3.2 สัปดาหที่ 2

3-1
3-1

สารบัญ(ตอ)
หนา
3.3 สัปดาหที่ 3
3.4 สัปดาหที่ 4
3.5 สัปดาหที่ 5
3.6 สัปดาหที่ 6
3.7 สัปดาหที่ 7
3.8 สัปดาหที่ 8
3.9 สัปดาหที่ 9
3.10 สัปดาหที่ 10
3.11 สัปดาหที่ 11
3.12 สัปดาหที่ 12
3.13 สัปดาหที่ 13
3.14 สัปดาหที่ 14
3.15 สัปดาหที่ 15
3.16 สัปดาหที่ 16

3-1
3-2
3-3
3-3
3-4
3-4
3-5
3-5
3-6
3-6
3- 6
3-6
3-6
3-6

บทที่ 4 ผลการทดลอง
4.1 การทดสอบโตะสอนเอนกประสงค
4.2 ผลจากการทดสอบโตะสอนเอนกประสงค

4-1
4-1

บทที่ 5 สรุปผลและขอเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผลของโครงการ
5.2 ปญหาและอุปสรรค
5.3 ขอเสนอแนะจากผูจดั ทํา

5-1
5-1
5-1

บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
* รูปแสดงการจัดทําโตะสอนอเนกประสงค

สารบัญ(ตอ)
ภาคผนวก ข
* แบบประเมินโครงการ
ภาคผนวก ค
* คาใชจายในการจัดทําโครงการ
ประวัติผูจัดทํา

ความเปนมาของโครงการ
เนื่องจากปจจุบันตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545
ปรับปรุง พุทธศักราช 2546 ไดกําหนดใหทําโครงการกอนจบหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาจะตองมี
การประมวลความรู ที่ ไ ด ศึ ก ษาเล า เรี ย นมาในแต ล ะสาขา คณะผู จั ด ทํ า ได เ รี ย นในสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส เพื่อนําความรูที่เรียนมาประมวลผลซึ่งปจจุบันตามหลักสูตรไดมีการเรียนการสอน
ทั้งดานทฤษฏีและดานการลงมือปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู ประสบการณในดานการ
ปฏิบัติงานจริง ตามที่หลักสูตรไดกําหนดไว ทางสถาบันจึงตองมีวิชาโครงการเกิดขึ้นเพื่อให
นักศึกษาไดเกิดการจินตนาการสรางนวัตกรรมใหมๆขึ้นมาเกี่ยวกับสาขางานที่เรียน ดังเชน โตะ
สอนเอนกประสงคตัวนี้ ซึ่งถูกสรางโดยสาขางานอิเล็กทรอนิกสและเนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยี
ทางดานอิเล็กทรอนิกสกาวหนาขึ้นเรื่อยๆและมีการนําเอา เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกสมาใชใน
การเรียนการสอนเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับครูเชน มีการเอาคอมพิวเตอร เครื่องฉายขาม
ศีรษะมาใชในการเรียนการสอนแตสิ่งที่มีใชอยูนั้นไมไดรับการพัฒนา เชนโตะครูผูสอนสวนใหญ
เปนโตะธรรมดามีความทนทานแตไมไดอํานวยความสะดวกมากแตอยางใด ดังนั้นเครื่องขยาย
เสียงไมคโครโฟน เครื่องเลนดีวีดี สิ่งเหลานี้จําเปนมากในการเรียนการสื่อการเรียนการสอนเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับคณะครูผูสอน
ดังนั้น สมาชิกกลุมจึงสรางโตะเพื่อใชในการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิ์ภาพมากขึ้นและใชในการนําเสนองานหนาชั้นเรียนและฝกใหมีความกลาแสดงออกและ
อํานวยความสะดวกตอครูสอน

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําชุดโตะสอนเอนกประสงค จึงจําเปนตองศึกษาขอมูลอุปกรณตางๆที่เกี่ยว
กับโตะสอนเอนกประสงค ทีจ่ ะนํามาประกอบกับชุดโตะสอนเอนกประสงคนี้และศึกษาเนื้อหา
เกี่ยวกับอุปกรณแตละชนิดวาทํางานอยางไรและมีอุปกรณอะไรบางตามรายชื่ออุปกรณดังนี้
1. เครื่องเลนDVD
2. เครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ
3. ไมคโครโฟนแบบมีสายและไรสาย
4. ตูลําโพงคู
5. มอเตอรปดน้ําฝน
6. หมอแปลงไฟ
2.1 เครื่องเลนDVD1
2.1.1 ความรูเบื้องตนของเครื่องเลนDVD
ดีวีดี จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ดีวีดี (DVD; Digital Versatile Disc )เครื่องเลนแผนดีวีดี
(DVD Writer) คือ เครื่องสําหรับการบันทึกขอมูลลงบนแผนดีวีดี คุณสมบัติของดีวีดี สามารถบันทึก
ขอมูลวิดีโอที่ความละเอียดสูงไดถึง 120 นาที การบีบอัดของวิดีโอในรูปแบบ MPEG-2 นั้นมี
อัตราสวนอยูที่ 4 : 0 : 1 สามารถมีเสียงในฟลมไดมากถึง 8 ภาษา โดยในแตละภาษาอาจจะเปน
ระบบเสียสเตอริโอ 2.0 ชอง (รูปแบบ PCM) หรือ ระบบเสียงรอบทิศทาง (เชน 4.0, 5.1, 6.1 ชอง)
ในรูปแบบ Dolby Digital (AC-3) หรือ Digital Theater System (DTS) มีคําบรรยาย (Subtitle) ได
มากสูงสุดถึง 32 ภาษา ภาพยนตรดีวีดีบางแผนนั้น สามารถเปลี่ยนมุมกลองไดดวย (Multiangle) ทํา
ภาพนิ่งไดสมบูรณเหมือนภาพสไลด ควบคุมระดับสิทธิการเลน (Parental Lock) มีรหัสพื้นที่ใชงาน
เฉพาะพื้นที่กําหนด (Regional Codes) [แก]ประเภทของแผนดีวีดี ชนิดของแผนดีวีดีที่ใชบันทึกนั้นมี
อยู 6 ชนิด คือ DVD-R DVD+R DVD-RW DVD+RW DVD-R DL DVD+R DL และ DVD-RAM
ขอดีของ DVD-RW และ DVD+RW คือ สามารถนํากลับมาบันทึกใหม ไดกวา 100,000 ครั้ง แตดีวีดี
ที่ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบันนี้คือ DVD-R ในการบันทึก DVD แตละชนิดนั้นไมสามารถ
ใชงานขามชนิดได คือ ไมสามารถใชงานขามไดรฟได เชน DVD-RW ไมสามารถใชงานในเครื่อง
บันทึก DVD+RW ได ตองเขียนกับเครื่องบันทึก DVD-RW เทานั้น สวนการอานขอมูลใน DVD นั้น
สามารถอานกับเครื่องไหนก็ได เชน DVD+RW สามารถอานกับเครื่องเลน DVD-RW ได สวน
1
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DVD-RAM เดี๋ยวนี้ไมนิยมใช แผนดีวีดีที่ใชบรรจุภาพยนตรนั้น จะ มีการบรรจุรหัสพื้นที่ใชงาน
เฉพาะพื้นที่กําหนด (Regional Codes) หรือ โซน (Zone) เพื่อประโยชนในการควบคุมลิขสิทธิ์
2.1.2 หลักการทํางานของเครื่องเลน DVD
ดีวีดีทํางานอยางไร ความเร็ว ในการอาน ขอมูล ของ ไดรฟ DVD ถูกระบุ เปนคา "X" ซึ่ง
แตกตางจากคาที่ใชกับไดรฟ CD เพราะ ระดับ 1X ของ DVD สามารถ อานขอมูลไดมากถึง 1.3MB
ตอวินาที และสามารถ อานแผน CD ธรรมดา ๆ ไดใน ความเร็ว ในระดับ 8X หรือ 9X ของไดรฟ
CD ธรรมดา (พูดงาย ๆ ก็คือ 1X ของไดรฟ DVD เทากับ 8X - 9X ของไดรฟ CD)สวนไดรฟ รุน 4X
และรุนที่มีความเร็วสูงกวานั้น ของไดรฟ DVD ซึ่งมีวางขายแลวในปจจุบันนั้นมีความเร็วเทียบได
กับระดับ32X ของไดรฟ CD-ROM เพราะเหตุนี้ อานิสงส ของการซื้อ อุปกรณ DVD-ROM จึงชวย
เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการใชงาน แผน CD-ROM ใหดีขึ้นไปดวย เชนเดียวกับ แผน CD ทั่วไป แผน
DVD จะเก็บ ขอมูล ในระบบ microscopic grooves ซึ่งมีการ เก็บขอมูล ไวตาม รองรอบ ๆ แผน
โดยอาศัย การฉาบ ของแสงเลเซอร ( ดูเพิ่มเติม การทํางาน ของ CD R / RW ) ซึ่งชวยให รอง
เหลานั้น ขยาย กวางขึ้น เพื่อจัดเก็บ ขอมูล ไวได ซึ่งผล จากการ ฉาบแสง นั้น จะทําให พื้นผิว ของ
แผน DVD แบงออกเปน สองสวน ใหญ ๆ คือ แบบ Minuscule (หรือบางครั้ง ก็เรียกวา แลนด ) ซึ่ง
สามารถ สะทอนแสง ได และสวน non reflective ( บางครั้งก็เรียกวา พิทส ) ซึ่งเปนสวน ทึบแสง
ซึ่งทั้ง สองสวนนี้ จะเรียงราย กันอยูตาม รองตางๆ บนแผน และถูกแทน คาดวย เลข 0 และ 1 ( สวน
ที่ สะทอนแสง กับ ที่ไมสะทอนแสง ) ในระบบ ขอมูล ดิจิตอล

รูปที่ 2.1 แสดงภาพเครื่องเลนDVD
ความแตกตาง ระหวาง DVD กับ CD นั่นคือ ขนาดของ รอง บันทึกขอมูล เนื่องจาก DVD
จะมีรอง ที่เล็กกวา CD คือมี ขนาดราว 0.74 microns เทานั้น ในขณะที่ CD มีขนาด 1.6 microns ซึ่ง
นั่น ทําให แผน ดีวีดี สามารถ บันทึก ขอมูล ไดมากกวา อยางไรก็ตาม การที่ รองเล็กลง กวาเดิม ก็
ทําให ตองใช แสงเลเซอร แบบพิเศษ ในการบันทึก และอานขอมูล ซึ่งแสงนี้ ไมสามารถ ใชอาน

แผน CD-ROMs, CD-Rs,CD-RWs, แผน CD เพลง ทั่วไปได บรรดา ผูผลิตไดรฟ DVD-ROM จึง
แกปญหาดวยการ ใสหัวเลเซอร ถึงสองตัว เขาไปใน ไดรฟเดียว โดยหัวหนึ่ง สําหรับ DVD และอีก
หัว การบันทึกขอมูล บนแผน DVD นั้น จะบันทึก ลงบนผิวหนา ดานหนึ่งของ แผน DVD ซึ่งจะมี
ความจุ สูงถึง 4.7 GB แตในขณะเดียวกัน ผูผลิต DVD ทั้งหลาย ตางพัฒนา ให แผน DVD มีความจุ
มากกวานั้น โดย สามารถ พัฒนา ใหมีการ บันทึกไดถึง 2 ชั้น ตอหนึ่งหนา และเมื่อรวม เขาดวยกัน
ทั้งสองหนาแลว จึงสามารถ พัฒนา DVD ใหมีความจุ สูงสุดถึง 17 GB หรือ สามารถ บันทึก
ภาพยนตร คุณภาพ ระดับ Laser Disc ไดนานกวา 8 ชั่วโมง ซึ่งคิดเปน ภาพยนตร 4 เรื่อง รวมกัน
บนแผน DVD เพียงแผนเดียว เมื่อมี แผน DVD แลว คงจะลืม Drive DVD ไมไดเลย นั่นเพราะวา
มันจะตอง ทํางาน ควบคูกันไป ตัว Drive DVD นั้น จะมีทั้ง ตัว Drive ที่ติดตั้ง อยูบน เครื่อง
คอมพิวเตอร รวมไปถึง ผลิต ออกมา เปนเครื่องเลน DVD แยกตางหาก
2.2 เครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ2
2.2.1 ความรูเบื้องตนของเครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ
เครื่องขยายเสียงหมายถึง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่ทําหนาที่ทํากระแสไฟฟาสัญญาณเสียง
กําลังต่ําใหมีสัญญาณแรงขึ้นหลาย ๆ เทา เพื่อสงไปยัง ลําโพง หนาที่ของเครื่องขยายเสียง ถา
เปรียบเทียบ ก็เหมือนกับปมน้ํา คือมีหนาที่ปมใหน้ําทางดานอินพุทที่ไหลเขามา ออกไปทางดาน
เอาทพุท ดวยความแรงและเร็ว เชนเดียวกัน สําหรับเครื่องขยายเสียง มันมีหนาที่ปมให
กระแสไฟฟาที่ไหลเขามา ออกไปทางดานเอาทพุท ดวยความแรงและเร็ว
2.2.2 ความหมายของเครื่ องขยายสี ย ง
เครื่อ งขยายเสี ย งเปน เทคโนโลยีท างด า น
อิเล็กทรอนิกสที่กาวหนาและมีความจําเปนตอชีวิตของคนเรามากไมวาจะเปนเครื่องบันทึกเสียง
เครื่องรับวิทยุ และระบบเสียงของโทรทัศน และ C.V.Dโดยตองการใหเสียงนั้นมีความชัดเจนไมมี
เสียงรบกวนสอดแทรก มีเสียงเหมือนจริงตามธรรมชาติ และมีความไพเราะรื่นหู ปจจุบันไดมีการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของเสียงใหอยูในขั้นดีเสียงดัง ฟงชัด และมีความเที่ยงตรง เหมือนความเปน
จริงมากที่สุด เรียกวาระบบ Hi-Fi
2.2.3ประเภทของเครื่องขยายเสียงระบบเสียง
1 ระบบเสียงแบบโมโน (monophonic sound system) หมายถึงการขยายเสียงที่ขยาย
เสียงเพียงชองเสียงขยายเสียงเหมือนตนกําเนิดเสียงเหมาะที่จะนําไปใชในการขยายเสียงพูดเสียง
บรรยาย
2 ระบบเสียงแบบสเตอริโอ (stereo phonic sound system) หมายถึง การขยายเสียงที่ขยาย
เสียงตั้งแต 2 ชองเสียงขึ้นไป ขยายเสียงผิดเพี้ยนไปจากตนกําเนิดเสียงในทางไพเราะ เหมาะที่จะ
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นําไปใชในการขยายเสียงเพลงเสียงดนตรีระบบเสียงสเตอริโอนั้นอาจสราขึ้นมาเปนชนิด 2 ชอง
เสียง (2 CH) คือชองเสียงทางซาย (left channel) และชองเสียทางขวา (right channel) ซึ่งระบบนี้
มนุษยเรานิยมใชฟงกันมากเพราะตรงตามธรรมชาติของหูผูฟงคือ มี 2 หู หูซายและหูขวา
2.2.4 ระบบขยายเสียง การทํางานของระบบขยายเสียงเกิดขึ้นเมื่อ Input signal ทําหนาที่
เปลี่ยนคลื่นเสียงใหเปนสัญญาณไฟฟา เพื่อสงตอเขาสู Amplifier ซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่
สําคัญ3สวนคือ
( Pre-Amp) ทําหนาที่รับสัญญาณไฟฟาเขามาแลวควบคุมความแรงของสัญญาณนั้นใหมี
ความแรงของสัญญาณคงที่สม่ําเสมอ
(Tone )ทําหนาที่ปรุงแตงสัญญาณไฟฟา ใหเกิดความไพเราะ เชน ปรุงแตงเสียงทุม
(Bass)และปรุงแตงเสียงแหลม(Treble)
Power Amp ทําหนาที่ขยายสัญญาณไฟฟาที่ปรุงแตงแลวใหมีความแรงของสัญญาณ
เพิ่มขึ้น แลวสงไปยังลําโพง (Speaker) ทําหนาที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟาใหเปนคลื่นเสียง เพื่อให
มนุษยเราไดยิน
2.2.5 สวนประกอบสําคัญของเครื่องขยายเสียง มี 3 สวนคือ
เครื่ อ งขยายเสี ย งทุ ก ชนิ ด ใช ห ลั ก การแบบเดี ย วกั น ตามขั้ น ตอน
3 ขั้ น ดั ง นี้
1. เมื่อเราพูดกรอกเขาไปใน ไมโครโฟน ซึ่งภายในของ ไมโครโฟน ประกอบดวย แผน
ไดอาแฟรม ที่สั่นขึ้นลงตามจังหวะของคลื่นเสียง และแปลงเปนสัญญาณทางไฟฟา ซึ่งการ
สั่นสะเทือนของสัญญาณทางไฟฟาที่ไดจะเหมือนกับการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงทุกประการ
2. เครื่องบันทึกเสียงจะทําหนาที่บันทึกสัญญาณทางไฟฟานี้ เชน เก็บไวในเทป แผน
ซีดี หรือแผนเสียง ถาคุณไขแวนขยายสองดูเนื้อเทป หรือแผนเสียงจะปรากฏเปน ห ลุ ม บ อ
มากมาย ซึ่งเกิดจากการสั่นขึ้นลงของไฟฟานั่นเอง
3. สัญญาณทางอินพุทที่จะเขาเครื่องขยายเสียงอาจจะมาจากไมโครโฟนโดยตรงหรือ
เครื่องบันทึกเสียงก็ไดโดยเครื่องขยายเสียงจะขยายสัญญาณไฟฟานี้ใหมีขนาดใหญขึ้น เพื่อนําไป
ขับออกทางลําโพงโดยสัญญาณเสียงที่ไดออกมาจะเหมือนกับเสียงที่เขาไปทาง ไมโครโฟน เพื่อจะ
ให ก ารแปลงสั ญ ญาณเสี ย งเป น สั ญ ญาณทางไฟฟ า ได อ ย า งสมบู ร ณ แผ น ไดอาแฟรมของ
ไมโครโฟนตองมีขนาดเบา และบาง เพื่อจะใหเกิดการสั่นตามจังหวะของเสียงโดยไมผิดเพี้ยน
ต อ จากนั้ น นํ า สั ญ ญาณไฟฟ า ที่ ไ ด ไ ปขยายให มี ข นาดเพิ่ ม ขึ้ น
สํ า หรั บ เครื่ อ งขยายเสี ย ง
ทั่วๆไป มักจะมีภาคขยายสัญญาณ กอนจะเขาเครื่องขยาย เสียง เราเรียกภาคนี้วาภาคปรีแอมป
พลิฟลายเออร (Pre- amplifier) ซึ่งจะทํางาน เหมือนกับ ภาคแอมพลิฟลายเออรทุกประการเพียงแต

สัญญาณขยายออนกวา เพื่อไมใหขยายสัญญาณ ผิดเพี้ยน ดังนั้นเครื่องขยายเสียงราคาแพง จะมี
ภาคปรีแอมป หลายชวงกอนที่ จะขยายเสียง ออกทาง
2.2.6 สวนประกอบดานหนาของเครื่องขยายเสียง
1. ปุมควบคุม (Control Knobs) Mic.1 Mic.2 Mic.3 เปนปุมควบคุมการรับสัญญาณไฟฟา
ความถีเสียงจากไมโครโฟนแตละตัวเพื่อทําการปรับความดังของไมโครโฟนแตละตัวแยกอิสระจาก
กัน
2. ปุมควบคุม Phon เปนปุมควบคุมสัญญาณที่มาจากเครื่องเลนแผนเสียง (Phonograph)
3. ปุมควบคุม Aux. เปนปุมควบคุมสัญญาณที่มาจาก Auxiliary เชนเครื่องบันทึกเสียงที่มี
การขยายสัญญาณกําลังต่ํามากอนแลว หรืออาจใชควบคุมอุปกรณรับสัญญาณเขาอื่นๆ ที่ไม มี
ปุมควบคุมอยูด านหนาดวย
4. ปุมควบคุมการปรับแตงเสียงทุม (Bass) และแหลม (Treble) หรือปุม Tone Control ใช
เพื่อปรับเสียงทุมแหลมของเสียงใหมากขึ้นในเครื่องขยายเสียงบางรุนอาจรวมปุมปรับแตทุมแหลนี้
ไวในปุมเดียวกันก็เปนได
5. ปุมควบคุมการขยายกําลัง (Master volume) ทําหนาทีค่ วบคุมสัญญาณใหมีเสียงดังเบา
กอนจะออกทางลําโพงซึ่งปุมนี้จะทําหนาที่รวมกับปุมอืน่ ๆทุกปุมขางตนดวยดังนั้นการที่ปรับปุมนี
Mastervolumeดังเบาก็จะทําใหเสียงที่ออกทางลําโพงดังเบาตามปุมนี้เปนสําคัญ
6. สวิตชไฟฟา (Switch) ใชเปด (On) เมื่อตองการเริ่มใชงานและใชปด(Off) เมื่อเลิกใชงาน
7. หลอดไฟหนาปด (Pilot lamp) หลอดไฟฟาแสดงใหทราบวา มีไฟฟาเขาเครื่องฯ หรือไม
8. ลําโพง ทําใหไดสัญญาณออกมาแรง และเหมือนกับสัญญาณขาเขาทุกประการ หรือถา
ปรับแตง อาจจะไพเราะกวาเสียงจริงก็ไดพวกนักรองคาราโอเกะนิยมมากทั้งๆที่เสียงขาเขาอาจจะ
ฟงไมคอยไพเราะนัก แตพอผานการปรับแตง กลายเปนเสียงนักรองซีดีทองคําก็ เปนได

รูปที่ 2.2 การทํางานของเครื่องขยายเสียง

2.2.7 หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง
เราจะแบงการทํางานของเครื่องขยายออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ 1 วงจรทางดานเอาทพุทตอ
เขากับอีมิตเตอรและคอลเลกเตอร สวนวงจรดานอินพุทตอเขากับ อีมิตเตอรกับเบส 2. เมื่อยังไมมี
กระแสไหลเขาไปทางดานอินพุท หรือขาเบส อิเล็กตรอนอิสระจากสารชนิด N จะเขาไปลงหลุม
ของชนิด P ในขาเบส จนเต็ม 3. เกิดกําแพงศักยขึ้น หรือดีพลีชั่นโซนหนาขึ้นทําใหกระแสไฟฟา
ไหลไดยาก 4. เมื่อมีกระแสหรือสัญญาณทางไฟฟาไหลเขามาทางอินพุท ทําใหกําแพงศักยลด
ขนาดลง แรงตานทานลดลง อิเล็กตรอนสามารถกระโดดขามกําแพงศักยจากอีมิตเตอรไปคอลเลก
เตอรไดงายขึ้น ทรานซิสเตอรตัวเดียวอัตราการขยายอาจจะไมเพียงพอ ดังนั้นถาตองการแรงขับ
สูงๆ ก็ตองอาศัยทรานซิสเตอรหลายๆตัว เพิ่มแรงดันขึ้นหลายชั้น เปรียบเทียบไดกับการที่มีปมน้ํา
หลายๆอัน เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของน้ําใหเพิ่มขึ้น สําหรับเครื่องขยายเสียงตัวเล็กๆ เราใช
ทรานซิสเตอรเพียงตัวเดียวก็พอ แตถาเปนเครื่องขยายเสียงขนาดใหญควรจะใชทรานซิสเตอร
หลายตัวขับ ยิ่งถาเปนงานคอนเสิรตขนาดใหญดวยแลว ตองใชกําลังเปนพันวัตต ทรานซิสเตอร
ตองตัวใหญ ใหกําลังมากๆ และจะตองมีระบบระบายความรอนที่ดีดวย จุดประสงคหลักของการ
ขยายเสียงก็คือ ขยายสัญญาณใหมีขนาดมากขึ้น โดยสัญญาณ
2.2.8 อุปกรณทางไฟฟาหัวใจสําคัญ
หัวใจสําคัญสุดของเครื่องขยายเสียงคือ ทรานซิสเตอร ทรานซิสเตอรทําจากสารกึ่ตัวนํา ซึ่ง
เปนสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงการนําไฟฟาไดโดยการเติมสารเจือปนบางอยางลงไป สารกึ่งตัวนํา
ส ว นใหญ ทํ า จากซิ ลิ ค อนที่ ห าได ง า ย ส ว นกระบวนการเติ ม สารเจื อ ปนเรี ย กว า การโดปป ง
(doping)อะตอมของซิลิคอนบริสุทธิ์เกาะเกี่ยวกับอะตอมของซิลิคอนตัวอื่นเกิดพันธะขึ้นอยาง
สมบูรณทําใหไมมีอิเล็กตรอนอิสระหลงเหลืออยู จึงไมคอยจะนํากระแสไฟฟา หรือเปนตัวนําที่ไม
ดีนัก แตเมื่อเราเติมสารเจือปนลงไปสภาพการนําไฟฟาจะเปลี่ยนไป ตรงนี้ตองแยกสารเจือปน
ออกเปน 2 ชนิด สารเจือปนชนิดที่หนึ่ง เมื่อเติมเขาไปแลวซิลิคอนจะมีอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น เรียก
ใหมวา สารกึ่งตัวนําชนิด N ขณะที่สารเจือปนชนิดที่สอง เมื่อเติมเขาไปแลวซิลิคอนจะมีหลุมหรือ
โฮล (โฮลคือประจุบวก) เพิ่มขึ้น เรียกใหมวาสารกึ่งตัวนําชนิด P ทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร
(Bipolar-junction transistor) ทําขึ้นจากสารกึ่งตัวนํา 3 ชั้น ในรูป เปนสารกึ่งตัวนําชนิด P ถูก
ประกบอยูตรงกลางดวยสารกึ่งตัวนําชนิด N เรียกทรานซิสเตอรชนิดนี้วา NPN
2.2.9 ทรานซิสเตอรแบบ NPN
ชั้นแรกทางซายมือเปนชนิด N เรียกวาขั้วอีมิตเตอร ชั้นที่สองถูกประกบอยูระหวางกลาง
เปนชนิด P เรียกวาขั้วเบส และชั้นที่สามอยูทางขวามือเปนชนิด N เรียกวาขั้วคอลเลกเตอร วงจร
ทางดานเอาทพุทของเครื่องขยายเสียงจะตออยูกับขั้วอีมิตเตอร กับขั้วคอลเลกเตอร สวนวงจร

ทางดานอินพุทจะตออยูกับขั้วอีมิเตอร และเบส เมื่อยังไมมีสัญญาณเขา อิเล็กตรอนอิสระในชั้น
N จะวิ่งเขาไปในหลุมของชั้น P ทําใหหลุมเต็ม เกิดดีพลีชั่นโซน (depletion zone) ซึ่งเปนบริเวณ
ที่เกิดกําแพงศักยไฟฟาขึ้น โซนนี้จึงทําหนาที่เปนฉนวนกั้นการไหลของกระแสไฟฟา ทําให
กระแสไฟฟาไหลไมสะดวก เมื่อโซนนี้มีความหนาขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนอิสระนอยลง และหลุม
ก็เต็ม ประจุจึงไหลจากอีมิตเตอรไปคอลเลกเตอรไดยาก ถาเราเปลี่ยนสถานะบางอยาง เชน เพิ่ม
แรงดันไฟฟาใหกับขั้วเบส แรงดันนี้ควบคุมไดจากสัญญาณดานอินพุท ซึ่งจะทําใหขาเบสเปน
บวกมากขึ้น ลดกําแพงศักยลง ประจุจึงสามารถเคลื่อนที่จากอีมิตเตอรไปที่คอลเล็กเตอรไดอยาง
สะดวกขึ้น เปลี่ยนสถานะทรานซิสเตอรใหเปนตัวนํา ฉะนั้นขนาดของกําแพงศักยจะมีคามากหรือ
นอย เราสามารถควบคุมไดที่ขาเบส หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา การขึ้นลงของกระแสที่ขา
เบส สามารถควบคุมกระแสขาออกที่คอลเลกเตอรได ซึ่งกระแสนี้จะใชในการขับลําโพ

รูปที่2.2 ลักษณะทรานซิสเตอร
รูปที่ 2.3 โครงสรางของทรานซิสเตอร
ทรานซิสเตอรตัวเดียวอัตราการขยายอาจจะไมเพียงพอดังนั้นถาตองการแรงขับสูงๆ ก็
ตองการทรานซิสเตอรหลายๆตัวเพิ่มแรงดันขึ้นหลายชั้น เปรียบเทียบไดกับการที่มีปมน้ําหลายๆอัน
เพื่อเพิ่มสําหรับเครื่องขยายเสียงตัวเล็กๆ เราใชทรานซิสเตอรเพียงตัวเดียวก็พอ แตถาเปนเครื่อง
ขยายเสียงขนาดใหญควรจะใชทรานซิสเตอรหลายตัวขับ ยิ่งถาเปนงานคอนเสิรตขนาดใหญดวย
แลวตองใชกําลังเปนพันวัตต ทรานซิสเตอรตองตัวใหญใหกําลังมากๆ และจะตองมีระบบระบาย
ความรอนที่ดีดวยตราการไหลของน้ําใหเพิ่มขึ้น

2.3 ไมคโครโฟนแบบไรสาย3
2.3.1ความรูเบื้องตนของไมคโครโฟนไรสาย
ไมโครโฟน คื อ อุ ป กรณ ที่ เ ปลี่ ย นเสี ย งเปน สั ญ ญาณไฟฟ า การออกแบบไมโครโฟนที่ ดี
จะตองสามารถเปลี่ยนพลังเสียงไดดี ตลอดยานความถี่เสียง ซึ่งมีความจํากัดมาก จึงมีเทคโนโลยี
หลายอยางเกิดขึ้นเพื่อใหไดสัญญาณสียง ที่ดีเหมือนตนกําเนิดเสียง ดังนั้น จึงมีไมโครโฟนหลาย
ชนิดที่มีคุณลักษณะไมเหมือนกัน

รูปที่ 2.4 ไมโครโฟนแบบไรสาย
2.3.2 หลักการทํางานของไมคโครโฟนไรสายแบงเปน 2 คือ
1. ใชหลักการของตัวตานทาน มีหลักการทํางานเขาสูไมโครโฟน จะทําใหไดอะแฟรม
เคลื่อนไหว แลวเกิดแรงคือ สัญญาณเสียงที่กดดันตอแคปซูลที่บรรจุผงถานเปลี่ยนแปลง ทําใหคา
ความตานทานของแคปซูลเปลี่ยนไป กระแสไฟฟาที่ไหลผานแคปซูลก็จะเกิดสัญญาณความถี่สูงต่ํา
ตามสัญญาณเสียงเปนสัดสวนเดียวกัน
2. ไดนามิก(Dynamic) ใชหลักการของไดนาโม มีหลักการทํางานคือ สัญญาณเสียงที่เขาสู
ไมโครโฟน จะทําใหไดอะแฟรมเคลื่อนที่ดันใหขดลวดเคลื่อนที่ผานสนามแมเหล็กที่เกิดจาแมเหล็ก
ทรงกระบอกทํ า ให เ กิ ด สั ญ ญาณไฟฟ า ความถี่ สู ง ต่ํ า ตามสั ญ ญาณเสี ย งที่ ไ ด รั บ คอนเดนเซอร
Condenser) ใชหลักการของตัวเก็บประจุ มีหลักการทํางานคือ สัญญาณเสียงที่เขาสูไมโครโฟน จะ
ทําใหไดอะแฟรมเคลื่อนที่ดันใหระยะหาง ระหวางแผนโลหะเปลี่ยนแปลง ทําใหคาความจุไฟฟา
เปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณเสียงที่ไดรับคริสตัล(Crystal) มีหลักการทํางานคือ สัญญาณเสียงที่เขาสู
ไมโครโฟน จะทําใหแผนบางๆของ Piezo Electronic Material ถูกกดงอดวยสัญญาณเสียง ทําใหเกิด
กระแสไฟฟา ความถี่สูงต่ําตามสัญญาณเสียงที่ไดรับเปนสัดสวนเดียวกัน
2.3.3 ความรูเบื่องตนของไมโครโฟนสาย
ไมโครโฟนและคุ ณ สมบั ติ ที่ ค วรรู เ พื่ อ การเลื อ กใช ง านที่ ถู ก ต อ งในงานระบบเสี ย ง
ไมวาจะเปนเสียงกลางแจงหรือในหองบันทึกเสียงก็ตามสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหไดระบบเสียงที่มี
3
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คุณภาพที่ดี เหมือนจริงและถายทอดความรูสึกถอยคําออกมาไดอยางชัดเจนนั้นมีองคประกอบอยู
หลายอยาง นอกจากจะตองพิจารณาถึงเปน การออกแบบ การติดตั้ง การใชงาน การบํารุงรักษา
สภาพของหองหรือสิ่งแวดลอม สภาพของอากาศ เชนความชื้น อุณหภูมิ และความรู (Know How)
ของเจาหนาที่เทคนิคระบบเสียงแลว ยังตองคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ อุปกรณ
แตละชิ้นที่ตองไดมาตราฐานและมีคุณสมบัติเฉพาะเครื่องที่สมบูรณและการเลือกซื้อเลือกใชที่
เหมาะสมกับงานและความตองการ

รูปที่ 2.5 ไมโครโฟนแบบมีสาย
2.3.4 หลักการทํางานของไมโครโฟนแบบมีสาย
หลักการทํางานของคารบอนไมโครโฟน ( Carbon Microphone) คือ เมื่อมีเสียงมากระทบที่
ไดอะแฟรม (Diaphragm) จะทําใหเกิดการสั่นของเม็ดคารบอน การสั่นมากหรือนอยของเม็คาร
บอนนี้ขึ้นอยูกับการเคลื่อนไหวของไดอะแฟรม การสั่นนี้เองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคาความ
ตานทานทางไฟฟาสูงและต่ําตามการเคลื่อนไหวของไดอะแฟรม และแปลงคาความตางศักดิ์ของ
แบตเตอรรี่เปนกระแสไฟฟาที่มีคาสูงต่ําตามสัญญาณเสียง หมอแปลงแบบ Step Up ก็จะทําหนาที่
ขยายสัญญาณใหมีความแรงขึ้นและยังทําหนาที่แยกคาอิมพีเดนทางอินพุทกับตัวไมโครโฟน และ
ยังปองกันไฟฟากระแสตรงจากแบตเตอรี่ออกไปที่อินพุทดวยคารบอน ไมโครโฟนมีราคาถูก
ทนทาน แตคุณภาพของเสียงไมดี สวนใหญ จะ พบเห็นในการใชงานทั่วไปในอดีต เชน โทรศัพท
ซึ่งในปจจุบันนี้โทรศัพทไดเปลี่ยนมาเปนแบบไดนามิกแลว Piezo- Electric Microphone (ไพอีโซ
อีเลคทริก ไมโครโฟน) ไพอีโซ อีเลคทริก ไมโครโฟนเปนไมโครโฟนที่พบในยุคแรกๆอีกประเภท
หนึ่งหรือบางครั้งเรียกวา คริสตัล หรือ เซรามิก ไมโครโฟน (Crystal or Ceramic) โครงสรางแสดง
ไวในรูปที่ เมื่อมีเสียงมากระทบที่ไดอะแฟรม (Diaphragm) ทําใหเกิดการสั่นสะเทือนตริสตัลก็เป
ลียนรูปอยางชาๆและทําใหเกิดแรงดันซึ่งจะมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของ

คริสตัล เชนเดียวกับ คารบอน ไมโครโฟน ไพอีโซ อีเลคทริกไมโครโฟนมีราคาถูกและคุณภาพ
เสียงไมคอยดี
ไพอีโซ อีเลคทริก ไมโครโฟนมีคาอิมพีแดนสูงและมีเอาพุทที่แรง แตเสียหายงายและไม
สามารถแกไขไดถามีการการกระแทกอยางแรง ไมทนตอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เชนความรอน
และความชื่นไมโครโฟนทั้ง 6 ชนิดที่ไดกลาวมานั้น ในปจจุบันเราจะเห็นใชกันอยูมากและ
แพรหลายก็มีเพียง 2 ประเภท คือ ไดนามิกไมโครโฟน (Dynamic Microphone) และ คอนเดนเซอร
ไมโครโฟน (Condenser Microphone)จากรายละเอียดและคุณสมบัติของไมโครโฟนทั้ง 6 ชนิดที่ได
กลาวมาแลวขางตน คงจะทําใหเราเขาใจไมมากก็นอยเกี่ยวกับการออกแบบของไมโครโฟนแตละ
ชนิดวามีความแตกตางกันอยางไร ไมวาจะเปนคุณสมบัติทางเสียง ความคงทน หรือแมกระทั่งราคา
ตอนนี้เรามาดูกันตอถึงองคประกอบอันตอไปที่เราควรนํามาพิจราณาเมื่อจะเลือกใชไมโครโฟนวา
เราจะเลือกใชไมโครโฟนไดถูกตองตามหนาที่การใชงานหรือไมจาก หนังสือ Sound Stage
2.4 ตูลําโพง4
2.4.1 ความรูเบื้องตนของตูล ําโพง
ลําโพง กับครอสโอเวอร ทั้งหมดบรรจุลงไปในตู ซึ่งออกแบบมาเฉพาะ เราจะเรียกวา
ลําโพง ตูนี้มีหนาที่หลายอยาง แตหนาที่หลักของมันก็คือ บรรจุลําโพงไวนั่นเอง และทําใหลําโอใน
ตําแหนงที่เหมาะสม เพื่อจะใหเสียงที่ไดออกมาดีที่สุด โดยทั่วไปตูลําโพงจะทําดวยไม เพรา
สามารถดูดกลืนการสั่นสะเทือนของเสียงไดเปนอยางดี ถาคุณไมเชื่อก็ใหคุณนําลําโพง ไปวางไบน
โตะ และลองเปดเครื่องเสียง ใหจับโต คุณจะสัมผัสไดวา โตะมีการสั่นสะเทือนขอสําคัญประกา
หนึ่งก็คือ พลังงานของคลื่นเสียงที่สงออกไปทางดานหนาของลําโพง จะสะทอนกลับหลังดวย
พลังงานที่เทากัน ตามหลักการอนุรักษโมเมนตัม พลังงานที่สะทอนกลับมานี้ตูลําโพงจะตอง
ดูดกลืนใหหมด ไมเชนนั้นมันจะเปลี่ยนเปนพลังงานการสั่นสะเทือนแทน
เสียงเปนคลื่นตามยาว เสียงแหลมและทุมขึ้นกับความถี่ สวนสียงดังหรือคอยขึ้นอยูกับ
ขนาดแอมปลิจูดของคลื่นนั้น เราทราบกันดีอยูแลววา ไมโครโฟนมีหนาที่แปลงสัญญาณเสียงให
เปนสัญญาณทางไฟฟา และนําสัญญาณที่ไดไปบันทึกลงบนเทปคาสเซ็ท แผน CD หรือเครื่องเลน
MP3 ซึ่งกําลังฮิตกันอยูในปจจุบัน เมื่อเราตองการจะนําเสียงที่บันทึกกลับออกมา ภายในเครื่อง
เลนเหลานี้จะมีหัวอานคอยอานสัญญาณทางไฟฟาที่บันทึกอยูในเนื้อเทป ซึ่งในขณะที่อานยังเปน
สัญญาณที่ออนมาก จึงตองนําเขาเครื่องขยายสัญญาณกอน เมื่อไดสัญญาณที่แรงพอแลวจึงขับออก
ทางลําโพง กลายเปนเสียงออกมา สวนสําคัญที่สุดของเครื่องเลนเหลานี้ก็คือลําโพง โดยหนาที่
4
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สําคัญสุดของลําโพงคือ เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟาที่ไดมาจากเครื่องขยายเปนสัญญาณเสียง ลําโพง
ที่ดีจะตองสรางเสียงใหเหมือนกับตนฉบับเดิมมากที่สุด โดยมีการผิดเพี้ยนนอยที่สุด

รูปที่ 2.6 โครงตูลําโพง
2.4.2 หลักการทํางานของลําโพง
การทํางานของคอยสเสียงใชหลักการของแมเหล็กไฟฟาโดยไดจากกฎของแอมแปรเมื่อมี
กระแสไฟฟาไหลผานเขาไปในขดลวดหรือคอยสภายในคอยสจะเกิดสนามแมเหล็กขึ้นซึ่ งจะ
เหนี่ยวนําใหแทงเหล็กที่สอดอยูเปนแมเหล็กไฟฟา ปกติแมเหล็กจะมีขั้วเหนือและขั้วใต ถานํา
แมเหล็กสองแทงมาอยูใกลๆกัน โดยนําขั้วเดียวกันมาชิดกันมันจะผลักกัน แตถาตางขั้วกันมันจะดูด
กัน ดวยหลักการพื้นฐานนี้ จึงติดแมเหล็กถาวรลอมคอยสเสียงและแทงเหล็กไวเมื่อมีสัญญาณทาง
ไฟฟาหรือสัญญาณเสียงที่เปนไฟฟากระแสสลับปอนสัญญาณใหกับคอยสเสียงขั้วแมเหล็กภายใน
คอยสเสียงจะเปลี่ยนทิศทางตามสัญญาณสลับที่เขามา ทําใหคอยสเสียงขยับขึ้นและลง ซึ่งจะทําให
ใบลําโพงขยับเคลื่อนที่ขึ้นและลงดวย ไปกระแทกกับอากาศ เกิดเปนคลื่นเสียงขึ้น ถาเปนเครื่อง
เสียงระบบโมโน ลําโพงจะมีอันเดียว แตสําหรับเครื่องเสียงที่เปนระบบเสตอริโอลําโพงจะมี2ขาง
คือขางซายและขางขวา เครื่องขยายเสียงทุกประเภท จะตอเขากับสัญญาณไฟฟากระแสสลับ ซึ่ง
กระแสไฟฟามีการเคลื่อนที่สลับทิศทางอยูตลอดเวลา แตกอนที่จะปอนเขาลําโพง สัญญาณที่อาน
ไดจากเทปแมเหล็ก แผนซีดี หรือ เครื่อง MP3 จะตองไดรับการขยายสัญญาณใหแรงขึ้นกอนจึงจะ
สามารถขับออกทางลําโพงได ใบลําโพงทําดวยกรวยกระดาษ ติดอยูกับคอยสเสียง เมื่อคอยสเสียง
สั่นขึ้นและลงตามสัญญาณไฟฟากระแสสลับ มันจะทําใหใบลําโพงสั่นขึ้นลงดวย ใบลําโพงจะติด
อยูบนสไปเดอร ที่ทําหนาที่เหมือนสปริง คอยดึงใบลําโพงที่สั่นสะเทือนใหกลับเขาสูตําแหนงเดิม
เสมอ เมื่อไมมีสัญญาณไฟฟาปอนเขาลําโพง

2.4.3เสียงของลําโพงออกมาไดยังไง
เสียงเปนคลื่นตามยาว เสียงแหลมและทุมขึ้นกับความถี่ สวนสียงดังหรือคอยขึ้นอยูกับ
ขนาดแอมพลิจูดของคลื่นนั้น เราทราบกันดีอยูแลววา ไมโครโฟนมีหนาที่แปลงสัญญาณเสียงให
เปนสัญญาณทางไฟฟา และนําสัญญาณที่ไดไปบันทึกลงบนเทปคาสเซ็ท แผน CD หรือเครื่องเลน
MP3 ซึ่งกําลังฮิตกันอยูในปจจุบัน เมื่อเราตองการจะนําเสียงที่บันทึกกลับออกมา ภายในเครื่อง
เลนเหลานี้จะมีหัวอานคอยอานสัญญาณทางไฟฟาที่บันทึกอยูในเนื้อเทป ซึ่งในขณะที่อานยังเปน
สัญญาณที่ออนมาก จึงตองนําเขาเครื่องขยายสัญญาณกอน เมื่อไดสัญญาณที่แรงพอแลวจึงขับออ
ทางลําโพง กลายเปนเสียงออกมา สวนสําคัญที่สุดของเครื่องเลนเหลานี้ก็คือลําโพง โดยหนาที่
สําคัญสุดของลําโพงคือ เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟาที่ไดมาจากเครื่องขยายเปนสัญญาณเสียง ลําโพง
ที่ดีจะตองสรางเสียงใหเหมือนกับตนฉบับเดิมมากที่สุด โดยมีการผิดเพี้ยนนอยที่สุดการทํางานของ
คอยสเสียงใชหลักการของแมเหล็กไฟฟา โดยไดจากกฎของแอมแปร เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผาน
เขาไปในขดลวดหรือคอยส ภายในคอยสจะเกิดสนามแมเหล็กขึ้นซึ่งจะเหนี่ยวนําใหแทงเหล็กที่
สอดอยูเปนแมเหล็กไฟฟา ปกติแมเหล็กจะมีขั้วเหนือและขั้วใต ถานําแมเหล็กสองแทงมาอยู
ใกลๆกัน โดยนําขั้วเดียวกันมาชิดกันมันจะผลักกัน แตถาตางขั้วกันมันจะดูดกัน ดวยหลักการ
พื้นฐานนี้ จึงติดแมเหล็กถาวรลอมคอยสเสียงและแทงเหล็กไว เมื่อมีสัญญาณทางไฟฟาหรือ
สัญญาณเสียงที่เปนไฟฟากระแสสลับปอนสัญญาณใหกับคอยสเสียง ขั้วแมเหล็กภายในคอยสเสียง
จะเปลี่ยนทิศทางตามสัญญาณสลับที่เขามา ทําใหคอยสเสียงขยับขึ้นและลง ซึ่งจะทําใหใบลําโพง
ขยับเคลื่อนที่ขึ้นและลงดวย ไปกระแทกกับอากาศ เกิดเปนคลื่นเสียงขึ้น ถาเปนเครื่องเสียงระบบ
โมโน ลําโพงจะมีอันเดียว แตสําหรับเครื่องเสียงที่เปนระบบเสตอริโอลําโพงจะมี2ขางคือขางซาย
และขวา

รูปที่ 2.7 ขั้วไฟฟาของลําโพงจะมีไว 2 ขั้ว ไวตอกับเครื่องขยายเสียง

2.4.5 แบงลําโพงโดยใชความถี่ได3 แบบคือ
ถามีสัญญาณไฟฟากระแสสลับปอนเขาไปในคอยลเสียง ทิศทางของกระแสไฟฟาจะกลับ
ทิศทางอยูตลอดเวลา (สังเกตที่เครื่องหมาย + และ - จะเห็นวากลับทิศทางตลอดเวลาดวย) และทํา
ใหแผนลําโพงสั่นเคลื่อนที่ขึ้นและลง อัดอากาศดานหนาเกิดคลื่นเสียงขึ้น
สัญญาณไฟฟา
กระแสสลับที่ใสใหกับลําโพง จะแปรตามความถี่และแอมพลิจูด ซึ่งเปนสัญญาณเดียวกันกับ
สัญญาณไฟฟากระแสสลับที่ไดจากไมโครโฟน แตวาสัญญาณที่ไดในครั้งแรก ยังออนมากจึงตอง
ผานเครื่องขยายกอน จึงจะปอนเขาลําโพงได ใบลําโพงจะสั่นเร็วหรือชาขี้นอยูกับความถี่ และ
เสียงจะดังหรือคอยขึ้นอยูกับแอมพลิจูดของสัญญาณไฟฟา ขนาดของลําโพงมีความสําคัญ
มาก ไมใชวาลําโพงตัวเดียวสามารถจะใหความถี่ไดออกมาทุกๆความถี่ ถาตองการใหเหมือนกับ
เสียงธรรมชาติมากที่สุด ลําโพงจะตองมีหลายขนาด เราจะแบงลําโพงโดยใชความถี่ออกเปน3
ประเภทดังนี้
1 ทวีทเตอร เปนลําโพงที่มีขนาดเล็กสุด ออกแบบมาเพื่อใหเสียงที่มีความถี่สูงเปนลําโพง
ที่มีความถี่สูงแผนลําโพงมีขนาดเล็กและคอนขางแข็งจึงสามารถสั่นดวยความเร็วที่สูงสวนลําโพง
แบบวูฟเฟอร แผนลําโพงจะมีขนาดใหญ และคอนขางนิ่ม จึงสั่นดวยความเร็วต่ํา เพราะมีมวลมาก
อยางไรก็ตามเสียงทั่วไป มีความถี่กวาง คือ มีความถี่จากสูงถึงต่ํา ซึ่งเราจะเรียกวา มีความถี่ชวงกวาง
ถาเรามีแตลําโพงทวีทเตอร และวูฟเฟอร เราจะไดเสียงอยูในยานความถี่สูงกับต่ําเทานั้น ความถี่
ในชวงกลางจะหายไป เพื่อจะใหคุณภาพของเสียงออกมาทุกชวงความถี่ จึงจําเปนจะตองมีลําโพง
มิดเรนสดวยภายในตูลําโพงตูหนึ่งจึงมักจะเห็นลําโพงทั้งสามชนิดประกอบเขาดวยกัน

รูปที่ 2.8 ลําโพงทวีทเตอร
2 วูฟเฟอร คือลําโพงที่ทําหนาที่ขับความถี่เสียงต่ําสุดมักมีตูแยกตางหากและใชวงจรขยาย
สั ญ ญาณในตั ว ปกติ เ สี ย งที่ ค นเราสามารถได ยิ น อยู ใ นช ว งความถี่ 20Hz-20000 Hz(20KHz)

ความถี่ 20 Hz หมายถึง เราตอง สั่นลําโพง 20 ครั้ง ตอวินาทีความ ถี่ 20,000 Hz หมายถึงเรา
ตองสั่น ลําโพง 20,000 ครั้งตอวินาที เราจึงจะสามารถ ผลิต สรางเสียงใหดังผานลําโพงออกมา
ได ยิ่งตองการความดังมากเทาไหร ก็ยิ่งจะตองใหการขยับสั่นของลําโพง ในแตละครั้ง นั้นมี
ความ รุนแรงมากขึ้นเทานั้น

รูปที่ 2.9 วูเฟอร
2.5. 3. เมิดเรนส เปนลําโพงขนาดกลาง ถูกออกแบบมาเพื่อใหเสียงในชวงความถี่กลางๆคือไม
สูงหรือไมต่ํา

รูปที่ 2.10 มิดเรนส

2.5 มอเตอรปดน้ําฝน5
2.5.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมอเตอรปดน้ําฝน
1. มอเตอรปดน้ําฝนแบงตามวิธีการสรางสนามแมเหล็ก ( Field Generation ) ออกเปน 2 แบบคือ
1. แบบขดลวด ( Wound-Rotor Type ) แบบนี้ใชขดลวด พันรอบแกนเหล็กสรางสนามแมเหล็ก 2.
แ บ บ แ ม เ ห ล็ ก ถ า ว ร ( Ferrite Magne tType)แ บ บ นี้ ใ ช แ ม เ ห ล็ ก ถ า ว ร เ ฟ อ ไ ร ต ส ร า ง
สนามแมเหล็ก ปจจุบันมอเตอรแบบแมเหล็กถาวรไดถูกพัฒนาขึ้นและมีขนาดกระทัดรัดน้ําหนัก
เบามอเตอรกระแสตรงมีการใชแมเหล็กถาวรกันอยางกวางขวาง
2.5.2 เสนแรงแมเหล็กและสนามแมเหล็ก
แมเหล็ก (Magnet) ไดชื่อวาเปนหินนําทาง (Leading Stone) มีความสามารถดูดเหล็กได เมื่อนํามา
หอยแขวนดวยเชือก แทงแมเหล็กสามารถหมุนไดอยงอิสระ แตจะชี้ไปในทิศทางเดิม
ตลอดเวลา โดยชี้ไปในแนวสนามแมเหล็กโลก ตามขั้วสนามแมเหล็กที่มี 2 ขั้วคือ ขั้วเหนือ (Pole)
หรือขั้ว N และขั้วใต (South Pole) หรือ ขั้ว S เกิดขึ้นที่ปลายแตละดานของแทงแมเหล็ก ลักษณะ
แทงแมเหล็กชี้ไปในทิศสนามแมเหล็กโลก Northขั้วแมเหล็กแตละขั้วมีสนามแมเหล็ก (Magnetic
Field) เกิดขึ้น ความเขมของสนามแมเหล็กเกิดขึ้นมาที่ปลายขั้วทั้งสอง สนามแมเหล็กแผออกรอบ
ขั้วแมเหล็ก วิ่งเคลื่อนที่ประสานกันระหวางขั้วแมเหล็กทั้งสอง การเคลื่อนที่ของสนามแมเหล็กจะ
เคลื่อนที่จากขั้วเหนือ (N) ไปหาขั้วใต (S) เสมอ การเคลื่อนที่ดังกลาวทําใหเกิดเสนแรงแมเหล็ก
(Magnetic Line of Force) ขึ้นมา รอบแทงแมเหล็ก เสนแรงแมเหล็กและสนามแมเหล็ก แสดงดังรูป
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2.5.3 ชนิดของมอเตอรไฟฟา
มอเตอรไฟฟาแบงออกตามการใชของกระแสไฟฟาได 2ชนิดดังนี้
มอเตอรไฟฟากระแสสลับ(Alternating Current Motor) หรือเรียกวาเอ.ซี มอเตอร(A.C. MOTOR)
การแบงชนิดของมอเตอรไฟฟาสลับแบงออกไดดังนี้มอเตอรไฟฟกระแสสลับแบงออกเปน3 ชนิด
ไดแก
1. มอเตอรไฟฟากระแสสลับชนิด 1 เฟส หรือเรียกวาซิงเกลเฟสมอเตอร (A.C. Sing
Phase)
1.1 สปลิทเฟส มอเตอร(Split-Phase motor)
1.2 คาปาซิเตอร มอเตอร(Capacitor motor)
1.3 รีพัลชั่นมอเตอร(Repulsion-type motor)
1.4 ยูนิเวอรแวซลมอเตอร(Universal motor)
1.5 เช็ดเดดโพล มอเตอร(Shaded-pole motor)
2 มอเตอรไฟฟาสลับชนิด 2 เฟสหรือเรียกวาทูเฟสมอเตอร(A.C.Two phas Motor)
3 มอเตอรไฟฟากระแสสลับชนิด 3 เฟสหรือเรียกวาทีเฟสมอเตอร
2.5.4 หลักการของมอเตอร
เมื่ อ มี ก ระแสไฟฟ า ไหลผา นขดลวดจะเกิ ด การเหนี่ย วนํ า ให ข ดลวดกลายเปน แมเ หล็ ก
สนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นจะไปผลักหรือดูดกับแทงแมเหล็กที่อยูในมอเตอรทําใหแมเหล็กหมุนได
ความเร็วในการหมุนของมอเตอรจะขึ้นกับกระแสไฟฟาที่มอเตอรใชครับ(คือเมื่อเพิ่มความตางศักย
กระแสไฟฟาจะไหลไดเพิ่ม เพราะความตานทานเทาเดิม ความเร็วจะเพิ่มขึ้นดวย)
2.5.5 สวนประกอบที่จําเปน
1. ขดลวดพรอมแกนหมุนไดคลอง
2. แปรงสัมผัสนําไฟฟาเขาสูข ดลวด
3. แทงแมเหล็ก
4. ฐานและแทนยึดแกนหมุน
2.5.6 มอเตอรแบบอนุกรม (Series Motor)
คื อ มอเตอร ที่ ต อ ขดลวดสนามแม เ หล็ ก อนุ ก รมกั บ อาร เ มเจอร ข องมอเตอร ช นิ ด นี้ ว า
ซีรีสฟลด มีคุณลักษณะที่ดีคือใหแรงบิดสูงนิยมใชเปนตนกําลังของรถไฟฟารถยกของเครนไฟฟา
ความร็วรอบของมอเตอรอนุกรมเเมื่อไมมีโหลดความเร็วจะสูงมากแตถามีโหลดมาตอความเร็วก็จะ
ลดลงตามโหลดโหลดมากหรือทํางานหนักความเร็วลดลงแตขดลวดของมอเตอรไมเปนอันตรายจา
กคุณสมบัตินี้จึงนิยมนํามาใชกับเครื่งใชไฟฟาในบานหลายอยางเชนเครื่องดูดฝุนเครื่องผสมอาหาร

สวานไฟฟาจักรเย็บผาเครื่องเปาผมมอเตอรกระแสตรงแบบอนุกรมใชงานหนักไดดีเมื่อใชงานหนัก
กระแสจะมากความเร็วรอบจะลดลงเมื่อไมมีโหลดมาตอความเร็วจะสูงมากอาจเกิดอันตรายไดดังนั้
นเมื่อเริ่มสตารทมอเตอรแบบอนุกรมจึงตองมีโหลดมาตออยูเสมอ
2.5.7 มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบขนาน
หรือเรียกวาชันทมอเตอรมอเตอรแบบขนานนี้ขดลวดสนามแมเหล็กจะตอ(FieldCoil)
จตขนานกับขดลวดชุดอาเมเจอรมอเตอรแบบขนานนี้มีคณ
ุ ลักษณะมีความเร็วคงที่แรงบิดเริ่มหมุน
ต่ําแตความเร็วรอบ
2.5.8 มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบผสม
หรือเรียกวาคอมเปาวมอเตอร มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบผสมนี้ จะนําคุณลักษณะที่ดี
ของมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบขนานและแบบอนุกรมมารวมกันมอเตอรแบบผสมมีคุณลักษณะ
พิเศษคือมีแรงบิดสูงแตความเร็วรอบคงที่ตั้งแตยังไมมีโหลดจนกระทั้งมีโหลดเต็มที่มอเตอรแบบผ
สมมีวิธีการตอนขดลวดขนานหรือขดลวดชันทอยูวิธีวิธีหนึ่งใชตอขดลวดแบบชันทขนานกับอาเมเ
จอรเรียกวาชอทชันท
2.5.9 แมเหล็กไฟฟา
นักวิทยาศาสตรชาวสวีเดนชื่อ ฮันซ คริสเตียน เออรสเตด (Hans Christian Oersted) ได
คนพบความสัมพันธอยางหนึ่งโดยบังเอิญ ขณะที่เขาทําการทดลองปลอยกระแสผานเขาไปใน
เสนลวดตัวนําเสนหนึ่ง และมีเข็มทิศวางอยูใกลๆ กับเสนลวดที่มีกระแสไหลผาน เข็มทิศเกิดการ
บายเบนไปจากแนวเดิม เออรสเตดทดลองกลับทิศทางการไหลของกระแส เข็มทิศก็เกิดการบาย
เบนไปอีกเชนกัน โดยมีทิศทางตรงกันขามกับครั้งแรก เออรสเตดสรุปผลการทดลองครั้งนี้วา "เมื่อ
มีกระแสไหลผานเสนลวดตัวนํา จะเกิดเสนแรงแมเหล็กขึ้นมารอบ ๆ เสนลวดตัวนํานั้น" ลักษณะ
เส น แรงแม เ หล็ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น รอบเส น ลวดตั ว นํ า
เกิ ด ขึ้ น เป น ลั ก ษณะวงกลมล อ มรอบ
เสนลวดตัวนํา ลักษณะการเกิดเสนแรงแมเหล็กรอบเสนลวดตัวนํา แสดงดังรูป

รูปที่ 2.11 ลักษณะการเกิดเสนแรงแมเหล็กรอบเสนลวดตัวนํา

2.5.10 มอเตอรไฟฟาเบื้องตน
เราจะพบวาชีวิตประจําวัน การใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชหลายสิ่งหลายอยางเกี่ยวของ
กับการเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ เชน พัดลม เครื่องซักผา เครื่องปนผลไม เครื่องผสมอาหาร เครื่อง
คั้นน้ําผลไม และเครื่องดูดฝุนเปนตน เมื่อมองเขาไปภายในอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชเหลานั้น มี
สิ่งหนึ่งที่นํามาใชงานเหมือนกันและมีบทบาท สําคัญตอการทํางานของอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
เหมือนกัน สิ่งที่สําคัญสิ่งนั้นคือ มอเตอร (Motor)
มอเตอรคือเครื่องกลไฟฟา (Electormechanical Energy) ที่ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา
(Electric Energy) ใหเปนพลังงานกล (Mechanical Energy) ในรูปของการหมุนเคลื่อนที่ มี
ประโยชนในการนําไปใชงานไดอยางกวางขวาง ถูกนําไปรวมใชงานกับอุปกรณไฟฟา เครื่องมือ
ไฟฟา และเครื่องใชไฟฟาถึงประมาณ 80-90% ลักษณมอเตอรไฟฟา (Electric Motor) แสดงดังรูป

รูปที่ 2.12 มอเตอรไฟฟา
มอเตอรไฟฟามีโครงสรางเบื้องตนที่สําคัญ 2 สวนคือ สวนแมเหล็กถาวร และสวนของ
ขดลวดตัวนํา ซึ่งมีโครงสรางคลายกับเครื่องกําเนิดไฟฟา การทํางานของมอเตอรไฟฟาอาศัย
สนามแมเหล็ก 2 ชุดที่เกิดขึ้น ไดแก สนามแมเหล็กถาวร และสนามแมเหล็กไฟฟาของขดลวดตัวนํา
สงผลใหเกิดการผลักดันกันขึ้นของสนามแมเหล็กทั้งสอง ทําใหขดลวดตัวนําเคลื่อนที่ที่วางอยูกลาง
แมเหล็กถาวร เกิดการหมุนเคลื่อนที่ไปได การหมุนเคลื่อนที่ของขดลวดตัวนําและทิศทางการ
เคลื่อนที่
2.5.11 การทํางานของมอเตอรไฟฟา
มอเตอรไฟฟาที่ถูกผลิตขึ้นมาใชงานแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ มอเตอรไฟฟา
กระแสตรง (DC Motor) เปนมอเตอรที่ตองใชกับแหลงจายไฟฟากระแสตรง (DC Source) เปน
มอเตอรแบบเบื้องตนที่ถูกผลิตมาใชงาน และมอเตอรไฟฟากระแสสลับ (AC Motor) เปนมอเตอร
ที่ตองใชกับแหลงจายไฟฟากระแสสลับ (AC Source) มอเตอรชนิดนี้ถูกพัฒนามาจากมอเตอร
กระแสตรง เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางกวางขวางมากขึ้น

มอเตอรไฟฟากระแสตรงประกอบดวย แมเหล็กถาวร 2 ขั้ววางอยูระหวางขดลวดตัวนํา
ขดลวดตํานําจะไดรับแรงดันไฟตรงปอนใหในการทํางาน ทําใหเกิดอํานาจแมเหล็ก 2 ชุด มี
ขั้วแมเหล็กเหมือนกันวางใกลกัน เกิดแรงผลักดันทําใหขดลวดตัวนําหมุนเคลื่อนที่ได การทํางาน
เบื้องตนของมอเตอรไฟฟากระแสตรง แสดงดังรูปที่ 7.10

รูปที่ 2.13 แสดงการทํางานของมอเตอร

รูป ที่2.14 แสดงการทํางานของมอเตอร
จากรูปที่ 7.10 เปนการทํางานเบื้องตนของมอเตอรไฟฟากระแสตรง มีแรงดันไฟตรงจายผานแปรง
ถานไปคอมมิ วเตเตอร ผานไปใหขดลวดตัวนําที่อารเมเจอร ทําใหขดลวดอารเมเจอรเ กิ ด
สนามแมเหล็กไฟฟาขึ้นมา ทางดานซายมือเปนขั้วเหนือ (N) และดานขวาเปนขั้วใต (S) เหมือนกับ
ขั้วแมเหล็กถาวรที่วางอยูใกลๆ เกิดอํานาจแมเหล็กผลักดันกัน อารเมเจอรหมุนไปในทิศทางตาม
เข็มนาฬิกา พรอมกับคอมมิวเตเตอรหมุนตามไปดวย แปรงถานสัมผัสกับสวนของคอมมิวเตเตอร
เปลี่ยนไปในอีกปลายหนึ่งของขดลวด แตมีผลทําใหเกิดขั้วแมเหล็กที่อารเมเจอรเหมือนกับชั้ว
แมเหล็กถาวรที่อยูใกลๆอีกครั้ง ทําใหอารเมเจอรยังคงถูกผลักใหหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

2.5.12 สวนประกอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง
มอเตอรไฟฟากระแสตรงที่ผลิตมาใชงาน มีโครงสรางและสวนประกอบคลายกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟากระแสตรง มีสวนประกอบที่สําคัญเหมือนกัน มีรูปรางลักษณะภายนอกคลายกัน
แตกตางกันตรงการนําไปใชงาน โดยเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงจะทําใหเกิดไฟฟาในรูปของ
แรงดันไฟตรงออกมา สวนมอเตอรไฟฟากระแสตรงเมื่อจายแรงดันไฟตรงใหมอเตอร ทําให
มอเตอรหมุนเกิดพลังกลขึ้นมา สวนประกอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง แสดงดังรูปที่ 7.11

รูปที่ 2.15 สวนประกอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง

รูปที่ 2.16 ภาพขดลวดพันอยูรอบขั้วแมเหล็ก

สวนแรกแกนขั้ว(Pole Core)ทําดวยแผนเหล็กบางๆ กั้นดวยฉนวนประกอบกันเปนแทง
ยึดติดกับเฟรมสวนปลายที่ทําเปนรูปโคงนั้นเพื่อโคงรับรูปกลมของตัวโรเตอรเรียกวาขั้วแมเหล็ก
(PoleShoes)มีวัตถุประสงคใหขั้วแมเหล็กและโรเตอรใกลชิดกันมากที่สุดเพื่อใหเกิดชองอากาศนอย
ที่สุด เพื่อใหเกิดชองอากาศนอยที่สุดจะมีผลใหเสนแรงแมเหล็กจากขั้วแมเหล็กจากขั้วแมเหล็กผาน
ไปยังโรเตอรมากที่สุดแลวทําใหเกิดแรงบิดหรือกําลังดของโรเตอรมากเปนการทําใหมอเตอร มี
กําลังหมุน(Torque)

รูปที่ 2.17 ลักษณะของขั้วแมเหล็ก
สวนที่สอง ขดลวดสนามแมเหล็ก(Field Coil) จะพันอยูรอบๆแกนขั้วแมเหล็กขดลวดนี้ท
หนาที่รับกระแสจากภายนอกเพื่อสรางเสนแรงแมเหล็กใหเกิดขึ้น และเสนแรงแมเหล็กนี้จะเกิด
การหักลางและเสริมกันกับสนามแมเหล็กของอาเมเจอรทําใหเกิดแรงบิดขึ้น
1.แกนเพลา (Shaft) เปนตัวสําหรับยืดคอมมิวเตเตอร และยึดแกนเหล็กอารมาเจอร
(Armature Croe)ประกอบเปนตัวโรเตอรแกนเพลานี้จะวางอยูบนแบริง่ เพื่อบังคับใ หหมุนอยูใน
แนวนิ่งไมมกี ารสั่นสะเทือนได
2. แกนเหล็กอารมาเจอร (Armature Core) ทําดวยแผนเหล็กบางอาบฉนวน (Laminated
Sheet Steel)เปนที่สําหรับพันขดลวดอารมาเจอรซึ่งสรางแรงบิด (Torque)
3. คอมมิวเตเตอร (Commutator) ทําดวยทองแดงออกแบบเปนซี่แตละซี่มีฉนวนไมกา
(mica) คั่นระหวางซี่ของคอมมิวเตเตอร สวนหัวซี่ของคอมมิวเตเตอร จะมีรองสําหรับใสปลายสาย
ของขดลวดอารมาเจอร ตัวคอมมิวเตเตอรนี้อัดแนนติดกับแกนเพลา เปนรูปกลทรงกระบอ ก มี
หนาที่สมั ผัสกับแปรงถาน (Carbon Brushes) เพื่อรับกระแสจากสายปอนเขาไปยัง ขดลวดอารมา
เจอรพื่อสรางเสนแรงแมเหล็กอีกสวนหนึ่งใหเกิดการหักลาและเสริมกันกับเสนแรงแมเหล็กอีก
สวน ซึ่งเกิดจากขดลวดขัว้ แมเหล็ก ดังกลาวมาแลวเรียกวาปฏิกิริยามอเตอร (Motor action)
4. ขดลวดอารมาเจอร (Armature Winding) เปนขดลวดพันอยูใ นรองสลอท (Slot) ของ

แกนอารมาเจอร ขนาดของลวดจะเล็กหรือใหญละจํานวนรอบจะมากหรือนอยนัน้ ขึน้ อยูกับการ
ออกแบบของตัวโรเตอรชนิดนั้นๆ เพื่อที่จะใหเหมาะสมกับงานตางๆ ทีตองการ ควรศึกษาตอไปใน
เรื่องการพันอารมาเจอร (Armature Winding) ในโอกาสตอไป แปรงถาน (Brushes)

รูปที่ 2.18 แปรงถาน
2.6 หมอแปลงไฟ 6
2.6.1 หมอแปลงไฟฟาหมอแปลงไฟฟาชนิดแปลงแรงดันลง
ถาแรงดันไฟฟาทางดานทุตยิ ภูมิ ( ES) มีคานอยกวาแรงดันไฟฟาทางดานปฐมภูมิ ( EP)
จะเรียกหมอแปลงชนิดนี้วา หมอแปลงไฟฟาชนิดแปลงแรงดันลง ( Step-Down Transformer ) หรือ
ES < EP ดังแสดงในรูป ซึ่งคาแรงดันไฟฟาทางดานทุตยิ ภูมิมีคาเทากับ

รูปที่ 2.19 สัญลักษณขอหมอแปลงไฟฟา
ดังนั้นจะเห็นวาหมอแปลงไฟฟาสามารถที่จะแปลงแรงดันไฟฟากระแสสลับทางดานปฐม
ภูมิใหเปนคาแรงดันใดๆโดยการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนจํานวนรอบของขดลวดภายในหมอแปลง
เทานั้น
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หมายเหตุ คาสัมประสิทธิ์ความเหนี่ยวนํา ( k) จากสมการนี้จะสมมติใหมีคาเทากับ 1
เสมอ ซึ่งหมายความวา แกนที่ใชพันขดลวดของ หมอแปลงไฟฟา เปนแกนเหล็ก ( k = 1)
2.6.2 กําลังงานไฟฟาและคาอัตราสวนของกระแสไฟฟา
กําลังงานที่ไดจากดานทุติยภูมิของ หมอแปลงไฟฟา ใดๆ จะมีคาเทากําลังงานที่มาจากดาน
ปฐมภูมิเสมอ ( PP = PS) และ กําลังงาน ( Power) สามารถคํานวณไดจากสูตร P= E X I ซึ่งถา
แรงดันไฟฟาเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะทําใหกระแสไฟฟา เปลี่ยนแปลงลดลงหรือเพิ่มขึ้นในทิศทาง
ตรงกันขามกับแรงดันไฟฟาโดยอัตโนมัตทิ ั้งนี้เพื่อที่จะทําใหกําลังงานที่ไดมีคา
คงที่ตลอดเวลาตัวอยางเชนถาแรงดันไฟฟาทางดานทุติยภูมิมคี าเพิ่มขึ้น
กระแสไฟฟาทางดาน ทุติยภูมิมีปริมาณลดลง
กําลังงานดานอินพุต

จะทําให

จึงจะทําใหกําลังงานดานเอาตพุตมีคาเทากับ

สําหรับกําลังงานทางดานปฐมภูมิก็จะมีการ เปลี่ยนแปลงทั้งแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา
ในลักษณะเดียวกันกับ ดาน ทุติยภูมิ และทําให PS = PP ซึ่งแสดงวากําลังงานที่ไดออกมานั้นไม
สามารถ จะเกิดขึ้นไดมากกวากําลังงานทีป่ อน เขาไป ดังนั้นจึงสรุปไดวา อัตราสวนของ
กระแสไฟฟา จะเปนสัดสวนผกผันกับอัตราสวนของแรงดันไฟฟา

และจากการที่ อั ต ราส ว นของกระแสไฟฟ า เป น สั ด ส ว นผกผั น กั บ อั ต ราส ว นของ
แรงดันไฟฟา ดังนั้นจึงเปนสัดสวนผกผันกับ อัตราสวนจํานวนรอบของขดลวดดวยเชนกัน

จัดสมการใหมใหอยูใ นรูปของความสัมพันธระหวาง อัตราสวนของกระแสไฟฟาและจํานวน
รอบของขดลวด จะไดสมการ ใหมซึ่งใชในการคํานวณหากระแสไฟฟาทางดานทุตยิ ภูมิ ดังนี้

2.6.3 หมอแปลงไฟฟา ( Transformer) เปนอุปกรณทใี่ ชเปลี่ยนระดับแรงดันใหสูงขึ้น
หรือต่ําลงตามตองการ ภายในประกอบดวยขดลวด 2 ชุดคือ ขดลวดปฐมภูมิ ( Primary winding)
และ ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary winding) แตสําหรับ
2.6.4 หมอแปลงกําลัง ( Power Transformer ) ขนาดใหญบางตัวอาจมีขดลวดที่สาม
เพิ่มขึ้นคือขด Tertiary winding ซึ่งมีขนาดเล็กกวาขด Primary และ Secondary และแรงดันที่แปลง
ออกมาจะมีคาต่ํากวาขด Secondary

รูปที่ 2.20 หมอแปลงกําลัง
2.6.5 ชนิดของหมอแปลง
หมอแปลงไฟฟากําลัง ( Power Transformer )
2. หมอแปลงจําหนาย ( Distribution Transformer )
3. หมอแปลงสําหรับเครื่องมือวัด ( Instrument Transformer )
4. หมอแปลงสําหรับความถี่สูง ( High frequency Transformer )
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2.6.6 สําหรับ หมอแปลงจําหนาย
ทั่วไป ของการไฟฟาสวนภูมิภาคแบงออกเปน 2 ระบบคือ
1. ระบบ 1 เฟส 3 สาย มีใชงาน 4 ขนาดคือ 10 KVA , 20 KVA , 30 KVA , 50 KVA
2. ระบบ 3 เฟส 4 สาย มีหลายขนาดไดแก 30, 50, 100, 160, 250, 315, 400, 500, 1000,
1250, 1500, 2500 K

หมอแปลง ที่ติดตั้งเพื่อจายกระแสไฟฟาทั่วไปของการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดใหใชไดตั้งแต
ขนาด 10 KVA. 1 เฟส จนถึง 250 KVA. 3 เฟส (ยกเวน 30 KVA. 3 เฟส) นอกเหนือจากนี้เปน หมอ
แปลง ที่ติดตั้งใหผูใชไฟเฉพาะราย
2.6.7 อุปกรณประกอบหมอแปลง
1. ฟวส(Fuse) ทําหนาที่ปองกันอุปกรณไฟฟาหรือระบบ จากภาวะกระแสเกินพิกัด
(overcurrent) หรือลัดวงจร ( short circuit) มีทั้งฟวสแรงสูงติดตั้งทางดาน Primary และฟวสแรงต่ํา
ติดตั้งทางดานsecondary ฟวสแรงสูง Dropout Fuse ฟวสแรงต่ํา

รูปที่ 2.21 อุปกรณประกอบหมอแปลง
2. ลอฟา ( Lightning Arrester) ทําหนาที่ปอ งกันอุปกรณหรือระบบและสายสงมิใหไดรับ
ความเสียหายจากภาวะ แรงดันเกิน ( over voltage) ที่เกิดจากฟาผาหรือการปลดสับสวิตซ

รูปที่ 2.22 ลอฟาแรงสูง ( HV. Arrester) ลอฟาแรงต่ํา ( LV. Arrester)
อารคซิ่งฮอรน ( Arcing Horn) เปนอุปกรณปองกันหมอแปลงมิใหชํารุดเสียหายจากภาวะ
แรงดันเกินที่เกิดจากฟาผา สําหรับระยะ air gap ของ arcing horn ที่บุชชิ่งแรงสูงของหมอแปลงตาม
มาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดดังนี้
3.1 ระบบ11KV.ระยะหาง8.6เซนติเมตร
3.2 ระบบ22KV.ระยะหาง15.5เซนติเมตร
3.3 ระบบ33KV.ระยะหาง22.0เซนติเมตร

2.6.9 น้ํามันหมอแปลงมีหนาที่2ประการคือ
4.1 เปนฉนวนไฟฟา โดยปองกันกระแสไฟฟากระโดดจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ถาเทียบกับ
อากาศแลว น้ํามัน หมอ แปลง จะทนแรงดันไดสูงกวาหลายเทา ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับคุณภาพของน้ํามัน
หมอแปลงนั้น ดังนั้นถาเราจุม ตัวนําลงในน้ํามัน ก็จะสามารถวางไวใกลกันไดโดยไมลัดวงจ ระบาย
ความรอน โดยที่น้ํามันเปนของเหลวจึงสามารถเคลื่อนตัวมาถายเทความรอนใหแกอากาศรอบหมอ
แปลงไดดี , ทําใหขดลวดและแกนเหล็กของหมอแปลงระบายความรอนได , ทําใหฉนวนที่พนั หุม
ขดลวดทนตอ ความรอนสูงได และทําใหฉนวนไมรอนจัดเกินไปชวยยืดอายุการใชงานของหมอ
แปลงใหนานขึ้น
5. ซิลิกาเจล ( Silica gel) มีลักษณะเปนเม็ดเล็กๆ สีฟาหรือน้ําเงินบรรจุอยูในกระเปาะขาง
ถัอะน้ํามัน หมอแปลง ทําหนาที่ชวยดูดความชื้นในหมอแปลง ถาเสื่อมคุณภาพจะกลายเปนสีชมพู

รูปที่ 2.23 ซิลิกาเจล ( Silica gel)
2.6.10 การปลดไฟฟาออกจากหมอแปลง
1. ควรใชไมชักฟวสปลด dropout fuse เทานั้น ไมควรใชไมชนิดอื่นแทนและไมชักฟวส
ตองอยูในสภาพดีไมเปยกชื้นและตองใสถุงมือยางและถุงมือหนังทุกครั้ง
2. ยืนอยูในที่มั่นคงมิใหเสียการทรงตัวขณะที่ยกไมชักฟวสหรือไมชักฟวสโนมลงขณะชัก
ออก
3. การปลดแรงสูงออก ควรชักดวยความเร็วพอประมาณ เพื่อลดการอารกที่เกิดขึ้น อันเปน
เหตุใหหนาสัมผัสชํารุด และใหชักเฟสที่อยูหางจากเสากอน
4. กรณีอุปกรณปองกันดานแรงต่ําของ หมอแปลง ใชคัทเอาทแรงต่ําแบบฟวสธรรมดา ให
ปลดแรงสูงกอนแลวจึงปลดแรง ต่ํา เพราะการอารกขณะชักที่แรงต่ําจะเปนอันตรายแกผูชัก
มากกวาแรงสูง เนื่องจากผูปฏิบัติอยูใกลอุปกรณแรงต่ํามาก
5. กรณีอุปกรณปองกันดานแรงต่ําของหมอแปลงใช LT switch แบบการไฟฟาสวนภูมิภาค
ใหปลดดานแรงต่ํากอน
6. ทํากราวดและช็อตแรงต่ําระบบจําหนาย เพื่อปองกันแรงดันไฟจายยอนกลับจากผูใชไฟ

2.6.11 การสับไฟฟาเขาหมอแปลง
1. ปลดสายช็อตและกราวดที่ทําไวในระบบจําหนาย
2. กรณีอุปกรณปองกันดานแรงต่ําของ หมอแปลง ใชคัทเอาทแรงต่ําแบบฟวสธรรมดาให
สับสวิตซคัทเอาทแรงต่ํากอน สับแรงสูง
3. กรณีอุปกรณปองกันดานแรงต่ําของหมอแปลงใช LT switch แบบการไฟฟาสวนภูมิภาค
ใหสับสวิตซแรงต่ําหลังสับ แรงสูง
4. การสับจายแรงสูง-แรงต่ํา ตองทําดวยความระมัดระวัง เที่ยงตรงและรวดเร็วใหไดในครั้ง
เดียวเพื่อมิใหเกิดอารกมาก และใหสับจายเฟสที่อยูใกลเสากอน
2.6.12 การขึ้นปฏิบัติงานบนนั่งรานหมอแปลง
1. ตองระวังการจายยอนทางของกระแสจากดานแรงต่ํา ดังนั้นเมื่อปลดสวิตซดานแรงสูงแรงต่ําแลว ตองตอลงดินดาน แรงต่ําดวย เพื่อใหแนใจวาไมมีกระแสไหลยอนไดอีก
2. ตองไมสัมผัสตัวถังหมอแปลง หรือยืนบนหมอแปลงขณะปฏิบัติงานใกลแนวสายที่ยังมี
กระแสไฟฟา
3. ระวังน้ํามัน หมอแปลง ที่อาจรั่วซึมบนนั่งรานและทําใหลื่นขณะปฏิบัติงาน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการ

โครงการโตะสอนเอนกประสงการที่ตองศึกษาหลักการภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคู
ไปดวยกัน เพื่อใหเกิดความพรอม ความเขาใจมากยิ่งขึ้นในการทําโครงการ จึงจําเปนตองมีการวาง
แผนการคนขอมูล รวบรวมขอมูลและดําเนินงานตางๆเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
สัปดาหที่ 1
รวบรวมสมาชิกในกลุม เพื่อปรึกษากันรวมความคิดกันในกลุมรวมเสนอความคิดเกี่ยวกับ
โครงการที่ จ ะจั ด ทํ า ผลสรุ ป ที่ ไ ด จ ากสมาชิ ก ในกลุ ม มี ค วามเห็ น ตรงกั น ว า จะทํ า โต ะ สอน
เอนกประสงคแลว นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษากอนขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาแลวเสนอตอ
คณะกรรมการการประเมินโครงการผลสรุปวาอนุมัติใหทําโครงการตอไป
สัปดาหที่ 2
คนควาและรวบรวมหาขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดทํา และจัดหาอุปกรณที่หามาไดและ
วางแผนขั้นตอนการดําเนินการทํางาน
สัปดาหที่ 3
ทําการสั่งซื้ออุปกรณที่จะนํามาจัดทําโครงการและอุปกรณที่เกี่ยวของ
สัปดาหที่ 4
ออกแบบชิ้นงานและแกะลายวงจรควบคุมการหมุนไปขางหนา และหมุนกลับหลังของ
มอเตอรปดน้ําฝน และเริ่มลงอุปกรณในวงจร

รูปที่ 3.1 ออกแบบชิ้นงาน

รูปที่ 3. 2 แสดงการลงอุปกรณ

สัปดาหที่ 5

การจัดทําเอกสารและคนหาขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการ

รูปที่ 3.3 การจัดทําเอกสาร

สัปดาหที่ 6
ทําการประกอบ ลงอุปกรณในโตะตามตําแหนงที่จดั ไว มีเครื่องขยายเสียง เครื่องเลนดีวีดี
ตัวรับสัญญาณไมลลอย ลําโพง

รูปที่ 3.4 ทําการเอาอุปกรณลงในโตะ

สัปดาหที่ 7

เตรียมอุปกรณที่มีแลวทําการเจาะ การบัดกรียายตําแหนงจุดอินพุด จุดเอาตพุตของ
อุปกรณตามความตองการและความเหมาะสมกับพื้นที่ ที่จะวางอุปกรณนั้น

รูปที่ 3.5 แสดการทดสอบเครื่องขยายเสียง
สัปดาหที่ 8
ทําการติดตั้งเครื่องขยายเสียง เครื่องเลนดีวีดี ตัว รับสัญญาณไมลลอย และลําโพง
วางตามตําแหนงใหถูกและทดสอบและแกไขอุปกรณที่ขัดของ

รูปที่ 3.6 แสดงการติดตั้งและทดลอง
สัปดาหที่ 9

ปรับปรุงแกไขงานเชน ตัวรับสัญญาณไมลลอย เพราะไมตรงตามที่กําหนดไวลําบากตอน
ลงอุปกรณ เก็บอยากลําบากการใชงานจึงตองแกไขเพื่อที่จะไดเก็บลงตําแหนงงาย

รูปที่ 3.7 แสดงการตอหัวแจคเสียบออกจากตัวเครื่อง
สัปดาหที่ 10
ทําการตอสายแจคเสียบของตัวรับสัญญาไมลลอย เพื่อที่จะเอาไปลงในโตะตามตําแหนง
ของตัวรับสัญญาณ

รูปที่ 3.8 แสดงการตอสายอุปกรณตางๆ

สัปดาหที่ 11
รออุปกรณที่ยังขาดเหลื่ออยู และในขณะรอทําการทดลองอุปกรณที่ติดตั้งแลวเพื่อที่จะใหมี
ความมั่นใจตอนใชงานจริง

รูปที่ 3.9 แสดงการทดลองโตะ
สัปดาหที่ 12
ติดตั่งอุปกรณที่มาทีหลังลงในโตะและทําการทดลอง

สัปดาหที่ 13
ทดลองโตะสอนอเนกประสงคแบบสมบูรณแบบแลวเพื่อที่จะนําเสนอชิ้นงาน

รูปที่ 3.10โตะสอนเอนกประสงคสมบูรณแบบ

สัปดาหที่ 14
ทําการเก็บรายละเอียดและขอมูลตางฯที่เกี่ยวของเพื่อที่จะนําเสนอสอบโครงการ

รูปที่ 3.11 แสดงการเก็บขอมูลตางๆ
สัปดาหที่ 15
สอบโครงการ
สัปดาหที่ 16
นําเสนอโครงการในวันวิชาการ

บทที่ 4
ผลการดําเนินงาน
จากที่คณะผูจัดทําโครงการไดจัดทําโตะสอนเอนกประสงคมาแลวเปนเวลาหนึ่งภาคเรียน
หรือ 14-16 สัปดาห ผลการทดลองมาเปนที่นาพึงพอใจของคณะผูจัดทําคือ โตะสอนเอนกประสงค
สามารถใชในการเรียนการสอนในโรงเรียนไดตามจุดประสงค
ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองของโตะสอนอเนกประสงค
ครั้งที่
1
2
3

ผลการทดลอง
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณอื่นฯทํางาน
ปกติดี
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณอื่นฯทํางาน
ปกติดี
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณอื่นฯทํางาน
ปกติดี

หมายเหตุ
สังเกตจากการเปดทดลองดูและ
เทศ เสียงดู
สังเกตจากการทดลองดูนานๆไม
มีอาการใดๆเกิดขึ้น
สั่งเกดจากการทดรองบอยๆครั้ง

วิธีการใชงานโตะสอนเอนกประสงค
1. ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องเลนในโตะทุกอยาง
2. ฝกตอเครื่องเลนในโตะกอนใชงาน
3. ใชเครื่องขยายเสียงทุกครั้งหลังจากใชเสร็จควรปดเสียงใหสุด
4. เมื่อใชงานเสร็จไมควรเปดสวิตชไวควรปดสวิตชกอนแลวถอดปลั๊กทุกครั้ง

แบบประเมิน
โครงการโตะสอนอเนกประสงค
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองความพึงพอใจ
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปางกลาง

ระดับชั้น
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รายการที่ประเมิน
ชิ้นงานมีความนาสนใจ
ความเหมาะสมของเนื้อหา
โครงสรางของชิ้นงานมีความมาตรฐาน
ลักษณะของชิน้ งานมีความเรียบรอยดี
ชิ้นงานและชือ่ โครงการมีความสัมพันธกนั
เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น
ความนาสนใจของชิ้นงาน
การใชงานมีวธิ ีใชที่เขาใจงาย
ชิ้นงานมีความเหมาะสมกับความรูของคณะ
ผูจัดทํา
คณะผูจัดทํามีความคิดริเริ่มสรางสรรค

2 = นอย

ปวส.1

ปวส.2

5

ความพึงพอใจ
4 3 2

1 = นอยที่สุด

อื่นๆ........

1 หมายเหตุ

ความคิดเห็น
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

สรุปผลการประเมิน
หมายเหตุ
5 = มากที่สุด

4 = มาก

3 = ปานกลาง

ที่

รายการ

1
2

ชิ้นงานมีความนาสนใจ
ความเหมาะสมของเนื้อหา

3
4
5

โครงสรางของชิ้นงานมีความมาตรฐาน
ลักษณะของชิน้ งานมีความเรียบรอยดี
ชิ้นงานและชือ่ โครงการมีความสัมพันธ
กัน
เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น
ความนาสนใจของชิ้นงาน
การใชงานมีวธิ ีใชที่เขาใจงาย
ชิ้นงานมีความเหมาะสมกับความรูของ
คณะผูจัดทํา
คณะผูจัดทํามีความคิดริเริ่มสรางสรรค

6
7
8
9
10

2 = นอย 1 = นอยมาก

ความพึงพอใจ
รวม
5 4 3 2 1
8 9 3 - - 85
5 11 2 2 - 79
4 14 2 - 6 8 6 - -

82
80

เฉลี่ย อ ยู ใ น
เกณฑ
4.25 มาก
3.95 ปาน
กลาง
4.10 มาก
4.00 มาก

7 10 3 - -

84

4.20

มาก

9
9
9
8

-

86
86
84
80

4.30
4.30
4.20
4.00

มาก
มาก
มาก
มาก

7 - -

78

3.90

ปาน
กลาง

8
8
7
8

5 8

3
3
3
4

1
-

ตารางที่ 4.2 สรุปผลการประเมิน

ลงชื่อ.......................................................
(........................................................)
ผูรับรอง

บทที่ 5
สรุปผลการดําเนินงาน
อภิปรายผลของโครงการ
จากการที่คณะผูจัดทําโครงการโตะสอนเอนกประสงคก็ปรากฏวาคณะผูจัดทําไดประมวล
ความรูที่ไดเรียนมาเปนระยะเวลา 3 ป มาใชในการทําโครงการนี้ขึ้นมา ไดเรียนรูจักการทํางานเปน
กลุมตอ งมีค วามสามั ค คีภ ายในกลุ ม ช ว ยเหลือซึ่ งกั น และกั นของสมาชิ ก ในกลุม จนสามารถทํ า
โครงการนี้ออกมาไดสมบูรณแบบ
ปญหาและอุปสรรค
1. อุปกรณบางอยางหาซื้อยาก
2. ใชงบประมาณมากเนื่องจากความผิดพลาดของชิ้นงาน
3. รวบรวมสมาชิกในกลุมยากอยูตางที่กัน
4. เสียเวลาในการรออุปกรณที่สั่งชื้อมาก
ขอเสนอแนะจากผูจัดทํา
คณะผูจัดทําควรศึกษา อุปกรณที่เกี่ยวของกับของโตะสอนเอนกประสงคหลักการทํางาน
ของเครื่องใหเขาใจมากกวานี้เพื่อที่จะมีการพัฒนาอุปกรณใหมีการทํางานที่สมบูรณมากกวานี้ ทาง
คณะผูจัดทําหวังวาคงมีผูสนใจในการทํางานนี้หรือมีการประยุกตดัดแปลงไปทําประโยชนมากกวา
นี้ในอนาคตขางหนา

บรรณานุกรม
http://community.thaiware.com/lofiversion/index.php/t270366.html
http://www.rmutphysics.com/charud/howstuffwork/amplifier/amplifiethai
htt p://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=238.0;wap
www.rmutphysics.com/charud/specialnews/.../speaker.htm
edu.e-tech.ac.th/exam1/bottee9.htm
www.kingsolder.com/electronics/equipment/transformer.asp
www.overhornsound.co.th/
www.caraudionetwork.com/
www.thevoice9d.com
www.spksound.co.th

ภาคผนวก ก

แสดงการออกแบบและลงอุปกรณในแพนปม

แสดงการลงอุปกรณในแผนวงจรและในโตะ

นายนพอนันต วงศปนะ

แสดงการ เตรียมพื้นที่ลงอุปกรณในโตะ

นายประสานศิลป มาตสุด

แสดงการแกไขตัวรับสัญญาณไมคลอย

นายศุภมิตร กระสินธุอํารุง

แสดงการแกไขเครื่องขยายเสียง

นายสมชาติ

แสดงการจัดทําเอกสาร

แสดงการลงอุปกรณในโตะ

แสดงการ โชวงานสมบูรณแบบ

แสดงการทดลองโตะสอนเอนกประสงค

ประวัติผูจัดทํา

ชื่อ – นามสกุล

นายนพอนันต วงศปนะ

ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ป ที่เกิด
อายุ
ที่อยู (ปจจุบัน)
เบอรโทรศัพท

7 เมษายน 2534
19 ป
46 หมู 5 ต.หวยโรง อ.รองกวาง จ.แพร 54140
084-8090903

ประวัติการศึกษา
ป พ.ศ. 2546
ป พ.ศ. 2549
ป พ.ศ. 2552

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหวยโรงนอก
ต.หวยโรง อ.รองกวาง จ.แพร
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหวยโรงนอก
ต.หวยโรง อ.รองกวาง จ.แพร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ต.ลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง

ประวัติผูจัดทํา

ชื่อ – นามสกุล

นายประสานศิลป มาตสุด

ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ป ที่เกิด
อายุ
ที่อยู (ปจจุบัน)
เบอรโทรศัพท

9 มีนาคม 2535
17 ป
24/2 หมู 4 ต.แมยางฮอ อ.รองกวาง จ.แพร
080-0794667

ประวัติการศึกษา
ป พ.ศ. 2546
ป พ.ศ. 2549
ป พ.ศ. 2552

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานแมยางเปยว
ต.แมยางฮอ อ.รองกวาง จ.แพร
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานแมยางเปย ว
ต.แมยางฮอ อ.รองกวาง จ.แพร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ต.ลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง

ประวัติผูจัดทํา

ชื่อ – นามสกุล

นายศุภมิตร

กระสินธอํารุง

ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ป ที่เกิด
อายุ
ที่อยู (ปจจุบัน)
เบอรโทรศัพท

6 ธันวาคม 2534
18 ป
36/1 หมู 13 ต.อมกอย อ.อมกอย จ.เชียงใหม 50310
085-6259939

ประวัติการศึกษา
ป พ.ศ. 2546
ป พ.ศ. 2549
ป พ.ศ. 2552

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานแมตอม
ต.อมกอย อ.อมกอย จ. เชียงใหม
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานแมตอม
ต.อมกอย อ.อมกอย จ. เชียงใหม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ต.ลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง

ประวัติผูจัดทํา

ชื่อ – นามสกุล

นายสมชาติ

-

ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ป ที่เกิด
อายุ
ที่อยู (ปจจุบัน)
เบอรโทรศัพท

1 ธันวาคม 2533
19 ป
51/ช หมู 9 ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก 63170
0876707423

ประวัติการศึกษา
ป พ.ศ. 2546
ป พ.ศ. 2549
ป พ.ศ. 2552

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนผูหญิงวิไล อํามาตายกุล
ต.แมจนั อ.อุม ผาง จ.ตาก
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทานผูหญิงวิไล อํามาตายกุล
ต.แมจัน อ.อุม ผาง จ.ตาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ต.ลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง

