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                             จุดประสงค์หลักของระบบ PA 
 
- ท าให้คนได้ยินดังชัดเจนขึ้น หรือได้ยินเสียงโดยทั่วถึงกัน ( หลักของบริการแบบ 
  สาธารณะ    เพื่อคนหมู่มาก ) 
- ท าให้เสียงดังข้ึนเพื่อเหตุผลด้านศิลป์ เพื่อให้คนสนใจหรือตื่นเต้นในพลังเสียงที่เหนือ    
  ธรรมชาต ิ
- ท าให้คนสามารถได้ยินเสียงในบริเวณที่ต้องควบคุมจากระยะไกลด้วยการส่ง  
  สัญญาณเสียงไปขยายให้คนในอีกพื้นที่หนึ่งได้ยินพร้อมกันกับพื้นที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง 
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ความถ่ีเสียงในช่วงต่าง ๆ 

เสียงกลาง เสียงสูง 

ความถี่เสียงที่หูมนุษย์รับรู้ได้ คือ 20 Hz – 20,000 Hz 
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Audio signal Input  Amplifier Audio signal Output  
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ไมโครโฟน คืออุปกรณ์รับเสียงแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า 
ชนิดของไมโครโฟน แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
 1.แบบไดนามิก 
 2.แบบคอนเดนเซอร์ ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อให้ไมโครโฟนท างาน 

 
 

ส่วนประกอบของไมโครโฟน  
 
 

 
 

ตัวกรองลม 
 
 

 
 

ตัวไมค ์
 
 

 
 
 
 

 
 

จุดต่อสายสัญญาณแบบ XLR 
 
 

 
 

จุดต่อสายสัญญาณ 
 
 

 
 

Voice 
 
 

1. ทดสอบเสียงโดยการพูด ไม่เคาะหรือเป่าไมโครโฟน 
2. อย่าให้ไมโครโฟนล้มหรือตกเป็นอันขาด 
3. ไม่ควรพูดใกล้หรือห่างไมโครโฟนเกินไป โดยทั่ว ๆ ไปจะพูดห่างประมาณ 1-4 นิ้ว ถ้า  
   ไมโครโฟนรับเสียงไวมากควรพูดห่างประมาณ 6-12 นิ้ว 
4. ควรติดตั้งไมโครโฟน ให้ห่างจากล าโพง ถ้าจ าเป็นจะต้องอยู่ใกล้กัน ควรหันหน้า ล าโพงหนี 
   ออกไปไม่ให้มาตั้งฉากกับไมโครโฟน 
5. ไม่ควรให้ไมโครโฟนเปียกน้ าหรือของเหลว 
6. หลังจากเลิกใช้ไมโครโฟนควรเก็บใส่กล่องไว้ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และ การ 
    กระทบกระเทือน 
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2. ส่วนขยายสัญญาณ ( Amplifier )  
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ  Pre amp และ Main amp  

Pre amp  Main amp  

Mixer 
Power amp 

3. ส่วนสัญญาณขาออก ( Audio signal Output )  
     ได้แก่ ล าโพง 

Driver หรือดอกล าโพง 
ตู้ล าโพง 

Woofer Midrange Tweeter 
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Audio signal Input  Amplifier Audio signal Output  

ไมโครโฟน 

คอมพิวเตอร์ 

Pre amp หรือ Mixer 

Main amp หรือ Power amp 

ล าโพง 

สายสัญญาณและขั้วต่อ 
ในระบบเสียงจะใช้สายน าสัญญาณ เรียกว่า Audio Cable มีคุณสมบัติป้องกันคลื่นสัญญาณตา่ง ๆ ในอากาศไม่ให้เข้ามา
ในระบบเสียงอันจะท าให้มีเสียงรบกวนในระบบ ส่วนข้ัวต่อสายจะมีหลายแบบต่างกันแล้วแต่จะอยู่ในส่วนใดของระบบ 

ขั้วต่อแบบ XLR ใช้กับไมโครโฟนและเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครื่องในระบบเสียง  

ขั้วต่อ XLR ตัวเมีย  

ขั้วต่อ XLR ตัวผู ้ 

ขั้วต่อ XLR ตัวเมีย  

ขั้วต่อ XLR ตัวผู ้ 
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สายสัญญาณและขั้วต่อ 
ในระบบเสียงจะใช้สายน าสัญญาณ เรียกว่า Audio Cable มีคุณสมบัติป้องกันคลื่นสัญญาณตา่ง ๆ ในอากาศไม่ให้เข้ามา
ในระบบเสียงอันจะท าให้มีเสียงรบกวนในระบบ ส่วนข้ัวต่อสายจะมีหลายแบบต่างกันแล้วแต่จะอยู่ในส่วนใดของระบบ 

ขั้วต่อแบบ Minijack ใช้ต่อสัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์เขา้สู่ระบบเสียง โดยปลายสายอีกด้านจะเป็นแบบ RCA 
หรือแบบ Phone  

ขั้วต่อ RCA ขั้วต่อ Minijack ขั้วต่อ Minijack ขั้วต่อ Phone 

จุดต่อไมโครโฟน 

จุดต่อเสียงจาก
คอมพิวเตอร์ 

Fader slide Main slide 
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จุดต่อสัญญาณแบบ XLR ส าหรับไมโครโฟน 
จุดต่อสัญญาณแบบ Phone ส าหรับเสียงจาก

คอมพิวเตอร์ 

การต่อสายไมโครโฟน  

1.Fader slide ลดลงสุด 

2.ต่อสายสัญญาณเข้า  

3.เลื่อน Fader slide ขึ้นทีละนิดจนได้ความดังที่เหมาะสม  
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การต่อสายสัญญาณเสียง
คอมพิวเตอร์  

1.Fader slide ลดลงสุด 

2.ต่อสายสัญญาณเข้า  

3.เลื่อน Fader slide ขึ้นทีละนิดจนได้ความดังที่เหมาะสม  

- ก่อนต่อสายสัญญาณเข้ากับ Mixer ต้องเลื่อน Fader slide ลงให้สุดก่อนทุกครั้ง 
- ยังไม่ต้อง Play หรือส่งสัญญาณเสียงเข้าเพ่ือป้องกันสัญญาณอาจจะแรงจน Overload 
- เมื่อต่อสายสัญญาณเสร็จจึง Play หรือส่งสัญญาณเสียงเข้า 
- เลื่อน Fader slide ขึ้นช้า ๆ ฟังเสียงให้ได้ความดังที่เหมาะสม 
- เมื่อใช้งานเสร็จให้เลื่อน Fader slide ลงให้สุดทุกครั้ง 
- เมื่อต้องการถอดสายสัญญาณออกต้องเลื่อน Fader slide ลงให้สุดก่อนทุกครั้ง 
 
 

Fader slide  
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สัญญาณกระชากอย่างรุนแรง ( Overload ) 
อาการ : มีเสียงดังรุนแรงออกล าโพงจากการเสยีบหรือถอดสายสญัญาณ 
สาเหตุ : จากการถอดหรือเสยีบสายสัญญาณเสียงโดยที่ Fader slide ไม่ได้อยู่                               
           ต าแหน่งต่ าสุด ท าให้มีสัญญาณเสียงที่รุนแรงเข้าสูร่ะบบ 
ความเสียหาย : ล าโพงขาด Power amp เสียหาย อุปกรณ์ต่อร่วมในระบบเสียหาย 
การแก้ไข : เลื่อน Fader slide ลงให้ต่ าสุดก่อนกระท าการใด ๆ ต่อไป 
การป้องกัน : ก่อนและหลังการใช้งานทกุคร้ังให้เลือ่น Fader slide ลงให้อยู่ต าแหน่ง     
                ต่ าสุดทุกคร้ัง 

Fader slide  

ไมคห์อน ( Feedback ) 
อาการ : มีเสียงหวีดหอนออกล าโพง 
สาเหตุ : จากสัญญาณเสียงจากล าโพงย้อนกลับเข้าไมโครโฟนสู่ระบบเสยีง ต าแหน่ง 
           ไมโครโฟนอยู่หน้าล าโพง 
ความเสียหาย : ล าโพงขาด Power amp เสียหาย อุปกรณ์ต่อร่วมในระบบเสียหาย 
การแก้ไข : เลื่อน Fader slide ลงให้ต่ าเพื่อลดความไวในการรับเสียงของไมโครโฟน    
              หลีกเลี่ยงอย่าให้ต าแหนงไมโครโฟนอยูห่น้าล าโพง 
การป้องกัน : ไม่เลื่อน Fader slide มากไปจนระดับเสียงดงัเกนิไปท าให้เสียง 
                ย้อนกลับเข้ามาที่ไมโครโฟน ไม่ใช้งานไมโครโฟนในต าแหนง่ที่อยู่หนา้ล าโพง 
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เสียงเพี้ยน ( Distortion ) 
อาการ : มีเสียงดังแตกพร่าออกล าโพง 
สาเหตุ : จากคลื่นเสียงถูก Clip จากสัญญาณที่มีความแรงมาก 
ความเสียหาย : ล าโพงขาด Power amp เสียหาย อุปกรณ์ต่อร่วมในระบบเสียหาย 
การแก้ไข : เลื่อน Fader slide ลงเพื่อลดความแรงสัญญาณลง ลดความแรงสัญญาณจาก 
              เครื่องเล่นหรือคอมพิวเตอร์ที่น ามาต่อใช้งาน อย่าเปิดเสียงล าโพงให้เต็ม                   
              100 % ควรเปิดไม่เกิน 75 % เพื่อป้องกันสัญญาณเสียง Overload มาตั้งแต่ 
              แหล่ง Input 
การป้องกัน : ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้งให้เลื่อน Fader slide ลงให้อยู่ต าแหน่ง     
                ต่ าสุดทุกครั้ง เมื่อต้องการใช้งานจึงค่อย ๆ เลื่อนขึ้นจนได้ระดับเสียงที่ 
                เหมาะสม 
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  แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 
      1. ส่วนที่เป็นแหล่งก าเนิดของภาพ 

       - เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ 3 มิต ิ
       - คอมพิวเตอร์ 
       - อื่น ฯ เช่น เครื่องเลน่วิดีโอ  กล้องถ่ายวิดีโอ เป็นต้น 
  2. ส่วนฉายภาพเพื่อแสดงภาพบนหน้าจอ 

           - โปรเจคเตอร์ 

        3. จอรับภาพ 

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 

ส่วนฉายภาพเพื่อแสดงภาพบนหน้าจอ ส่วนที่เป็นแหล่งก าเนิดของภาพ 

โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

อื่นฯ 
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ช่องส่งสัญญาณภาพของอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิดภาพที่ใช้งานภายในห้องเรียน 

1. ช่องส่งสัญญาณ VGA (Video Graphics Array หรือ D-SUB 15PIN)  
    - เป็นช่องส่งสัญญาณแบบ Analog ของอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิดภาพ แบบแยกแม่สี  

      R(Red)  G(Green)  B(Blue) 
 

2. ช่องส่งสัญญาณ HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 
      

      -  เป็นช่องส่งสัญญาณแบบ Digital ของอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิดภาพโดยรวมเอาสัญญาณภาพและเสยีงไว้ใน
เส้นเดียวกัน 
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คอมพิวเตอร์ 

โปรเจคเตอร์ 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิต ิ 

จอรับภาพ 

** ช่องรับสัญญาณภาพของส่วนฉายภาพเพือ่แสดงภาพบนหนา้จอ 
     - ส่วนฉายภาพเพ่ือแสดงภาพบนหน้าจอที่ใช้งานในห้องเรียนก็คือ โปรเจคเตอร์ โดย
รับสัญญาณภาพจากส่วนที่เป็นแหล่งก าเนิดของภาพผ่านทางช่องรับสัญญาณ    
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สายสัญญาณ VGA สายสัญญาณ VGA 

คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิต ิ 

จอรับภาพ 

กล่องเลือกสัญญาณ โปรเจคเตอร์ 
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คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิต ิ 

โปรเจคเตอร์ 

Switch PC1 

Switch PC2 

ปุ่มเลือกด้านหน้ากล่องเลือกสัญญาณ 

สัญญาณภาพออกสู่เครื่องฉายภาพ 

Switch PC1 

Switch PC2 

Projector Computer 1 
Remote ปุ่ม VGA 1 

Projector Computer 2 
Remote ปุ่ม VGA 2 

คอมพิวเตอร์ 1 

คอมพิวเตอร์ 2 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิต ิ 

กล่องเลือกสัญญาณ 

ช่องสัญญาณ PC1 ช่องสัญญาณ PC2 
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ปัญหา อาการ สาเหต ุ วิธีการแก้ไข 
1. สีเพี้ยน ภาพที่แสดงออกมาทาง

จอภาพมีสีที่ผิดปกติ เช่น 
มีสีแดงทั้งจอ หรือเขียว
ทั้งจอ  

สายสัญญาณ VGA เสียหรือเสียบ
สาย VGA ไม่แน่น 

 

ขยับหรือเสียบสาย VGA ใหม่ให้
แน่น  

2. ภาพไม่
ออก 

ไม่มีภาพแสดงออกทาง
หน้าจอ 

-ไม่ได้เปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ 
-ไม่ได้กดฟังก์ช่ันส่งสัญญาณภาพ   
ออกจากคอมพิวเตอร์ 
-สายสัญญาณ VGA ไม่แน่น 
-เลือกช่องสัญญาณที่โปรเจคเตอร์
ผิด 

- เปิดเคร่ืองโปรเจคเตอร์จากรีโมท 
สังเกตว่าเครื่องโปรเจคเตอร์เปิดแล้ว
หรือไม่ได้โดยการมองที่เลนสข์อง
โปรเจคเตอร์ถ้ามีล าแสงออกมาแสดง
เครื่องเปิดแล้ว 
- กดฟังก์ชั่นส่งสญัญาณจาก
คอมพิวเตอร ์
-ตรวจสอบสายสัญญาณ VGA เสียบ
แน่นหรือไม่และเสียบสายสัญญาณ 
VGA ใหม่ 
- กดเลือกช่องสัญญาณจากรีโมท
โปรเจคเตอร์ใหม่ โดยปกติแล้ว
ช่องสัญญาณที่ถูกต้องจะอยู่ที่
ช่องสัญญาณVGA 1 


