
หน่วยที ่1 
สัญญาณเสียงและหลกัการบันทึกเสียง 

 1.1 สัญญาณเสียง 
                    สัญญาณเสียง (Audio Signal) หรือคล่ืนเสียง (Sound Wave) คือพลังงานชนิดหน่ึง อยู่ในรูปของ
พลังงานกล เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวตัถุท่ีเป็นแหล่งก าเนิดเสียง สัญญาณเสียงมีค่าความถ่ีอยู่ในช่วง
ความถ่ีเสียง (Audio Frequency) มีย่านความถ่ีประมาณ 20 - 20,000 เฮิรตซ์ (Hertz ; Hz) สัญญาณเสียงเป็น
สัญญาณท่ีหูของคนสามารถรับรู้ได ้โดยการไดย้ินเสียงท่ีมีความดงัเคล่ือนท่ีออกมาจากแหล่งก าเนิดเสียงแต่ละ
ชนิด ผา่นตวักลางชนิดต่างๆ น าเสียงเคล่ือนท่ีไปยงัหูของคน 
                    พลงังานเสียงไม่มีตวัตน ไม่มีน ้ าหนัก  และไม่ตอ้งการท่ีอยู่  เสียงเกิดขึ้นมาไดจ้ากการสั่นสะเทือน
ของวตัถุทุกชนิด การท่ีหูคนจะไดย้นิเสียงตอ้งประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่  

1. แหล่งก าเนิดเสียง เกิดขึ้นจากวตัถุก าเนิดเสียงเกิดการสั่นตวั การสั่นตวัน้ีสามารถเปล่ียนแปลงค่า
ได้อาจช้าหรือเร็ว จ านวนคร้ังของการสั่นต่อหน่ึงวินาที เรียกว่า ความถ่ี (Frequency) เช่น เสียงทุม้มีความถ่ีต ่า 
และเสียงแหลมมีความถี่สูง เป็นตน้ 

2. ตัวกลางเสียง ท าหนา้ท่ีเป็นทางผ่านของเสียงไปยงัแหล่งรับเสียง ซ่ึงตวักลางของเสียงท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่ออตัราเร็วของเสียงแตกต่างกันไป ความหนาแน่นของตวักลางท่ีแตกต่างกัน พบว่าเสียงเดินทางใน
ของแขง็ไดเ้ร็วกวา่ของเหลว และก๊าซ 

3. แหล่งรับเสียง ท าหน้าท่ีน าเสียงท่ีรับได้ไปใช้งาน ซ่ึงแหล่งรับเสียงมีด้วยกันหลายชนิด มี
จุดประสงคใ์นการน าไปใชง้านแตกต่างกนั  เช่น หูคนน าเสียงท่ีรับไดส่้งต่อไปยงัสมองให้รับรู้ และไมโครโฟน
น าเสียงท่ีได้ในรูปของการสั่นสะเทือน ไปเปล่ียนให้เป็นเสียงในรูปของสัญญาณ ไฟฟ้า การก าเนิดเสียงจาก
แหล่งก าเนิดท่ีแตกต่างกนั 

เสียงท่ีเกิดขึ้ นมาจากแหล่งก าเนิดเสียงท่ีแตกต่างกัน จะให้ความถ่ีเสียงออกมาแตกต่างกัน แต่
ลักษณะของคล่ืนเสียงมีรูปร่างท่ีเหมือนกัน โดยสัญญาณเสียงเกิดขึ้ นอยู่ในรูปของคล่ืนไซน์ (Sine Wave) 
เหมือนกัน โดยส่วนของสัญญาณคล่ืนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ค่อยๆ เพิ่มค่าสูงขึ้นจนถึงค่าสูงสุด และ
เปล่ียนแปลงค่อยๆ ลดค่าลงจนถึงค่าต ่าสุด เปล่ียนแปลงสลบัไปสลบัมาทางดา้นบวกหน่ึงคร้ัง และทางดา้นลบ
หน่ึงคร้ังอยา่งต่อเน่ือง  

คล่ืนเสียงท่ีเกิดจากการสั่นของวตัถุท่ีใหก้ าเนิดพลงังานของการสั่น จะส่งไปให้อนุภาคของตวักลาง
ส่งการสั่นต่อเน่ืองกนัไป ท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีของเสียง (Sound Propagation) ออกห่างจากแหล่งก าเนิด ส าหรับ
คล่ืนเสียงในอากาศ เม่ือเคล่ือนท่ีผ่านไปตามอากาศ โมเลกุลของอากาศจะท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการถ่ายโอน
พลงังานของการสั่น ให้กบัโมเลกุลท่ีอยูโ่ดยรอบดว้ยการชนส่งต่อกนัไปอย่างต่อเน่ือง มีผลท าใหอ้ากาศโดยรอบ
เกิดการอดัตวัเขา้ (Compression) และการขยายตวัออก (Rarefaction) สลบักันไป ค่อยๆ เคล่ือนท่ีออกห่างจาก
แหล่งก าเนิดเสียงออกไปอยา่งต่อเน่ือง การเกิดเสียงจากแหล่งก าเนิดส่งผลใหอ้ากาศอดัตวัและขยายตวั 



              1.2 โครงสร้างสัญญาณเสียง 
                     สัญญาณเสียงท่ีเกิดขึ้นมาอยู่ในรูปคล่ืนไซน์ มีส่วนประกอบของคล่ืนหลายส่วน มีช่ือเรียกแตกต่าง
กัน แต่ละส่วนจะบอกให้ทราบถึงคุณลักษณะของคล่ืนเสียง โครงสร้างคล่ืนเสียงประกอบไปด้วย รอบคล่ืน 
(Cycle) ความยาวคล่ืน (Wavelength) ความแรง (Amplitude) ความถ่ี ความเร็ว (Velocity) และเฟส (Phase)  การ
อดัตวัและขยายตวัของคล่ืนเสียง  เกิดขึ้นอย่างมีจงัหวะเวลา โดยคล่ืนเสียงท่ีก าเนิดขึ้นมาจากแหล่งก าเนิดเสียงท่ี
บริสุทธ์ิไม่มีคล่ืนอ่ืนปะปนอยู่ดว้ย เป็นคล่ืนเสียงอยู่ในรูปของคล่ืนพื้นฐาน โครงสร้างสัญญาณเสียงแบบคล่ืน
ไซน ์
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ภาพท่ี1.1โครงสร้างสัญญาณเสียงแบบคล่ืนไซน ์

                    สัญญาณเสียงแบบคล่ืนไซน์ประกอบดว้ยส่วนประกอบต่างๆ ดงัน้ี 
1. รอบคล่ืน คือการเคล่ือนท่ีของคล่ืนเสียงแบบไซน์ไปทางซีกบวก (+) หน่ึงคร้ัง  และกลบัมา

ทางซีกลบ (-) อีกหน่ึงคร้ัง จนครบรอบการเคล่ือนท่ี หรือกล่าวในรูปอากาศเคล่ือนท่ี คือการเคล่ือนท่ีของโมเลกุล
อากาศในช่วงอดัตวัหน่ึงคร้ัง และในช่วงขยายตวัอีกหน่ึงคร้ัง  เป็นการเคล่ือนท่ีครบ 1 รอบคล่ืน รอบคล่ืนน้ีมีผล
ต่อการบอกใหท้ราบถึงคลื่นเสียงท่ีแสดงออกมา วา่เป็นเสียงทุม้หรือเสียงแหลม       

2. ความยาวคล่ืน คือความยาวระยะห่างของยอดคล่ืนลูกหน่ึงไปถึงยอดคล่ืนอีกลูกหน่ึงท่ีอยู่
ติดกนัโดยมีเฟสเหมือนกนั ซ่ึงอาจกล่าวในรูปอากาศเคล่ือนท่ี คือระยะห่างของคล่ืนเสียงช่วงอดัตวัเขา้ต าแหน่ง
หน่ึง ไปถึงคล่ืนเสียงช่วงอดัตวัเขา้อีกต าแหน่งหน่ึงท่ีอยู่ติดกนั หรือก็คือความยาวของคล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีในหน่ึง
รอบคล่ืนนั่นเอง ความยาวคล่ืนสามารถบอกให้ทราบถึงเสียงท่ีได้ออกมาว่ามีเสียงทุ ้มหรือเสียงแหลมได้
เช่นเดียวกนั ความยาวคล่ืนใชอ้กัษรยอ่ตวัแรมดา “l”  
 3. ความแรงคล่ืน หรือความดังคล่ืน (Loudness) คือระดับความสูงของคล่ืนเสียงท่ีเกิดขึ้นมา 
ความแรงคล่ืนถูกบอกค่าออกมาเป็นแรงดันหน่วยเป็นโวลต์ (V) สามารถบอกได้เป็น 2 ค่า คือค่ายอด (Peak 
Value ; VP) บอกค่าจากแกน 0 V ไปทางยอดบวกเรียก +VP หรือไปทางยอดลบเรียก –VP และบอกเป็นค่ายอด
ถึงยอด (Peak to Peak Value ; VPP) บอกค่าจากยอดลบถึงยอดบวก ส่วนความดงัคล่ืน คือความดงัของคล่ืนเสียง
ท่ีหูคนได้ยิน บอกค่าไวเ้ป็นหน่วย เดซิเบล (Decibel ; dB) มีหน่วยท่ีบอกค่าใช้งานในหลายหน่วยแตกต่างกัน 
ความแรงคลื่นใชอ้กัษรยอ่ “A”    



 4. ความถี่ คือค่าท่ีบอกความเร็วรอบคล่ืนในการเคล่ือนท่ีของคล่ืนเสียงในเวลา 1 วินาที (s) มี
หน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hz) ค่าความถ่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัเสียง (Pitch)  ท่ีความถ่ีต ่ามีระดบัเสียงต ่า ท่ีความถ่ีสูงมีระดบั
เสียงสูง ไดแ้ก่ ระดบัเสียงท่ีใชบ้อกโนต้ดนตรี  แบ่งเป็นระดบัเสียง โด (C) เร (D) มี (E) ฟา (F) ซอล (G) ลา (A) ที 
(B) โด๊ (C') หรือระดบัเสียงท่ีใช้ในเร่ืองเคร่ืองเสียง ใช้ในการขบัล าโพงให้เกิดเสียงออกมา แบ่งเป็นระดบัเสียง 
ทุม้ กลาง แหลม ความถ่ีใชอ้กัษรยอ่ “f”      
 5. ความเร็ว คือระยะทางท่ีคล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีไปไดภ้ายในเวลา 1 วินาที ความเร็วในการเคล่ือนท่ี
ของคล่ืนเสียง ขึ้นอยู่กบัตวักลางท่ีคล่ืนเสียงใช้ในการเดินทางไป เช่น คล่ืนเสียงเดินทางในอากาศดว้ยความเร็ว
ประมาณ 346 เมตรต่อวินาที (m/s) เดินทางในน ้ าดว้ยความเร็วประมาณ 1,498 m/s เดินทางในไมด้ว้ยความเร็ว
ประมาณ 3,850 m/s  และเดินทางในเหล็กดว้ยความเร็วประมาณ 5,200 m/s เป็นตน้ ความเร็วใช้อกัษรย่อ “v” 
สามารถหาความเร็วในการเคล่ือนท่ีของคล่ืนเสียง เขียนออกมาเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 
                          เม่ือ  v =  อตัราความเร็วของคลื่นเสียง หน่วย m/s  
        s =  ระยะทางท่ีเสียงเคล่ือนท่ีได ้ หน่วย m  
        t =  ระยะเวลาท่ีเสียงเคล่ือนท่ี  หน่วย s  
        l =  ความยาวคล่ืนเสียง  หน่วย m       
        f =  ความถี่คล่ืนเสียง  หน่วย Hz       
 นอกจากนั้นอุณหภูมิโดยรอบท่ีคล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีไปมีค่าแตกต่างกนั จะมีผลต่อความเร็วในการ
เคล่ือนท่ีของคลื่นเสียงผา่นตวักลางแตกต่างกนัไป เช่น เสียงเคล่ือนท่ีในอากาศท่ีอุณหภูมิ 0  C มีความเร็วเท่ากบั 
331 m/s และเสียงจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยประมาณ 0.6 m/s เม่ืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทุกๆ  
1 C เขียนออกมาเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 

 

 

     เม่ือ  v =  อตัราความเร็วของคลื่นเสียงท่ีอุณหภูมิใดๆ  หน่วย m/s  

        T =  อุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอุณหภูมิ 0° C  หน่วย ° C     

 

 



 

ตวัอยา่งท่ี 1.1 จงหาอตัราความเร็วของคลื่นเสียงเคล่ือนท่ีในอากาศท่ีอุณหภูมิ 20° C    

วิธีท า     

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

 เม่ือ v =  ?     

       T =  20° C 

 แทนค่า       v =  331 m/s + (0.6 m/s/C  20° C) =  331 m/s + 12 m/s   

 ความเร็วของคลื่นเสียงในอากาศท่ีอุณหภูมิ 20° C =  343 m/s ตอบ 

6. เฟสคล่ืน คือ ต าแหน่งมุมของคล่ืนเสียงท่ีเคล่ือนท่ีมากระทบกบัแหล่งรับเสียง ต าแหน่งมุม
ของคล่ืนเสียงแต่ละความถ่ีท่ีมาตกกระทบจะมีความแตกต่างกันไป ท าให้รูปร่างของคล่ืนเสียงท่ีต าแหน่งตก
กระทบเกิดความแตกต่างกนัดว้ย เม่ือคล่ืนเสียงท่ีตกกระทบมีมากกว่าหน่ึงสัญญาณ จะส่งผลต่อความดงัของเสียง
ท่ีไดย้ินแตกต่างกนั เพราะสัญญาณเสียงท่ีส่งมาหลายสัญญาณเกิดรวมกันหรือหักลา้งกัน การรวมกันจะเสริม
ความแรงสัญญาณเสียงให้แรงขึ้น และการหักลา้งกนัจะลดความแรงสัญญาณเสียงให้เบาลง การรวมกนัทางเฟส
ของคล่ืนเสียง แสดงดงัรูปท่ี 1.2 

 
รูปที่ 1.2 การรวมกนัทางเฟสของคล่ืนเสียง 

             1.3 ความดังสัญญาณเสียง    
                   ความดงัเสียง คือระดบัแรงกดดนัของเสียงท่ีเคล่ือนท่ีผา่นไปในอากาศ ท าใหโ้มเลกุลของอากาศสั่น
ส่งต่อไปเขา้หูคน เยื้อแกว้หูเกิดการสั่น ประสาทเกิดการรับรู้และไดย้นิสัญญาณเสียงนั้น แรงกดดนัของ
สัญญาณเสียงในอากาศนอ้ยความดงัเสียงนอ้ย  แรงกดดนัของสัญญาณเสียงในอากาศมากความดงัเสียงมาก นัน่
คือแรงกดดนัของเสียงมีผลต่อการไดย้นิเสียงเบาหรือดงั 
                      
 



 
                   หน่วยวดัความดงัของเสียงท่ีนิยมใชใ้นระบบเสียง วดัออกมาเป็น เดซิเบล (Decibel ; dB) เป็นหน่วย
พื้นฐานในการวดัระดบัความดงัสัญญาณเสียงท่ีน าไปใชง้านทัว่ไปอยา่งแพร่หลาย โดยแสดงความสัมพนัธ์ของ
ตวัเลขในค่าลอการิทึม (Logarithm)  ดว้ยอตัราส่วนเปรียบเทียบสัญญาณ ระหวา่งสัญญาณเอาตพ์ุตกบัสัญญาณ
อินพุต อยูใ่นรูปก าลงัไฟฟ้า (Power) แรงดนัไฟฟ้า (Voltage) หรือกระแสไฟฟ้า (Current) มาจากระบบความดงั
เสียงของแหล่งก าเนิดเสียงท่ีเกิดจากอุปกรณ์ก าเนิดเสียงชนิดต่างๆ เช่น ปืน ระเบิด เคร่ืองบิน เคร่ืองดนตรี และ
เคร่ืองขยายเสียง เป็นตน้ 
                   เดซิเบล (dB) เป็นหน่วยวดัความดงั ถูกน ามาใช้งานในการบอกค่าความดงัของเสียง ท่ีก าเนิดขึ้นมา
จากแหล่งก าเนิดเสียงชนิดต่างๆ ระดบัค่าตวัเลขท่ีบอกไวใ้นรูปลอการิทึมนั้น มีค่าใกลเ้คียงกบัธรรมชาติการได้
ยนิเสียงของหูคน ในการวดัความดงัออกมาในหน่วยเดซิเบล (dB) จะใชว้ดัเปรียบเทียบระหว่างสัญญาณเอาตพ์ุต
ท่ีไดก้บัสัญญาณอินพุตท่ีป้อนเขา้มา ในหลายรูปปริมาณไฟฟ้าแลว้ ยงัใช้แสดงการเปรียบเทียบระหว่างสัญญาณ
เอาต์พุตท่ีได้จริง  กับสัญญาณมาตรฐานค่าหน่ึงท่ีก าหนดให้ทางอินพุตป้อนเข้ามา เพื่อให้ค่าท่ีวดัได้เป็นค่า
มาตรฐานเดียวกนั ไม่วา่วงจรขยายเสียงหรือเคร่ืองขยายเสียงท่ีน ามาใชง้านจะมีความแตกต่างกนัไปอยา่งไรก็ตาม 
หน่วยท่ีใชใ้นการบอกค่าความดงัเสียงมีหลายหน่วย  ใชบ้อกค่าความดงัเสียงไวแ้ตกต่างกนัไป ก าหนดค่าใชง้าน
เป็นหน่วยแสดงค่าความดังเสียงไว้แตกต่างกัน เช่น dBm (Decibel Milliwatt) dBW (Decibel Watt)  dBSPL 
(Decibel Sound Pressure Level) dBA (Decibel A - weighted) dBmV (Decibel Millivolt) dBohm (Decibel 
Ohms) และ dBHz (Decibel Hertz) เป็นตน้ 

                   1. เดซิเบล (dB) เป็นหน่วยวดัความดังเสียง นิยมน าไปใช้กันมากในด้านการป้องกันเสียงสะท้อน 
(Acoustics) ดา้นเก่ียวกบัเสียงในทางฟิสิกส์ ดา้นระบบเสียง และดา้นเคร่ืองเสียงในทางอิเล็กทรอนิกส์ ความดงั
ของเสียงในเบ้ืองตน้ถูกวดัออกมาในหน่วยเบล (Bel Unit) เป็นหน่วยวดัท่ีไดม้าจากการตั้งช่ือใหเ้ป็นเกียรติแก่นกั
ประดิษฐ์ช่ือ อเลกซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ผูป้ระดิษฐ์เคร่ืองโทรศพัท์ขึ้นมา แต่หน่วยเบลเป็นหน่วยท่ีใหญ่ไม่
สะดวกในการใช้แสดงค่าเป็นตัวเลข จึงได้แบ่งหน่วยเบลให้ย่อยลงเป็น 10 ส่วน เรียกหน่วยใหม่น้ีว่าหน่วย 
เดซิเบล (dB) 
                   ในบางคร้ังจะพบเห็นได้ว่า หน่วยวดัความดังเป็นเดซิเบล (dB) น้ี จะมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือ
เคร่ืองหมายลบ (–) ใส่เพิ่มไวด้า้นหน้าของตวัเลขท่ีแสดงค่าไว ้เคร่ืองหมายบวกและลบท่ีแสดงไวมี้ความหมาย
ดงัน้ี 

     ➢ หน่วยเดซิเบล (dB) มีค่าเป็นบวก (+) เช่น + 15 dB แสดงวา่อุปกรณ์จะสามารถขยายสัญญาณจ่าย
ออกเอาตพ์ุต คือสัญญาณทางเอาตพ์ุตแรงกวา่สัญญาณทางอินพุต  
                  ➢ หน่วยเดซิเบล (dB) มีค่าเป็นลบ (-) เช่น - 20 dB แสดงวา่อุปกรณ์จะลดทอนสัญญาณลงก่อนจ่าย
ออกเอาตพ์ุต  คือสัญญาณทางเอาตพ์ุตเบากวา่สัญญาณทางอินพุต  

  



                  ➢ หน่วยเดซิเบล (dB) มีเคร่ืองหมายบวกลบ (±) เช่น ± 25 dB แสดงวา่อุปกรณ์สามารถท าหนา้ท่ีได้
ทั้งขยายสัญญาณ และลดทอนสัญญาณไดใ้นตวัเดียวกนั 

     2. เดซิเบลมิลลวิัตต์ (dBm) เป็นหน่วยวดัความดงัเสียง ท่ีถูกเปรียบเทียบกบัค่าอา้งอิงมาตรฐานท่ี 1 
mW หรือท่ี 0.001 W คงท่ี โดยใชค้่าอิมพีแดนซ์ของวงจรทดลองท่ีค่าใชง้านปกติ 600 Ω มาจากค่ามาตรฐานทาง
อุตสาหกรรมของระบบโทรศพัท ์ท่ีระดบัความดงั 0 dBm = – 3 dB = 1 mW เป็นหน่วยวดัความดงัท่ีถูกน าไปใช้
บอกค่ารายละเอียดของอุปกรณ์ใชง้านต่างๆ 
    ระดบัสัญญาณท่ี 0 dBm อาจใชร้ะดบัอา้งอิงไดห้ลายระดบัแตกต่างกนั  นอกจากระดบั 1 mW แลว้ยงัมี
ระดบัอา้งอิงอ่ืนๆ อีก เช่น 6 mW, 10 mW, 12.5 mW และ 50 mW เป็นตน้ หรือเทียบกบัค่าอา้งอิงมาตรฐานท่ี 1 W 
จะถูกเรียกวา่หน่วยวดัความดงัเสียงเดซิเบลวตัต ์หรือ dBW 
                 3. เดซิเบลระดับแรงกดดันเสียง (dBSPL) เป็นหน่วยวดัความดงัของเสียงเป็นเดซิเบล โดยอา้งอิงกบั
ระดบัแรงกดดนัของเสียง (Sound Pressure Level ; SPL)  ท่ีระดบั 0 dBSPL ซ่ึงเป็นแรงกดดนัเสียงในอากาศ
ต ่าสุดท่ีหูคนทัว่ไปไดย้นิมีค่าเท่ากบั 2  10-5 นิวตนัต่อตารางเมตร (N/m2) = 20 N/m2 หรือมีค่าเท่ากบั 20 Pa 
(Micro Pascals) ใชค้วามถี่เสียงอา้งอิงท่ี 1 kHz ส่วนแรงกดดนัของเสียงสูงสุดท่ีหูมนุษยรั์บฟังไดโ้ดยยงัไม่รู้สึก
เจ็บปวด  หรือยงัไม่เป็นอนัตรายประมาณ 100 N/m2 (100 Pa)      

            1.4 อนัตรายจากความดงัเสียง 
                  แรงกดดนัเสียงท่ีส่งออกจากแหล่งก าเนิดเสียง  เคล่ือนท่ีผ่านอากาศส่งไปยงัหูคน มีผลต่อความดงัของ
เสียงท่ีหูคนรับรู้ได ้เยื่อแก้วหูของคนจะเกิดการสั่นตวัมากน้อยตามแรงกดดันของเสียงผ่านอากาศท่ีส่งมา แรง
กดดนัอากาศมากหูจะไดย้นิเสียงดงัแรง แรงกดดนัอากาศนอ้ยหูจะไดย้ินเสียงดงัเบา แรงกดดนัของเสียงในส่วนท่ี
ดงัมากเกินไป จะมีผลท าใหเ้กิดอนัตรายต่อระบบการไดย้นิเสียงของหูคนได ้    
                  หน่วยวดัความดงัของเสียงท่ีนิยมใช้งานจะบอกค่าไวใ้นหน่วย dBSPL  หรือหน่วย dBA ค่าความดงั
ของเสียงในอากาศเบาสุดท่ีหูคนไดย้ินมีค่าประมาณ 20 mPa (0 dBA) และความดงัของเสียงในอากาศท่ีท าให้หู
คนสูญเสียการไดย้นิอยา่งเฉียบพลนัมีค่าประมาณ 600 Pa (150 dBA) ความดงัเสียงท่ีเกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดเสียง
ท่ีแตกต่างกนั จะมีความดงัเสียงส่งออกมาแตกต่างกนัไป ความดงัของเสียงสามารถวดัค่าออกมาไดด้ว้ยมาตรวดั
ระดบัเสียง (Sound Level Meter) 
                  ความดงัของเสียงท่ีแหล่งก าเนิดเสียงต่างชนิดกนัให้ก าเนิดขึ้นมา ส่งผลต่อระดบัความดงัของเสียงท่ี
ก าเนิดขึ้นมาแตกต่างกนั หูคนท่ีไดย้ินเสียงท่ีมีระดบัความดงัมากๆ ติดต่อกนัเป็นเวลา นาน จะส่งผลกระทบต่อ
การไดย้ินเสียง อาจส่งผลท าให้หูตึง หรือหูหนวกได ้ระดบัความดงัเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงต่างชนิดกนั  แสดง
ดงัรูปท่ี 1.3 
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รูปที่ 1.3 ระดบัความดงัเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงต่างชนิดกนั 

             1.5 หลกัการบันทึกเสียงบนแถบเทป    
                   เทป (Tape) ท่ีถูกน าไปใช้งานในการบนัทึกเสียงของเคร่ืองเล่นเทป คือ แถบวสัดุท่ีผลิตมาจากสาร
จ าพวกพลาสติก โดยผิวดา้นหน่ึงของแถบเทปจะถูกฉาบไวด้ว้ยสารเฟอร์โรแมกเนติก (Ferromagnetic) เป็นสาร
จ าพวกท่ีสามารถให้ก าเนิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาได ้สารเหล่าน้ี ไดแ้ก่ เหล็ก โคบอลท์ เฟอร์ไรท์ และแอลนิโก 
(เหลก็ อะลูมิเนียม นิเกิล) เป็นตน้ ส่วนประกอบท่ีส าคญัของเทปบนัทึกเสียงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
                  1. แถบวัสดุท่ีใช้เป็นฐานรองรับสารเฟอร์โรแมกเนติก เป็นพวกพลาสติกท่ีมีความทนทานและมีความ
เหนียว วสัดุท่ีนิยมใชง้านเป็นสารประเภทโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เพราะมีคุณสมบติัท่ีเหนียวและยืดหยุ่นตวัได้
ดี     
                  2. แถบสารเฟอร์โรแมกเนติกที่ฉาบไว้บนเทป ถูกผลิตออกมาใชง้านมีหลายชนิดแตกต่างกนั เช่น เฟอร์
ริกออกไซด์  (Ferric Oxide ; Fe2O3) โครเมียมไดออกไซด์  (Chromium Dioxide ; CrO2) เฟอร์ริกโครม  
(Ferric Chrome ; FeCr) และมิตลั (Metal) เป็นตน้ ลกัษณะโครงสร้างและรูปร่างแถบเทปบนัทึกเสียงแสดงดงัรูป
ท่ี 1.4 

 
รูปที่ 1.4 แถบเทปบนัทึกเสียง 



 

                  การบนัทึกเสียงลงบนแถบเทป เป็นการเก็บสัญญาณเสียงไวใ้นเทปทึกเสียง โดยการใชส้นามแม่เหล็ก
ท่ีเกิดขึ้นบนหัวเทปบนัทึกเสียง ส่งไปเหน่ียวน าลงบนสารเฟอร์โรแมกเนติกท่ีฉาบไวบ้นเน้ือเทป ให้เกิดการชกั
น าเป็นแท่งแม่เหล็กขนาดเล็กบนเน้ือเทป จดัเรียงตวัอย่างเป็นระเบียบ การชกัน าสนามแม่เหล็กท่ีเกิดขึ้นบนเน้ือ
เทปมีการเปล่ียนแปลงไปตามสัญญาณเสียงท่ีส่งเขา้มา หลกัการบนัทึกเสียงเก็บไวใ้นรูปสนามแม่เหล็กบนแถบ
เทป แสดงดงัรูปท่ี 1.5 

 
รูปที่ 1.5 หลกัการบนัทึกเสียงบนแถบเทป 

                     จากรูปท่ี 1.5 แสดงหลกัการบนัทึกเสียงบนแถบเทป เม่ือมีสัญญาณเสียงส่งเขา้มาท่ีหวัเทปบนัทึกเสียง 
ส่งผลให้หัวเทปบนัทึกเสียงเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นท่ีส่วนปลาย ส่งไปเหน่ียวน าแถบเทปให้เกิดเป็นแท่ง
แม่เหล็กขนาดเล็กบนเน้ือเทป จดัเรียงตวัอย่างเป็นระเบียบ มีขั้วแม่เหล็กสลบัไปมาตามสัญญาณเสียงท่ีส่งเขา้มา 
สัญญาณเสียงท่ีส่งเขา้มาเปลี่ยนแปลงค่าไป แท่งแม่เหลก็ถาวรขนาดเลก็ท่ีเกิดขึ้นบนเน้ือเทปจะเปล่ียนแปลงค่าไป
เช่นเดียวกนั เกิดผลดงัน้ี      
                     ส่งสัญญาณเสียงมาเบา เกิดความเข้มสนามแม่ เหล็กบนแถบเทปน้อย เหน่ียวน าไปหัวเทป
บนัทึกเสียงไดส้นามแม่เหล็กออกมานอ้ย ส่งไปชกัน าให้เน้ือเทปเกิดความเขม้สนามแม่เหล็กขึ้นนอ้ย และเม่ือส่ง
สัญญาณเสียงมาดัง เกิดความเข้มสนามแม่ เหล็กบนแถบเทปมาก เหน่ียวน าไปหัวเทปบันทึกเสียงได้
สนามแม่เหลก็ออกมามาก ส่งไปชกัน าใหเ้น้ือเทปเกิดความเขม้สนามแม่เหลก็ขึ้นมาก 
                     ส่ งสัญญาณเสียงมามีความ ถ่ีต ่ า เกิดการเห น่ียวน าไปหัวเทปบันทึก เสียงใช้ เวลานานได้
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าส่งไปชกัน าใหเ้น้ือเทปเกิดเป็นแท่งแม่เหลก็ถาวรแท่งยาวออกมา และเม่ือส่งสัญญาณเสียงมา
มีความถ่ีสูง เกิดการเหน่ียวน าไปหัวเทปบนัทึกเสียงใช้เวลาน้อยไดส้นามแม่เหล็กไฟฟ้าส่งไปชกัน าให้เน้ือเทป
เกิดเป็นแท่งแม่เหลก็ถาวรแท่งสั้นออกมา  
 ไดส้ัญญาณเสียงท่ีถูกเก็บบนัทึกไวบ้นเน้ือเทป อยูใ่นรูปสนามแม่เหลก็ถาวรท่ีมีทั้งความเขม้เสียง และ
ความถ่ีเสียงท่ีแตกต่างกัน ส่วนเฟสสัญญาณเสียงซีกบวกและซีกลบ แสดงออกมาในรูปแท่งแม่เหล็กท่ีมี
ขั้วแม่เหลก็เหนือ - ใตส้ลบัทิศทางกนั    
 
 
 



             1.6 หลกัการบนัทึกเสียงบนแผน่ CD    
                   แผ่น CD (Compact Disc) และแผ่น DVD (Digital Video Disc) เป็นแผ่นพลาสติกกลม ท่ีผลิตขึ้นมา
เพื่อใชใ้นการบนัทึกเสียง ภาพ และขอ้มูลต่างๆ เก็บไวใ้นรูปรหสัดิจิทลั (Digital Code) การบนัทึกสัญญาณเก็บไว้
ในแผ่น CD บนัทึกไวใ้นรูปหลุมสัญญาณ  ส่วนประกอบท่ีส าคญัของแผน่ CD ประกอบดว้ยวสัดุต่างๆ ซ้อนเป็น
ชั้นๆ ดงัน้ี     

 1. ช้ันพลาสติก  เป็นชั้ นท่ีมีความหนามากท่ีสุดท าด้วยวัสดุจ าพวกพลาสติกโพลีคาร์บอเนต 
(Polycarbonate Plastic) ท าหน้าท่ีเป็นชั้นฐานรองรับ ช่วยป้องกนัความเสียหายของขอ้มูลท่ีอยู่ในชั้นถดัไป เป็น
ชั้นท่ีท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัเลนส์ในการโฟกสัหาขอ้มูลของแสงเลเซอร์ท่ียงิมาจากเคร่ืองอ่าน CD 
                   2. ช้ันโลหะเก็บข้อมูล  เป็นชั้นท่ีท าดว้ยวสัดุจ าพวกอะลูมิเนียม (aluminum)  หรือเงิน (Silver) ซ่ึงจะ
เคลือบทบัลงบนแผ่นพลาสติก ใชท้ าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลต่างๆ โดยการบนัทึกขอ้มูลเก็บไวใ้นลกัษณะท าให้เกิดเป็น
หลุมขอ้มูลบนโลหะ หลุมขอ้มูลถูกแบ่งเป็นแทรกท่ีเรียงต่อกนัไปเป็นวงกลมคลา้ยกน้หอย ส่วนท่ีเป็นหลุมลงไป
เรียกว่า พิต (Pit) และส่วนท่ีไม่มีการเจาะหลุมลงไปเรียกว่า แลนด์ (Land) ผิวทั้งสองส่วนน้ีถูกใช้แทนการเก็บ
ขอ้มูลในรูปของรหสัดิจิทลั แทนค่าดว้ยเลข 1 และ 0    
                   3. ช้ันเคลือบทับบนวัสดุโลหะอะลูมิเนียม เป็นชั้นท่ีท าด้วยวสัดุจ าพวกพลาสติกอะคริลิค (Acrylic 
Plastic) ท าหนา้ท่ีช่วยป้องกนัการช ารุดเสียหายของชั้นโลหะอะลูมิเนียม    
 4. ช้ันฉลากหรือสติ๊กเกอร์ (Label) เป็นชั้นท่ีอยู่ดา้นบนสุดของแผ่น CD นอกจากใช้เป็นฉลากบอก
รายละเอียดในแผ่นซีดีแลว้ ยงัช่วยป้องกันความเสียหายของแผ่น CD ในชั้นโลหะเก็บขอ้มูลอีกด้วย ลกัษณะ
โครงสร้างและรูปร่างแผน่ CD แผน่ DVD แสดงดงัรูปท่ี 1.6   

 
รูปที่ 1.6 แผน่ CD และแผน่ DVD 

                   การบนัทึกเสียงลงบนแผน่ CD เป็นการเก็บสัญญาณเสียงไวใ้นแผน่ CD ในรูปหลุมรหสัสัญญาณ
แบบดิจิทลั หลุมสัญญาณเสียงถูกแบ่งเป็นแทรกท่ีเรียงต่อกนัไปเป็นวงกลมคลา้ยกน้หอย หลกัการบนัทึกเสียงลง
บนแผน่ CD แผน่ DVD แสดงดงัรูปท่ี 1.7 

 



 
รูปที่ 1.7 หลกัการบนัทึกเสียงลงบนแผน่ CD และแผน่ DVD   

 จากรูปท่ี 1.7 แสดงหลักการบันทึกเสียงลงบนแผ่น CD และแผ่น DVD โดยส่งสัญญาณ เสียงท่ี
ตอ้งการบันทึกเข้าเคร่ืองบันทึก CD ผ่านอุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียงท่ีอยู่ในรูปสัญญาณแอนะล็อก (Analog 
Signal) ให้เป็นสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) ส่งต่อไปเขา้อุปกรณ์ควบคุมการบนัทึกเสียงลงแผ่น CD, DVD 
เปล่ียนสัญญาณเสียงเป็นแสงเลเซอร์ไปท าให้เกิดหลุมเล็กๆ รอบแผ่น CD และแผ่น DVD เป็นวงรอบแผ่นคลา้ย
กน้หอย  ลกัษณะหลุมเลก็บนแผน่ CD และแผน่ DVD แสดงดงัรูปท่ี 1.8   

 
รูปที่ 1.8 หลุมเลก็บนแผน่ CD และแผน่ DVD   

 



 


