
หน่วยที่ 8 
การควบคุมเสียงทุ้มแหลมและกราฟิกอิควาไลเซอร์ 

 8.1 การปรับเร่งลดความดังเสียง    
สัญญาณเสียงท่ีผ่านวงจรขยายเสียงออกมา จะมีความดังของสัญญาณเสียงถูกขยายเพิ่ม มากขึ้นจน

มากพอท่ีจะนำไปใช้งานได้  ซึ่งความดังของเสียงดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีจำเป็นและมีความต้องการใช้งาน แต่ในการใช้
งานความดังของเสียงทุกครั้งไม่จำเป็นต้องใช้ความดังเสียงท้ังหมดนี้ หรือกรณีท่ีนำเครื่องขยายเสียงไปใช้งานต่าง
สถานท่ีต่างเวลา ความดังของเสียงท่ีต้องการใช้งานก็ไม่เท่ากัน บางสถานท่ีต้องการใช้ความดังเสียงมาก บางสถานท่ี
ต้องการใช้ความดังเสียงน้อย ไม่คงท่ีในการใช้งาน จึงจำเป็นต้องใส่ส่วนควบคุมความดังเสียง (Volume Control) 
เพิ่มเข้าไปในวงจร ขยายเสียง ช่วยในการปรับเร่งลดความดังเสียงให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้  

การแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวทำได้โดยการต่อเพิ่มวงจรยกระดับความดังเสียงทุ้มและเสียงแหลม ท่ี
เรียกว่าลาวด์เนส (loudness) ทำหน้าท่ีช่วยเพิ่มความดังเสียงทุ้มและเสียงแหลมให้ส่งออกเพิ่มมากขึ้นในขณะท่ี
เปิดเครื่องขยายเสียงท่ีระดับความดังเสียงน้อย  ในวงจรควบคุมความดังเสียงจะมีวงจรยกระดับความดังเสียงทุ้ม
แหลม  หรือวงจรลาวด์เนสต่อรวมกันอยู่ เป็นชุดวงจรปรับเร่งลดความดังเสียง โดยใช้ตัวต้านทานควบคุมความดัง
เสียงชนิดปรับเปล่ียนค่าได้แบบมีขาต่อแยกกึ่งกลาง (Center Tap) ลักษณะตัวต้านทานปรับเปล่ียนค่าได้แบบมีขา
ต่อแยกกึ่งกลาง แสดงดังรูปท่ี 8.1      

 
รูปที่ 8.1 แสดงตัวต้านทานปรับเปลี่ยนค่าได้ 

8.2 การควบคุมเสียงทุ้มแหลมแบบกรองผ่าน    
การควบคุมเสียงทุ้มและเสียงแหลมแบบกรองผ่าน หรือพาสซีฟโทนคอนโทรล (Passive Tone 

Control) เป็นการนำวงจรกรองความถี่ชนิดต่างๆ มาต่อใช้งานร่วมกัน  วงจรจะทำหน้าท่ี เป็นตัวกรองความถี่ใน
ย่านท่ีกำหนดไว้ให้ผ่านออกไปได้มากน้อยตามความต้องการของผู้ใช้งาน วงจรท่ีผลิตมาใช้งานมีท้ังชนิดปรับแต่ง 2 
ย่าน คือเสียงทุ้ม เสียงแหลม และชนิดปรับแต่ง 3 ย่าน คือเสียงทุ้ม เสียงกลาง เสียงแหลม 

วงจรปรับเสียงทุ้ม ก็คือวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน (LPF) ทำหน้าท่ีกรองผ่านหรือลดทอนสัญญาณเสียง
ความถ่ีต่ำ (เสียงทุ้ม) ผ่านออกไปมากหรือน้อย โดยสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ 

 
      
 



วงจรปรับเสียงกลาง ก็คือวงจรกรองย่านความถี่ผ่าน (Band Pass Filter ; BPF) ทำหน้าท่ีกรองผ่าน
หรือลดทอนสัญญาณเสียงความถี่กลาง (เสียงกลาง)  ผ่านออกไปมากหรือน้อย  โดยสามารถปรับแต่งได้ตามความ
ต้องการ      

วงจรปรับเสียงแหลม ก็คือวงจรกรองความถี่สูงผ่าน (High Pass Filter ; HPF) ทำหน้าท่ีกรองผ่านหรือ
ลดทอนสัญญาณเสียงความถ่ีสูง (เสียงแหลม) ผ่านออกไปมากหรือน้อย โดยสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ      

วงจรพาสซีฟโทนคอนโทรลนี้เป็นวงจรชนิดกรองผ่านและลดทอนสัญญาณเสียงเท่านั้น ไม่มีการขยาย
สัญญาณเสียงใดๆ เมื่อเสียงผ่านออกไป อุปกรณ์ท่ีนำมาใช้งาน ได้แก่ ตัวต้านทาน (R) และตัวเก็บประจุ (C) วงจร
พาสซีฟโทนคอนโทรลท่ีนิยมใช้งานเป็นชนิดปรับแต่งเสียง 2 ย่าน คือปรับเสียงทุ้ม และปรับเสียงแหลม วงจรพาส
ซีฟโทนคอนโทรล แสดงดังรูปท่ี 8.2  

 
รูปท่ี 8.2 วงจรพาสซีฟโทนคอนโทรล ชนิดปรับเสียงทุ้มและเสียงแหลม 

8.3 การควบคุมเสียงทุ้มแหลมแบบมีการขยาย    
การควบคุมเสียงทุ้มแหลมแบบมีการขยาย หรือแอกตีฟโทนคอนโทรล เป็นวงจรปรับแต่งเพิ่มลดเสียง

ทุ้มและเสียงแหลม ท่ีภายในวงจรมีการเพิ่มวงจรขยายสัญญาณเสียงเข้าไปด้วย วงจรจะทำหน้าท่ีท้ังลดทอน
สัญญาณเสียงและขยายสัญญาณเสียงได้ โดยต่อเพิ่มอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำร่วมใช้งานเป็นวงจรขยายสัญญาณเสียง  
เช่น ทรานซิสเตอร์ เฟต หรือไอซีออปแอมป์ เป็นต้น สัญญาณเสียงทุ้มแหลมท่ีผ่านวงจรแอกตีฟโทนคอนโทรล มี
โอกาสถูกขยายให้สัญญาณเสียงดังมากขึ้น หรือถูกลดทอนให้สัญญาณเสียงดังเบาลงได้ก่อนถูกส่งออกเอาต์พุต  
วงจรแอกตีฟโทนคอนโทรลชนิดปรับเสียงทุ้มและเสียงแหลม แสดงดังรูปท่ี 8.3 

 



 
รูปที่ 8.3 วงจรแอกตีฟโทนคอนโทรล ชนิดปรับเสียงทุ้มและเสียงแหลม 

ข้อดีของวงจรแอกตีฟโทนคอนโทรลปรับเสียงทุ้มและเสียงแหลม คือสามารถปรับเพิ่มระดับความดัง
ของสัญญาณเสียงทุ้มแหลม  หรือปรับลดระดับความดังของสัญญาณเสียงทุ้มแหลมได้ตามค่าท่ีปรับแต่งไว้ ทำให้
คุณภาพของสัญญาณเสียงทุ้มและเสียงแหลมท่ีผ่านเข้าวงจรแอกตีฟโทนคอนโทรลขยายสัญญาณเสียงจ่ายออกมามี
ความชัดเจนและมีระดับความดังเสียงเพิ่มขึ้น 

8.4 การควบคุมเสียงทุ้มกลางแหลมแบบมีการขยาย    
การควบคุมระดับความดังของเสียง ท่ีเสียงทุ้มและเสียงแหลมของเครื่องขยายเสียงท่ัวไป เป็นการ

ควบคุมระดับความดังของเสียงท่ียังไม่ครอบคลุมความถี่เสียงทุกย่ าน ความถี่เสียงกลางท่ีจ่ายเข้าวงจรไม่ถูก
ปรับแต่งเสียง ถูกขยายและจ่ายออกโดยตรง ทำให้เครื่องขยายเสียงบางรุ่นบางชนิดอาจมีการขยายความถี่เสียง
กลางจ่ายออกมามากเกินไปหรืออาจจะน้อยเกินไป ไม่เป็นท่ีพอใจของผู้ฟังแต่ละคน ถือเป็นการปรับแต่งท่ียังไม่
ครบสมบูรณ์อย่างแท้จริง   

การออกแบบวงจรปรับแต่งเสียงให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ฟังแต่ละคนได้มากขึ้น 
และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น จึงทำให้มีการผลิตวงจรปรับแต่งเสียงทุ้มเสียงกลางและเสียงแหลมออกมาใช้
งาน วงจรท่ีนิยมใช้งานเป็นชนิดแอกตีฟโทนคอนโทรล แยกการปรับแต่งเสียงออกเป็น 3 ย่าน คือเสียงทุ้ม เสียง
กลาง และเสียงแหลม พร้อมท้ังมีวงจรขยายสัญญาณเสียงต่ออยู่ด้วย ช่วยให้การปรับแต่งเสียงเหล่านั้นสามารถเพิ่ม
หรือลดความดังของเสียงทุ้มกลางแหลมก่อนส่งออกเอาต์พุต วงจรแอกตีฟโทนคอนโทรลชนิดปรับเสียงทุ้มกลาง
แหลม แสดงดังรูปท่ี 8.4 

 
 
 
 
 
 

 



 
รูปที่ 8.4 วงจรแอกตีฟโทนคอนโทรล ชนิดปรับเสียงทุ้มเสียงกลางและเสียงแหลม 

8.5 วงจรกรองความถ่ีเสียงแบบปรับค่าได้    
วงจรกรองความถี่เสียงท่ีนำมาใช้งานถูกจัดวงจรอยู่ในรูป วงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรม (Series 

Resonance Circuit) นิยมเรียกว่าวงจรแทรป (Trap Circuit) หรือวงจรดักสัญญาณ เป็นวงจรท่ีประกอบด้วยตัว
เหนี่ยวนำ (L) และตัวเก็บประจุ (C) ต่อวงจรร่วมกันแบบอนุกรม นำไปต่อแบบขนานเข้ากับวงจรกำเนิดเสียง หรือ
วงจรขยายเสียง วงจรแทรปทำหน้าท่ีเป็นตัวกรองความถ่ีเสียงท่ีตรงกับค่าความถ่ีเรโซแนนซ์ท่ีกำหนดไว้ทิ้งลงกราวด์  
ส่วนความถี่เสียงค่าอื่นๆ ท่ีไม่ตรงกับค่าความถี่เรโซแนนซ์ท่ีกำหนดไว้ของวงจรแทรปแต่ละวงจรสามารถผ่านวงจร
แ ท ร ป ไ ป ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ ถู ก ล ด ท อ น  ลั ก ษ ณ ะ ว ง จ ร แ ท ร ป แ ล ะ ก ร า ฟ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ถี่   
แสดงดังรูปท่ี 8.5 

 
รูปที่ 8.5  วงจรแทรป 

เมื่อนำวงจรแทรปไปใช้ในการกรองความถี่เสียงของวงจรขยายเสียง สามารถทำได้โดยการต่อวงจร
แทรปร่วมกับวงจรขยายเสียง และตัวต้านทานชนิดปรับเปล่ียนค่าได้ สร้างเป็นวงจรกรองความถี่เสียง ท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนค่าการกรองความถ่ีเสียงให้ส่งออกเอาต์พุตมากขึ้นหรือน้อยลงได้ ลักษณะวงจรกรองความถี่เสียงแบบ
ปรับค่าได้ แสดงดังรูปท่ี 8.6 

 



 
รูปที่ 8.6  วงจรกรองความถ่ีเสียงแบบปรับค่าได้ 

8.6 วงจรกรองความถ่ีเสียงแบบปรับค่าได้หลายความถ่ี    
วงจรแทรป CL ท่ีอยู่ในวงจรอิควาไลเซอร์ถือเป็นตัวสำคัญ สามารถกรองความถี่เสียงตามค่าท่ี

กำหนดให้ผ่านออกเอาต์พุตได้มากหรือน้อย การกำหนดค่าความถ่ีเรโซแนนซ์ของวงจรแทรป CL ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
มีผลต่อค่าการตอบสนองความถี่ของวงจรแทรป CL เปล่ียนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นเมื่อต้องการให้วงจรอิควาไล
เซอร์สามารถกรองความถี่เสียงได้หลายค่าความถี่เสียง ก็สามารถทำได้โดยการต่อเพิ่มวงจรแทรป CL พร้อมตัว
ต้านทานปรับค่าได้ขนานเข้าในวงจรหลายชุดตามความต้องการ และกำหนดค่าความถี่เรโซแนนซ์ของวงจรแทรป 
CL แต่ละชุดเปล่ียนแปลงไปเป็นแต่ละย่านความถ่ีตามต้องการ ยิ่งต่อจำนวนชุดวงจรแทรป CL มาก ก็ยิ่งปรับแต่ง
ความถ่ีเสียงได้มากชุดเพิ่มขึ้น วงจรกรองความถ่ีเสียงแบบปรับค่าได้หลายความถ่ี แสดงดังรูปท่ี 8.7      

 

รูปที่ 8.7 วงจรกรองความถ่ีเสียงแบบปรับค่าได้หลายความถ่ี 

 

 
 



วงจรกรองความถ่ีเสียงแบบปรับค่าได้หลายความถ่ีตามรูปที่ 8.8 เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า วงจร
กราฟิกอิควาไลเซอร์ (Graphic Equalizer Circuit) เป็นชนิดแบ่งช่วงความถ่ีเสียงสำหรับการปรับแต่งแบบ 2 
ออกเทฟ โดยความถ่ีเสียงถูกแบ่งออกเป็น 5 ย่านการปรับแต่ง ค่าความถ่ีเสียงเพิ่มขึ้นย่านละ 4 เท่าตามลำดับ 
ตามการกำหนดของผู้ออกแบบ เช่น ใช้ความถ่ี 60 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz และ 16 kHz เป็นต้น ค่าการ
ปรับแต่งเสียงเมื่อนำไปเขียนกราฟแสดงการตอบสนองความถ่ีเสียง เขียนกราฟออกมาได้ แสดงดังรูปที่ 8.8 

 
รูปที่ 8.8 กราฟตอบสนองความถ่ีเสียงของวงจรกรองความถ่ีเสียงแบบปรับค่าได้หลายความถ่ี 

8.7 วงจรไจเรเตอร์    
วงจรไจเรเตอร์ เป็นวงจรท่ีสร้างขึ้นมาจากอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำประกอบเป็นวงจร สร้างขึ้นได้โดยใช้ IC 

ออปแอมป์ หรือทรานซิสเตอร์โดยทำหน้าท่ีขยายสัญญาณ  ต่อวงจรร่วมกับตัวเก็บประจุ และตัวต้านทาน ทำให้
วงจรท่ีสร้างขึ้นมามีคุณสมบัติในการทำงานเหมือนตัวเหนี่ยวนำตัวจริง ค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำท่ีใช้
สามารถเปล่ียนแปลงค่าได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนด ค่าใช้งานของตัวเก็บประจุ และตัวต้านทานท่ีต่อใช้งานในวงจร
ไจเรเตอร์ สามารถสร้างตัวเหนี่ยวนำด้วยวงจรไจเรเตอร์ได้ค่าความเหนี่ยวนำตามต้องการ แต่ตัวเหนี่ยวนำท่ีสร้าง
จากวงจรไจเรเตอร์มีข้อจำกัดอยู่ท่ี ต้องเป็นตัวเหนี่ยวนำท่ีมีขาใดขาหนึ่งต่อลงกราวด์  ตัวเหนี่ยวนำสร้างจากวงจร
ไจเรเตอร์และตัวเหนี่ยวนำจริง แสดงดังรูปท่ี 8.9 

 
รูปที่ 8.9 ตัวเหน่ียวนำสร้างจากวงจรไจเรเตอร์และตัวเหน่ียวนำจริง   

 

 



วงจรกรองความถี่เสียงแบบปรับค่าได้ ท่ีดัดแปลงวงจรแทรป CL โดยใช้วงจรไจเรเตอร์ใส่แทนตัว
เหนี่ยวนำจริง สามารถเขียนวงจรเปรียบเทียบวงจรท้ังสองแบบได้ แสดงดังรูปท่ี 8.10 

 
รูปท่ี 8.10 เปรียบเทียบวงจรกรองความถ่ีเสียงแบบปรับค่าได้ความถ่ีเดียว 

8.8 วงจรกราฟิกอิควาไลเซอร์ปรับหลายย่านความถ่ี    
กราฟิกอิควาไลเซอร์ท่ีผลิตขึ้นมาใช้งาน  มีด้วยกันหลายแบบหลายชนิดแตกต่างกันไป ท้ังย่านการ

ปรับแต่งความถี่เสียง อุปกรณ์ท่ีนำมาใช้งาน และรูปร่างลักษณะของเครื่อง ย่านความถี่เ สียงท่ีใช้ปรับแต่งมีอย่าง
น้อย 5 ย่าน และมากสุดถึง 31 ย่าน โดยแบ่งระยะห่างย่านความถี่เสียงใช้ปรับแต่งออกเท่าๆ กันแบบทวีคูณเป็น
จำนวนเท่า แต่ละค่าความถ่ีสามารถปรับเพิ่มลดระดับความดังความถ่ีเสียงออกมาได้ ± 10 dB หรือมากกว่า  วงจร
กราฟิกอิควาไลเซอร์ชนิดปรับแต่ง 5 ย่านความถ่ีเสียง แสดงดังรูปท่ี 8.11 

 
รูปท่ี 8.11 วงจรกราฟิกอิควาไลเซอร์ชนิดปรับแต่ง 5 ย่านความถ่ีเสียง 

  


