
หน่วยที่ 10 
เคร่ืองขยายเสียง โมโน และสเตริโอ 

 10.1 ระบบเสียงโมโนและสเตริโอ    
สัญญาณเสียงท่ีกำเนิดขึ้นมาใช้งานมีแหล่งกำเนิดเสียงแตกต่างกันไป มีความถี่ ความดัง ทิศทางท่ี

ส่งออกมา และคุณสมบัติของเสียงท่ีแตกต่างกัน  ระบบเสียงท่ีนิยมผลิตขึ้นมาใช้งานในการกระจายเสียงด้านต่างๆ 
แบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบเสียงโมโน (Monophonic Sound System)  และระบบเสียงสเตริโอ 
(Stereophonic Sound System)  สัญญาณเสียงท้ัง 2 ระบบมีลักษณะการกำเนิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง
ส่งออกมาท่ีแตกต่างกัน  

1. ระบบเสียงโมโน หรือเสียงโมโน (Mono Sound) เป็นสัญญาณเสียงท่ีถูกกำเนิดขึ้นมาจาก
แหล่งกำเนิดเสียงเพียงแหล่งเดียว ถูกส่งแพร่กระจายเสียงออกไปในทิศทางเดียวหรือหลายทิศทางก็ตาม  เป็นเสียง
ท่ีไม่มีมิติในการรับฟัง  ไม่เหมือนเสียงท่ีถูกกำเนิดขึ้นมาตามธรรมชาติ เครื่องขยายเสียงใช้งานในระบบนี้นิยมใช้กับ
การขยายเสียงพูด เสียงสนทนา ไม่ต้องการคุณภาพเสียงเหมือนธรรมชาติ  ใช้กับงานกระจายเสียงท่ัวไป  เช่น 
ระบบเสียงตามสายในสถานท่ีต่างๆ การกระจายเสียงในสถานท่ีราชการ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม และ
โรงเรียน เป็นต้น หลักการส่งกระจายเสียงแบบโมโน แสดงดังรูปท่ี 10.1 

 
รูปที่ 10.1 หลักการส่งกระจายเสียงแบบโมโน 

2. ระบบเสียงสเตริโอ หรือเสียงสเตริโอ (Stereo Sound) เป็นสัญญาณเสียงท่ีถูกกำเนิดขึ้นมาจาก
แหล่งกำเนิดเสียงอย่างน้อย 2 แหล่งกำเนิด ถูกส่งแพร่กระจายเสียงออกไปอย่างน้อยใน 2 ทิศทา ง โดย
สัญญาณเสียงท่ีถูกแพร่กระจายออกไปในแต่ละทิศทางจะมีความถี่ ความดัง และคุณสมบัติของเสียงท่ีแตกต่างกัน 
เป็นเสียงท่ีมีมิติในการรับฟังมากขึ้น สัญญาณเสียงท่ีได้ออกมามีความใกล้เคียงกับเสียงจากธรรมชาติมากขึ้น เครื่อง
ขยายเสียงใช้งานในระบบนี้นิยมใช้กับการขยายเสียงจำพวกเสียงร้องเพลง เสียงดนตรี เสียงจากการแสดงต่างๆ ท่ี
ต้องการรับฟังเสียงท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมือนเสียงท่ีกำเนิดขึ้นมาจากธรรมชาติ เช่น ระบบเสียงใน
เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็มสเตริโอมัลติเพล็กซ์  ในเครื่องรับโทรทัศน์ระบบสเตริโอหรือระบบดิจิทัล  ในระบบกระจาย
เสียงเพลงเสียงดนตรีในบ้าน ระบบเสียงโฮมเธียเตอร์ และระบบเสียงในโรงภาพยนตร์ เป็นต้น หลักการส่งกระจาย
เสียงแบบสเตริโอ แสดงดังรูปท่ี 10.2 

    
 



 
รูปที่ 10.2 หลักการส่งกระจายเสียงแบบสเตริโอ 

10.2 เคร่ืองขยายเสียงระบบโมโนและสเตริโอ 

เครื่องขยายเสียงท่ีผลิตขึ้นมาใช้งานจะถูกนำไปต่อใช้งานใน 2 ลักษณะการทำงาน คือ ลักษณะท่ีหนึ่ง
เครื่องขยายเสียงทำงานขยายสัญญาณเสียงส่งกระจายออกไปในแบบเสียงโมโน โดยใช้แหล่งกำเนิดสัญญาณเสียง
เพียงแหล่งกำเนิดเดียวมาทำการขยายและส่งออก ลักษณะท่ีสองเครื่องขยายเสียงทำงานขยายสัญญาณเสียงส่ง
กระจายออกไปในแบบเสียงสเตริโอ  โดยใช้แหล่งกำเนิดสัญญาณเสียง 2 แหล่งกำเนิดมาทำการขยายและส่งออก 
ได้สัญญาณเสียงกระจายออกไป 2 ทิศทาง เป็นเสียงด้านซ้าย (L) และเสียงด้านขวา (R) แยกออกจากกันมี
สัญญาณเสียงแตกต่างกัน 

แต่การใช้งานเครื่องขยายเสียงบางโอกาสอาจต้องใช้งานในระบบเสียงโมโน ด้วยการทำให้เครื่องขยาย
เสียงท้ัง 2 ชุดขยายสัญญาณเสียงออกมาเหมือนกัน การทำใช้วิธีรวมสัญญาณเสียงท่ีส่งเข้ามาของแต่ละอินพุตเข้า
ด้วยกันก่อนส่งไปภาคขยายสียงท้ัง 2 ชุด เพื่อให้ได้สัญญาณเสียงออกมาเหมือนกัน ในเครื่องขยายเสียงระบบเสียง
สเตริโอสามารถปรับเปล่ียนเครื่องขยายเสียงให้ทำงานอยู่ในระบบเสียงสเตริโอหรืออยู่ในระบบเสียงโมโนได้ โดย
การเพิ่มสวิตช์ปรับเปล่ียนระบบการทำงานของเครื่องขยายเสียงให้เป็นโมโนหรือสเตริโอ  พร้อมท้ังเพิ่มปุ่มปรับ
สมดุลของเสียงให้สัญญาณเสียงมีความดังเท่ากันท้ังด้านซ้าย (L) และด้านขวา (R) หลักการต่อควบคุมการทำงาน
เครื่องขยายเสียงสเตริโอ แสดงดังรูปท่ี 10.3    

 
 
 
 
 
 
 



 
รูปที่ 10.3 หลักการต่อควบคุมการทำงานเครื่องขยายเสียงสเตริโอ 

10.3 การบันทึกเสียงและการฟังเสียงในระบบสเตริโอ    

สัญญาณเสียงท่ีนำมาใช้ในการขยายเสียงให้ได้สัญญาณเสียงออกมาในระบบสเตริโอนั้น มีส่วนประกอบ
เข้ามาเกี่ยวข้องหลายส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 แปลงสัญญาณเสียงจากสัญญาณเสียงในรูปการส่ันของอากาศไปเป็น
สัญญาณเสียงในรูปสัญญาณไฟฟ้า  ส่วนท่ี 2 เป็นเครื่องบันทึกเก็บสัญญาณเสียงไว้  จะต้องเป็นการบันทึกเสียงใน
ระบบสเตริโอ  โดยบันทึกเสียงเก็บไว้อย่างน้อย 2 ช่องสัญญาณเสียง คือ ช่องเสียงด้านขวา (R) และช่องเสียง
ด้านซ้าย (L) ส่วนท่ี 3 เป็นเครื่องเล่นสัญญาณเสียงท่ีบันทึกเก็บไว้ในรูปสัญญาณไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ช่องสัญญาณ
เสียงออกมา และส่วนท่ี 4 เครื่องขยายเสียงจะต้องเป็นชนิดสเตริโอ มีชุดขยายเสียงอย่างน้อย 2 ชุด คือ ชุดเครื่อง
ขยายเสียงด้านขวา (R) และชุดเครื่องขยายเสียงด้านซ้าย (L) แยกจากกัน แต่ละชุดขยายสัญญาณเสียงแต่ละด้าน
โดยเฉพาะ ส่วนประกอบท้ังหมดจะต้องทำงานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมท้ังการจัดวางลำโพงกระจายเสียง และ
ตำแหน่งการรับฟังสัญญาณเสียงท่ีส่งกระจายออกมา จะต้องอยู่ในตำแหน่งถูกต้องเหมาะสม สัญญาณเสียงท่ีรับฟัง
ได้จึงถือว่าเป็นระบบเสียงสเตริโอท่ีสมบูรณ์แบบ หลักการบันทึกสัญญาณเสียงในระบบสเตริโอ แสดงดังรูปท่ี 10.4  

 
 
 
 
 



 
รูปที่ 10.4 การบันทึกสัญญาณเสียงในระบบสเตริโอ 

การรับฟังสัญญาณเสียงท่ีส่งกระจายออกมาจากลำโพงแต่ละด้านให้ได้เป็นระบบสเตริโอ มี
ส่วนประกอบท่ีสำคัญ 2 ส่วน  ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการจัดวางตำแหน่งของลำโพงด้านขวา (R) และด้านซ้าย (L) โดย
จะต้องจัดตำแหน่ง มุมเอียง และทิศทางของลำโพงท้ังสองด้านให้ได้จุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด และได้จุดตัดของ
สัญญาณเสียงส่งจากลำโพงแต่ละด้านไปยังตำแหน่งผู้ฟังในระยะท่ีถูกต้องพอเหมาะ ส่วนท่ีสองตัวผู้ฟังเองจะต้องอยู่
ในตำแหน่งท่ีจัดไว้ในการรับฟังสัญญาณเสียงท่ีส่งออกมาเท่านั้น เพราะเป็นตำแหน่งท่ีสัญญาณเสียงจากลำโพง
ด้านขวา (R) และด้านซ้าย (L) ส่งมาตกกระทบมีสัญญาณเสียงประสานกันพอดี จึงจะได้รับฟังสัญญาณเสียงใน
ระบบสเตริโอท่ีสมบูรณ์แบบ การรับฟังสัญญาณเสียงเมื่อไม่อยู่ในส่วนประกอบท่ีสำคัญส่วนใดส่วนหนึ่งดังกล่าว 
สัญญาณเสียงท่ีรับฟังได้จะไม่เป็นระบบสเตริโอท่ีสมบูรณ์ การวางลำโพงและการรับฟังสัญญาณ เสียงในระบบ
สเตริโอ แสดงดังรูปท่ี 10.5        

 
รูปที่ 10.5 การวางลำโพงและการรับฟังเสียงในระบบสเตริโอ 

 

 

 

 



การทำให้สัญญาณเสียงท่ีส่งออกมาจากลำโพงด้านขวา (R) และด้านซ้าย (L)  เกิดการประสานได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง สมบูรณ์ ต้องพิจารณาส่วนประกอบท่ีเกี่ยวข้องด้วย ดังนี้      

1. เครื่องขยายเสียงท่ีนำมาใช้งานท้ังสองด้านจะต้องเป็นชนิดเดียวกัน มีคุณสมบัติของรายละเอียด 
และคุณภาพในการทำงานเหมือนกัน รวมทั้งลำโพงท้ังสองด้านต้องเป็นรุ่นเดียวกัน ตู้ลำโพงมีขนาดท่ีพอเหมาะ  

2. การจัดมุมเอียงของลำโพงท้ังสองด้านเข้าหากัน มีผลต่อจุดตัดประสานกันของสัญญาณ เสียงท่ี
เกิดขึ้น จำเป็นต้องจัดมุมเอียงให้ได้ตำแหน่งท่ีเหมาะสมกับจุดฟังเสียง มุมเอียงหันเข้าหากันมาก บริเวณเสียง
ประสานกันจะเล่ือนเข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น หรือถ้าหันมุมเอียงห่างออกกันมาก บริเวณเสียงประสานกันจะเล่ือนห่าง
ออกจากลำโพงมากขึ้น มุมเอียงของลำโพงท่ีสามารถจัดให้รับฟังเสียงในระบบสเตริโอได้ดี มุมเอียงท่ีจุดฟังเสียงอยู่
ในช่วงประมาณ 45o – 75o  (มุมเอียงของลำโพงท่ีเหมาะสมท่ีสุดประมาณ 60o) 

3. ความดังของสัญญาณเสียงท่ีเปล่งออกมาจากลำโพงท้ังสองด้าน ควรมีความดังเท่ากัน และความดัง
ต้องมากพอท่ีจะส่งสัญญาณเสียงไปถึงบริเวณท่ีเกิดเสียงประสานกัน ดังนั้นการเลือกกำลังขยายของเครื่องขยาย
เสียงมีความจำเป็นต่อการใช้งาน ต้องเลือกให้มีค่าเหมาะสมกับห้องท่ีจะนำเครื่องขยายเสียงไปใช้งาน      

 10.4 ระบบเคร่ืองขยายเสียงทำงานในแบบสเตริโอ    
เครื่องขยายเสียงท่ีมีคุณภาพดี นิยมผลิตขึ้นมาให้สามารถใช้งานระบบเสียงแบบสเตริโอได้ด้วย นั่นคือ

ภายในเครื่องขยายเสียงถูกประกอบขึ้นด้วยเครื่องขยายเสียงแบบโมโน 2 ชุด ต่อทำงานร่วมกัน  โดยเครื่องขยาย
เสียงท้ัง 2 ชุดจะต้องเป็นเครื่องขยายเสียงชนิดและรุ่นเดียวกัน มีคุณสมบัติต่างๆ ในการทำงานท่ีเหมือนกัน และ
เพิ่มอุปกรณ์ประกอบร่วมช่วยควบคุมให้เครื่องขยายเสียงสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ปรับเลือกการ
ทำงานได้ตามต้องการ  ระบบเครื่องขยายเสียงทำงานในแบบสเตริโอ แสดงดังรูปท่ี 10.6       

 
รูปที่ 10.6 ระบบเครื่องขยายเสียงทำงานในแบบสเตริโอ 

 
 
 
 
 



10.5 ระบบเสียงเซอร์ราวนด์  

  ระบบเสียงเซอร์ราวนด์ (Surround Sound System) หรือ ระบบเสียงหลายช่องสัญญาณ 
(Multichannel Sound System) เป็นระบบเสียงท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ ให้มีสัญญาณเสียงท่ีถูกส่งกระจายออก
จากแหล่งกำเนิดเสียงมากกว่า 2 แหล่งกำเนิดในระบบสเตริโอ เพื่อทำให้การรับฟังเสียงจากเครื่องขยายเสียงมี
ความเป็นธรรมชาติสมจริงมากขึ้น สัญญาณเสียงท่ีส่งกระจายออกมาเกิดมิติมากขึ้น 

ระบบเสียงเซอร์ราวนด์แบ่งระบบทำงานออกเป็น 2 ชนิด คือ ระบบเสียงเซอร์ราวนด์ชนิดแอนะล็อก 
และระบบเสียงเซอร์ราวนด์ชนิดดิจิทัล หลักการระบบเสียงเซอร์ราวนด์ชนิดแอนะล็อก โดยการนำสัญญาณเสียงใน
รูปสัญญาณแอนะล็อกไปใช้งานโดยตรง ใช้หลักการในการจัดระบบทำงานรูปแบบเมตริก และกำหนดตำแหน่งใน
การวางลำโพงตามจุดต่างๆ นำวิธีการประมวลผลสัญญาณไปใช้ควบคุมสัญญาณเสียงให้เกิดความแตกต่างกัน ทำ
การกรองความถ่ีสัญญาณเสียงส่งไปลำโพงแต่ละจุดแตกต่างกัน ทำให้ผู้ฟังรับรู้ได้ถึงสัญญาณเสียงท่ีส่งมา ถูกส่งมา
จากทุกทิศทางรอบตัว มีความถ่ีเสียงและเวลาท่ีแตกต่างกัน 

 

 

 


