
หนว่ยที่ 11 
การแยกเสียงทุ้มแหลมและการป้องกันลำโพง 

 11.1 การแยกเสียงทุ้มแหลมให้ลำโพง    
สัญญาณเสียงท่ีกำเนิดขึ้นมามีย่านความถี่ประมาณ 20 – 20,000 Hz เป็นความถี่ท่ีแบ่งออกได้เป็น 3 

ย่านสัญญาณเสียง  คือ ความถี่ต่ำหรือเสียงทุ้ม ความถี่กลางหรือเสียงกลาง และความถี่สูงหรือเสียงแหลม การแบ่ง
ย่านความถี่ออกมานี้เพื่อนำไปใช้ในการขับลำโพงแต่ละชนิดให้เกิดเสียงออกมาตามคุณสมบัติการตอบสนองความถ่ี
ของชนิดลำโพงนั้น เพราะด้วยชนิดลำโพงท่ีผลิตออกมาใช้งานจะสามารถให้การตอบสนองต่อย่านความถี่
สัญญาณเสียงแตกต่างกัน เมื่อนำลำโพงแต่ละชนิดไปใช้ในการรับสัญญาณเสียงทุกความถี่เหมือนกัน จะเกิดปัญหา
ขึ้นต่อคุณภาพสัญญาณเสียงท่ีเปล่งออกมาของลำโพงแต่ละชนิด ทำให้เสียงท่ีรับฟังได้บางช่วงความถี่ขาดหายไป 
หรือบางช่วงความถี่ดังแรงขึ้นมามากกว่าปกติ เกิดปัญหาสัญญาณเสียงท่ีได้ออกมาไม่เป็นไฮไฟ ได้เสียงท่ีขับออกมา
จากลำโพงไม่ครบทุกย่านความถ่ี   

การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  สามารถทำได้โดยการกำหนดย่านความถ่ีสัญญาณเสียงท่ีป้อนไปให้ลำโพงแต่ละ
ชนิด มีความถี่ถูกต้องตามการตอบสนองความถี่เสียงของลำโพงชนิดนั้น เพื่อจำกัดย่านความถี่สัญญาณเสียงท่ี
ลำโพงต้องทำงานให้แคบลงอยู่ในย่านความถี่ท่ีเหมาะสม วงจรท่ีถูกนำมาใช้งานแยกย่านความถี่สัญญาณเสียงให้
ลำโพงเรียกว่า วงจรแยกเสียงทุ้มแหลม หรือ ครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค (Crossover Network) มาช่วยกำหนดย่าน
ความถ่ีสัญญาณเสียงท่ีเหมาะสมให้ลำโพงแต่ละชนิดส่งเสียงออกมา 
 วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมท่ีผลิตขึ้นมาใช้งานมี 2 ชนิด คือ ชนิดแรกใช้แยกความถ่ีสัญญาณ เสียงออก 2 ช่วง
ความถี่ แยกออกเป็นย่านความถี่ต่ำหรือเสียงทุ้ม  และย่านความถี่สูงหรือเสียงแหลม ชนิดท่ีสองใช้แยกความถี่
สัญญาณเสียงออก 3 ช่วงความถี่  แยกออกเป็นย่านความถี่ต่ำหรือเสียงทุ้ม ย่านความถี่กลางหรือเสียงกลาง และ
ย่านความถี่สูงหรือเสียงแหลม โดยกำหนดจุดความถี่ตัดข้าม (Crossover Frequency) ของวงจรแยกเสียงทุ้ม
แหลมตามค่าความถี่เหมาะสมท่ีถูกกำหนดไว้ นำมาต่อค่ันกลางระหว่างเอาต์พุตเครื่องขยายเสียงกับลำโพง การต่อ
วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมแต่ละชุดเข้าลำโพงจะต้องต่อให้ถูกต้องเหมาะสม กราฟแสดงย่านความถี่สัญญาณเสียงของ
เสียงทุ้ม เสียงกลาง เสียงแหลม และจุดตัดความถ่ี แสดงดังรูปท่ี 11.1   

 
รูปท่ี 11.1 กราฟแสดงย่านความถี่สัญญาณเสียงของเสียงทุ้ม เสียงกลาง เสียงแหลม และจุดตัดความถ่ี 

 



11.2 วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมให้ลำโพง    

วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมแบบกรองผ่านอย่างเดียว  หรือพาสซีฟครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค (Passive 
Crossover Network) เป็นอุปกรณ์ชนิดแยกกรองผ่านสัญญาณเสียงอย่างเดียวท่ีส่งมาจากเครื่องขยายเสียงไปให้
ลำโพง โดยวงจรไม่มีการขยายเสียง ใช้หลักการของวงจรกรองความถี่เสียง ท่ีประกอบขึ้นมาจากตัวเหนี่ยวนำ (L) 
และตัวเก็บประจุ (C) โดยอาศัยคุณสมบัติในการทำงานของอุปกรณ์ท้ังสองชนิด คือ ตัวเหนี่ยวนำ (L) ทำหน้าท่ี
กรองความถี่เสียงย่านความถี่ต่ำผ่านได้ และต้านความถี่เสียงย่านความถี่สูงไม่ให้ผ่าน ส่วนตัวเก็บประจุ (C) ทำ
หน้าท่ีกรองความถี่เสียงย่านความถี่สูงผ่านได้ และต้านความถี่เสียงย่านความถี่ต่ำไม่ให้ผ่าน นำมาประกอบเป็น
วงจรกรองความถี่ชนิดต่างๆ คือ วงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน (Low Pass Filter ; LPF) ใช้กับเสียงทุ้ม วงจรกรอง
ความถี่สูงผ่าน (High Pass Filter ; HPF) ใช้กับเสียงแหลม และวงจรกรองย่านความถี่ผ่าน (Band Pass Filter ; 
BPF) ใช้กับเสียงกลาง นำมาสร้างเป็นวงจรแยกเสียงลำโพงได้หลายชนิด หลายรูปแบบ โดยจัดวงจรออกมาตามการ
กำหนดค่าความลาดเอียงของเส้นกราฟท่ีจุดตัดความถี่เสียงทุ้ม เสียงกลาง และเสียงแหลม ออกมาตามลำดับ หรือ
ออร์เดอร์ (Order) ดังนี้ 

1. ลำดับที่ 1 (Order 1) ใช้จุดตัดความลาดเอียงของเส้นกราฟท่ี 6 dB / ออกเทฟ เป็นวงจรแยกเสียง
ทุ้มแหลมแบบเบื้องต้นจัดวงจรแบบง่าย โดยใช้คุณสมบัติในการทำงานของตัวเหนี่ยวนำ (L) และตัวเก็บประจุ (C) 
กำหนดความถ่ีผ่านลำโพง ในการกำหนดย่านความถ่ีให้ผ่านลำโพงอยู่ท่ีค่าความเหนี่ยวนำและค่าความจุท่ีนำมาต่อ
ใช้งาน วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมในลำดับท่ี 1 แสดงดังรูปท่ี 11.2          

 
รูปที่ 11.2 วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมในลำดับที่ 1 

2. ลำดับที่ 2 (Order 2) ใช้จุดตัดความลาดเอียงของเส้นกราฟท่ี 12 dB / ออกเทฟ เป็นแบบท่ีนิยม
ใช้งานท่ัวไป ใช้คุณสมบัติในการทำงานของตัวเหนี่ยวนำ (L) และตัวเก็บประจุ (C) กำหนดความถี่ผ่านลำโพง
เช่นเดียวกัน  โดยเพิ่มตัวเหนี่ยวนำ (L) และตัวเก็บประจุ (C) ให้ลำโพงแต่ละชนิดเพิ่มข้ึน ในการกำหนดย่านความถ่ี
ให้ผ่านลำโพงอยู่ท่ีค่าความเหนี่ยวนำและค่าความจุท่ีนำมาต่อใช้งาน และจัดวงจรให้ถูกต้อง วงจรแยกเสียงทุ้ม
แหลมในลำดับท่ี 2 แสดงดังรูปที่ 11.3      

 

 



 

รูปที่ 11.3 วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมในลำดับที่ 2 
3. ลำดับที่ 3 (Order 3) ใช้จุดตัดความลาดเอียงของเส้นกราฟท่ี 18 dB / ออกเทฟ เป็นแบบท่ีนิยม

ใช้ในงานท่ีต้องการคุณภาพสูง ใช้คุณสมบัติในการทำงานของตัวเหนี่ยวนำ (L) และตัวเก็บประจุ (C) กำหนดความถ่ี
ผ่านลำโพงเช่นเดียวกัน โดยเพิ่มตัวเหนี่ยวนำ (L) และตัวเก็บประจุ (C) ให้ลำโพงแต่ละชนิดเพิ่มมากขึ้นกว่าแบบ
ลำดับท่ี 2 อีกหนึ่งตัว ในการกำหนดย่านความถี่ให้ผ่านลำโพงอยู่ท่ีค่าความเหนี่ยวนำและค่าความจุท่ีนำมาต่อใช้
งาน และจัดวงจรให้ถูกต้องเช่นเดียวกัน วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมในลำดับท่ี 3 แสดงดังรูปท่ี 11.4      

 
รูปที่ 11.4 วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมในลำดับที่ 3 

ส่ิงสำคัญในการต่อลำโพงเข้ากับวงจรแยกเสียงทุ้มแหลม คือจะต้องคำนึงถึงขั้วบวกลบท่ีกำกับไว้ที่ชุด
วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมและท่ีตัวลำโพง โดยต้องต่อให้ข้ัวตรงกันและถูกต้องตามชนิดของลำโพงท่ีต่อ เพื่อให้การ
ทำงานของระบบมีความถูกต้องสมบูรณ์ ได้สัญญาณเสียงท่ีถูกขับออกมาจากลำโพงมีความชัดเจน หนักแน่น และ
ครอบคลุมย่านความถีเสียงท้ังหมด    

 

11.3 การหาค่า L และ C ใช้ในวงจรแยกเสียงทุ้มแหลม    

การหาค่าความเหนี่ยวนำ (L) และค่าความจุ (C) ใช้ในวงจรแยกเสียงทุ้มแหลม ลำดับท่ี 1, 2 และ 3 
ตามรูปท่ี 11.2, 11.3 และ 11.4 ดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อท่ี 11.2 สามารถหาค่าได้ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้ 



 

กำหนดค่าจุดความถ่ีตัดข้าม (fC) พิจารณาจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพงเสียงทุ้มท่ีใช้งาน ค่า
จุดความถ่ีตัดข้ามท่ีเหมาะสมตามขนาดของลำโพง แสดงดังตารางท่ี 11.1        

ตารางท่ี 11.1 ค่าจุดความถ่ีตัดข้ามท่ีเหมาะสมตามขนาดของลำโพงเสียงทุ้ม   

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำโพงเสียงทุ้ม  จุดความถ่ีตัดข้าม 

8 น้ิว 2 kHz 

10 น้ิว  1.5 kHz 

12 น้ิว  1.2 kHz 

15 น้ิว  1 kHz 

การหาค่าความเหนี่ยวนำ (L) และค่าความจุ (C) ใช้ในวงจรแยกเสียงทุ้มแหลมลำดับท่ี 1 นอกจากใช้วิธี
คำนวณดังสมการท่ี (11-1) และสมการท่ี (11-6) แล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งทำได้โดยใช้ตารางกราฟสำเร็จรูป เลือกค่า
ความเหนี่ยวนำ (L) และค่าความจุ (C) หาค่า L1 และ C1 ได้ ตารางกราฟเลือกค่าความเหนี่ยวนำ L1 และค่าความ
จุ C1 ของวงจรแยกเสียงทุ้มแหลมลำดับท่ี 1 แสดงดังรูปท่ี 11.5           

 
 



 

รูปที่ 11.5 ตารางกราฟบอกค่า L และ C นำไปใช้สร้างวงจรแยกเสียงทุ้มแหลมในลำดับที่ 1 

จากรูปท่ี 11.5 แสดงตารางกราฟบอกค่า L และ C นำไปใช้สร้างวงจรแยกเสียงทุ้มแหลมให้ลำโพงใน
ลำดับท่ี 1 การอ่านค่าตารางกราฟเพื่อเลือกค่า L และ C ค่าท่ีเหมาะสมนำมาใช้งานทำได้ดังนี้          

1. เลือกค่าอิมพีแดนซ์ (Z) ของลำโพงเสียงทุ้ม และลำโพงเสียงแหลม ให้มีค่าเท่ากัน เช่น ค่าอิมพีแดนซ์ 
4 W หรือ 8 W (XL = XC = Z) เป็นต้น  

2. กำหนดค่าจุดความถี่ตัดข้าม (fC) พิจารณาจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพงเสียงทุ้มท่ีใช้งาน 
และค่าจุดตัดความถ่ีท่ีเหมาะสมตามขนาดของลำโพง ใช้ค่าตามตารางท่ี 11.1        

3. ตัวอย่างเช่น เลือกลำโพงเสียงทุ้มขนาด 15 นิ้ว  ใช้จุดความถี่ตัดข้าม (fC) ท่ี 1 kHz นำไปใช้
พิจารณาตามกราฟรูปท่ี 11.5 ท่ีเส้นแนวดิ่งจากตารางกราฟเลือกค่าความถี่ (fC) ท่ี 1 kHz และท่ีเส้นแนวนอนจาก
ตารางกราฟเลือกค่าอิมพีแดนซ์ (Z) ท่ี 8 W เกิดจุดตัดของค่าท้ังสอง 

4. จากจุดตัดของค่าท้ังสอง  จะพบเส้นประทแยงไปทางซ้ายหนึ่งเส้น  แสดงค่าความจุ (C) ท่ีต้องการใช้
งาน และพบเส้นประทแยงไปทางขวาหนึ่งเส้น แสดงค่าความเหนี่ยวนำ (L) นำท่ีต้องการใช้งาน 

5. อ่านค่าความเหนี่ยวนำ (L) ออกมาได้ 1.25 mH และค่าความจุ (C) ออกมาได้ 20 mF เป็นค่าท่ี
นำไปใช้งานในวงจรแยกเสียงทุ้มแหลมในลำดับท่ี 1 (6 dB / ออกเทฟ)  

6. กรณีท่ีต้องการใช้งานในวงจรแยกเสียงทุ้มแหลมในลำดับท่ี 2 (12 dB / ออกเทฟ) ทำได้โดยนำค่า
ความเหนี่ยวนำ (L)  และค่าความจุ (C)  จากวงจรแยกเสียงทุ้มแหลมท่ีหาค่าได้ในลำดับท่ี 1 (6 dB / ออกเทฟ) มา
คำนวณหาค่าด้วยสมการท่ี (11-2) และ (11-7) จะได้ค่า L2, C2 ของวงจรแยกเสียงทุ้มแหลมในลำดับท่ี 2 (12 dB 
/ ออกเทฟ) ออกมา คำนวณค่าได้ดังนี้            
           L2  =  1.25 mH x 1.414  =  1.77 mH    
           C2  =  20 mF x 0.707  =  14.14 mF    

ตัวเก็บประจุ (C) ท่ีนำมาใช้ต่อวงจรจะต้องเป็นชนิดอิเล็กโตรไลติก แบบไม่มีข้ัว (Non – Polar) หรือ
แบบ 2 ขั้ว (Bi – Polar) และต้องมีค่าทนแรงดันไฟฟ้าได้สูง เช่น 50 V หรือ 100 V เป็นต้น        



11.4 โครงสร้างวงจรแยกเสียงทุ้มแหลมชนิด 2 ทางและ 3 ทาง    

วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมท่ีผลิตมาใช้งานมีมากมายหลายลักษณะ หลายรูปแบบ และหลายโครงสร้าง มี
ท้ังชนิดแยกเสียง 2 ทาง คือ เสียงทุ้ม เสียงแหลม และชนิดแยกเสียง 3 ทาง คือ เสียงทุ้ม เสียงกลาง เสียงแหลม 
จัดโครงสร้างวงจรท้ังในลำดับท่ี 1 หรือออร์เดอร์ท่ี 1 และในลำดับท่ี 2 หรือออร์เดอร์ท่ี 2 วงจรสร้างด้วยตัว
เหนี่ยวนำ (L) และตัวเก็บประจุ (C) ต่อวงจรร่วมกัน โดยวงจรถูกสร้างรวมไว้ในแผ่นวงจรพิมพ์ชุดเดียวกัน  มีขั้วต่อ
เพื่อใช้ต่อเข้าลำโพงแต่ละชนิด  เกิดความสะดวกในการต่อวงจรใช้งาน ค่าความเหนี่ยวนำ (L)  และค่าความจุ (C) 
มีค่าแตกต่างกันตามค่าการออกแบบวงจร วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมชนิด 2 ทาง และ 3 ทาง แสดงดังรูปท่ี 11.6 ถึง
รูปท่ี 11.9    

 
รูปที่ 11.6 วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมชนิดแยกเสียง 2 ทางในลำดับที่ 1 

 
รูปที่ 11.7 วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมชนิดแยกเสียง 2 ทางในลำดับที่ 2 

 
รูปท่ี 11.8 วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมชนิดแยกเสียง 3 ทางในลำดับท่ี 1 



 
รูปที่ 11.9 วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมชนิดแยกเสียง 3 ทางในลำดับที่ 2 

วงจรแยกเสียงทุ้มแหลมชนิด 2 ทาง และ 3 ทางท่ีผลิตขึ้นมาใช้งาน มีหลายชนิด หลายยี่ห้อ และหลาย
บริษัทผู้ผลิต ทำให้โครงสร้างของวงจรแยกเสียงทุ้มแหลมมีความแตกต่างกันไป ค่าความถี่ตัดข้ามท่ีกำหนดมาใช้
งานแตกต่างกัน รวมถึงลำดับของการออกแบบท่ีแตกต่าง การเลือกวงจรแยกเสียงทุ้มแหลมมาใช้งาน ต้องเลือกค่า
ให้เหมาะสมกับเครื่องขยายเสียงและขนาดของลำโพงท่ีใช้งาน        

11.5 วงจรป้องกันลำโพงชำรุดเสียหาย    

วงจรป้องกันลำโพง (Loudspeaker Protection Circuit) เป็นวงจรท่ีทำหน้าท่ีป้องกันการชำรุด
เสียหายของลำโพง ท่ีเกิดจากการทำงานผิดปกติของเครื่องขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารีชนิดไม่มีตัวเก็บประจุท่ี
เอาต์พุต (OCL)  

ในกรณีท่ีเครื่องขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OCL  ทำงานผิดปกติไป  เกิดจากการชำรุดเสียหาย
ของภาคขยายกำลัง  โดยมีผลทำให้อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำในภาคขยายกำลัง  เช่น ทรานซิสเตอร์ เฟต  หรือไอซี เกิด
การลัดวงจร  ทำให้มีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจำนวนมากจ่ายมาให้ลำโพง เกิดกระแสไฟฟ้าจำนวนมากไหลผ่าน
ลำโพงลงกราวด์ ลำโพงเกิดการชำรุดเสียหายทันที เพื่อเป็นการป้องกันการชำรุดเสียหายของลำโพง ในเครื่องขยาย
เสียงแบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL จำเป็นต้องต่อเพิ่มวงจรป้องกันลำโพงร่วมใช้งานให้กับลำโพง โดยต่อค่ันกลาง
ระหว่างเอาต์พุตเครื่องขยายเสียงชนิด OCL และลำโพง ลักษณะการต่อวงจรป้องกันลำโพงเข้ากับเครื่องขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL แสดงดังรูปท่ี 11.10   

 
รูปที่ 11.10 การต่อวงจรป้องกันลำโพงเข้ากับเครื่องขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OCL 



เมื่อเริ่มเปิดเครื่องขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OCL จะมีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายให้วงจรท้ัง
ระบบ ในกรณีท่ีเครื่องขยายเสียงชนิด OCL ทำงานปกติ  ท่ีเอาต์พุตของเครื่องขยายเสียงท้ังสองด้านมีแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงจ่ายออกมา 0 V หรือมีค่าน้อยมากไม่พอไปควบคุมให้วงจรป้องกันลำโพงตัดวงจรเครื่องขยายเสียงออก
จากลำโพง  วงจรป้องกันลำโพงในช่วงเวลานี้ทำหน้าท่ีเป็นวงจรหน่วงเวลาการต่อลำโพงเข้ากับเครื่องขยายเสียง
เท่านั้น เพื่อป้องกันเสียงปอบ (Popping Sound) ในขณะเปิดสวิตช์เครื่องขยายเสียงดังออกลำโพง โดยการหน่วง
เวลาประมาณ 2 – 5 วินาทีก่อนต่อลำโพงเข้ากับเอาต์พุตของเครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียงและลำโพงต่อ
ทำงานเป็นปกติ   

เมื่อเกิดการชำรุดของเครื่องขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OCL จะเกิดการลัดวงจรกับอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวนำภาคขยายกำลัง  เช่น ทรานซิสเตอร์กำลัง หรือมอสเฟตกำลัง เป็นต้น ของเอาต์พุตเครื่องขยายเสียงด้านใด
ด้านหนึ่งหรือท้ังสองด้าน จะเกิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายออก มาท่ีเอาต์พุตเครื่องขยายเสียงสูงมากเกินกว่า  2 
ถึง 3 V ขึ้นไป ถูกส่งไปควบคุมให้วงจรป้องกันลำโพงทำงาน  ตัดเอาต์พุตของเครื่องขยายเสียงออกจากลำโพงทันที  
ช่วยป้องกันไม่ให้ลำโพงเกิดการชำรุดเสียหาย ลักษณะวงจรป้องกันลำโพง แสดงดังรูปท่ี 11.11    

 
รูปที่ 11.11 วงจรป้องกันลำโพง 

เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้วงจรท้ังระบบ  ถ้าเครื่องขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OCL ทำงานปกติ ท่ี
เอาต์พุตของเครื่องขยายเสียงท้ังด้านซ้าย (L) และด้านขวา (R) จะมีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายออกมา 0 V หรือมี
ค่าน้อยมากไม่พอไปควบคุมท่ีขา 2 ของ IC U1 ตัว IC U1 หน่วงเวลาประมาณ 3 – 4 วินาที ก่อนควบคุมให้ขา 6 
ของ IC U1 ต่อลงกราวด์ มีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายให้รีเลย์ RY1 หน้าสัมผัสรีเลย์ RY1 ต่อลำโพงเข้ากับเครื่อง
ขยายเสียง เครื่องขยายเสียงและลำโพงทำงานปกติ ในเวลาเดียวกันตัว LED1 ติดสว่าง แสดงให้ทราบว่ารีเลย์ RY1 
ทำงาน     

เมื่อเครื่องขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OCL เกิดการชำรุด มีการลัดวงจรท่ีอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
ภาคขยายกำลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือท้ังสองด้าน จะเกิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายออกมาท่ีเอาต์พุตเครื่องขยาย
เสียงสูงมากเกินกว่า ± 2 V ขึ้นไป ถูกส่งไปควบคุมท่ีขา 2 ของ IC U1 ทำให้ IC U1 เกิดการเปล่ียนแปลงการ
ทำงาน ควบคุมให้ขา 6 ของ IC U1 ไม่ต่อลงกราวด์ ไม่มีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายให้รีเลย์ RY1 หน้าสัมผัสรีเลย์ 
RY1 ตัดลำโพงออกจากเครื่องขยายเสียงทันที ในเวลาเดียวกันตัว LED1 ดับมืด แสดงให้ทราบว่ารีเลย์ RY1 หยุด
การทำงาน 


