
 

 
 
 

����ก����ก	

����������	���������������������� 

 
 
 

 

 

 

 

 

��� 
�����������   ก���
� 

 
 

 
 

ก������ ���������!��"��� ���#�$��ก��%#ก&�'�����ก�('����))�%������
�*+�' 

��$� �,�ก����ก	

���'-�*+� 

-�� �,���ก	

���'-�*+� 


�*+�' �������  ��� �������%����ก� 

�.ก��%#ก&� 2557 

��$���2�3$��
�*+�' �������  ��� �������%����ก� 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
โครงการออกแบบเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงประหยัดพลังงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายนครินทร์   กมโลบล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การค้นคว้าอิสระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการออกแบบผลติภัณฑ์ 

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2557 

ลิขสิทธ์ิของบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



PROJECT STUDYING AND DESIGN  
KINETIC VINYL PLAYER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr.Nakarin  Kamalobol 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree 

Master of Fire Art Program in Product Design 

Department of Product Design 

Graduate School, Silpakorn University 

 Academic Year 2014  

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุมติัใหท้  าการคน้ควา้อิสระเร่ือง “ การศึกษา และ

ออกแบบเคร่ืองเล่นแผน่เสียงประหยดัพลงังาน ” เสนอโดย  

นาย นครินทร์  กมโลบล เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 

............................................................... 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ)์ 

     คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

วนัท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. ........... 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

อาจารย ์ปิติ  คุปตะวาทิน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ 

 

...........................................................................................ประธานกรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลุย้  กานตส์มเกียรติ) 

......................./............................../....................... 

 

...........................................................................................กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัฐไท  พรเจริญ) 

......................./............................../....................... 

 

...........................................................................................กรรมการ 

(อาจารย ์ปิติ  คุปตะวาทิน) 

......................./............................../....................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

55155311 : สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ค าส าคญั : เคร่ืองเล่นแผน่เสียง, ประหยดัพลงังาน 

 นครินทร์ กมโลบล : โครงการออกแบบเคร่ืองเล่นแผน่เสียงประหยดัพลงังาน 

อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อาจารยปิ์ติ คุปตะวาทิน 115 หนา้. 

 

 การรับฟังดนตรีผ่านแผ่นเสียง ถือว่าเป็นการรับอรรถรสท่ีได้รับการยอมรับว่าสมบูรณ์
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วิเคราะห์ ออกแบบและพฒันารูปแบบเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง ให้เหมาะกบัพื้นท่ีใชส้อย ภายในท่ีพกั

อาศยัมากท่ีสุด และ ยงัช่วยประหยดัพลงังานมากข้ึนในการใช้งานเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง โดยยงั

สามารถพฒันารูปแบบใหอ้อกมาเป็นลกัษณะ ผลิตภณัฑต์กแต่งท่ีพกัอาศยัไดอี้กดว้ย  
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 Music on Vinyl is the best choice for music lovers to get best quality of copy 

version from live music. Nowadays, many people are interested in listening music from 

vinyl players, but there are several equipments to set up for perfect quality. It is meant 

that they have to use a lot of areas and waste more electricity. Consequently, this study 

are going to collect information, analyze  design, and develop pattern of vinyl player in 

order to make it suitable with living area and more energy saving. Moreover, the study 

can develop its pattern into home decoration. 
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บทที่  1 
บทน ำ 

ช่ือหัวข้อสำระนิพนธ์ : โครงการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์เคร่ืองเล่นแผ่นเสียงประหยดัพลงังาน 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
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     : http://blog.eduzones.com/moobo/107079 [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
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     : http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000003522 

[ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
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        3                             
     : http://blog.eduzones.com/moobo/107079 [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
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   แนวคดิและ                              ปัจจบุนัมีจ านวนผู้ ท่ีสนใจในการฟังแผ่นเสียง
มากขึน้เร่ือยๆ จากจ านวนสมาชิกในกลุ่ม Vinyl Lover ท่ีปัจจบุนัมีสมาชิกกว่า 390 คนใน Social 
Network ทาง web site : facebook.com ซึ่งตวัชดุอปุกรณ์ท่ีประกอบกนัเพ่ือให้สามารถ รับฟัง
เพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และต้องใช้พืน้ท่ีในการจดัวางมาก ซึ่งจะ
สง่ผลตอ่พืน้ท่ีวา่งส าหรับใช้ท ากิจกรรมอ่ืนภายในท่ีพกัอาศยั  

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
1.      เพิ่มตวัเลือกผลิตภณัฑ์เคร่ืองเลน่และอปุกรณ์แผน่เสียง พร้อมตวักระจายเสียง 
2.                    ชดุเคร่ืองเลน่แผน่เสียงพร้อม ตวักระจายเสียง ให้สามารถ

ประหยดัพลงังานได้อย่างเหมาะสม 
 3.เพ่ือให้สามารถ พัฒนารูปแบบเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ตบแต่ง
ห้องพกั เพ่ือความสวยงาม 
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ขอบเขตของงำนวิจัย 
เร่ืองท่ีท าการศกึษา :  

- ความต้องการ การใช้พืน้ท่ีท่ีมีอยา่งจ ากดัของผู้ ใช้เคร่ืองเลน่แผน่เสียง 
- คณุภาพและประสิทธิภาพในการ กระจายเสียงขแงเคร่ืองเลน่แผน่เสียง ท่ีมี

ตอ่ผู้ ฟังในพืน้ท่ีท่ีจ ากดั 
- รูปแบบและอปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองเลน่แผน่เสียง และตวักระจายเสียง 
- ประเภทและ รูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ตบแตง่ห้องพกั 

 
กลุม่ตวัอยา่งประชากร :                              25 - 34         ใน

                      
 

                 
1.                        
    1.1                              ระบบการท างานท่ีมีความสมัพนัธ์กนัระหวา่ง

เคร่ืองเลน่แผน่เสียง และ อปุกรณ์กระจายเสียงท่ีมีคณุภาพสงูสดุ ในพืน้ท่ีจ ากดั 
    1.2 รวบรวมข้อมลูจากเอกสารเก่ียวกบัประเภทรูปแบบ และขนาดเคร่ืองเลน่แผน่เสียง

ท่ีแตกตา่งกนั 
1.3                                               

    1.4                                                                       
                                                                               
 2.                        
  2.1                                                              
  2.2                                                                     
  2.3         ว               
 3.                                    
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วิธีกำรศึกษำ 
 1.   ศกึษาและรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากแหลง่ข้อมลูเอกสาร 
 2.   ศกึษาและรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเคร่ืองมือวิจยั  

      และการส ารวจสมัภาษณ์ 
 3.   วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ 
 4.   ขัน้ตอนการออกแบบ ท าแบบร่างครัง้ท่ี 1 
 5.   ทดสอบแบบร่างครัง้ท่ี 1 และพฒันาแบบร่างเพื่อท าต้นแบบ 
 6.   ขัน้ตอนการท าต้นแบบ 
 7.   ทดสอบแบบจากต้นแบบ 
 8.   สรุปผลและชีแ้จงข้อเสนอแนะ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

สามารถตอบสนองความต้องการผู้นิยมเลน่แผน่เสียง                             
                     เพ่ือใช้ในการพกพาเคร่ืองเลน่และอปุกรณ์แผน่เสียงได้ 
 
                

1.          (Analog)                                                       
                                                                                        
                                                                                     
                      

2.         (Digital)                                                             
                                                                                    
                          

3. พลงังานจลน์ (Kinetic Energy) พลงังานจลน์ เป็นพลงังานท่ีเกิดขึน้ขณะวตัถกุ าลงั
เคล่ือนท่ีเน่ืองจากมีแรงมากระท าตอ่วตัถแุละมีคา่เปล่ียนแปลงตามอตัราเร็วของวตัถุ
เคล่ือนท่ี พลงังานจลน์ท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนท่ี   

4.                                                                                 
                         

5.                                                                                
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 6.              (Turntable)                                                           
                                                                                           
                                                                                 
                    
 7.                                                                 
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  บทที่  2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
        งานวิจยัเร่ืองการศกึษาและออกแบบชดุอปุกรณ์เคร่ืองเลน่แผน่เสียงประหยดัพลงังาน 
ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัตา่งๆ ดงันี ้
             ศึกษำข้อมูลพืน้ฐำนเก่ียวกับเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง 
  1. ประวตัขิองเคร่ืองเลน่แผน่เสียง 

 2. ประเภทของเคร่ืองเลน่แผ่นเสียง 
  3. สว่นประกอบตา่งๆของเคร่ืองเลน่แผน่เสียง 
 ศึกษำข้อมูลเก่ียวกับกำรท ำงำนของเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง 

 1. ตวัอยา่งการท างานด้วยพลงังานไฟฟ้าทัว่ไป 
 2. ตวัอยา่งการท างานด้วยพลงังานจลน์ 

 ศึกษำข้อมูลทฤษฏีกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  1. หน้าท่ีใช้สอย 

2. ความสวยงาม 
3. ราคาตวัอยา่งในแตล่ะรูปแบบ 
4. วสัดแุละวิธีการผลิต 

ข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มผู้บริโภค 
1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ผู้บริโภค 
2. พฤตกิรรมและความต้องการของกลุม่ผู้บริโภค 

 ศึกษำข้อมูลเก่ียวกับเอกสำร บทควำม และงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
1.  บทความ  หลกัการทางานของเคร่ืองเลน่แผน่สียงท่ีใช้หวัเข็มชนิดแมเ่หล็ก

เคล่ือนท่ี และมาตรฐาน RIAA  
ศึกษำข้อมูลพืน้ฐำนเก่ียวกับเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง 

1. ประวตัขิองเคร่ืองเลน่แผ่นเสียง 
           Thomas Young                   “          ”                       

                                                                                       
                    Francois Rabelais        “                                        
                    ”                                                                          
Vosterloc                  18                                                    
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       ส                                                                 Thomas Young 
           . .1773–1829( . .2316-2372) 
                                             “                                        
                  ”                                                                      
                                                                                           
                                                                                     
                      
 Leon Scott De Martinville ผู้ให้ก าเนิด Phonautographนกัคิดอีกผู้หนึง่ท่ีจะลืมกลา่วเสีย
มิได้ คือ Leon Scott De Martinville ชว่งปี ค.ศ. 1817 – 1879(พ.ศ. 2360-2422)นกัคิดผู้ นีเ้ร่ิม
ศกึษาเก่ียวกบัการได้ยินของมนษุย์โดยเน้นไปท่ีโครงสร้างภายในห ู จนในท่ีสดุเขาก็พบวา่“แก้วหู
สามารถรับแรงสัน่สะเทือนของคล่ืนเสียงและแปรเปล่ียนเป็นความหมายของเสียงได้”เขาจงึ
ประดษิฐ์วสัดชุิน้หนึง่ขึน้มาเรียกวา่ “ไดอะแฟรม” (Diaphragm) ซึง่เป็นแผน่กระดาษเบาบาง
เลียนแบบโครงสร้างแก้วหขูองมนษุย์ไมเ่พียงเทา่นัน้ยงัเรียนรู้อีกว่าใบหก็ูเปรียบเหมือนกรวยรับ
เสียงเขาจงึประดษิฐ์วสัดรูุปทรงคล้ายดอกล าโพงขึน้ และด้วยสว่นประกอบตา่งๆนีเ้องจงึเป็นท่ีมา
ของ หวัเข็มอนัแรกของโลก (The World’s FirstSoundbox)โดยท่ีไดอะแฟรมนัน้มีขนาดเทา่เหรียญ
บาทและท่ีส าคญัเขาเลือกเอาขนหมท่ีูแข็งท่ีสดุมาเป็น“เข็ม” 
 เม่ือกลา่วถึง Leon Scott De Martinville แล้วยงัมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆท่ีถือวา่เป็นชว่ง
รอยตอ่ส าคญัในประวตัศิาสตร์ นัน่คือในวนัท่ี 26 มกราคมค.ศ.1857(พ.ศ.2400)เขาได้ร่างรูปแบบ
เคร่ืองอดัเสียงขัน้พืน้ฐานเรียกวา่Phonautography และได้รับสิทธิบตัรเลขท่ี 31470 ในวนัท่ี 25 
มีนาคมปีเดียวกนัจากนัน้สองปีถดัมาเขาก็ได้ร่วมงานกบัRudolf Koeingนกัประดษิฐ์ชาวเยอรมนั
อีกทา่หนึง่ผลิตเคร่ืองอดัเสียงออกขายครัง้แรกในช่ือ Phonautographโดยมีแทง่ถ่านกลมกลวงท า
หน้าท่ีเป็นกระบอกเสียงอดัเสียงหมนุไปตามร่องท่ีเกิดจากการขดูของขนหมนูัน่เองแตท่วา่ผู้คน
สมยันัน้เห็นเป็นของแปลกไมมี่ใครกล้าซือ้จงึท าให้เขาขายชิน้งานท่ีประดษิฐ์ขึน้มาไมไ่ด้เลยรวมถึง
ผู้คนในขณะนัน้มองไมเ่ห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องมีเคร่ืองประหลาดนีใ้นบ้านแตอ่ยา่งน้อยท่ีสดุก็ท า
ให้โลกรู้ว่าเคร่ืองอดัเสียงต้นแบบนัน้มีช่ือวา่ ”Phonautograph” 
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รูปท่ี 4 CHARLES CROS 

ท่ีมา : สมาคมอนรัุกษ์เคร่ืองเลน่แผน่เสียง (2543 : 14) 
 
 CHARLES CROS เม่ือเขาเอย่ถึง PHONOGRAPH เป็นครัง้แรก 
หนึง่ในนกัปราชญ์ท่ีโลกจารึกไว้ระหวา่งปี ค.ศ. 1842 – 1888 (2385 – 2431) เพราะเขาคือบคุคล
ท่ีร่างแบบแผนโครงสร้างเคร่ืองอดัเสียงท่ีให้รายละเอียดได้ครบถ้วนเป็นครัง้แรก โดยเขาได้ตัง้ช่ือ 
ค าบรรยายของเขาไว้ว่า “PACKET CONTAINING DESCAIPTION OF A PROCESS FOR 
RECOROING AND REPRODUCIND PHENOMANA PEACEIVEO BY EAR” และสง่แบบแผน
โครงสร้างไปยงัสถาบนั ACADEMY DES SCIENCES ในวนัท่ี 18 เมษายน ค.ศ. 1877 (พ.ศ.
2420) 

  CHARLES  CROS มีโอกาสน าเสนอเร่ืองราวดงักลา่วแล้ว เขาก็เร่ิมมองหาใครสกัคนท่ีท า
ให้ฝันของเขาเป็นจริง แตก็่ต้องผิดหวงัเน่ืองจากไมมี่ใครสนใจน าโครงร่างชิน้งานในแผ่นกระดาษท่ี
เขาตัง้ใจสร้างขึน้มาผลิตขาย กระทัง่เพ่ือนท่ีช่ือ ABBE LENOR ได้เข้ามาชว่ยเหลือโดยให้โอกาส
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เขียนเร่ืองราวตา่งๆ เก่ียวกบัเคร่ืองอดัเสียงซึง่เขาใช้นามปากกาว่า LE  BLANC  เขียนลงใน LA 
SEMAINE  DU CLERGE วนัท่ี10 ตลุาคม ค.ศ.1877 (พ.ศ. 2420) และน่ีคือ ครัง้แรกใน
ประวตัิศาสตร์ท่ีเร่ิมมีการใช้ค าวา่ “PHONOGRAPH” เพ่ืออธิบายถึง TALKING  MACHINE แตใ่น
ความเป็นจริงแล้ว CHARLES  CROS ชอบใช้ค าวา่ PALEOPHONE ในการพดูมากกวา่ค าวา่ 
PHONOGRAPH เสียอีก โดย  PALEOPHONE  นัน้มีความหมายวา่ มนต์เสน่ห์แหง่เสียงยคุหิน
เก่า 

จวบจนกระทัง่ CHARLES  CROS สืบทราบว่า THOMAS  ALVA  EDISON นกัปราชญ์
ชาวอเมริกนัผู้อยู่อีกซีกโลกหนึ่งได้ประดิษฐ์เคร่ืองอดัเสียงเป็นผลส าเร็จ  CHARLES  CROS  จึงได้
ขอให้ทางACADEMIE  DES SCENCES  ประกาศอย่างเป็นทางการเก่ียวกบัแนวคิดของเขา ใน
วนัท่ี 3 ธันวาคม ค.ศ. 1877 (พ.ศ. 2420)  เพ่ือยืนยนัว่าเขาคือบุคคลแรกท่ีร่างแบบงานประดิษฐ์
เคร่ืองอดัเสียงส าเร็จเป็นรายแรก  อีกหนึ่งปีถดัมา EDISON ก็มีโอกาสเดินทางไปยงักรุงปารีส เพ่ือ
แสดงเคร่ืองอดัเสียงด้วยกระบอกเสียงหุ้ มแผ่นดีบกุเป็นครัง้แรก ณ สถานบนั ACADEMIE  DES 
SCENCES   เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม ค.ศ. 1878 (2421) ในครัง้นัน้ CHARLES  CROS  เองก็ยอมรับ
วา่ EDISON  ท าส าเร็จและเป็นคนแรกท่ีท าให้ฝันของเขาเป็นจริง เพราะเขารู้ตวัดีว่าถึงแม้คิดค้นได้
ก่อน แตก็่เป็นเพียงหลกัการในแผน่กระดาษเทา่นัน้ 

แตมี่อีกสิ่งหนึ่งท่ีถือว่านกัคิดอจัฉริยะ CHARLES  CROS  ได้น าเสนอผลงานอนัยิ่งใหญ่
ตอ่ชาวโลกก็คือ บทสรุปความนา่จะเป็นไปได้ในการอดัเสียงท่ีไม่ใช้วสัดทุรงกระบอก แตเ่ป็นวสัดท่ีุ
มีลกัษณะแบนราบ โดยใช้กระยวนการ “THE HILL AND DALE” และน่ีก็คือ ความคิดเบือ้งต้นท่ี
น าไปสู่การปฏิวัติการอัดเสียงด้วยแผ่น โดยการทดลองอย่างเอาจริงเอาจังของ EMILE  
BERLINER  ในปี ค.ศ. 1887(พ.ศ.2430)หรืออีกสิบปีให้หลงั 

EDISON  ซึ่งมีช่ือเดิมว่า  THOMAS ALVA  EDISON (โทมสั เอวา เอดิสนั) ถือว่าเป็นนกั
ประดษิฐ์ท่ีคดิค้นเคร่ืองอดัเสียงส าเร็จอย่างสมบรูณ์แบบพร้อม ใช้งานเป็นครัง้แรกในโลก โดยวสัดุ
ท่ีท าจากปนูปาสเตอร์หลอ่เป็นรูปทรงกลมกลวงคล้ายกระบอกไม้ไผหุ่้มด้วยแผ่นดีบกุบางๆโดยรอบ 
ซึง่เขาเรียกผลงานชิน้นีว้า่ “ Tin Foll Cylinder”  

ความส าเร็จจากการสร้างสรรค์สิ่งประดษิฐ์เล็กๆน้อยๆของ EDISON  เร่ิมเห็นเดน่ชดัตัง้แต่
ขณะท่ีเขามีอายเุพียง 22 ปีเท่านัน้ ซึ่งก็ได้ท าเงินให้เขาเป็นจ านวนมาก จากการขายสิทธิบตัรและ
สิ่งของท่ีคิดขึน้ เร่ิมแรกเขาใช้บ้านหลงัเล็กๆใน NEWARX รัฐ NEW JERSEY เป็นท่ีท างาน ตอ่มา
จึงย้ายไป NEW YORK และอีกครัง้ท่ี MENLO PARK ในรัฐ NEW JERSEY  ท่ีน่ีเขาพบว่าทัง้
บรรยากาศและความสงบเหมาะส าหรับการคดิค้นและประดษิฐ์สิ่งตา่งๆ เขาจึงใช้เวลาอยู่ท่ีน่ีตัง้แต่ 
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ภาพท่ี 5 ผลงานเคร่ือง PHONOGRAPH โดย EDISON 
ท่ีมา  :สมาคมอนรัุกษ์เคร่ืองเลน่แผน่เสียง (2543 : 16) 

 
  ปี ค.ศ. 1875 – 1886 (พ.ศ. 2418 - 2429) หนึง่ในความส าเร็จช่วงระยะเวลาดงักล่าวก็คือ 
PHONOGRAPH หรือเคร่ืองเล่นกระบอกเสียง โดยเขาได้ผู้ช่วยมือหนึ่งมีนามว่า JOHN KRUESI  
โดยท่ีผู้ชว่ยคนนีเ้คยร่วมงานกบั CHARLES CROS ผู้ซึง่วางรากฐานแนวคิดว่าด้วยการอดัเสียงท่ีมี
ความเป็นไปได้มาก่อน ดงันัน้  EDISON  ถึงกบัยินดีจ่ายเงินให้ JOHN KRUESI  สิบแปดดอลลาร์
เพ่ือให้เปิดเผยถึงโครงสร้างและแนวคิดของตวัเคร่ือง ตามบนัทึกส่วนตวัของผู้ช่วยอีกคนหนึ่งท่ีช่ือ 
CHARLES BATCHELOR ได้เขียนไว้เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม ค.ศ. 1877 (พ.ศ.2420) “KRUESI 
BUILDING THE PHONOGRAPH TODAY”. AND TWO DAYS LATER ADDED: “KAUESI 
FINISHING THE PHONOGRAPH”. นัน่คือเคร่ืองเลน่กระบอกเสียงต้นแบบเสร็จสิน้พร้อมทดลอง
ในวนัท่ี 6 ธันวาคม ค.ศ. 1877 (พ.ศ.2420) และจากบนัทึกดงักล่าวท าให้รู้ด้วยว่าโคลงกลอนสัน้ๆ
ส าหรับเดก็ท่ีร้องวา่ (MARY HAD A LITTLE LAMP) ถือเป็นค าพดูประโยคแรกของโลกท่ีได้รับการ
อดัเสียงลงกระบอก ในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 1877 (พ.ศ.2420) นัน่เอง และเคร่ืองอดัเสียงเคร่ืองแรก
นีมี้หลักการท างานท่ีง่ายมาก เพียงแค่กระบอกปูนปลาสเตอร์หุ้มด้วยแผ่นดีบุกท่ีถูกตีเป็นแผ่น
บางๆ(TIN-FOIL) ติดกับแกนหมุนและน าแผ่นกระดาษบางอีกแผ่นหนึ่งท่ีเรียกว่า ไดอะแฟรม 
(DIAPHRAGM)  ตดัเป็นรูปวงกลมติดเข็มเหล็กตรงปลายกระดาษและเอากาวติดแผ่นกระดาษ
บางนีก้บักรวยกระดาษแข็งส าหรับกรอกเสียงลงไปกระบอกเสียงท่ีหุ้มด้วยแผ่นดีบกุนีใ้ห้เสียงไม่ดี
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะเสียงตวั “S” (เสียง “ซ” และ “ส”) ซึ่งเม่ือพูดกรอกลงไปจะมีปัญหาเสียงซ่า
แทรกขึน้มาทนัที ประกอบกบัเม่ือน าเข็มเล่นซ า้บนร่องเดิมท่ีอดัเสียงไว้แล้วสกัสองสามครัง้ แผ่น
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ดีบุกก็จะเร่ิมยบัและเข็มก็พลอยตกร่องตามไปด้วย แต่ก็ถือว่า TIN FOIL CYLINDER คือ ต้น
ก าเนิดและวิธีการอดัเสียงครัง้แรกของโลก แม้ผลท่ีได้จะไม่ดีนกัก็ตาม 

หลงัจากกระบอกเสียงชนิด TIN FOIL เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลกแล้ว เอดิสนัก็ได้พฒันาวสัดท่ีุ
ใช้ผลิตกระบอกเสียงอยา่งตอ่เน่ืองโดยสามารถแบง่ได้เป็นดงันี ้ 

1.  STANDARD ประเภทสแตนดาร์ดนีมี้ความยาว ในการบนัทึกเสียงและเล่นกลบัเพียง
สองนาทีต่อกระบอกเท่านัน้  เพราะมีร่องเพียงหนึ่ง ร้อยร่องต่อความยาวหนึ่งนิ ว้ นับเป็น
กระบอกเสียงรุ่นแรกท่ีถูกผลิตขึน้และออกขาย โดยผลิตออกมาเป็นกระบอกสีด า บางครัง้จึง
เรียกวา่ BLACK CYLINDER  

2.  CONCERT คอนเสริต์เป็นกระบอกเสียงทรงโต บางครัง้เรียกว่า STENTOR 
CYLINDERS หรือคนไทย เรียกว่า กระบอกเสียงฟ้าผ่า ต้องเล่นในท่ีกลางแจ้ง เพราะให้เสียงดงั
มาก และต้องใช้กับเคร่ืองเล่นกระบอกเสียงท่ีผลิตมาเป็นการเฉพาะด้วย โดยปกติจะเล่นได้สอง
นาทีตอ่กระบอกปัจจบุนันีห้าดไูด้ยากมาก 

3. AMBEROL เป็นการพฒันาจากกระบอกเสียงรุ่นสแตนดาร์ด โดยท่ีอมัเบอรัลนีส้ามารถ
อดัเสียงและเล่นกลบัได้ถึงส่ีนาทีต่อกระบอก ผลิตจากขีผ้ึง้แข็งจึงเรียกว่า WAX CYLINDER มี
จ านวนร่องสองร้อยร่อตอ่ความยาวหนึง่นิว้ 

4. BLUE AMBEROL บลอูมัเบอรัลเป็นการพฒันากระบอกเสียงขัน้สดุท้าย ไม่ใช้ขีผ้ึง้ แต่
ใช้วสัดท่ีุเรียกว่า เซลลลูอย์ท าให้ทนทานกว่า (UNBREAKABLE. ROT PRDOF CELLULOIO) 
ปกตผิลิตออกมาเป็นสีฟ้าเพ่ือให้สงัเกตได้ง่ายขึน้และไมป่ะปนกบัประเภทท่ีสาม 

5. PURPLE AMBEROL  กระบอกเสียงสีม่วงของ EDISON ผลิตเพ่ืออัดเสียงเพลง
คลาสสิคโดยเฉพาะ 

 
 ภาพท่ี 6. TIN FOIL 
ท่ีมา : สมาคมอนรัุกษ์เคร่ืองเลน่แผน่เสียง (2543 : 21) 
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ศิลปะกำรออกแบบล ำโพงที่ใช้กับเคร่ืองเล่นกระบอกเสียง 
 ล าโพงท่ีใช้กับเคร่ืองเล่นกระบอกเสียงมีรูปแบบท่ีต่างกันมากมาย รวมถึงช่ือท่ีเรียกขาน
ด้วยเป็นต้นวา่  
 -   CONICAL HORN STYLE  (ล าโพงทรงกรวย) เป็นพืน้ฐานของการออกแบบล าโพง
เบือ้งต้น แตย่งัคงรูปลกัษณ์ท่ีเป็นอมตะไมเ่ส่ือมคลาย  
 -   FLARED-BELL HORN STYLE (ล าโพงทรงระฆงัคว ่า) เน้นการออกแบบท่ีเรียบง่ายแต่
แฝงความงามของสว่นเว้าและสว่นโค้งของระฆงัได้อยา่งลงตวั 

-  HUNTING HORN STYLE (ล าโพงทรงนกัล่า) เป็นการออกแบบท่ีน าเอาห่วงท่าของ
สตัว์ลา่เนือ้ท่ีชคูอตัง้ชนัพร้อมไลล่า่เหย่ือ 

-  CYGNET HORD STYLE (ล าโพงทรงคอพญาหงส์) อ่อนช้อยในลีลาคล้ายดัง่คอหงส์
อนัสง่างาม 

-  SEARCHLIGHT  HORD STYLE (ล าโพงทรงไฟฉาย) ออกแบบคล้ายไฟฉายส าหรับ
สอ่งหาเคร่ืองบนิ โดยมีปากล าโพงทรงกลมขนาดใหญ่คล้ายถงั 

-  GLORY HORD STYLE (ล าโพงทรงเกียรติยศ) ปากของล าโพงค่อยๆกว้างและบานขึน้ 
บง่บอกถึงความรุ่งโรจน์สู้ผู้ เป็นเจ้าของ 

-  SEAMLESS HORD STYLE (ล าโพงไร้ตะเข็บ) ออกแบบพิเศษโดยการหล่อขึน้รูป ตา่ง
จากล าโพงแบบอ่ืนท่ีใช้ตดัเป็นชิน้และน ามาเช่ือมตอ่กนั 

โดยส่วนมากแล้ววัสดุท่ีใช้ในการผลิตล าโพงมักเป็นจ าพวกเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง 
ดีบกุ สงักะสี ตะกัว่ แตก็่อาจมีบ้างท่ีเป็นกระดาษแข็ง ยางแข็งและแก้ว 

 

 
ภาพท่ี 7 รูปแบบล าโพง 
ท่ีมา : สมาคมอนรัุกษ์เคร่ืองเลน่แผน่เสียง (2543 : 25) 
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เคร่ืองเล่นจำนเสียงเข็มเพชร 
 เคร่ืองเล่นจานเสียงเข็มเพชร (DIAMONO DISC PHONOGRAPH) ท่ีสร้างช่ือและน า
ความภาคภูมิใจมาสู่ EDISON  อย่างมาก  คือรุ่น MODEL C-250 (OFFICIAL LABORATORY) 
ความพิเศษของเคร่ืองเลน่รุ่นนีก็้คือ มีการออกแบบลวดลายตู้ ท่ีวิจิตรพิสดารและมีการชบุทอง 18K 
ทุกจุดท่ีเป็นโลหะเป็นต้นว่า บานพบัประต ูลิน้ชัก แกนบงัคบั แขน รวมทัง้หวัเข็ม ลักษณะตู้ เป็น
แบบทรงสงูเรียกว่า “ซิพเพนเคิล” (CHIPPENDALE) ขนาดสงู 51 นิว้ กว้าง 21 นิว้ ลึก 22.5 นิว้ 
เป็นการผสมผสานศลิปะออกแบบทัง้ฝร่ังเศส กอธิค และจีน ประการส าคญัเพ่ือแสดงถึงความภาค
ถูมิใจส าหรับผู้ มีโอกาสเป็นเจ้าของ MODEL C-250 นี ้EDISON ถึงกับฝังเหรียญตราเกียรติยศ
แบบนนูสงูชบุทองเหลืองอร่ามใกล้กบัจานเสียงด้านล่างขอบซ้าย  ตวัตู้ถกูออกแบบให้มีลิน้ชกัเก็บ
แผน่เข็มเพชรได้ถึงสองชัน้ พร้อมชอ่งและกระดาษเรียงหมายเลขส าหรับคัน่แผ่นป้องกนัการสบัสน 
จากภาพจะเห็นได้ว่า MODEL C-250 นีถื้อเป็นเคร่ืองเล่นจานเสียงเข็มเพชรท่ีสง่างามท่ีสดุแม้แต ่ 
EDISON เองก็ยงัถ่ายรูปคูก่บัเคร่ืองรุ่นนีไ้ว้เป็นท่ีระลึก ปัจจบุนั MODEL C-250 นี ้หาดไูด้ยากมาก
จะมีก็แคใ่นพิพิธภณัฑ์ใหญ่ระดบัโลกเทา่นัน้ 

 
ภาพท่ี 8 EDISON กบัเคร่ืองเลน่แผน่เสียงเข็มเพชร C250   
ท่ีมา : สมาคมอนรัุกษ์เคร่ืองเลน่แผน่เสียง (2543 : 32 ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 

THE GRAPHOPHONE 
อีกหน่ึงย่ีห้อเคร่ืองเล่นกระบอกเสียงในประวัตศิำสตร์โลก 

 
ภาพท่ี 9 THE GRAMOPHONE โดย  ALEXANDER GRAHAM BELL 
ท่ีมา : สมาคมอนรัุกษ์เคร่ืองเลน่แผน่เสียง (2543 : 34 ) 

ผู้คิดค้น GRAMOPHONE  คือ ALEXAN DER GRAHAM BELL ผู้ก่อตัง้ห้องทดลอง 
THE VOLTA LABORATORY ณ กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ในปี ค.ศ. 1880 (พ.ศ. 2433) พร้อมกบัเพ่ือ
ช่ือ CHI – CHESTER A BELL เป็นนกัเคมีชาวองักฤษ และอีกคนหนึ่ง คือCHARLES SUMNER 
TRAINTEA วิศวกรท่ีมากด้วยประสบการณด้านการอดัเสียง สิ่งท่ีถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงครัง้
ส าคญัของ TRAINTER คือ การท่ีเขาประสบความส าเร็จในการประดิษฐ์กระบอกเสียงหุ้มด้วยไข
ขีผ้ึง้แข็ง ซึ่ง TRAINTER  เขียนไว้ว่า “ IN LOOKING  FOR  A  SOFTER  AND  MORE  EASILY  
ENGRAVED  MATERIAL  IN  WHICH  TO FORM  THE  RECORD, IT  OCCURRED  TO  
ME  TRY  BEEWAX ” (TRAINTER, THE  TALKING MACHINE, SOME  LITTLE  KNOWN  
FACTS, UNPUBLISHEO  MS,TAINTER  PAPERS,ARCHIVES  CENTER,SMITHSONIAN  
INSTITUTION,WASHINGTON,O.C.) นบัจากนัน้เป็นต้นมาการพฒันากระบอกเสียงด้วยการหุ้ม
ขีผ้ึง้ผสมยางสตูรพิเศษ ก็เป็นท่ียอมรับและแพร่หลายแทนกระบอกเสียงแผ่นดีบุก (TINFOIL) ของ 
EDISON มาในปี ค.ศ. 1887 (พ.ศ. 2430) สิทธิบตัรแห่งการประดิษฐ์ชิน้ส าคญัจ านวน 6 ชิน้ ท่ี 
BELL และ TAINTER ร่วมกันคิดค้นก็ได้ถูกขายให้กับบริษัท AMERICAN GRAPHOPHONE 
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COMPANY บริษัทท่ีถูกก่อตัง้ขึน้เพ่ือผลิตเคร่ืองเล่นกระบอกเสียง GRAPHOPHONE โดยมี 
EDWARD D. EASTON เป็นผู้ควบคมุดแูลบริษัท  

พอขึน้ช่วงปี ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2438) EDWARD D. EASTON ก็ปฏิวตัิวงการเคร่ืองเล่น
กระบอกเสียงครัง้ใหญ่โดยร่วมกับ THOMAS M. MACDONALD ประดิษฐ์เคร่ืองเล่น
กระบอกเสียง GRAPHOPHONE ท่ีมีราคาถูกเพียงสิบดอลลาร์ ช่ือว่า “รุ่นพญาอินทรี” (THE 
EAGLE) ซึ่งท่ีมาของช่ือรุ่นนีม้าจากเหรียญสิบดอลลาร์ในสมยันัน้มีรูปตรานกอินทรีอยู่ ผู้คนจึงตัง้
ให้นกอินทรีเป็นช่ือรุ่นไปโดยปริยาย 
 
COLUMBIA ต ำนำนภำคสองของ GRAPHOPHONE  
กับสัญลักษณ์ตัวโน้ตมหัศจรรย์ที่โลกไม่เคยลืม 

 
ภาพท่ี 10 ผลิตภณัฑ์จาก COLUMBIA  
ท่ีมา : สมาคมอนรัุกษ์เคร่ืองเลน่แผน่เสียง (2543 : 38 ) 
 นับตัง้แต่ FRANK DORIAN  พนักงานขายในบริษัท THE COLUMBIA 
GRAPHOPHONE COMPANY GENERAL ได้มุ่งหน้าเดินทางสู่ยโุรป เพ่ือขยายตลาดผลิตภณัฑ์ 
COLUMBIA CYLINDER RECORDS AND GRAPHOPHONE อยู่นัน้ เขาก็ได้เปิดตวัเคร่ืองเล่น
กระบอกเสียง GRAPHOPHONE โดยเน้นโฆษณาวา่กระบอกเสียงของ COLUMBIA  ทนทานและ
ให้เสียงดีกว่า พอขึน้ปี ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) FRANK DORIAN ได้ตัง้ส านกังานขายภาคพืน้
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ยโุรปขึน้ ณ ใจกลางกรุงปารีส บนถนน BOULEVARD DES ITLIANS ขณะเดียวกันเขาก็ต้อง
เผชิญกบัคู่แข่งส าคญันัน่ คือ ผู้ผลิตเคร่ืองเล่นกระบอกเสียงท่ีมีนามว่า PATHE (ตราไก่แดง) ซึ่ง
เจ้าของเป็นชาวฝร่ังเศสโดยก าเนิดโดย PATHE เน้นท าการตลาดสมัยใหม่ ผลิตทัง้เคร่ืองเล่น
กระบอกเสียงและกระบอกเสียงเอง แต่ในส่วนของ DORIAN จ าเป็นต้องพึ่งพาการน าเข้าเคร่ือง
เล่นกระบอกเสียงและกระบอกเสียงจากอเมริกาโดยผ่านทางเรือ จากปัญหาหนกัอกในเร่ืองคูแ่ข่ง 
DORIAN จึงขอให้ CHARLES GREGORY วิศวกรผู้ช านาญงานของ COLUMBIA ซึ่งเคยฝึกงาน
กบั FRED GAISBERG มาแล้ว เพ่ือชว่ยผลิตกระบอกเสียงในฝร่ังเศสแขง่ขนักบั PATHE  

 
ภาพท่ี 11 แผน่เสียงตีตรา COLUMBIA  
ท่ีมา : สมาคมอนรัุกษ์เคร่ืองเลน่แผน่เสียง (2543 : 39 ) 
 
 ขึน้ปี  ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) COLUMBIA ได้มุ่งท าตลาดกระบอกเสียงอย่างจริงจงั
พร้อมกบัค าโฆษณายอกฮิตท่ีพิมพ์ในใบประกาศตา่งๆว่า “THE  GRAPHOPHONE  WAS  THE  
MOST  ADVANCED  TYPE  OF  THE  TALKING  MACHINE” ทัง้ยงัแสดงรายการและรุ่นให้
เลือกซือ้มากมายนบัตัง้แตรุ่่นถูกสดุคือ รุ่น THE ANGLE จนถึงรุ่นแพงสดุในรุ่น GRAND ซึ่งเล่น
กระบอกเสียงขนาด 5 นิว้  
 ขณะเดียวกันในช่วงปี ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) ) COLUMBIA ก็ประสบความส าเร็จใน
การคิดค้นการอดัเสียงลงกระบอกด้วยวิธีหล่อขึน้รูป ตา่งจากผู้ผลิตรายอ่ืนท่ีใช้วิธีอดัจากกระบอก
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ต้นแบบหรืออดัโดยตรง ซึ่งท าให้ได้จ านวนน้อยและล่าช้าไม่เพียงพอต่อการขยายตวัของตลาด
นักเล่นกระบอกเสียงซึ่งวิธีการผลิตแบบใหม่ของ COLUMBIA นี  ้ท าให้ตลาดกระบอกเสียง
ขยายตวัถึงขีดสดุและราคาปรับตวัลดลงอยา่งมาก 
 ขึน้ปี  ค.ศ. 1905 (พ.ศ. 2448) โรงงานผลิตกระบอกเสียงและแผ่นเสียงแห่งใหม่ของ 
COLUMBIA ในกรุงลอนดอน สามารถผลิตกระบอกเสียงได้ถึง 10,000 กระบอกแต่วัน และ
แผ่นเสียง 5,000 แผ่นต่อวนั กระทั่งเข้าสู่ปี ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) เป็นปีท่ี COLUMBIA และ
ผู้ผลิตกระบอกเสียงรายอ่ืนจะต้องจดจ าไปชัว่กาลนาน เพราะเป็นปีท่ีตลาดกระบอกเสียงถึงวาระท่ี
สิน้สดุ อนัเน่ืองจากการผลิตแผน่เสียงท่ีมีกรรมวิธีง่ายขึน้และราคาต ่าลง ทัง้ยงัมีผู้ผลิตจ านวนมาก
ในหลายประเทศ เป็นต้นวา่ แผน่เสียงตรา ODEON  
จากประเทศเยอรมนี ดงันัน้ช่วงตัง้แตปี่ ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) เป็นต้นไป การผลิตกระบอกเสียง
ก็เร่ิมลดน้อยลง ผู้ผลิตหลายรายยอมขาดทุนและบางรายถึงกับล้มละลายปิดกิจการ ผลพวงนีไ้ด้
กระทบถึงผู้แทนจ าหนา่ยเคร่ืองเลน่กระบอกเสียงด้วย  
 ช่วงปลายปี ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451) บริษัท THE COLUMBIA  PHONOGRAPH 
COMPANY GENERAL และบริษัทแม่ในอเมริกาก็ไม่สามารถฟันฝ่าวิกฤติภาวะล้มละลายไปได้ 
บริษัทปราศจากเงินทนุไหลเข้าเพ่ือเสริมสภาพคล่อง การปลดคนงานและพนกังานขายเร่ิมเกิดขึน้ 
ในท่ีสุดสาขาหลายสาขาถูกปิดตวัลง ขึน้ปี ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) DORIAN ก็ได้ถูกบงัคบัให้
ลาออกจากการเป็นผู้จดัการทัว่ไปของ COLUMBIA ภาคพืน้ยโุรป 
 แตเ่หมือนโชคเข้าข้างเม่ือ JOHN A.B. CROMELIN ผู้จดัการส่วนกลางของ COLUMBIA 
ได้มองเห็นการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของอนาคต กระบอกเสียงก่อนการเปล่ียนแปลง COLUMBIA 
จึงได้สัง่ให้โรงงาน COLUMBIA บางส่วนเร่ิมผลิตแผ่นเสียงเพ่ือรองรับเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดฝันใน
กรณีท่ีตลาดกระบอกเสียงล่ม เข้าเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) บุรุษผู้ มีนามว่า 
LOUIS STERLING ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพลิกฟืน้บริษัท COLUMBIA และถือว่าเป็นบคุคล
ส าคญัท่ีน า COLUMBIA ให้กลบัมารุ่งโรจน์อีกครัง้หนึง่ 
 ในท่ีสดุ ความพยายามอยูท่ี่ไหนความส าเร็จอยูท่ี่นัน่ ในระหว่างปี ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) 
STEALING ก็ประสพความส าเร็จในการฟืน้ฟูกิจการ COLUMBIA พร้อมกับกลยทุธ์การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ “THE MAGIC NOTE” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ีถูกตัง้ขึน้ผ่านส่ือต่างๆ ท าให้  
COLUMBIA’S BRITISH CORPORATE และ THE MAGIC NOTE TRAOEMARX อยู่ในใจของ
คนรัก COLUMBIA ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านี ้ในปี ค.ศ.1913 (พ.ศ. 2456) ช่ือของ 
COLUMBIA  PHONOGRAPH COMPANY GENERAL ก็ได้เปล่ียนให้ทนัสมยัขึน้เป็น THE 
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COLUMBIA  PHONOGRAPH COMPANY. และเหมือนความส าเร็จเข้าข้างในปีเดียวกนันัน้เอง 
COLUMBIA ก็ได้ฤกษ์ย้ายส านักงานภาคพืน้ยุโรปไปยังท่ีท าการแห่งใหม่พร้อมห้องอัดเสียงท่ี
ทนัสมยั ตัง้อยูบ่นถนน CLERKENWELL ROAD ใจกลางกรุงลอนดอน 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ STERLING สามารถฟืน้ฟูกิจการ COLUMBIA ท่ีเกือบล้มละลายใน
ปี ค.ศ.1908 (พ.ศ. 2451) ให้กลบัมายิ่งใหญ่อีกครัง้ก็ตาม แต่ก็ไม่พ้นเงือ้มมือความหายนะท่ี
เกิดขึน้จากสงครามโลกครัง้ท่ีหนึง่ในปี 1914 (พ.ศ. 2457) ไปได้  
 

กำรก ำหนดมำตรฐำนใหม่ส ำหรับตลำดกระบอกเสียง 
 

JESSE H.LIPPINCOTT บรุุษผู้ นีถื้อเป็นนกัการตลาดส าหรับวงการเคร่ืองเสียงคนแรกของ
โลกก็ว่าได้  เพราะเขาคือคนท่ีได้รับสิทธ์ิในการขายเคร่ืองเล่นกระบอกเสียง EDISON และ 
GRAPHOPHONE พร้อมๆกัน และสัง่ให้ทัง้สองบริษัทยอมรับในขนาดมาตรฐานประบอกเสียงท่ี
เขาก าหนดขึน้ เพ่ือให้ง่ายส าหรับลูกค้าท่ีซือ้เคร่ืองเล่นของทัง้สองบริษัทไป และเขายงัเป็นคนแรก
อีกเช่นกนัท่ีเปิดโอกาสให้ชาวบ้านผู้ยากจนได้มีโอกาสเช่าเคร่ืองเล่นกระบอกเสียงไปฟังท่ีบ้านวนั
ละไม่ก่ีบาท  กระทั่งวิธีการท าตลาดสมยัใหม่เป็นต้นว่า  เพิ่มตวัแทนจ าหน่ายในพืน้ท่ีให้มากขึน้ 
รวมถึงการน าเคร่ืองเล่นกระบอกเสียงแบบหนอดเหรียญ (COIN – IN – THE – SLOT) วางตามท่ี
สาธารณะเพ่ือให้ประชาชน คนเดินถนนได้มีโอกาสฟังตามข้างทาง รวมถึงการขายเคร่ืองเล่น
กระบอกเสียงให้กบัลกูค้าประเภทนกัขายเสียงเร่ (TRAVELING SHOWMEN) เพ่ือน าไปเปิดแสดง 
(TRAVELING SHOWS)และเก็บเงิน (TRAVELING SHOWMEN นีท้ าหน้าท่ีอะไร? ผู้ เขียนอยาก
ให้อ่านในเร่ือง “เล่าเร่ืองกระบอกเสียง” ของคณุ ต. เง็กชวน ท่ีกล่าวถึงเจ้าของเคร่ืองรูปร่างอ้วน
ใหญ่ ผิวเนือ้ด าแดง กินหมากปากเปรอะ ฟันด าตากลมนัน่แหละ)   

ตามประวตัิท่ีค้นคว้าได้เก่ียวกบัพวก TRAVELING SHOWMEN มีดงันี ้ประมาณราวๆ ปี 
ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) เคร่ืองเล่นกระบอกเสียงได้กลายเป็นของประหลาดท่ีเกิดขึน้ในโลก ท าให้
ผู้ ท่ีมีหัวคิดทางการค้าจับเอาเคร่ืองเล่นกระบอกเสียงเพ่ือท าเงิน เป็นต้นว่า ช่ือเคร่ืองเล่น
กระบอกเสียงพร้อมกระบอกสกั 10-20 อนั แล้วน าไปเปิดให้ชมและฟังตามงานแฟร์ (หรือเรียกว่า
งานวดัในบ้านเรา)หนึง่ในนัน้  และได้กลายเป็นผู้ประดษิฐ์เคร่ืองเลน่กระบอกเสียงท่ียิ่งใหญ่ในเวลา
ตอ่มาก็คือ CHARLES PATHE (เจ้าของตราไก่แดง) นอกเหนือจากการน าเคร่ืองไปเปิดเพ่ือเก็บ
เงินตามงานแฟร์แล้ว ยงัมีอีกประเภทเป็นการน าเอาเคร่ืองเล่นกระบอกเสียงและกระบอกเสียงใส่
ลงัหิว้ลงเรือไป หรือขึน้บนหลังม้าเดินไปตามชนบทห่างไกล เม่ือพบกับหวัเมืองเล็กๆ ก็เปิดการ
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แสดงให้คนพืน้เมืองได้เห็น เม่ือได้เห็นก็อยากได้ยิน เม่ือได้ยินก็ต้องเสียสตางค์  โดยผู้ ท่ีอยากฟัง 
นกัขายเสียงเร่ก็จะให้สายตอ่จากหไูปถึงตวัเคร่ืองฟัง ทีละคนหรือหลายๆคนพร้อมกนั นกัขายเสียง
เร่กลุม่แรกในประวตัศิาสตร์และมีภาพยืนยนัได้ก็คือ พวกพ่อค้าเร่ หรือ HUCKSTERS นัน่เอง และ
น่ีคือบนัทึกตอนหนึ่งของ FREDERICK WILLIAM GAISBERG  ท่ีกล่าวถึง TRAVELING 
SHOWMEN  ไว้ว่า  “ มนัน่าขนัซะจริงๆ ท่ีเห็นคนเกือบสิบคนยืนรายล้อมเคร่ืองเล่นกระบอกเสียง 
ขณะท่ีมีสายระโยงรยางค์จากหมูาถึงเคร่ือง บ้างก็ฟังไปยิม้ไป  บ้างก็หวัเราะตามเร่ืองราวท่ีได้ยิน” 
(IT WAS LUDICROUS IN THE EXTREME TO SEE TEN PEOPLE GROUPED ABOUT A 
PHONOGRAPH, EACH WITH A TUBE LEAONG  FROM HIS EAPS,GRINNING AND 
LAUGHING AT WHAT HE HAO HEARD) 
(FAEDERICK  WILLIAM GAISBEAG เร่ือง MUSIC ON RECORO (LONDON 1946) Page11)  

   
ภาพท่ี 12 นกัเร่ขายเสียง (HUCKSTER)  
ท่ีมา : สมาคมอนรัุกษ์เคร่ืองเลน่แผน่เสียง (2543 : 40 ) 
 

THE  GRAPHOPHONE  กับแนวคิดกำรอัดเสียงลงแผ่น 
 

 EMILE  BERLINER เกิด ณ เมือง HANOVER  ประเทศเยอรมนี เขาเร่ิมศกึษาเก่ียวกบั
การอดัเสียงอย่างจริงจงั โดยน าทฤษฎีของ CHARLES CROS  ท่ีกล่าวไว้ว่า มนุษย์มีสองแนว
ทางเลือกในการอดัเสียง นัน่คือ การอดัลงวสัดแุบนราบ หรือ แบบทรงกระบอก แตส่ าหรับ Beriner 
แล้ว เขามุ่งความสนใจไปท่ีการอดัเสียงลงบนวสัดแุบบแบนราบ อย่างน้อยจะได้ไม่มีปัญหาเร่ือง
สิทธิบตัรกบักระบอกเสียงของ  EDISON ทฤษฎีของ EMILE BEALINER  คือ การอดัเสียงลงบน
แผน่ โดยตัง้แตปี่ ค.ศ. 1887 (พ.ศ. 2430) เขาเร่ิมทดลองอย่างจริงจงั โดยชะกระบวนการกดัร่องท่ี
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เรียกวา่ PHONOGRAVURE ซึง่สามารถผลิตแผน่ซ า้โดยวิธีการดงักลา่วได้เป็นจ านวนมาก แตท่ว่า
กระบวนการดงักล่าวกลบัมีปัญหาทางด้านสิทธิบตัร เน่ืองจาก BELL TAINTER  คิดค้นได้ก่อน
ตา่งกนัก็เพียงของ TAINTER กดัเสียงลงกระบอกเสียง  

 
ภาพท่ี 13 EMILE BERLINER ท าการทดสอบการอดัแผน่เสียง  
ท่ีมา : สมาคมอนรัุกษ์เคร่ืองเลน่แผน่เสียง (2543 : 41) 
 
 BERLINER ก็ ไ ม่ ยอมแ พ้  เ ข าพยายาม ค้นค ว้ ากร ะทั่ ง ไ ด้ วิ ธี ก า ร ใหม่ เ รี ยกว่ า 
“EINGRAVING PROCESS” ซึ่งเป็นวิธีการใช้กรดเป็นตวักัดร่องท่ีเกิดจากการขดูบนแผ่นสงักะสี 
และ BEALINER เรียกเคร่ืองท่ีเลน่กบัแผน่ดงักลา่วนีว้า่ “ GRAMOPHONE ” พอขึน้เดือนมิถนุายน 
ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431)   BEALINER ก็ได้เปิดตวัวิธีการนีต้อ่สาธารณชน ณ สถาบนั FRANKLIN 
INSTITUTE (PHILADELPHIA – BASED SCIENTIFIC SOCIETY) ในวนันัน้ BEALINER ได้
อธิบายถึงวิธีการประดษิฐ์ไว้วา่ การน าแผน่สงักะสีตดัขอบเป็นวงกลมออกมาท าความสะอาด และ
น าแผ่นสังกะสีดังกล่าวไปเคลือบขีผ้ึง้แข็งท่ีผสมกับน า้มันสีสูตรพิเศษ จากนัน้แผ่นท่ีเคลือบ
เรียบร้อยแล้วน าไปวางบนเคร่ืองท่ีมีหวัเข็มและแกนร่องน าทาง รวมทัง้ฟันเฟืองท่ีท าให้แผ่นหมุน 
เม่ือฟันเฟืองหมุน หัวเข็มท่ีถูกน าทางด้วยแกนร่องละเอียดก็จะกัดเป็นเส้นวงกลมวิ่งเข้าหา
ศนูย์กลาง  สดุท้ายน าแผ่นท่ีถกูหวัเข็มเจาะร่องไปแช่ในสารกรดโครเมียมให้ท่วมทัง้แผ่นทัง้ไว้ 15 
นาที และน าแผน่ดงักลา่วมาเช็ดขึน้ผึง้ท่ีผสมน า้มนัสีออก ก็จะเห็นรอยกรดกดัลงไปตามท่ีเข็มเจาะ
ร่อง หลงัจากท่ีได้แผ่นเรียบร้อยแล้ว BEALINER ก็ได้สาธิตวิธีการเล่นกับเคร่ือง GRAMOPHONE 
ของเขาท่ีสถาบนัดงักล่าว ท่ีประชุมในวนันัน้ตา่งฮือฮากับผลส าเร็จท่ีเกิดจากการอดัเสียงลงแผ่น
เป็นครัง้แรกของโลก ในส่วนของเคร่ืองเล่นจานเสียง BEALINER  ได้ออกแบบและสร้างด้วย
ขัน้ตอนง่ายๆ ประกอบด้วยก้านมือหมนุ และ เม็ดก ามะนาส าหรับถ่วงให้ความเร็วรอบคงท่ี (เม็ดก า
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มะนานีฝ้ร่ังเรียกว่า BALL GOVERNOR อ่านว่า “กัวฟเวอรเนอร์” ซึ่งผู้ เขียนคิดว่าการท่ีคนไทย
เรียกเม็ด “ก ามะนา” น่าจะออกเสียงเพีย้นมาจากค าว่า “กัวฟเวอรเนอร์” มากกว่า)โดยแตกต่าง
จากเคร่ืองเล่นกระบอกเสียงของ EDISON และ GRAPHOPHONEของ BELL และ TAINTER 
ด้วยความเรียบง่ายไมยุ่ง่ยากเก่ียวกบักลไกภายในของกราโมโฟน ท าให้ BERLINER ได้ความคิดท่ี
จะท าเป็นของเด็กเล่น กระทัง่ขึน้ปี ค.ศ. 1889 (พ.ศ. 2432) เขาได้มีโอกาสเดินทางกลบับ้านท่ี
เยอรมนีท่ีนัน่เขาได้รู้จกักบั KAMMER และ RAINHARDT และได้ร่วมกนัผลิตเคร่ืองเล่นจานเสียง
ส าหรับเด็กขึน้มา ณ เมือง WALTER  HAUSEN โดยเคร่ืองเล่นจานเสียงสงักะสีนีม้กัใช้เล่นกับ
แผน่เสียงส าหรับเดก็ขนาด 5 นิว้ เทา่นัน้ 

ปี ค.ศ. 1891 (พ.ศ. 2434) BERLINER เดินทางกลับสู่อเมริกาอีกครัง้ คราวนีเ้ขามุ่ง
พฒันาคณุภาพการผลิตแผ่นให้ดีขึน้ นบัจากการใช้เซลลูลอยด์ (CELLULDID) ผสมกับยางแข็ง 
(RUBBERBASED COMPOUNOS) ในท่ีสดุเขาก็ประสบผลส าเร็จจากการเลือกใช้วสัดชุแลคผสม
ยางเหนียวกบัขีค้ร่ัง (SHELLAC COMPOUNDS)  
 ถัดมาไม่นาน BERLINER ได้พฒันาการอัดเสียงลงแผ่นโดยใช้วสัดนุิกเกิลกับทองแดงตี
เป็นแผ่นบางหุ้ มด้วยชแลคสูตรผสม ซึ่งให้เสียงท่ีมีชีวิตชีวิมากขึน้ เรียกแผ่นเ สียงชนิดนีว้่า 
“แผ่นเสียงคร่ัง” ถึงขนาด BERLINER กล่าวว่า “PROVED AT ONCE A GREAT SUCCESS, 
AND EVER SINCE SHELLAC COMPOSITION HAS BEEN USED FOR MAKING DISC 
RECOROS”  
 ขึน้ปี ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) BERLINER  ก็ได้ผู้ ร่วมงานใหม่ช่ือ FRED GAISBERG 
พร้อมน้องชาย WILLIAM CONRAD GAISBERG  และเพ่ือนร่วมชัน้เรียน WILLIAM SINKLER 
DARBY โดยภายในห้องทดลองของ BERLINER ในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. BERLINER ได้เปิดเผย
ความลบัวิธีการผลิตแผ่นเสียงทัง้หมดให้กับบุคคลทัง้สาม และได้ร่วมกันบนัทึกเสียงครัง้แรกลง
แผ่นช่ือ THE LORD’S PRAYER เป็นการอดัเสียงพดูของ BERLINER เอง ด้วยส าเนียงเสียงใน
ล าคอสไตล์เยอรมนั แผ่นท่ีสองช่ือ THE MOCKING BIRD เป็นเสียงผิวปากของ JOHN YORK 
ATLEE ประสานเสียงกบั GAISBERG 
 ทว่าก็ยังมีปัญหาอีกจนได้แต่ปัญหาท่ีเกิดจากสินค้าเอง เน่ืองจากเคร่ืองเล่นจานเสียง  
GRAMOPHONE ขาดการพฒันาลานหมุนฟันเฟืองด้วยความเร็วท่ีไม่คงท่ีหวัเข็มก็ให้เสียงท่ีอุดอู้  
ถึงตรงนี ้BERLINER  ได้มีโอกาสพบกบั ELDRIDGE R. JOHNSON นายช่างซ่อมลานมืออาชีพ 
และจากการได้พบปะพดูคยุกนั JOHNSON ก็ตกปากรับค าร่วมปรับปรุงกลไกของเคร่ืองเล่นจาน
เสียง GRAMOPHONE จนในท่ีสดุเคร่ืองเลน่ก็มีคณุภาพดีขึน้เป็นอยา่งมาก 
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  ขึน้ปี ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) บริษัท GRAMOPHONE  ซึ่งแต่เดิมใช้สัญลักษณ์รูป 
“เทพธิดาองค์เล็กนัง่บนแผ่นเสียง” (ANGEL TRADEMARK) และในปี ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2441) ก็
ได้สัญลักษณ์ใหม่เป็น เจ้าสุนัขตัวขาวหูด า (NIPPER) นั่งฟังเคร่ืองเล่นจานเสียงรุ่นแรกของ 
GRAMOPHONE อยู่ หรือท่ีเรียกว่า “HIS MASTER’S VOICE” วาดโดย FRANCIS BARRAUD 
และในช่วงปีเดียวกนั THEDOORE B. BIANBALIM ก็ได้มองหาตลาดใหม่ๆในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ จึงได้สัง่ FAED GAISBERG และขนเอาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการอัดเสียงล่องเรือไปยงั
ประเทศตา่งๆ เพ่ืออดัเสียง 
 ขึน้ปี ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443) การเปล่ียนแปลงครัง้ยิ่งใหญ่ก็ได้เกิดขึน้อีกครัง้ เม่ือ
แนวความคิดในการรวมตวัระหว่าง THE AMERICAN  GRAMOPHONE ซึ่งอยู่ในความดแูลของ 
EMILE BERLINER กับ ELDRIDGE JOHNSON และ THE VICTOR TALKING MACHINE 
COMPANY แตต่ิดปัญหาเล็กน้อยท่ีการเหล่ือมล า้ของผู้แทนจ าหน่ายท่ีคาบเก่ียวกนั แตก็่ได้มีการ
บรรลุข้อตกลงว่าด้วยเร่ืองของพืน้ท่ีในการท าตลาดโดย VICTOR  มุ่งท าตลาดในอเมริกา ญ่ีปุ่ น 
รวมถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ส่วนท่ีเหลือเป็นของ GRAMOPHONE   กระทัง่สิน้สดุสงครามโลก
ครัง้ท่ี 1 ปี ค.ศ. 1918 (พ.ศ. 2524) VICTOR ได้กลายมาเป็นผู้ผลิตเคร่ืองเล่นจานเสียงแทน 
GRAMOPHONE รวมไปถึงแผน่เสียงด้วย 
 

FRANCIS  BARRAUD กับสัญลักษณ์ NIPPER ท่ีไม่มีใครไม่รู้จัก 
 
 FRANCIS JAMES BARRAUD ชาว HUGNEOT เกิดเม่ือวนัท่ี 16 มิถนุายน ค.ศ. 1856 
(พ.ศ. 2399)ในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ เขารักการวาดภาพอย่างมากและเข้าเรียนท่ีโรงเรียน 
ROYAL ACADEMY SCHOOL และท่ี ANTWERP ส่วนสญัลกัษณ์ HIS MASTER’S VOICE 
เก่ียวข้องกบัเขาก็คือ ในปี ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) สนุขัจรจดัตวัขาวหดู าตวัหนึ่ง พลดัหลงทางมา
อยู่กับ MARK BARRAUD (พ่ีชายของ FRANCIS BARRAUD) และตัง้ช่ือให้มนัว่า “NIPPER” 
หลงัจากนัน้ไม่นาน MARK ได้เสียชีวิต  FRANCIS BARRAUD จึงรับเอาเจ้า NIPPER มาอยู่ด้วย 
และวนัหนึ่งเม่ือเขาเห็นเจ้า NIPPER นัง่ย่องๆบ่อยๆ ท าให้เขาจบัพู่กันขึน้มาวาด พร้อมใส่เคร่ือง
เลน่กระบอกเสียงเข้าไปด้วย จงึคล้ายกบัเจ้า NIPPER ก าลงัฟังเคร่ืองเล่นกระบอกเสียง ภาพวาดนี ้
เสร็จประมาณ ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2430) พร้อมกับจดลิขสิทธ์ิภาพไว้ด้วย โดยตัง้ช่ือว่า “DOG 
LOOKING AT AND LISTENING TO A PHONOGRAPH”  
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 หลังจากท่ี BARRAUD วาดภาพดังกล่าวเสร็จ เขาได้พยายามขายภาพแก่ส านักพิมพ์
ต่างๆ รวมถึงผู้ ผลิตเคร่ืองเล่นกระบอกเสียงแต่ก็ได้รับการปฏิเสธทุกครัง้ กระทั่งเพ่ือนของเขา
แนะน าว่าควรเปล่ียนล าโพงปากแตรสีด าให้เป็นสีทองเพ่ือให้ภาพดูมีชีวิตชีวา ในขณะนัน้  
GRAMOPHONE เป็นเจ้าใหญ่ท่ีขายล าโพงปากแตรผิวทองเหลืองแวววาว  BARRAUD จึงได้ไปท่ี
ส านกังานขายใน MAIDEN LANE เพ่ือขอยืม เผอิญWILLIAM BARRY OWEN เหลือบไปเห็น
ภาพวาดของ BARRAUD ชดุเก่าท่ีถือติดมา OWEN ถึงกบัอทุานและอยากเห็นภาพท่ีเปล่ียนจาก
เคร่ืองเลน่กระบอกเสียงเป็นเคร่ืองเลน่จานเสียง GRAMOPHONE แทน เขาจึงให้  BARRAUD ยืม
เคร่ืองจานเสียงกลับไปวาดใหม่ แต่เหมือนดวงชะตากลั่นแกล้ง ช่วงท่ีก าลังวาดอยู่นัน้ เจ้า 
NIPPER ก็ได้ลาโลกไปเสียก่อน 
 หลงัจากวาดภาพเสร็จสิน้เรียบร้อย บริษัท GRAMOPHONE ได้จ่ายค่าจ้างวาดรูปให้แก่ 
BARRAUD  
รวมทัง้สิน้ 100 ปอนด์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 50 ปอนด์ แรกจ่ายส าหรับเป็นค่าลิขสิทธ์ิ และอีก 50 
ปอนด์ ท่ีเหลือจ่ายเป็นคา่สี,ค่ากระดาษและค่าแรงหลงัจากนัน้สญัลกัษณ์ NIPPER ฟังเคร่ืองเล่น
จานเสียงหรือท่ีเรียกกันว่า HIS MASTER’S VOICE นีก็้ได้ใช้เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ THE 
VICTOR TALKING MACHNE CO.L.TD. ตลอดไป โดยชีวิตส่วนตวัของ BARRAUD แล้วเป็นคน
คอ่นข้างอาภพั เพราะในขณะท่ีแผ่นเสียงนบัล้านแผ่นออกขายโดยมีภาพวาดของเขานัน้ เขาไม่ได้
ก าไรจากส่วนแบ่งใดๆเลย และแถมยงัไม่มีเสียงเขาอดัลงแผ่นเสียงสกัแผ่น ประการส าคญัไม่ว่า
ก่อนหรือหลงัการวาดภาพเจ้าหมา NIPPER ฟังเคร่ืองเลน่จานเสียง เขาก็ยงัยากจนอย่างสม ่าเสมอ
กระทัง่เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1924 (พ.ศ. 24367) 

 
ภาพท่ี 14 รูปถ่ายต้นฉบบั nipper และ รูปท่ีมีการดดัแปลง 
 ท่ีมา : สมาคมอนรัุกษ์เคร่ืองเลน่แผน่เสียง (2543 : 45 ) 
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เม่ือกระบอกเสียง  จำนเสียง และหีบเสียง เป็นของแปลกในสยำม 
 เลา่เคร่ืองเลน่กระบอกเสียงฝนกรุงสยาม จากหนงัสือ วชิรญาณวิเศษวา่ด้วยทิพยโสต
ทิพยจกัษุ 

 
ภาพท่ี 15 ภาพจ าลองการเผยแพร่ เคร่ืองเลน่แผน่เสียงครัง้แรกในสยาม  
ท่ีมา : สมาคมอนรัุกษ์เคร่ืองเลน่แผน่เสียง (2543 : 100 )  

เป็นเร่ืองน่ายินดีท่ีหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสดุอีกชิน้หนึ่งของประเทศไทยยงั
ไมส่ญูหายและถกูเก็บรักษาเป็นอยา่งดีในรูปแบบไมโครฟิล์มนัน่ คือ หนงัสือ “วชิรญาณวิเศษ” ท่ีมี
การพิมพ์ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 “ว่าด้วยทิพยโสตทิพยจกัษุ” ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้า
น้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณรัุงสีสวา่งวงศ์ กรมพระยาภาฯพนัธุวงศ์วรเดช โดยมีข้อความท่ีกล่าวถึงเร่ือง
เคร่ืองเล่นกระบอกเสียงในกรุงสยามดงันี ้“.. ประการหนึ่งยังมีเคร่ืองอีกอย่างหนึ่งซึ่งได้เกิดขึน้
ประมาณ 10 ปีมาแล้ว เรียกว่า โฟโนดราฟๆ นีเ้ป็นเคร่ืองส่งเข้ามาในกรุงสยามแล้วแตก่่อนๆ บาง
คนได้ใช้ทดลองดเูห็นชดัว่าเป็นของใช้ได้จริง คือ เป็นเคร่ืองไฟฟ้าส าหรับคนท่ีจะพูดไปในเคร่ือง
นัน้ๆ ก็เก็บเสียงแลค าพดูของผู้นัน้ไว้ได้สิน้กาลนาน เม่ือผู้ใดอยากจะฟังเสียงแลฟังค าผู้พดูเม่ือใดก็
หมุนเคร่ืองนัน้ได้ยินเสียง แลค าพูดท่ีเก็บไว้ได้เป็นค าชดัเจนทุกอย่าง แตจ่ะนบัว่าเคร่ืองอย่างนัน้
เป็นของมีประโยชน์ทีเดียวนกัก็ยงัไม่ได้ เพราะเหตวุ่าใช้ได้แคค่ราวเดียว คือ พดูได้คราวหนึ่งแลฟัง
ได้คราวหนึ่งเท่านัน้ แตก่ระนัน้ก็ต้องนบัว่าเป็นทิพยโสตอย่างหนึ่งเหมือนกัน ภายหลงัทราบว่าใน
ประเทศอเมริกา มิสเตอร์เอดิสนัชอนได้คิดแก้ไขเคร่ืองโฟโนดราฟ ตามอย่างท่ีกล่าวนั น้ให้มีคุณ
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วิเศษยิ่งขึน้ ส าเร็จแล้วในเร็วๆนี ้ข้าพเจ้าจึงเกิดมีความ “ทึ่งและตุ๋ง” ยิ่งขึน้ (ค าว่า ทึ่งหรือ ตุ๋ง ใน
สมยันัน้เป็นค าแผลง หมายถึง อยากรู้อยากเห็น) แลบดันีไ้ด้ทราบแน่แล้วแลได้พบเห็นรูปภาพใน
หนงัสือพิมพ์ประเทศยโุรปฉบบัหนึ่ง ว่า ด้วยเคร่ืองโฟโนดราฟท่ีคิดใหม่นัน้ จึงมีความ “อ๋ี” อย่างยิ่ง 
(หมายถึง ชอบใจในความท่ีกินใจ) จนเป็นเหตุท่ีจะละเว้นเขียนหนังสือฉบับนีเ้สียไม่ได้เลย 
เคร่ืองโฟโนดราฟอยา่งใหมนี่ ้ถึงยงัหาได้เข้ามาในกรุงสยามไม่ก็ดีแตไ่ด้ทราบความชดัว่าเป็นการมี
ขึน้แล้วนา ประโยชน์ของเคร่ืองโฟโนดราฟใหม่นัน้ ถ้าผู้ใดได้พดูไปในเคร่ืองนัน้แล้ว เคร่ืองนัน้ก็เก็บ
ส าเนียงแลค าพดูของผู้พดูไว้ได้ชดัเจนดีกวา่เคร่ืองเดมิ เหมือนกบัเสียงของตวัท่ีพดูออกจากปาก 
 ถ้าผู้ใดปรารถนา จะฟังเสียงหรือค าพดูของผู้พดูนัน้ ก็ฟังได้ไม่ว่าก่ีครัง้ก่ีคราวจะฟังเม่ือใด
เวลาใดก็ได้ทัง้สิน้ นกัปราชญ์ผู้คิดเคร่ืองโฟโนดราฟใหม่นี ้ได้ทดลองเคร่ืองดตูัง้แตป่ระเทศอมริกา 
มาถึงประเทศยุโรป กรุงอังกฤษ ไปถึงกันเท่านัน้ ผู้ ท่ีอยู่ในกรุงอังกฤษก็สามารถท่ีจะฟังเสียงแล
ค าพดูในเคร่ืองเก็บเสียงนัน้จากประเทสอเมริกาได้โดยสะดวก เหมือนกับเสียงผู้พูดออกจากปาก
แลเข้าหูผู้ ฟังได้ทันทีๆเดียว ถึงแม้ว่าระยะทางจะไกลเท่าไกลอย่างใด เคร่ืองอย่างใหม่นีค้งจะ
ส าแดงได้ดงัประโยชน์ท่ีกล่าวมาแล้วทกุประการ และการท่ีเก็บเสียงนัน้ ถึงแม้ว่าจะเก็บไว้ให้นาน
เป็นอย่างไรสกัเท่าใดก็เก็บไว้ได้ไม่สญูหาย แลไม่มีเวลาท่ีสุดท่ีเสียเลย อนึ่งเจ้าของผู้ คิดเคร่ืองโฟ
โนดราฟนีไ้ด้ทดลองอีกอยา่งหนึ่ง คือ ได้เอาเคร่ืองนัน้ตอ่ท่อท่ีมีปากบานๆ เหมือนแตรฝร่ังตัง้ไว้ ใน
ห้องแห่งหนึ่งท่ีวังแก้วกรุงอังกฤษในเวลามีการประชุมเล่นดนตรีส ารับใหญ่นัน้เคร่ืองนัน้ก็เก็บ
เสียงดนตรีท่ีเลน่ไว้ได้ครบตามเสียงผู้ ร้อง ซึง่ได้ร้องรับนบัด้วยหลายร้อยคนพร้อมกบัแลสรรพเคร่ือง
ดนตรีอันใดท่ีชาวดนตรีได้ดีดสีตีเป่าพร้อมกันก็ดี ประกอบด้วยเสียงผู้ ร้องด้วยก็ดีหรือตวดเด่ียว
อยา่งใดก็ดีเคร่ืองนัน้ก็อาจเก็บเสียงร้องและเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีมีส าเนียงในเวลานัน้ได้ทัง้สิน้ ตลอด
จนถึงการ ท่ีมีเสียงดนตรีหรือเสียงร้องผิดถูก หรือพลาดลายพลาดนิว้พลาดปากในการดีดสีตีเป่า
ร้องรับเป็นส าเนียงเสียงหุ้มเอกได้ทกุประการ เม่ือเคร่ืองนัน้ได้เก็บเสียงไว้แล้วก็ส่งลงกระบอกนี ้ไป
ได้ยงักรุงนิวโยกประเทศอเมริกา ชนทัง้หลายผู้ปรารถนาอยากจะได้ยินได้ฟังการดนตรีท่ีเล่นอยู่ใน
กรุงองักฤษประเทศยโุรปนัน้ ก็ได้ยินได้ฟังเสียงดนตรีได้เป็นเสียงเดียว หรือหลายเสียงตามส าเนียง
ความกึกก้อง ท่ีจะดงัอยู่ในท่ีเล่นตามมากแลน้อย ประการหนึ่งในเวลาท่ีเคร่ืองนัน้ได้ขยายเสียง
ออกให้ผู้ ฟังๆ ก็อาจท่ีจะจ าเสียงผู้ ร้องได้เป็นแน่ชดัว่าผู้ ใดได้ร้องรับอย่างไรเหมือนได้ฟังเสียงจาก
ปากผู้ ร้องท่ีตนจะได้มาประชมุฟังอยู่ท่ีวงัแก้วฉันนัน้ อนึ่งมีค ากล่าวว่าถ้าจะเอาเคร่ืองนีต้ัง้ติดไว้ใน
ท่ีแห่งใดก็อาจท่ีจะได้ยินเสียงต่างๆได้ทุกอย่างตลอดจนถึงเสียงรถม้า ท่ีเล่ือนลากขบัข่ีอยู่กลาง
ถนนก็ดีหรือเสียงนกเสียงกาท่ีร ่าร้องอยูใ่นกลางอากาศอย่างใดก็ดี เคร่ืองนัน้คงจะเก็บเสียงได้ตาม
เสียงท่ีมีท่ีดงัขึน้ในเวลานัน้ๆ ไมผ่ิดกนักบัเสียงตามเหตท่ีุเป็นจริงนัน้เลย 
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 เพราะเหตุดัง่นัน้ จึงต้องนับว่าการนีเ้ป็นทิพยโสตอันหนึ่งแท้ เคร่ืองฟังเคร่ืองพูดท่ีมีขึน้
เกิดขึน้ทกุวนันี ้เม่ือเทียบดกูบัค าท่ีวา่ทิพยโสดนัน้จะไม่ไกลกนักบัความจริงส าหรับค านัน้ สกัก่ีมาก
น้อยแล้ว และเคร่ืองพูดเคร่ืองฟังทัง้ปวงท่ีกล่าวมาแล้วนัน้นกัปราชญ์ผู้คิด ก็ย่อมต้องอาไศรยใช้
ก าลงัไฟฟ้าเข้าประกอบการจึงส าเร็จไปได้ทกุสิ่งทกุอย่าง ไฟฟ้านัน้คือ อนัใดเล่า เม่ือกล่าวแตโ่ดย
อาการหยาบๆ ก็กล่าวได้ว่า สิ่งใดท่ีแปลกปลาดอยู่บนอากาสในเวลาระดฝูนซึ่งเราได้แลแทนแสง
แปลบปลาบแลได้ยินเสียงเปรีง้ปร้างครืนครานอยู่เนืองๆ นัน้เป็นไฟฟ้าๆ นัน้เป็นธาตุอันหนึ่งท่ี
ส าหรับจะน ามาใช้ในเคร่ืองกลไกต่างๆเหล่านีไ้ด้ เพราะปราชญ์ชาวตะวันตกแลเห็นอ านาจแล
ก าลังของไฟฟ้านีแ้ล้ว จึงได้คิดค้นแลผสมธาตุต่างๆนัน้ ให้เกิดไฟฟ้าขึน้แล้วจึงเก็บมาใช้ส าหรับ
เคร่ืองทัง้ปวง เม่ือกล่าวอธิบายแตส่ัน้ๆอย่างนีก็้เป็นการจะโปรดฉันใดเหมือนกบัการท่ีจะกล่าว ข้อ
ปัญหาว่าโลกกลมหรือโลกแบนก็ฉันนัน้ เพราะเหตนุัน้เม่ือกล่าวอย่าง “โคมๆ” ก็ควรนบัว่าก าลัง
การทัง้ปวงท่ีจะเกิดขึน้ในเคร่ืองเหล่านีไ้ด้ก็เพราะได้อาไศรยไฟฟ้า ต้อง “เมก” ว่าเป็นการเน่ืองอยู่
ในเร่ืองฟ้า สมมตุิว่าเป็นค าทิพยฉันใดอย่างหนึ่ง อนึ่งในค าว่าทิพยจกัษุนัน้เล่า ฤทธิเดชอย่างใดท่ี
ควรจะมีได้ ก็คงจะต้องมีเหมือนกบัการทิพยโสตนัน้ทกุอย่างเปล่ียนแตก่ารท่ีได้ยินได้ฟัง แลได้รู้ได้
เห็นด้วยตารวดเร็วทนัทีเท่านัน้ ถ้าได้รู้เห็นได้ทีนทีตามประสงค์แล้วเม่ือใด ก็จะสมกับเหตใุนค าว่า 
ทิพยจกัษุนัน้เหมือนกนั..” (หลกัฐานเร่ืองกระบอกเสียงในหนงัสือวชิรญาณ เลม่ 3 หน้า 406 ) 

 
แลเหน็กระบอกเสียงของ นำย ต. เงก็ชวนในปี พ.ศ. 2437 

 
 ยงัมีหลกัฐานส าคญัอีกชิน้หนึ่ง ท่ีกล่าวถึงการเห็นเคร่ืองเล่นกระบอกเสียงเป็นครัง้แรกใน
สยาม โดยคณุ ต. เง็กชวน ธนัวารชร  
 ...“กระบอกเสียง” เป็นศพัท์ใหม่ท่ีเกิดขึน้หลักจากเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ พ.ศ. 
2475 ถ้าน าไปกลา่วท่ีไหนในสมยันีแ้ล้ว ทกุคนก็เข้าใจว่าเป็นการโฆษณาไปในทางชวนเช่ือหรือไม่
ควรเช่ือ ซึ่งสุดแต่ท่านจะตดัสินเอาเอง แต่เม่ือพูดถึงค าว่า “โฆษณาชวนเช่ือ” แล้วในสมัยก่อน
สงครามมหาประลยัของโลกครัง้ท่ีสองนี ้ มีตกต่ืนจนฟังแล้วเวียนศีรษะเป็นโรคติดต่อแพร่สะพดั
เข้ามาถึงเมืองไทยด้วย ถ้านาย ก. ไปพูดดีหรือชมคนใหญ่คนโตคนไหนเข้า ชาวบ้านเหมาเอาว่า
นาย ก. เป็นกระบอกเสียงโดยไม่ให้ความเป็นธรรม เพราะความจริงมนัมีแฝงอยู่ในสงัคมไม่น้อย
เหมือนกนั แตค่ าวา่ “กระบอกเสียง” ท่ีข้าพเจ้าน ามาเล่าตอ่ไปนี ้ไม่ใช่กระบอกเสียงของใคร และก็
ไม่ใช่เป็นการโฆษณาชวนเช่ือให้แก่ผู้ ใด “กระบอกเสียง” ท่ีข้าพเจ้ากล่าวถึงนีเ้ป็นวัตถุตวัจริงมี
ลกัษณะเหมือนช่ือ คือสมยัเม่ือ 50 กว่าปีประมาณ พ.ศ. 2437 ท่ีแล้วมา ข้าพเจ้าจ าได้แม่นย าว่า
วนัหนึ่งท่ีบ้านตาเคียงยายหมาเขามีงานโกนจุกลูกสาวของเขาท่ีตลาดบน ต าบลบ้านใหม่ เมือง
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ฉะเชิงเทรา มณฑลปราจีนบรีุ(สมยันัน้ยงัเรียกจงัหวดัเป็นเมือง) ครอบครัวนีเ้ป็นพ่อค้าท ารูปพรรณ
เงิน – ทองจ าหน่าย จดัว่าเป็นคนมัง่มีศรีสขุในต าบลนัน้ได้ครอบครัวหนึ่ง จึงมีการสมโภชน์หลาย
อย่าง เช่น ลิเก,ละครร า กับกระบอกเสียง สามอย่างประชนักัน ลิเกของนายสุ่มท่ีข้าพเจ้าจ าได้
อย่างติดตา ก็เพราะเขาใช้ผู้ชายแสดงล้วนๆ มีนายอ่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นตวันาง เวลาแตง่ตวัเขาเอา
ผ้าขาวม้ามาม้วนเป็นก้อนกลมๆ 2  ก้อน แล้วยดัใส่ในเสือ้ตรงหน้าอกให้เป็นตุย่ๆ เหมือนผู้หญิง 
กบัละครของขนุหลีมีแมปุ่่ ยคนสวยเป็นนางโรงกบัแมส่ินตาบอดข้างหนึ่งเป็นตวัยกัษ์ ละเกกบัละคร 
2 คณะนีที้ภูมิล าเนาอยู่ในต าบลนัน้  ข้าพเจ้าจึงไม่เอาใจใส่เพราะเคยดูอยู่ เสมอแต่เ จ้า 
“กระบอกเสียง”  ยงัไม่เคยเห็นเลย จึงรู้สึกต่ืนเต้นในของใหม่สิ่งนีย้ิ่งนัก เด็กบ้านนอกอยู่ไกลปืน
เท่ียงเช่นข้าพเจ้าเม่ือสมยั 50 กว่าปีก่อนโน้นเป็นอย่างไร ท่านลองหลบัตานึกดก็ูพอจะเห็นสภาพ
ความเป็นอยู ่ย่ิงถกูพวกเพ่ือนชกัชวนให้ไปดดู้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มความกระวนกระวายกระหายใคร่จะ
ไปดูยิ่งขึน้ จะหนีไปกับเพ่ือนตามล าพังเกรงจะถูกท าโทษ จึงอุตส่าห์อ้อนวอนต่อท่านผู้ ใหญ่ขอ
อนญุาตไปด ู“กระบอกเสียง” กบัพวกเพ่ือนๆ ด้วยความกรุณาของผู้บงัเกิดเกล้าจึงอนญุาตให้ไปได้ 
ข้าพเจ้ากับเพ่ือนอีกหลายคนก็พากันเดินไปยงัตลาดบนซึ่งเป็นสถานท่ีมีงานโกนจุก ข้าพเจ้ากับ
เพ่ือนเดนิผา่นหน้าโรงลิเกกบัละครมีคนดโูหรงเหรง คงจะประชนักนัแพ้กระบอกเสียง คนดจูึงน้อย
ชกักร่อยไปมาก ข้าพเจ้ากบัเพ่ือนเลยไปอีกหน่อยถึงลานหน้าโรงบอ่นก็เห็นคนยืนมงุเป็นกลุ่มใหญ่
ตัง้หลายสิบชัน้ ข้าพเจ้าจงึพยายามมองตามชอ่งท่ีคนยืนมงุกนักลุ่มใหญ่นัน้หลายครัง้ก็มองไม่เห็น 
คดิวา่พวกเราตวัเล็กๆจะลองลอดแหวกช่องคนท่ียืนเข้าไปบางทีจะได้เห็น ก็ไม่ส าเร็จอีก ระหว่างท่ี
พยายามอยูน่ัน้ ก็ได้ยินเสียงงิว้หน้าด าหน้าแดงร้องประกอบกบัเสียงกระจบัป่ีสีซอ ม้าพ่อของจีนทัง้
วงเหมือนแสดงอยู่บนโรงงิว้ มองซ้ายแลขวาหาโรงงิว้ในบริเวณนัน้ก็ไม่พบยิ่งเพิ่มความอยากรู้
อยากเห็นมากขึน้ว่า เจ้า “กระบอกเสียง” นีส้ามารถส่งเสียงร้องได้ดงัเหมือนตวังิว้จริงๆทีเดียว 
ข้าพเจ้าพยายามจะดใูห้รู้แจ้งเห็นจริง จึงชวนเพ่ือนๆไปปืนฝาลูกกรงเหล็กของโรงบ่อน (สมยันัน้
ตามหวัเมืองและบางกอกมีโรงบอ่นเลน่พนนัทัว่ไป พวกเจ้าเมืองเค้าเรียกกนัว่า “ขนุพฒัน์” ผกูขาด
จากหลวง (รัฐบาล) ไปเป็นรายปีๆ ละหลายสิบชัง่หรือละหลายร้อยซึ่งแล้วแตต่ าบลใหญ่หรือเล็ก) 
เม่ือข้าพเจ้าและเพ่ือนยึดได้ท่ีมัน่สูงพอมองเห็นเจ้า “กระบอกเสียง” แล้วก็พยายามสงัเกตดวู่ามี
อะไรบ้างคงจ าเคร่ืองอปุกรณ์ได้หลายอย่าง ดงัตอ่ไปนี ้1 มีเหล็กขาตัง้มีเป็นขอส าหรับเก่ียวแขวน
ท่อทองเหลืองยาวประมาณ 1 วาเศษ ตอนต้นเรียวเล็กติดกับเคร่ือง มีหัวกลมเล็ก(เรียกว่าหัว
กระโหลก) ส าหรับใส่เข็มเพชร ตอนปลายค่อยๆบานใหญ่ออกไปเหมือนดอกล าโพง  ด้วยเคร่ือง
ยาวประมาณศอกเศษแบนนอนมีห่อเหล็กกลมๆขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิว้ 
ขนาดยาวประมาณ 1 คืบมีกุญแจไขลาน เจ้าของเคร่ืองต้องท างานเองเม่ือไขลานดึงแล้วก็หยิบ
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กล่องกระดาษกลมๆสงูประมาณ 5 – 6 นิว้ จากหีบสงักะสีส่ีเหล่ียมกว้างยาวประมาณ 2 ศอก 
ออกมาเปิดฝากล่องหยิบเอาวัตถุสิ่งหนึ่งสีเหมือนงาช้างรูปร่างกลวงกลมเหมือนกระบอกไม้ไผ่
ขนาดกลางท่ีตดัยาวประมาณ 4 – 5 นิว้ มีรอยเป็นเส้นรอบๆ ตลอดกระบอกสีงาช้างนัน้ เอาไปสวม
เข้ากับท่อเหล็กท่ีเคร่ืองๆก็เร่ิมหมุนเดิน แล้วเอาหวัท่ีติดเข็มเพชรวางลงไปท่ีเนือ้กระบอกสีงาช้าง 
ทนัใดนัน้เสียงเพลงต่างๆก็ดงัออกไปท่ีดอกล าโพง เม่ือหมดเพลงแล้วเจ้าของก็ถอดเอากระบอกท่ี
หมุนหมดเสียงแล้วออกเปล่ียนกระบอกใหม่ใส่เข้าไปอีก สับเปล่ียนดงันีเ้ร่ือยไป ข้าพเจ้าฟังอยู่
ตลอดเวลาจ าได้ว่า นอกจากเสียงงิว้หน้าด าหน้าแดงแล้ว ยงัมีเพลงเป๋ หญิงชายว่าแก้กนั (เพลง
ฉ่อยสมยันัน้ เรียกวา่ เพลงเป๋) แหลเ่ทศน์ ร้องส่งรับป่ีพาทย์เคร่ืองสาย, มโหรี เร่ืองจนัทโครพ, เร่ือง
ลกัษณาวงษ์, มะโตดหนีบวช, เสภาเร่ืองขนุช้างขนุแผน ฯลฯ เป็นครัง้แรกในชีวิตท่ีเห็นของใหม่ได้
ตัง้อกตัง้ใจฟังจนถึงเวลาเย็นเขาเลิกจงึกลบับ้าน  
 เม่ืองานโกนจกุได้ผา่นพ้นไปแล้ว เจ้าของเคร่ืองกระบอกเสียงยงักลบับางกอกไม่ได้ เพราะ
สมยันัน้ยงัไมมี่รถไประหวา่งเมืองฉะเชิงเทรากบักรุงเทพฯ ล าหนึง่ เจ้าของเคร่ืองกระบอกเสียงคนนี ้
ช่ืออะไร ข้าพเจ้าไม่ได้เอาใจใส่ไต่ถาม คงจ าได้ติดตาว่ารูปร่างอ้วนใหญ่ ผิวเนือ้ด าแดงกินหมาก
ปากเปรอะ ฟันด าตากลม ท่าทางสง่าหน้าตาดุสมเป็นคนมีเงิน เม่ือท่านยังจับเรือเดินทางกลับ
ไม่ได้ เจ้าของกระบอกก็ย้ายมาพกัท่ีบ้านตาแป๊ะเซีย้งยายจิวท่ีตลาดศาลเจ้าอาม้า  ซึ่งเป็นท่ีรู้จกั
คุ้นเคยกนัมาแต่ก่อน บ้านนีอ้ยู่ใกล้กับร้านค้าของผู้ปกครองข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจ าตาแป๊ะเซีย้งได้ดี 
เพราะแกมีหนวดยาวๆ ปไหนก็ถือไม้เท้าส่วนยายจิวแกมีไฝเม็ดใหญ่ท่ีปลายจมกู ลกัษณะตายาย 
2 คนนีแ้ปลกกว่าชาวบ้านในตลาดนัน้จึงช่วยความจ าได้แม่น เวลาแม่อินทร์ก าลงัมีช่ือเสียงโดง่ดงั
ในทางว่าเพลงเป๋ มหาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงนิยมชมชอบมาก ท่านเจ้า
เคร่ืองกระบอกเสียงจึงไปว่าจ้างมากรอกเสียงเพลงเป๋ อาศยัหน้าบ้านตาแป๊ะเซีย้งยายจิวเป็นท่ีท า
การในเวลากลางคืน จะได้ไม่มีคนพลุกพล่านและเงียบสงัด การตัง้กระบอกเสียงส าหรับท าการ
กรอกเสียงเพลงเป๋ของแมอิ่นทร์นีก็้ไมมี่พิธีพิสดารอะไร คงท างานเหมือนกบัเวลาเปิดกระบอกเสียง
ให้พวกเราฟังในงานโกนจกุท่ีแล้วมานัน่เอง ท่ีมีพิสดารออกไปบ้างก็คือ เก็บเอากระบอกเสียงเพลง
ตา่งๆ ท่ีเปิดฟังจนเบื่อหรือเส้นเสียงสกึจวนหมดแล้ว เอามาขดูทิง้เสีย ตอนนีจ้ึงสงัเกตเห็นได้ชดัเจน
ว่า กระบอกเสียงนัน้เป็นขีผ้ึง้ผสม เม่ือขูดเกลีย้งเกลาแล้วน าไปสวมเข้ากับท่อเหล็กในเคร่ือง
กระบอกเสียง จดัให้แม่อินทร์นกัเพลงเป๋กับลูกคู่มานัง่ตรงหน้าดอกล าโพงทองเหลือง ไม่ต้องเข้า
ห้องปิดประตเูพียงแตห้่ามไม่ให้ผู้ ท่ีอยู่ใกล้เคียงส่งเสียงพูดจาเอ็ดอึง้เท่านัน้ เม่ือไขลานเปิดเคร่ือง
ให้เดนิแล้วก็เอาหวัท่ีติดเข็มเพชรจรดลงไปบนเนือ้กระบอกขีผ้ึง้ เม่ือเคร่ืองหมนุเดิน กระบอกขีผ้ึง้ก็
หมุนไปเข็มเพชรก็ขุดกระบอกขีผ้ึง้เป็นเส้นรอบๆ แม่อินทร์ก็เร่ิมร้องเพลงตรงหน้าดอกล าโพงจน
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หมดเนือ้ท่ีกระบอกขีผ้ึง้ก็หยดุ ถอดเอากระบอกขีผ้ึง้ท่ีกรอกเสียงเสร็จออกมา หยิบเอากระบอกขีผ้ึง้
อนัใหม่เปล่ียนใส่เข้าไปในเคร่ืองอีก แล้วแม่อินทร์ก็ร้องต่อไปเหมือนกันทุกครัง้ จนหมดเนือ้เร่ือง
ประมาณ 20 กระบอก เม่ือกรอกเสียงเสร็จแล้วก็น ามาเปิดทดลองฟัง ถ้าร้องผิดหรือเสียงไม่ชดัก็
จดัการกรอกใหม่ มหาชนก็ได้อาศยัฟังด้วย ข้าพเจ้ารู้สึกทึ่งในงานชิน้นีม้าก นอกจากดกูารกรอก
เสียงแล้วก็เอาใจใส่ฟังเสียงท่ีเปิดออกมาว่าได้ผลดีแคไ่หนอีกด้วย การทดลองผ่านพ้นไปสกั 3 – 4 
กระบอก ปรากฏว่าเป็นผลส าเร็จอย่างพึงพอใจ เสียงดงัชดัเจนดีเหมือนท่ีเคยท าการกรอกเสียง
มาแล้ว ทนัใดนัน้มีพวกนกัเลงเห็นธงแดงเข้าไม่ได้เป็นต้องส่งเสียงโอกอ้ากออกมา พากนัเดินผ่าน
มาถึงหน้าบ้านตาแป๊ะเซีย้งเห็นคนกลุ่มใหญ่ก าลงัฟังกระบอกเสียงอยา่งเพลิดเพลินอยู ่เม่ือถกูพวก
เมาเช้าเมาเย็นมาขดัจงัหวะเสียเชน่นัน้ ก็พากนัขอร้องให้พรรคขีเ้มาเหลา่นัน้สงบเสียงนัง่ฟังนิ่งๆแต่
พวกลิน้ไก่สัน้ไม่ยอมฟังค า ลงท้ายยายจิวเจ้าของบ้านก็ออกมาขอร้องพวกนัน้เพ่ือส่วนรวมอีกแรง
หนึ่ง พวกอ้อแอต่างก็ไม่ยอมลดดีกรีท่ีแกเติมมา ในท่ีสุดเจ้าของเคร่ืองกระบอกเสียงชกัฉุน จึงงด
เปิดกระบอกเสียงชนิดชนิดดงัซึ่งคนหมู่ใหญ่ได้ฟังทัว่ถึงเสีย เพราะเปิดดงัก็ไม่ได้ประโยชน์แก่ผู้ ฟัง 
เพ่ือเป็นการแชงก์ชัน่พวกขีเ้มาโดยวิธีใหม่จึงเอาสายยาง 2 เส้นมาใส่ท่ีรูห ูเอาปลายสายยาง(สาย
ยางท่ีใช้ฟังกระบอกเสียงนี ้เหมือนกับเคร่ืองมือของแพทย์ใช้ตรวจคนไข้ในปัจจุบัน ) ไปเกาะท่ี
เคร่ืองกระบอกเสียงให้ผู้ ใหญ่ท่ีชอบพอคุ้นเคยกันฟังทีละคน ส่วนข้าพเจ้าเป็นเด็กยังเล็กอยู่ถึง
กระหายอยากฟังเพียงไรก็ไมก่ล้าเข้าไปจุ้นจ้านรบกวนผู้ใหญ่ ซึง่เป็นท่ีเคารพนบัถือในท่ีนัน้ ลงท้าย
เลยอดฟังรู้สึกเดือดดาลอีตาพวกขีเ้มาหย าเป เหล่านัน้ท่ีมาท าลายความร่ืนเริงของชาวบ้าน และ
เป็นอปุสรรคกีดขวางทางหาความรู้รอบตวัของข้าพเจ้าอยา่งไมน่า่ให้อภยั แตข้่าพเจ้ายงัเป็นเด็กตวั
เล็กๆ อยู่ถึงจะโกรธเคืองแคไ่หนก็ไม่สามารถไปท าอะไรเขาได้ คงได้แตเ่จริญพรล าดบัตระกลูของ
พวกขีเ้มาเหล่านัน้อยู่ในใจให้หายกลุ้มไปเท่านัน้ ในท่ีสุดต้องกลบับ้านนอน รุ่งขึน้เวลาเย็นก็มีเรือ
กลไฟเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เจ้าของเคร่ืองกระบอกเสียงก็ขนเคร่ืองลงเรือกลบั เรือล านีต้้องเดิน
ทางผ่านต าบลบางเหีย้ ช่ือใหม่ช่ือว่า ท่าสะอ้าน ออกแม่น า้บางปะกง ข้ามทะเลหลายชัว่โมง ผ่าน
ป้อมพระจลุจอมเกล้าฯ แล้วเข้าปากอ่าวแม่น า้เจ้าพระยาผ่านปากน า้เมืองสมทุรปราการ แล้วจึง
จะเข้าถึงกรุงเทพฯ  เท่าท่ีทราบภายหลงัว่าเคร่ืองกระบอกเสียงนีร้าคาส ารับละหลายสิบชัง่ ต้อง
เป็นคนมีฐานะดีพอมีอนัจะกินจึงจะสะสมได้ แตก็่ไม่เสียเงินเปล่าเพราะเป็นของแปลกในสมยันัน้ 
คงมีเจ้าของงานต่างๆหาไปเปิดเพิ่มความครึกครืน้ให้แก่งานเสมอ ราคาท่ีหาไปงานหนึ่งๆ อย่าง
น้อยก็ 2 ร้อย 3 ร้อยชัง่ เจ้าของงานยงัต้องเลีย้งดปูเูส่ือส่งส ารับคาวหวานให้รับประทานวนัละ 3 
เวลาอีกด้วย ในระยะตอ่มาทางโรงงานสร้างเคร่ืองกระบอกเสียงในตา่งประเทศคงจะคิดเห็นว่าการ
ขายเคร่ืองกระบอกเสียงนีไ้ด้จ านวนไมม่าก เพราะเจ้าของเคร่ืองซือ้ไว้เคร่ืองหนึง่ก็ใช้ได้นาน และยงั
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สามารถกรอกเพลงใหม่ๆได้เองตามชอบใจ จึงเปล่ียนวิธีประดิษฐ์หีบเสียงขึน้จ าหน่ายแทนเคร่ือง
กระบอกเสียง เปล่ียนวิธีขายกระบอกขีผ้ึง้มาให้กรอกเพลงเองเป็นวิธีขายแผ่นเสียงท่ีพิมพ์เพลง
เสร็จแล้วให้พวกเราคงจะได้จ านวนมาก ดงันัน้ทางโรงงานจึงจดัส่งตวัอียิเนียร์ชาวยโุรป กบัเคร่ือง
อัดเสียงและแผ่นขีผ้ึง้เข้ามาท าการอัดเสียงในกรุงเทพฯ(แผ่นขีผ้ึง้ท่ีน ามาอัดเสียงนีเ้หมือนขีผ้ึง้
กระบอกเสียง แตเ่ขาแผเ่ป็นแผน่กลมโตขนาด 10 นิว้บ้าง 12 นิว้บ้าง แล้วขนเอาแผ่นขีผ้ึง้ท่ีอดัเสียง
เพลงตา่งๆ นัน้กลบัออกไปยงัโรงงานท าการพิมพ์เป็นแผ่นเสียงส าเร็จส่งกลบัเข้ามาขายให้พวกเรา
ในเมืองไทยอีกทีหนึง่ แผ่นเสียงยคุท่ีเปล่ียนแปลงขึน้ใหม่ ในระยะแรกนัน้มีขนาดตัง้แต ่6 นิว้ 8 นิว้ 
10 นิว้ เป็นอยา่งใหญ่ คงพิมพ์เส้นเสียงเพียงหน้าเดียว มีตราเชน่ มีตราเดก็มีปีกนัง่อยู่บนแผ่นเสียง 
ตราพระจนัทร์คร่ึงซีก ตรารามสูรเมขลา ตราดอกล าโพง ตราช้าง ตราปืน ตราหมาจู ฯลฯ ต่อมามี
ตราลกึ 11 นิว้ แผน่เสียงในระยะหลงันีไ้ด้พิมพ์เส้นเสียง 2 หน้ามาจนกระทัง่ถึงสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
สงบลงใหม่ๆ  โรงงานผลิตแผน่เสียงบริษัท คาร์ลินดสรอม เอ.ยี. แห่งประเทศเยอรมนีได้ส่งอิยิเนียร์
เข้ามาอดัเสียงในนามของห้างสธุาดลิก ซึง่หลวงไมตรีเป็นเจ้าของ การอดัเสียงครัง้นีย้งัคงใช้วิธีเก่า 
คือจดันกัร้องและเคร่ืองดนตรีให้ยืนหรือนัง่แล้วแตถ่นดัอยู่หน้าดอกล าโพง ยงัไม่ได้ใช้กระแสไฟฟ้า
ประกอบเคร่ืองอัดเสียง และในยุคนีค้งจะเป็นระยะเวลาเดียวกับ นายแฟรงค์เชาว์เล่าให้ฟังใน
นิตยสาร “ชมุชนเพลง” อนัดบั 4 ใจความว่า เขาได้เข้ารับหน้าท่ีเป็นอิยิเนียร์ตัง้แต่โรงงานของเขา
ยังไม่ได้ใช้กระแสไฟฟ้าท าการอัดเสียง และข้อความท่ีเล่ามานีก็้ปะติดปะต่อกับข้อความใน
นิตยสาร “ชมุชนเพลง” อนัดบัท่ี 1 ซึง่ได้บรรยายถึงการเร่ิมท าการค้าแผน่เสียงของข้าพเจ้าดจุกนั 
 ค าว่า “กระบอกเสียง” ซึ่งมีตวัจริงสมช่ือในสมัยกระโน้น ได้มาเป็นต้นก าเนิดของค าว่า 
“กระบอกเสียง” ในปทานกุรมสมยัใหมด้่วยประการฉะนี ้
 ป.ล. ความเจริญก้าวหน้าของสมัยวิทยาศาสตร์ได้แพร่หลายยิ่งขึน้ทุกๆ แขนงการ
ประดษิฐ์เคร่ืองวิทยขุยายเสียงของนายชา่งผู้สามารถก็คดิประกอบเคร่ืองเก็บเสียง “ไมโครโฟน” ได้
ส าเร็จ การอดัเสียงในสมยัหลงัๆนีก็้เร่ิมใช้เคร่ืองมือชนิดประดิษฐ์ขึน้ใหม่ได้ผลกว่าเก่าหลายเท่า 
เสียงนกัร้อง เสียงดนตรีก็ดงัแจ่มใส ชดัเจน ประดจุของจริง เป็นหีบเหมือนกระเป๋าหิว้สามารถเก็บ
แผ่นเสียงเคร่ืองอุปกรณ์ได้ในตัว มีเคร่ืองอัตโนมัติหยุดได้เองเม่ือหมดเพลงร้องของแผ่นเสียง 
กระแสเสียงของเคร่ืองแบบหิว้ก็ดงักังวานกว่าชนิดตู้ มีล าโพงมากมาย จะหิว้โยกย้ายไปไหนก็
สะดวก ความเปล่ียนแปลงของเคร่ืองกระบอกเสียงถึงสมยันี ้นบัว่าเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าเก่าหลาย
เท่าพนัทวี  ถ้าเรายงัไม่ตายมีอายมุัน่ขวญัยืนไปอีกสกั 20 – 30 ปี ก็เช่ือเหลือเกินว่าแผ่นเสียงกบั
หีบเสียง 2 สิ่งนีจ้ะยิ่งพิสดารขึน้ไปอีก อย่างน้อยจะเห็นภาพนักร้องก าลังเคล่ือนไหวร้องเพลง
ประจ าแผน่เสียงเพลงท่ีก าลงัฟังอยูก็่อาจเป็นได้ 
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 เร่ืองราวของเคร่ืองเล่นกระบอกเสียงท่ีเข้ามายงักรุงสยามนัน้สามารถค้นคว้าข้อมูลท่ีมี
หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรได้เพียงเท่านี ้แต่ก็ถือว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมาก
มหาศาลอย่างน้อยก็ท าให้คนไทยในยคุนีภ้าคภูมิใจถึงความเป็นไปในสมยัก่อนท่ีว่า กรุงสยามเรา
นัน้ก็รู้เห็นเทคโนโลยีไมแ่พ้โลกตะวนัตกทัง้ยโุรปและอเมริกาเลย 
 

2. ประเภทของเคร่ืองเลน่แผ่นเสียง 
เคร่ืองเลน่แผน่เสียง – Turntable แยกประเภทเคร่ืองเลน่แผน่เสียง 

2.1. แบง่ตามระบบขบัเคล่ือนจานหมนุ มี 3 แบบ  

2.1.1 แบบลกูยาง จะเป็นเคร่ืองในยคุแรก ๆ การท างานจะมีลกูยางเป็นตวั
ถ่ายทอดการหมนุจากพเูลย์่ของแกนมอเตอร์สง่ผา่นไปขบัจานหมนุ ความเร็วรอบของจาน
หมนุ จะผนัแปรไปตามขนาดของพเูลย์่ แกนใหญ่รอบจะเร็ว แกนเล็กรอบจะช้า 

 
ภาพท่ี 16  ระบบลกูยาง 

ท่ีมา : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
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2.1.2 แบบสายพาน (Belt Drive)  จะมีสายพานเป็นวงยางแบน ขนาดเส้นรอบจะ
วงใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ตามอตัราสว่นระหว่างวงรอบตวัในของจานหมนุกบัขนาดพเูลย์่ของแกน
มอเตอร์ 

                     
ภาพท่ี 17   ระบบสายพาน 

ท่ีมา : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 

 

2.1.3 แบบมอเตอร์ขบัตรง (Direct Drive) แกนหมนุของมอเตอร์จะเป็นตวัขบัจาน
หมนุโดยตรง บางย่ีห้อตวัจานหมนุจะเป็นสว่นหนึง่ของมอเตอร์ด้วย 

 
ภาพท่ี  18 ระบบขบัตรง 

ท่ีมา : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
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2.2. แบง่ตามระบบการท างานของโทนอาร์ม จะมี 3 ระบบ  

2.2.1 ระบบ Full Manual ระบบนีผู้้ เลน่ต้องจดัการเองทัง้หมด ตัง้แตเ่ปิดสวิชท์ 
ยกโทนอาร์มวางท่ีแผน่ เม่ือเลน่จบแผน่ต้องยกโทนอาร์มเก็บ และปิดเคร่ืองเอง  

 
ภาพท่ี 19  ระบบ TONE ARM – FULL MANUAL 

ท่ีมา : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 

 

2.2.2 ระบบ Semi Automatic  (กึ่งอตัโนมตั)ิ ระบบนีค้ร่ึงแรกผู้ เลน่ต้องยกโทน
อาร์มไปวางเอง ตอนท่ียกโทนอาร์มออกจากขาตัง้ จะท าหน้าท่ีเปิดสวิชท์ให้มอเตอร์เร่ิมท า
งานด้วย พอเลน่ไปจนจบแผ่น กลไกอตัโนมตัก็ิจะเร่ิมท างานโดยยกโทนอาร์มขึน้จากแผน่
แล้วน ามาเก็บไว้ท่ีขาตัง้ รวมทัง้ปิดสวิทช์ให้ด้วย 

                                 
  ภาพท่ี 20  ระบบ TONE ARM – SEMI AUTO 

ท่ีมา : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
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2.2.3 ระบบ Full Automatic เป็นระบบอตัโนมตัเิตม็รูปแบบ ผู้ใช้เพียงวางแผน่ 
กดปุ่ มหรือโยกคนับงัคบั Start แคค่รัง้เดียว กลไกจะเปิดเคร่ืองยกโทนอาร์มไปวางตรงจดุ
ท่ีตัง้ไว้ตามขนาดของแผน่ เม่ือเลน่จบแผน่กลไกก็จะยกโทนอาร์มมาเก็บและปิดเคร่ืองให้
ด้วย 

 
ภาพท่ี 21  ระบบ TONE ARM – AUTO 

ท่ีมา : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 

 

2.3. แบง่ตามการรองรับการสัน่สะเทือนของตวัเคร่ือง  

2.3.1 แบบแทน่แข็ง ไมมี่การรองรับการสัน่สะเทือน ไมมี่การรองรับการ
สัน่สะเทือนใด ๆ ทัง้สิน้ ไมมี่ขดลวดคอยล์สปริง หรือตวัรองรับการสัน่สะเทือนเลย  

2.3.2 แบบแทน่แขวนลอย (คอยล์สปริงรับแรงสัน่สะเทือนทัง้เคร่ือง) แบบนีข้ารอง
แทน่เคร่ืองทัง้ 4 ตวัจะเป็นสปริงรองรับแรงสัน่สะเทือนของทัง้ตวัเคร่ือง 

2.3.3 แบบแทน่แข็ง ตวัเคร่ืองแขวนลอย (คอยล์สปริงรับแรงสัน่สะเทือนเฉพาะ
ตวัเคร่ือง) จะมีคอยล์สปริงรองรับอยูร่ะหวา่งตวัเคร่ืองกบัแทน่เคร่ือง 

2.4. แบง่ตามประเภทของมอเตอร์  
ระบบลกูยางทัง้หมด จะใช้มอเตอร์แบบไฟ AC สว่นระบบมอเตอร์ขบัตรง (Direct Drive) ก็จะเป็น
มอเตอร์แบบ DC ทัง้หมดเช่นกนั จะมีระบบขบัเคล่ือนแบบสายพานเท่านัน้ท่ีมีการติดตัง้มอเตอร์ใช้
ไฟฟ้าจากไฟบ้านแบบ AC ตรง ๆ หรือแปลงเป็นไฟ DC เรียบร้อยแล้ว  

2.4.1 มอเตอร์ใช้ไฟ AC  ท่ีใช้ในบ้านมืองเราต้องเป็นมอเตอร์ท่ีรับแรงดนั 220 V ท่ี
ความถ่ี 50 Hz โดยความเร็วรอบของมอเตอร์มีอตัราเดียว การเปล่ียนความเร็วของจาน
หมนุอยูท่ี่การเปล่ียนขนาดแกนพเูลย์ท่ีสายพานมาคล้องอยู่     
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ภาพท่ี 22  ระบบไฟ AC 

ท่ีมา  : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 

 

2.4.2 มอเตอร์ใช้ไฟ DC สว่นมากจะใช้ไฟ DC 12 V. และมีวงจร Servo มา
ควบคมุความเร็วของมอเตอร์ การตัง้ความเร็วท่ีสง่ผา่นสายพานไปขบัจานหมนุจะถกู
ก าหนดโดยวงจร Servo ดงันัน้แกนพเูลย์่ของมอเตอร์แบบนีจ้งึมีขนาดเดียว 

 
รูปท่ี 23  ระบบไฟ DC 

ท่ีมา : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
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ส่วนประกอบต่ำงๆของเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง 
เคร่ืองเลน่แผน่เสียง มีสว่นประกอบท่ีส าคญัอยู่ 3 สว่น 
  

 
ภาพท่ี  24 แทน่เคร่ือง 

ท่ีมา : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
 

1. แทน่เคร่ือง (Turntable)  2. สว่นแขน (Tonearm)  3. หวัเข็ม (Cartridge) 
แทน่ เคร่ือง(Turntable) ประกอบไปด้วย Platter คือแผน่รูปกลมส าหรับวางแผน่เสียง  Motor
ส าหรับถาดขบัเคล่ือนแผน่  Power Supplier  Arm Board และระบบกนัสะเทือน 
 

กำรขับเคล่ือนแผ่น แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
 1.Belt Drive ระบบขบัเคล่ือนด้วยสายพาน ให้เสียงท่ีเงียบ ไมค่อ่ยมีเสียงรบกวน เป็นวิธีท่ี
ง่ายมีประสิทธิภาพสงู 
 2.Direct Drive ระบบขบัเคล่ือนตรง มกัมีเสียงรบกวน(Noisy) มีความสัน่สะเทือน ท าให้
ได้รับความนิยมน้อยกวา่ 
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ภาพท่ี 25  แทน่เคร่ือง 

ท่ีมา : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
 

  ระบบ กนัสะเทือนท่ีนิยมใช้กนัมากท่ีสดุ คือ ระบบฐานเชิงซ้อน(Sub Chassis System) 
ให้Platter,Tonearm ติดตัง้อยูบ่น Sub Chassis และแขวนลอยอยูบ่นสปริงท่ียดึตดิอยู่กบั Main 
Chassis สว่นอีกระบบท่ีมีราคาถกูกวา่ ให้ตวัPlatter,Tonearm ติดตรึงอยูก่บัฐานหลกัโดยตรง 

Phono Motor ไม่ต้องกำรก ำลังสูงแต่ต้องกำร กำรหมุนรอบท่ีแม่นย ำและเงียบ
ที่สุด แบ่งเป็น 3 ชนิด 
 1.มอเตอร์แบบเหน่ียวน า(ไมเ่ป็นท่ีนิยม เพราะการหมนุไม่คอ่ยแมน่ย า มีราคาถกู) 
 2.มอเตอร์แบบเฉ่ือยหนว่งจงัหวะเดียว(ระดบัราคากลาง) 
 3.มอเตอร์แบบเซอร์โว(ปรับความเร็วด้วยตวัเอง มีราคาสงู) 
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2. TONEARM 

 
ภาพท่ี 26   TONE ARM 

ท่ีมา : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
 

เป็น ต าแหนง่ท่ีติดตัง้หวัเข็ม(Cartridge)ท าหน้าประคองหวัเข็ม ให้อยูใ่นต าแหนง่ท่ีถกูต้อง 
ตลอดเวลาท่ีหวัเข็มเคล่ือนท่ีไปตามร่องแผน่เสียง วสัดท่ีุน ามาใช้ท า Tonearm มกัเป็นวสัดท่ีุมี
ความแข็งแรงสงู แตมี่น า้หนกัท่ีเบา เชน่ อลมูิเนียม,แมกนิเซียม,อลัลอยด์,ไตตาเนียม,คาร์บอนไฟ
เบอร์ เป็นต้น 
มวลของ Tonearm แบง่เป็น 2 ประเภท 

1.High Mass มีความมัน่คง ทนตอ่การสัน่สะเทือนได้ดี แตถ้่ามีมวลมากไป จะมีความ
เฉ่ือยตอ่การเปล่ียนแปลงของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ 
 2.Low Mass มีความคล่องตวั ติดตามรายละเอียดได้ดี แตแ่ยใ่นความมัน่คง 
Tonearm แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
 1.Pivoted Tonearm 
 2.Tangential Tonearm/Linear Tracking Tonearm 
 

 
ภาพท่ี 27  PIVOTED TONE ARM 

ท่ีมา  : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
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PIVOTED TONE ARM 
 เป็น TONE ARM ท่ีพบเห็นได้ทัว่ไป เคล่ือนตวัเป็นแนวโค้ง จากขอบแผน่เสียงด้านนอก 
เข้าหาจดุศนูย์กลาง ก่อให้เกิดปัญหาท่ีเรียกกนัว่า TRACINK ERROR เน่ืองจากมมุสมัผสัของหวั
เข็มกบัแนวร่องแผน่เสียงไมค่งท่ี แก้ไขโดยโดยการค านวณความยาวของ TONE ARM ให้สมัพนัธ์
กบัมมุ OFFSET ของมมุเข็ม พบวา่มมุ OFFSET ท่ี 25องศา และความยาวของ TONE ARM 
เทา่กบั9นิว้จากปลายเข็มถึงจดุหมนุ เป็นคา่ท่ีดีท่ีสดุ 

 
คา่Offsetของหวัเข็ม อาจจะได้จากการออกแบบ TONE ARM ท่ีมีรูปร่างตา่งกนั 

1.STRAIGHT TONE ARM แบบตรง 
2.S SHAPED TONE ARM แบบตวั S 
3.J SHAPED TONE ARM แบบตวั J 
 

 
ภาพท่ี  28  PIVOTED TONE ARM 

ท่ีมา  : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
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มมุ OFFSET ชว่ยในเร่ือง TRACKING ERROR แตก่่อให้เกิดแรงดงึเข้าสูจ่ดุศนูย์กลาง 
(SKATING FORCE) ท าให้ปลายเข็มสมัผสักบัร่องเสียงสองข้างไมเ่ทา่กนั การแก้ไข ท าโดยการ
สร้างแรงต้านในทิศทางตรงกนัข้าม ท่ีเรียกวา่ ANTI SKATING FORCE โดยใช้แรงดงึจาก สปริง 
หรือ ตุ้มถ่วงน า้หนกั จะเห็นได้วา่ TONE ARM แบบ PIVOTED นีจ้ะมีอปุกรณ์ปรับคา่ ANTI 
SKATING FORCE ตดิมาให้ เป็นแบบแป้นหมนุหรือตุ้มถ่วงน า้หนกั อยู่ด้วยทกุตวั 

 

  
ภาพท่ี 29 TANGENTIAL TONE ARM 

ท่ีมา  : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
  

TANGENTIAL TONE ARM /LINEAR TRACKING TONE ARM 
 เข็ม จะเคล่ือนท่ีเป็นแนวตรง ตามรัศมีของแผน่ จากขอบของแผน่เสียงเข้าสูจ่ดุศนูย์กลาง 
จะไมค่อ่ยมีปัญหาเร่ือง TRACKING ERROR ไมต้่องมีมมุ OFFSET หรือ ANTI-SKATING แตจ่ะ
ยุง่ยากในการใช้งานและการปรับตัง้ บางตวัใช้  AIR BEARING ต้องมีป๊ัมลม มีความทนทานต ่า
กวา่แบบทัว่ไป มีราคาสงู ถ้าปรับตัง้ได้ดีเสียงท่ีได้จะมีความสมบรูณ์มาก 
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ภาพท่ี 30 HEAD SHELL, TONE ARM, COUNTER WEIGHT 

ท่ีมา  : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
 

HEAD SHELL เป็นสว่นประกอบของ TONE ARM อยูป่ลายสดุของ TONE ARM เป็นจดุ
ท่ีใช้ยดึหวัเข็ม มี 2 แบบ คือ แบบตดิตายตวัและแบบถอดเปล่ียนได้ 
 COUNTER WEIGHT ตุ้มถ่วงน า้หนกั อยู่ปลาย TONE ARM ตรงกนัข้ามกบั HEAD 
SHELL ใช้ส าหรับปรับแรงกดของหวัเข็มให้เหมาะสม 
 CUEING LEVER ก้านยก TONE ARM ขึน้ ลง เสมือนปุ่ ม PLAY-STOP ของเคร่ืองเล่น 
CD 

หวัเข็ม(CATRIDGE) แบง่เป็น 2ชนิด 
1.MOVING MAGNET / MM ระบบแมเ่หล็กเคล่ือนท่ี 
2.MOVING COIL  / MC ระบบขดลวดเคล่ือนท่ี 

 
ภาพท่ี 31 CATRIDGE 

ท่ีมา  : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
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MOVING MAGNET / MM 
 ระบบ แมเ่หล็กเคล่ือนท่ีนี ้ส่วนท่ีเคล่ือนไหวคือแมเ่หล็กท่ีก้านเข็ม โดยมีขดลวด(COIL)ถกู
ตรึงอยู่กบัท่ี ให้ระดบัสญัญาณ OUTPUT ท่ีแรงกว่าแบบ MOVING COIL(MC) ทัง้ยงัสามารถ
เปล่ียนหวัเข็มและก้านเข็มได้ มีระดบัสญัญาณ OUTPUT อยูร่ะหวา่ง 3.0-5.0 milivolt (mV) 

   
ภาพท่ี 32  MOVING MAGNET / MM 

ท่ีมา  : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm 
 

MOVING COIL / MC 
 ระบบ ขดลวดเคล่ือนท่ีนี ้ อาศยัการเคล่ือนไหวของขดลวด ท่ีติดอยูก่บัก้านเข็ม สว่นของ
แมเ่หล็กจะถกูยึดตรึงอยู่กบัท่ีไมเ่คล่ือนไหว ให้สญัญาณ OUTPUT ท่ีมีก าลงัออ่นแตใ่ห้
รายละเอียดสงู มีระดบัสญัญาณ output อยูร่ะหว่าง 0.1-1.0 MILIVOLT (mV) ใน ปัจจบุนัหวัเข็ม
แบบ MC มีการพฒันาให้คา่ output สงูขึน้จนอยูใ่นชว่ง 2.0-3.0 mV ท าให้ใช้ภาคขยายของหวัเข็ม
แบบ MM ได้เรียกวา่หวัเข็มแบบ MC HIGH OUTPUT แตค่ณุภาพเสียงยงัสู้แบบ MC LOW 
OUTPUT ราคาสงูไมไ่ด้ 
 
ขัว้ตอ่สายสญัญาณ ด้านท้ายของหวัเข็ม แบง่เป็น 4 จดุ  
 สีแดง(RED) =  RIGHT SIGNAL ซีกขวา 
 สีเขียว(GREEN) = GROUND ของสญัญาณซีกขวา       
 สีขาว(WHITE) = LEFT SIGNAL ซีกซ้าย 
 สีน า้เงิน(BLUE) = GROUND ของสญัญาณซีกซ้าย 
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ภาพท่ี 33  MOVING MAGNET / MM 

ท่ีมา  : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm 
 
กำรปรับตัง้ TONE ARM 

1.TRACKING FORCE/TONE ARM BALANCING เอาแผน่เสียงวางลงบน Platter ตัง้
คา่ Anti-skate ให้เป็น 0 คา่กดหวัเข็ม=0 ปรับแป้นน า้หนกัด้านหลงัจน TONE ARM หยดุนิ่ง โดยท่ี
ปลายเข็มอยูเ่หนือแผน่เสียงเล็กน้อย หรือในบางเคร่ือง Tonearm จะเคล่ือนตวักลบัสูท่ี่วาง
Tonearm โดยปลายเข็มอยูเ่หนือแผ่นเสียงเล็กน้อยเชน่กนั ในสภาวะดงักล่าว น า้หนกักดหรือ
Tracking Force ในขณะนัน้จะเทา่กบั 0 จากนัน้ก็หมนุแป้นน า้หนกั ให้ได้ตามคา่ท่ีหวัเข็มนัน้
ก าหนดมา 
 

 
ภาพท่ี 34 การตัง้ TONE ARM  

ท่ีมา  : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm 
 

2. TANGENCY ALIGNMENT ให้สงัเกตท่ีหวัเข็มและก้านเข็ม วา่อยู่ในต าแหนง่ท่ีถกูต้อง 
สงัเกตด้วยตาอาจจะยากอยู่บ้าง ให้ใช้ ALIGNMENT PROTACTOR ในการตัง้ 
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 3. AZIMUTH  ADJUSTMENT การปรับเอียงซ้าย/ขวา ของหวัเข็ม(HEAD SHELL)หรือ
TONE ARM ให้ตรงท่ีสดุไมเ่อียง 

  

 

 
ภาพท่ี 35 การตัง้ CATRIDGE 

ท่ีมา  : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm 
 
คลาย สกรูท่ียดึหวัเข็มให้พอขยบัได้ เพ่ือท่ีจะเล่ือนตวัหวัเข็มเข้า-ออกจากปลายของ TONE ARM
ได้เล็กน้อย น าแผ่น ALIGNMENT PROTACTOR ท่ีแถมมากบัเคร่ือง(ถ้าไมมี่หาซือ้แบบวดั2จดุมา
ใช้)วางลงบน PLATTER แล้ววาง TONE ARM โดยให้ปลายเข็ม ลงตรงจดุด้านนอกและด้านในให้
พอดีกนั โดยการเล่ือนหวัเข็มเข้าออกจนได้ต าแหนง่ท่ีถกูต้อง ในต าแหนง่เดมิถ้าด้านหน้าของหวั
เข็มไมต่รงบดิเข้าข้างในหรือบดิออกข้างนอกหรือด้านข้างซ้าย-ขวาไมข่นานกบัเส้นใน 
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ALIGNMENT PROTACTOR ให้ขยบัหวัเข็มซ้าย-ขวาให้ด้านหน้าตรงและด้านข้างซ้าย-ขวาท ามมุ
ให้เหมือนกนั โดยต้องให้ต าแหนง่ของปลายเข็มไมเ่คล่ือนออกจากต าแหนง่เดมิ จะได้ทัง้ 
TANGENCY ALIGNMENT /AZIMUTH พร้อมกนั เช็คโดยการวางกระจกเงาลงบนPlatterแล้ววาง
หวัเข็มลงบนกระจก ช่วยให้มองการขนานของตวัหวัเข็มได้ชดัเจนยิ่งขึน้ อยา่ลืมขนัสกรูให้แนน่
พอสมควรเป็นขัน้ตอนสดุท้าย 

 
 4. VERTICAL TRACKING ANGLE / VTA การปรับขึน้,ลง(สงู,ต ่า) ของแท่น TONE ARM
เพ่ือให้การท ามมุของก้านเข็ม ได้ระดบัประมาณ 20องศา+/- แล้วแตห่วัเข็มของแตล่ะย่ีห้อ 
 
 5. ANTI – SKATING FORCE ใช้กบั TONE ARM แบบ PIVOT (จดุหมนุ)เทา่นัน้ เพ่ือ
ไมใ่ห้มีแรงดงึหวัเข็มเข้าสูศ่นูย์กลางมากเกินไป จะท าให้หวัเข็มสมัผสักบัร่องแผน่เสียงด้านใน
มากกวา่ด้านนอก คือให้ปรับคา่ ANTI – SKATE เทา่กบัTRACKING FORCE ถ้าท่ีปรับไมมี่ 
SCALE มาให้คงต้องใช้วิธีฟังเอาเอง หรือใช้แผน่เสียงท่ีไมมี่ร่องเสียงมาชว่ยปรับ โดยวางหวัเข็มลง
บนแผน่ หวัเข็มจะถกูดงึเข้าสูจ่ดุศนูย์กลาง ให้ปรับ ANTI – SKATE จนหวัเข็มหยดุนิ่งหรือเคล่ือน
เข้าสูจ่ดุศนูย์กลางอยา่งช้าๆ 
 
             6.ปรับโดยใช้การฟัง 
 ถ้าเสียงจ้า บาง หยาบ ไมค่อ่ยมีเสียงต ่า ให้เพิ่ม TRACKING FORCE (0.1-0.2) หรือลด 
VTA โดนปรับ TONE ARM ให้ต ่าลง ถ้าเสียงอบัทึบ ขาดรายละเอียด ไมมี่แรงปะทะ ให้ลด 
TRACKING FORCE หรือเพิ่ม VTA โดยปรับ TONE ARMให้สงูขึน้ ถ้า บรรยากาศของเสียงเอียง 
ต าแหนง่ของเสียงไมน่ิ่ง ขนาดกว้าง ลกึของเวทีเสียงไม่ดี ให้ปรับ ANTI - SKATING  และ 
AZIMUTH ชว่ย และด ูTANGENCY ALIGNMENT วา่ถกูต้องหรือไม่  
 
ศึกษำข้อมูลเก่ียวกับกำรท ำงำนของเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง 
 1  ตวัอยา่งการท างานด้วยพลงังานไฟฟ้าทัว่ไป 
 ประเภทของมอเตอร์ ระบบลกูยางทัง้หมด จะใช้มอเตอร์แบบไฟ AC สว่นระบบ
มอเตอร์ขบัตรง (DIRECT DRIVE) ก็จะเป็นมอเตอร์แบบ DC ทัง้หมดเชน่กนั จะมีระบบขบัเคล่ือน
แบบสายพานเทา่นัน้ท่ีมีการตดิตัง้มอเตอร์ใช้ไฟฟ้าจากไฟบ้านแบบ AC ตรง ๆ หรือแปลงเป็นไฟ 
DC เรียบร้อยแล้ว  
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1.1 มอเตอร์ใช้ไฟ AC  ท่ีใช้ในบ้านมืองเราต้องเป็นมอเตอร์ท่ีรับแรงดนั 220 V ท่ี
ความถ่ี 50 Hz โดยความเร็วรอบของมอเตอร์มีอตัราเดียว การเปล่ียนความเร็วของจาน
หมนุอยูท่ี่การเปล่ียนขนาดแกนพเูลย์ท่ีสายพานมาคล้องอยู่     

 
ภาพท่ี 36   ระบบไฟ AC 

ท่ีมา  : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
 

1.2 มอเตอร์ใช้ไฟ DC สว่นมากจะใช้ไฟ DC 12 V. และมีวงจร Servo มาควบคมุ
ความเร็วของมอเตอร์ การตัง้ความเร็วท่ีสง่ผา่นสายพานไปขบัจานหมนุจะถกูก าหนดโดย
วงจร Servo ดงันัน้แกนพเูลย์่ของมอเตอร์แบบนีจ้งึมีขนาดเดียว 

 
 ภาพท่ี 37   ระบบไขลาน 

ท่ีมา  : http://www.musicfountain.net/vinyl_club.htm [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 

2  ตวัอยา่งการท างานด้วยพลงังานจลน์ 
2.1เคร่ืองเลน่แผน่เสียงชนิดไขลาน  

  เสียงเกิดจากการสัน่สะเทือนของวตัถ ุเม่ือวตัถทีุท าให้เกิดเสียงหยดุสัน่สะเทือน เสียงก็
หมดไป การบนัทกึเสียงเป็นนวตักรรมอย่างหนึง่ 

เคร่ืองเล่นแผ่นเสียงชนิดไขลำน ประกอบด้วยตัวแผ่นเสียงและเคร่ืองเล่น   
1. ตวัแผ่นเสียงเป็นรูปวงกลมมีรูตรงกลางท าด้วยคร่ัง หรือพลาสติก มีเส้นผา่ศนูย์กลาง

ประมาฌ 12 นิว้ บนหน้าแผ่นเสียงทัง้สองด้านมีร่องเล็ก ๆ เรียงตอ่กนัเป็นวงกลมจากวงด้านในไป
ด้านนอก ในร่องแตล่ะร่องมีความลกึของร่องไมเ่ทา่กนั ลกึบ้างตืน้บ้าง รอยร่องเหล่านีเ้กิดจากตวั
ก าเนิดเส้นสร้างความสัน่สะเทือนลงไปยงัแผน่ แรงสัน่สะเทือนของเข็มท าให้เข็มกดทบัลงบนวสัดทีุ
ท าแผน่เสียงไมเ่ทา่กนั คล่ืนเสียงมีระดบัสงูต ่า จงึเกิดรอยบนแผน่เสียงท่ีมีระดบัสงูต ่าไมเ่ทา่กนั   

2. เคร่ืองเลน่แผ่นเสียงประกอบด้วยอปุกรณ์ดงันี ้  
2.1 แทน่หรือฐานเป็นรูปทรงกลม หรือ เหล่ียมตามความต้องการของผู้สร้าง ขนาด

ความสงูประมาณ 8 นิว้ หรือมากกวา่นัน้กว้างกวา่ตวัแผน่เสียงเล็กน้อย โดยทัว่ไปกว้างหรือมี
เส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 15 นิว้   

2.2 ลานท าด้วยโลหะเป็นเส้นยาว ๆ ปลายตดิยดึอยูท่ี่แกน แกนตัง้อยู่ตรงกลางภายใน
ฐานมีเหล็กส าหรับหมนุอยู่ด้านนอก เม่ือหมนุเหล็กลานจะถกูขดตวัเข้าหาแกน เม่ือปลอ่ยมือลาน
จะคลายตวัท าให้เหล็กแกนหมนุ ปลายของเหล็กแกนโผลอ่ยูท่ี่ด้านบนของแท่นซึง่เป็นท่ีวาง
แผน่เสียง แผน่เสียงจะถกูแกนดงักลา่วพาหมนุเป็นวงกลม ด้านข้างของแผน่มีล าโพงยดึตดิอยู่ 

2.3 ล าโพง ท าด้วยโลหะทองเหลือง สว่นท่ีติดอยู่กบัแท่นมีขนาดเล็ก แตป่ลายจะบาน
ออกเพ่ือขยายคล่ืนเสียงให้ดงัขึน้   

2.4 เข็มและกลอ่งก าเนิดเสียง ฐานลา่งของล าโพงมีหลอดโลหะปลายมีเข็มเป็นเหล็ก
ตดิอยูส่ามารถยกขึน้ลงได้ 

 - วิธีการใช้งานน าแผน่เสียงวางบนแทน่ให้รูตรงกลางของแผน่เสียงอยูท่ี่เหล็กแกน จากนัน้
ใช้มือหมนุลานจนแนน่ แล้วปลอ่ยให้ลานพาแผ่นเสียงหมนุไปใช้มือจบัเข็มมาจ่อกบัแผน่เสียงแล้ว
คอ่ยๆ ปลอ่ยให้เข็มสมัผสักบัแผน่เสียง เข็มจะเดนิไปตามร่องของแผน่เสียง เข็มและแผน่เสียงจะ
สมัผสักนั เกิดแรงเสียดสีกนัเกิดแรงสัน่สะเทือนจากเข็มเข้าสูห่ลอดเล็ก ๆ ของฐานล าโพง และ
ขยายออกทางปากล าโพง เกิดเป็นเสียงท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบัเสียงท่ีท าให้เกิดร่องบนแผน่เสียง 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50 

ศึกษำข้อมูลทฤษฏีกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 หน้าท่ีใช้สอย 
  เคร่ืองเสียง หมายถึง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึง่ ท่ีท า
หน้าท่ีขยายสญัญาณเสียง หรือเก่ียวข้องกบักระบวนการขยายเสียง ถ่ายทอดเสียงกระจายเสียง 
เป็นต้น ในภายหลงัยงันิยมเรียกรวมถึงอปุกรณ์ท่ีเก่ียวกบัสญัญาณภาพด้วย 
  ประเภทของเคร่ืองเสียง 
 เคร่ืองเสียงนัน้มีด้วยกนัหลายประเภท โดยอาจแบง่ตามลกัษณะการท างานได้ดงันี  ้

1. อปุกรณ์แหลง่สญัญาณ 

 เป็นอปุกรณ์ต้นสญัญาณ โดยอาจเป็นแหลง่ก าเนิดสญัญาณเอง หรือรับสญัญาณจาก
คล่ืนวิทยก็ุได้ เชน่เคร่ืองเลน่แผน่เสียง เคร่ืองเลน่เทปคาสเซ็ต เคร่ืองเลน่ซีดี เคร่ืองเลน่ดีวีดี
เคร่ืองรับวิทย ุเคร่ืองรับโทรทศัน์, เคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม 

2. อปุกรณ์ปรับแตง่สญัญาณ  
 ขยายสญัญาณ หรือแปลงสญัญาณ แล้วแตก่ารใช้งาน เชน่ปรีแอมปลิไฟเออร์, เพาเวอร์

แอมปลิไฟเออร์, อีควอไลเซอร์, มิกเซอร์, เซอราวด์ซาวด์โปรเซสเซอร์ 
 
อุปกรณ์กระจำยเสียง  
 เป็นสว่นท้ายสดุของระบบเคร่ืองเสียง เป็นตวัถ่ายทอดผลลพัธ์สดุท้ายออกมา ซึง่
ก็คือ ล าโพง นัน่เอง อยา่งไรก็ตาม ยงัมีอปุกรณ์อ่ืนๆ ในระบบเคร่ืองเสียงอีกมากมาย เชน่ 
ไมโครโฟน, สายเคเบลิ, สายสญัญาณ เป็นต้น 

  
ชนิดของเคร่ืองเสียง 

แบบใช้ทรานซิสเตอร์  
 เป็นแบบท่ีนิยมใช้แบบหนึง่เพราะเบอร์ของทรานซิสเตอร์ท่ีจะมาใช้งานมีมาก สามารถ
เลือกและสามารถออกแบบวงจรได้กว้าง คณุภาพของเสียงดี อตัราขยายสงูและความผิดเพีย้นต ่า 
ปัญหาการซอ่มไมยุ่ง่ยาก อะไหลห่าได้ง่ายและแบบดัง่เดมิท่ีใช้กนัมานาน รู้จกัละใช้แพร่หลาย
ทัว่ไป จดุเดน่ของเคร่ืองขยายแบบทรานซิสเตอร์ คือสามารถจดัคราสการขยายได้กว้าง เพิ่มอตัรา
การขยายได้งาย และราคาถกู 

แบบใช้มอสเฟท  
เป็นแบบท่ีเร่ิมน ามาใช้ในวงจรขยายก าลงัเม่ือไมน่านได้รับความนิยมอยูช่ว่งหนึง่ในปัจบุนั

ความนิยมในการใช้เพาเวอร์มอสเฟทลดลง ซึง่อาจเป็นเพราะเพาเวอร์มอสเฟทท่ีถกูสร้างมาใช้งาน
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ด้านการขยายเสียงมีไมม่ากเบอร์ให้เลือกใช้งานน้อย ท าให้การออกแบบวงจร การเพิ่มอตัราขยาย 
การแก้ไขซอ่มแซมไมก่ว้างและหาอะไหลย่าก แตมี่ข้อดีหลายข้อกวา่ทรานซิสเตอร์ คืออตัราความ
ผิดเพีย้นต า้กวา่ สญัญาณรบกวนมีผลตอ่การขยายน้อย มีความคงท่ีในการท างานตอ่อณุหภมิสงู
มาก มีความไวในการขยายสญัญาณสงู สามารถตอ่อตัราขยายได้หลายภาค 

แบบใช้ IC (INTERGRATED AMPLIFIER)  
 เป็นภาคขยายก าลงัท่ีเพิ่งได้รับความนิยมมากขึน้ โดยสร้างอปุกรณ์พวกทรานซิสเตอร์ 
มอสเฟส รวมอยูใ่นตวั IC เพาเวอร์แอมป์ ข้อดีของภาคขยายก าลงัแบบ IC คือ ประสิทธิภาพของ
วงจรขยายสงูกว่ามอสเฟท เพราะมีการตอ่วงจรน้อยลงโดยรวมวงจรตา่งๆส าเร็จภายในตวั IC เลย 
ความผิดเพีย้นท่ีเกิดขึน้ก็ยิ่งลดลง สามารถเพิ่มระบบควบคมุการท างานตา่งๆได้มากขึน้ ให้การ
ตอบสนองความถ่ีเสียงดี แตมี่ข้อเสียคือการท าให้มีอตัราขยายสงูๆท าได้ยาก อะไหลใ่นการ
ซอ่มแซมก็อาจหายากเชน่กนั ดงันัน้การใช้ภาคขยายก าลงัแบบ IC จงึใช้ได้ในก าลงัปานกลาง ไม่
ต้องการอตัราขยายสงูนกั และไมน่ าไปใช้งานแบบตอ่เน่ืองนานๆ 

2.3.2 ความสวยงาม 
ศลิปะการออกแบบล าโพงท่ีใช้กบัเคร่ืองเลน่กระบอกเสียง 

 ล าโพงท่ีใช้กับเคร่ืองเล่นกระบอกเสียงมีรูปแบบท่ีต่างกันมากมาย รวมถึงช่ือท่ีเรียกขาน
ด้วยเป็นต้นวา่  
 -   CONICAL HORN STYLE  (ล าโพงทรงกรวย) เป็นพืน้ฐานของการออกแบบล าโพง
เบือ้งต้น แตย่งัคงรูปลกัษณ์ท่ีเป็นอมตะไมเ่ส่ือมคลาย  
 -   FLARED-BELL HORN STYLE (ล าโพงทรงระฆงัคว ่า) เน้นการออกแบบท่ีเรียบง่ายแต่
แฝงความงามของสว่นเว้าและสว่นโค้งของระฆงัได้อยา่งลงตวั 

-  HUNTING HORN STYLE (ล าโพงทรงนกัล่า) เป็นการออกแบบท่ีน าเอาห่วงท่าของ
สตัว์ลา่เนือ้ท่ีชคูอตัง้ชนัพร้อมไลล่า่เหย่ือ 

-  CYGNET HORD STYLE (ล าโพงทรงคอพญาหงส์) อ่อนช้อยในลีลาคล้ายดัง่คอหงส์
อนัสง่างาม 

-  SEARCHLIGHT  HORD STYLE (ล าโพงทรงไฟฉาย) ออกแบบคล้ายไฟฉายส าหรับ
สอ่งหาเคร่ืองบนิ โดยมีปากล าโพงทรงกลมขนาดใหญ่คล้ายถงั 

-  GLORY HORD STYLE (ล าโพงทรงเกียรติยศ) ปากของล าโพงคอ่ยๆกว้างและบานขึน้ 
บง่บอกถึงความรุ่งโรจน์สู้ผู้ เป็นเจ้าของ 
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-  SEAMLESS HORD STYLE (ล าโพงไร้ตะเข็บ) ออกแบบพิเศษโดยการหล่อขึน้รูป ตา่ง
จากล าโพงแบบอ่ืนท่ีใช้ตดัเป็นชิน้และน ามาเช่ือมตอ่กนั 

โดยส่วนมากแล้ววัสดุท่ีใช้ในการผลิตล าโพงมักเป็นจ าพวกเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง 
ดีบกุ สงักะสี ตะกัว่ แตก็่อาจมีบ้างท่ีเป็นกระดาษแข็ง ยางแข็งและแก้ว 

2.3.3 ราคาโดยประมาณ 

    
ภาพท่ี 38 ตวัอย่างราคา 

ท่ีมา  : https://www.facebook.com/fatblackrecords [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
 

 
ภาพท่ี 39 ตวัอย่างราคา 

ท่ีมา  : https://www.facebook.com/fatblackrecords [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2557. 
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2.3.4 วสัดแุละวิธีการผลิต 
ปัจจบุนั แผน่เสียง Vinyl ได้รับความสนใจเป็นอยา่งมากซึง่สวนกระแสโลกดจิิทลัท่ีมีการ

ผลิตส่ือเพลงออกมาในหลายรูปแบบ เสนห์่ของแผ่น Vinyl คือ การบง่บอกถึงความมีรสนิยมการฟัง
เพลงตะวนัตก และคงเอกลกัษณ์แบบย้อนยคุ ทัง้รูปแบบแผน่ บรรจภุณัฑ์ และเคร่ืองเลน่ จนถึง
ความละเมียดละไมจากอรรถรสของเพลงในแตล่ะครัง้ท่ีวางหวัเข็มลงบนร่องเสียง การซือ้แผน่ 
Vinyl จงึไมใ่ชแ่คแ่ผน่เสียงเท่านัน้ท่ีจะได้ถือติดมือกลบัไป แตย่งัได้สมัผสักบัภาพปก ภาพประกอบ 
เนือ้เพลง รวมถึงศลิปะบนปกแผน่เสียง ท่ีเป็นศลิปะซึง่ตอ่ยอดความคดิของศลิปินในแตล่ะอลับัม้ท่ี
พวกเขาผลิตออกมา  

แผน่ Vinyl หรือ แผน่เสียงใช้เทคโนโลยีการอดัเสียงแบบ “อนาล็อก” ท่ีให้คล่ืนความถ่ีเสียง
ท่ีละเอียดและชดัเจน สามารถเก็บรายละเอียดเสียงได้เกือบทกุยา่นความถ่ี ซึง่กรรมวิธีการผลิต
แผน่เสียงมีขัน้ตอน ดงันี ้ 
ขัน้ตอนท่ี 1  

การทาแผ่นมาสเตอร์ แกนกลางของแผน่มาสเตอร์ ทาจากอลมูิเนียม โดยแผน่อลมูิเนียม
จะถกูวางให้ไหลไปตามสายพาน และถกูเคลือบด้วยเวนเนียร์แลคเกอร์ (Veneer of Lacquer) ซึง่
แผน่แลคเกอร์ท่ีออกมาจะแห้งในทนัที ตวัทาละลายท่ีผสมอยูจ่ะระเหยไปอยา่งรวดเร็ว แผน่ดสิก์จะ
ถกูเจาะรูตรงกลางด้วย เคร่ืองเจาะไฮโดรลิค จากนัน้แผน่เสียงถกูสง่ไปยงัสตดูโิออดัเสียง หวัตดั
แผน่ทาซึง่จากหินแซฟไฟร์ จะบนัทกึเสียงไปบนแผน่ดสิก์ โดยการบนัทกึเสียงจะเป็นร่องแผน่เสียง
ร่องเดียว ตอ่เน่ืองกนัไปจนจบ แผน่มาสเตอร์ท่ีเพิ่งถกูตดัจะถกูทาให้เป็นแมพ่ิมพ์ โดยถกูปัม้เป็น
เวอร์ชนัท่ีแข็งกวา่ ซึง่จะสามารถทาให้บริษัทผลิตแผ่นเสียงสามารถทาแผน่เสียงได้หลายๆแผน่จาก
แผน่ๆเดียว  
ขัน้ตอนท่ี 2  

การผลิตแผ่นเสียง เม็ด PVC สีดาจะถกูเทลงไปในถงัผ่านไปยงักระบอกอดัรีด (Extruder) 
ทาให้ PVC เกิดการหลอมกลายเป็นก้อนท่ีเรียกวา่ บสิกิต (Biscuit) ตราแผน่เสียงจะถกูวางทัง้
ด้านบนและลา่งของบสิกิต ก้อนบสิกิตนีจ้ะถกูยึดไว้ด้วยถ้วยดดู (Suction Cup) ในขณะท่ีถกูเล่ือน
ไปวางบนแท่นป๊ัม ก่อนจะถกูกดด้วยความร้อน ก้อนบสิกิตจะถกูหลอมจนกลายเป็นแผน่เสียงและ
ทาให้เย็นลงอยา่งรวดเร็ว ซึง่ทาให้ตราแผน่เสียงติดเข้าไปกบั จากนัน้เคร่ืองจกัรจะย้ายแผน่ไปท่ี
เคร่ืองตดัแตง่ขอบ โดยเคร่ืองจะหมนุแผน่ ในขณะท่ีมีดจะตดัขอบแผ่นท่ีไมเ่รียบออกไป จากนัน้จงึ
นาแผน่วางซ้อนกนัในกองแผ่นท่ีทาเสร็จแล้วและกระบวนการทาแผ่นใหมก็่จะเร่ิมอีกครัง้  
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2.4 ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัเอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 2.4.1 หลกัการทางานของเคร่ืองเลน่แผน่สียงท่ีใช้หวัเข็มชนิดแมเ่หล็กเคล่ือนท่ี

และมาตรฐาน RIAA  
ศึกษำข้อมูลเก่ียวกับเอกสำร บทควำม และงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

1. บทความ  หลกัการท างานของชดุอปุกรณ์ BALL SCREW  
2. ภาพประกอบการท างานของอปุกรณ์หวัอา่นพร้อมล าโพง GAKKEN 

1.บทความ หลกัการท างานของ BALL SCREW  
 BALL SCREW เป็นแกนสกรูท่ีมกัใช้ในระบบอตุสาหกรรมท่ีใช้ระบบ ลกูปืนในชดุแหวน
เพ่ือขบัเคล่ือนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ เสริมแรงอดัหรือ ขยบัแขนกลระบบอตุสาหกรรม  

 
ภาพท่ี 40 ภาพอธิบายระบบการท างานของ BALL SCREW 

ท่ีมา  : TBT AUTOMATION CO. LTD (21) 
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ภาพท่ี 41 ภาพประเภท และขนาดของ BALL SCREW ท่ีมีให้เลือกใช้ 

ท่ีมา  : TBT AUTOMATION CO. LTD (44) 
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2.ภาพประกอบการท างานของอปุกรณ์หวัอา่นพร้อมล าโพง GAKKEN 
 GAKKEN เป็นเคร่ืองอา่นแผ่นเสียงระบบไขลาน ซึง่มาพร้อมกบัชดุอปุกรณ์อา่นแผ่นเสียง
พร้อมล าโพงกระจายเสียงแบบแยกชิน้ ซึง่คาดวา่สามารถแยกชิน้หวัอ่านเพ่ือน ามาใช้ในการ
ประกอบการท างานได้ 

ภาพท่ี 42 ภาพรายละเอียดการประกอบอปุกรณ์ กระบอกเสียงพร้อมหวัอ่าน GAKKEN 

ท่ีมา  :GAKKEN PRESENT (6) 
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บทที่  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ขอบเขตของกำรศึกษำของโครงกำร 
 ออกแบบเคร่ืองเลน่แผน่เสียงประหยดัพลงังาน  โดยศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัประเภทลกัษณะ
พืน้ท่ีภายในในท่ีพักอาศัย ลักษณะการท างานกลไกประหยัดพลังงาน และ ข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
ลกัษณะผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะผลิตภัณฑ์ตบแต่งห้องในท่ีพักอาศยัโดยน าข้อมูลและ
แนวคิดมาใช้ในการออกแบบโดยมีระยะเวลาศึกษาข้อมูล ออกแบบและสรุปผลเป็นเวลา 6 เดือน
ตัง้แต ่เดือนตลุาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557 โดย 
 1. ศกึษาข้อมลูประเภทของความคาดหวงัตอ่รูปแบบเคร่ืองเลน่แผน่เสียง  
 2. ศกึษาข้อมลูของประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการการตบแตง่ห้องพกัในท่ีพกัอาศยั 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลและส ารวจขนาดพืน้ท่ี ท่ีใช้ในการจัดวางต าแหน่งเคร่ืองเล่น
แผ่นเสียง ของท่ีพักอาศัยจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบกับแนวคิดท่ี
ท าการศกึษา เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ 
 4. เก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการท างานกลไกประหยดัพลงังาน เพ่ือน าข้อมลูมาประกอบ
กบัแนวคดิท่ีท าการศกึษา เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ 
 5. วิเคราะห์ข้อมลูท่ีท าการศกึษา ก าหนดแนวทางการออกแบบ ท าแบบร่าง ทดสอบแบบ  
ร่างเพ่ือการท าต้นแบบ และออกแบบต้นแบบส าหรับจัดวางต าแหน่งเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงพร้อม
อปุกรณ์กระจายเสียงในท่ีพกัอาศยัตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ 

6. ทดสอบต้นแบบ ประเมินผล และรวบรวมเอกสาร 
ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
 จากแผนด าเนินการศึกษา ผู้ วิจัยท าการออกแบบ ท าแบบร่าง พัฒนาแบบร่าง และท า
ต้นแบบของออกแบบชุดอุปกรณ์เคร่ืองเล่นแผ่นเสียงประหยัดพลังงาน  ภายในท่ีพกัอาศยัตาม
วตัถปุระสงค์ของโครงการ  น าแบบร่างและต้นแบบไปทดสอบแบบ โดยเป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง จากการพิจารณาเลือกของผู้วิจยั โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
 1.  ประชากร คือ ประชากรท่ีมีอายตุัง้แต ่18 -45 ปีขึน้ไป 
 2.  กลุม่ตวัอยา่งท่ีก าหนดใช้คือ กลุ่มประชากรท่ีมีอายตุัง้แต ่18 - 45 ปีขึน้ไป ท่ีอยู่ในกลุ่ม 
HIDDEN TRACK RECORDS กลุม่สงัคมออนไลน์ท่ีเก่ียวกบัแผน่เสียง จ านวน 45 คน 
 ทดสอบแบบร่างและต้นแบบจากกลุ่มประชากรตวัอย่าง โดยการท าแบบสอบถามความ
คดิเห็น และประเมินผล บนัทกึเป็นข้อมลูเพื่อรวบรวมเอกสาร 
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สถำนท่ีด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 
 1.  ภาควิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 2.  ท่ีอยูอ่าศยัของกลุม่ประชากรตวัอยา่ง 
แผนกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 1.  ศกึษาและรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากแหลง่ข้อมลูเอกสาร 

1.1 ศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะพืน้ท่ีภายในท่ีพกัอาศยั 

1.1.1 ข้อมลูประเภทและลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยั 
              1.1.2 ข้อมลูประเภทและลกัษณะของพืน้ท่ีการใช้งาน และพืน้ท่ีวา่ง 
      1.2 ศกึษาแนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการใช้พืน้ท่ีท างาน  

1.2.1 ข้อมลูผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องในการตบแตง่ห้องพกั 
  1.2.2 พฤตกิรรมการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ในการตบแตง่พืน้ท่ีวา่งในห้องพกั 

1.3  ศกึษาเก่ียวกบัหลกัการออกแบบเคร่ืองเลน่แผน่เสียง พร้อมอปุกรณ์กระจายเสียง   
1.3.1 หลกัการออกแบบเคร่ืองเลน่แผน่เสียงและอปุกรณ์กระจายเสียง 

  1.3.2 ความต้องการของพืน้ท่ีในการจดัวางชดุอปุกรณ์ 
  1.3.3 ความพงึพอใจในการรับรู้ของเสียงตอ่พืน้ท่ี ท่ีมีอยา่งจ ากดั 

1.3.4 ความพงึพอใจในการรับรู้ของเสียงตอ่ชดุอปุกรณ์ประกอบ 
  1.4 ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1.4.1 เทคนิคการสร้าง เคร่ืองเลน่แผน่เสียงแบบพกพา 
 

 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการส ารวจ
สมัภาษณ์ 

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูและการส ารวจสอบถามข้อมลูพืน้ท่ีในการจดัวางชดุอปุกรณ์
เคร่ืองเลน่แผน่เสียงพร้อมชดุกระจายเสียง 

2.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูและการส ารวจสอบถามผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ตบแตง่ห้องพกัในท่ีอยูอ่าศยั 

2.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการส ารวจสอบถามขนาดพืน้ท่ีท่ีใช้ในการฟัง
เคร่ืองเลน่แผน่เสียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมลูและการส ารวจสอบถามข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ของ
การศกึษาพืน้ท่ีวา่งในท่ีพกัอาศยัในการจดัวางชดุอปุกรณ์เคร่ืองเลน่ 
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 3.  วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ 
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานภายในท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มตวัอย่างในพืน้ท่ี

ส าหรับพกัผ่อนและใช้งานอปุกรณ์เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง โดยน ามาใช้เป็นข้อมลูด้านการใช้งานของ
ชดุผลิตภณัฑ์  ตามขอบเขตของโครงการ 

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลบริเวณต าแหน่งพืน้ท่ีว่างท่ีสอดคล้องกับการพักผ่อน และให้
ประสิทธิภาพในการฟังภายในท่ีพกัอาศยัเพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมลูด้านขนาดของชดุผลิตภณัฑ์ ตาม
ขอบเขตของโครงการ 

3.3 น าข้อมลูท่ีได้ มาสรุปก าหนดแนวทางในการออกแบบ 
 4. ขัน้ตอนการออกแบบและพฒันาแบบ 

4.1 แบบร่างครัง้ท่ี 1 ภาพจ าลองและแบบจ าลองเพ่ือศกึษาและพฒันาแบบ 
4.2 น าแบบร่างครัง้ท่ี 1 ไปท าการทดสอบแบบจากกลุม่ประชากรตวัอยา่ง 
4.3 แบบร่างครัง้ท่ี 2 พฒันาแก้ไขจากแบบร่างครัง้ท่ี 1 และพฒันาแบบ 
4.4 ศกึษาข้อมลูด้านสรีระสดัสว่นมนษุย์ตอ่ผลิตภณัฑ์ 
4.5 ท าหุน่แบบจ าลองเพ่ือดคูวามเป็นไปได้ในด้านตา่งๆ   
4.6 สรุปผลท าต้นแบบและน าเสนอข้อมลูกรรมวิธีการผลิต 

 
 5. ขัน้ตอนการท าต้นแบบ 

5.1 เขียนแบบเพ่ือท าต้นแบบ 
5.2 ท าต้นแบบ 

 6. ทดสอบต้นแบบ 
6.1 น าผลิตภณัฑ์แบบ บนัทกึภาพถ่าย 

 7. สรุปผลและชีแ้จงข้อเสนอแนะ รวบรวมเป็นเอกสาร 
ล าดบัขัน้ตอนการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน ระยะด าเนินงาน 
ล าดบั ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

1 ส ารวจวรรณกรรม ศกึษาค้นคว้าข้อมลูตามขอบเขตของ
โครงการ วิเคราะห์ รวบรวมเพื่อน าเสนอ
สารนิพนธ์ 

กนัยายน-15 
ตลุาคม 2556 

2 น าเสนอหวัข้อสาร สง่และน าเสนอหวัข้อสารนิพนธ์ใน กนัยายน 2556 
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นิพนธ์ ห้องเรียน ฟังค าวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์เพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไขใน
การน าเสนอในครัง้ ตอ่ไป 

3 ตรวจสารนิพนธ์ ครัง้ 
ท่ี 1 

- น าเสนอข้อมลูเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง 
- ฟังค าวิจารณ์และข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ เพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไขในการ
น าเสนอในครัง้ ตอ่ไป 

ตลุาคม 2556 

ล าดบั ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

4 ตรวจสารนิพนธ์ ครัง้ 
ท่ี 2 

- น าเสนอข้อมลูจากการส ารวจสมัภาษณ์ 
- น าเสนอข้อมลูท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิจากครัง้ ท่ี
แล้ว 
- น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร
และจากการส ารวจสมัภาษณ์ 
- น าเสนอแนวทางการออกแบบ และแบบ
ร่างครัง้ ท่ี 1 
- ฟังค าวิจารณ์และข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ เพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไขในการ
น าเสนอในครัง้ ตอ่ไป 

ธนัวาคม 2556 

5 ตรวจสารนิพนธ์  
ครัง้ ท่ี 3 

- น าเสนอข้อมลูการทดสอบ และแบบร่าง
ท่ีพฒันาแล้วจากการตรวจครัง้ท่ี 2 และ
น าเสนอแบบจ าลองอยา่งคร่าว ศกึษา
ข้อมลูด้านการผลิตและวสัดสุ าหรับท า
ต้นแบบ 

กมุภาพนัธ์ 
2557 
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- ฟังค าวิจารณ์และข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ เพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไขให้
สมบรูณ์ในการน าเสนอในครัง้ตอ่ไป 

6 ตรวจสารนิพนธ์  
ครัง้ ท่ี 4 

- น าเสนอต้นแบบ 
- น าเสนอการทดสอบแบบจากต้นแบบ 
- น าเสนอภาคการออกแบบสมบรูณ์ 
- แบบจ าลองต้นแบบสมบรูณ์ 
- สรุปผลรวบรวมเอกสาร และ
ข้อเสนอแนะ 

มีนาคม 2557 

 
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ส าหรับข้อมลูพืน้ฐานกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายจ านวน 45 คน ได้จ าแนกข้อมูล เพศ อาย ุ
อาชีพปัจจบุนั รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั จากกลุม่เป้าหมายทัง้หมด ดงันี ้
  
ตารางท่ี 1 จ านวนร้อยละของกลุม่เป้าหมายจ าแนกตามเพศ และอาย ุ

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 
เพศ                 ชาย 
                       หญิง 
รวม 

39 
6 
45 

86.6 
13.3 
100.0 

86.6 
100.0 

อาย ุ              18 – 24 ปี 
                     25 – 31 ปี 
                     32 – 38 ปี 
           39 – 45 ปี 
รวม 

4 
30 
3 
4 

8.8 
66.6 
6.6 
8.8 

8.8 
75.4 
82 
100 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
87 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย เพศหญิง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13 คน ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ25 – 31 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย รองลงมามีอยู่ในช่วง 32 – 38 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ของจ านวน
กลุม่เป้าหมาย 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเก่ียวกับพฤตกิรรม ระยะเวลำและประเภทของงำนท่ีท ำของผู้ตอบ
แบบสอบถำม 
 

ตารางท่ี 2 จ านวนร้อยละของกลุม่เป้าหมายจ าแนกตามอาชีพปัจจบุนั รายได้ตอ่เดือน
และประเภทลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยั 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ ร้อยละ
สะสม 

อาชีพปัจจบุนั         นกัศกึษา 
                        พนกังานออฟฟิศ 
                             ธุรกิจสว่นตวั 
                              ข้าราชการ            
รวม 

4 
23 
17 
1 
45 
 

8.8 
51.1 
37.7 
2.2 
100 

 

8.8 
59.9 
97.7 
100 

 
 

รายได้เฉล่ีย          ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
ตอ่เดือน            10,001 – 20,000 บาท 
                        20,001 – 30,000 บาท 
                        30,001 – 40,000 บาท 
                           40,000 บาท ขึน้ไป 
รวม 

1 
17 
11 
6 
10 
45 

2.2 
37.7 
24.4 
13.3 
22.2 
100.0 

2.2 
39.9 
64.4 
77.7 
100.0 

 
ลกัษณะของ          บ้านเด่ียว 
ท่ีอยู่อาศยั             ตกึแถว/ทาวน์เฮาส์ 
                            คอนโดมิเนียม 
                             อาพาร์ตเม้นส์ 
                             อ่ืนๆ 
                             รวม 

20 
15 
6 
3 
1 
45 

44.4 
33.3 
13.3 
6.6 
2.2 

100.0 

44.4 
77.7 
90.0 
97.0 
100.0 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่กลุม่เป้าหมายมีอาชีพสว่นใหญ่เป็นพนกังานออฟฟิศ จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย รองลงมามีอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตวั จ านวน 17 คน 
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คดิเป็นร้อยละ 38 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด มีรายได้เฉล่ียส่วนใหญ่ 10,001-20,000 บาท 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย รองลงมามีรายได้อยู่ในช่วง 20,001-
30,000 บาท จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 24 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด และมีลกัษณะท่ี
อยู่อาศยัส่วนใหญ่เป็นบ้านเด่ียว จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
รองลงมาอาศยัอยู่ในตึกแถว/ทาวน์เฮาส์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของจ านวน
กลุม่เป้าหมายทัง้หมด 
ตอนที่ 3 แบบสอบถำมแสดงควำมคิดเหน็ท่ีสำมำรถตอบได้อย่ำงอิสระ 
 วิธีท่ีวิเคราะห์ คือ ผู้ วิจัยต้องท าการวิเคราะห์ข้อความท่ีผู้ ตอบเขียนอธิบายมาโดยจับ
ประเดน็ท่ีคล้ายคลงึกนัมาจดักลุม่เป็นกลุม่เดียวกนั ผลปรากฏดงัตารางท่ีแสดง   ดงันี ้

ตารางท่ี 3 จ านวนร้อยละแสดงสถานะท่ีมีตอ่เคร่ืองเลน่แผน่เสียงและความคาดหวงัตอ่
เคร่ืองเลน่แผน่เสียงแบบใหม่ 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 
สิ่งท่ีคาดหวงั 

คณุภาพเสียง 
รูปลกัษณ์ 
ราคาต ่า 

พกพาสะดวก 
ทกุข้อ 

รวม 

 
21 
13 
6 
4 
1 

 
46.6 
28.8 
13.3 
8.8 
2.2 
100 

 
46.6 
75.4 
88.7 
97.5 
100 

สถานะความสนใจเคร่ือง
เลน่แผน่เสียง 
       สนใจและก าลงัศกึษา 
       มีเคร่ืองเลน่แผน่เสียง 
และใช้งานอยู่ 
       ไมส่นใจ 
รวม 

 
 

16 
19 

 
10 
45 

 
 

35.5 
42.2 

 
22.2 
100 

 
 

35.5 
77.7 

 
100 
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ภาพท่ี 43  ภาพสถิตสิิ่งท่ีคาดหวงัจากผลิตภณัฑ์เคร่ืองเล่นแผน่เสียงใหมจ่ากกลุม่ประชากร 

 
ภาพท่ี 44  ภาพสถิตคิวามสนใจท่ีมีเคร่ืองเลน่แผน่เสียงใหมจ่ากกลุม่ประชากร 
จากตารางท่ี 3 พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความคาดหวงัตอ่สิ่งท่ีจะได้รับจากเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงชนิด
ใหม่ในเร่ืองเสียงมากสุด จ านวนกว่า 21 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
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รองลงมาคาดหวงัตอ่รูปลกัษณ์ใหม่ จ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 28.8 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทัง้หมด สถานะท่ีมีต่อเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงในปัจจุบันของกลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนมาก
กลุ่มเป้าหมายจะมีเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง และใช้อยู่แล้ว จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย รองลงมา ก าลงัมีความสนใจและก าลงัศกึษา เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง จ านวน 
บาท จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 35.5 ของจ านวนกลุม่เป้าหมายทัง้หมด  
ข้อมูลท่ีส ำคัญต่อกำรวิเครำะห์ 

พืน้ท่ีวา่ง และ พลงังานท่ีจ าเป็นต้องใช้ตอ่การใช้งานเคร่ืองเลน่แผน่เสียง 

 
ภาพท่ี 45  ภาพประกอบพืน้ท่ีใช้สอยตอ่การฟังเพลง โดยเคร่ืองเลน่แผน่เสียง 

 
ภาพท่ี 46  ภาพประกอบพืน้ท่ีใช้สอยตอ่การฟังเพลง โดยเคร่ืองเลน่แผน่เสียง 

พลงังานและก าลงัไฟฟ้าท่ีต้องใช้ในอปุกรณ์ตา่งๆ ตอ่ 1 ชัว่โมง 
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ภาพท่ี 47  ภาพประกอบพลงังานและก าลงัไฟฟ้าท่ีต้องใช้ในอปุกรณ์ตา่งๆ ตอ่ 1 ชัว่โมง 

 การค านวณปริมาณคา่ไฟตอ่ 1 ชัว่โมงท่ีต้องเสียไปกบัการฟังเพลงด้วยชดุเคร่ืองเลน่
แผน่เสียง 

 
ภาพท่ี 48  ภาพประกอบพลงังานและก าลงัไฟฟ้าท่ีต้องใช้ในอปุกรณ์ตา่งๆ ตอ่ 1 ชัว่โมง 
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บทที่ 4 
กำรออกแบบและกำรพัฒนำแบบ 

 
 ข้อมูลการน าเสนอการออกแบบเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงประหยดัพลงังาน จากการวิเคราะห์
ข้อมลูจากเอกสารและการส ารวจสมัภาษณ์  โดยออกแบบเคร่ืองเลน่แผ่นเสียงประหยดัพลงังานใน
หลายรูปแบบ โดยท าการทดลองออกแบบในรูปแบบท่ีใช้พลงังาน และไม่เน้นใช้พลงังาน และใน
รูปลักษณ์ แบบดัง้เดิมและ แบบดดัแปลง ซึ่งน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม  มาออกแบบตวัอย่างแบบร่างและพัฒนาแบบจากการสมัภาษณ์กลุ่ม
ประชากรตวัอยา่ง  สรุปผลท าต้นแบ บ  และแสดงข้อเสนอแนะ 
ออกแบบร่ำงครัง้ท่ี 1  

ภาพจ าลองและแบบจ าลองเพ่ือศึกษาและพัฒนาแบบตามแนวทางการออกแบบ แนว
ทางการออกแบบของผู้วิจยัได้แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะมีดงัตอ่ไปนี ้

แนวทางท่ี 1 รูปแบบเดมิแบบกลอ่ง console 
 แนวทางการออกแบบในรูปแบบแรกมีแนวความคิด ในการออกแบบให้กรอบชิน้งาน
ออกมาในรูปแบบคล้ายท่ีมีอยู่เดิมในปัจจุบนั โดยเน้นการออกแบบภายในให้เป็นลกัษณะของการ
ประหยดัพลงังานแทนโดยใช้งานแบบ belt drive 

 
ภาพท่ี 49  สเกชร่างแบบกล่อง belt drive console  
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แนวทางท่ี 2 รูปแบบการท างานแบบพลงังานจลน์ทัง้หมด 
 แนวทางการออกแบบดงักล่าว สืบเน่ืองจากการรวบรวมข้อมูลของวัสดุอะไหล่ ท่ีน ามา
ประยกุต์รวมกนัได้จนสามารถสนันิษฐานได้ว่าเม่ือน ามาประกอบรวมกนัจะสามารถท างานได้โดย
ปราศจากการใช้พลงังานไฟฟ้า 

 
ภาพท่ี 50  สเกชร่างเคร่ืองเล่นแผน่เสียงแบบไมใ่ช้พลงังานไฟฟ้า 

 

 
ภาพท่ี 51  สเกชร่างแบบพลงังานจลน์ เปลือยระบบ – แบบขา clamp ยดึชิน้งานกบัโต้ะ – พร้อม

ชิน้อะไหล ่
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ภาพท่ี 52 แบบพลงังานจลน์ เปลือยระบบ – แบบขา clamp ยดึชิน้งานกบัโต้ะ 

 
ออกแบบร่ำงครัง้ท่ี 2 
 เป็นการทดลองชิน้งาน จากการทดลองสามารถสรุปวัสดุท่ีจ าเป็นต้องใช้ได้เกือบทัง้
หมดแล้ว โดยพฒันาให้สามารถกลบัด้านชิน้งานและถอดประกอบได้ เพ่ือเป็นลดเวลาในการเล่น
แผน่ไวนีลในแตล่ะครัง้  

 
ภาพท่ี 53 clamp รัด ชิน้งานขนาดจริง  
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ภาพท่ี 54 อะไหลห่วัเข็มอา่นแผน่เสียง พร้อมล าโพงส าเร็จรูป 

  
ภาพท่ี 55 ภาพรวมหลงัจากการประกอบชิน้งาน 
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ออกแบบร่ำงครัง้ท่ี 3 
 เป็นสรุปแนวทางการออกแบบผลิตภณัฑ์ทัง้หมดแล้ว โดยท าการปรับแตง่ ชิน้อปุกรณ์การ
ท างานต่างๆให้มีความสมดุลมากขึน้ โดยหลงัจากท าการทดลองเล่นแผ่นเสียง แล้วพบลกัษณะ
การท างานท่ีไม่สอดคล้องกับกายภาพ จึงเพิ่มเติมแกนส าหรับปรับให้ชุดหัวอ่านและล าโพง ไม่
เหว่ียงตามแกนหมนุ  
 เ น่ืองจากรูปแบบงานเป็นลักษณะผลิตภัณฑ์แบบยุคอุตสาหกรรม (INDUSTIAL 
DESIGN) เน้นการโชว์ผิวจริงวสัดเุหล็กและเปลือยผิววสัดอ่ืุนๆ จึงได้ท าการน าผลิตภณัฑ์ไปจดัวาง
ให้เข้าชดุกบัชดุเฟอร์นิเจอร์แบบ อตุสาหกรรม (INDUSTIAL DESIGN) เพ่ือดถูึงภาพรวมของการ
จดัวาง ให้เข้ากบัรูปแบบท่ีอยูอ่าศยั 

 
ภาพท่ี 56 ตวัยดึชดุขบัเคล่ือน BALL SCREW หนีบติดอยูก่บั FURNITURE ประเภทเก้าอี ้STOOL 

แบบสงู ถกูจดัวางอยู่กบั FURNITURE เข้าชดุกนัชิน้อ่ืนๆ  
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ภาพท่ี 57 ตวัยดึชดุขบัเคล่ือน BALL SCREW หนีบติดอยูก่บั FURNITURE ประเภทเก้าอี ้STOOL 

แบบสงู ถกูจดัวางอยู่กบั FURNITURE เข้าชดุกนัชิน้อ่ืนๆ  

 
ภาพท่ี 58 ตวัยดึชดุขบัเคล่ือน BALL SCREW หนีบติดอยูก่บั FURNITURE ประเภทเก้าอี ้STOOL 

แบบสงู ถกูจดัวางอยู่กบั FURNITURE เข้าชดุกนัชิน้อ่ืนๆ  
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ภาพท่ี 59 ตวัยดึชดุขบัเคล่ือน BALL SCREW หนีบติดอยูก่บั FURNITURE ประเภทเก้าอี ้STOOL 

แบบสงู ถกูจดัวางอยู่กบั FURNITURE เข้าชดุกนัชิน้อ่ืนๆ  
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 60 ภาพมมุกว้างเมื่อถกูจดัวางอยู่กบั FURNITURE เข้าชดุกนัชิน้อ่ืนๆ  
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ภาพท่ี 61 ตวัยดึชดุขบัเคล่ือน BALL SCREW หนีบติดอยูก่บั FURNITURE ประเภทเก้าอี ้STOOL 
แบบสงู ถกูจดัวางอยู่กบั FURNITURE เข้าชดุกนัชิน้อ่ืนๆ  

 
 

ภาพท่ี 62 ภาพขยายตวัยดึชดุขบัเคล่ือน BALL SCREW หนีบติดอยูก่บั FURNITURE ประเภท
เก้าอี ้STOOL แบบสงู ถกูจดัวางอยูก่บั FURNITURE เข้าชดุกนัชิน้อ่ืนๆ  
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ภาพท่ี 63 ภาพขยายแกนประครองชดุหวัอ่านและล าโพงขยายเสียงไมใ่ห้แกวง่ 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัย อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 โครงการออกแบบชุดอุปกรณ์ส าหรับสุนขัพนัธุ์เล็กแบบพกพา สรุปผลการวิจยั อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะได้ ดงันี ้

-  สรุปผลการวิจยั 
 -  อภิปรายผล 
 -  ข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 1 ผลสรุปจากการวิจยั 

 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาตามขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัท่ีสอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้

1.1 ผลสรุปจากการศกึษาพฤตกิรรมของผู้สนใจผลิตภณัฑ์เคร่ืองเลน่แผ่นเสียง 

การศึกษาพฤติกรรม ของผู้ เลีย้งสุนัขพันธุ์ เล็ก ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาตามกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีการศกึษา โดยการสมัภาษณ์ผู้สนใจ เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง จ านวน 45 คน  จาก 
FACEBOOK GROUP – VINYL LOVER สรุปผลได้ ดงันี ้
1.1.1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้สนใจเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงสมัภาษณ์จากข้อมลู ผู้ผู้ ท่ี
อยู่ในกลุ่ม FACEBOOK ท่ีตอบแบบสมัภาษณ์ พบว่าเพศชายคิดเป็น  86.6 %  เพศหญิงคิดเป็น  
13.3 % อาย ุ18-24 ปี คิดเป็น  8.8 % อาย ุ25-31 ปี คิดเป็น  66.6 % อาย ุ32-38 ปี คิดเป็น  6.6 
% และอาย ุ39-45 ปีขึน้ไป คิดเป็น 8.8 %  กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานออฟฟิศ 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย รองลงมามีอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตวั 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด มีรายได้เฉล่ียส่วนใหญ่ 
10,001-20,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย รองลงมามี
รายได้อยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทัง้หมด และมีลกัษณะท่ีอยู่อาศยัส่วนใหญ่เป็นบ้านเด่ียว จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย รองลงมาอาศยัอยู่ในตกึแถว/ทาวน์เฮาส์ จ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.3 ของจ านวนกลุม่เป้าหมายทัง้หมด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 

2. อภิปรายผลการวิจยั 
ในรูปแบบท่ีมีแนวโน้มไปสูช่ดุเคร่ืองเลน่แผน่เสียงประหยดัพลงังาน พบว่ากลุ่มเป้าหมายมี

ความคาดหวงัต่อสิ่งท่ีจะได้รับจากเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงชนิดใหม่ในเร่ืองเสียงมากสุด จ านวนกว่า 
21 คน คดิเป็นร้อยละ 46.6 ของจ านวนกลุม่เป้าหมาย รองลงมาคาดหวงัตอ่รูปลกัษณ์ใหม่ จ านวน 
13 คน คดิเป็นร้อยละ 28.8 ของจ านวนกลุม่เป้าหมายทัง้หมด มีราคาต ่า 6 คนคิดเป็นร้อยละ 13.3 
ของกลุม่ประชากรเป้าหมาย 

สถานะท่ีมีต่อเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงในปัจจุบันของกลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนมาก
กลุ่มเป้าหมายจะมีเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง และใช้อยู่แล้ว จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย รองลงมา ก าลงัมีความสนใจและก าลงัศกึษา เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง จ านวน 
บาท จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 35.5 ของจ านวนกลุม่เป้าหมายทัง้หมด  

พบว่าสิ่งท่ีน่าสนใจ อยู่ในกลุ่มประชากรท่ียังไม่มีเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงท่ีต้องการรูปแบบ
รูปลกัษณ์การออกแบบใหม่ และราคาต ่า ทัง้นีไ้ด้พบว่ารูปแบบการฟังเพลงในลกัษณะการท างาน
แบบเต็มรูปแบบนัน้มีการใช้งานอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ามากมาย โดยดงัท่ีได้น าเสนอไปแล้วนัน้
จ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าโดยรวมแล้ว ชัว่โมงละ 41 บาท 

โดยออกแบบรูปแบบการใช้งานของผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบของ อุตสาหกรมท่ีเน้น
เปลือยผิววสัด ุและ ประหยดัพลงังานเน่ืองจากไมมี่การใช้พลงังานไฟฟ้า 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาตามขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัท่ีสอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้

3.1 รูปแบบการใช้งานเป็นรูปแบบ สกรูท่ีต้องเร่ิมต้นด้วยการออกแรงเหว่ียงจาน
แผ่นเสียงให้หมุนเพ่ือเป็นการเร่ิมต้นรอบการท างานของแผ่นเสียงท่ีจะไปขับเคล่ือนชุด
หวัอ่านตอ่ไป โดยใช้ตุ้มถ่วงท่ีปลายอปุกรณ์ BALL SCREW เพ่ือเพ่ือน า้หนกัถ่วงให้แผ่น
ยงัหมุนต่อไป ในการเล่นเพลง โดยคาดว่าผู้ วิจยัจะท าการพฒันาระบบการเร่ิมหมุนของ
แผน่ให้สะดวกสบายมากขึน้ตอ่ไป 

3.2 รอบการอ่านแผ่นเพลงมีระยะท่ีสามารถอ่าน โดยสัมพันธ์ต่อการ ตัง้ระดับ
แผ่นเสียงและหัวอ่านให้สามารถท างานได้ง่าย นัน้สามารถหมุนแผ่นและเล่นเพลงได้
ตอ่เน่ืองในระยะเวลาไม่เกิน 50 วินาที ทัง้นีผู้้ วิจยัคาดว่า จะด าเนินการพฒันากลไกเพ่ือ
ทดรอบให้สามารถเลน่แผน่เสียงให้สามารถอา่นเพลงได้ในเวลานานมากขึน้กวา่เดมิตอ่ไป 
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3.3 ความตอ่เน่ืองในการพลิกกลบั BALL SCREW ให้สามารถใช้งานได้ทัง้สองด้าน
ยงัเป็นกลไกท่ียากตอ่การปรับแตง่ เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการถอดสกรูเพ่ือกลบัแท่นหนีบ 
BALL SCREW เป็นเวลานาน ทัง้นีผู้้วิจยัคาดว่าจะพฒันาให้สามารถท างานได้รวดเร็วขึน้
ตอ่ไป 
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แบบสอบถำม 
แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการวิจยัเพ่ือการออกแบบเคร่ืองเลน่แผน่เสียงประหยดั
พลงังาน ระดบัปริญญาโทสาขาออกแบบผลิตภณัฑ์คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  
ผลการตอบแบบสอบถามของทา่นจะถกูน าไปใช้ประโยชน์  
ในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ตามหวัข้อข้างต้นตอ่ไป 
ค าชีแ้จง ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย( / )ลงในชอ่งข้อมลูท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่น 
1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  
(   ) 1. ชาย (   ) 2. หญิง 
2. อายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม 
(   ) 1. 18 – 24 ปี (   ) 2. 25 – 31 ปี (   ) 3. 32 – 38 ปี 
(   ) 4. 39 – 45 ปี (   ) 5. 46 – 52 ปี (   ) 6. 50 ปี ขึน้ไป 
3. อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(   ) 1. นกัเรียน/นกัศกึษา (   ) 2. พนกังานออฟฟิศ (   ) 3. ข้าราชการ 
(   ) 4. ธุรกิจสว่นตวั (   ) 5. อ่ืนๆ ระบ…ุ…………….. 
4. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
(   ) 1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท (   ) 2. 10,001 – 20,000 บาท 
(   ) 3. 20,001 – 30,000 บาท (   ) 4. 30,001 – 40,000 บาท  
(   ) 5. 40,000 บาทขึน้ไป 
5. ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัของทา่น 
(   )1. ตกึแถว/ทาวน์เฮาส์ (   ) 2. คอนโดมิเนียม 
(   ) 3. อพาร์ทเมนต์ (   ) 4. อ่ืนๆ ระบ…ุ…………….. 
6. ท่านมีกิจกรรมการฟังเพลงภายในท่ีอยู่อาศยับอ่ยแคไ่หน 
(   ) 1. ฟังทกุวนั  (   ) 2. 1 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 
(   ) 3. 1 ครัง้ตอ่เดือน (   ) 4. อ่ืนๆ ระบ…ุ…………….. 
7. ท่านมีกิจกรรมการฟังเพลงในท่ีอยู่อาศยัชว่งเวลาใดบ้าง 
(   ) 1. 8:00 – 12:00 (   ) 2. 13:00 – 17:00 
(   ) 3. 18:00 – 22:00 (   ) 4. อ่ืนๆ ระบ…ุ…………….. 
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8. ท่านมีระยะเวลาในการฟังเพลงในท่ีอยูอ่าศยัของทา่นแตล่ะครัง้นานเทา่ใด 
(   ) 1. 30 นาที (   ) 2. 1 ชัว่โมง (   ) 3. 3 ชัว่โมง 
(   ) 4. มากกวา่ 3 ชัว่โมง (   ) 5. อ่ืนๆ ระบ…ุ…………….. 
9. ประเภทเคร่ืองเลน่เพลงท่ีทา่นใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
(   ) เคร่ืองเลน่ mp3  (   ) เคร่ืองเลน่ CD  (   ) เคร่ืองเลน่ tape cassette 
(   ) เคร่ืองเลน่แผน่เสียง (   ) อ่ืนๆ ระบ…ุ…………….. 
10. ทา่นพงึพอใจกบัขนาดและพืน้ท่ีจดัวางของอปุกรณ์ เลน่เพลงท่ีทา่นมีมากน้อยเพียงใด 
(   ) พอใจมาก  (   ) พอใจ  
(   ) ไมพ่อใจ เพราะ……………….. 
(   ) อ่ืนๆ ระบ…ุ…………….. 
11. ทา่นคาดหวงัคณุภาพเสียงท่ีได้รับในการฟังเพลงจากเคร่ืองเลน่ของทา่น มากน้อยเพียงใด 
(   ) พอใจมาก  (   ) พอใจ  
(   ) ไมพ่อใจ เพราะ……………….. 
(   ) อ่ืนๆ ระบ…ุ…………….. 
 
12. ขนาดของอปุกรณ์เคร่ืองเลน่เพลงท่ีทา่นมี มีขนาดประมาณเทา่ใด 
(   ) 1. 10 x 20 เซนต ิเมตร (   ) 2. 30 x 30เซนต ิเมตร 
(   ) 3. 60 x 60 เซนต ิเมตร  (   ) 4. 1.00 x 1.00 เมตร 
 (   ) 6. อ่ืนๆ ระบ…ุ…………….. 
13. พืน้ท่ีท่ีท่านมกัใช้ในการท ากิจกรรมฟังเพลง 
(   ) 1. .ห้องนัง่เลน่ (   ) 2. ห้องรับแขก (   ) 3. ห้องนอน 
(   ) 4. ห้องท างาน (   ) 5. ห้องครัว  
(   ) 6. อ่ืนๆ ระบ…ุ…………….. 
14. ทา่นมีความสนใจในเคร่ืองเลน่แผน่เสียง มากน้อยเพียงใด 
(   ) มีเคร่ืองเลน่แผ่นเสียงและใช้งานอยู ่  
(   ) มีความสนใจและก าลงัศกึษาข้อมลูเพื่อเตรียมส าหรับซือ้  
(   ) เฉยๆ (   )ไมส่นใจ 
(   ) อ่ืนๆ ระบ…ุ…………….. 
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15. สิ่งท่ีทา่นคาดหวงัจากเคร่ืองเลน่แผน่เสียงในการออกแบบใหม่ 
(   ) 1. คณุภาพเสียง (   ) 2. รูปลกัษณ์  
(   ) 3.ความคลอ่งตวั (   ) 4. อ่ืนๆ ระบ…ุ…………….. 
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