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ความหมายของโสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง
วัสดุทั้งหลำยที่นำมำใช้ในห้องเรียนหรือนำมำประกอบกำรสอนใด ๆ ก็ตำม เพื่อช่วยให้กำรเขียน กำร
พูดกำรอภิปรำยนั้นเข้ำใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น
สื่อกำรสอนเป็นองค์ประกอบสำคัญในกำรสร้ำงประสบกำรณ์ทำงกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน สื่อกำรสอนมี
ให้เลือกมำกชนิด สิ่งสำคัญคือผู้สอนจะต้องเลือกและใช้สื่ อกำรสอนให้ เหมำะกับบทเรียน สื่อกำรสอนนั้น
จะต้องใช้ได้อย่ำงสะดวกและที่สำคัญก็คือเมื่อนำมำใช้แล้วช่วยให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ
สื่อเป็นตัวกลำงหรือทำงผ่ำนของข่ำวสำร ควำมรู้ สื่อประเภทนี้จำเป็นต้องอำศัยสื่อประเภทวัสดุ
(Software) บำงชนิดควำมรู้ที่ส่งผ่ำนมีกำรเคลื่อนไหวไปสู่ผู้ชมเช่น เครื่องฉำยภำพข้ำมศรีษะ เครื่องฉำยสไลด์
เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น
อุปกรณ์ที่มีลักษณะใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องยนต์ กลไก ไฟฟ้ำ อีเล็คทรอนิกส์ ทำหน้ำที่เป็นตัวผ่ำน
ขยำยเนื้ อหำสำระจำกแหล่งกำเนิ ดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สำมำรถกระตุ้นรับรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี คำว่ำ
โสตทัศนูปกรณ์ ตรงกับคำภำษำอังกฤษว่ำ Audio-Visual Equipments และมำจำกคำประสมดังนี้ โสตะ
( กำรได้ยิน ) + ทัศนะ ( กำรมองเห็น ) + อุปกรณ์
อุปกรณ์กำรสอน ( Teaching Aids ) สิ่งที่นำมำใช้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นกำรรับรู้
ประสำทตำและหู
การดูแลบารุงรักษา(Maintenance) หมายถึง
กำรพยำยำมรักษำสภำพของเครื่องมือเครื่องจักรต่ำงๆ ให้มีสภำพที่พร้อมจะใช้งำนอยู่ตลอดเวลำ”

2

หน้าที่และข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
๑. เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนูปกรณ์ประจำอำคำรมำปฏิบัติหน้ำที่ก่อนเวลำทำกำรเรียนกำรสอน เปิดเครื่อง
เพื่อเตรียมอุปกรณ์ก่อน 30 นำที
๒. ตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมกับกำรใช้งำน
๓. ประสำนงำนกับอำจำรย์ผู้มำบรรยำยเกี่ยวกับระบบภำพและเสียง และอยู่ประจำอำคำรตลอดที่มี
กำร เรียนกำรสอน
๔. เมื่ อ หลั ง จำกเลิ ก กำรเรี ย นกำรสอน ท ำกำรเก็ บ ปิ ด อุ ป กรณ์ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ แ ละตรวจส อบ
โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน หำกพบควำมผิดปกติของโสตทัศนูปกรณ์ให้ดำเนินกำรเขียนแจ้ง
ซ่อมเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำต่อไป

3

ขั้นตอนการใช้งานและการทางานของเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
๑. โปรเจคเตอร์ Projector
กำรใช้งำนProjector อย่ำงถูกต้อง
๑.๑ ผู้ใช้งำนจะต้องต่อสำยสัญญำณต่ำงๆ RGB, เช่น Video หรือ Audio ระหว่ำงคอมพิวเตอร์กับ
Projcetor ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเสียบปลั๊กเปิดเครื่อง เพื่อควำมปลอดภัยของProjectorและคอมพิวเตอร์ของ
คุณ เนื่องจำกกำรต่อสำยสัญญำณต่ำงๆ หลังจำกที่เปิดเครื่องแล้ วอำจจะทำ Port หรือจุดต่อสัญญำณของ
Projector และ Computer ของคุณเสียหำยได้ถ้ำหำก แม่แรงดันไฟฟ้ำ ระหว่ำงกรำวด์ของคอมพิวเตอร์และ
โปรเจคเตอร์ต่ำงกัน นอกจำกนั้นอำจทำให้ภำพที่ฉำยออกจอโปรเจคเตอร์ไม่ถูกต้องหรือไม่ออกเนื่องจำก
สัญญำณที่ส่งจำกคอมพิวเตอร์ Sync ไม่กับโปรเจคเตอร์ซึ่งจะต้องเสียเวลำสำหรับปรับแต่งใหม่ ดังนั้นเพื่อ
ควำมปลอดภัยและลดขั้นตอนกำรใช้งำนจึงแนะนำคุณสมบัติตำมขั้นตอนดังกล่ำวทุกครั้ง
๑.๒ ในกรณีมีกำรพักหรือเบรกระหว่ำงกำรบรรยำย กำรปิดเครื่อง Projector เพื่อประหยัดอำยุหลอด
เป็นควำมคิดที่ผิด เนื่องจำกในระหว่ ำงกำรเปิดเครื่องจะต้องใช้ไฟฟ้ำแรงดันสูงกว่ำในขณะที่หลอดสว่ ำง ดังนั้น
กำรเปิดเครื่องระหว่ำงที่หลอดยังร้อนอยู่ก็เป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่หลอดภำพเสื่อมก่อนเวลำอันสม ตำมสถิติพบว่ำ
โปรเจคเตอร์ ที่ใช้งำนต่อเนื่องจะมีอำยุหลอดมำกกว่ำโปรเจคเตอร์ ที่มีระยะเวลำกำรใช้ ครั้งน้อย แต่มีกำรปิด เปิดบ่อย ดังนั้นในกรณีที่ต้องกำรพักกำรประชุมเป็นเวลำสั้นๆ เช่น Coffe Break แนะนำให้กดปุ่ม Mute บน
รีโมทเพื่อปิดภำพชั่วครำวแทนกำรปิดเครื่อง
๑.๓ หลังจบกำรบรรยำยจะต้องปิดเครื่องโดยกดปุ่ม Power บนตัวเครื่องหรือบนรีโมทเท่ำนั้น ห้ำมปิด
Main Switch หรือยกBreaker หน้ำห้องบรรยำยเด็ดขำดครับเพรำะกำรทำดังกล่ำวจะทำให้อำยุกำรใช้งำน
หลอดภำพลดลงโดยที่ท่ำนไม่รู้ตัว และก่อนยก Breaker Power จะต้องแน่ใจว่ำพัดลมระบำยควำมร้อนหยุด
หมุน แล้ ว เท่ำนั้ น ซึ่งโปรเจคเตอร์ รุ่น ปั จ จุบั นจะใช้เวลำระบำยควำมร้อนหลอดหรือ ที่เรียกว่ำ Cooldown
น้อยลงมำกโดยที่ไม่ทำให้ท่ำนเสียเวลำรอเหมือนโปรเจคเตอร์ในยุคแรกๆ
๒. คอมพิวเตอร์COMPUTOR
กำรเปิดและปิดคอมพิวเตอร์อย่ำงถูกวิธีมีขั้นตอนกำรเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนี้
๒.๑ ตรวจสอบปลั๊กไฟฟ้ำหรือเปิดสวิทช์ สำหรับไฟฟ้ำที่มีระบบป้องกันอยู่
๒.๒ เปิดเครื่องที่ปุ่ม Power ที่ตัว ซีพียู หรือปุ่มที่มีสัญลักษณ์นี้ power
๒.๓ เปิดจอภำพที่ปุ่ม Power ที่ตัวจอภำพ หรือปุ่มที่มีสัญลักษณ์นี้ power
๒.๔ รอโดยกำรสังเกตที่จอภำพซึ่งแสดงกำรทำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ จนกว่ำจะแสดงหน้ำจอ
ดังนี้ (อำจเปลี่ยนแปลงไปตำมกำรตั้งค่ำ หรือเวอร์ชั่นของวินโดว์)
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กำรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มีวิธีกำรดังนี้
๒.๑ เลื่อนเมำส์มำให้ตรงกับปุ่มคำว่ำ Start แล้วคลิกเมำส์ด้ำนซ้ำย1ครั้ง
๒.๒ เลือกคำสั่ง Shut Down หมำยถึง คำสั่งที่ต้องกำรเลิกกำรทำงำน
๒.๓ คลิกที่ปุ่ม TurnOff
๒.๔ คำสั่งในกำร Shut Down จะทำกำรปิดเครื่องที่CPUให้อัตโนมัติ หลังจำกปิดแล้ว ให้ปิดสวิทช์ที่
จอภำพอีกครั้ง
๒.๕ หำกจำเป็นต้องปิดสวิทช์ไฟฟ้ำ ให้ตรวจสอบและปิดสวิทช์ไฟฟ้ำถือว่ำกระบวนกำรปิดเครื่องเสร็จ
สมบูรณ์
๓. เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ Visualizer
เป็นเครื่องแปลงสัญญำณที่เสนอได้ทั้งภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว โดยต้องต่อเครื่องวิชวลไลเซอร์
(Visualizer) กับจอมอนิเตอร์เพื่อเสนอภำพ หรืออำจต่อร่วมกับเครื่องแอลซีดีเพื่อถ่ำยทอดสัญญำณเป็ นขนำด
ใหญ่บนจอภำพ หลักกำรทำงำนของเครื่องวิชวลไลเซอร์ (Visualizer) จะเป็นกำรใช้กล้องถ่ำยภำพของ วัตถุ
เพื่อแปลงเป็นสัญญำณไฟฟ้ำ ก่อนที่จะแปลงกลับมำเป็นสัญ ญำณภำพอีกครั้งหนึ่ง กำรเสนอภำพนิ่ง จะเป็น
กำรวำงวัสดุฉำยลงบนแท่นฉำยเพื่อให้กล้องที่อยู่เหนือแท่นฉำยจับภำพวัสดุ โดยสำมำรถใช้ฉำยได้ ๓ อย่ำงดังนี้
๑. วัสดุทึบแสง เช่น ภำพและข้อควำมบนสิ่งพิมพ์ วัสดุ 3 มิติ
๒. วัสดุกึ่งโปร่งใสและโปร่งแสง เช่น ฟิล์มสไลด์และแผ่นโปร่งใส
๓. ใช้เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
๓.๑ ส่วนประกอบและกำรติดตั้งเครื่องวิชวลไลเซอร์Visualizer)( มีดังนี้
๓.๑.๑ ตั้งเครื่องวิชวลไลเซอร์บนโต๊ะ ยกแขนไฟส่องขึ้นมำแล้วดึงออกให้
๓.๑.๒ กดปล่อยปุ่มล็อกเสำยึดกล้องและยกเสำตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งยึดได้ที่
๓.๑.๓ ยกหัวกล้องหลักขึ้นในแนวตั้งโดยให้เลนส์อยู่ในตำแหน่งที่ชี้ลงบนแท่นวำง
๓.๑.๔ เสียบปลั๊กไฟ
๓.๒. กำรเชื่อมต่อเข้ำมอนิเตอร์
๓.๒.๑ กำรเชื่อมต่อเข้ำมอนิเตอร์ โดยใช้สำย RCAVideo/Audio หรือสำยBNC ต่อจำกช่อง
Video Output ทั้งสองช่องของเครื่องวิชวลไลเซอร์
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๓.๒.๒ กำรเชื่อมต่อเข้ำคอมพิว เตอร์ โดยใช้ส ำย RGB ต่อจำกช่อง RGB Out ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไปยัง RGB ช่อง Input ของวิชวลไลเซอร์
๓.๒.๓ กำรเชื่อมต่อเข้ำเครื่องแอลซีดี โดยให้ต่อสำย BNC จำกช่อง RGB Output ของเครื่อง
วิชวลไลเซอร์ไปยัง RGBinput ของเครื่องแอลซีดี
๓.๓ วิธีกำรใช้เครื่องวิชวลไลเซอร์
๓.๓.๑ ต่อเครื่องเข้ำกับมอนิเตอร์ให้เรียบร้อยเปิดสวิตช์เครื่องจะมีไฟแจ้งที่แผงควบสีเขียว
ปรำกฏขึ้น
๓.๓.๒ กำรฉำยวัสดุทึบแสง
อันดับแรกเมื่อเปิดเครื่องแล้ววำงวัสดุทึบแสง เช่น ภำพถ่ำย3มิติลงบนแท่นฉำยวัสดุ
อันดับสองปรับขนำดภำพโดยใช้ปุ่มTele และ Wide
อันดับสำมกดปุ่มอัตโนมัติAuto Focus)(
๓.๓.๓ กำรฉำยวัสดุโปร่งใสและวัสดุกึ่งโปร่งใส
อันดับแรกวำงวัสดุโปร่งใส เช่น แผ่นโปร่งใส ฟิล์มสไลด์ ฟิล์มภำพยนตร์ ลงบนแท่นฉำย
แล้วกดปุ่มBase ไฟที่ปุ่มBase จะกระพริบขึ้น และจะมีแสงไฟที่แท่นฉำยส่องขึ้นมำ
อันดับสองกดปุ่ม Posi/Nega
อันดับสำมกำรปิดไฟแท่นฉำยให้กดปุ่ม Base ไฟกระพริบจะดับลง
๓.๓.๔ กำรใช้กล้ องถ่ำยภำพเรำสำมำรถใช้กล้ องถ่ำยภำพวัตถุห รือควำมเคลื่ อนไหว ใน
ลักษณะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้โดยกำรจัดกล้องให้อยู่ในแนวขนำนกับแท่นฉำย แล้วยกฝำครอบเลนส์
ถ่ำยใกล้ขึ้น เลนส์ที่กล้องจะสำมำรถโฟกัสได้ในระยะ1.1เมตร ถึงระยะไกลที่สุดในห้องนั้น
๓.๔.๕ เมื่อต้องกำรเปลี่ยนจำก Visaul มำใช้ Computer ให้กดปุ่ม RGB วนไปเลื่อยๆ ไฟสี
แดงขึ้นตรงคำว่ำ Camara คือ Visaul ไฟสีแดงขึ้นตรงคำว่ำ PC1 คือ Computer
๓.๔.๖ เมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนแล้วให้ปิดสวิตช์เครื่องให้เรียบร้อย ถอดปลั๊กไฟ
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ข้อดีและข้อจากัดของเครื่องฉายภาพสามมิติ
ข้อดี
๑. สำมำรถใช้นำเสนอได้ทั้งวัสดุทึบแสง 3 มิติวัสดุวัสดุกึ่งโปร่งแสง และวัสดุโปร่งใส
๒. เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเสนอภำพวัตถุและกำรสำธิตภำยในห้องเรียนได้
๓. ให้ภำพที่ชัดเจน สำมำรถขยำยภำพและข้อควำมจำกสิ่งพิมพ์อ่ำนได้ทั่วถึง
ข้อจากัด
๑. เป็นอุปกรณ์ที่มีรำคำสูง
๒. กำรติดตั้งต้องต่อพ่วงกับมอนิเตอร์หรือแอลซีดีจึงจะสำมำรถเสนอภำพใช้ได้
๓. ต้องติดตั้งและเก็บเครื่องอย่ำงระมัดระวังเพื่อถนอมรักษำเครื่อง
๔. เครื่องเสียงและไมโครโฟน
ทำกำรทดสอบเสียงดังนี้
๑. เสียบปลั๊กไฟ
๒. ทำกำรทดสอบระบบเสียง โดยกำรพูดหรือเคำะไมโครโฟน
ปัญหำที่พบของเครื่องเสียงและไมโครโฟน
ไมค์หอน
นับได้ว่ำเป็นปัญหำที่พบมำกที่สุดเสียงหอนที่ว่ำนี้มีทั้งเสียงหวีดหวิวในช่วงควำมถี่สูง หรือเสียงหึ่ง ๆ
ควำมถี่ต่ำโดยมันจะดังอยู่อย่ำงนั้นตลอดเวลำและจะมีระดับควำมดังขึ้นเรื่อย ๆ บำงครั้งเพิ่มจนสูงสุดของ
เครื่องขยำย นอกจำกเรำจะปิดเสียงเสียก่อนเท่ำนั้น เสียงหอนนี้เกิดจำกกำรป้อนกลับทำงเสียงระหว่ำงลำโพง
และไมโครโฟน ระดับควำมดังของเสียงหอนจะขึ้นกับอัตรำขยำยของลูป (loop?วงจรส่วนนั้น)
๑. กำรลดโอกำสที่จะเกิดเสียงหอนนั้นเรำมักจะแก้ไขในสำมจุดด้วยกัน คือ
๒. กำรปรับทิศทำงของลำโพง
๓. เลือกไมโครโฟนที่ใช้
๔. เพิ่มเติมอุปกรณ์เพื่อช่วยลดกำรเกิดเสียงหอน
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กำรปรับทิศทำงของลำโพง
หลักพื้นฐำนที่สุดที่ต้องจำไว้เสมอคือไม่ควรหันลำโพงและไมโครโฟนเข้ำหำกัน (ปำกลำโพงและ
ด้ำนรับเสียงของไมโครโฟน) ถึงแม้จะหันลำโพงและไมโครโฟนไปคนละทำงแล้วก็ตำมเรำยังต้องคำนึงถึงมุม
ครอบคลุม (coverage angel) ของลำโพงด้วย
ถ้ำจะให้ได้ผลดีขึ้นแล้วควรจะระบุพื้นเวทีและฉำกของเวที ด้วยวัสดุดูดกลืนเสียง เพื่อช่วยสะท้อน
เพดำนของห้องก็สำมำรถสะท้อนเสียงและเก้ำอี้และผู้ชมทำให้เกิดปัญหำด้ำนเสียงหอนได้เช่นกัน

เลือกไมโครโฟนที่ใช้
กำรเลือกใช้ไมโครโฟน ที่เหมำะสมเป็นวิธีกำรแก้ไขปัญหำจำกเสียงหอนได้เป็นอย่ำงดี โดยเรำจะ
เลือกใช้ไมโครโฟนที่มีลักษณะทิศทำงกำรรับเสียงที่เหมำะสมกับงำน ลักษณะทิศทำงกำรรับเสียงนิยมเรียกว่ำ
pattern มีหลำยแบบด้วยกัน แต่ที่นิยมใช้กันและมีจำหน่ำยมำกที่สุดมีด้วยกัน 3 แบบ คือ แบบรอบทิศทำง
(omni directional), แบบ 2 ทิศทำง หรือ รูปเลขแปด bidirectional ( or figure of eight) และ แบบทิศทำง
เดียว (unidirectional)

เพิ่มเติมอุปกรณ์เพื่อช่วยลดกำรเกิดเสียงหอน
อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ช่วยแก้ไขปัญหำด ำนนี้ ได้แก่อีควอไลเซอร์และฟิลเตอร์ (narrow bandwidth)
อุ ป กรณ์ ทั้ ง สองนี้ จ ะช่ ว ยกั น ปรั บ แต่ ง โดยจะลดควำมแรงของสั ญ ญำณซึ่ ง มี ควำมถี่ ที่ ท ำให้ เ กิ ด เสี ยงหอน
อีควอไลเซอร์และฟิลเตอร์ที่ใช้อำจจะใช้แบบ 1 ออกเตฟแบนด์ ซึ่งมีควำมถี่กลำงที่ปรับ ได้ 8 ควำมถี่ด้วยกัน
กำรปรับแต่งอุปกรณ์เหล่ำนี้จะต้องทำกำรปรับแต่งในบริเวณงำนไว้ก่อนกำรแสดงโดยจะใช้เครื่องวัดควำมถี่
แบบแสดงผลเป็นตัวเลขdigital( frequency meter) มำหำควำมถี่ที่เกิดกำรหอน
ในขั้ น แรกจะค่ อ ย ๆ เพิ่ ม อั ต รำขยำยของระบบจนกระทั่ ง เกิ ด กำรหอน จำกนั้ น จะท ำกำรปรั บ
อีควอไลเซอร์และฟิลเตอร์เพื่อลดขนำดสัญญำณในช่วงควำมถี่ที่ เรำอ่ำนได้จำกเครื่องวัดควำมถี่ให้กำรหอนนั้ น
เร่งอัตรำขยำยจนเกิดกำรป้อนกลับที่ควำมถี่ใหม่อีกแล้วปรั บแต่งที่ควำมถี่นี้อีกจนหำยไป ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
จนถึงอัตรำขยำยของระบบเสียงที่เรำต้องกำร ตอนนี้เรำก็ได้ค่ำอัตรำขยำยเฉพำะควำมถี่ที่เหมำะสมที่จะไม่ทำ
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ให้เกิดกำรหอน กำรปรับแต่งควำมถี่ข้ำงเคียงซึ่งจะให้ผลทำงเสียงที่แตกต่ำงออกไปนั้นขึ้นอยู่ กับควำมชำนำญ
ของแต่ละบุคคลที่จะปรับแต่งได้เป็นอย่ำงดีเพียงใด
เมื่อถึงเวลำใช้ง ำนจริ งเรำก็ ป รั บ อั ตรำขยำยพร้ อ มทั้ ง อี ควอไลเซอร์ ที่ ดีขึ้ น เรำก็อำจจะลองเสี่ ย ง
ปรับแต่งอย่ำ งอิสระก่อน เพรำะในเวลำงำนจริงจำนวนคนดูจะทำให้โอกำสเกิดกำรป้อนกลับน้อยลง เนื่อง
คุณสมบัติกำรดูดกลืนเสียงมีมำกขึ้นนั่นเอง
คอนโซลสมัยใหม่จะมีสวิตช์ให้เลือกปรับวงจรอีควอไลเซอร์และฟิลเตอร์ทั้งสองแบบ โดยจะมีปุ่ม ตั้ง
อัตโนมัติซึ่งเรำปรับแต่งไว้ตั่งแต่ตอนทดลองแล้ว หรือจะใช้ปรับขณะแสดงจริง ๆ เลยก็ได้ เมื่อด้ำนเสียงหอน
ขึ้นมำเฉพำะหน้ำ เรำจะสับสวิตช์ไปทำงอัตโนมัติในทันที นอกจำกนี้ยังมีวงจรกลับเฟสphase ( reversal) ซึ่ง
จะช่วยแก้ไขเสียงหอนในช่วงควำมถี่ต่ำ(หลักกำรกลับเฟสธรรมดำเท่ำนั้น)

ปัญหำด้ำนอุปกรณ์
เป็นปัญหำหนักอกที่สุ ดโดยเฉพำะในกรณีที่อุปกรณ์เกิ ดเสี ยระหว่ำงกำรใช้งำนอยู่ เรำจำเป็น กำร
ป้องกันหรือมีกำรตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ซึ่งควรจะมีกำรสำรองไว้ก่อนเสมอ กำรซ่อมแซมในเวลำงำนจะ
ทำให้ระบบเสียงต้อหยุดชะงักลงชั่วครำว หรือบำงทีถ้ำหำที่ เสียไม่พบหรือซ่อมแซมไม่ได้จะต้องทำให้งำนหยุด
ไปเลยก็เป็นได้ ยิ่งระบบเสียงในสมัยปัจจุบันซึ่งจะมีอุปกรณ์มำต่อเพิ่มเติมมำกมำย กำรหำจุดบกพร่องและกำร
ซ่อมแซมจะยิ่งทำได้ยำก ดังนั้นควรมีอุปกรณ์สำรองเตรียมพร้อมไว้เสมอ

สำยนำสัญญำณ
ไม่ว่ำจะเป็นสำยต่อลำโพงหรือสำยไมโครโฟนมักจะก่อปัญหำบ่อยที่สุด กำรเดินสำยลำโพงจะต้อง
หลีกเลี่ยงบริเวณที่คนต้องเดินผ่ำนบ่อย ๆ เช่น ไม่ควรเดินสำยข้ำมหรือพำดไปบนพื้นที่เป็นทำงเข้ำ กำรเดินสำย
ควรจะเดินไว้เหนือศีรษะและมีกำรยึดติดให้เหมำะสมเป็นระยะๆ ไม่ควรเดินปล่อยให้ห้อยโยงเป็นทำงยำว ๆ
เพรำะว่ำจะทำให้เกิดกำรขำดใน โดยปกติแล้วสำยสั ญญำณมักจะไม่พำดผ่ำนพื้นซึ่งจะทำให้คน เหยียบย่ำได้
ง่ำย
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จุดที่เสียมำกที่สุดในสำยไมโครโฟนจะเกิดบริเวณใกล้ๆ กับปลั๊กต่อนั่นเอง ดังนั้นถ้ำเรำไม่มั่นใจว่ำ สำย
จะคงทนตลอดเวลำหรือเปล่ำ เรำควรจะตัดสำยออกทั้ง 2 ปลำย ข้ำงละประมำณ 2 – 3 นิ้วจำกปลั๊ก

เครื่องขยำยเสียงของระบบเสียง
เป็ น ตั ว กำรส ำคั ญ ที่ สุ ด ในกำรก่ อ ปั ญ หำ เพรำะ ถ้ ำ มั น เกิ ด เสี ย ขึ้ น มำระบบเสี ย งทั้ ง ระบบจะต้ อง
หยุดชะงักทันที ดังนั้นกำรหำเครื่องสำรองมำคอยไว้ก่อนหรือกำรใช้เครื่องขยำยหลำยเครื่องขับลำโพงหลำยๆ
ชุด เป็นกลุ่ม ๆ ไป โดยเครื่องขยำยแต่ละเครื่องสำมำรถเร่งกำลังขยำยได้เป็นเอกเทศ และมีกำลังขยำยมำกกว่ำ
ขณะใช้งำนปกติ ซึ่งจะทำให้เรำสำมำรถสับลำโพงของเครื่ องที่เกิดปัญหำมำใช้กับเครื่องขยำยตัวอื่น ๆ ได้
ทันท่วงทีได้

ลำโพง
เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยก่อปัญหำที่ร้ำยแรงนัก ถ้ำจะเสียก็มักจะเป็นเฉพำะตัวเท่ำนั้น ไม่เสียทีเดียวพร้อม
กัน หมด (ถ้ ำเครื่ องขยำยปกติดี) สำเหตุที่ทำให้ มันเสี ยได้ก็มีเพียงกำรป้อนกำลั งเกินที่มันจะทนได้เท่ำนั้น
(overload) โดยมำกแล้วลำโพงจะกำหนดกำลั งที่ทนได้เป็นเพำเวอร์สูงสุ ด (maximumpower) แทนที่จะ
กำหนดมำเป็นคอนตินิวอัสเพำเวอร์

ไมโครโฟน
กับระบบเสียงทั่วไปควรจะมีควำมทนทำนพอสมควร ทนต่อกำรตกกระทบกับพื้นผิวเวที มีวัสดุกรอง
ฝุ่นหรือน้ำลำยหรือสิ่งแปลกปลอมซึ่งอำจจะเข้ำไปทำอันตรำยต่อแผ่นไดอะแฟรม ทำให้เสียงเพี้ยน เกิดสัญญำ
รบกวน หรื อทำให้ แผ่ น ไดอะแฟรมช ำรุ ด เสี ยหำยได้ แต่ส ำหรับไมโครโฟนที่ ใช้ กับระบบเสี ย งที่ ใช้ ใ นกำร
บันทึกเสียง อำจจะไม่ต้องทนทำนเหมือนข้ำงต้นแต่ต้องมีคุณภำพทำงเสียงที่ดีมำก ส่วนมำกจะเกิดกำร ต่อเมื่อ
มีกำรหล่นกระแทกพื้นอย่ำงแรงและกำรใช้อย่ำงผิดวิธี
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กำรทดสอบไมโครโฟนไม่ควรใช้กำรเคำะหรือเป่ำลมเข้ำไปแต่ควรจะใช้เสียงพูดเป็นกำรทดสอบ แต่
ถ้ำต้องกำรจะทดสอบไมโครโฟนในขณะที่มีกำรแสดงหรือระบบเสียงกำลังใช้งำนอยู่อำจจะใช้กำรเคำะเบำ ๆ
ช่วงปลำยของไมโครโฟน (ไม่ใช่ส่วนที่รับเสียง) จะได้ยินเสียงกรอกแกรกดังออกที่ลำโพง

๕. โทรทัศน์LED TV
๑. สับเบรกเกอร์ TV ขึ้นในตำแหน่ง ON
๒. สังเกตทีวี ว่ำมีสัญญำณคอมพิวเตอร์ หรือ สัญญำณวิชวลไลเซอร์ (Visualizer) เข้ำหรือไม่ถ้ำมี
แสดงว่ำอุปกรณ์พร้อมใช้งำน
3. เมื่อเลิกใช้งำนทีวีแล้ว สับเบรกเกอร์ TV ลงในตำแหน่ง OFF
ปัญหำที่เกิดขึ้นบ่อย
1. ทีวีจะดับเองอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่มีสัญญำณคอมพิวเตอร์ หรือ สัญญำณวิชวลไลเซอร์ (Visualizer)
วิธีกำรแก้ไขปัญหำ
1. ใช้รีโมทคอนโทรล กดปุ่มเปิด / สแตนด์บำย
2. รอประมำณ 5 วินำที ทีวีจะปรำกฏภำพขึ้นมำ
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แนวทางการบารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
๑. โปรเจคเตอร์
- ไม่ควรให้เครื่องโปรเจคเตอร์สัมผัสฝุ่นละออง หรือควันมำกจนเกินไปทั้งนี้จะช่วยยืดอำยุกำรใช้ งำน
ของหลอดภำพโปรเจคเตอร์ และตัวเครื่องให้ยำวนำนยิ่งขึ้น โปรเจคเตอร์ที่มีฝุ่นละอองอุดตันช่องระอำกำศจะ
ทำให้โปรเจคเตอร์ร้อนมำกขึ้น อำจถึงขั้นทำให้หลอดภำพโปรเจคเตอร์ไหม้ได้ (ข้อแนะนำ : ควรควำมสะอำด
ด้วยเครื่องเป่ำลมทุก ๆ เดือนถ้ำสภำพวะแวดล้อมมีฝุ่นมำกแต่ ควรทำควำมสะอำดช่องระบำย อำกำศของ
โปรเจคเตอร์ทุก ๆ เดือน)
- อย่ ำ เคลื่ อ นย้ ำ ยโปรเจคเตอร์ ข ณะที่ ห ลอดภำพยั ง ร้ อ นหรื อ ยั ง ท ำงำนอยู่ ถึ ง แม้ ว่ ำ ได้ ปิ ด เครื่ อ ง
โปรเจคเตอร์และถอดปลั๊กเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วก็ตำม กำรเคลื่อนย้ำยโปรเจคเตอร์จะทำให้อำยุกำรใช้งำน
ของหลอดภำพสั้นลง เกิดควำมเสียหำยได้ง่ำยและอำจทำให้หลอดภำพโปรเจคเตอร์ไหม้ได้ (ข้อแนะนำ : ควร
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ในที่มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก เนื่องจำกกำรท ำงำนของโปรเจคเตอร์นั้น จะเกิดควำมรู้ มำก
ถึงแม้ว่ำตัวเครื่องโปรเจคเตอร์จะมีพัดลมระบำยควำมร้อนอยู่แล้วก็ตำม ควรจะให้อำกำศรอบ ๆ โปรเจคเตอร์
มีกำรถ่ำยเทที่ดีด้วย)
- ระวังอย่ำให้โปรเจคเตอร์ตก หรือกระแทก ทุกครั้งที่มีกำรติดตั้งโปรเจคเตอร์หรือวำงโปรเจคเตอร์
ควรตรวจดูให้แน่ใจว่ำมีควำมปลอดภัย โปรเจคเตอร์ควรอยู่ในที่ที่มั่นคงไม่สำมำรถตกจำกที่สูงได้
- สภำพอำกำศอำจท ำให้ โ ปรเจคเตอร์ ได้ รับ ควำมเสี ย หำยได้ อย่ำใช้โ ปรเจคเตอร์ ในสถำนที่ ที่ มี
อุณหภูมิสูงมำก หรือต่อมำกจนเกินไป หรือในสภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ

๒.คอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีกำรเสื่อมชำรุดไปตำมสภำพระยะเวลำที่ใช้งำนผู้ใช้คอมพิวเตอร์
จึงควรเอำใจใส่ดูแลและบำรุงรักษำอย่ำงเหมำะสม สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มอำยุ กำรใช้งำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่ง
สำมำรถ ประหยัดงบประมำณในกำรซ่อมบำรุงหรือกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมที่คอมพิว เตอร์
ของคุณจะทำงำนได้ดีนั้นคืออย่ำงไร เช่นในห้องคอมพิวเตอร์ของคุณควรจะมีอุณหภูมิสูงเท่ำไร มีควำมชื้น
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เท่ำไร ขีดจำกัดของกำรทำงำนเป็นอย่ำงไร ระยะเวลำในกำรทำงำนของเครื่องเป็นอย่ำงไร ดังนั้น ห้องทำงำน
ด้ำนคอมพิวเตอร์จึงควรเป็นห้องปรับอำกำศที่ปรำศจำกฝุ่นและควำมชื้น ซอฟแวร์แผ่นดิสก์ที่เก็บซอฟแวร์และ
ไฟล์ข้อมูล หรือสำรสนเทศนั้นอำจเสียหำยได้ ถ้ำหำกว่ำ แผ่นดิสค์ได้รับกำรขีดข่วนได้รับควำมร้อนกระทบ
กระแทกแรงๆ สิ่งที่ทำลำยซอฟแวร์ได้แก่ ควำมร้อน ควำมชื้ น ฝุ่น ควัน และกำรฉีดสเปรย์พวกน้ำยำ หรือ
น้ำหอมต่ำง ๆ เป็นต้น กำรทำควำมสะอำดระบบคอมพิวเตอร์
- ไม่ควรทำควำมสะอำดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่ เครื่องยังเปิดอยู่ ถ้ำคุณจะทำควำมสะอำดเครื่อง
ควรปิดเครื่องทิ้งไว้ 5 นำที ก่อนลงมือทำควำมสะอำด
- อย่ำใช้ผ้ำเปียก ผ้ำชุ่มน้ำ เช็ดคอมพิวเตอร์อย่ำงเด็ดขำด ใช้ผ้ำแห้งดีกว่ำ
- อย่ำใช้สบู่ น้ำยำทำควำมสะอำดใด ๆ กับคอมพิวเตอร์ เพรำะจะทำให้ระบบของเครื่อง เกิดควำม
เสียหำย
- ไม่ควรฉีดสเปรย์ใด ๆ ไปที่คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ
- ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ
- ถ้ำคุณจำเป็นต้องทำควำมสะอำดเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดใช้อุปกรณ์ทำควำมสะอำด ที่คู่มือแนะนำ
ไว้เท่ำนั้น
- ไม่ควรดื่มน้ำชำ กำแฟ เครื่องดื่มต่ำง ๆ ในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์
- ไม่ควรกินของคบเคี้ยวหรืออำหำรใด ๆ ขณะทำงำนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

๓. เครื่องฉายภาพ3 มิติ กำรใช้งำนVisualizer มีลักษณะกำรใช้งำนที่ถูกต้องดังนี้
- ติดตัง้ Visualizer บนโต๊ะและวำงในบริเวณที่ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนได้สะดวก
- ติดตั้งVisualizer ให้พร้อมใช้งำนโดยจับไฟส่องวัตถุให้ส่องไปยังแท่นวำงวัตถุ ยกหัวกล้องให้ตั้ง ฉำก
กับวัตถุ พร้อมกับเสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อย
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- ต่อสำยสัญญำณเข้ำกับอุปกรณ์ในกำรน ำเสนอผ่ำนทำงช่องสัญญำณในบำงกรณีจะใช้Visualize ถูก
ใช้เป็ น ตัว เลื อกสัญญำณ เช่น ต่อสั ญญำณจำกคอมพิว เตอร์เข้ำ Visualizerและต่อสัญญำณRGB out ไปยัง
Projector เพื่อน ำเสนอต่อไป
- เปิดสวิตช์ไฟฟ้ำเลือกช่องสัญญำณที่ต้องกำรน ำเสนอปรั บมุมของแสงไฟที่ต้องกำรส่องกระทบเพื่อ
ป้องกันกำรสะท้อน
- ปรับควำมคมชัดของVisualizer โดยกำรนำวัสดุหรือวัตถุที่ต้องกำรฉำยทดสอบก่อนกำรใช้งำน จริง
โดยปกติจะปรับFocus ที่แผงควบคุม
- เมื่อเลิกใช้งำนปิดสวิตช์พับเก็บหลอดไฟและแขนของกล้ องให้เรียบร้อยก่อนกำรเก็บรักษำควำม
สะอำดบริเวณแท่นวำงวัตถุและกล้อง
คุณลักษณะต่ำงๆของVisualizerในปัจจุบันเทคโนโลยีของVisualizer ได้พัฒนำเป็นระบบDigital ถ้ำ
เป็นรุ่นแรกๆจะเป็นVideo Technology หรือระบบAnalog กำรเลือกใช้ควรมีควำมรู้เบื้องต้นประกอบ ดังนี้
๑. ชนิดของVisualizer ซึ่งควรเลือกใช้ระบบที่เป็น Digitalเช่น LCD Projector เพื่อควำมคมชัด และ
ง่ำยต่อกำรใช้งำนกับอุปกรณ์อื่นๆในปัจจุบัน
๒. ควำมละเอีย ดของภำพ(Resolution) เช่น 800*6001,600*1,200pixel ควำมละเอียดสู ง ควำม
คมชัดก็จะสูงขึ้น
๓. ควำมสว่ำง(Brightness) เป็นค่ำควำมสว่ำงของอุปกรณ์แสดงผลมีหน่วยเป็น AnsiLumen
๔.ควำมสว่ำงของหลอดไฟมีหน่วยเป็นวัตต์ปัจจุบันใช้เทคโนโลยี LED แทนหลอดฟลูออเรสเชนต์
๕. ช่องต่อสัญญำณแบบต่ำงๆ RGBเช่น S – Video Composite Video
๖. รูปแบบของVideo เช่นHDTV DTV
๗. ควำมละเอียดของกล้องมีหน่วยเป็นpixel โดยปกติจะมีCCD เป็นชนิดอุปกรณ์รับสัญญำณภำพ
และมีขนำดของอุปกรณ์รับภำพเป็นนิ้ว
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๘. ระบบเสียงVisualizer บำงรุ่นสำมำรถใช้ ไมโครโฟนและอุปกรณ์ขยำยในตัวระบบพบบำงส่ว นที่
ใหญ่ คือ Mono และ Stereo
๙. ระบบไฟฟ้ำ ในประเทศไทยจะใช้ แรงดัน 220Volt ถ้ำใช้แรงดัน ต่ำกว่ ำนี้จ ะมี Adaptorเพื่ อ ลด
แรงดันเสมอ
๑๐. ระบบปฏิ บั ติ ก ำรVisualizer รุ่ น ใหม่ นั้ น สำมำรถแสดงรู ป ภำพในตั ว มั น เองโดยแท่ น จอภำพ
แสดงผลขนำดเล็กดังนั้นจึงต้องกำรระบบปฏิบัติกำรซึ่งมีทั้ง WindowOs และ Mac Os ระบบปฏิบัติกำร
Visualizer รุ่นใหม่นั้นสำมำรถแสดงรูปภำพในตัวมันเองโดยแท่นจอภำพแสดงผลขนำดเล็กดังนั้นจึ ง
ต้องกำรระบบปฏิบัติกำรซึ่งมีทั้งWindowOs และ Mac Os
กำรเลือกซื้อวิชวลไลเซอร์ จำเป็นต้องทรำบสิ่งที่สำคัญในกำรเลือกซื้อ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนั้น
๑. จุดประสงค์หลักในกำรใช้งำนตรวจสอบลักษณะงำนที่ใช้เป็นลักษณะใด เช่น งำนด้ำนเอกสำร กำร
สอน กำรนำเสนองำน วัสดุที่ใช้ หำกเป็นอุปกรณ์ที่มีขนำดเล็กหรือเป็นลักษณะของฟิล์ม ควรเลือกซื้อวิชวล
ไลเซอร์ ที่มีควำมละเอียดสูงไม่ควรน้อยกว่ำระดับ XGA
๒. ควำมสะดวกในกำรใช้งำนถ้ำมีลักษณะกำรใช้งำนที่ต้องเคลื่อนที่บ่อยหรือมีกำรใช้งำนนอก สถำนที่
ควรเลือกซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์ที่มีน้ำหนักเบำหรือเป็นรุ่นที่ไม่มีแท่นวำงจะทำให้กำรทำงำนสะดวก ยิ่งขึ้น
๓. คุณสมบัติทำงเทคนิค เช่น กำรย่อภำพ ขยำยภำพ กำรปรับโฟกัสอัตโนมัติ กำรบันทึกภำพ กำรแช่
ภำพนิ่ง คุณสมบัติเหล่ำนี้ทำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
๔. กำรเชื่อมต่อคอมพิว เตอร์วิชวลไลเซอร์รุ่นใหม่มีกำรเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือสำมำรถจัดเก็บ
ไฟล์ภำพแล้วเชื่อมโยงไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกไฟล์ภำพและวิดีโอได้
๕. เลนส์ ควรมีอัตรำกำรซูมมำกที่สุ ดที่เป็น OpticalZoom ในส่ ว นของ Digital Zoom ไม่มีควำม
จำเป็นเนื่องจำกระยะกำรZoom มีระยะที่ใกล้นั่นเอง
๖. ช่องสัญญำณต่ำงๆในกำรเชื่อมต่อ ควรมีช่องสัญญำณ VGAin/AV in/ DVI-Output เพื่อใช้ใน กำร
เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นร่วมด้วย
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๗. กำรรับประกันและบริกำรหลังกำรขำย

๔. เครื่องเสียง
กำรดูแลรักษำเครื่องเสียง
กำรดูแลรักษำเครื่องเสียง และระบบกำรทำงำนเป็นครั้งครำวจะช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ให้
ยำวนำนยิ่งขึ้น
คำเตือน - อย่ำให้เครื่องถูกฝนหรือควำมชื้น เพื่อลดอุบัติเหตุจำกไฟไหม้หรือไฟลัดวงจร
ข้อควรระวัง - กำรควบคุมหรือกำรปรับกำรทำงำนใดๆ นอกเหนือจำกที่ระบุในคู่มือกำรใช้งำนนี้ อำจ
ก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรแผ่กระจำยคลื่นรังสีจำกตัวเครื่อง หำกมีกำรเปิดฝำครอบเครื่องออก และใช้งำ น
เครื่อง ให้หลีกเลี่ยงกำรอยู่ใกล้กับตัวเครื่อง
ข้อควรระวังเบื้องต้น
กำรติดตั้งเครื่องเสียง
- อย่ำวำงเครื่องใกล้น้ำหรือควำมชื้น เช่น ห้องน้ำ สระว่ำยน้ำ อ่ำงล้ำงมือ
- อย่ำวำงเครื่องใกล้แหล่งควำมร้อน เช่น ช่องระบำยควำมร้อน เตำไฟ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่กำเนิด
ควำมร้อน ไม่ควรวำงเครื่องในที่มีอุณหภูมิต่ำกว่ำ 5 องศำเซนเซียสำฟำเรนไฮ (41องศำฟำเรนไฮ) หรือสูงกว่ำ
35 องศำเซลเซียส (95 องศำฟำเรนไฮ)
- ควรวำงเครื่องโดยให้ได้ระดับบนพื้นผิวรำบและเรียบ
- ควรวำงเครื่องโดยให้มีช่องว่ำงเพียงพอที่จะระบำยควำมร้อนได้ดี โดยให้มีช่องว่ำงจำกด้ำน และ
ด้ำนบนของเครื่อง 10 ซม. และด้ำนข้ำง 5 ซม.
- อย่ำวำงเครื่องบนเตียง พรม หรือบนพื้นผิวที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้
- อย่ำวำงเครื่องบนชั้นหนังสือ ในตู้เสื้อผ้ำ หรือในที่ที่เป็นกรอบแคบ
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- ระวังอย่ำให้วัตถุสิ่งของหรือของเหลวผ่ำนเข้ำไปในช่องระบำยควำมร้อนสู่ด้ำนในของตัวเครื่อง
- เมื่อวำงหรือตั้งเครื่องบนชั้นวำงหรือแสตนด์ควรทำด้วยควำมระมัดระวัง กำรวำงแรงเกินไปหรือ วำง
บนพื้นไม่เรียบอำจทำให้เครื่องหรือชั้นวำงพลิกหล่นลงได้
- ควำมชื้นอำจทำให้เกิดไอน้ำเกำะบนเลนส์ที่เป็นตัวอ่ำนแผ่นซีดี ซึ่งอำจเกิดจำก
- กำรย้ำยเครื่องจำกที่อำกำศเย็นไปยังที่อำกำศร้อน
- มีกำรเปิดระบบเครื่องทำควำมร้อนใหม่
- วำงเครื่องในห้องที่มีควำมชื้นมำก
- วำงเครื่องใกล้กับเครื่องปรับอำกำศ
หำกเครื่องเกิดสภำวะที่มีไอน้ำเกำะนี้ เครื่องอำจทำงำนไม่ปกติ ให้ปิดเครื่องทิ้งไว้ประมำณ 3 ชั่วโมง
แล้วลองเปิดเครื่องใหม่
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องที่ผนังหรือเพดำน เว้นเสียแต่ในคู่มือกำรใช้งำนกำหนดไว้

๕. ไมโครโฟน
วิธีใช้และดูแลรักษำไมโครโฟน
- เลือกไมโครโฟนชนิดที่เหมำะสมงำน โดยพิจำรณำในเรื่องทิศทำงกำรรับเสียง และชนิดของ
ไมโครโฟน
- ควรพูดห่ำงจำกไมโครโฟนประมำณ -412 นิ้ว เพื่อลดกำรเกิดเสียง "ฮัม" และเสียงลมหำยใจ
- อย่ำเคำะหรือเป่ำไมโครโฟนเพรำะอำจทำให้ขดลวดไมโครโฟนขำดหรือชำรุดได้
- ระวังอย่ำให้ตกหล่นจำกที่สูงหรือถูกน้ำ
- อย่ำวำงสำยไมโครโฟนใกล้กับสำยไฟฟ้ำเพรำะเกิดเสียงรบกวนจำกควำมถี่ไฟฟ้ำได้
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- อย่ำหันส่วนหน้ำของไมโครโฟนเข้ำหำลำโพง หรืออยู่ใกล้ลำโพงเกินไป เพรำะอำจทำให้เกิดเสียงหวีด
หรือเสียงหอนได้ เนื่องจำกมีกำรสะท้อนของเสียงย้อนกลับมำ ดั งนั้น จึงควรเบี่ยงไมโครโฟนให้หันหน้ำไปอีก
ด้ำนของลำโพง ถ้ำเกิดเสียงรบกวนอีก ให้ปิดสวิตช์ที่ไมโครโฟนแล้วลดระดับควำมดังของเครื่องเสียงลง จำกนั้น
ค่อย ๆ เร่งเสียงให้ดังขึ้นมำจนถึงระดับที่ต้องกำร

๖. โทรทัศน์
วิธีกำรดูแลรักษำ เครื่องรับโทรทัศน์มีดังต่อไปนี้
- กำรทำควำมสะอำดเครื่องรับโทรทัศน์ ให้ทำในขณะปิดกำรใช้งำน โดยใช้ผ้ำนุ่ม ๆ เช็ดโทรทัศน์
- อย่ำถอดฝำด้ำนหลังของเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยตนเองเพรำะอำจทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ โทรทัศน์
ได้
- ควรวำงโทรทัศน์ไว้ในจุดที่มีกำรถ่ำยเทอำกำศได้ดี และตั้งห่ำงจำกผนัง มู่ลี่ หรือม่ำน อย่ำงน้อย 10 ซม.
เพื่อให้เครื่องสำมำรถระบำยควำมร้อนได้โดยสะดวก
- ไม่ควรปรั บ จอภำพให้ ส ว่ ำงมำกเกิน ไป เพรำะจะทำให้ ห ลอดภำพมี อ ำยุ ก ำรใช้ง ำนสั้ นลง และ
สิ้นเปลืองพลังงำนโดยไม่จำเป็นอีกด้วย
- ให้ปิดโทรทัศน์ ถอดปลั๊กไฟ และขั้วสำยอำกำศออก ขณะที่มีฝนฟ้ำคะนอง เพื่อป้องกันโทรทั ศน์
ชำรุดจำกกระแสไฟเกินที่เข้ำมำตำมสำย
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แนวทางการซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์
๑. โปรเจคเตอร์ หลอดภำพโปรเจคเตอร์ แตก, เสื่อมสภำพ
ขั้นตอนกำรซ่อมแซมเบื้องต้นมีดังนี้
- เอำเบรกเกอร์ลง
- ถอดสำยนำสัญญำณ และสำยไฟ ออกให้หมด
- นำโปรเจคเตอร์ลงมำ
- นำหลอดภำพโปรเจคเตอร์หลอดใหม่ ใส่เข้ำไปในตำแหน่งเดิม
- ปิดฝำเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมทั้งติดตั้ง เสียบสำยนำสัญญำณและสำยไฟให้เหมือนเดิม
เอำเบรกเกอร์ขึ้น พร้อมทดสอบกำรทำงำนของโปรเจคเตอร์พร้อมทั้งปรับควำมคมชัดของ โปรเจคเตอร์ให้
พร้อมใช้งำนต่อไป
๒. คอมพิวเตอร์ กำรเปลี่ยนหม้อแปลงคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนกำรเปลี่ยนหม้อแปลงคอมพิวเตอร์มีดังนี้
- ปิดเบรกเกอร์ถอดสำยนำสัญญำณ และสำยไฟออกให้หมด
- เปิดฝำด้ำนข้ำงของคอมพิวเตอร์ออก
- ถอดหม้อแปลงคอมพิวเตอร์ที่เสียออก
- นำหม้อแปลงคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ใส่เข้ำไปในตำแหน่งของหม้อแปลง
- ปิดฝำด้ำนข้ำงของคอมพิวเตอร์
- เสียบสำยนำสัญญำณและสำยไฟให้เหมือนเดิม
- เปิดคอมพิวเตอร์พร้อมทดสอบกำรท ำงำนให้พร้อมใช้งำน
๓. เครื่องฉำยภำพสำมมิติกำรเปลี่ยนหลอดไฟเครื่องฉำยภำพสำมมิติ
ขั้นตอนกำรเปลี่ยนหลอดไฟเครื่องฉำยภำพสำมมิติมีดังนี้
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- ปิดสวิตซ์ เปิด – ปิด ของเครื่องฉำยภำพสำมมิติ
- แกะ Cover ของหลอดไฟออกพร้อมทั้งเอำหลอดไฟออก
- นำหลอดไฟอันใหม่ใส่เข้ำไปพร้อมทั้งปิดฝำCover ของหลอดไฟ
- เปิดสวิตซ์ เปิด – ปิด ของเครื่องฉำยภำพสำมมิติ
- ทดสอบกำรท ำงำนของเครื่องฉำยภำพสำมมิติเพื่อควำมพร้อมในกำรใช้งำน
๔. เครื่องเสียงและไมโครโฟน กำรปรับเปลี่ยนช่องของเครื่องผสมสัญญำณเสียงเมื่อเสียงมำไม่ต่อเนื่อง
ขั้นตอนกำรปรับเปลี่ยนดังนี้
- นำสำยนำสัญญำณ ไปใส่ช่องที่เหลือของเครื่องผสมสัญญำณเสียง
- กดปุ่ม Mute ขึ้น และกดปุ่ม EQ ลง
- ปรับปุ่มGain เพื่อปรับควำมแรงของสัญญำณเสียงเข้ำ
- เลื่อนสไลด์ของVolume เพื่อปรับระดับควำมดังของเสียง
- ปรับเสียงทุ้ม, เสียงกลำง, เสียงแหลม ตำมลักษณะของเสียงต้นกำเนิด
- เมื่อปรับเสียงได้น่ำฟังแล้วจึงพร้อมใช้งำนต่อไป
๕. โทรทัศน์LED TVกำรซ่อมแซมโทรทัศน์จอดับเบื้องต้น
ขั้นตอนกำรซ่อมแซมโทรทัศน์เบื้องต้น
- เปิด-ปิด สวิตซ์ของโทรทัศน์
- ถ้ำไม่มีสัญญำณภำพแต่มีสัญญำณไฟเข้ำแสดงว่ำภำคจ่ำยไฟแรงสูงมีปัญหำ
- ดำเนินกำรแจ้งหัวหน้ำหน่วยอำคำรเพื่อส่งศูนย์บริกำรซ่อมต่อไป

