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บทคดัยอ่ 

 
 ปริญญานิพนธ์เรื่องระบบป้องกันเพาเวอร์แอมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือออกแบบและ
พัฒนาระบบป้องกันเพาเวอร์แอมป์ 2.เพ่ือทดสอบการท างานของระบบป้องกันเพาเวอร์แอมป์ ใน
ปัจจุบันเพาเวอร์แอมป์มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบหม้อแปลงและแบบสวิตชิ่งซึ่งจะมีขนาดและราคา
มีต่างกันตามขนาดและคุณภาพของเพาเวอร์แอมป์ โดยเพาเวอร์แอมป์ทั้งสองแบบนี้จะมีข้อดีข้อเสีย
ต่างกัน คือ แบบหม้อแปลงจะมีราคาที่สูงและน้ าหนักที่มากกว่าแบบสวิตชิ่งในก าลังวัตต์ที่เท่ากัน และ
แบบสวิตชิ่งยังจะให้ก าลังประสิทธิภาพที่สูงกว่าแบบหม้อแปลง ดังนั้นทางเราจึงน าระบบป้องกันแบบ
สวิตชิ่งมาเพ่ือป้องกันเพาเวอร์แอมป์ไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ โดยที่ระบบป้องกัน
ในเพาเวอร์แอมป์นั้นก็จะมีระบบป้องกันโหลดเกิน ระบบป้องกันการลัดวงจรของสายล าโพง ในส่วนนี้
โดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะให้เพาเวอร์แอมป์หยุดจ่ายไฟและเมื่อแก้ไขปัญหาแล้วจึงท าการเปิดเครื่อง
ขึ้นมาใหม่อีกครั้งการท าแบบนี้เพาเวอร์แอมป์ก็จะไม่ได้รับความเสียหาย  
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Abstract 
 

 The aims of thesis name “Protection Power Amp” Aims to 1. Designed to 
protect the Protection Power Amp 2.To test the functionality of the system 

Protection Power Amp Power amplifiers are currently living together 2 types of 
transformers and switching to a different size and price depending on the size and 
quality of the power amplifier. The power amplifiers are both pros and cons of 
different types of transformers have a high price and weight rather than switching in 
the same wattage and switching also provides a higher performance than traditional 
transformers so we put a switching system to protect the power amplifier to prevent 
damage in the event of problems. The protection of the power amp, it has overload 
protection. The protection circuit of speaker wire. The problem occurs when this will 
stop the power amplifier and power supply problem, and then turn it back on again 
to make this power amplifier will not be damaged. 
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