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เร่ืองที่จะศึกษา 
1. เคร่ืองรับวิทย ุAM 
2. เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้ 
3. เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเลือกความถี่วิทย ุ(TRF) 
4. เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ 

 

สาระส าคญั  
 เคร่ืองรับวิทย ุAM ถือเป็นเคร่ืองรับวิทยท่ีุถูกประดิษฐ์คิดคน้ขึ้นมาไดใ้นสมยัเร่ิมแรกของการส่ือสารดว้ย
คล่ืนวิทย ุโดยถูกพฒันามาจากวิทยโุทรเลข และวิทยโุทรศพัท ์ ในปี พ.ศ. 2439 กูกลิเอลโม มาร์โคนี (Guglielmo 
Marconi) นกัวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี ผูซ่ึ้งไดน้ าเสนอเคร่ืองมือส าหรับการสร้างสัญญาณแบบไร้สาย ไดป้ระดิษฐ์
ระบบส่ือสารแบบโทรเลขไร้สายชุดแรกขึ้นมา ในปี พ.ศ. 2450 ลี เดอ ฟอเรส (Lee De Forest) ไดป้ระดิษฐ์หลอด
สุญญากาศ (Vacuum Tube) ชนิดหลอดไทรโอด (Triode Tube) ขึ้นมา สามารถใชใ้นการขยายสัญญาณคล่ืนวิทยุ
และคล่ืนเสียงได ้ใชใ้นการส่งสัญญาณคล่ืนวิทยแุละโทรเลข มีการพฒันาการส่ือสารดว้ยคล่ืนวิทยุอยา่งต่อเน่ือง 
และมีความส าคญัเพิ่มมากขึ้น จนเกิดการใชง้านอยา่งแพร่หลายในกิจการดา้นการแพร่กระจายคล่ืนวิทย ุสัญญาณ
คล่ืนวิทยไุดถู้กน ามาประยกุตส์ าหรับงานดา้นโทรเลขไร้สายเป็นหลกั ซ่ึงโทรเลขแบบไร้สายน้ีไดก้ลายเป็น
ระบบส่ือสารท่ีมีความส าคญัมากขึ้น เม่ือถูกน าไปใชง้านร่วมกบัการส่ือสารในเรือเดินสมุทร    

 
 
 



จุดประสงค์ทั่วไป 
1. เพื่อใหมี้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองรับวิทย ุAM (ด้านพุทธิพิสัย) 
2. เพื่อใหมี้ทกัษะเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้(ด้านทักษะพิสัย) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเลือกความถี่วิทย ุ(TRF) (ด้านทักษะพิสัย) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์  (ด้านทักษะพิสัย) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1. อธิบายพฒันาการของเคร่ืองรับวิทย ุAM ได ้(ด้านพุทธิพิสัย) 
2. ฝึกหดัทกัษะเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบเบ้ืองตน้ได(้ดา้นทกัษะพสิยั) 
3. ฝึกหดัทกัษะเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเลือกความถี่วิทย ุ(TRF) ได ้(ดา้นทกัษะพสิยั) 
4. ฝึกหดัทกัษะเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ ได ้(ดา้นทกัษะพสิยั) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 

4.1     เครือ่งรับวิทย ุAM   
 

 เคร่ืองรับวิทย ุAM ถือเป็นเคร่ืองรับวิทยุท่ีถูกประดิษฐ์คิดคน้ขึ้นมาไดใ้นสมยัเร่ิมแรกของการส่ือสารดว้ยคล่ืนวิทย ุโดย
ถูกพัฒนามาจากวิทยุโทรเลข  และวิทยุโทรศัพท์   ในปี  พ.ศ. 2439 กูกลิ เอลโม มาร์โคนี  (Guglielmo Marconi) 
นกัวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี ผูซ่ึ้งไดน้ าเสนอเคร่ืองมือส าหรับการสร้างสัญญาณแบบไร้สาย ไดป้ระดิษฐ์ระบบส่ือสารแบบโทรเลขไร้
สายชุดแรกขึ้นมา ในปี พ.ศ. 2450 ลี เดอ ฟอเรส (Lee De Forest) ไดป้ระดิษฐ์หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) ชนิดหลอด
ไทรโอด (Triode Tube) ขึ้นมา สามารถใชใ้นการขยายสัญญาณคล่ืนวิทยุและคล่ืนเสียงได ้ใชใ้นการส่งสัญญาณคล่ืนวิทยุและ
โทรเลข มีการพฒันาการส่ือสารดว้ยคล่ืนวิทยุอย่างต่อเน่ือง และมีความส าคญัเพ่ิมมากขึ้น จนเกิดการใชง้านอย่างแพร่หลายในกิจการ
ดา้นการแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ สัญญาณคล่ืนวิทยุไดถู้กน ามาประยุกต์ส าหรับงานดา้นโทรเลขไร้สายเป็นหลกั ซ่ึงโทรเลขแบบไร้
สายน้ีไดก้ลายเป็นระบบส่ือสารท่ีมีความส าคญัมากขึ้น เม่ือถูกน าไปใชง้านร่วมกบัการส่ือสารในเรือเดินสมุทร    
 ในปี พ.ศ. 2459 แฟรงก์ คอนราด (Frank Conrad) นักวิทยุสมคัรเล่นและเป็นวิศวกรจากบริษทัเวสติงเฮาส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดเ้ร่ิมทดลองส่งสัญญาณกระจายเสียงเพลงจากบา้นท่ีเมืองพิตส์เบิร์ก โดยท่ีนกัวิทยุสมคัรเล่นคนอื่นๆ สามารถรับ
สัญญาณการกระจายเสียงน้ีได ้เสมือนเป็นผูฟั้ง “คอนเสิร์ตไร้สาย” ของ แฟรงก์ คอนราด ร่วมกนั ท าให้บริษทัเวสติงเฮาส์ไดเ้ห็นถึง
การท าการตลาดวิทยกุระจายเสียงท่ีก าลงัจะมีมูลค่าสูง  และในปลายปี พ.ศ. 2459 บริษทั เคดีเคเอ (KDKA) จึงไดก่้อตั้งขึ้น โดย
เป็นสถานีวิทยกุระจายเสียงเชิงพาณิชยแ์ห่งแรก ในปี พ.ศ. 2464 มีการเปิดสถานีวิทยกุระจายเสียงหลายสถานี เช่น สถานี WSZ, 

KYW, WGY และ WEAF เป็นตน้ ในการให้บริการข่าวสารต่างๆ มีการโฆษณาสินค้า มีการออกอากาศการแข่งขนักีฬา 
และมีการหาเสียงเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา  ในปี พ.ศ. 2466 ไดเ้กิดสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ิมมากขึ้นกว่า 500 สถานี และมี
เคร่ืองรับวิทยมุากกว่าส่ีลา้นเคร่ืองถูกใชง้านในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 เคร่ืองรับวิทย ุAM คือ เคร่ืองรับวิทยุท่ีสามารถใชรั้บสัญญาณวิทยท่ีุส่งมาจากเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง AM เพื่อรับ
ฟังข้อมูลข่าวสารท่ีส่งกระจายเสียงมาได้ เคร่ืองรับวิทยุ AM ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองรับวิทยุแบบเร่ิมต้นท่ีถูกสร้างขึ้นมาใช้งาน 
สามารถสร้างเคร่ืองรับวิทยุขึ้นมาใช้งานได้โดยง่าย เพียงใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียงไม่ก่ีช้ินมาประกอบวงจรร่วมกัน ก็
สามารถรับฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบ AM ได ้และยงัไดมี้การพฒันาระบบเคร่ืองรับวิทยุ AM อย่างต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึง
ปัจจุบนั เคร่ืองรับวิทย ุAM ยคุแรกๆ ท่ีถูกผลิตขึ้นมาใชง้าน แสดงดงัรูปที่ 4.1     

 

 

 

รูปท่ี 4.1 เคร่ืองรับวิทย ุAM ยคุแรกท่ีผลิตขึ้นมาใชง้าน  
 



 เคร่ืองรับวิทยุ AM มีการพฒันาการรับสัญญาณอยา่งต่อเน่ืองเร่ือยมา เพื่อท าให้การรับสัญญาณมีคุณภาพ สามารถเลือก
รับสถานีวิทยท่ีุตอ้งรับฟังไดช้ดัเจนไม่เกิดการบกวนจากสถานีวิทยอุื่นๆ สามารถแบ่งการพฒันาเคร่ืองรับวิทย ุAM ออกไดเ้ป็น 3 
แบบ ดงัน้ี  
 1. เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้ (Primitive AM Receiver) 
 2. เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบเลือกความถ่ีวิทยุ (Tuned Radio Frequency AM Receiver) หรือเคร่ืองรับวิทยุ 
AM แบบ TRF  

 3. เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ (Superheterodyne AM Receiver)  
 

4.2     เครือ่งรับวิทยุ AM แบบเบื้องต้น  
 

 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้ เป็นเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบท่ีสร้างขึ้นมาใชง้านไดง้่าย มีส่วนประกอบของวงจรไม่
มาก แต่มีคุณภาพในการท างานต ่า สัญญาณเสียงท่ีรับออกมาไดเ้บา ไม่มีวงจรขยายสัญญาณเสียง ท าให้การรับฟังสัญญาณเสียงตอ้ง
ใช้หูฟังขนาดเล็กช่วยในการรับฟัง ส่วนประกอบของเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ สายอากาศรับ
คล่ืนวิทยุ ภาคปรับเลือกความถ่ีวิทยุแต่ละสถานี (Tuned Frequency)  ภาคดีเทกเตอร์ (Detector)  ภาคกรองความถ่ีวิทย ุ
(Radio Frequency Filter) และหูฟัง (Earphone) บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้ แสดงดงัรูปที่ 4.2 
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รูปท่ี 4.2 บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้ 
 

 จากรูปที่ 4.2  แสดงบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้  การท างานของเคร่ืองรับวทิยอุธิบายได ้ดงัน้ี  
 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของทุกสถานีส่งวิทย ุAM  ถูกสายอากาศรับรับเขา้มารอท่ีภาคปรับเลือกความถ่ีวิทยุ ภาคปรับเลือก
ความถ่ีวิทยจุะก าหนดเลือกความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์เพียง 1 สถานีผา่นไปได ้ตามการปรับเลือกของผูฟั้ง ความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์อื่นๆ ท่ี
ไม่ตอ้งการจะถูกก าจัดทิ้งไป ส่งต่อความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์สถานีท่ีเลือกรับไปเข้าภาคดีเทกเตอร์  เพื่อท าหน้าท่ีตัดความถ่ีวิทยุ
คล่ืนพาห์ AM ออกไปซีกหน่ึง ตามรูปตัดความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ซีกลบทิ้งไป เหลือความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ซีกบวกส่ง
ต่อไปเขา้ภาคกรองความถ่ีวิทย ุเพื่อท าหน้าท่ีก าจดัความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ทิ้งไป เหลือเฉพาะความถ่ีเสียงส่งต่อไปเขา้หูฟังท าการ
เปล่ียนความถ่ีเสียงในรูปสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นความถ่ีเสียงในรูปสัญญาณทางกล ไดอะแฟรมหูฟังส่ันตามความถ่ีเสียงท่ีรับได ้
เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้ท่ีสร้างมาใชง้าน แสดงดงัรูปที่ 4.3  
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รูปท่ี 4.3 วงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้ 
 

 จากรูปท่ี 4.3 แสดงวงจรเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบเบ้ืองตน้ เคร่ืองรับวิทยุแบบเบ้ืองตน้น้ี มกันิยมเรียกว่า เคร่ืองรับวิทยุ
แร่ (Crystal Radio Receiver) วงจรประกอบดว้ยหมอ้แปลง 1 ตวั ตวัเก็บประจุ 2 ตวั และไดโอด 1 ตวั อุปกรณ์แต่ละตวัท า
หนา้ท่ี ดงัน้ี     
 หม้อแปลง T1 แยกออกเป็น 2 ขด ไดแ้ก่ ขด L1 เป็นขดลวดปฐมภูมิต่อกบัสายอากาศรับ ท าหน้าท่ีเหน่ียวน าสัญญาณ
ความถ่ีวิทย ุAM ทุกสถานีท่ีรับได ้ส่งไปให้วงจรปรับเลือกความถ่ีวิทย ุขด L2 เป็นขดลวดทุติยภูมิต่อขนานร่วมกบัตวัเก็บประจุ C1 
เป็นวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน โดยตวั C1 ปรับเปล่ียนค่าได ้เพื่อปรับเลือกความถ่ีวิทย ุAM ให้ผา่นไปไดเ้พียง 1 สถานี ท่ีตรงกบั
ค่า ความถ่ีเรโซแนนซ์ของวงจร    
 ตวัไดโอด D1 เป็นไดโอดดีเทกเตอร์ ท าหนา้ท่ีตดัความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์ AM ท่ีรับเขา้มาออกไปซีกหน่ึง อาจเป็นซีกบวก
หรือซีกลบก็ได ้ถา้ใช้ขาแอแคโทด (K) ออกเอาต์พุต ความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ซีกบวกถูกส่งออก  ถา้ใช้ขาแอโนด (A) ออก
เอาตพ์ุต ความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์ AM ซีกลบถูกส่งออก  
 ตวัเก็บประจุ C2 เป็นตัวกรองความถ่ีวิทยุ ท าหน้าท่ีก าจดัความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ท่ียงัเหลืออยู่ให้หมดไป เหลือ
เฉพาะความถ่ีเสียง การกรองความถ่ีวิทยขุองตวั C2 แสดงดงัรูปที่ 4.4      
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รูปท่ี 4.4 การกรองความถ่ีวิทยดุว้ยตวั C2   
 

 จากรูปท่ี 4.4 แสดงการกรองความถ่ีวิทยุดว้ยตวั C2 การท างานอธิบายได ้ดงัน้ี ช่วงจงัหวะท่ีความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ซีกบวก
ป้อนเขา้มา ตวั C2 ประจุแรงดนัไฟฟ้าไวบ้นบวก (+) ล่างลบ (-) และช่วงจงัหวะท่ีความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ซีกบวกไม่ถูกป้อนเขา้มา  
ตวั C2 คายประจุแรงดนัไฟฟ้าออกมาจ่ายให้หูฟัง การท างานเป็นเช่นน้ีตลอดเวลาท่ีมีความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ซีกบวกป้อนเขา้มา ได้
สัญญาณเสียงจ่ายให้หูฟัง   
 การท างานของวงจรเคร่ืองรับวิทยแุร่ตามรูปท่ี 4.3 อธิบายได ้ดงัน้ี  
 สายอากาศรับสัญญาณความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ทุกสถานีเขา้มาท่ี L1  ตวั L1 ท าการเหน่ียวน าความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ 
AM ทุกสถานีไปให้วงจรปรับเลือกความถ่ีวิทย ุL2, C1 ท่ีต่อเป็นวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน  เลือกความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM 



ท่ีตอ้งการเพียง 1 สถานีตรงกบัค่า ความถ่ีเรโซแนนซ์ของวงจร ค่าความถ่ีเรโซแนนซ์ปรับเปล่ียนไดด้ว้ยตวั C1 ส่งผ่านความถ่ี
วิทยุคล่ืนพาห์ AM ไปให้ตวั D1  ท าการตดัสัญญาณความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM  ท่ีรับมาซีกลบทิ้งไป เหลือซีกบวกส่งออก
เอาต์พุต  ไปให้ตัว C2 ท าการกรองความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์  AM ท่ีติดมาด้วยออกไป เหลือเฉพาะความถ่ีเสียงส่งไปให้หูฟัง 
ไดอะแฟรมหูฟังเกิดการส้ันตามจงัหวะความถ่ีเสียง เป็นสญัญาณเสียงเหมือนทางดา้นเคร่ืองส่งท่ีส่งมา 
 ขอ้เสียของเคร่ืองรับวิทยแุร่ คือ มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรับสัญญาณไม่ดี สถานีท่ีมีความแรงมาก จะแทรกเขา้มา
ไดง้่าย ท าให้สัญญาณเสียงท่ีรับไดเ้กิดการรบกวนกนั และวงจรไม่มีภาคขยายสัญญาณ ท าให้สัญญาณท่ีรับไดด้งัเบาไม่เท่ากนั และ
สัญญาณเสียงไม่ชดัเจน         
 

4.3     เครือ่งรับวิทยุ AM แบบเลือกความถีว่ิทยุ (TRF)  
 

 เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบเลือกความถ่ีวิทยุ (TRF)  เป็นเคร่ืองรับวิทยุท่ีพฒันาขึ้นมาจากเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบ
เบ้ืองตน้ โดยเพ่ิมภาคปรับเลือกความถ่ีวิทยุตั้งแต่ 1 ภาคขึ้นไป เพื่อท าให้การรับคล่ืนวิทยแุต่ละสถานีมีคุณภาพมากขึ้น  เพ่ิมภาคขยาย
ความถีวิทยุ  (RF Amplifier) หรือภาคขยาย RF เพื่อให้ความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์สถานีท่ี รับได้มีความแรงเพ่ิมขึ้ น และเพ่ิม
ภาคขยายเสียง เพื่อให้สัญญาณเสียงท่ีไดอ้อกมามีความแรงมากพอสามารถขบัล าโพงให้เกิดเสียง บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทย ุAM 

แบบเลือกความถ่ีวิทย ุ(TRF) แสดงดงัรูปที่ 4.5         
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รูปท่ี 4.5 บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเลือกความถ่ีวิทย ุ(TRF)   
 

 จากรูปที่ 4.5 แสดงบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบเลือกความถ่ีวิทยุ (TRF) การท างานของเคร่ืองรับวิทยุ
อธิบายได ้ดงัน้ี  
 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของทุกสถานีส่งวิทยุ AM  ถูกสายอากาศรับรับเขา้มารอท่ีภาคปรับเลือกความถ่ีวิทยุ 1 ภาคปรับ
เลือกความถ่ีวิทยุ 1  จะก าหนดเลือกความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์เพียง 1 สถานีผ่านไปได้ ตามการปรับเลือกของผูฟั้ง ความถ่ีวิทยุ
คล่ืนพาห์อื่นๆ ท่ีไม่ตอ้งการจะถูกก าจดัทิ้งไป ส่งต่อความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์สถานีท่ีเลือกรับไปเขา้ภาคขยายความถ่ีวิทย ุขยายความถ่ี
วิทยคุล่ืนพาห์ท่ีรับเขา้มาให้มีความแรงมากขึ้น ส่งต่อความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ท่ีขยายแลว้ไปให้ภาคปรับเลือกความถ่ีวิทย ุ2 มีค่าการ
ตอบสนองความถ่ีวิทยุค่าเดียวกบัภาคปรับเลือกความถ่ีวิทยุ 1 ส่งต่อไปให้ภาคดีเทกเตอร์ ท าการตดัความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM 
ออกไปซีกหน่ึง ตามรูปตดัความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ซีกลบทิ้งไป  เหลือความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ซีกบวกส่งต่อไปเขา้ภาค
กรองความถ่ีวิทยุ ท าการก าจดัความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ทิ้งไป เหลือเฉพาะความถ่ีเสียงส่งต่อไปเขา้ภาคขยายเสียงท าการขยาย
สัญญาณเสียงในรูปสัญญาณไฟฟ้าให้แรงมากขึ้น ส่งต่อไปให้ล าโพง ท าการเปล่ียนความถ่ีเสียงในรูปสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นความถ่ี
เสียงในรูปสัญญาณทางกล ไดอะแฟรมล าโพงส่ันตามความถ่ีเสียงท่ีรับได ้เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบ TRF ท่ีสร้างมาใชง้าน แสดงดงัรูป
ท่ี 4.6  
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รูปท่ี 4.6 วงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบ TRF 
 

 จากรูปท่ี 4.6 แสดงวงจรเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบ TRF แบบหน่ึง มีส่วนประกอบของวงจรเพ่ิมขึ้นมา ช่วยเสริมให้
คุณภาพการรับสัญญาณคล่ืนวิทยขุองเคร่ืองรับวิทย ุAM ดีขึ้น ส่วนท่ีเพ่ิมคือภาคขยายสัญญาณท าให้สัญญาณเสียงท่ีรับไดมี้ความ
ชดัเจนมากขึ้น  อุปกรณ์ประกอบวงจรแต่ละส่วนท าหนา้ท่ี ดงัน้ี  
 หมอ้แปลง T1 แยกออกเป็น 2 ขด ไดแ้ก่ ขด L1 เป็นขดลวดปฐมภูมิต่อกบัสายอากาศรับ ท าหน้าท่ีเหน่ียวน าสัญญาณ
ความถ่ีวิทยุ AM ทุกสถานีท่ีรับได ้ ส่งไปให้วงจรปรับเลือกความถ่ีวิทยท่ีุ 1 ประกอบดว้ยขดลวด L2 เป็นขดลวดทุติยภูมิของ T1 ต่อ
ขนานร่วมกบัตวัเก็บประจุ C1 เป็นวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน โดยตวั C1 ปรับเปล่ียนค่าได ้เพื่อปรับเลือกความถ่ีวิทยุ AM ให้
ผา่นไปไดเ้พียง 1 สถานี ท่ีตรงกบัค่าความถ่ีเรโซแนนซ์ของวงจร    
 เฟต Q1 ตวัตา้นทาน R1, R2 และตวัเก็บประจุ C2 ต่อวงจรร่วมกนัเป็นวงจรขยายความถ่ีวิทย ุท าการขยายความถ่ีวิทยุเพียง 
1 สถานีท่ีวงจรปรับเลือกความถ่ีวิทยท่ีุ 1 รับเขา้มา ให้สัญญาณมีความแรงมากขึ้นแบบไม่ผิดเพ้ียน  
 หมอ้แปลง T2 แยกออกเป็น 2 ขด ไดแ้ก่ ขด L3 เป็นขดลวดปฐมภูมิต่อขนานร่วมกบัตวัเก็บประจุ C3 เป็นวงจรเรโซแนนซ์
แบบขนาน ท าหน้าท่ีวงจรปรับเลือกความถ่ีวิทยท่ีุ 2 โดยตวั C3 ปรับเปล่ียนค่าไดเ้พื่อปรับเลือกความถ่ีวิทย ุAM ให้ผา่นไปไดเ้พียง 
1 สถานี  ตรงกับค่าความถ่ี เรโซแนนซ์ของวงจรปรับเลือกความถ่ีวิทยุท่ี 1 ส่วนตัว L4 เป็นขดลวดทุติยภูมิของ T2 เป็นตัวรับ
สัญญาณความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์ AM ท่ีชุดปรับเลือกความถ่ีวิทยท่ีุ 2 ส่งมา  
 ตวัไดโอด D1 เป็นไดโอดดีเทกเตอร์ ท าหนา้ท่ีตดัความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์ AM ท่ีรับเขา้มาออกไปซีกหน่ึง อาจเป็นซีกบวก
หรือซีกลบก็ได ้ถา้ใช้ขาแอแคโทด (K) ออกเอาต์พุต ความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ซีกบวกถูกส่งออก  ถา้ใช้ขาแอโนด (A) ออก
เอาตพ์ุต ความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์ AM ซีกลบถูกส่งออก  
 ตวัเก็บประจุ C5 เป็นตัวกรองความถ่ีวิทยุ ท าหน้าท่ีก าจดัความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ท่ียงัเหลืออยู่ให้หมดไป เหลือ
เฉพาะความถ่ีเสียง   
 ทรานซิสเตอร์ Q2 และตวัตา้นทาน R3 ต่อวงจรร่วมกนัเป็นวงจรขยายความถ่ีเสียง ท าการขยายความถ่ีเสียงให้มีความแรง
มากขึ้น        
 การท างานของวงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบ TRF อธิบายได ้ดงัน้ี  
 สายอากาศรับสัญญาณความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ทุกสถานีเขา้มาท่ี L1  ตวั L1 ท าการเหน่ียวน าความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ 
AM ทุกสถานีไปให้วงจรปรับเลือกความถ่ีวิทยุท่ี 1 ประกอบดว้ย L2, C1 ท่ีต่อเป็นวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน  เลือกความถ่ีวิทยุ
คล่ืนพาห์ AM ท่ีตอ้งการเพียง 1 สถานีตรงกบัค่าความถ่ีเรโซแนนซ์ของวงจร การปรับเลือกค่าความถ่ีเรโซแนนซ์ปรับเปล่ียนท่ีตวั 
C1 ส่งผา่นความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ท่ีรับเขา้มาไปให้วงจรขยายความถ่ีวิทย ุประกอบดว้ยตวั Q1, R1, R2 และ C2 ขยายสัญญาณความถ่ี
วิทยุคล่ืนพาห์ AM ท่ีรับเข้ามาให้มีความแรงมากขึ้น ส่งต่อความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ท่ีขยายแล้วไปให้ภาคปรับเลือกความถ่ีวิทยุท่ี 2 



ประกอบดว้ย L3, C3 ท่ีต่อเป็นวงจร เรโซแนนซ์แบบขนาน  มีค่าการตอบสนองความถ่ีวิทยุค่าเดียวกบัภาคปรับเลือกความถ่ีวิทยุท่ี 
1 เหน่ียวน าผ่านตวั L4 ส่งต่อไปให้ตวั D1 ท าหน้าท่ีเป็นวงจรดีเทกเตอร์ ท าการตดัสัญญาณความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์ AM ท่ีรับมาซีก
ลบทิ้งไป เหลือซีกบวกส่งออกเอาตพุ์ต ไปให้ตวั C5 ท าหน้าท่ีเป็นวงจรกรองความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์ AM ท่ีติดมาดว้ยออกไป เหลือ
เฉพาะความถ่ีเสียงส่งไปให้วงจร ขยายเสียงประกอบดว้ยตวั Q2 และ R3  ท าการขยายสัญญาณเสียงในรูปสัญญาณไฟฟ้าให้แรง
มากขึ้นส่งต่อไปหูฟัง ไดอะแฟรมหูฟังเกิดการส้ันตามจงัหวะความถ่ีเสียง เป็นสัญญาณเสียงเหมือนทางดา้นเคร่ืองส่งท่ีส่งมา 
 นอกจากนั้ นยงัสร้างวงจรด้วย IC ภาครับขึ้นมาใช้งานกับเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบ TRF โดยเฉพาะ ได้แก่เบอร์ 
ZN414Z โครงสร้างภายในตวั IC เบอร์ ZN414Z แสดงดงัรูปท่ี 4.7  
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รูปท่ี 4.7 โครงสร้างภายในตวั IC เบอร์ ZN414Z ใชใ้นวงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบ TRF 

 จากรูปท่ี 4.7 แสดงโครงสร้างภายในตวั IC เบอร์ ZN414Z ใชใ้นวงจรเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบ TRF ท าหน้าท่ีเป็น
ภาคขยายสัญญาณความถ่ีวิทยุให้แรงขึ้น ภายในประกอบดว้ยภาคขยายความถ่ีวิทยุ (RF) หลายภาค พร้อมทั้งมีวงจรดีเทกเตอร์ ท า
การตดัสัญญาณความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ท่ีรับเขา้มาออกไปซีกหน่ึงให้เรียบร้อย ส่งความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ซีกท่ีเหลือออก
เอาต์พุต ตัว IC มีขาต่อใช้งาน 3 ขา เช่นเดียวกับทรานซิสเตอร์ ท าให้สะดวกในการต่อใช้งาน สามารถใช้ได้กับแหล่งจ่าย
แรงดนัไฟฟ้าค่าต ่าเพียง 1.5 V เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบ TRF ใช้ตวั IC เบอร์ ZN414Z ประกอบร่วมวงจรใช้งาน แสดงดงัรูปท่ี 
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รูปท่ี 4.8 วงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบ TRF ใชต้วั IC เบอร์ ZN414Z ประกอบร่วมวงจรใชง้าน 
 

 จากรูปท่ี 4.8 แสดงวงจรเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบ TRF ใช้ตัว IC เบอร์ ZN414Z เข้ามา ร่วมท างานในวงจร
เคร่ืองรับวิทย ุAM อุปกรณ์ประกอบวงจรแต่ละส่วนท าหนา้ท่ี ดงัน้ี  
 ตวั L1, C1 ต่อเป็นวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน ท าหนา้ท่ีเลือกความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์ AM ท่ีตอ้งการเพียง 1 สถานีตรงกบั



ค่าความถ่ีเรโซแนนซ์ของวงจร โดย L1 ยงัท าหน้าท่ีเป็นสายอากาศเคร่ืองรับวิทยุ  รับสัญญาณความถ่ีวิทยุ AM ทุกสถานีท่ีรับได ้
ตวั C1 ปรับเปล่ียนค่าได ้เพื่อปรับเลือกความถ่ีวิทย ุAM ให้ผา่นไปไดเ้พียง 1 สถานี ท่ีตรงกบัค่าความถ่ีเรโซแนนซ์ของวงจร  
 ตวั IC เบอร์ ZN414Z (U1) ท าหน้าท่ีเป็นภาคขยายสัญญาณความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ท่ีรับเขา้มาให้แรงขึ้น ภายใน
ประกอบดว้ยภาคขยายความถ่ีวิทย ุ(RF) หลายภาค พร้อมทั้งมีวงจรดีเทกเตอร์ประกอบร่วมดว้ย  
 ตวั R1, C2 เป็นตวัก าหนดการลดไบแอสท่ีจะป้อนให้อินพุตขา 2 ตวั U1          
 ตวั C3 ท าหน้าท่ีเป็นวงจรกรองความถ่ีวิทยุ  โดยการก าจดัความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ท่ียงัเหลืออยู่ให้หมดไป เหลือ
เฉพาะความถ่ีเสียงออกมา  
 ตวั C4 ท าหน้าท่ีเป็นวงจรเช่ือมต่อสัญญาณเสียงท่ีส่งมาจากตวั U1 ให้ผ่านไป และป้องกนัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงไม่ให้
ผา่น    
 ตวั R2 ท าหนา้ท่ีเป็นวงจรก าหนดแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายให้ตวั U1 ท างาน     
 ตวั Q1, R3, R4, และ R5 ท าหนา้ท่ีเป็นวงจรขยายสัญญาณเสียง  
 ตวั VR1 ท าหนา้ท่ีเป็นวงจรควบคุมความดงัเสียง (Volume Control) ปรับเร่งลดความดงัเสียงท่ีส่งไปให้หูฟัง      
 ตวั C5 ท าหน้าท่ีเป็นวงจรเช่ือมต่อสัญญาณเสียงท่ีส่งมาจากภาคขยายเสียง ให้ผ่านไปให้หูฟัง และป้องกนัแรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรงไม่ให้ผา่น    
 การท างานของวงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบ TRF ใชต้วั IC เบอร์ ZN414Z ร่วมท างาน อธิบายได ้ดงัน้ี  
 สายอากาศรับสัญญาณความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ทุกสถานีเข้ามาท่ี L1 ไปตกคร่อมวงจรปรับเลือกความถ่ีวิทย ุ 
ประกอบดว้ย L1, C1 ท่ีต่อเป็นวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน  เลือกความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ท่ีต้องการเพียง 1 สถานีตรงกับ
ค่าความถ่ีเรโซแนนซ์ของวงจร การปรับเลือกค่าความถ่ีเรโซแนนซ์ปรับเปล่ียนท่ีตวั C1 ส่งผ่านความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ท่ีรับเขา้มาไป
ให้ตวั U1 ท่ีขา 2 ท าการขยายความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ท่ีรับเขา้มาให้มีความแรงมากขึ้น ส่งต่อความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ต่อให้วงจรดี
เทกเตอร์ ท าการตดัสัญญาณความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ท่ีรับมาซีกลบทิ้งไป เหลือซีกบวกส่งออกเอาต์พุตท่ีขา 3 ของตวั U1 ไปให้
ตวั C3 ท าหน้าท่ีเป็นวงจรกรองความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM ท่ีติดมาดว้ยออกไป เหลือเฉพาะความถ่ีเสียงส่งต่อไป ผ่านตวั C4 เป็น
วงจรเช่ือมต่อสัญญาณเสียงไปให้วงจรขยายเสียงประกอบด้วยตัว Q1, R3, R4, และ R5 ท าการขยายสัญญาณ เสียงในรูป
สัญญาณไฟฟ้าให้แรงมากขึ้นส่งผ่านตัว C5  เป็นวงจรเช่ือมต่อสัญญาณเสียงไปหูฟัง ไดอะแฟรมหูฟังเกิดการส้ันตามจงัหวะ
ความถ่ีเสียง เป็นสัญญาณเสียงเหมือนทางดา้นเคร่ืองส่งท่ีส่งมา สามารถปรับเร่งลดความดงัเสียงท่ีจ่ายให้หูฟังไดโ้ดยปรับท่ีโวลุ่ม 
VR1      
 ขอ้เสียของเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบ TRF  คือ มีความยุ่งยากในการจดัสร้างและจดัการระบบมาก โดยตอ้งใช้วงจร
ปรับเลือกความถ่ีจ านวนมากชุดเพ่ือให้แยกสัญญาณไดดี้ขึ้น การเพ่ิมการขยายสัญญาณความถ่ีวิทยุให้แรงขึ้นเพ่ือเพ่ิมความไวใน
การรับคล่ืนได้ดีขึ้นท าได้ยากและมีขีดจ ากัด เพราะถ้าขยายมากเกินไปเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบ TRF จะถ่ายทอดสัญญาณ
ออกอากาศไปแทน เกิดการรบกวนกบัเคร่ืองรับวิทยุ AM เคร่ืองใกลเ้คียง สัญญาณเสียงท่ีรับไดแ้ต่ละสถานีมีความดงัของสัญญาณ
ไม่เท่ากันดังบ้างเบาบ้างแตกต่างกันไป ตามความแรงของสัญญาณคล่ืนวิทยุ AM ท่ีรับได้ รับสัญญาณคล่ืนวิทยุได้แรงได้
สัญญาณเสียงดงัแรง รับสัญญาณคล่ืนวิทยไุดเ้บาไดสั้ญญาณเสียงดงัเบา ท าให้ทุกสถานีท่ีรับไดมี้ความดงัของเสียงออกมาแตกต่างกนั 
เกิดความยุง่ยากในการปรับความดงัเสียง  

4.4     เครือ่งรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์  
 

 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ เป็นเคร่ืองรับวิทยุท่ีถูกพฒันาขึ้นมาจากเคร่ืองรับวิทย ุAM เลือกความถ่ี
วิทยุ (TRF) ให้มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งดา้นความไวในการรับสัญญาณ ดา้นแยกรับสัญญาณแต่ละสถานี ดา้นวงจรปรับเลือกรับความถ่ี
วิทยุ ดา้นการรบกวนเคร่ืองรับวิทยุใกลเ้คียง และดา้นความดงัของสัญญาณเสียงท่ีรับได้แตกต่างกนั เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบน้ี



นิยมเรียกว่า เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮท (Superhet AM Receiver)  เป็นเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบท่ีนิยมใช้งาน
อยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั ดว้ยคุณสมบติัท่ีดีหลายประการ ดงัน้ี  
 1. มีความไวในการับสัญญาณวิทยแุต่ละสถานีดี สามารถรับสัญญาณสถานีเบาๆ ได ้

 2. แยกการรับสัญญาณไดดี้ เลือกรับความถ่ีสถานีท่ีตอ้งการได ้ 
 3. ไม่เกิดการรบกวนกบัเคร่ืองรับวิทยท่ีุอยูใ่กลเ้คียง  
 4. สัญญาณท่ีรับไดมี้ความชดัเจนดี ไม่ผิดเพ้ียน 

 5. มีระดบัความดงัของสัญญาณเสียงท่ีรับไดทุ้กสถานีใกลเ้คยีงกนั 

 6. สามารถน าหลักการของซูเปอร์เฮทไปพัฒนาใช้งานกับระบบส่ือสารด้วยคล่ืนวิทยุแบบอื่นๆ ได้ เช่น เคร่ืองรับ
วิทยกุระจายเสียง FM เคร่ืองรับโทรทศัน์ และเคร่ืองรับส่งวิทยส่ืุอสารชนิดต่างๆ เป็นตน้ 

 หลกัการท างานของเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ เป็นดงัน้ี       
 1. น าสัญญาณความถ่ีวิทยจุากสถานีท่ีรับเขา้มา  กบัสัญญาณความถ่ีวิทยท่ีุถูกก าเนิดขึ้นมาภายในเคร่ืองรับวิทยไุปท าการ
เฮเทอโรดายน์ (Heterodyne) กนั ภาคเฮเทอโรดายน์น้ีถูกเรียกว่าภาคมิกเซอร์  
 2. วงจรปรับเลือกความถ่ีวิทยุ  ถูกติดตั้งไวใ้นส่วนก่อนหนา้ภาคท่ีจะท าเฮเทอโรดายน์เท่านั้น และตอ้งให้ท าการเลือกรับ
สัญญาณวิทยจุากสถานีส่งโดยตรง 
 3. หลงัจาการท าเฮเทอโรดายน์แลว้  จะถูกวงจรเลือกรับความถ่ีเลือกรับเฉพาะความถ่ีผลต่างมีค่าความถ่ีคงท่ีค่าหน่ึง เป็น
ความถ่ีท่ีสามารถผ่านเขา้ไปท างานไดใ้นเคร่ืองรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ ความถ่ีท่ีถูกใชง้านในเคร่ืองรับวิทยุแบบน้ี ใช้
เป็นความถ่ีผ่านเขา้เคร่ืองรับวิทยุของทุกสถานีตลอดย่านใช้งานของการส่งกระจายเสียง ดงันั้นจะสามารถสร้างวงจรเลือกรับ
ความถ่ีคงท่ี (Fixed Tune Circuit) ไวใ้นเคร่ืองรับวิทยแุบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ได ้ความถ่ีท่ีใชน้ี้ถูกเรียกว่าความถ่ีปานกลาง 
หรือ IF (Intermediate Frequency)  

 4. วงจรเลือกรับความถ่ี IF ถูกสร้างขึ้นอยา่งมิดชิดในกระป๋องโลหะ เพื่อช่วยป้องกนัการแพร่กระจายคล่ืนของความถ่ี IF 

ออกไปภายนอกได ้ช่วยป้องกนัการรบกวนกบัเคร่ืองรับวิทย ุAM ท่ีอยูใ่กลเ้คียงได ้

 5. ความถ่ี IF ท่ีใช้งานเป็นความถ่ีในย่านต ่ากว่าความถ่ีวิทยุท่ีใช้เป็นคล่ืนพาห์ของสถานีเคร่ืองส่งวิทยุ ดงันั้นในการ
แพร่กระจายคล่ืนความถ่ี IF ออกไป ก็จะไม่ท าให้เกิดการรบกวนกบัเคร่ืองรับวิทยท่ีุอยูใ่กลเ้คียง 
 6. การน าความถ่ี IF ไปใชใ้นเคร่ืองรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ สามารถสร้างวงจร ขยายสัญญาณความถ่ี IF ให้มี
อตัราการขยาย (Gain) สูงๆ ได ้และวงจรขยายสัญญาณท าไดง้่าย 
 เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ ตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการกิจการส่ือสาร หรือ FCC (Federal 

Communications Commission) เป็นหน่วยงานมาตรฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา  ก าหนดความถ่ีท่ีใช้ส่งคล่ืนวิทยุจาก
สถานีส่งวิทยุในช่วงความถ่ี 540 - 1,600 kHz ใช้ความถ่ีปานกลาง (IF) ท่ีค่า 455 kHz เป็นความถ่ีมาตรฐานทุกสถานีส่ง
วิทยกุระจายเสียง AM ท่ีรับเขา้เคร่ืองรับวิทย ุAM บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ แสดงดงัรูปท่ี 
4.9 
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รูปท่ี 4.9 บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน ์
 

 จากรูปท่ี 4.9 แสดงบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ แบ่งออกเป็นภาคการท างานต่างๆ 
แต่ละภาคมีหนา้ท่ีท างานอธิบายได ้ดงัน้ี  
 ภาคปรับเลือกความถี่วิทยุและขยาย หรือจูน RF และขยาย ท าหน้าท่ีก าหนดเลือกความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ท่ีส่งมาเพียง 1 
สถานีผ่านไปได ้ ตามการปรับเลือกสถานีของผูฟั้ง ความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ค่าอื่นๆ ท่ีไม่ตอ้งการจะถูกก าจดัทิ้งไป และน าความถ่ี
วิทยคุล่ืนพาห์ท่ีรับไดไ้ปท าการขยายสัญญาณให้มีความแรงมากขึ้นก่อนส่งต่อไป   
 ภาคโลคอลออสซิลเลเตอร์ (Local Oscillator) ท าหน้าท่ีผลิตความถ่ีวิทยุขึ้นมา มีค่า ความถ่ีและความแรงคงท่ี
ตลอดเวลา ค่าความถ่ีท่ีผลิตขึ้นมาน้ีสามารถเปล่ียนแปลงค่าไปตามการปรับเลือกความถ่ีวิทยุของสถานี (RF) ท่ีรับเขา้มา โดย
ความถ่ีโลคอลออสซิลเลเตอร์ (LO) จะถูกผลิตขึ้นมามีค่าความถ่ีสูงกว่าความถ่ีของสถานีวิทย ุ(RF) ท่ีรับเขา้มา เท่ากบัความถ่ีปาน
กลาง (IF) คือ 455 kHz เสมอ เช่น ภาคปรับเลือกความถ่ีวิทยุรับความถ่ี RF เข้ามา 1,000 kHz ความถ่ี LO จะถูกผลิตขึ้นมา
เท่ากบั 1,455 kHz เป็นตน้ ค่าความถ่ี LO น้ีสามารถหาไดจ้ากสูตร ดงัน้ี  
 

      fLO =  fRF + fIF           
 แทนค่า     fLO =  1,000 kHz + 455 kHz =  1,455 kHz  
 

 ภาคมิกเซอร์ ท าหน้าท่ีผสมคล่ืนความถ่ีวิทยุท่ีรับเขา้มาจากภาคปรับเลือกความถ่ีวิทยุ (fRF) และภาคโลคอลออสซิลเล
เตอร์ (fLO) ความถ่ีวิทยท่ีุถูกผสมในภาคน้ีไดอ้อกมาหลายค่า ดงัน้ี 

  1. ความถ่ีวิทยจุากสถานีวิทยท่ีุรับเขา้มา (fRF)  
  2. ความถ่ีวิทยท่ีุผลิตขึ้นมาจากภาคโลคอลออสซิลเลเตอร์ (fLO)  
  3. ความถ่ีวิทยุผลบวกระหว่างความถ่ีวิทยุจากสถานีวิทยุท่ีรับเข้ามา (fRF)  กับความถ่ีวิทยุท่ีผลิตขึ้นมาจาก
ภาคโลคอลออสซิลเลเตอร์ (fLO) ไดค้วามถ่ีวิทยอุอกมาเป็น (fLO + fRF)  
  4. ความถ่ีวิทยุผลต่างระหว่างความถ่ีวิทยุจากสถานีวิทยุท่ีรับเข้ามา (fRF)  กับความถ่ีวิทยุท่ีผลิตขึ้นมาจาก
ภาคโลคอลออสซิลเลเตอร์ (fLO) ไดค้วามถ่ีวิทยุออกมาเป็น (fLO - fRF) ค่าความถ่ีวิทยุผลต่างน้ีเองเป็นค่าความถ่ีปานกลาง (fIF) ท่ี
ถูกน าไปใชง้าน สามารถหาไดจ้ากสูตร ดงัน้ี   
 

       fIF =  fLO - fRF =  455 kHz  
 

 ภาคขยายความถี่ปานกลาง หรือภาคขยาย IF ท าหน้าท่ีก าหนดให้เฉพาะค่าความถ่ีปานกลาง (fIF) ผ่านเขา้มา โดยวงจร
เลือกรับความถ่ีปานกลาง (จูน IF) น าความถ่ีน้ีไปท าการขยายสัญญาณให้แรงมากขึ้นโดยไม่เกิดความผิดเพ้ียน โดยปกติภาคขยาย
ความถ่ีปานกลางจะมีมากกว่า 1 ภาคขึ้นไป    
 ภาคดีเทกเตอร์และกรองความถี่ ท าหน้าท่ีตดัสัญญาณความถ่ี IF ออกซีกหน่ึง อาจเป็นซีกบวกหรือซีกลบก็ได ้ท าการ
กรองความถ่ี IF ทิ้งไป ให้เหลือเฉพาะความถ่ีเสียง (AF) ส่งต่อไปภาคขยายเสียง และมีบางส่วนของสัญญาณเสียงจะถูกวงจร
กรองความถ่ีท าให้เป็นแรงดนั ไฟฟ้ากระแสตรงพล้ิว ส่งป้อนกลบัไปให้อินพุตภาคขยาย IF หรืออาจถึงภาคมิกเซอร์ดว้ย เพื่อ
ควบคุมอตัราขยายสัญญาณโดยอตัโนมติั ท าให้ความแรงของสัญญาณความถ่ีวิทยุและความถ่ี IF แต่ละสถานีท่ีรับได้ส่งออกมามี
ระดบัใกลเ้คียงกนั เรียกการควบคุมโดยอตัโนมติัน้ีว่า การควบคุมอตัราขยายอตัโนมติั (Automatic Gain Control ; AGC)  
 ภาคขยายเสียง ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณเสียงท่ีรับมาจากภาคดีเทกเตอร์ให้มีความแรงมากขึ้น โดยสัญญาณเสียงท่ีถูก
ขยายยงัมีรูปสัญญาณคงเดิมไม่ผิดเพ้ียนไป  ส่งต่อไปขบัล าโพงให้เปล่งเสียงในรูปอากาศส่ันสะเทือนท่ีหูคนไดย้ินออกมา  
 แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า (Power Supply) เป็นแหล่งก าเนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง  และกระแสไฟฟ้ากระแสตรง
ออกมา ตามความตอ้งการของวงจร  แหล่งจ่ายท่ีใชง้านแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกอาจใชแ้บตเตอร่ี (ถ่านไฟฉาย) จ่าย
ให้วงจรโดยตรง ส่วนท่ีสองโดยการน าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีใชต้ามบา้นเรือนมาแปลงให้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง



จ่ายให้วงจร      

4.5     บทสรุป    
 

 เคร่ืองรับวิทย ุAM คือ เคร่ืองรับวิทยุท่ีสามารถใชรั้บสัญญาณวิทยท่ีุส่งมาจากเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง AM เพื่อรับฟัง
ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งกระจายเสียงมาได ้เคร่ืองรับวิทยุ AM ถือไดว่้าเป็นเคร่ืองรับวิทยุแบบเร่ิมตน้ท่ีถูกสร้างขึ้นมาใชง้าน สามารถ
สร้างเคร่ืองรับวิทยุขึ้นมาใชง้านไดโ้ดยง่าย เพียงใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เพียงไม่ก่ีช้ินมาประกอบวงจรร่วมกนั ก็สามารถรับฟัง
วิทยุกระจายเสียงในระบบ AM ได ้และยงัไดมี้การพฒันาระบบเคร่ืองรับวิทยุ AM อย่างต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั แบ่งการ
พฒันาเคร่ืองรับวิทยุ AM ออกไดเ้ป็น 3 แบบ คือ เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบเบ้ืองตน้ เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบเลือกความถ่ีวิทยุ และ
เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์  
 เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบเบ้ืองตน้ เป็นเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบท่ีสร้างขึ้นมาใชง้านไดง้่าย มีส่วนประกอบของวงจรไม่
มาก แต่มีคุณภาพในการท างานต ่า สัญญาณเสียงท่ีรับออกมาไดเ้บา ไม่มีวงจรขยายสัญญาณเสียง ท าให้การรับฟังสัญญาณเสียงตอ้ง
ใชหู้ฟังขนาดเล็กช่วยในการรับฟัง ส่วนประกอบของเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ สายอากาศรับคล่ืนวิทย ุ
ภาคปรับเลือกความถ่ีวิทยแุต่ละสถานี ภาคดีเทกเตอร์  ภาคกรองความถ่ีวิทย ุและหูฟัง 
 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเลือกความถ่ีวิทยุ (TRF)  เป็นเคร่ืองรับวิทยท่ีุพฒันาขึ้นมาจากเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบเบ้ืองตน้ 
โดยเพ่ิมภาคปรับเลือกความถ่ีวิทยุตั้งแต่ 1 ภาคขึ้นไป เพ่ือท าให้การรับคล่ืนวิทยุแต่ละสถานีมีคุณภาพมากขึ้น และความถ่ีวิทยุ
คล่ืนพาห์สถานีท่ีรับไดมี้ความแรงเพ่ิมขึ้น เพ่ิมภาคขยายเสียง เพื่อให้สัญญาณเสียงท่ีไดอ้อกมามีความแรงมากพอสามารถขบัล าโพงให้
เกิดเสียง 
 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ เป็นเคร่ืองรับวิทยุท่ีถูกพฒันาขึ้นมาจากเคร่ืองรับวิทย ุAM เลือกความถ่ี
วิทยุ (TRF) ให้มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งดา้นความไวในการรับสัญญาณ ดา้นแยกรับสัญญาณแต่ละสถานี ดา้นวงจรปรับเลือกรับความถ่ี
วิทยุ ดา้นการรบกวนเคร่ืองรับวิทยุใกลเ้คียง และดา้นความดงัของสัญญาณเสียงท่ีรับไดแ้ตกต่างกนั เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบน้ี
นิยมเรียกว่า เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮท เป็นเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบที่นิยมใชง้านแพร่หลายในปัจจุบนั ดว้ยคุณสมบติั
ท่ีดีหลายประการ ดงัน้ี มีความไวในการับสัญญาณวิทยแุต่ละสถานีดี สามารถรับสัญญาณสถานีเบาๆ ได ้แยกการรับสัญญาณไดดี้ 
เลือกรับความถ่ีสถานีท่ีตอ้งการได ้ไม่เกิดการรบกวนกบัเคร่ืองรับวิทยท่ีุอยู่ใกลเ้คียง สัญญาณท่ีรับไดมี้ความชดัเจนดี ไม่ผิดเพ้ียน 
มีระดบัความดงัของสัญญาณเสียงท่ีรับไดทุ้กสถานีใกลเ้คียงกนั และสามารถน าหลกัการซูเปอร์เฮทไปพฒันาใชง้านกบัระบบส่ือสาร
ดว้ยคล่ืนวิทยุแบบอื่นๆ ได ้เช่น เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียง FM  เคร่ืองรับโทรทศัน์ และเคร่ืองรับส่งวิทยส่ืุอสารชนิดต่าง ๆ  เป็น
ตน้ 

 
 
 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (30นาท ี) 
1. ผูส้อนจดัเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะน า

รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้
กบัวิชา เคร่ืองรับวิทย ุ

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  (30 นาที ) 
1. ผูเ้รียนหนังสือและฟังผูส้อนแนะน ารายวิชา  

วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้กับวิชา 
เคร่ืองรับวิทย ุ



2. ผูส้อนช้ีแจงหวัขอ้การเรียนและจุดประสงค์
การเรียนประจ าหน่วยท่ี 4  เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบ
ต่าง ๆ 

3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบต่าง ๆ 

  
2.  ข้ันให้ความรู้ 120 นาที) 

1. ผูส้อนเปิดงานน าเสนอวิชา เคร่ืองรับวิทยุ 
หน่วยท่ี 4 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบต่าง ๆ 

2. ผูส้อนให้ผูเ้รียนเปิดเอกสารประกอบการ
สอนวิชา เคร่ืองรับวิทยุ หน่วยท่ี 4 เคร่ืองรับวิทยุ AM 
แบบต่าง ๆ 

3. ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถามในข้อ
สงสัยเม่ืออธิบายเน้ือหาในหน่วยเรียนจบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. ผู ้เรียนฟังผู ้สอนแจ้งหัวข้อการเรียนและ
จุดประสงค์การเรียนประจ าหน่วยท่ี 4 เคร่ืองรับวิทย ุ
AM แบบต่าง ๆ 

3. ผูเ้รียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบต่าง ๆ 

 
2.  ข้ันให้ความรู้ (120นาที ) 
           1.ผูเ้รียนตั้งใจศึกษาเน้ือหาจากงานน าเสนอวิชา 
เคร่ืองรับวิทย ุหน่วยท่ี 4 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบต่าง ๆ 
          2.ผู ้เรียนฟังผูส้อนอธิบายและช้ีแจงพร้อมเปิด
เอกสารวิชา เคร่ืองรับวิทยุ หน่วย 4 เคร่ืองรับวิทยุ AM 
แบบต่าง ๆ 
           3.ผูเ้รียนซกัถามผูส้อนหากมีขอ้สงสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 60 นาที ) 

1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหัด หน่วยท่ี 4 
2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าใบงานท่ี 4 

 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 60 นาที ) 
1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 4 

           2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าใบงานท่ี 4 
 



4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 90 นาที ) 
1. ผูส้อนร่วมกบัผูเ้รียนทบทวนความเขา้ใจและ

สรุปเน้ือหาในหน่วยท่ี 4 เคร่ืองรับวิทยAุM แบบต่าง ๆ 
2. ผู ้สอนให้ผู ้เรียนท าแผนผังความคิดสรุป

เน้ือหาหน่วยท่ี 4 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบต่าง ๆ 
 
 

(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-6) 
 

(รวม 300 นาที หรือ 5 คาบเรียน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 90 นาที ) 
1. ผูเ้รียนร่วมกบัผูส้อนทบทวนความเขา้ใจและ

สรุปเน้ือหาในหน่วยท่ี 4 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบต่าง ๆ 
2. ผู ้ เรี ยนท าแผนผังความคิ ดส รุป เน้ื อห า      

หน่วยท่ี 4 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบต่าง ๆ 
 
 

 
(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
ก่อนเรียน  

1. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั  เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบต่าง ๆ 
 

ขณะเรียน 



1. ท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 4 
2. ท าใบงานท่ี 4 

 

 หลงัเรียน 
1. ท าแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 4 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 4 
2. ใบงานท่ี 4 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบต่าง ๆ 
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา เคร่ืองรับวิทย ุ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 1-6) 

2. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 4 ใชข้ั้นประยกุตใ์ชข้อ้ 3 
4. ใบงานท่ี 4 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบต่าง ๆ 
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 4 ใชข้ั้นสรุปและประเมินผลขอ้ 2 



 
 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 

1. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
2. วีดีทศัน์  
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  
4. งานน าเสนอ  

 
ส่ือของจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุด 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

 
    นอกสถานศึกษา 

ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ในทอ้งถ่ิน 
 

 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืน 
 

1. บูรณาการกบัวิชาภาษาไทย เร่ือง  คล่ืนวิทยแุละความถี่ใชง้านในการรับ - ส่งวิทย ุ      และ หลกัการ
ส่ง - รับวิทย ุ  

2. บูรณาการกบัวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การก าเนิดความถี่และการผสมคลื่นวิทยุ  เคร่ืองรับวิทย ุAM 
แบบต่างๆ  เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์   เคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์  
เคร่ืองรับวิทย ุAM / FM และการขยายเสียง 

3. บูรณาการกบัวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการเรียนรู้ 

• หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ก่อนเรียน  
1. ฟังความคิดเห็นเก่ียวกบั เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบต่าง ๆ 

 

ขณะเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 4 
2. ตรวจใบงานท่ี 4 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบต่าง ๆ 

 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 4 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี  4 
2. ใบงานท่ี 4 หน่วยท่ี 4 
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะที่พงึประสงค์ 
ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบต่าง ๆ 
1. เพื่อใหมี้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองรับวิทย ุAM (ด้านพุทธิพิสัย) 
2. เพื่อใหมี้ทกัษะเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้(ด้านทักษะพิสัย) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเลือกความถี่วิทย ุ(TRF) (ด้านทักษะพิสัย) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์  (ด้านทักษะพิสัย) 
 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 
น าเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบต่าง ๆ ไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม 
 

สมรรถนะการขยายผล 
ความสอดคล้อง 

จากการเรียนสัปดาห์ท่ี 5-6  เร่ือง หลักการรับ – ส่งวิทยุ  ผูเ้รียนจะมีความรู้เก่ียวกับจากท่ีกล่าวมาแล้วเป็น
เบ้ืองตน้ใน หน่วยท่ี 3 การส่ือสารโดยใชค้ล่ืนวิทยุนบัว่าเป็นการส่ือสารท่ีมีความส าคญัมาก ถูกน าไปใชง้านอย่าง
กวา้งขวางแพร่หลาย เพราะสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไปไดใ้นระยะทางไกลแบบไร้สาย โดยไม่ตอ้งส้ินเปลืองสาย
ส่งสัญญาณ ช่วยแกปั้ญหาการส่ือสารทางสายท่ีไม่สามารถใช้ไดใ้นบางพื้นท่ี จากสาเหตุไม่คุม้ค่าในดา้นการ
ลงทุน เกิดความยุ่งยากในการดูแลรักษาและการซ่อมบ ารุง การส่ือสารโดยใช้คล่ืนวิทยุสามารถส่งขอ้มูลข่าวสาร
ไปไดใ้นระยะทางไกลมากขึ้น โดยไม่เกิดการลดทอนหรือสูญหายไประหว่างทาง สามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไปได้
จ านวนมากในแต่ละคร้ัง เกิดความประหยดัทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย มีความรวดเร็วในการเดินทาง และไม่เกิดความ
ผิดพลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  อธิบายพฒันาการของเคร่ืองรับวิทย ุAM ได ้

1. วิธีการประเมิน              :   ทดสอบ                                                                                                                                                
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :   อธิบายพฒันาการของเคร่ืองรับวิทย ุAM ได ้จะได ้2 คะแนน 

•  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  ฝึกหดัทกัษะเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้ได ้
1. วิธีการประเมิน              :   ทดสอบ                                                                                                                                                
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :   ฝึกหดัทกัษะเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้ จะได ้2 คะแนน 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3 ฝึกหดัทกัษะเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเลือกความถี่วิทย ุ(TRF) ได ้
1. วิธีการประเมิน              :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน     :    ฝึกหดัทกัษะเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเลือกความถี่วิทย ุ(TRF)   
                                                 จะได ้3  คะแนน                                                  

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4  ฝึกหดัทกัษะเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ ได ้
1. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    ฝึกหดัทกัษะเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์  ได ้

                                                  จะได ้ 3 คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัด  หน่วยท่ี  4 
 

ตอนที่ 1 เขียนเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 

1. ผูค้ิดคน้ระบบวิทยโุทรเลขเป็นคนแรกคือใคร 
ก. โทมสั เอดิสัน     ข. ลี เดอ ฟอเรส 

ค. แฟรงก ์คอนราด   ง. กูกลิเอลโม มาร์โคนี 

2. 

L2L1 C1 C2

D1

T1

 

จากรูป เป็นวงจรเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบใด  
ก. วิทยแุร่  
ข. เลือกความถ่ีวิทย ุ 
ค. เลือกรับสถานีวิทย ุ 
ง. ซูเปอร์เฮเทอโรดายน์  

3. จากรูปขอ้ 2. วงจรเลือกความถ่ีวิทยคุือขอ้ใด     
ก. L1      ข. L2, C1 

ค. L1, L2, C1    ง. L2, C1, D1 

4. จากรูปขอ้ 2. ตวั C2 ท าหนา้ท่ีอะไร   
ก. กรองความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์  ข. ก าจดัสัญญาณรบกวน  
ค. เพ่ิมความดงัเสียง    ง. ลดความดงัเสียง  

5. จากรูปขอ้ 2. ถา้ปลด C2 ออกจากวงจร จะเกิดผลเช่นไร   
ก. เสียงท่ีรับฟังไดจ้ากหูฟังดงัเบา  
ข. เสียงท่ีรับฟังไดจ้ากหูฟังดงัแรงขึ้น  
ค. ไม่ไดย้ินเสียงใดๆ ดงัออกมาท่ีหูฟัง  
ง. เสียงท่ีรับฟังไดจ้ากหูฟังมีสัญญาณรบกวนแทรกออกมา  

6. จากรูปขอ้ 2. สัญญาณท่ีผา่น D1 ก่อนจ่ายให้ C2 มีลกัษณะสัญญาณอยา่งไร     

ก. 
 

ข.  

ค. 
 

ง.     
 

7. 
      Z    
2-3 kW

ZN414Z

10 nF

+1.5 V

L1

R1 = 100 kW

100 nF

1 kW

C1 = 150 pF
C2

C3

470 nF

C4

R2

100 kW
R3

10 kW
R4

100 W
R5

250 W
VR1

BC547
Q1U1 3

1

2

470 nF

C5

 

จากรูป เป็นวงจรเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบใด  
ก. วิทยแุร่  
ข. เลือกความถ่ีวิทย ุ 
ค. เลือกรับสถานีวิทย ุ 
ง. ซูเปอร์เฮเทอโรดายน์  

8. จากรูปขอ้ 7. ตวั L1, C1 ท าหนา้ท่ีอะไร    



ก. ก าจดัสัญญาณรบกวน   ข. ป้องกนัสัญญาณรบกวน  
ค. สายอากาศเคร่ืองรับวิทย ุ  ง. ก าหนดความถ่ีวิทย ุAM ผา่น 1 ความถ่ี  

9. จากรูปขอ้ 7. ตวั U1 ท าหนา้ท่ีอะไร    
ก. ขยายสัญญาณความถ่ีปานกลาง  
ข. ขยายสัญญาณความถ่ีวิทย ุAM และดีเทกเตอร์  
ค. ขยายสัญญาณความถ่ีปานกลาง และดีเทกเตอร์  
ง. รับสัญญาณความถ่ีวิทย ุAM ทุกสถานีเขา้มาขยาย     

10. จากรูปขอ้ 7. ตวั C3 ท าหนา้ท่ีอะไร   
ก. ก าจดัสัญญาณรบกวน    ข. เช่ือมต่อสัญญาณเสียง 
ค. กรองความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์  ง. ป้องกนัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ตอนที่ 2 อธิบายให้ไดใ้จความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

 

1. บอกหลกัการท างานของเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้มาใหเ้ขา้ใจ พร้อมวาดรูปประกอบ  
2. บอกหลกัการท างานของเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเลือกความถ่ีวิทย ุ(TRF) มาให้เขา้ใจ พร้อมวาดรูปประกอบ  
3. วาดวงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเลือกความถ่ีวิทย ุ(TRF) มา 1 วงจร พร้อมอธิบายการท างานมาให้เขา้ใจ     
4. บอกหลกัการท างานของเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์มาเป็นขอ้ๆ ให้เขา้ใจ  
5. เขียนบลอ็กไดอะแกรมการท างานของเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ พร้อมทั้งอธิบายการท างานมาให้เขา้ใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ใบงานใบงาน  
44  

เคร่ืองรับวิทย ุเคร่ืองรับวิทย ุAAMM  แบบเบ้ืองตน้แบบเบ้ืองตน้  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. ประกอบวงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้ได ้

2. แสดงวิธีวดัสัญญาณตามจุดต่างๆ ภายในวงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้ดว้ยออสซิลโลสโคปได ้  
3. มุ่งมัน่ตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบติังาน 

 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 

1. ไดโอดเจอร์เมเนียมเบอร์ OA47, 1N34 หรือ 1N60   เบอร์ใดเบอร์หน่ึง 1 ตวั     
2. ตวัเก็บประจุ 10 nF, ตวัเก็บประจุวาริเอเบิล 5 pF - 150 pF   ค่าละ 1 ตวั   
3. แกนเฟอร์ไรตย์าว 100 มม. เส้นผา่นศูนยก์ลาง 9 มม.   1 แท่ง   
4. ลวดทองแดงอาบน ้ายาเบอร์ 26 SWG พนับนแกนเฟอร์ไรต ์100 รอบ 1 ขด    
5. หูฟังคริสตอล        1 ตวั  
6. ออสซิลโลสโคปชนิด 2 เส้นภาพพร้อมสายโพรบ   1 เคร่ือง 
7. แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร     1 ชุด 

 

ล าดับข้ันการทดลอง  
 

 1. ประกอบวงจรตามรูปที่ 4.1  
 

L1
C1 C2

D1

                               20     
                              7     

     

                          
                  1     

        
 26 SWG

    100    
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(ก) วงจร 
 

(ข) โครงสร้างวงจร 

 

รูปที่ 4.1 วงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้   

 2. ใชหู้ฟังเสียบเขา้รูหู ฟังเสียงจากสถานีวิทยุท่ีรับได ้ถา้หากยงัไม่ไดย้นิเสียงให้ทดลองปรับเปลี่ยนค่าท่ี
ตวัเก็บประจุ C1 ค่อยๆ หมุนหาคล่ืนจากสถานีวิทยุอย่างชา้ๆ เม่ือพบสถานีวิทยใุห้ปรับรับสถานีวิทยุท่ีมีความดงั
และไดเ้สียงชดัเจนท่ีสุด  



 3. ในกรณีท่ีหมุนปรับหาคล่ืนจากสถานีวิทยุไปจนสุดทุกดา้น  และไม่พบสถานีวิทยุเลย เคร่ืองรับวิทยุ
เคร่ืองน้ีมีปัญหา ให้ตรวจสอบการต่อวงจรใหม่ ว่ามีส่วนบกพร่องหรือต่อวงจรผิดหรือไม่ หากวงจรถูกตอ้งไม่มี
ปัญหา ให้ทดลองปรับต าแหน่งของสายอากาศใหม่ หรือตรวจสอบการต่อลงกราวด์ว่ามีปัญหาหรือไม่ ทดสอบ
จนกวา่จะรับสัญญาณจากสถานีวิทยไุด ้ 
 4. หมุนปรับรับสถานีวิทยุท่ีดงัชดัเจนท่ีสุด ใชส้ถานีวิทยุน้ีในการทดสอบ ปลด C2 ออกจากวงจร อุปกรณ์ตวัอื่นๆ ยงั
ไวค้งเดิม   
 5. ปรับแต่งออสซิลโลสโคปให้พร้อมใชง้าน น าออสซิลโลสโคป CH1 วดัท่ีต าแหน่ง  เทียบกบักราวด ์(วดัความถ่ี
วิทยุคล่ืนพาห์ 1 สถานี) และออสซิลโลสโคป CH2 วดัท่ีต าแหน่ง  เทียบกบักราวด์ (วดัความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ท่ีถูกตดัซีก
ลบทิ้งไป)     
 6. ปรับแต่งออสซิลโลสโคปจนสามารถดูรูปสัญญาณไดช้ดัเจน ของแต่ละความถ่ีท่ีวดัค่า อ่านค่าสัญญาณทั้งความแรง
และเวลาไดง้่าย วดัรูปคล่ืนสัญญาณ ระดบัความแรงสัญญาณ และเวลาท่ีเกิดคล่ืนใน 1 รอบคล่ืนท่ีต าแหน่ง  และ  บนัทึก
ค่าต่างๆ และรูปร่างสัญญาณไวใ้นรูปท่ี 4.2 ต าแหน่ง  และ  ให้ชดัเจน มีต าแหน่งสัมพนัธ์กนัตามค่าท่ีวดัได ้     

 

ต าแหน่งท่ี 

 

VOLTS/DIV = ..................... 

TIME/DIV = ........................ 

แรงดนัไฟฟ้า = ..................... VP-P 

เวลา 1 รอบคล่ืน (t) = ................ 
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ต าแหน่งท่ี 

 

VOLTS/DIV = ..................... 

TIME/DIV = ........................ 

แรงดนัไฟฟ้า = ..................... VP-P 

เวลา 1 รอบคล่ืน (t) = ................ 

ต าแหน่งท่ี 

 

VOLTS/DIV = ..................... 

TIME/DIV = ........................ 

แรงดนัไฟฟ้า = ..................... VP-P 

เวลา 1 รอบคล่ืน (t) = ................ 
 

รูปที่ 4.2 สัญญาณความถ่ีวดัไดด้ว้ยออสซิลโลสโคป 
 

 7. ต่อ C2 เขา้วงจรตามเดิม  
 8. ยา้ยออสซิลโลสโคป CH2 วดัท่ีต าแหน่ง  ไปวดัท่ีต าแหน่ง  เทียบกบักราวด ์(วดัความถ่ีเสียง)     
 9. ปรับแต่งออสซิลโลสโคปจนสามารถดูรูปสัญญาณเสียงท่ีต าแหน่ง  ไดช้ัดเจน อ่านค่าสัญญาณเสียงทั้งความแรง
และเวลาไดง้่าย วดัรูปคล่ืนสัญญาณ ระดบัความแรงสัญญาณ และค่าเวลาท่ีเกิดคล่ืนใน 1 รอบคล่ืนท่ีต าแหน่ง  บนัทึกค่า
ต่างๆ และรูปร่างสัญญาณไวใ้นรูปท่ี 4.2 ต าแหน่ง  ให้ชดัเจน และมีต าแหน่งสัมพนัธ์กนัตามค่าท่ีวดัได ้     
 10. ฟังสัญญาณเสียงท่ีรับไดมี้ความดงัและความชดัเจนเป็นอยา่งไร .............................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 



 

 11 . ท ดลองป รับ เป ล่ี ยนการ รับสถานี วิท ยุอื่ น ๆ  มี ค วามดั งและความชัด เจนสม ่ า เสมอ เป็ น อย่ างไร 
.................................................................................................................................    
 

สรุปผลการทดลอง 
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ค าถามและการวิเคราะห์ 
 

 1. ความถ่ีท่ีก าเนิดขึ้นมาในวงจรตามรูปท่ี 4.1 แต่ละต าแหน่งเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ รับสถานีไดม้ากน้อยอย่างไร 
การรับสัญญาณเสียงไดแ้ต่ละสถานีเป็นอยา่งไร    
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 

รายช่ือสมาชิก 
             1……………………………………เลขท่ี…….    2……………………………………เลขท่ี……. 
             3……………………………………เลขท่ี…….    4……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คดิเห็น 
3 2 1 

1 เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจน (ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหา ความถูกตอ้ง  
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

    

2 รูปแบบการน าเสนอ     

3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

4 บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพูด  น ้ าเสียง  ซ่ึงท าให้ผูฟั้งมีความ
สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน     =   มีสาระส าคญัครบถว้นถูกตอ้ง  ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  คะแนน     =   สาระส าคญัไม่ครบถว้น  แต่ตรงตามจุดประสงค์ 
 1  คะแนน     =   สาระส าคญัไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
2.  รูปแบบการน าเสนอ 
 3  คะแนน   =   มีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม  มีการใชเ้ทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลยี     
                       ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ  น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
 2  คะแนน  =   มีเทคนิคการน าเสนอท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท่ีน่าสน ใจ  
   แต่ขาดการประยกุตใ์ช ้วสัดุในทอ้งถ่ิน         
      1  คะแนน  =  เทคนิคการน าเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 
3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน      =   สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2  คะแนน      =   สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 1  คะแนน      =   สมาชิกส่วนนอ้ยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.  ความสนใจของผูฟั้ง 
 3  คะแนน     =   ผูฟั้งมากกว่าร้อยละ 90  สนใจ และให้ความร่วมมือ 
 2  คะแนน      =   ผูฟั้งร้อยละ 70-90  สนใจ และให้ความร่วมมือ 
 1  คะแนน     =   ผูฟั้งนอ้ยกว่าร้อยละ 70  สนใจ และให้ความร่วมมือ 
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