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ช่ือเร่ือง   เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ จ านวนคาบ 5 
 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  
บอกโครงสร้างวงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทอยา่งถูกตอ้งเป็นล าดบั  

เร่ืองที่จะศึกษา 
        1. โครงสร้างวงจรเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮท 
        2. ภาคคอนเวอร์เตอร์ 
        3. ภาคความถ่ีปานกลาง (IF) 
        4. ภาคดีเทกเตอร์ 
        5. ภาค AGC (AVC) 
        6. ภาคขยายเสียง 

 
สาระส าคญั  
 จากท่ีกล่าวมาแลว้เป็นเบ้ืองตน้ในหน่วยท่ี 4 ของหลกัการท างานเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮเทอโร
ดายน์ หรือท่ีนิยมเรียกว่าเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮท ถือเป็นเคร่ืองรับวิทยุ AM ท่ีถูกสร้างขึ้นมาใช้งาน
อยา่งแพร่หลายตั้งแต่เร่ิมแรกถึงปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 



จุดประสงค์ทั่วไป 
1. เพื่อใหมี้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างวงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮท(ด้านพุทธิ

พิสัย) 
2. เพื่อใหมี้ทกัษะภาคคอนเวอร์เตอร์ (ด้านทักษะพิสัย) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะภาคความถี่ปานกลาง (IF)  (ด้านทักษะพิสัย) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะภาคดีเทกเตอร์ (ด้านทักษะพิสัย) 
5. เพื่อใหมี้ทกัษะภาค AGC (AVC) (ด้านทักษะพิสัย) 
6. เพื่อใหมี้ทกัษะภาคขยายเสียง (ด้านทักษะพิสัย) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1. อธิบายโครงสร้างวงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทได ้(ด้านพุทธิพิสัย) 
2. ฝึกหดัทกัษะภาคคอนเวอร์เตอร์ ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
3. ฝึกหดัทกัษะภาคความถี่ปานกลาง (IF)  ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
4. ฝึกหดัทกัษะภาคดีเทกเตอร์ ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
5. ฝึกหดัทกัษะภาค AGC (AVC) ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
6. ฝึกหดัทกัษะภาคขยายเสียงได(้ด้านทักษะพิสัย) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
5.1     โครงสร้างวงจรเครื่องรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮท   

 

 จากท่ีกล่าวมาแลว้เป็นเบ้ืองตน้ในหน่วยท่ี 4 ของหลกัการท างานเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ หรือท่ี
นิยมเรียกว่าเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮท ถือเป็นเคร่ืองรับวิทย ุAM ท่ีถูกสร้างขึ้นมาใชง้านอยา่งแพร่หลายตั้งแต่เร่ิมแรกถึง
ปัจจุบนั เม่ือน ามาแบ่งโครงสร้างในการท างานของเคร่ืองรับวิทยปุระเภทน้ี แบ่งออกไดเ้ป็นส่วนประกอบหลกั ดงัน้ี  
 1. ส่วนเปล่ียนความถ่ี (Frequency Converter)  หรือเรียกส้ันๆ ว่าภาคคอนเวอร์เตอร์ (Converter) ท าหน้าท่ี
เปล่ียนความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ของแต่ละสถานีวิทยุกระจายเสียง AM ให้เป็นความถ่ีปานกลาง (IF) ค่าเดียวกนัทุกสถานีท่ีความถ่ี 
455 kHz  
 2. ส่วนกรองและขยายความถ่ีปานกลาง (IF) ท าหนา้ท่ีก าหนดให้ความถ่ีปานกลาง (IF) 455 kHz ความถ่ีเดียวผ่านไป
ได ้และท าการขยายความถ่ีปานกลาง (IF) น้ีให้มีความแรงมากขึ้นมากพอท่ีจะน าไปใชง้าน  
 3. ส่วนตดัความถ่ีปานกลาง (IF) ออกไปซีกหน่ึงและกรองความถ่ี  หรือดีเทกเตอร์  ท าหน้าท่ีตดัความถ่ีปานกลาง (IF) 
ซีกบวกหรือซีกลบซีกใดซีกหน่ึงออกไป  พร้อมทั้งท าการกรองเอาความถ่ีปานกลาง (IF) ท่ีหลงเหลืออยู่ออกไป ให้เหลือเฉพาะ
ความถ่ีเสียงไปใชง้าน   
 4. ส่วนควบคุมอตัราขยายอตัโนมติั (AGC) ท าหน้าท่ีควบคุมและปรับระดบัความแรงของความถ่ีปานกลาง (IF) ท่ีถูก
ขยายส่งออกมามีระดบัความแรงใกลเ้คียงกนั เพื่อให้ไดสั้ญญาณเสียงท่ีรับไดมี้ระดบัความดงัใกลเ้คียงกนัทุกสถานี  
 5. ส่วนขยายสัญญาณเสียง ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณเสียงให้แรงท่ีสุด โดยสัญญาณเสียงท่ีถูกขยายแลว้ตอ้งไม่ผิดเพ้ียนไป 
ส่งไปขบัล าโพงให้เกิดเสียงออกมา    
 ท าให้เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮท นิยมน าไปใชง้านอยา่งกวา้งขวาง ดว้ยคุณสมบติัท่ีดีหลายประการ ไดแ้ก่ มีความ
ไวในการับสัญญาณวิทยุแต่ละสถานีดี แยกแยะการรับสัญญาณไดดี้ ไม่เกิดการรบกวนกบัเคร่ืองรับวิทยท่ีุอยู่ใกลเ้คียง สัญญาณท่ีรับ
ไดมี้ความชดัเจนดีไม่ผิดเพ้ียน และมีระดบัความดงัของสัญญาณเสียงท่ีรับไดทุ้กสถานีใกลเ้คียงกนั โครงสร้างเคร่ืองรับวิทยุ AM 

แบบซูเปอร์เฮทในรูปบลอ็กไดอะแกรม แสดงดงัรูปที่ 5.1 
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รูปท่ี 5.1 บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮท 
 

 จากรูปที่ 5.1 แสดงบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮท  ประกอบดว้ยภาคการท างาน ดงัน้ี  
 ภาคคอนเวอร์เตอร์ เป็นภาคท่ีรวมเอาภาคเลือกและขยายความถ่ีวิทยุ (RF) ภาคโลคอล ออสซิลเลเตอร์ (LO) และ
ภาคมิกเซอร์เขา้ดว้ยกนั  ท าหนา้ท่ีรับและเปล่ียนความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์สถานีวิทยกุระจายเสียง AM ทุกสถานี ให้เป็นความถ่ีใหม่ 4 
ความถ่ี ได้แก่ ความถ่ีวิทยุท่ีรับเข้ามา (fRF) ความถ่ีวิทยุท่ีผลิตขึ้นมาจากภาคโลคอลออสซิลเลเตอร์ (fLO) ความถ่ีวิทยุผลบวก



ระหว่างความถ่ีวิทยุจากสถานีวิทยุ (fRF) กับความถ่ีวิทยุผลิตขึ้นมาจากภาคโลคอลออสซิลเลเตอร์ (fLO) หรือ (fLO + fRF)  และ 
ความถ่ีวิทยุผลต่างระหว่างความถ่ีวิทยุจากสถานีวิทยุ (fRF) กบัความถ่ีวิทยุผลิตขึ้นมาจากภาคโลคอลออสซิลเลเตอร์ (fLO) หรือ 
(fLO - fRF) เป็นค่าความถ่ีปานกลาง (IF)  
 ภาคเลือกและขยาย IF ท าหน้าท่ีกรองความถ่ีปานกลาง (IF) 455 kHz ความถ่ีเดียวผ่านไปได ้และท าการขยายความถ่ีปาน
กลาง (IF) น้ีให้มีความแรงมากขึ้น  ภาคน้ีปกติจะมีหน่ึงภาคให้ไดค้วามถ่ีท่ีถูกตอ้งและความแรงท่ีพอเหมาะ  
 ภาคดีเทกเตอร์และกรองความถี่  ท าหน้าท่ีตัดความถ่ีปานกลาง (IF)  ซีกใดซีกหน่ึงออกไป ปกติใช้ไดโอดชนิด
ตอบสนองต่อความถ่ีสูงมาตดัความถ่ีปานกลาง (IF) พร้อมทั้งท าการกรองเอาความถ่ีปานกลาง (IF) ท่ีหลงเหลืออยู่ออกไป ให้
เหลือเฉพาะความถ่ีเสียงไปใชง้าน  
 ภาค AGC (ควบคุมอตัราขยายอตัโนมติั)  ท าหน้าท่ีน าสัญญาณเสียงบางส่วนจากภาคดีเทกเตอร์และกรองความถ่ี มา
แปลงเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DCV) ป้อนกลบัแบบลบกลบัมาควบคุมให้ภาคกรองและขยาย IF ท าการขยายความถ่ีปาน
กลาง (IF) ในลกัษณะการท างานตรงข้าม คือ เม่ือรับสัญญาณเข้ามาแรง ผ่านภาคดีเทกเตอร์และกรองความถ่ีได้สัญญาณ เสียง
ออกมาแรง ถูก AGC แปลงเป็นค่า DCV มาก ป้อนไปควบคุมภาคกรองและขยาย IF ให้ลดอตัราขยายลง หรือเม่ือรับสัญญาณ
เขา้มาเบา ผ่านภาคดีเทกเตอร์และกรองความถ่ีไดสั้ญญาณ เสียงออกมาเบา ถูก AGC แปลงเป็นค่า DCV น้อย  ป้อนไปควบคุม
ภาคกรองและขยาย IF ให้เพ่ิมอตัราขยายมากขึ้น ไดสั้ญญาณเสียงดงัออกมาใกลเ้คียงกนัทุกสถานี ภาคน้ีอาจเรียกว่า ภาคควบคุม
ระดบัเสียงอตัโนมติั (Automatic Volume Control ; AVC)  
 ภาคขยายเสียง ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณเสียงท่ีรับมาจากภาคดีเทกเตอร์ให้มีความแรงมากขึ้น โดยสัญญาณเสียงท่ีถูกขยาย
ออกมายงัมีรูปสัญญาณคงเดิมไม่ผิดเพ้ียนไป ปกติในภาคน้ี จะประกอบด้วยส่วนขยายเสียง 2 ชุด ชุดแรกเรียกว่า วงจรขับก าลัง 
(Driver Circuit) ชุดสองเรียกว่า วงจรขยายก าลงั (Power Amplifier Circuit) ส่งต่อสัญญาณเสียงท่ีขยายแลว้ไปขบัล าโพง
ให้เปล่งเสียงในรูปอากาศส่ันสะเทือนท่ีหูคนไดยิ้นออกมา       
 แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า เป็นแหล่งให้ก าเนิดแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง  และกระแสไฟฟ้ากระแสตรงออกมา ตามความ
ตอ้งการของวงจร แหล่งจ่ายท่ีใช้งานแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกอาจใช้แบตเตอร่ี (ถ่านไฟฉาย) จ่ายให้วงจรโดยตรง 
ส่วนท่ีสองโดยการน าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับท่ีใช้ตามบ้านเรือนมาแปลงให้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากวงจรเรียง
กระแสไฟฟ้า (Rectifier Circuit) จ่ายให้วงจร   
 

5.2     ภาคคอนเวอร์เตอร์   
 

 ภาคคอนเวอร์เตอร์  เป็นภาคท่ีรวมเอาภาคเลือกและขยายความถ่ีวิทยุ (RF) ภาคโลคอล ออสซิลเลเตอร์ (LO) และ
ภาคมิกเซอร์เขา้ดว้ยกนั ท าหน้าท่ีเปล่ียนความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ของแต่ละสถานีวิทยุกระจายเสียง AM ให้เป็นความถ่ีปานกลาง (IF) 
ค่าเดียวกนัทุกสถานีท่ีความถ่ี 455 kHz ส่วนประกอบของภาคคอนเวอร์เตอร์ในรูปบลอ็กไดอะแกรม แสดงดงัรูปที่ 5.2    
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รูปท่ี 5.2 บลอ็กไดอะแกรมภาคคอนเวอร์เตอร์เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮท 

 

 จากรูปท่ี 5.2 แสดงบล็อกไดอะแกรมภาคคอนเวอร์เตอร์เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮท ประกอบดว้ย 3 ภาครวมกนั  
คือ ภาคจูน RF ภาคมิกเซอร์ และภาคโลคอลออสซิลเลเตอร์ การท างานของภาคคอนเวอร์เตอร์ อธิบายไดด้งัน้ี  
 สายอากาศรับความถ่ีวิทย ุAM ทุกสถานีในยา่น 540 - 1,600 kHz เขา้มา  ความถ่ีวิทยท่ีุสามารถผา่นเขา้ไปไดข้ึ้นอยูก่บั
ภาคจูน RF ท่ีสามารถปรับเลือกความถ่ีวิทยุครอบคลุมในยา่นสถานีวิทยุ AM จะปรับเลือกรับเพียง 1 ความถ่ีท่ีตรงกบัความถ่ีเร
โซแนนซ์ของวงจรจูน RF ส่งต่อความถ่ีวิทย ุ(RF) ท่ีรับเขา้มาไปให้ภาคมิกเซอร์  
 ภาคโลคอลออสซิลเลเตอร์จะให้ก าเนิดความถ่ีวิทยุ มีค่าความถ่ีและความแรงคงท่ีค่าหน่ึงขึ้นมา โดยจะให้ก าเนิดความถ่ี
วิทยุขึ้ นมามีค่าสูงกว่าค่าความถ่ีวิทยุท่ีภาคจูน RF รับเข้ามาเท่ากับ 455 kHz เสมอ มีความถ่ีอยู่ในย่าน 995 - 2,055 kHz 
ตวัอย่างเช่น จูน RF รับความถ่ีวิทยุ AM ท่ี 540 kHz เขา้มา จูน LO จะให้ก าเนิดความถ่ีวิทยุขึ้นมา 995 kHz (540 kHz + 455 
kHz) หรือเม่ือจูน RF  รับความถ่ีวิทยุ AM  ท่ี 1,600 kHz เขา้มา  จูน LO จะให้ก าเนิดความถ่ีวิทยุขึ้นมา 2,055 kHz (1,600 
kHz + 455 kHz) เป็นต้น การปรับเปล่ียนค่าความถ่ีวิทยุของจูน RF และจูน LO จะถูกปรับเปล่ียนไปพร้อมกนัเสมอ (ตาม
เส้นประท่ีแสดง) การก าเนิดความถ่ีวิทยุของจูน LO จะตอ้งมีระดบัความแรงคงท่ีของความถ่ีวิทยุท่ีก าเนิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา
ท างาน จึงตอ้งมีภาคป้อนกลบัแบบบวกเขา้มาช่วยในการท างาน โดยรับสัญญาณแบบบวกบางส่วนมาจากภาคมิกเซอร์มากระตุ้น
เสริมความแรงในการก าเนิดความถ่ีวิทยุของจูน LO ให้ไดค้วามถ่ีโลคอลออสซิลเลเตอร์ (LO) มีความแรงคงท่ีของความถ่ีวิทยุ
ออกมา  
 ภาคมิกเซอร์รับความถ่ีวิทยเุขา้มาจากจูน RF และจูน LO ท าการผสมความถ่ีวิทยทุั้งสองไดค้วามถ่ีวิทยอุอกมา 4 ความถ่ี 
ไดแ้ก่  
  1. ความถ่ี RF      
  2. ความถ่ี LO      
  3. ความถ่ี LO + RF  
  4. ความถ่ี LO - RF หรือความถ่ี IF = 455 kHz    
 ความถ่ีวิทยทุั้ง 4 ความถ่ี ถูกส่งต่อไปให้ภาคจูน IF  เพื่อกรองผา่นเฉพาะความถ่ี IF ท่ี 455 kHz หรือความถ่ี LO - RF 
เท่านั้น ส่งต่อไปใชง้าน ส่วนความถ่ีอื่นๆ ถูกตา้นไวไ้ม่สามารถผา่นไปได ้   
 

 5.2.1 วงจรคอนเวอร์เตอร์ชนิดใช้ทรานซิสเตอร์ท างาน 2 ตัว      
 



  ภาคคอนเวอร์เตอร์ชนิดน้ีใชท้รานซิสเตอร์ท างานแยกกนัระหว่างภาคมิกเซอร์ และภาคโลคอลออสซิลเลเตอร์ 
ลกัษณะวงจร แสดงดงัรูปที่ 5.3      
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รูปท่ี 5.3 วงจรคอนเวอร์เตอร์ใชท้รานซิสเตอร์ท างาน 2 ตวั    
 

  จากรูปท่ี 5.3  แสดงวงจรคอนเวอร์เตอร์ใช้ทรานซิสเตอร์ท างาน 2 ตัว  วงจรมีส่วนประกอบหลายชนิด มี
หนา้ท่ีการท างานแตกต่างกนั ดงัน้ี  
L1   ขดลวดของหม้อแปลง T1 ต่อไปสายอากาศด้านหน่ึง และลงกราวด์อีกด้านหน่ึง ท า

หน้าท่ีรับความถ่ีวิทยุ AM ทุกสถานีในย่าน 540 - 1,600 kHz เขา้มา ส่งไปให้วงจรจูน 
RF       

TC1, VC1 และ 
L2 

  วงจรจูน RF ท าหน้าท่ีเลือกความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์ AM เพียง 1 สถานีจ่ายมาตกคร่อมมี
สัญญาณแรงท่ีสุด  เพื่อส่งต่อไปให้ L3 จ่ายไปเขา้วงจรมิกเซอร์การเลือกรับสถานีวิทย ุ
AM ท่ีตอ้งการโดยการปรับตวัเก็บประจุ VC1 ส่วน TC1 เป็นตวัเก็บประจุทริมเมอร์ 
(Trimmer) ใชป้รับแต่งเล็กน้อยให้วงจรจูน RF สามารถรับย่านความถ่ีวิทยุ AM ได้
ครอบคลุมความถ่ี 540 - 1,600 kHz   

L3   ขดลวดทุติยภูมิของหมอ้แปลง T1  ท าหน้าท่ีรับความถ่ีวิทยคุล่ืนพาห์ AM สถานีท่ีวงจร
จูน RF เลือกไวส่้งต่อไปให้ขา B ของ Q1      

R1, R2 และ  
R4, R5      

  จดัวงจรแบบแบ่งแรงดนัไฟฟ้า ก าหนดแรงดนัไฟฟ้าจ่ายเป็นไบแอสให้ขา B ของ Q1 และ 
Q2 ค่าพอเหมาะ เพื่อท าให้ทรานซิสเตอร์ทั้ง 2 ตวัท างานอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม     

C1 และ C3   ตวักรองสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั และสัญญาณรบกวนท่ีติดมากบัแรงดนั ไฟฟ้า +VCC 
ให้หมดไป เหลือเฉพาะแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายให้วงจร    

R3 และ R6   ตัวต้านทานรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (Stabilizing Resistor) ช่วยควบคุมให้ตัว Q1 



และ Q2 ท างานคงท่ีต่ออุณหภูมิ    
Q1    ทรานซิสเตอร์ท าหน้าท่ีมิกเซอร์ ผสมความถ่ีวิทยุ AM ของสถานีท่ีรับเขา้มา (RF) กับ

ความถ่ีวิทยุท่ีก าเนิดขึ้นมาจากวงจรโลคอลออสซิลเลเตอร์ (LO) ส่งความถ่ีท่ีผสมออกขา 
C    

Q2   ทรานซิสเตอร์ในวงจรโลคอลออสซิลเลเตอร์ ช่วยท าให้การก าเนิดความถ่ีของวงจรมีค่า
ความแรงคงท่ีและถูกตอ้ง    

TC2, VC2 และ 
L4 

  วงจรจูน LO ท าหน้าท่ีก าเนิดความถ่ีโลคอลออสซิลเลเตอร์ (LO) ค่าถูกตอ้งขึ้นมา การ
ให้ก าเนิดความถ่ีท่ีตอ้งการโดยการปรับตวัเก็บประจุ VC2 ส่วน TC2 เป็นตวัเก็บประจุท
ริมเมอร์ใช้ปรับแต่งเล็กน้อยให้วงจรจูน LO สามารถก าเนิดความถ่ีวิทยุได้ครอบคลุม
ความถ่ี 995 - 2,055 kHz     

L5   ขดลวดทุติยภูมิของหมอ้แปลง T2 ท าหน้าท่ีเป็นวงจรป้อนกลบัแบบบวก ช่วยกระตุ้นให้
วงจรจูน LO ก าเนิดความถ่ีขึ้นมามีความแรงคงท่ีตลอดเวลา  

C2 และ C5   ตวัส่งผา่นความถ่ีวิทยท่ีุก าเนิดขึ้นมาจากวงจรจูน LO ส่งไปให้ขา E ของ Q1 และ Q2    
C4 และ L6   วงจรจูน IF ท าหนา้ท่ีก าหนดความถ่ี IF ค่า 455 kHz ผา่นไปไดค้วามถ่ีเดียว      
R7   ตวัตา้นทานก าหนดค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีพอเหมาะ จ่ายไปให้วงจรขยาย IF     
L7   ขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง IFT1 ท าหน้าท่ีรับความถ่ี IF ส่งต่อไปให้วงจร ขยาย IF 

และช่วยปรับความเหมาะสมของอิมพีแดนซ์ เพื่อให้สามารถส่งผา่นสัญญาณความถ่ี IF ได้
แรงท่ีสุด     

 

  หลกัการท างานของวงจรคอนเวอร์เตอร์ อธิบายไดด้งัน้ี  
  ความถ่ีวิทยุ AM ทุกสถานีในยา่น 540 - 1,600 kHz ถูกส่งผ่านสายอากาศเขา้มาท่ี L1 เหน่ียวน ามาให้วงจร
จูน RF ตวัวงจรจูน RF จะเลือกรับความถ่ีวิทยุ AM เพียง 1 สถานี ส่งผา่นไปให้ L3 และส่งต่อไปเขา้ขา B ของ Q1 เป็นวงจร
มิกเซอร์ 
  วงจรจูน LO ก าเนิดความถ่ีขึ้นมามีค่าความถ่ีสูงกว่าความถ่ีท่ีรับเขา้มาจากจูน RF เท่ากบั 455 kHz เสมอ  
เช่น จูน RF รับความถ่ีเขา้มา 540 kHz วงจรจูน LO จะก าเนิดให้ความถ่ีขึ้นมา 995 kHz (540 kHz + 455 kHz) ส่งผ่าน
ความถ่ี LO ไป C5 เขา้ขา E ของ Q2 ออกขา C ไปให้ L5 ให้เกิดอ านาจแม่เหล็กกระตุน้วงจรจูน LO เป็นการป้อนกลบัแบบ
บวก ท าให้วงจรจูน LO ก าเนิดความถ่ีขึ้นมามีทั้งความแรงและความถ่ีคงท่ีออกมาตลอดเวลา ความถ่ีคงท่ีไดอ้อกมาจะถูกส่งผ่าน C2 
เขา้ขา E ของ Q1 ไปผสมกบัความถ่ี RF ท่ีวงจรจูน RF รับเขา้มาถูกส่งผา่น L3 ไปเขา้ขา B ของ Q1 

  วงจรมิกเซอร์ Q1 ท าการผสมความถ่ี RF และความถ่ี LO เข้าด้วยกันส่งออกท่ีขา C ได้ความถ่ีออกมา 4 
ความถ่ี  คือ ความถ่ี RF ความถ่ี LO ความถ่ี LO + RF  และความถ่ี LO - RF หรือความถ่ี IF = 455 kHz ส่งต่อไปให้
วงจรจูน IF 

 

 5.2.2 วงจรคอนเวอร์เตอร์ชนิดใช้ทรานซิสเตอร์ตัวเดียว      
 

  ภาคคอนเวอร์เตอร์ชนิดน้ีใชท้รานซิสเตอร์ท างานเพียงตวัเดียว ทั้งการท างานในภาคมิกเซอร์ และภาคโลคอ
ลออสซิลเลเตอร์ ลกัษณะวงจร แสดงดงัรูปที่ 5.4      
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รูปท่ี 5.4 วงจรคอนเวอร์เตอร์ใชท้รานซิสเตอร์ท างานตวัเดียว    
 

  จากรูปท่ี 5.4 แสดงวงจรคอนเวอร์เตอร์ใช้ทรานซิสเตอร์ท างานตวัเดียว วงจรมีส่วนประกอบหลายชนิด มี
หนา้ท่ีการท างานแตกต่างกนั ดงัน้ี  
L1   ขดลวดของหม้อแปลง T1 ต่อไปสายอากาศด้านหน่ึง และลงกราวด์อีกด้านหน่ึง ท า

หน้าท่ีรับความถ่ีวิทยุ AM ทุกสถานีในย่าน 540 - 1,600 kHz เขา้มา ส่งไปให้วงจรจูน 
RF       

TC1, VC1 และ 
L2 

  วงจรจูน RF ท าหน้าท่ีเลือกความถ่ีวิทยุ RF เพียง 1 สถานีจ่ายมาตกคร่อมมีสัญญาณแรง
ท่ีสุด  เพื่อส่งต่อไปให้ L3 จ่ายไปเข้าวงจรมิกเซอร์การเลือกรับสถานีวิทยุ AM ท่ี
ต้องการโดยการปรับตัวเก็บประจุ VC1 ส่วน TC1 เป็นตัวเก็บประจุทริมเมอร์ใช้
ปรับแต่งเล็กนอ้ยให้วงจรจูน RF  สามารถรับยา่นความถ่ีวิทย ุAM ไดค้รอบคลุมความถ่ี 
540 - 1,600 kHz   

L3   ขดลวดทุติยภูมของหมอ้แปลง T1 ท าหนา้ท่ีรับความถ่ีวิทยRุF สถานีท่ีวงจรจูน RF เลือก
ไวส่้งต่อไปให้ขา B ของ Q1      

R1 และ R2     จดัวงจรแบบแบ่งแรงดนัไฟฟ้า ก าหนดแรงดนัไฟฟ้าจ่ายเป็นไบแอสให้ขา B ของ Q1 ใน
ค่าพอเหมาะ  เพื่อท าให้ทรานซิสเตอร์ Q1 ท างานอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม     

C1   ตวักรองสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั และสัญญาณรบกวนท่ีติดมากบัแรงดนั ไฟฟ้า -VCC 
ให้หมดไป เหลือเฉพาะแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายให้วงจร    

R3   ตวัตา้นทานรักษาระดบัแรงดนัไฟฟ้า ช่วยควบคุมให้ตวั Q1 ท างานคงท่ีต่ออุณหภูมิ    
Q1    ทรานซิสเตอร์ท าหน้าท่ีคอนเวอร์เตอร์ (มิกเซอร์ และโลคอลออสซิลเลเตอร์) ผสมความถ่ี

วิทยุ AM ของสถานีท่ีรับเขา้มา (RF) กบัความถ่ีวิทยุท่ีก าเนิดขึ้น มาจากวงจรโลคอลออส
ซิลเลเตอร์ (LO) ส่งความถ่ีท่ีผสมออกขา C    

TC2, VC2 และ 
L4 

  วงจรจูน LO ท าหน้าท่ีก าเนิดความถ่ีโลคอลออสซิลเลเตอร์ (LO) ค่าถูกตอ้งขึ้นมา การ
ให้ก าเนิดความถ่ีท่ีตอ้งการโดยการปรับตวัเก็บประจุ VC2 ส่วน TC2 เป็นตวัเก็บประจุท
ริมเมอร์ใช้ปรับแต่งเล็กน้อยให้วงจรจูน LO สามารถก าเนิดความถ่ีวิทยุได้ครอบคลุม
ความถ่ี 995 - 2,055 kHz     



L5   ขดลวดทุติยภูมิของหมอ้แปลง T2 ท าหนา้ท่ีเป็นวงจรป้อนกลบัแบบบวก ช่วยกระตุน้ให้
วงจรจูน LO ก าเนิดความถ่ีขึ้นมามีความแรงคงท่ีตลอดเวลา     

C2   ตวัส่งผา่นความถ่ีวิทยท่ีุก าเนิดขึ้นมาจากวงจรจูน LO ส่งไปให้ขา E ของ Q1  
C3 และ L6   วงจรจูน IF ท าหนา้ท่ีก าหนดความถ่ี IF ค่า 455 kHz ผา่นไปไดค้วามถ่ีเดียว      
R4   ตวัตา้นทานก าหนดค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีพอเหมาะ จ่ายไปให้วงจรขยาย IF     
L7   ขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง IFT1 ท าหน้าท่ีรับความถ่ี IF ส่งต่อไปให้วงจร ขยาย IF 

และช่วยปรับความเหมาะสมของอิมพีแดนซ์ เพื่อให้สามารถส่งผา่นสัญญาณความถ่ี IF ได้
แรงท่ีสุด     

 

  หลกัการท างานของวงจรคอนเวอร์เตอร์ อธิบายไดด้งัน้ี  
  ความถ่ีวิทยุ AM ทุกสถานีในยา่น 540 - 1,600 kHz ถูกส่งผ่านสายอากาศเขา้มาท่ี L1 เหน่ียวน ามาให้วงจร
จูน RF ตวัวงจรจูน RF จะเลือกรับความถ่ีวิทยุ AM เพียง 1 สถานี ส่งผา่นไปให้ L3 และส่งต่อไปเขา้ขา B ของ Q1 เป็นวงจร
มิกเซอร์ 
  วงจรจูน LO ก าเนิดความถ่ีขึ้นมามีค่าความถ่ีสูงกว่าความถ่ีท่ีรับเขา้มาจากจูน RF เท่ากบั 455 kHz เสมอ 
ส่งผ่านความถ่ี LO ไป C2 เขา้ขา E ของ Q1 ออกขา C ไปให้ L5 ให้เกิดอ านาจแม่เหล็กกระตุน้วงจรจูน LO เป็นการป้อนกลบั
แบบบวก ท าให้วงจรจูน LO ก าเนิดความถ่ีขึ้นมามีทั้งความแรงและความถ่ีคงท่ีออกมาตลอดเวลา ความถ่ีคงท่ีไดอ้อกมาจะถูกส่งผ่าน 
C2 เขา้ ขา E ของ Q1 ไปผสมกบัความถ่ี RF ท่ีวงจรจูน RF รับเขา้มาส่งผา่น L3 ไปเขา้ขา B ของ Q1 

  วงจรมิกเซอร์ Q1 ท าการผสมความถ่ี RF และความถ่ี LO เข้าด้วยกันส่งออกท่ีขา C ได้ความถ่ีออกมา 4 
ความถ่ี  คือ ความถ่ี RF ความถ่ี LO ความถ่ี LO + RF  และความถ่ี LO - RF หรือความถ่ี IF = 455 kHz ส่งต่อไปให้
วงจรจูน IF  

 

 5.2.3 วงจรคอนเวอร์เตอร์ชนิดใช้ IC      
 

  ภาคคอนเวอร์เตอร์ชนิดน้ีใช้ IC ท างานเพียงตวัเดียว ภายในตวั IC ประกอบดว้ยภาคมิกเซอร์ และภาคโลคอ
ลออสซิลเลเตอร์ ลกัษณะวงจร แสดงดงัรูปที่ 5.5      
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รูปท่ี 5.5 วงจรคอนเวอร์เตอร์ใช ้IC ท างานตวัเดียว    
 

  จากรูปท่ี 5.5 แสดงวงจรคอนเวอร์เตอร์ใช ้IC ท างานตวัเดียว วงจรมีส่วนประกอบหลายชนิด มีหน้าท่ีการท างาน
แตกต่างกนั ดงัน้ี  
L1   ขดลวดของหม้อแปลง T1 ต่อไปสายอากาศด้านหน่ึง และลงกราวด์อีกด้านหน่ึง ท า

หน้าท่ีรับความถ่ีวิทยุ AM ทุกสถานีในย่าน 540 - 1,600 kHz เขา้มา ส่งไปให้วงจรจูน 
RF       

TC1, VC1 และ 
L2 

  วงจรจูน RF ท าหน้าท่ีเลือกความถ่ีวิทยุ RF เพียง 1 สถานีจ่ายมาตกคร่อมมีสัญญาณแรง
ท่ีสุด เพื่อส่งต่อไปให้ L3 จ่ายไปเขา้ตวั U1 ท่ีขา 1 และ 2 การเลือกรับสถานีวิทยุ AM ท่ี
ต้องการโดยการปรับตัวเก็บประจุ VC1 ส่วน TC1 เป็นตัวเก็บประจุทริมเมอร์ใช้
ปรับแต่งเลก็นอ้ยให้วงจรจูน RF  สามารถรับยา่นความถ่ีวิทย ุAM ไดค้รอบคลุมความถ่ี 
540 - 1,600 kHz   

L3   ขดลวดทุติยภูมของหมอ้แปลง T1 ท าหน้าท่ีรับความถ่ีวิทยุ RF สถานีท่ีวงจรจูน RF เลือก
ไวส่้งต่อไปให้วงจรขยายภายในตวั U1 ท่ีขา 1 และ 2     

TC2, VC2 และ 
L4 

  วงจรจูน LO ท าหน้าท่ีก าเนิดความถ่ีโลคอลออสซิลเลเตอร์ (LO) ค่าถูกตอ้งขึ้นมา การ
ให้ก าเนิดความถ่ีท่ีตอ้งการโดยการปรับตวัเก็บประจุ VC2 ส่วน TC2 เป็นตวัเก็บประจุท
ริมเมอร์ใช้ปรับแต่งเล็กน้อยให้วงจรจูน LO สามารถก าเนิดความถ่ีวิทยุได้ครอบคลุม
ความถ่ี 995 - 2,055 kHz     

L5   ขดลวดทุติยภูมของหมอ้แปลง T2 ท าหน้าท่ีรับความถ่ีวิทยุท่ีถูกก าเนิดขึ้นมาโดยวงจรจูน 
LO ป้อนเข้ามาขยายสัญญาณด้วยทรานซิสเตอร์ภายในตัว U1 ท่ีต่อร่วมกับตัว C2, C3 

และ C4 เป็นวงจรก าเนิดความถ่ีแบบโคลปิตส์ ช่วยให้วงจรก าเนิดความถ่ีแบบโคลปิตส์
ก าเนิดความถ่ีขึ้นมามีความแรง และความถ่ีคงท่ีตลอดเวลา     



C2 และ C3    ตวัเก็บประจุท่ีเป็นส่วนประกอบของวงจรก าเนิดความถ่ีแบบโคลปิตส์  ต่อวงจรร่วมกบั 
L5 และทรานซิสเตอร์ภายในตวั U1 ท่ีต่อขา E ของทรานซิสเตอร์ออกมาท่ีขา 7 ท าให้วงจร
ก าเนิดความถ่ีแบบโคลปิตส์สามารถให้ก าเนิดความถ่ีขึ้นมาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม     

C4   ตวัส่งผ่านความถ่ีวิทยุท่ีก าเนิดขึ้นมาจากวงจรจูน LO และวงจรก าเนิดความถ่ีแบบโคลปิตส์ 
ผา่นเขา้ขา 6 ของ U1 ส่งไปผสมสัญญาณท่ีวงจรมิกเซอร์ในตวั U1    

R1   ตวัตา้นทานก าหนดระดบัแรงดนัไฟฟ้าค่าท่ีเหมาะสมส่งไปให้ U1 สามารถท างานไดดี้    
C1   ตวักรองสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั และสัญญาณรบกวนท่ีติดมากบัแรงดนั ไฟฟ้า +VCC 

ให้หมดไป เหลือเฉพาะแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายให้ตวั U1  
L6   ขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลง IFT1 ท าหน้าท่ีรับความถ่ีวิทยุท่ีถูกจ่ายออกมาจากวงจร

มิกเซอร์ภายในตวั U1 เพื่อส่งต่อไปให้จูน IF ต่อไป และช่วยปรับความเหมาะสมของ
อิมพแีดนซ์ เพื่อให้สามารถส่งผา่นสัญญาณความถ่ีวิทยไุดแ้รงท่ีสุด  

C5 และ L7   วงจรจูน IF ท าหนา้ท่ีก าหนดความถ่ี IF ค่า 455 kHz ผา่นไปไดเ้พียงความถ่ีเดียว      
 

  หลกัการท างานของวงจรคอนเวอร์เตอร์ อธิบายไดด้งัน้ี  
  ความถ่ีวิทยุ AM ทุกสถานีในยา่น 540 - 1,600 kHz ถูกส่งผ่านสายอากาศเขา้มาท่ี L1 เหน่ียวน ามาให้วงจร
จูน RF ตวัวงจรจูน RF จะเลือกรับความถ่ีวิทยุ AM เพียง 1 สถานี ส่งผ่านไปให้ L3 และส่งต่อไปเขา้ขา 1 และ 2 ของ U1 

เป็น IC ภาคคอนเวอร์เตอร์ ส่งต่อความถ่ี RF ไปให้วงจรมิกเซอร์     
  วงจรจูน LO ก าเนิดความถ่ีขึ้นมามีค่าความถ่ีสูงกว่าความถ่ีท่ีรับเขา้มาจากจูน RF เท่ากับ 455 kHz เสมอ 
ส่งผ่านความถ่ี LO ไป L5 เขา้ขา 6 และขา 7 ของ U1 ให้ก าเนิดความถ่ีขึ้นมามีทั้งความแรงและความถ่ีคงท่ีออกมาตลอดเวลา จ่าย
เขา้ขา 6 ของ U1 ไปให้วงจรมิกเซอร์ 
  วงจรมิกเซอร์ภายในตวั U1 ท าการผสมความถ่ี RF และความถ่ี LO เขา้ดว้ยกนัส่งออกท่ีขา 4 และขา 5 ของ 
U1 ไดค้วามถ่ีออกมา 4 ความถ่ี คือ ความถ่ี RF ความถ่ี LO ความถ่ี LO + RF และความถ่ี LO - RF หรือความถ่ี IF = 455 

kHz ส่งต่อไปให้วงจรจูน IF  

 

5.3     ภาคความถี่ปานกลาง (IF)   
 

 ภาคความถ่ีปานกลาง (IF) เป็นภาคท่ีรับความถ่ีจากภาคมิกเซอร์ส่งมา รับความถ่ีเขา้มา 4 ความถ่ี คือ ความถ่ี RF ความถ่ี 
LO ความถ่ี LO + RF และความถ่ี LO - RF หรือความถ่ี IF = 455 kHz ส่งไปให้วงจรจูน IF ก าหนดเฉพาะความถ่ี IF = 

455 kHz ผ่านเท่านั้ น น าความถ่ี IF ไปท าการขยาย ปกติจะมีประมาณ 2 - 3 ภาค ส่วนประกอบภาคความถ่ี IF ในรูป
บลอ็กไดอะแกรม แสดงดงัรูปที่ 5.6   
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รูปท่ี 5.6 บลอ็กไดอะแกรมภาคความถ่ี IF เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮท 
 



 จากรูปท่ี 5.6 แสดงบลอ็กไดอะแกรมภาคความถ่ี IF เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮท ประกอบดว้ยภาคจูน IF และ
ภาคขยาย IF การท างานของภาคความถ่ี IF อธิบายไดด้งัน้ี  
 ความถ่ีส่งมา 4 ความถ่ี  ไดแ้ก่ ความถ่ี RF ความถ่ี LO ความถ่ี LO + RF  และความถ่ี LO - RF หรือความถ่ี IF = 

455 kHz ส่งไปให้วงจรจูน IF1 กรองผา่นความถ่ี IF = 455 kHz ผา่นไปให้วงจรขยาย IF1 ขยายสัญญาณให้มีความแรงมาก
ขึ้น ส่งผ่านไปให้วงจรจูน IF2 กรองผ่านความถ่ี IF = 455 kHz ผ่านไปให้วงจรขยาย IF2 ขยายสัญญาณให้มีความแรงมาก
ขึ้น ท าเช่นน้ีจนครบทุกวงจร ไดค้วามถ่ี IF = 455 kHz มีความแรงมากพอส่งต่อไปให้ภาคดีเทกเตอร์  
 

 5.3.1 วงจรภาคความถี่ IF ชนิดใช้ทรานซิสเตอร์      
 

  ภาคความถ่ี IF ชนิดน้ีใชท้รานซิสเตอร์ท าหน้าท่ีเป็นภาคขยายความถ่ี IF วงจรประกอบดว้ยภาคจูน IF และ
ภาคขยาย IF ลกัษณะวงจร แสดงดงัรูปที่ 5.7      

 

C6

IFT1 IFT2 IFT3

C5

R4

R5C4 R8C7 C8R7

  
          

   
             

R6

C9

Q2      IF1 Q3      IF2

-VCCIF IF

   AGC
 

 

รูปท่ี 5.7 วงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใชท้รานซิสเตอร์    
 

  จากรูปท่ี 5.7 แสดงวงจรภาคความถ่ี IF  ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ขยายสัญญาณ วงจรมีส่วนประกอบหลายชนิด 
มีหนา้ท่ีการท างานแตกต่างกนั ดงัน้ี  
IFT1, IFT2  

และ IFT3 
  หม้อแปลงท าหน้าท่ีก าหนดความถ่ี IF ค่า 455 kHz  ผ่านไปได้เพียงความถ่ีเดียว โดย

ก าหนดทางด้านขดปฐมภูมิท่ีมีตัว L และตัว C (ประกอบอยู่ภายในตัวหม้อแปลง) ต่อ
ขนานกนัเป็นวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน  ส่วนทางดา้นขดทุติยภูมิท าหน้าท่ีช่วยปรับค่า
อิมพีแดนซ์ในการเช่ือมต่อให้เหมาะสมกัน พร้อมทั้ งช่วยส่งผ่านความถ่ี IF ไปให้
วงจรขยาย IF ท าการขยายสัญญาณ ตัวหม้อแปลง IFT ถูกคลุมด้วยกระป๋องโลหะ 
(กรอบสีเหลือง) และมีส่วนท่ีถูกต่อลงกราวด์ด้วย ช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนจาก
ภายนอกท่ีอาจเข้ามา และช่วยป้องกันการแพร่กระจายคล่ืนความถ่ี IF ออกไปภายนอก 
หมอ้แปลง IFT แต่ละตวั  ในต าแหน่งแกนเฟอร์ไรต์ท่ีใช้ปรับแต่งความถ่ีจะถูกทาสีไว ้
ให้จ าไดง้่าย นิยมทาสีเหลือง สีขาว สีด า หรือสีอื่นๆ ลกัษณะหมอ้แปลงIFT แสดงดงัรูป
ท่ี 5.8        
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รูปท่ี 5.8 หมอ้แปลง IFT ของเคร่ืองรับวิทย ุAM ซุปเปอร์เฮท   
 

  จากรูปท่ี 5.8 แสดงหมอ้แปลง IFT ของเคร่ืองรับวิทยุ AM ซุปเปอร์เฮท ถูกสร้างไวใ้นกระป๋องโลหะ ตวัเก็บ
ประจุท่ีติดตั้งไวภ้ายในตวัหมอ้แปลง ถูกต่อวงจรไวด้า้นล่าง ขาต่อออกมาภายนอกมีเพียงขาหมอ้แปลงทั้งขดปฐมภูมิ และขดทุติยภูมิ
รวมทั้งหมด 5 ขา      
Q2 และ Q3   ทรานซิสเตอร์ขยายสัญญาณความถ่ี IF ค่า 455 kHz  ให้มีระดบัความแรงมากขึ้นเป็น

ล าดบั และสัญญาณไม่ผิดเพ้ียนไป       
R4   ตวัตา้นทานก าหนดแรงดนัไฟฟ้าไบแอสค่าพอเหมาะจ่ายให้ขา B ของ Q2     
C4   ตัวเก็บประจุกรองความถ่ีเสียง ท างานร่วมกับภาค AGC ช่วยท าให้แรงดัน ไฟฟ้า

สัญญาณเสียงท่ีรับเข้ามาจากภาค AGC ถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงค่า
พอเหมาะ ร่วมควบคุมการจ่ายไบแอสให้ขา B ของ Q2 ร่วมกบั R4 ท าให้ Q2 มีอตัราขยาย
พอเหมาะ     

R5 และ R8   ตวัตา้นทานรักษาระดบั ช่วยท าให้ทรานซิสเตอร์ Q2 และ Q3  ท างานคงท่ีต่ออุณหภูมิ    
C5, C7 และ C8   ตวัเก็บประจุกรองสัญญาณไฟกระแสสลบัหรือสัญญาณรบกวนท่ีเกิดขึ้นทิ้งลงกราวด ์

เหลือเฉพาะแรงดันไฟฟ้าไบแอสท่ีทรานซิสเตอร์ต้องการ จ่ายเล้ียงขา B หรือขา E 

ทรานซิสเตอร์ Q2 และ Q3     
R6 และ R7   ตวัตา้นทานจดัวงจรเป็นวงจรแบ่งแรงดนัไฟฟ้า ก าหนดแรงดนัไฟฟ้าไบแอสตรงให้ขา B 

ของ Q3 ค่าพอเหมาะ     
C6 และ C9   ตวัเก็บประจุท าหนา้ท่ีนิวตรอไลเซชนั (Neutralization) หรือท าให้เป็นกลาง เน่ืองจาก

วงจรขยาย IF นิยมจัดวงจรให้ มีอัตราขยายสัญญาณความถ่ี IF สูงมาก ซ่ึงการจัด
อตัราขยายค่าสูงมากน้ีเอง ท าให้เกิดการออสซิลเลต (เป็นเสียงหวีดส่งไปขยายเสียงดงั
ออกล าโพง) การลดอัตราขยายวงจรขยาย IF ท าได้โดยใช้ตัวเก็บประจุต่อเป็นวงจร
ป้อนกลับแบบลบ (Negative Feedback) ดึงเอาสัญญาณท่ีขา C ป้อนมาหักล้างกับ
สัญญาณท่ีขา B ของ Q2 และ Q3 ช่วยลดอตัราขยายลง และป้องกนัการป้อนกลบัแบบ
บวก     

  หลกัการท างานของวงจรภาคความถ่ี IF ตามรูปท่ี 5.7 อธิบายไดด้งัน้ี  
  สัญญาณความถ่ีวิทยุท่ีส่งมาจากภาคคอนเวอร์เตอร์มีทั้งหมด 4 ความถ่ีส่งเขา้หมอ้แปลง IFT1 กรองความถ่ี
เฉพาะความถ่ี IF = 455 kHz ผา่นไปให้ Q2 ท าการขยายสัญญาณความถ่ี IF ให้แรงมากขึ้นระดบัหน่ึงส่งออกขา C  ป้อนเขา้
หมอ้แปลง IFT2  กรองความถ่ีเฉพาะความถ่ี IF = 455 kHz ผ่านไปให้ Q3 ท าการขยายสัญญาณความถ่ี IF ให้แรงมากขึ้นอีก
ระดบัหน่ึง การขยายสัญญาณความถ่ี IF ทั้ง 2 วงจรสัญญาณความถ่ี IF ท่ีถูกขยายออกมาตอ้งไม่ผิดเพ้ียน ไดสั้ญญาณความถ่ี IF 

ออกท่ีขา C ของ Q3 ป้อนเขา้หมอ้แปลง IFT3 กรองความถ่ีเฉพาะความถ่ี IF = 455 kHz ผา่นไปให้วงจรดีเทกเตอร์    



 

 5.3.2 วงจรภาคความถี่ IF ชนิดใช้ IC      
 

  ภาคความถ่ี IF ชนิดน้ีใช้ IC ท าหน้าท่ีเป็นภาคขยายความถ่ี IF วงจรประกอบด้วยภาคจูน IF (IFT) และ
ภาคขยาย IF (มีภาคดีเทกเตอร์รวมอยูด่ว้ย) ลกัษณะวงจร แสดงดงัรูปท่ี 5.9      
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รูปท่ี 5.9 วงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใช ้IC    
 

  จากรูปท่ี 5.9  แสดงวงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใช้ IC ขยายสัญญาณ IF  และมีวงจรดีเทกเตอร์รวมอยู่ดว้ย 
วงจรมีส่วนประกอบไม่มากแต่ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ละส่วนมีหนา้ท่ีการท างาน ดงัน้ี  
IFT    หม้อแปลงท าหน้าท่ีก าหนดความถ่ี IF ค่า 455 kHz  ผ่านไปได้เพียงความถ่ีเดียว โดย

ก าหนดทางด้านขดทุติยภูมิท่ีมีตัว L และตัว C (ประกอบอยู่ภายในตัวหม้อแปลง) ต่อ
ขนานกนัเป็นวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน  ส่วนทางดา้นขดปฐมภูมิท าหน้าท่ีช่วยปรับค่า
อิมพีแดนซ์ในการเช่ือมต่อให้เหมาะสมกนั พร้อมทั้งช่วยส่งผา่นความถ่ีท่ีรับเขา้มาจากภาค
คอนเวอร์เตอร์ ตวัหมอ้แปลง IFT ถูกคลุมดว้ยกระป๋องโลหะ (กรอบสีเหลือง) และมีส่วน
ท่ีถูกต่อลงกราวด์ด้วย ช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกท่ีอาจเข้ามา และช่วย
ป้องกนัการแพร่กระจายคล่ืนความถ่ี IF ออกไปภายนอก หมอ้แปลง IFT ในต าแหน่งแกน
เฟอร์ไรต์ท่ีใชป้รับแต่งความถ่ีจะถูกทาสีไวใ้ห้จ าไดง้่าย นิยมทาสีเหลือง สีขาว หรือสีด า
ไว ้ 

U2    IC เบอร์ ZN414Z หรือใชเ้บอร์ MK484 แทนได ้ ท าหน้าท่ีเป็นภาคขยายความถ่ี IF 

(RF) ท่ีรับเขา้มาให้แรงขึ้นเป็นล าดับ เพราะภายในประกอบดว้ยภาค ขยายความถ่ี IF 
หลายภาค พร้อมทั้งมีภาคดีเทกเตอร์ประกอบร่วมดว้ย โดยสร้างออกมาอยู่ในรูป IC ชนิด 3 
ขา คลา้ยตวัทรานซิสเตอร์ ท าให้สะดวกในการใชง้าน และมีอุปกรณ์ต่อร่วมใชง้านไม่มาก 
เป็น IC เบอร์เดียวกบัที่ใชใ้นเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบ TRF (กล่าวไวใ้นหน่วยท่ี 4)   

C5   ตัวเก็บประจุกรองความถ่ีเสียง ท างานร่วมกับภาค AGC ช่วยท าให้แรงดัน ไฟฟ้า
สัญญาณเสียงท่ีรับเข้ามาจากภาค AGC  ถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงค่า
พอเหมาะ ร่วมควบคุมการจ่ายไบแอสให้ขา 2 ของ U2 จ่ายไปควบคุมการขยายความถ่ี IF 
ภายในตวั U1 มีอตัราขยายพอเหมาะ     

 

  หลกัการท างานของวงจรภาคความถ่ี IF อธิบายไดด้งัน้ี  
  สัญญาณความถ่ีวิทยุท่ีส่งมาจากภาคคอนเวอร์เตอร์มีทั้งหมด 4 ความถ่ีส่งเขา้หมอ้แปลง IFT กรองความถ่ี



เฉพาะความถ่ี IF = 455 kHz ผา่นไปเขา้ขา 2 ของ U2 ท าการขยายสัญญาณความถ่ี IF ให้แรงมากขึ้นเป็นระดบัโดยไม่ผิดเพ้ียน  
ก่อนส่งผา่นไปให้วงจรดีเทกเตอร์ตดัความถ่ี IF ซีกลบทิ้งไปไดเ้ป็นความถ่ี IF ซีกบวกส่งออกเอาตพ์ุตขา 3 ของ U2   
 

5.4     ภาคดเีทกเตอร ์  
 

 ภาคดีเทกเตอร์เป็นภาคท่ีรับความถ่ี IF เขา้มาจากภาคขยายความถ่ี IF  มาท าการตดัความถ่ี IF ออกไปซีกหน่ึง และท า
การกรองเอาความถ่ี IF ทิ้งไป  ให้เหลือเฉพาะความถ่ีเสียงส่งต่อไปให้ภาคขยายเสียง ส่วนประกอบภาคดีเทกเตอร์ในรูป
บลอ็กไดอะแกรม แสดงดงัรูปที่ 5.10        
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รูปท่ี 5.10 บลอ็กไดอะแกรมภาคดีเทกเตอร์เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮท 

 จากรูปท่ี 5.10 แสดงบล็อกไดอะแกรมภาคดีเทกเตอร์เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮทประกอบดว้ยภาคดีเทกเตอร์ 
และภาคกรองความถ่ี การท างานของภาคดีเทกเตอร์ อธิบายไดด้งัน้ี  
 ความถ่ี IF = 455 kHz ส่งผ่านภาคจูน IF3 มาจะถูกส่งต่อเขา้ภาคดีเทกเตอร์ หน้าท่ีของภาคดีเทกเตอร์แบบ AM 

คือตดัสัญญาณความถ่ี IF ออกไปซีกหน่ึง อาจเป็นซีกบวก หรือซีกลบก็ได ้ขึ้นอยู่กบัการออกแบบวงจร ส่งผา่นความถ่ี IF ซีกเดียว
ไปเข้าภาคกรองความถ่ี ท าการกรองเอาความถ่ี IF = 455 kHz ออกไปให้เหลือเฉพาความถ่ีเสียง (AF) ส่งต่อไปให้กับ
ภาคขยายเสียง และภาค AGC 

 

 5.4.1 วงจรภาคดีเทกเตอร์ชนิดใช้ไดโอด      
 

  ภาคดีเทกเตอร์เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮท โดยปกตินิยมใชต้วัไดโอดในการท าหน้าท่ีดีเทกเตอร์ ท า
การตดัสัญญาณความถ่ี IF = 455 kHz ออกไปซีกหน่ึงเช่นเดียวกบัวงจรเรียงกระแสไฟฟ้า ลกัษณะวงจร แสดงดงัรูปท่ี 5.11      
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รูปท่ี 5.11 วงจรภาคดีเทกเตอร์ชนิดใชไ้ดโอด 
 

  จากรูปที่ 5.11  แสดงวงจรภาคดีเทกเตอร์ชนิดใชไ้ดโอด  วงจรมีส่วนประกอบหลายชนิด มีหนา้ท่ีการท างาน
แตกต่างกนั ดงัน้ี            



IFT3   หมอ้แปลง IF ตวัสุดทา้ย กรองความถ่ี IF = 455 kHz ผา่นไปไดเ้พียงความถ่ีเดียว ส่งไปให้
ไดโอดดีเทกเตอร์ D1  

D1   ไดโอดดีเทกเตอร์ ท าการตดัสัญญาณความถ่ี IF ออกไปซีกหน่ึง ตามรูปท่ี 5.11 ไดโอด 
D1 ยอมให้สัญญาณความถ่ี IF ซีกบวกผา่นออกเอาต์พุตส่วนสัญญาณความถ่ี IF ซีกลบ
ถูกตัดทิ้งไป  การท างานของไดโอดดีเทกเตอร์เหมือนกับการท างานของไดโอดเรียง
กระแสไฟฟ้า โดยอาศยัคุณสมบติัการจ่ายไบแอสให้ตวัไดโอด คือ ไบแอสตรงไดโอดยอม
ให้ผ่าน ไบแอสกลบัไดโอดไม่ยอมให้ผ่าน ดังนั้นถ้าใช้แคโทด (K) ต่อออกเอาต์พุตจะได้
สัญญาณซีกบวกออกมา และถ้าใช้แอโนด (A) ต่อออกเอาต์พุตจะได้สัญญาณซีกลบ
ออกมา การต่อไดโอดเขา้วงจร และการท างานของไดโอด แสดงไดด้งัรูปที่ 5.12    

 

IF IFD1
IFT3

 

IF D1
IFT3

IF

 

 

(ก) ต่อขาแคโทด (K) ของไดโอดออกเอาตพ์ุต    
 

(ข) ต่อขาแอโนด (A) ของไดโอดออกเอาตพ์ุต 
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(ค) ต่อขาแอโนด (A) ของไดโอดออกลงกราวด ์
 

(ง) ต่อขาแคโทด (K) ของไดโอดออกลงกราวด ์
 

รูปท่ี 5.12 การต่อไดโอดในวงจรดีเทกเตอร์ 
 

R9, C10  

และ C11 

  วงจรกรองความถ่ี ท าการก าจดัความถ่ี IF = 455 kHz ท่ียงัติดมากบัสัญญาณ IF ซีกบวก
ออกไป ให้เหลือเฉพาะความถ่ีเสียง ส่งต่อไปยงัวงจรขยายเสียงและวงจร AGC  

 

  หลกัการท างานของวงจรภาคดีเทกเตอร์ตามรูปท่ี 5.11 อธิบายไดด้งัน้ี  
  ความถ่ี IF = 455 kHz ผ่านหมอ้แปลง IFT3  ส่งต่อไปให้ไดโอด D1 ท าการตดัสัญญาณความถ่ี IF ซีก
ลบออกไป เหลือเฉพาะความถ่ี IF ซีกบวก ส่งต่อไปให้วงจรกรองความถ่ีประกอบดว้ย R9, C10 และ C11  กรองเอาความถ่ี IF = 

455 kHz ออกไปเหลือเฉพาะความถ่ีเสียง (AF) ส่งไปวงจรขยายเสียง และวงจร AGC 

 

 5.4.2 วงจรภาคดีเทคเตอร์ชนิดใช้ทรานซิสเตอร์      
 

  ภาคดีเทกเตอร์เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮท ชนิดน้ีใชต้วัทรานซิสเตอร์ในการท าหน้าท่ีดีเทกเตอร์ ท า
การตดัสัญญาณความถ่ี IF = 455 kHz ออกไปซีกหน่ึงเช่นเดียวกบัการใชไ้ดโอด ลกัษณะวงจร แสดงดงัรูปท่ี 5.13      
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รูปท่ี 5.13 วงจรภาคดีเทกเตอร์ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ 
 

  จากรูปท่ี 5.13 แสดงวงจรภาคดีเทกเตอร์ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ วงจรมีส่วนประกอบหลายชนิด มีหนา้ท่ีการท างาน
แตกต่างกนั ดงัน้ี            
IFT3   หมอ้แปลง IF ตวัสุดทา้ย กรองความถ่ี IF = 455 kHz ผา่นไปไดเ้พียงความถ่ีเดียว ส่งไปให้

ทรานซิสเตอร์ดีเทกเตอร์ Q4  
Q4   ทรานซิสเตอร์ดีเทกเตอร์ถูกจดัวงจรแบบเบสร่วม การดีเทกเตอร์ความถ่ี IF = 455 kHz ท าได้

ท่ีขา E และขา B โดยขา E แสดงค่าเป็นขา K และขา B แสดงค่าเป็นขา A ท าการตัด
สัญญาณความถ่ี IF ซีกลบทิ้งไป เหลือเฉพาะสัญญาณความถ่ี IF ซีกบวกส่งต่อไปให้วงจร
กรองความถ่ี     

R9, C10 และ 
C11 

  วงจรกรองความถ่ี ท าการก าจดัความถ่ี IF = 455 kHz ท่ียงัติดมากบัสัญญาณ IF ซีกบวก
ออกไป ให้เหลือเฉพาะความถ่ีเสียง ส่งต่อไปยงัวงจรขยายเสียง  

R10     ตวัตา้นทานจ ากดัระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายเป็นไบแอสให้ขา C ของ Q4    
C12   ตวัเก็บประจุกรองความถ่ี IF ผา่นทิ้งลงกราวด ์   
VR1     ตัวต้านทานปรับเป ล่ียนค่ าได้ (Variable Resistor) ป รับระดับความแรงของ

สัญญาณเสียง เพื่อจ่ายไปให้วงจรขยายเสียง เรียกตวัตา้นทานตวัน้ีว่า  ตวัควบคุมความดงั 
(Volume Control)      

 

  หลกัการท างานของวงจรภาคดีเทกเตอร์ อธิบายไดด้งัน้ี  
  ความถ่ี IF = 455 kHz ผ่านหมอ้แปลง IFT3  ส่งต่อไปให้ทรานซิสเตอร์ Q4 ท่ีขา E และขา B ท าการตดั
สัญญาณความถ่ี IF ซีกลบออกไป เหลือเฉพาะความถ่ี IF ซีกบวก ส่งต่อไปให้วงจรกรองความถ่ีประกอบดว้ย R9, C10 และ C11 
กรองเอาความถ่ี IF = 455 kHz ออกไปเหลือเฉพาะความถ่ีเสียง (AF) ส่งไปให้ตวั VR1 ปรับเพ่ิมลดความดงัเสียงก่อนส่งไปให้
วงจรขยายเสียง  
  นอกจากนั้นความถ่ี IF = 455 kHz ยงัถูกจ่ายผ่านขา E ไปออกขา C ของ Q4 ไปให้ C12 กรองผา่นความถ่ี IF 

= 455 kHz ให้เป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายไปให้วงจร AGC    
 

 5.4.3 วงจรภาคดีเทคเตอร์ชนิดใช้ IC      
 

  ภาคดีเทกเตอร์ชนิดน้ีใช ้IC ท าหน้าท่ีตดัความถ่ี IF = 455 kHz ออกไปซีกหน่ึง ถูกสร้างไวในตวั IC ร่วมกับ



ภาคขยาย IF ท าให้สะดวกต่อการใชง้าน ลกัษณะวงจร แสดงดงัรูปท่ี 5.14      
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รูปท่ี 5.14 วงจรภาคดีเทกเตอร์ชนิดใช ้IC    
 

  จากรูปท่ี 5.14 แสดงวงจรภาคดีเทกเตอร์ชนิดใช้ IC วงจรมีส่วนประกอบไม่มากแต่ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ละส่วนมีหนา้ท่ีการท างาน ดงัน้ี  
U2    IC เบอร์ ZN414Z หรือใชเ้บอร์ MK484 แทนได ้ ท าหน้าท่ีเป็นภาคขยายความถ่ี IF 

และภาคดีเทกเตอร์ประกอบรวมอยูด่ว้ยกนั โดยสร้างออกมาอยู่ในรูป IC ชนิด 3 ขา คลา้ย
ตวัทรานซิสเตอร์ ท าให้สะดวกในการใชง้าน และมีอุปกรณ์ต่อร่วมใชง้านไม่มาก   

C6    ตวัเก็บประจุกรองความถ่ี ท าการก าจดัความถ่ี IF = 455 kHz ท่ียงัติดมากบัสัญญาณ IF 

ซีกบวกออกไป ให้เหลือเฉพาะความถ่ีเสียง  ส่งต่อไปยงัวงจร ขยายเสียง และวงจร 
AGC  

 

  หลกัการท างานของวงจรภาคดีเทกเตอร์ อธิบายไดด้งัน้ี  
  ความถ่ี IF = 455 kHz ผ่านภาคขยายความถ่ี IF เขา้มา ส่งต่อให้ภาคดีเทกเตอร์ตดัสัญญาณความถ่ี IF ซีกลบ
ออกไป เหลือเฉพาะความถ่ี IF ซีกบวก ส่งต่อไปให้วงจรกรองความถ่ี C6 กรองเอาความถ่ี IF = 455 kHz ออกไปเหลือเฉพาะ
ความถ่ีเสียง (AF) ส่งไปให้วงจรขยายเสียง และวงจร AGC  
 

5.5     ภาค AGC (AVC)  
 

 ภาค AGC หรือ AVC ในเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮท ท าหน้าท่ีควบคุมอัตราขยายโดยอัตโนมัติ ท าให้ได้
สัญญาณเสียงท่ีรับได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานี มีความดังเสียงใกล้เคียงกัน ส่วนประกอบภาค AGC ในรูป
บลอ็กไดอะแกรม แสดงดงัรูปที่ 5.15        
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รูปท่ี 5.15 บลอ็กไดอะแกรมภาค AGC เคร่ืองรับวทิย ุAM แบบซูเปอร์เฮท 
 

 จากรูปท่ี 5.15 แสดงบล็อกไดอะแกรมภาค AGC  เคร่ืองรับวิทยุ AM  แบบซูเปอร์เฮท การท างานของภาค AGC 
อธิบายไดด้งัน้ี  
 ความถ่ี IF ซีกบวกท่ีผ่านภาคดีเทกเตอร์มา ถูกส่งไปภาคกรองความถ่ีเพื่อก าจดัความถ่ี IF ทิ้งไปเหลือเฉพาะความถ่ี
เสียงส่งต่อไปให้ภาคขยายเสียง และภาค AGC สัญญาณเสียงท่ีส่งมาเขา้ภาค AGC นั้นจะถูกภาค AGC แปลงสัญญาณเสียงให้
เป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DCV) ค่าบวกหรือลบ (แลว้แต่ความตอ้งการของวงจร) ส่งต่อไปจ่ายเป็นแรงดนัไฟฟ้าไบแอสเพื่อ
หกัลา้งกบัแรงดนัไฟฟ้าไบแอสเดิมท่ีมีอยูข่องภาคขยาย IF1 ให้มีระดบัแรงดนัไฟฟ้าไบแอสเปล่ียนแปลงลดลง 
 ถา้ความถ่ี IF เข้ามาท่ีภาคขยาย IF1 มีความแรงมาก ท าให้ไดสั้ญญาณเสียงส่งออกมาจากภาคกรองความถ่ีมาก ภาค 
AGC แปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงค่าบวกหรือลบมาก ส่งไปหักล้างแรงดันไฟฟ้าไบแอสของภาคขยาย IF1 มาก 
แรงดนัไฟฟ้าไบแอสท่ีเหลือจ่ายให้ภาคขยาย IF1 ลดลง ภาคขยาย IF1 ลดอตัราการขยายสัญญาณความถ่ี IF ลง 
 ในทางตรงขา้มถา้ความถ่ี IF เขา้มาท่ีภาคขยาย IF1 มีความแรงน้อย ท าให้ไดสั้ญญาณ เสียงส่งออกมาจากภาคกรอง
ความถ่ีน้อย ภาค AGC แปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงค่าบวกหรือลบน้อย ส่งไปหักล้างแรงดันไฟฟ้าไบแอสเดิมของ
ภาคขยาย IF1 น้อย แรงดนัไฟฟ้าไบแอสท่ีเหลือจ่ายให้ภาคขยาย IF1 มากขึ้น ภาคขยาย IF1 เพ่ิมอตัราการขยายสัญญาณความถ่ี 
IF มากขึ้น การท างานดงักล่าวช่วยควบคุมให้ไดร้ะดบัความแรงของสัญญาณเสียงมีค่าใกลเ้คียงกนัทุกสถานีวิทย ุAM ท่ีรับได ้ 
 

 5.5.1 วงจรภาค AGC ชนิดใช้กับวงจรทรานซิสเตอร์      
 

  วงจรภาค AGC ชนิดใชก้บัเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮท ท่ีใชท้รานซิสเตอร์ในการท างาน ส่ิงส าคญัคือ
แรงดนัไฟฟ้าท่ีส่งมาจากภาค AGC  จะตอ้งมีศกัยไ์ฟฟ้าตรงขา้มกบัแรงดนัไฟฟ้าไบแอสท่ีภาคขยาย IF ภาคแรกตอ้งการเสมอ 
เพื่อควบคุมอัตราการขยายสัญญาณความถ่ี IF ให้มีระดับคงท่ีในทุกสถานีวิทยุท่ี รับเข้ามา วงจรภาค AGC ใช้กับวงจร
ทรานซิสเตอร์ แสดงดงัรูปที่ 5.16        
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รูปท่ี 5.16 วงจรภาค AGC ชนิดใชก้บัทรานซิสเตอร์ 
 

  จากรูปท่ี 5.16 แสดงวงจรภาค AGC ชนิดใชก้บัทรานซิสเตอร์ ส่วนประกอบของวงจร AGC ประกอบดว้ย 
R10 และ C4 อุปกรณ์แต่ละตวัมีหนา้ท่ีการท างาน ดงัน้ี       
R10    ตัวต้านทานในภาค AGC ลดระดับความแรงของแรงดันไฟฟ้าสัญญาณเสียง (AF) ท่ี

ต่อมาจากวงจรกรองความถ่ี ให้มีค่าความแรงระดบัหน่ึง เพื่อป้อนไปหักลา้งในการประจุ
แรงดนัไฟฟ้าของ C4    

C4   ตัวเก็บประจุในภาค AGC ท าหน้าท่ีรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงมาประจุไวใ้นตัว มี
แรงดันไฟฟ้าจ่ายมา 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นแรงดันไฟฟ้าลบจ่ายมาจากแหล่งจ่าย
แรงดนัไฟฟ้า - VCC จ่ายผา่น R4 มา ส่วนท่ีสองแรงดนัไฟฟ้าบวกพล้ิวของสัญญาณเสียง 
(AF) จ่ายผ่าน R10 มา  การประจุของ C4 เป็นการประจุแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงลบ (- 
DC) เพื่อป้อนเป็นไบแอสตรงให้ขา B ของ Q2 ท าหน้าท่ีขยาย IF1 โดยการน า
แรงดนัไฟฟ้าทั้ง 2 ส่วนมาหักลา้งกนั แรงดนัไฟฟ้าลบส่วนท่ีเหลือถูกประจุเก็บไว ้จ่ายไป
เป็นไบแอสให้ขา B ของ Q2 ท างาน   

 

  หลกัการท างานของวงจรภาค AGC อธิบายไดด้งัน้ี  
  ความถ่ี IF ซีกบวกเม่ือผ่านวงจรกรองความถ่ี (R9, C10 และ C11) มา จะได้สัญญาณ เสียงเป็นลักษณะ
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงช่วงบวกพล้ิวออกมา ตามสัญญาณเสียงท่ีรับเขา้มา ส่งต่อไปวงจรขยายเสียง และวงจร AGC (R10 และ 
C4) ตวั R10 ท าหนา้ท่ีลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าซีกบวกพล้ิวให้เหลือค่าหน่ึงส่งไปให้ C4 ส่วนตวั R4 ท าหน้าท่ีลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าลบ
จากแหล่งจ่าย - VCC เหลือค่าหน่ึงคงท่ีจ่ายไปประจุให้ C4 เป็นแรงดนัไฟฟ้าไบแอสตรงให้ขา B ของ Q2 

  แรงดนัไฟฟ้าท่ีประจุใน C4 เกิดจากแรงดันไฟฟ้าลบจากแหล่งจ่าย - VCC ผ่าน R4 มา เป็นแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงลบคงท่ีตลอดเวลา และเกิดจากแรงดนัไฟฟ้าพล้ิวซีกบวกจากวงจรกรองความถ่ี ค่าแรงดนัไฟฟ้าพล้ิวซีกบวกน้ีเองจะไป
หักกบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงลบจากแหล่งจ่าย - VCC ส่งผลให้ระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงลบที่ C4 ประจุไวเ้ปล่ียนแปลง
ระดับไป ถ้าสัญญาณเสียงมีระดับความแรงมาก แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงบวกพล้ิวเกิดมาก จ่ายมาหักล้างกับแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงลบจากแหล่งจ่าย - VCC มาก ตวั C4 ประจุแรงดนัไฟฟ้าท่ีเหลือเป็นแรงดนั ไฟฟ้ากระแสตรงลบน้อยลงไบแอสตรงท่ี Q2 

นอ้ยลงอตัราขยายสัญญาณ IF ของวงจรลดลง ควบคุมสัญญาณเสียงให้มีความแรงลดลง 
  ถา้สัญญาณเสียงมีระดบัความแรงน้อย แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงบวกพล้ิวเกิดน้อย จ่ายมาหักลา้งกบัแรงดนัไฟฟ้า



กระแสตรงลบจากแหล่งจ่าย - VCC น้อย ตวั C4 จะประจุแรงดนัไฟฟ้าท่ีเหลือเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงลบมากขึ้นไบแอสตรงท่ี 
Q2 มากขึ้นอตัราขยายสัญญาณ IF ของวงจรเพ่ิมขึ้น ควบคุมสัญญาณเสียงให้มีความแรงมากขึ้น 

  การปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้าไบแอสตรงท่ีขา B ของ Q2 เปล่ียนแปลง ช่วยเปล่ียนอตัราขยายสัญญาณ IF ให้มี
ระดบัความแรงคงท่ีระดบัหน่ึง ท าให้ไดค้วามดงัของสัญญาณเสียงทุกสถานีวิทย ุAM ออกมามีค่าใกลเ้คียงกนั  

 

 5.5.2 วงจรภาค AGC ชนิดใช้กับวงจร IC      
 

  วงจรภาค AGC ชนิดใช้กับเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮท ท่ีใช้ IC ในการท างาน ส่ิงส าคัญก็
เช่นเดียวกนั คือ แรงดนัไฟฟ้าท่ีส่งมาจากภาค AGC จะตอ้งมีศกัยไ์ฟฟ้าตรงขา้มกบัแรงดนัไฟฟ้าไบแอสท่ีภาคขยาย IF ภาคแรก
ตอ้งการเสมอ เพื่อควบคุมอตัราการขยายสัญญาณความถ่ี IF ให้มีระดบัคงท่ีในทุกสถานีวิทยท่ีุรับเขา้มา วงจรภาค AGC ใชก้บั
วงจร IC แสดงดงัรูปที่ 5.17        
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รูปท่ี 5.17 วงจรภาค AGC ชนิดใชก้บั IC 
 

  จากรูปท่ี 5.17 แสดงวงจรภาค AGC ชนิดใชก้บั IC ส่วนประกอบของวงจร AGC ประกอบดว้ย R2 และ C5 
อุปกรณ์แต่ละตวัมีหนา้ท่ีการท างาน ดงัน้ี       
R2    ตัวต้านทานในภาค AGC ลดระดับความแรงของแรงดันไฟฟ้าท่ี ป้อนกลับมา

สัญญาณเสียง (AF) ท่ีต่อมาจากวงจรกรองความถ่ี และแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง
จากแหล่งจ่าย + VCC ให้มีค่าความแรงระดบัหน่ึง เพื่อป้อนไปให้เป็นแรงดนัไฟฟ้าอินพุต
ท่ีขา 2 ของ U2    

C5   ตัวเก็บประจุในภาค AGC ท าหน้าท่ีรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงมาประจุไวใ้นตัว มี
แรงดันไฟฟ้าจ่ายมา 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นแรงดันไฟฟ้าบวกจ่ายมาจากแหล่งจ่าย
แรงดัน ไฟฟ้า +  VCC จ่ ายผ่ าน  R2 มา ส่วน ท่ีสองแรงดัน ไฟฟ้าบวกพ ล้ิวของ
สัญญาณเสียง (AF) จ่ายผ่าน C6 มา  การประจุของ C5 เป็นการประจุแรงดนัไฟฟ้าจาก
ค่าทั้งสอง เพ่ือป้อนเป็นไบแอสตรงให้ขา 2 ของ U2 ท าการขยายความถ่ี IF ให้มีค่าคงท่ี
พอเหมาะตลอดเวลา   

 

  หลกัการท างานของวงจรภาค AGC อธิบายไดด้งัน้ี  
  ความถ่ี IF ซีกบวกเม่ือผา่นวงจรกรองความถ่ี C6 มา  จะไดสั้ญญาณเสียงเป็นลกัษณะแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง



ช่วงบวกพล้ิวออกมา ตามสัญญาณเสียงท่ีรับเขา้มา ส่งต่อไปวงจร ขยายเสียง และวงจร AGC (R2 และ C5) ตวั R2 ท าหน้าท่ีลด
ระดบัแรงดนัไฟฟ้าซีกบวกพล้ิวให้เหลือค่าหน่ึงส่งไปให้ C5 ประจุแรงดนัไฟฟ้าไบแอสตรงจ่ายให้ขา 2 ของ U2 ท าการขยายความถ่ี 
IF ให้มีค่าคงท่ีพอเหมาะตลอดเวลา ท าให้ไดค้วามดงัของสัญญาณเสียงทุกสถานีวิทย ุAM ออกมามีค่าใกลเ้คียงกนั  
 

5.6     ภาคขยายเสียง    
 

 ภาคขยายเสียง ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณเสียงให้มีความแรงเพ่ิมมากขึ้น มากพอท่ีจะไปขบัล าโพงให้เปล่งเสียงดงัออกมา 
โดยปกติภาคขยายเสียงไม่ว่าจะน าไปใช้ขยายเสียงในวงจรใดก็ตามจะมีคุณสมบัติในการท างานเหมือนกัน  คือ ขยาย
สัญญาณเสียงให้มีความดงัเพ่ิมมากขึ้นแบบไม่ผิดเพ้ียน แตกต่างเพียงรูปแบบการจดัวงจรขยายเสียง และอตัราขยายก าลงัท่ีถูก
ขยายออกมา ในเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮท ภาคขยายเสียงท่ีน ามาใช้งานจะมีอตัราขยายก าลงัไม่สูงมากนัก สามารถใช้
อุปกรณ์สารก่ึงตวัน ามาจดัวงจรขยายไดท้ั้งใชท้รานซิสเตอร์ เฟต และ IC วงจรมีส่วนประกอบท่ีส าคญั  ไดแ้ก่ วงจรปรับเร่งลด
สัญญาณเสียง วงจรขบัก าลงั และวงจร ขยายก าลงั ส่วนประกอบภาคขยายเสียงในรูปบลอ็กไดอะแกรม แสดงดงัรูปที่ 5.18        

 

      

                   
          
       

           

 
 

รูปท่ี 5.18 บลอ็กไดอะแกรมภาคขยายเสียงเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮท 
 

 จากรูปที่ 5.18 แสดงบล็อกไดอะแกรมภาคขยายเสียงเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮท การท างานของภาคขยายเสียง 
อธิบายไดด้งัน้ี  
 สัญญาณเสียงท่ีไดจ้ากภาคกรองความถ่ีมีระดบัความแรงต ่าไม่พอท่ีจะขบัล าโพงให้เกิดเสียง ถูกส่งเขา้มายงัวงจรปรับ
เร่งลดความดงั ปรับระดบัความแรงท่ีเหมาะสมก่อนส่งไปท าการขยายเสียง ส่งต่อสัญญาณเสียงไปให้วงจรขบัก าลงัและวงจรขยาย
ก าลงัท าการขยายสัญญาณเสียงให้แรงท่ีสุดก่อนส่งไปขบัล าโพงให้เปล่งเสียงออกมา     
 

 5.6.1 วงจรภาคขยายเสียงชนิดใช้ทรานซิสเตอร์      
 

  วงจรขยายเสียงชนิดใช้ทรานซิสเตอร์ เป็นวงจรขยายเสียงชนิดท่ีนิยมน าไปใช้งาน เพราะสามารถจัด
อตัราขยายไดห้ลากหลาย จดัวงจรท างานไดห้ลายแบบ วงจรขยายเสียงชนิดใชท้รานซิสเตอร์ แสดงดงัรูปที่ 5.19          
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รูปท่ี 5.19 วงจรขยายเสียงชนิดใชท้รานซิสเตอร์ 
 

  จากรูปท่ี 5.19 แสดงวงจรขยายเสียงชนิดใช้ทรานซิสเตอร์ วงจรมีส่วนประกอบหลายชนิด มีหน้าท่ีการ
ท างานแตกต่างกนั ดงัน้ี 

VR1    ตวัตา้นทานปรับเปล่ียนค่าได้ ท าหน้าท่ีปรับเร่งลดความแรงสัญญาณเสียงท่ีจะส่งผ่านเข้า
วงจรขยายเสียง    

C1 และ C4    ตวัเก็บประจุ ท าหน้าท่ีเป็นตวัส่งผ่านสัญญาณเสียงไปให้ Q1 และ Q2 ขยายสัญญาณเสียง 
และป้องกนัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงไม่ให้ผา่น   

R1, R2 และ R4, 

R5  
  เป็นวงจรแบ่งแรงดนัไฟฟ้า ท าหน้าท่ีก าหนดค่าแรงดนัไฟฟ้าไบแอสตรงจ่ายไปให้ขา B 

ของ Q1 และ Q2   
C1, C3 และ C6    ตวัเก็บประจุ ท าหน้าท่ีเป็นตวักรองสัญญาณรบกวนท่ีติดมากบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงทิ้ง

ลงกราวด ์  
R3 และ R6    ตวัตา้นทาน ท าหนา้ท่ีก าหนดค่าแรงดนัไฟฟ้าค่าเหมาะสมจ่ายให้ขา C ของ Q1 ท างาน  
R7   ตวัตา้นทาน ท าหน้าท่ีจ ากดักระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอด D1, D2 และ Q2 ให้ท างานได้

พอเหมาะ 

D1 และ D2   ไดโอด ท าหน้าท่ีปรับไบแอสอตัโนมติั ช่วยให้ Q3 และ Q4 ท างานไดถู้กตอ้ง และท างาน
คงท่ีต่ออุณหภูมิ 

C5   ตวัเก็บประจุ ท าหน้าท่ีส่งผ่านสัญญาณเสียงไปยงัล าโพง  โดยการประจุค่าแรงดนัไฟฟ้า
เท่ากับ VCC จากแหล่งจ่าย VCC ในขณะท่ี Q3 ท างาน และท าการคายประจุแรงดันไฟฟ้า 
VCC ท่ีประจุไวอ้อกมาผ่าน Q4 ในขณะท่ี Q4 ท างาน ท าให้วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตา
รีบริสุทธ์ิชนิด OTL ท างานไดส้มบูรณ์ 

R8 และ R9   ตัวต้านทานปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงท่ีจ่ายไป Q3 และ Q4  ให้ท างานคงท่ีต่อ
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น จ ากัดกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน Q3 และ Q4 ช่วยให้มีเสถียรภาพในการ
ท างาน  

Q1   ทรานซิสเตอร์ ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณเสียงภาคตน้    



Q2   ทรานซิสเตอร์ ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณเสียงเป็นวงจรขบัก าลงั     
Q3 และ Q4   ทรานซิสเตอร์ ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณเสียงเป็นวงจรขยายก าลงั ต่อวงจรแบบคอมพลีเมน

ตารีบริสุทธ์ ท าการขยายสัญญาณเสียงให้แรงเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุดแบบไม่ผิดเพ้ียนตวัละซีก
ในเฟสสัญญาณเสียงท่ีถูกตอ้ง ตวั Q3 ขยายซีกบวก (+) ตวั Q4 ขยายซีกลบ (–) โดยการ
สลบักนัท างาน    

 

  หลกัการท างานของวงจรขยายเสียงชนิดใชท้รานซิสเตอร์ อธิบายไดด้งัน้ี  
  เม่ือมีสัญญาณเสียงซีกบวก (+) ป้อนเขา้มาท่ีอินพุต ผ่าน VR1 ท าหน้าท่ีปรับเร่งลดความแรงผ่านไปให้ขา B 
ของ Q1 ขยายสัญญาณเสียงออกขา C ได้เป็นสัญญาณเสียงซีกลบ (-) ออกมาส่งไปเป็นสัญญาณอินพุตให้ขา B ของ Q2 ขยาย
สัญญาณเสียงซีกลบ (-) ออกขา C ไดเ้ป็นสัญญาณเสียงซีกบวก (+) ไปท าให้จุด B มีศกัยเ์ป็นบวก (+) มากขึ้น  ส่งผลให้จุด A มี
ศกัยเ์ป็นบวก (+) มากขึ้นตามไปด้วย ตัว Q3 ได้รับแรงดันไฟฟ้าไบแอสตรงเพ่ิมขึ้นท างาน มีกระแสไฟฟ้าไหลจากแหล่งจ่าย
แรงดนัไฟฟ้า + VCC  ไป Q3, R8, C5 ผ่านล าโพงครบวงจรท่ีขั้วลบแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า ตวั C5 ประจุแรงดนัไฟฟ้าเก็บไวใ้น
ตวัเท่ากบัแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า + VCC มีศกัยต์กคร่อม C5 ดา้นซา้ยบวก (+) ดา้นขวาลบ (-) กระแสไฟฟ้าไหลผา่นล าโพงคร้ังน้ี 
ท าให้ล าโพงเคล่ือนท่ีไปในทิศทางหน่ึง ไดสั้ญญาณเสียงซีกบวก (+) ถูกขยายส่งออกเอาต์พุต ส่วน Q4 ไดรั้บแรงดนัไฟฟ้าไบแอส
กลบัไม่ท างาน  
  เม่ือมีสัญญาณเสียงซีกลบ (-) ป้อนเขา้มาท่ีอินพุต  ผ่าน VR1 ท าหน้าท่ีปรับเร่งลดความแรงผ่านไปให้ขา B 
ของ Q1 ขยายสัญญาณเสียงออกขา C ไดเ้ป็นสัญญาณเสียงซีกบวก (+) ออกมา ส่งไปเป็นสัญญาณอินพุตให้ขา B ของ Q2 ขยาย
สัญญาณเสียงซีกบวก (+) ออกขา C ไดเ้ป็นสัญญาณเสียงซีกลบ (-) ไปท าให้จุด B มีศกัยเ์ป็นลบ (-) มากขึ้น ส่งผลให้จุด A มีศกัย์
เป็นลบ (-) มากขึ้นตามไปด้วย ตัว Q4 ได้รับแรงดันไฟฟ้าไบแอสตรงเพ่ิมขึ้นท างาน มีกระแสไฟฟ้าไหลจากการคายประจุ
แรงดนัไฟฟ้าของ C5 ซีกบวกไป R9, Q4 ผา่นล าโพงครบวงจรท่ีขั้วลบของตวั C5 กระแสไฟฟ้าไหลผ่านล าโพงคร้ังน้ี ท าให้ล าโพง
เคล่ือนท่ีไปอีกทิศทางหน่ึง ไดสั้ญญาณเสียงซีกลบ (-) ถูกขยายส่งออกเอาต์พุต ส่วน Q3 ไดรั้บแรงดนัไฟฟ้าไบแอสกลบัไม่ท างาน ได้
สัญญาณ เสียงมีความดงัมากขึ้นส่งออกล าโพง เหมือนกบัสัญญาณเสียงท่ีป้อนเขา้มา 

 5.6.2 วงจรภาคขยายเสียงชนิดใช้ IC      
 

  วงจรขยายเสียงชนิดใช ้IC เป็นวงจรขยายเสียงชนิดท่ีนิยมน าไปใชง้านอีกชนิดหน่ึง เพราะใชอุ้ปกรณ์ในการ
ท างานนอ้ยช้ิน สามารถเลือก IC มาใชง้านไดห้ลายเบอร์ตามความตอ้งการ วงจรขยายเสียงชนิดใช ้IC แสดงดงัรูปที่ 5.20          
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รูปท่ี 5.20 วงจรขยายเสียงชนิดใช ้IC 
 

  จากรูปท่ี 5.20 แสดงวงจรขยายเสียงชนิดใช ้IC วงจรมีส่วนประกอบหลายชนิด มีหน้าท่ีการท างานแตกต่าง
กนั ดงัน้ี 

VR1    ตวัตา้นทานปรับเปล่ียนค่าได ้ท าหนา้ท่ีปรับเร่งลดความแรงสัญญาณเสียงท่ีจะส่งผา่นเขา้
วงจรขยายเสียง    

C1    ตวัเก็บประจุ ท าหนา้ท่ีก าจดัสัญญาณรบกวนทิ้งลงกราวด ์   
C2    ตวัเก็บประจุ ท าหนา้ท่ีชดเชยความถ่ี    
R1 และ C3   ท าหนา้ท่ีช่วยลดสัญญาณรบกวนความถ่ีสูงท่ีฟังไม่ไดย้ิน  เกิดขึ้นในวงจร ขยายเสียง    
C4    ตวัเก็บประจุ ท าหนา้ท่ีก าจดัสัญญาณรบกวนท่ีมาจากแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าทิ้งลงกราวด ์   
U1    ตวัIC ขยายก าลงั ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณเสียงให้มีความแรงมากขึ้น     
C5   ตัวเก็บประจุ ท าหน้าท่ีส่งผ่านสัญญาณเสียงไปยงัล าโพง  และช่วยป้องกนัล าโพงช ารุด

เสียหายจากแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจ านวนมากท่ีเกิดจากการช ารุดเสียหายของตวั IC 
จ่ายผา่นไปยงัล าโพง   

 

  หลกัการท างานของวงจรขยายเสียงชนิดใช ้IC อธิบายไดด้งัน้ี  
  เม่ือมีสัญญาณเสียงซีกบวก (+) ป้อนเขา้มาท่ีอินพุต ผ่าน VR1 ปรับเร่งลดความแรง ส่งผ่านเขา้ขา 3 ของ IC 
ขยายก าลงัเบอร์ LM386 ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณเสียงให้แรงมากขึ้น  จดัวงจรขยายสัญญาณแบบไม่กลบัเฟส ขยายสัญญาณเสียง
ทั้งสองซีกส่งออกเอาตพ์ุตขา 5 ไปล าโพง ไดสั้ญญาณเสียงมีความแรงเพ่ิมขึ้นโดยไม่ผิดเพ้ียน   
 

5.7     บทสรุป    
 

 การท างานเครื่องรบัวทิยุ AM แบบซูเปอรเ์ฮเทอโรดายน์ เป็นเครื่องรบัวทิยุที่นิยมสรา้งขึ้นมาใชง้าน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบนั วงจรประกอบขึน้มาจากภาคการท างานหลายภาคร่วมกนั   
 ภาคคอนเวอร์เตอร์ ท าหน้าท่ีรับและเปล่ียนความถ่ีวิทยุคล่ืนพาห์สถานีวิทยุกระจายเสียง AM ทุกสถานี ให้เป็นความถ่ี
ใหม่ 4 ความถ่ี  ไดแ้ก่ ความถ่ีวิทยุท่ีรับเข้ามา (fRF) ความถ่ีวิทยุท่ีผลิตขึ้นมาจากภาคโลคอลออสซิลเลเตอร์ (fLO) ความถ่ีวิทยุ
ผลบวกระหว่างความถ่ีวิทยุจากสถานีวิทยุ (fRF) กบัความถ่ีวิทยุผลิตขึ้นมาจากภาคโลคอลออสซิลเลเตอร์ (fLO) หรือ (fLO + fRF) และ
ความถ่ีวิทยุผลต่างระหว่างความถ่ีวิทยุจากสถานีวิทยุ (fRF)  กบัความถ่ีวิทยุผลิตขึ้นมาจากภาคโลคอล ออสซิลเลเตอร์ (fLO) หรือ 
(fLO - fRF) เป็นค่าความถ่ีปานกลาง (IF)  
 ภาคกรองและขยาย IF ท าหน้าท่ีกรองความถ่ี IF 455 kHz ความถ่ีเดียวผ่านไปได ้และท าการขยายความถ่ี IF น้ีให้มีความ
แรงมากขึ้น ให้ไดค้วามถ่ีและความแรงท่ีพอเหมาะ  
 ภาคดีเทกเตอร์และกรองความถ่ี ท าหน้าท่ีตดัความถ่ีปานกลาง (IF) ซีกใดซีกหน่ึงออกไป และกรองความถ่ีปานกลาง (IF) 
ท่ีเหลืออยูอ่อกไป ให้เหลือเฉพาะความถ่ีเสียงไปใชง้าน  
 ภาค AGC ท าหนา้ท่ีน าสัญญาณเสียงบางส่วนจากภาคดีเทกเตอร์และกรองความถ่ี มาแปลงเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
(DCV) ป้อนกลบัแบบลบกลบัมาควบคุมให้ภาคขยาย IF ท าการขยายความถ่ีปานกลาง (IF) ในลกัษณะการท างานตรงขา้ม ป้อน
ไปควบคุมภาคกรองและขยาย IF ให้เปล่ียนแปลงอตัราขยาย ไดสั้ญญาณเสียงออกมามีความแรงใกลเ้คียงกนัทุกสถานี  
 ภาคขยายเสียง ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณเสียงท่ีรับมาจากภาคดีเทกเตอร์ให้มีความแรงมากขึ้น โดยสัญญาณเสียงท่ีถูกขยาย



ออกมายงัมีรูปสัญญาณคงเดิมไม่ผิดเพ้ียนไป ส่งต่อสัญญาณ เสียงไปขบัล าโพงให้เปล่งเสียงในรูปอากาศส่ันสะเทือนท่ีหูคนไดยิ้น
ออกมา       
 แหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า ท่ีใชง้านแบ่งออกไดเ้ป็น ใชแ้บตเตอร่ี (ถ่านไฟฉาย) จ่ายให้วงจรโดยตรง หรือโดยการน าแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากระแสสลบัที่ใชต้ามบา้นเรือนมาแปลงให้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายให้วงจร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

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

รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้
กบัวิชา เคร่ืองรับวิทย ุ

2. ผูส้อนช้ีแจงหวัขอ้การเรียนและจุดประสงค์
การเรียนประจ าหน่วยท่ี 5  เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบ
ซูเปอร์เฮทโรดายน์ 

3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทโรดายน์ 
 
2.  ข้ันให้ความรู้ 120 นาที) 

1. ผูส้อนเปิดงานน าเสนอวิชา อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว หน่วยท่ี 5 เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์
เฮทโรดายน์ 

2. ผูส้อนให้ผูเ้รียนเปิดเอกสารประกอบการ
สอนวิชา เคร่ืองรับวิทย ุ หน่วยท่ี 5 เคร่ืองรับวิทย ุAM 
แบบซูเปอร์เฮทโรดายน์ 

3. ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถามในข้อ
สงสัยเม่ืออธิบายเน้ือหาในหน่วยเรียนจบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้กับวิชา 
เคร่ืองรับวิทย ุ

2. ผู ้เรียนฟังผู ้สอนแจ้งหัวข้อการเรียนและ
จุดประสงค์การเรียนประจ าหน่วยท่ี 5 เคร่ืองรับวิทย ุ
AM แบบซูเปอร์เฮทโรดายน์ 

3. ผู ้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทโรดายน์ 

 
2.  ข้ันให้ความรู้ (120นาที ) 
           1.ผูเ้รียนตั้งใจศึกษาเน้ือหาจากงานน าเสนอวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวหน่วยท่ี 5 เคร่ืองรับวิทยุ AM 
แบบซูเปอร์เฮทโรดายน์ 
          2.ผู ้เรียนฟังผูส้อนอธิบายและช้ีแจงพร้อมเปิด
เอกสารวิชา เคร่ืองรับวิทยุ  หน่วยท่ี 5 เคร่ืองรับวิทย ุ
AM แบบซูเปอร์เฮทโรดายน์ 
           3.ผูเ้รียนซกัถามผูส้อนหากมีขอ้สงสัย 
 



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 60 นาที ) 

1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหัด หน่วยท่ี 5 
2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าใบงานท่ี 5 

 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 90 นาที ) 

1. ผูส้อนร่วมกบัผูเ้รียนทบทวนความเขา้ใจและ
สรุปเน้ือหาในหน่วยท่ี  5 เค ร่ืองรับวิทยุ AM แบบ
ซูเปอร์เฮทโรดายน์  

2. ผู ้สอนให้ผู ้เรียนท าแผนผังความคิดสรุป
เน้ือหาหน่วยท่ี 5 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทโร
ดายน์  
 
 

(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-6) 
 

(รวม 300 นาที หรือ 5 คาบเรียน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 60 นาที ) 
1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 5 

           2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าใบงานท่ี 5 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 90 นาที ) 
1. ผูเ้รียนร่วมกบัผูส้อนทบทวนความเขา้ใจและ

สรุปเน้ือหาในหน่วยท่ี  5  เค ร่ืองรับวิทยุ AM แบบ
ซูเปอร์เฮทโรดายน์ 

2. ผูเ้รียนท าแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 
5  เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทโรดายน์ 
 
 

 
(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-6) 

 
 
 
 
 



งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
ก่อนเรียน  

1. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั  เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทโรดายน์ 
 

ขณะเรียน 

1. ท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 5 
2. ท าใบงานท่ี 5  

 

 หลงัเรียน 
1. ท าแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 5 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 5 
2. ใบงานท่ี 5 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทโรดายน์ 
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา เคร่ืองรับวิทย ุ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 1-6) 

2. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 5 ใชข้ั้นประยกุตใ์ชข้อ้ 1-6 
4. ใบงานท่ี 5 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทโรดายน์  ใชข้ั้นประยกุตใ์ชข้อ้ 1-6 
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 5 ใชข้ั้นสรุปและประเมินผลขอ้ 1-6 

 
 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 แบบซูเปอร์เฮทโรดายน์ 

 

ขณะเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 5 
2. ตรวจใบงานท่ี 5 เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทโรดายน์ 

 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 5 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 5 
2. ใบงานท่ี 1 หน่วยท่ี 5  
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะที่พงึประสงค์ 
ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทโรดายน์ 
1.อธิบายโครงสร้างวงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทได ้  
2.ฝึกหดัทกัษะภาคคอนเวอร์เตอร์ ได ้ 
3.ฝึกหดัทกัษะภาคความถี่ปานกลาง (IF)  ได ้ 
4.ฝึกหดัทกัษะภาคดีเทกเตอร์ ได ้ 
5.ฝึกหดัทกัษะภาค AGC (AVC) ได ้ 
6.ฝึกหดัทกัษะภาคขยายเสียง 
 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 
บอกโครงสร้างวงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทอยา่งถูกตอ้งเป็นล าดบั  
 

สมรรถนะการขยายผล 
ความสอดคล้อง 

จากการเรียนสัปดาห์ท่ี 9 – 10 เร่ือง เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮทโรดายน์ผูเ้รียนจะมีความรู้เก่ียวกับจากท่ี
กล่าวมาแลว้เป็นเบ้ืองตน้ในหน่วยท่ี 4 ของหลกัการท างานเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ หรือท่ี
นิยมเรียกว่าเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮท ถือเป็นเคร่ืองรับวิทยุ AM ท่ีถูกสร้างขึ้นมาใช้งานอย่างแพร่หลาย
ตั้งแต่เร่ิมแรกถึงปัจจุบนั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  อธิบายโครงสร้างวงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทได ้

1. วิธีการประเมิน              :   ทดสอบ                                                                                                                                                
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน      :   อธิบายโครงสร้างวงจรเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซูเปอร์เฮทได้ จะได้ 2 
คะแนน 

•  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  ฝึกหดัทกัษะภาคคอนเวอร์เตอร์ได ้
1. วิธีการประเมิน              :   ทดสอบ                                                                                                                                                
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :   ฝึกหดัทกัษะภาคคอนเวอร์เตอร์ได ้จะได ้1 คะแนน 
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3 ฝึกหดัทกัษะภาคความถี่ปานกลาง (IF)ได ้
1. วิธีการประเมิน              :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน     :    ฝึกหดัทกัษะภาคความถี่ปานกลาง (IF)  จะได ้2 คะแนน 
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4  ฝึกหดัทกัษะภาคดีเทกเตอร์ได ้
1. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    ฝึกหดัทกัษะภาคดีเทกเตอร์ ได ้จะได ้  1 คะแนน 

 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  ฝึกหดัทกัษะภาค AGC (AVC)ได ้
4. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
5. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
6. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    ฝึกหดัทกัษะภาค AGC (AVC)  ได ้จะได ้ 2 คะแนน 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6 ฝึกหดัทกัษะภาคขยายเสียงได ้
7. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
8. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
9. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    ฝึกหดัทกัษะภาคขยายเสียงได ้จะได ้ 2 คะแนน 

 
 
 



แบบฝึกหัด  หน่วยท่ี  5 
 

ตอนที่ 1 เขียนเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 

1. ภาคคอนเวอร์เตอร์ในเคร่ืองรับวิทย ุAM ประกอบดว้ยภาคอะไรบา้ง   
ก. เลือกความถ่ีวิทย ุและมิกเซอร์ 
ข. โลคอลออสซิลเลเตอร์ และมิกเซอร์ 
ค. เลือกความถ่ีวิทย ุและโลคอลออสซิลเลเตอร์  
ง. เลือกความถ่ีวิทย ุโลคอลออสซิลเลเตอร์ และมิกเซอร์ 

2. วงจรท่ีหนา้ท่ีเลือกรับความถ่ีวิทยเุขา้มาคือวงจรอะไร  
ก. AGC      ข. จูน IF  
ค. จูน RF     ง. จูน LO  

3. วงจรท่ีหนา้ท่ีเลือกรับความถ่ีเฉพาะค่า 455 kHz เขา้มาคือวงจรอะไร  
ก. AGC      ข. จูน IF  
ค. จูน RF     ง. จูน LO  

4. รับความถ่ีสถานีวิทยเุขา้มา 1,200 kHz ความถ่ีวงจรโลคอลออสซิลเลเตอร์จะก าเนิดขึ้นมาเท่าไร      
ก. 1,655 kHz     ข. 1,200 kHz  
ค. 745 kHz     ง. 455 kHz  

5. ภาคท่ีท าหนา้ท่ีตดัความถ่ีปานกลางออกไปซีกหน่ึง เหลือส่งผา่นไปซีกเดียวคือภาคอะไร  
ก. จูน IF      ข. มิกเซอร์  
ค. ดีเทกเตอร์    ง. คอนเวอร์เตอร์  

6. ภาคท่ีท าหน้าท่ีควบคุมให้สัญญาณเสียงทุกสถานีของเคร่ืองรับวิทยุ AM ท่ีรับได ้มีความแรงสัญญาณเสียงใกลเ้คียงกนัคือ
ภาคอะไร    

ก. AGC       ข. ขยาย IF  
ค. ขยายก าลงั     ง. คอนเวอร์เตอร์  

7. ภาคใดของเคร่ืองรับวทิย ุAM ท่ีจ่ายความถ่ีวิทยอุอกมารวม 4 ความถ่ีในเวลาเดียวกนั     
ก. จูน IF     ข. มิกเซอร์  
ค. ดีเทกเตอร์    ง. โลคอลออสซิลเลเตอร์  

8. ภาคท่ีท าหนา้ท่ีขยายความถ่ีปานกลาง ให้มีความแรงมากขึ้นคือภาคอะไร    
ก. AGC     ข. ขยาย IF  
ค. ขยายก าลงั     ง. คอนเวอร์เตอร์  



9. 
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จากรูปตวั Q1 ท าหน้าท่ีเป็นวงจร
อะไร  
ก. จูน RF  
ข. จูน LO  
ค. มิกเซอร์  
ง. คอนเวอร์เตอร์  

10. จากรูปขอ้ 9. วงจร C1, C2 และ L2 ท าหนา้ท่ีอะไร      
ก. ก าเนิดความถ่ีออสซิลเลเตอร์  ข. ก าหนดรับความถ่ีวิทย ุ1 สถานี  
ค. ก าหนดรับความถ่ีปานกลางผา่น ง. ก าหนดยา่นความถ่ีวิทย ุAM ผา่น  

11. จากรูปขอ้ 9. วงจร C5, C6 และ L4 ท าหนา้ท่ีอะไร      
ก. ก าเนิดความถ่ีออสซิลเลเตอร์  ข. ก าหนดรับความถ่ีวิทย ุ1 สถานี  
ค. ก าหนดรับความถ่ีปานกลางผา่น ง. ก าหนดยา่นความถ่ีวิทย ุAM ผา่น  

12. จากรูปขอ้ 9. วงจร C7 และ L6 ท าหนา้ท่ีอะไร      
ก. ก าเนิดความถ่ีออสซิลเลเตอร์   ข. ก าหนดรับความถ่ีวิทย ุ1 สถานี  
ค. ก าหนดรับความถ่ีปานกลางผา่น ง. ก าหนดยา่นความถ่ีวิทย ุAM ผา่น  

13. 
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จากรูปตวั Q1 ท าหนา้ท่ีเป็นวงจรอะไร  
ก. จูน IF  
ข. ขยาย IF  
ค. ดีเทกเตอร์  
ง. กรองความถ่ี  

14. จากรูปขอ้ 13. วงจร C1 และ L1 ท าหนา้ท่ีอะไร      
ก. จูน IF      ข. ขยาย IF  
ค. ดีเทกเตอร์     ง. กรองความถ่ี  

15. จากรูปขอ้ 13. วงจร C2, C3 และ R1 ท าหนา้ท่ีอะไร      
ก. จูน IF      ข. ขยาย IF  
ค. ดีเทกเตอร์     ง. กรองความถ่ี  

16. จากรูปขอ้ 13. ตวัตา้นทาน VR1 ท าหนา้ท่ีอะไร      
ก. ปรับเปล่ียนความแรงสัญญาณเสียงส่งไปขยาย 
ข. ปรับเพ่ิมลดอตัราขยายสัญญาณ IF ให้พอเหมาะ  
ค. ปรับเปล่ียนความแรงในการกรองความถ่ี IF ทิ้งลงกราวด ์   
ง. ปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้าจ่ายไบแอสให้ Q1 มีอตัราขยายท่ีพอเหมาะ 

17. วงจรภาค AGC ใชก้บัเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮท ถูกส่งมาจากภาคใดของวงจร   
ก. ขยาย IF    ข. ขยายเสียง 
ค. ดีเทกเตอร์     ง. กรองความถ่ี  
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จากรูปตวั Q1 ท าหนา้ท่ีเป็นวงจรอะไร  
ก. จูน IF  
ข. ขยาย IF  
ค. ดีเทกเตอร์  
ง. กรองความถ่ี  

19. จากรูปขอ้ 18. ตวั D1 ท าหนา้ท่ีเป็นวงจรอะไร   
ก. AGC     ข. จูน IF  
ค. ดีเทกเตอร์     ง. กรองความถ่ี  

20. จากรูปขอ้ 18. วงจร C8 และ R7 ท าหนา้ท่ีอะไร   
ก. AGC       ข. จูน IF  
ค. ดีเทกเตอร์     ง. กรองความถ่ี  

 

ตอนที่ 2 อธิบายให้ไดใ้จความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

 

1. อธิบายการท างานของวงจรภาคคอนเวอร์เตอร์ชนิดใช ้IC มาให้เขา้ใจ พร้อมวาดวงจรประกอบ     
2. อธิบายการท างานของวงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใชท้รานซิสเตอร์มาให้เขา้ใจ พร้อมวาดวงจรประกอบ      
3. อธิบายการท างานของวงจรภาคดีเทกเตอร์ชนิดใชไ้ดโอดมาให้เขา้ใจ พร้อมวาดวงจรประกอบ      
4. อธิบายการท างานของวงจรภาค AGC ชนิดใชก้บัวงจรทรานซิสเตอร์มาให้เขา้ใจ พร้อมวาดวงจรประกอบ      
5. อธิบายการท างานของวงจรภาคขยายเสียงชนิดใช ้IC มาให้เขา้ใจ พร้อมวาดวงจรประกอบ     
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เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับวิทยุ AAMM  แบบ ซูเปอร์เฮทแบบ ซูเปอร์เฮท  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. ประกอบวงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮทได ้

2. ปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮท  ให้สามารถรับสัญญาณสถานีวิทย ุAM ไดค้รบทุกสถานี  
3. ให้ แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือ และช่วยเหลือผูอ้ื่น 

 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 

1. IC เบอร์ SA602AN (NE602AN), MK484, LM386           เบอร์ละ 1 ตวั     
2. หมอ้แปลงกระป๋อง สีแดง (LO Osc.) และสีเหลือง (จูน IF) ชนิดละ 1 ตวั   
3. ล าโพง 3.2  หรือ 8  ; 0.25 W     1 ตวั    
4. ตวัเก็บประจุ 100 nF       5 ตวั   
5. ตวัเก็บประจุ 820 pF และ 10 F ; 16 V   ค่าละ 2 ตวั 
6. ตวัเก็บประจุ 100 F ; 16 V      1 ตวั      
7. ตวัเก็บประจุวาริเอเบิล AM 5 pF - 150 pF    1 ตวั   
8. ตวัตา้นทาน 620  ; 0.25 W      2 ตวั   
9. ตวัตา้นทาน 3.3 k, 100 k ; 0.25 W   ค่าละ 1 ตวั   
10. ตวัตา้นทานปรับเปล่ียนค่าได ้(โวลุ่ม) 10 k ; 0.5 W   1 ตวั   
11. แกนเฟอร์ไรตพ์ร้อมขดลวดชุดรับความถ่ี RF ของเคร่ืองรับวิทย ุAM  1 ชุด   
12. ไขควงแบนชุดปรับแต่งไม่ใช่โลหะ (พลาสติก)    1 อนั  
13. มลัติมิเตอร์ชนิดเขม็ หรือดิจิทลัมลัติมิเตอร์    1 เคร่ือง 
14. แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดปรับค่าได ้0 - 30 V  1 เคร่ือง 
15. เคร่ืองรับวิทย ุAM เคร่ืองดี (ใชเ้ป็นเคร่ืองตน้แบบ)    1 เคร่ือง 
16. แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร     1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับข้ันการทดลอง  
 



 1. ประกอบวงจรตามรูปท่ี 5.1 ลงบนโพรโตบอร์ด (เบรดบอร์ด) ให้เสร็จเรียบร้อย ตรวจทานให้ถูกตอ้งสมบูรณ์  
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(ก) วงจร 
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(ข) ขดลวดสายอากาศ L1, L2 และ L3 บนแกนเฟอร์ไรต ์   
 

(ค) C วาริเอเบิล 

 

(ง) หมอ้แปลง IF 
 

รูปท่ี 5.1 วงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮท   
 

 2. จ่ายแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 9 V เขา้วงจร  
 3. ปรบัโวลุ่ม VR1 ใหส้ญัญาณเสยีงผ่านไดแ้รงทีสุ่ด (ปรบัขา 2 ไปสุดทีข่า 3)  ทดสอบการรบัสถานี
วทิยุของเครื่องรบัวทิยุ โดยค่อยๆ ปรบัปุ่ มหมุนตวั C วารเิอเบลิไปมาชา้ๆ พรอ้มทัง้ฟังเสยีงจากล าโพงว่ามี
เสยีงดงัออกมาหรอืไม่  ถ้ารบัไม่ได้ไม่มเีสยีงออกมาให้ตรวจสอบการต่อวงจรใหม่อกีครัง้ และทดสอบจน
สามารถรบัสญัญาณเสยีงจากสถานีวทิยุได ้ปรบัไปสถานีวทิยุทีร่บัไดแ้รงและชดัเจนทีสุ่ด  
 4. ใชไ้ขควงพลาสตกิปรบัตรงกลางแกนเฟอรไ์รต์ IFT1 (สเีหลอืง) หมายเลข   หมุนไปในทศิทาง
ทีม่เีสยีงของสถานีวทิยุดงัออกล าโพงแรงทีสุ่ด   
 5. น าเครื่องรบัวทิยุ AM ที่ดีใช้เป็นเครื่องต้นแบบมาเปิดรบัฟังสถานีทางด้านความถี่ต ่าควรเป็น
สถานีทีต่ ่าสุดทีร่บัได ้อยู่ประมาณ 540 kHz  
 6. ปรบัหมุนตวั C วารเิอเบลิของเครื่องรบัวทิยุ AM ทีส่รา้งขึน้มาใชใ้นการปรบัแต่งไปทางย่านความถี่
ต ่าใหแ้ผ่นโลหะ 2 ชุดทบัซอ้นกนั (C วารเิอเบลิความจุมากทีสุ่ด)  
 7. ใช้ไขควงพลาสติกปรบัตรงกลางแกนเฟอร์ไรต์ OSCT1 (สแีดง) หมายเลข  ไปมาจนได้ยนิ
สญัญาณเสยีงสถานีวทิยุสถานีเดยีวกนักบัเครื่องตน้แบบ ปรบัไปต าแหน่งทีไ่ดเ้สยีงดงัแรงและชดัเจนทีสุ่ด 



แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

 8. ย้ายไขควงพลาสตกิมาปรบัแต่งขดลวด L2, L3 ของ T1 หมายเลข  เมื่อถอดสลกัยดึขดลวด L2, 
L3 ออก  ใชไ้ขควงพลาสตกิเขีย่เลื่อนขดลวด L2, L3 ไปมา  ปรบัไปต าแหน่งทีไ่ด้ยนิเสยีงรายการวทิยุสถานี
เดมิดงัแรงขึน้อกีและชดัเจนทีสุ่ด ใสส่ลกัยดึขดลวด L2, L3 ใหแ้น่น  
 9. หมุนเปลี่ยนความถี่ของเครื่องรบัวทิยุ AM เครื่องต้นแบบ ไปทางความถี่สูงสุด อยู่ที่ประมาณ 
1,600 kHz  
 10. ปรบัหมุนตวั C วารเิอเบิลของเครื่องรบัวทิยุ AM ที่สร้างขึ้นมาใช้ในการปรบัแต่งไปทางย่าน
ความถีส่งูใหแ้ผ่นโลหะ 2 ชุดแยกจากกนัเกอืบหมด (C วารเิอเบลิความจุน้อยทีสุ่ด)  
 11. ใช้ไขควงพลาสติกปรับด้านหลังตัว C วาริเอเบิล ที่  C ทริมเมอร์ TC2 ไปมาจนได้ยิน
สญัญาณเสยีงสถานีเดยีวกนักบัเครื่องต้นแบบ ปรบัไปต าแหน่งทีไ่ดเ้สยีงดงัแรงและชดัเจนทีสุ่ด  
 12. ยา้ยไขควงพลาสตกิมาปรบัที่ตวั C ทรมิเมอร ์TC1 ไปมา  ปรบัไปต าแหน่งทีไ่ด้ยนิเสยีงรายการ
วทิยุสถานเีดมิดงัแรงขึน้อกีและชดัเจนทีสุ่ด 
 13. หมุนปุ่ มปรบัเปลี่ยนสถานีวทิยุ (C วารเิอเบิล)  ของเครื่องรบัวทิยุ AM ที่ใช้ท าการปรบัแต่ง 
ค่อยๆ หมุนรบัสถานีวทิยุต่างๆ ดูจากความถีต่ ่าไปหาความถี่สงูหรอืจากความถี่สงูไปหาความถีต่ ่า ถ้ายงัรบั
ไดไ้ม่ดใีหท้ าการปรบัแต่งใหม่ตามล าดบัขัน้ตอนดงักล่าวอกีครัง้  
 

สรุปผลการทดลอง 
 

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

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

ค าถามและการวิเคราะห์ 
 

 1. สัญญาณเสียงท่ีรับไดแ้ต่ละสถานีมีความดงัเสียงเป็นอยา่งไร ดงัใกลเ้คียงกนัหรือไม่    
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  ตรงตามจุดประสงค ์
 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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