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สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  
    ใชง้านท างานวงจรถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แต่ละชนิดอยา่งถูกตอ้งชดัเจน  

เร่ืองที่จะศึกษา 
       1. โครงสร้างเคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ 
       2. หลกัการถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ 
       3. วงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใชส้ารก่ึงตวัน า 
       4. วงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใช ้IC 

 
สาระส าคญั  
 เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอมัลติเพลกซ์  เป็นเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ท่ีสามารถรับ
สัญญาณเสียงท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งวิทยุในระบบ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ มาท าการแยกสัญญาณเสียงออกเป็นระบบ
สเตริโอได ้โดยสัญญาณเสียงจะถูกแยกออกเป็นสองดา้น คือ สัญญาณ เสียงดา้นซา้ย (L) และสัญญาณเสียงดา้นขวา 
(R)  
 ส่ิงส าคญัท่ีท าให้เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์สามารถรับสัญญาณวิทยุมาแยกสัญญาณเสียง
ออกเป็นสเตริโอไดน้ั้น จะตอ้งมีส่วนประกอบเขา้มาเก่ียวขอ้ง 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบ FM ต้องส่งกระจายเสียงมาในระบบสเตริโอมัลติเพลกซ์ ส่วนท่ีสองเคร่ืองรับวิทยุ FM ต้องเพิ่มภาค
ถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์  (Stereo Multiplex Decoder) เข้าไปในเคร่ืองรับวิทยุ FM เพื่อท าการ
ถอดรหัสสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอท่ีทางเคร่ืองส่งวิทยุในระบบ FM สเตริโอมัลติเพลกซ์ส่งมา ให้เหลือเฉพาะ
สัญญาณเสียงดา้นขวา (R) และสัญญาณ เสียงดา้นซา้ย (L) ส่งออกไปท าการขยายเสียงให้แรงมากขึ้น 

 
 



จุดประสงค์ทั่วไป 
1. เพื่อใหมี้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างเคร่ืองรับวิทย ุFM โมโนและสเตริโอ(ด้านพุทธิ

พิสัย) 
2. เพื่อใหมี้ทกัษะหลกัการท างานภาคถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิดต่าง ๆ (ด้านทักษะ

พิสัย) 
3. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีในการเห็นความส าคญัวงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใช ้IC 

(ด้านจิตพิสัย) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1. บอกความแตกต่างโครงสร้างเคร่ืองรับวิทย ุFM โมโนและสเตริโอได(้ด้านพุทธิพิสัย) 
2. สาธิตหลกัการท างานภาคถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิดต่าง ๆ ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
3. จ าแนกการท างานวงจรถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใช้สารก่ึงตวัน าได ้(ด้านทักษะ

พิสัย) 
4. จดัล าดบัการท างานวงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใช ้ได ้(ด้านจิตพิสัย) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   



 

7.1     โครงสร้างเครื่องรับวิทยุ FM สเตริโอมลัติเพลกซ ์  
 

 การส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM นิยมส่งวิทยุในระบบ FM สเตริโอมัลติเพลกซ์  (FM. MPX) ท าให้
สัญญาณเสียงท่ีรับได้ทางเคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์มีทิศทางของเสียงท่ีได้ยินมาจากหลายต าแหน่ง เหมือนกับ
ต าแหน่งเกิดเสียงจากตน้ก าเนิดจริงทางเคร่ืองส่ง โดยท่ีทางเคร่ืองรับวิทยุ FM จะตอ้งเพ่ิมภาคแยกสัญญาณเสียงให้เป็นระบบ
สเตริโอมลัติเพลกซ์  
 เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์  เป็นเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ท่ีสามารถรับสัญญาณเสียงท่ีส่ง
มาจากเคร่ืองส่งวิทยใุนระบบ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ มาท าการแยกสัญญาณเสียงออกเป็นระบบสเตริโอได ้โดยสัญญาณเสียงจะถูก
แยกออกเป็นสองดา้น คือ สัญญาณ เสียงดา้นซา้ย (L) และสัญญาณเสียงดา้นขวา (R)  
 ส่ิงส าคญัท่ีท าให้เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์สามารถรับสัญญาณวิทยุมาแยกสัญญาณเสียงออกเป็นสเตริโอ
ไดน้ั้น จะตอ้งมีส่วนประกอบเขา้มาเก่ียวขอ้ง 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกเคร่ืองส่งวิทยกุระจายเสียงในระบบ FM ตอ้งส่งกระจายเสียงมา
ในระบบสเตริโอมัลติเพลกซ์ ส่วนท่ีสองเคร่ืองรับวิทยุ FM ต้องเพ่ิมภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์ (Stereo 

Multiplex Decoder) เขา้ไปในเคร่ืองรับวิทย ุFM เพื่อท าการถอดรหัสสัญญาณเบด็เสร็จสเตริโอท่ีทางเคร่ืองส่งวิทยใุนระบบ FM 

สเตริโอมลัติเพลกซ์ส่งมา ให้เหลือเฉพาะสัญญาณเสียงดา้นขวา (R) และสัญญาณ เสียงดา้นซ้าย (L) ส่งออกไปท าการขยายเสียงให้
แรงมากขึ้น บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุ FM ธรรมดา (โมโน) แสดงดงัรูปท่ี 7.1  และบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุ FM 
สเตริโอมลัติเพลกซ์ (สเตริโอ) แสดงดงัรูปท่ี 7.2   
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รูปท่ี 7.1 บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทย ุFM โมโน 
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รูปท่ี 7.2 บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอ 
 

 จากรูปท่ี 7.1 และรูปท่ี 7.2 แสดงบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุ FM แบบโมโน และแบบสเตริโอตามล าดับ ความ
แตกต่างของเคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโออยู่ท่ีเพ่ิมภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์เข้าไป และเพ่ิมภาคขยายเสียงให้
เคร่ืองรับวิทยุ FM เป็น 2 ดา้น คือ ด้านขวา (R) และด้านซ้าย (L) โดยสัญญาณเสียงท่ีส่งออกมาจากล าโพงด้านขวา (R) และ
ล าโพงดา้นซ้าย (L) มีความแตกต่างกนัไป ได้สัญญาณเสียงแพร่กระจายออกไปเหมือนกบัสัญญาณเสียงท่ีส่งมาจากตน้ก าเนิด
เสียงทางดา้นเคร่ืองส่งวิทย ุFM ไดรั้บฟังสัญญาณเสียงท่ีเป็นธรรมชาติมากขึ้น  



 สถานีวิทยใุนระบบ FM นิยมส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ เพราะให้ความไพเราะมากกว่า  ได้
คุณภาพของสัญญาณเสียงท่ีรับฟังไดใ้กล้เคียงธรรมชาติของเสียงมากขึ้น นอกจากนั้นเคร่ืองรับวิทยุ FM ธรรมดา (โมโน) ก็
สามารถรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM สเตริโอมัลติเพลกซ์ไดค้งเดิม โดยมีคุณภาพเสียงเหมือนเดิม สามารถใช้
เคร่ืองรับวิทยุ FM เคร่ืองเดิมท่ีมีอยู่มาใช้งานได ้เพราะเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ไดส่้งสัญญาณเสียง
ระบบโมโนมาดว้ย หลกัการรับสัญญาณวิทย ุFM จากสถานีส่งวิทยกุระจายเสียงในระบบ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ แสดงดงัรูปที่ 7.3      
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รูปท่ี 7.3 หลกัการรับสัญญาณวิทยุ FM จากสถานีส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ 

 จากรูปท่ี 7.3 แสดงหลกัการรับสัญญาณวิทย ุFM จากสถานีส่งวิทยกุระจายเสียงในระบบ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ จะเห็น
ได้ว่าเคร่ืองรับวิทยุ FM ไม่ว่าจะเป็นแบบโมโนหรือแบบสเตริโอก็ตาม สามารถรับคล่ืนสัญญาณวิทยุ FM ท่ี เคร่ืองส่ง
วิทยุกระจายเสียง FM สเตริโอมัลติเพลกซ์ส่งมาได้ นั่นคือเคร่ืองรับวิทยุ FM ทุกเคร่ือง ทุกรุ่น ทุกชนิด ทุกแบบ สามารถรับ
สัญญาณสถานีส่งวิทยุกระจายเสียง FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ได ้เพราะสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอท่ีส่งมามีส่วนประกอบของสัญญาณ
หลกั 3 สัญญาณ ประกอบดว้ยสัญญาณเสียง L+R (โมโน) สัญญาณความถ่ี 19 kHz (ไพลอต) และสัญญาณ 38 kHz แถบขา้ง L - 

R รวมเขา้ดว้ยกนัเป็นสัญญาณเดียว  
 สัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอ คือ สัญญาณขอ้มูลเสียงท่ีทางดา้นเคร่ืองรับวิทยุ FM รับเขา้มาใชง้าน ในเคร่ืองรับวิทยุ FM 

โมโนสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอท่ีรับเขา้มาจะถูกน าไปใชง้านเฉพาะสัญญาณเสียงโมโน L+R เท่านั้น สัญญาณส่วนอื่นไม่มีผลต่อ
การท างานของวงจรเคร่ืองรับ นัน่คือสัญญาณเสียงท่ีถูกน าไปขยายสัญญาณให้แรงมากขึ้นส่งออกล าโพงเป็นสัญญาณเสียงโมโน L+ 
R 

 ในเคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอ  สัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอท่ีรับเขา้มาจะถูกน าไปใช้งานทุกสัญญาณ โดยจะถูกส่งเขา้
ภาคถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ เพื่อท าการรวมสัญญาณทั้ง 3 สัญญาณเขา้ดว้ยกนัท าให้ไดเ้ป็นสัญญาณเสียงออกมา 2 ดา้น 
คือ ดา้นขวา (R) และดา้นซ้าย (L) ส่งต่อไปเขา้ภาคขยายเสียงดา้นขวา (R) และดา้นซ้าย (L) ให้ไดสั้ญญาณเสียงออกมามีความแรง
มากขึ้นส่งออกล าโพงเป็นสัญญาณเสียงสเตริโอ    
 

7.2     หลักการถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ ์
 

 ภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ในเคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอ  เป็นส่วนท่ีถูกเพ่ิมเขา้ไปในเคร่ืองรับวิทย ุ
FM เพื่อให้สามารถแยกสัญญาณเสียงออกเป็นสเตริโอ ส่วนประกอบทั้ง 3 สัญญาณของสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอมีความส าคญัต่อ
การท าให้เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอสามารถแยกสัญญาณเสียงท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง FM สเตริโอ ให้แยก



สัญญาณ เสียงออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นขวา (R) และด้านซ้าย (L) ได้ สัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอทั้ง 3 สัญญาณท่ีส่งมามีความส าคญั
ทั้งหมด ถา้หากขาดสัญญาณเพียงสัญญาณใดสัญญาณหน่ึงไป เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอจะไม่สามารถแยกสัญญาณเสียงท่ีส่งมา
ออกเป็นเสียงสเตริโอได ้ 
 ทางดา้นเคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอ ภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ถือว่าเป็นส่วนส าคญัของการท าหน้าท่ี
แยกสัญญาณเสียงท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งวิทยกุระจายเสียง FM สเตริโอ มลัติเพลกซ์ในรูปสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอ ให้แยกเสียงท่ีรับ
ไดอ้อกเป็นเสียงดา้นขวา (R)  และเสียงดา้นซา้ย (L) ตามตน้แบบเสียงท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่ง ภาคถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์
ท่ีผลิตมาใชง้าน  มีระบบการท างานท่ีแตกต่างกนัไปหลายชนิด  เช่น  ชนิดแบนด์พาสเมตริกซ์ (Bandpass Matrix)  ชนิดเอน
วิโลปดีเทกชัน (Envelope Detection)  ชนิดสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Switch) และชนิดเฟสล็อกลูป (Phase 

Lock Loop ; PLL) เป็นตน้     
 

 7.2.1 ภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์ชนิดแบนด์พาสเมตริกซ์     
 

  ภาคถอดรหัสสัญญาณชนิดแบนด์พาสเมตริกซ์ (Bandpass Matrix Decoder) มีหลกัการท างานในรูป
บลอ็กไดอะแกรม แสดงดงัรูปที่ 7.4           
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รูปท่ี 7.4 บลอ็กไดอะแกรมภาคถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิดแบนดพ์าสเมตริกซ์ 
 

  จากรูปท่ี 7.4 แสดงบล็อกไดอะแกรมภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์ ชนิดแบนด์พาสเมตริกซ์ 
หลกัการท างานอธิบายได ้ดงัน้ี 

  สัญญาณความถ่ี IF ผ่านภาค FM ดีเทกเตอร์ออกมา เหลือเฉพาะสัญญาณเบด็เสร็จ สเตริโอประกอบดว้ยสัญญาณ 
L+ R (โมโน), 19 kHz (ไพลอต) และ 38 kHz แถบขา้ง L - R ส่งต่อให้ภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิด
แบนดพ์าสเมตริกซ์ ส่งไปยงัภาคกรองผา่น 3 ภาค ตามความถ่ีของสัญญาณท่ีป้อนเขา้  
  ภาคกรองความถ่ีต ่าผ่าน (Low Pass Filter ; LPF) กรองผ่านเฉพาะความถ่ีเสียงโมโน L + R ในย่าน 20 
Hz - 15 kHz ส่งต่อไปให้ภาคถอดรหสัดา้น L และภาคถอดรหสัดา้น R  
  ภาคกรองความถ่ีสูงผ่าน (High Pass Filter ; HPF) กรองผ่านเฉพาะความถ่ีสูง 38 kHz แถบขา้ง L - R 



ในย่าน 23 kHz - 53 kHz เป็นความถ่ีเสียงท่ีมีคล่ืนพาห์ยอ่ย (Sub Carrier) 38 kHz ผสมอยู่ ส่งต่อไปให้ภาค L - R ซิงโครนสั
ดีเทกเตอร์ (Synchronous Detector)  
  ภาคกรองย่านความถ่ีผ่าน (Band Pass Filter ; BPF) 19 kHz กรองผ่านเฉพาะความถ่ีสูงสัญญาณ
ไพลอต 19 kHz ค่าเดียวผา่น ส่งต่อไปให้ภาคทวีคูณความถ่ีสองเท่า 38 kHz  
  ภาคทวีคูณความถ่ีสองเท่า 38 kHz รับความถ่ี 19 kHz เขา้มาเพ่ิมค่าเป็นความถ่ี 38 kHz ส่งต่อไปให้ภาค L - 

R ซิงโครนสัดีเทกเตอร์  
  ภาค L - R ซิงโครนัสดีเทกเตอร์  รับสัญญาณเขา้มา 2 สัญญาณ  คือ 38 kHz แถบขา้ง L - R และความถ่ี 
38 kHz สัญญาณทั้งสองจะเกิดการหักลา้งกนั เหลือเฉพาะสัญญาณ เสียง L - R ส่งต่อไปให้ภาคกลบัเฟส (Phase Inverter) 
180o และภาคถอดรหสัดา้น L  
  ภาคกลบัเฟส 180o รับสัญญาณเสียง L - R เขา้มากลบัเฟสไป 180o จาก L - R เป็น - (L - R) = - L + R 
ส่งต่อไปให้ภาคถอดรหสัดา้น R  
  ภาคถอดรหัสดา้น L รับสัญญาณเสียงเขา้มา 2 สัญญาณ คือ L + R และ L - R มารวมกนั ไดเ้ป็น L + R + 
L - R = 2L เหลือสัญญาณเสียงดา้นซา้ย (L) มีความแรงเป็น 2 เท่าส่งออกไปภาคขยายเสียงดา้นซา้ย (L)     
  ภาคถอดรหัสดา้น R รับสัญญาณเสียงเขา้มา 2 สัญญาณ คือ L + R และ - L + R มารวมกนั ไดเ้ป็น L + R - L 

+ R = 2R เหลือสัญญาณเสียงดา้นขวา (R) มีความแรงเป็น 2 เท่าส่งออกไปภาคขยายเสียงดา้นขวา (R)      
 

 7.2.2 ภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์ชนิดเอนวิโลปดีเทกชัน     
 

  ภาคถอดรหสัสัญญาณชนิดเอนวิโลปดีเทกชนั (Envelope Detection Decoder) มีหลกัการท างานในรูป
บลอ็กไดอะแกรม แสดงดงัรูปที่ 7.5           
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รูปท่ี 7.5 บลอ็กไดอะแกรมภาคถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิดเอนวิโลปดีเทกชนั  
  จากรูปท่ี 7.5 แสดงบล็อกไดอะแกรมภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์ ชนิด เอนวิโลปดีเทกชัน 
หลกัการท างานอธิบายได ้ดงัน้ี 

  สัญญาณความถ่ี IF ผ่านภาค FM ดีเทกเตอร์ออกมา เหลือเฉพาะสัญญาณเบด็เสร็จ สเตริโอประกอบดว้ยสัญญาณ 
L + R (โมโน), 19 kHz (ไพลอต) และ 38 kHz แถบขา้ง L - R ส่งต่อให้ภาคถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิดเอนวิ



โลปดีเทกชนั ส่งไปยงัภาคกรองผา่น 2 ภาค ตามความถ่ีของสัญญาณท่ีป้อนเขา้  
  ภาคกรองความถ่ีต ่าผ่าน (LPF) กรองผ่านเฉพาะความถ่ีเสียงโมโน L + R ในยา่น 20 Hz - 15 kHz ส่งต่อไป
ให้ภาคทวีคูณความถ่ีสองเท่า 38 kHz  
  ภาคทวีคูณความถ่ีสองเท่า 38 kHz รับความถ่ี 19 kHz เข้ามาเพ่ิมค่าเป็นความถ่ี 38 kHz ส่งต่อไปให้
ภาคมิกเซอร์  
  ภาคมิกเซอร์รับสัญญาณเขา้มา 2 ทิศทาง  ทิศทางแรกรับสัญญาณ L + R และ 38 kHz แถบข้าง L - R อีก
ทิศทางหน่ึงรับสัญญาณความถ่ี 38 kHz มาท าการผสมกัน โดยความถ่ี 38 kHz ถูกน าไปผสมกับสัญญาณเสียง L + R ได้
สัญญาณเสียง (L + R) + 38 kHz ออกมา ส่วนสัญญาณ 38 kHz แถบขา้ง L - R มีความถ่ี 38 kHz ผสมอยู่แล้วไม่ถูกผสมกับ
ความถ่ี 38 kHz อีก ไดสั้ญญาณ (L + R) + 38 kHz และ 38 kHz แถบขา้ง L - R จ่ายต่อไปภาคดีเทกเตอร์ส่วนบวก (+) และดี
เทกเตอร์ส่วนลบ (-)  
  ภาคดีเทกเตอร์ส่วนบวก (+) จะรับสัญญาณ (L + R) + 38 kHz กบั 38 kHz แถบขา้ง L - R โดยสัญญาณ 38 
kHz แถบข้าง L - R จะถูกตัดเอาเฉพาะส่วนบวก (+ L - R) + 38 kHz ไปผสมกับสัญญาณ (L+ R) + 38 kHz ได้สัญญาณ
ออกมาเป็นสัญญาณเสียงดา้นซา้ยท่ีมีความถ่ี 38 kHz ผสมอยู ่การผสมสัญญาณหาได ้ดงัน้ี      
 

        (L + R + L - R) + 38 kHz =  2L + 38 kHz 
 

  ภาคดีเทกเตอร์ส่วนลบ (-) จะรับสัญญาณ (L + R) + 38 kHz กบั 38 kHz แถบขา้ง L - R โดยสัญญาณ 38 
kHz แถบขา้ง L - R จะถูกตดัเอาเฉพาะส่วนลบ (- L + R) + 38 kHz ไปผสมกบัสัญญาณ (L+ R) + 38 kHz ไดสั้ญญาณออกมา
เป็นสัญญาณเสียงดา้นขวาท่ีมีความถ่ี 38 kHz ผสมอยู ่การผสมสัญญาณหาได ้ดงัน้ี      
 

        (L + R - L + R) + 38 kHz =  2R + 38 kHz 
 

  สัญญาณ 2L + 38 kHz และ 2R + 38 kHz เป็นสัญญาณเสียงท่ีมีความถ่ี 38 kHz ผสมอยู ่ตอ้งท าการก าจดั
ความถ่ี 38 kHz ทิ้งไปโดยส่งผ่านไปเข้าภาคกรองความถ่ีด้านซ้าย (Left Frequency Filter) และภาคกรองความถ่ีด้านขวา 
(Right Frequency Filter) กรองความถ่ี 38 kHz ให้หมดไป ได้สัญญาณเสียงด้านซ้าย (L) แรง 2 เท่ าหรือ 2L และ
สัญญาณเสียงดา้นขวา (R) แรง 2 เท่าหรือ 2R ออกมา 

 7.2.3 ภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์ชนิดสวิตช์อเิล็กทรอนิกส์      
 

  ภาคถอดรหัสสัญญาณชนิดสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Switch Decoder) มีหลกัการท างานในรูป
บลอ็กไดอะแกรม แสดงดงัรูปที่ 7.6           
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รูปท่ี 7.6 บลอ็กไดอะแกรมภาคถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิดสวิตช์อิเลก็ทรอนิกส์  
 



  จากรูปท่ี 7.6 แสดงบล็อกไดอะแกรมภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ ชนิดสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ 
หลกัการท างานอธิบายได ้ดงัน้ี 

  สัญญาณความถ่ี IF ผ่านภาค FM ดีเทกเตอร์ออกมา เหลือเฉพาะสัญญาณเบด็เสร็จ สเตริโอประกอบดว้ยสัญญาณ 
L+ R (โมโน), 19 kHz (ไพลอต) และ 38 kHz แถบขา้ง L - R ส่งต่อให้ภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิด
สวิตช์อิเลก็ทรอนิกส์ 

  สัญญาณไพลอตความถ่ี 19 kHz ถูกภาคจูน 19 kHz กรองสัญญาณผ่านไปให้ภาคทวีคูณความถ่ี 2 เท่าเป็น 
38 kHz โดยน าความถ่ี 19 kHz มาทวีคูณความถ่ีเพ่ิมขึ้น ไดค้วามถ่ีออกมา 38 kHz ส่งต่อไปเขา้ภาคสวิตช์อิเลก็ทรอนิกส์ 

  สัญญาณเสียงโมโน L + R และสัญญาณ 38 kHz แถบข้าง L - R ถูกส่งผ่านมาเข้าภาคบัฟเฟอร์ท าการ
ขยายสัญญาณให้แรงขึ้นส่งต่อไปเขา้ภาคสวิตช์อิเลก็ทรอนิกส์ 

  ภาคสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์รับสัญญาณเขา้มา 3 สัญญาณ  คือ ความถ่ี 38 kHz, เสียงโมโน L + R, และ 38 
kHz แถบขา้ง L - R เขา้มาท าการผสมสัญญาณ ไดสั้ญญาณส่งออกเอาตพ์ุต 2 ทาง 2 สัญญาณ คือ สัญญาณเสียงดา้นซ้ายมีความถ่ี 
38 kHz ผสมอยู่ (2L + 38 kHz) และสัญญาณเสียงดา้นขวามีความถ่ี 38 kHz ผสมอยู่ (2R + 38 kHz) สัญญาณท่ีไดจ้ากภาค
สวิตช์อิเลก็ทรอนิกส์หาได ้ดงัน้ี 
 

 (L + R) + (L - R) + 38 kHz =  (L + R + L - R) + 38 kHz =  2L + 38 kHz     
 (L + R) - (L - R) + 38 kHz =  (L + R - L + R) + 38 kHz =  2R + 38 kHz     
 

  สัญญาณ 2L + 38 kHz และ 2R + 38 kHz เป็นสัญญาณเสียงท่ีมีความถ่ี 38 kHz ผสมอยู่ ต้องท าการ
ก าจดัความถ่ี 38 kHz ทิ้งไปโดยส่งผ่านไปเขา้ภาคกรองความถ่ีดา้นซา้ย (L) และภาคกรองความถ่ีดา้นขวา (R) กรองความถ่ี 38 
kHz ให้หมดไป  ไดสั้ญญาณเสียงดา้นซา้ย (L) แรง 2 เท่าหรือ 2L และสัญญาณเสียงดา้นขวา (R) แรง 2 เท่าหรือ 2R ออกมา 
 

 7.2.4 ภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์ชนิดเฟสลอ็กลูป      
 

  ภาคถอดรหัสสัญญาณชนิดเฟสล็อกลูป (Phase Lock Loop Decoder) มีหลักการท างานในรูป
บลอ็กไดอะแกรม แสดงดงัรูปที่ 7.7           
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รูปท่ี 7.7 บลอ็กไดอะแกรมภาคถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิดเฟสล็อกลูป  
 

  จากรูปท่ี 7.7 แสดงบล็อกไดอะแกรมภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ ชนิดเฟสล็อกลูป หลกัการ
ท างานอธิบายได ้ดงัน้ี 

  สัญญาณความถ่ี IF ผ่านภาค FM ดีเทกเตอร์ออกมา เหลือเฉพาะสัญญาณเบด็เสร็จ สเตริโอประกอบดว้ยสัญญาณ 
L+ R (โมโน), 19 kHz (ไพลอต) และ 38 kHz แถบขา้ง L - R ส่งต่อให้ภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์ชนิด
ชนิดเฟสลอ็กลูป 

  สัญญาณเบ็ดเสร็จเตริโอ ถูกขยายสัญญาณดว้ยภาคขยาย AF ให้สัญญาณแรงมากขึ้นส่งต่อให้ภาคเฟสดีเทก
เตอร์ ภาคแอมปลิจูดดีเทกเตอร์ และภาคสเตริโอดีโคเดอร์  
  ภาคเฟสดีเทกเตอร์ (Phase Detector) กรองผา่นเฉพาะความถ่ี 19 kHz ผา่นเขา้มาท าการดีเทกทางเฟส ส่ง
ต่อไปภาค LPF กรองความถ่ีต ่าผ่าน ท าให้ความถ่ี 19 kHz เรียบเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ส่งต่อไปเขา้ภาคขยาย DC 

ขยายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้ไดร้ะดบัท่ีพอเหมาะ ส่งต่อไปให้ภาค VCO 76 kHz จะให้ก าเนิดความถ่ี 76 kHz 

ขึ้นมา จากการควบคุมดว้ยแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ท่ีป้อนเขา้มา ความถ่ีท่ีก าเนิดขึ้นมาจากภาค VCO 76 kHz จะตอ้งมี
ค่าความถ่ี 76 kHz พอดี โดยมีขาปรับแต่งความถ่ีต่อร่วมด้วย ความถ่ี 76 kHz ถูกส่งต่อให้ภาค  2 (38 kHz) หารความถ่ี
ลดลงมาเหลือ 38 kHz  ส่งความถ่ี 38 kHz ออกไป 2 ทาง  คือ ทางแรกส่งให้ภาคสวิตช์สเตอริโอและภาค  2 (19 kHz)  ทาง
ท่ีสองส่งให้ภาค  2 (19 kHz) อีกชุดหน่ึงหารความถ่ีลดลงมาเหลือ 19 kHz ส่งออกไปยงัจุดทดสอบ 19 kHz และส่ง
ยอ้นกลบัความถ่ี 19 kHz มีเฟสนอ้ยกว่า 90o(19 kHz < 90o) ไปเขา้ภาคเฟสดีเทกเตอร์ให้ท างานถูกตอ้ง 
  ภาคแอมปลิจูดดีเทกเตอร์ (Amplitude Detector) กรองผ่านเฉพาะความถ่ี 19 kHz  เขา้มาดีเทกทางความแรง 
ส่งต่อไปภาค LPF กรองความถ่ีต ่าผ่าน กรองความถ่ี 19 kHz ให้เรียบเพื่อใชค้วบคุมภาคทริกเกอร์ให้ก าเนิดสัญญาณพลัส์ขึ้นมา 
ส่งไปกระตุ้นภาคสวิทช์สเตริโอให้จ่ายความถ่ี 38 kHz ท่ีจ่ายเข้ามาจ่ายออกเอาต์พุต  ส่งไปภาคสเตริโอดีโคเดอร์ (Stereo 

Decoder) ในส่วนน้ียงัมีภาค  2 (19 kHz) อีกชุดหน่ึง ท าการหารความถ่ี 38 kHz ลดลงเหลือ 19 kHz มีเฟสน้อยกว่า 0o 
(19 kHz < 0o) ส่งยอ้นกลบัไปภาคแอมปลิจูดดีเทกเตอร์ให้ท างานถูกตอ้ง 
  ภาคสเตริโอดีโคเดอร์ รับสัญญาณเขา้มา 2 ทาง คือ ทางแรกรับสัญญาณเสียงโมโน L + R และ 38kHz แถบ
ขา้ง L - R เขา้มา ทางท่ีสองรับความถ่ี 38 kHz เขา้มา น าสัญญาณทั้งหมดมาท าการผสมกนั โดยเป็นสัญญาณเสียงท่ีมีความถ่ี 38 
kHz ผสมอยูม่ารวมกนั สามารถเขียนเป็นสมการของสัญญาณเสียงส่งออกเอาตพ์ุตได ้2 สมการ คือ 
 

 (L + R) + (L - R) + 38 kHz =  (L + R + L - R) + 38 kHz =  2L + 38 kHz     
 (L + R) - (L - R) + 38 kHz =  (L + R - L + R) + 38 kHz =  2R + 38 kHz     
 

  สัญญาณ 2L + 38 kHz และ 2R + 38 kHz เป็นสัญญาณเสียงท่ีมีความถ่ี 38 kHz ผสมอยู่ ต้องท าการ
ก าจดัความถ่ี 38 kHz ทิ้งไปโดยส่งผ่านไปเขา้ภาคกรองความถ่ีดา้นซา้ย (L) และภาคกรองความถ่ีดา้นขวา (R) กรองความถ่ี 38 
kHz ให้หมดไป ไดสั้ญญาณเสียงดา้นซา้ย (L) แรง 2 เท่าหรือ 2L และสัญญาณเสียงดา้นขวา (R) แรง 2 เท่าหรือ 2R ออกมา 
 

7.3     วงจรถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัตเิพลกซ์แบบใช้สารกึ่งตวันำ    
 

 วงจรถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใช้สารก่ึงตวัน า เป็นวงจรท่ีถูกน ามาใช้งานตั้งแต่สมยัเร่ิมแรก โดยใช้
อุปกรณ์สารก่ึงตวัน าแต่ละตวัมาประกอบวงจรร่วมกนั วงจรประกอบขึ้นจากอุปกรณ์ R, L, C, ไดโอด และทรานซิสเตอร์ เป็นตน้ ให้
ท าหน้าท่ีถอดรหัสสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอท่ีส่งเข้ามา ให้ออกเป็นสัญญาณเสียงด้านซ้าย (L) และด้านขวา (R) ออกมา วงจร
ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใชส้ารก่ึงตวัน า แสดงดงัรูปที่ 7.8     
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รูปท่ี 7.8 วงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใชส้ารก่ึงตวัน า  
 

 จากรูปท่ี 7.8  แสดงวงจรถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใชส้ารก่ึงตวัน า  มีส่วนประกอบวงจร และหน้าท่ี
การท างานของอุปกรณ์ ดงัน้ี   
Q1   วงจรขยายสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอและบฟัเฟอร์ จ่ายความถ่ี 19 kHz ออกขา C และจ่าย

สัญญาณ L + R, 38 kHz แถบขา้ง L - R ออกขา E     
Q2   วงจรขยายความถ่ี 38 kHz ให้มีความแรงมากขึ้น       
Q3   วงจรสวิตช์ทรานซิสเตอร์  ควบคุมให้ LED1  ติดและดบัตามสภาวะการรับสัญญาณ

สเตริโอมลัติเพลกซ์เขา้มา    
R1, R2 และ R6, 

R7 

  วงจรแบ่งแรงดนั ก าหนดแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงท่ีพอเหมาะจ่ายเป็นไบแอสให้ขา B ของ 
Q1 และ Q2 ท างาน   

C2 และ L1   วงจรจูนความถ่ี 19 kHz  ก าหนดให้ความถ่ีเฉพาะ 19 kHz ผา่นไปไดเ้พียงความถ่ีเดียว      
L2, R5, D1, และ 
D2 

  วงจรทวีคูณความถ่ี 38 kHz  โดยรับความถ่ี 19 kHz  เข้ามาจากวงจรจูน ความถ่ี 19 
kHz มาเพ่ิมความถ่ีสองเท่าเป็น 38 kHz ใช้หลักการท างานของวงจรเรียงกระแส 
(Rectifier Circuit) แบบเตม็คล่ืน      

 

C7 และ L3   วงจรจูนความถ่ี 38 kHz  ก าหนดให้ความถ่ีเฉพาะ 38 kHz ผา่นไปไดเ้พียงความถ่ีเดียว      
L4, D3, D4, D5, 

D6, C8, C9, C10, 

C11, R13, R14, 

R15 และ R16 

  วงจรอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ ท าการผสมสัญญาณ 3 สัญญาณ ประกอบด้วย  ความถ่ี 38 
kHz, สัญญาณเสียง L + R,และความถ่ี 38 kHz แถบขา้ง L - R ให้ไดอ้อกมาท่ีจุด A 
และ  B เป็น สัญญาณ เสียงด้านซ้ ายผสมความ ถ่ี  38 kHz (2L + 38 kHz) และ
สัญญาณเสียงดา้นขวาผสมความถ่ี 38 kHz (2R + 38 kHz)     

C12, R17 และ 
C13, R18 

  วงจรกรองความถ่ี ท าการก าจดัความถ่ี 38 kHz ท่ีติดมากบัสัญญาณเสียงดา้นซ้าย (2L + 

38 kHz) และสัญญาณเสียงด้านขวา (2R + 38 kHz) ให้เหลือเฉพาะสัญญาณเสียง
ดา้นซา้ย 2L และสัญญาณเสียงดา้นวา 2R เท่านั้น จ่ายออกมา       

C6 และ R11   วงจรเช่ือมต่อแบบ RC (RC Coupling)  ส่งผ่านความถ่ี 38 kHz ท่ีมาจากขา C ของ 



Q2 ไปให้ไดโอด D7       
D7    ไดโอดเรียงกระแสแบบคร่ึงคล่ืน  ท าการตัดความถ่ี 38 kHz ทางซีกลบทิ้งไป เหลือ

เฉพาะซีกบวกป้อนให้ขา B ของ Q3 เป็นไบแอสตรง  ควบคุมให้ Q3 ท างาน  
R3   ตัวต้านทานรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้ขา E ของ Q1  และเป็นภาระรับ

สัญญาณ L + R และ 38 kHz แถบข้าง L - R  ป้อนไปให้ขากลางของ L4 เป็น
ส่วนประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์สวิตช์  

C1, C3 และ C4   ตวัเก็บประจุเช่ือมต่อ ส่งผา่นสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัค่าต่างๆ ท่ีป้อนเขา้มา และป้องกนั
ไฟฟ้ากระแสตรงไม่ให้ผา่น     

C5 และ R8   วงจรรักษาระดบัแรงดนัไฟฟ้าให้ขา E ของ Q2 ท าให้ตวั Q2 มีอตัราขยายท่ีคงท่ี      
R4, R9 และ R12   ตัวต้านทานจ ากัดแรงดันไฟฟ้า ท่ีป้อนให้ทรานซิสเตอร์แต่ละตัวพอเหมาะตามความ

ตอ้งการ     
LED1   ตวัไดโอดเปล่งแสง จะเปล่งแสงสว่างออกมาเม่ือเคร่ืองรับวิทย ุFM รับสถานีวิทยใุน

ระบบสเตริโอมลัติเพลกซ์เขา้มา      
 

 หลกัการท างานของวงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใชส้ารก่ึงตวัน า อธิบายไดด้งัน้ี  
 สัญญาณผ่านภาคดีมอดูเลเตอร์ส่งมาเขา้ท่ี C1  เหลือเฉพาะสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอ ประกอบดว้ย L + R, 19 kHz 
และ 38 kHz แถบข้าง L - R ส่งไปเข้าขา B ของ Q1 ท าการขยายสัญญาณให้แรงขึ้น  ส่งออกขา C เป็นความถ่ี 19 kHz  
ส่งออกขา E เป็นสัญญาณ L + R  และ 38 kHz แถบขา้ง L - R ผา่น C3 ส่งไปให้ขากลาง L4 

 ความถ่ี 19 kHz จากขา C ของ Q1 ส่งผ่านเขา้วงจรจูน 19 kHz (L1, C2) ให้ผ่านเฉพาะความถ่ี 19 kHz ส่งต่อไป
วงจรทวีคูณความถ่ี 38 kHz (L2, R5, D1, และ D2) ท าความถ่ี 19 kHz เพ่ิมขึ้นเป็นความถ่ี 38 kHz ส่งผ่าน C4 ไปเขา้ขา B 

ของ Q2 ท าการขยายความถ่ี 38 kHz ให้มีความแรงมากขึ้น ส่งออกขา C ของ Q2 ความถ่ี 38 kHz ถูกส่งแยกเป็น 2 ทาง คือ ทาง
แรกส่งไปเขา้วงจรจูน 38 kHz (L3, C7) ส่งต่อความถ่ี 38 kHz ไปให้วงจรอิเลก็ทรอนิกส์สวิตช์ ทางท่ีสองส่งผ่าน R9, R11 และ 
C6 มาให้ไดโอด D7 ตดัความถ่ี 38 kHz ซีกลบทิ้งลงกราวด์ เหลือซีกบวกส่งไปให้ขา B ของ Q3 ควบคุมให้ Q3 ท างาน ท าให้
หลอด LED1 ติดสว่างขึ้น แสดงสภาวะการรับสัญญาณสถานีวิทยกุระจายเสียง FM เขา้มาเป็นสัญญาณเสียงในระบบสเตริโอ
มลัติเพลก็ซ์ 

 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์สวิตช์ (L4, D3, D4, D5, D6, C8, C9, C10, C11, R13, R14, R15 และ R16) รับสัญญาณเขา้มา 
2 ทาง 3 สัญญาณ คือ ความถ่ี 38 kHz เขา้มาจากวงจรจูน 38 kHz (L3, C7) และสัญญาณ L + R, 38 kHz แถบขา้ง L - R ส่ง
จากขา E ของ Q1 มาท าการผสมสัญญาณเข้าด้วยกัน ได้สัญญาณออกท่ีจุด A เป็นสัญญาณเสียง 2L + 38 kHz  และได้
สัญญาณออกท่ีจุด B เป็นสัญญาณเสียง 2R + 28 kHz ไปให้วงจรกรองความถ่ี (C12, R17 และ C13, R18) กรองความถ่ี 38 kHz 
ออกไปเหลือเฉพาะสัญญาณเสียง 2L และ 2R ส่งออกเอาตพ์ุตไป 

 เม่ือสถานีวิทยุ FM ท่ีรับเขา้มาเป็นสถานีวิทยุ FM ธรรมดา (โมโน) จะไม่มีความถ่ี 19 kHz ส่งมา วงจรจูน 19 kHz 
วงจรทวีความถ่ี 38 kHz และวงจรจูน 38 kHz ไม่ท างาน สัญญาณเสียงโมโน (L + R) ถูกส่งผ่าน Q1 ออกขา E ไปเขา้ขากลาง
ของ L4 จ่ายผ่านให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ทั้งจุด A และจุด B เหมือนกนั ส่งออกเอาต์พุตดา้นซ้าย (L) และดา้นขวา (R) มี
สัญญาณ เสียง L + R เหมือนกนัทั้งสองดา้น 

 

 

 



7.4     วงจรถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัตเิพลกซ์แบบใช้ IC    
 

 วงจรถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใช้ IC โดยการสร้างวงจรถอดรหัสสัญญาณสเตริโอทั้งหมดรวมไวใ้นตวั 
IC เพียงตวัเดียว เกิดความสะดวกต่อการน าไปใช้งานมากขึ้น โดยต่อเพ่ิมอุปกรณ์ R, L และ C ไวภ้ายนอกอีกเล็กน้อย ท าให้
การต่อวงจรใช้งานท าไดง้่ายขึ้น ตวั IC ท่ีผลิตมาใช้งานแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ ชนิดแรก IC ถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติ
เพลกซ์ แบบธรรมดา IC ประเภทน้ียงัต้องต่อวงจรเรโซแนนซ์ค่าความถ่ีท่ี 19 kHz และ 38 kHz ไวภ้ายนอก ชนิดท่ีสอง  IC 
ถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบเฟสลอ็กลูป (PLL)  ไม่มีการต่อวงจร เรโซแนนซ์ความถ่ีใดๆ ไวภ้ายนอก ความถ่ีถูก
สร้างขึ้นใหม่ในตวั IC ช่วยลดความซบัซอ้นลง    
 

 7.4.1 วงจรถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์ใช้ IC เบอร์ LM 1304     
 

  IC เบอร์ LM 1304 เป็น IC ถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิดธรรมดา ท่ีวงจรภายนอกตอ้งเพ่ิม
วงจรเรโซแนนซ์ LC แบบขนานปรับความถ่ีท่ี 19 kHz และ 38 kHz ต่อร่วมวงจร เพื่อให้ได้ความถ่ี 19 kHz และ 38 kHz ค่า
ถูกตอ้งไปใชง้าน  
  ขอ้ดีของ IC แบบน้ี คือ แยกเสียงเป็นสเตริโอไดดี้ทั้งดา้นซา้ย (L) และดา้นขวา (R) มีอตัราขยายสูง      
  ขอ้เสียของ IC แบบน้ี คือ ยงัมีวงจรเรโซแนนซ์ท่ีใช ้LC ต่ออยู่ มีปัญหาในเร่ืองการปรับแต่งวงจร ลกัษณะ
วงจร IC ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ LM 1304 แสดงดงัรูปที่ 7.9    
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รูปท่ี 7.9 วงจร IC ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ LM 1304   
 

  จากรูปท่ี 7.9 แสดงวงจร IC ถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ LM 1304 เป็น IC ชนิดธรรมดามี 14 
ขา ใชอุ้ปกรณ์ประกอบร่วมภายนอกทั้ง R, L และ C ส่วนประกอบมีหนา้ท่ีการท างานแตกต่างกนั ดงัน้ี        
U1    ตวั IC ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ใชเ้บอร์ LM 1304       
L1, C2 และ L2, 

C7 

  วงจรจูนความถ่ี 19 kHz เป็นวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน โดยก าหนดให้มีค่าความถ่ี
ตอบสนองท่ี 19 kHz พอดี มีความถ่ีตกคร่อมสูงสุด      

L3 และ C3   วงจรจูนความถ่ี 38 kHz เป็นวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน โดยก าหนดให้มีค่าความถ่ี



ตอบสนองท่ี 38 kHz พอดี มีความถ่ีตกคร่อมสูงสุด      
R7 และ C8   วงจรรักษาระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงคงท่ีให้ขา 14 ของ IC      
C4, R5 และ C5, 

R6 

  วงจรกรองความถ่ี ท าการก าจดัความถ่ี 38 kHz ท่ีติดมากบัสัญญาณเสียงดา้นซ้าย (L + 

38 kHz) และสัญญาณเสียงด้านขวา (R + 38 kHz) ให้เหลือเฉพาะสัญญาณเสียง
ดา้นซา้ย L และสัญญาณเสียงดา้นวา R เท่านั้น จ่ายออกมา       

LP1    หลอดไฟฟ้าแสดงให้ทราบถึงสถานีวิทย ุFM ท่ีรับไดเ้ป็นระบบสเตริโอ โดยหลอดไฟฟ้า
จะเปล่งแสงสว่างออกมา     

 

  หลกัการท างานของวงจร IC ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ LM 1304 อธิบายไดด้งัน้ี  
  สัญญาณผ่านภาคดีมอดูเลเตอร์ส่งมาเขา้ท่ี C1  เหลือเฉพาะสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอ ประกอบดว้ย L + R, 

19 kHz และ 38 kHz แถบขา้ง L - R ส่งไปเขา้ขา 3 ของ U1 ท่ีขา 1 และขา 2 ของ U1 มีวงจเรโซแนนซ์แบบขนานเป็นชุดจูนค
วามถ่ี 19 kHz รวม 2 ชุด คือ L1, C2 และ L2, C7 ก าหนดให้ความถ่ี 19 kHz ผ่านไปให้วงจรทวีความถ่ี 38 kHz ภายในตวั U1 

ไดค้วามถ่ี 38 kHz  ไปตกคร่อมชุดจูนความถ่ี 38 kHz  ขา 10 และขา 13 ขา U1 สูงสุด  ส่งไปท าการผสมสัญญาณในตวั U1 ได้
สัญญาณเสียงออกมาท่ีขา 11 เป็นสัญญาณเสียงด้านซ้าย (L) และได้สัญญาณ เสียงออกมาท่ีขา 12 เป็นสัญญาณเสียงด้านขวา (R) 
สัญญาณเสียงท่ีไดอ้อกมายงัมีความถ่ี 38 kHz ผสมอยู่จึงตอ้งส่งผ่านไปเขา้วงจรกรองความถ่ี C4, R5 เป็นชุดกรองความถ่ีดา้นซ้าย 
(L) และ C5, R6 เป็นชุดกรองความถ่ีดา้นขวา (R) ไดสั้ญญาณเสียงส่งออกเอาต์พุต ขา 6 ของ U1 ต่อกบัหลอดไฟฟ้า LP1 แสดง
สัญญาณท่ีรับไดว่้าเป็นระบบ FM สเตริโอมลัติเพล็กซ์  ขณะหลอดไฟฟ้า LP1 ติดสว่าง แสดงว่าสถานีวิทยุ FM ท่ีรับไดเ้ป็น
ระบบ FM สเตริโอ และขณะหลอดไฟฟ้า LP1 ดบัแสดงว่าสถานีวิทย ุFM ท่ีรับไดเ้ป็นระบบ FM โมโน    
  ตวั IC ถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ นอกจากเบอร์ LM 1304 แลว้ยงัมี IC เบอร์อื่นท่ีมีคุณสมบติั
คลา้ยกนัถูกน าไปใชง้าน เช่น เบอร์ LM 1305, LM 1307 และ LM 1307E เป็นตน้            
 

 7.4.2 วงจรถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์ใช้ IC เบอร์ LM 1310     
 

  IC เบอร์ LM 1310 เป็น IC ถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์ชนิดเฟสล็อกลูป (PLL) ท่ีวงจร
ภายนอกไม่ตอ้งเพ่ิมวงจรเรโซแนนซ์ LC แบบตอนสนองความถ่ีท่ี 19 kHz และ 38 kHz ต่อร่วมวงจร เพราะใช้วงจรก าเนิด
ความถ่ีใหม่ภายในตวั IC ใชเ้พียงอุปกรณ์ R และ C ต่อร่วมวงจรภายนอกเพื่อให้วงจรท างานไดส้มบูรณ์    
  ขอ้ดีของ IC แบบน้ี คือ แยกเสียงเป็นสเตริโอไดดี้ทั้งดา้นซ้าย (L) และด้านขวา (R) มีสัญญาณรบกวนต ่า 
การประกอบวงจร และการใชง้านไม่ยุง่ยาก      
  ขอ้เสียของ IC แบบน้ี คือ สัญญาณอินพุตท่ีรับเขา้มาตอ้งมีความแรงมากพอ มิเช่นนั้นสัญญาณเสียงท่ีไดจ้ะไม่
เป็นสเตริโอ อุปกรณ์ประกอบร่วมวงจร R, C ตอ้งใชค้่าผิดพลาดต ่า ลกัษณะวงจร IC ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ 
LM 1310 แสดงดงัรูปที่ 7.10    
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รูปท่ี 7.10 วงจร IC ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ LM 1310   
 

  จากรูปท่ี 7.10 แสดงวงจร IC ถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ LM 1310 เป็น IC ชนิดเฟสล็อกลูป 
(PLL) มี 14 ขา ใชอุ้ปกรณ์ประกอบร่วมภายนอกทั้ง R และ C อุปกรณ์แต่ละส่วนมีหนา้ท่ีการท างานแตกต่างกนั ดงัน้ี        
U1    ตวั IC ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ใชเ้บอร์ LM 1310       
C2, R1 และ C3, 

R2 

  วงจรกรองความถ่ี ท าการก าจดัความถ่ี 38 kHz ท่ีติดมากบัสัญญาณเสียงดา้นซ้าย (L + 

38 kHz) และสัญญาณเสียงด้านขวา (R + 38 kHz) ให้เหลือเฉพาะสัญญาณเสียง
ดา้นซา้ย L และสัญญาณเสียงดา้นวา R เท่านั้น จ่ายออกมา       

R3    ตวัตา้นทานจ ากดักระแสไฟฟ้าให้ไหลผา่นตวั LED1 มีค่าท่ีพอเหมาะ      
LED1    หลอดไฟฟ้า LED แสดงให้ทราบถึงสถานีวิทยุ FM ท่ีรับได้เป็นระบบสเตริโอ โดย

หลอดไฟฟ้า LED จะเปล่งแสงสว่างออกมา     
C4    ตวัเก็บประจุ ท าหนา้ท่ีกรองสัญญาณ      
C7    ตวัเก็บประจุ ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อสัญญาณเสียงจากขา 3 ไปเขา้ขา 11      
C5, C6 และ R4   วงจรกรองความถ่ีแบบลปู เพื่อท าให้วงจรลูปดีเทกเตอร์ท างานถูกตอ้ง      
C8, R5 และ 
VR1 

  วงจรควบคุมปรับแต่งความถ่ีดว้ยแรงดนัไฟฟ้าแบบ VCO เพื่อท าให้วงจรภายในตวั IC 
ให้ก าเนิดความถ่ี 76 kHz ขึ้นมาถูกตอ้ง      

 

  หลกัการท างานของวงจร IC ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ LM 1310 อธิบายไดด้งัน้ี  
  สัญญาณผ่านภาคดีมอดูเลเตอร์ส่งมาเขา้ท่ี C1  เหลือเฉพาะสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอ ประกอบดว้ย L + R, 

19 kHz และ 38 kHz แถบขา้ง L - R ส่งไปเขา้ขา 2 ของ U1 ท่ีขา 4 เป็นขาส่งสัญญาณเสียงดา้ยซ้ายท่ีมีความถ่ี 38 kHz  ผสม
อยู่ออกมา (L + 38 kHz)  ถูกวงจรกรองความถ่ี C2, R1 ก าจดัความถ่ี 38 kHz ทิ้งไปเหลือเฉพาะสัญญาณเสียงดา้ยซ้าย (L) 
อย่างเดียวส่งออกมา ท่ีขา 5 เป็นขาส่งสัญญาณเสียงดา้ยขวาท่ีมีความถ่ี 38 kHz ผสมอยู่ออกมา (R + 38 kHz) ถูกวงจรกรอง
ความถ่ี C3, R2 ก าจดัความถ่ี 38 kHz ทิ้งไปเหลือเฉพาะสัญญาณเสียงดา้ยขวา (R) อยา่งเดียวส่งออกมา  ท่ีขา 6 มีตวั LED ต่อ



อนุกรมกับ R3 รับแรงดนัไฟฟ้า 12 V ไวแ้สดงสภาวะสัญญาณสเตริโอ ถา้สัญญาณท่ีส่งเขา้มาเป็นสถานีระบบสเตริโอมัลติ
เพลกซ์ ตวั LED จะติดสว่าง ถา้สัญญาณท่ีส่งเขา้มาเป็นสถานีระบบโมโนตวั LED จะดบัไม่มีแสงออกมา 
  ท่ีขา 10 เป็นขาจุดทดสอบความถ่ี จะมีความถ่ี 19 kHz ส่งออกมา สามารถวดัทดสอบความถ่ีได ้ค่าความถ่ี 19 
kHz เปล่ียนแปลงไปได ้ขึ้นอยูก่บัการปรับแต่งค่าความถ่ีท่ีถูกก าเนิดขึ้นจากภายในตวั IC โดยมีขา 14 ต่อ C8, R5 และ VR1 
ไว ้ตวั VR1 ท าหนา้ท่ีปรับเปล่ียนค่าความถ่ีท่ีก าเนิดขึ้นมาภายใน 76 kHz จากวงจรก าเนิดความถ่ีดว้ยแรงดนัไฟฟ้า (VCO)  ถูก
วงจรหารความถ่ีลงมาให้เหลือความถ่ี 19 kHz ส่งออกมาท่ีขา 10 การปรับท่ีตวั VR1 ไม่ถูกตอ้งค่าความถ่ีส่งออกขา 10 ก็ไม่
ถูกตอ้ง  
  กรณีท่ีสัญญาณรับเข้าจากขา 2 ตัว IC เป็นสัญญาณสเตริโอ สัญญาณเสียงท่ีถูกส่งออกท่ีขา 4 และขา 5 จะ
แตกต่างกนั แสดงออกมาท่ีหลอดไฟฟ้า LED1 ติดสว่าง แต่ถา้สัญญาณรับเขา้จากขา 2 ตวั IC เป็นสัญญาณโมโน สัญญาณเสียงท่ีถูก
ส่งออกท่ีขา 4 และขา 5 จะเหมือนกนั หลอดไฟฟ้า LED1 ดบัมืด     
 

 7.4.3 วงจรถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์ใช้ IC เบอร์ LM 1800     
 

  IC เบอร์ LM 1800 เป็น IC ถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิดเฟสล็อกลูป (PLL) ถูกพฒันาขึ้น
เป็นรุ่นท่ีสอง เพ่ือให้มีคุณภาพในการท างานมากขึ้น  โดยวงจรภายนอกไม่ตอ้งเพ่ิมวงจรเรโซแนนซ์ LC แบบตอนสนองความถ่ี 19 
kHz และ 38 kHz ต่อร่วมวงจรเช่นเดิม เพราะใชว้งจรก าเนิดความถ่ีใหม่ภายในตวั IC ใชเ้พียงอุปกรณ์ R และ C ต่อร่วมวงจร
ภายนอกเพื่อให้วงจรท างานไดส้มบูรณ์ ใชเ้พียงตวัตา้นทานเกือกมา้ปรับค่าความถ่ีเพียงตวัเดียว ลกัษณะวงจร IC ถอดรหสัสัญญาณ
สเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ LM 1800 แสดงดงัรูปที่ 7.11      
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รูปท่ี 7.11 วงจร IC ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ LM 1800   
 

  จากรูปท่ี 7.11 แสดงวงจร IC ถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ LM 1800 เป็น IC ชนิดเฟสล็อกลูป 
(PLL) มี 16 ขา ใชอุ้ปกรณ์ประกอบร่วมภายนอกทั้ง R และ C อุปกรณ์แต่ละส่วนมีหนา้ท่ีการท างานแตกต่างกนั ดงัน้ี        
U1    ตวั IC ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ใชเ้บอร์ LM 1800       
C2, R1 และ C3,   วงจรกรองความถ่ี ท าการก าจดัความถ่ี 38 kHz ท่ีติดมากบัสัญญาณเสียงดา้นซ้าย (L + 



R2 38 kHz) และสัญญาณเสียงด้านขวา (R + 38 kHz) ให้เหลือเฉพาะสัญญาณเสียง
ดา้นซา้ย L และสัญญาณเสียงดา้นวา R เท่านั้น จ่ายออกมา       

R3    ตวัตา้นทานจ ากดักระแสไฟฟ้าให้ไหลผา่นตวั LED1 มีค่าท่ีพอเหมาะ      
LED1    หลอดไฟฟ้า LED แสดงให้ทราบถึงสถานีวิทยุ FM ท่ีรับได้เป็นระบบสเตริโอ โดย

หลอดไฟฟ้า LED จะเปล่งแสงสว่างออกมา     
C4    ตวัเก็บประจุ ท าหนา้ท่ีกรองสัญญาณ      
C7    ตวัเก็บประจุ ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อสัญญาณเสียงจากขา 2 ไปเขา้ขา 12      
C5, C6 และ R4   วงจรกรองความถ่ีแบบลปู เพื่อท าให้วงจรลูปดีเทกเตอร์ท างานถูกตอ้ง      
C9, R5 และ 
VR1 

  วงจรควบคุมปรับแต่งความถ่ีดว้ยแรงดนัไฟฟ้าแบบ VCO เพื่อท าให้วงจรภายในตวั IC 
ให้ก าเนิดความถ่ี 76 kHz ขึ้นมาถูกตอ้ง      

C8    ตวัเก็บประจุ ท าหนา้ท่ีก าจดัสัญญาณท่ีกบัสัญญาณเสียงทิ้งไป      
 

  หลกัการท างานของวงจร IC ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ LM 1800 อธิบายไดด้งัน้ี  
  สัญญาณผ่านภาคดีมอดูเลเตอร์ส่งมาเขา้ท่ี C1  เหลือเฉพาะสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอ ประกอบดว้ย L + R, 

19 kHz และ 38 kHz แถบขา้ง L - R  ส่งไปเขา้ขา 1 ของ U1  ท่ีขา 3 มี C2, R1 เป็นวงจรกรองความถ่ีก าจดัความถ่ี 38 kHz ทิ้ง
ไปเหลือเฉพาะสัญญาณเสียงดา้ยซ้าย (L) อย่างเดียวส่งออกขา 4 ส่วนท่ีขา 6 มี C3, R2 เป็นวงจรกรองความถ่ีก าจดัความถ่ี 38 kHz 
ทิ้งไปเช่นกัน เหลือเฉพาะสัญญาณเสียงด้ายขวา (R) อย่างเดียวส่งออกขา 5 ท่ีขา 7 มีตัว LED ต่ออนุกรมกับ R3 รับ
แรงดนัไฟฟ้า 12 V ไวแ้สดงสภาวะสัญญาณสเตริโอ ถา้สัญญาณท่ีส่งเขา้มาเป็นสถานีระบบสเตริโอมลัติเพลกซ์ ตวั LED จะติด
สว่าง ถา้สัญญาณท่ีส่งเขา้มาเป็นสถานีระบบโมโนตวั LED จะดบัไม่มีแสงออกมา 
  ท่ีขา 11 เป็นขาจุดทดสอบความถ่ี จะมีความถ่ี 19 kHz ส่งออกมา สามารถวดัทดสอบความถ่ีได ้ค่าความถ่ี 19 
kHz เปล่ียนแปลงไปได ้ขึ้นอยูก่บัการปรับแต่งค่าความถ่ีท่ีถูกก าเนิดขึ้นจากภายในตวั IC โดยมีขา 15 ต่อ C9, R5 และ VR1 
ไว ้ตวั VR1 ท าหนา้ท่ีปรับเปล่ียนค่าความถ่ีท่ีก าเนิดขึ้นมาภายใน 76 kHz จากวงจรก าเนิดความถ่ีดว้ยแรงดนัไฟฟ้า (VCO)  ถูก
วงจรหารความถ่ีลงมาให้เหลือความถ่ี 19 kHz ส่งออกมาท่ีขา 11 การปรับท่ีตวั VR1 ไม่ถูกตอ้งค่าความถ่ีส่งออกขา 11 ก็ไม่
ถูกตอ้ง  
  สภาวะสัญญาณเสียงท่ีไดอ้อกเอาต์พุต เป็นเสียงระบบไหนดูไดท่ี้ตวั LED1 ถา้ LED1 ติดสว่าง แสดงให้
ทราบว่าเสียงท่ีไดเ้ป็นระบบสเตริโอ แต่ถา้ LED1 ดบั แสดงให้ทราบว่าเสียงท่ีไดเ้ป็นระบบโมโน      
 

 7.4.4 วงจรถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์ใช้ IC เบอร์ TDA 7040T     
 

  IC เบอร์ TDA 7040T เป็น IC ถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิดเฟส ล็อกลูป (PLL) อีกชนิด
หน่ึง เป็น IC ชนิดมีค่าใชจ้่ายต ่า ใชแ้รงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในการท างานต ่า มีขาต่อใชง้านเพียง 8 ขา ใชอุ้ปกรณ์ R และ C 
ต่อร่วมวงจรภายนอกอีกเพียงเล็กน้อย การปรับแต่งวงจร  ใชเ้พียงตวัตา้นทานเกือกมา้ปรับค่าความถ่ีเพียงตวัเดียว  ลกัษณะวงจร 
IC ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ TDA 7040T แสดงดงัรูปที่ 7.12      
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รูปท่ี 7.12 วงจร IC ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ TDA 7040T    
 

  จากรูปท่ี 7.12  แสดงวงจร IC  ถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ใชเ้บอร์ TDA 7040T เป็น IC ชนิด
เฟสล็อกลูป (PLL) มี 8 ขา ตวั IC ใช้แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงอยู่ในช่วง 1.8 - 6 V เท่านั้น ใช้อุปกรณ์ประกอบร่วมภายนอกทั้ง 
R, C, LED และทรานซิสเตอร์ การท างานของวงจร อธิบายไดด้งัน้ี  
  สัญญาณผ่านภาคดีมอดูเลเตอร์ส่งมาเขา้ท่ี C8  เหลือเฉพาะสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอ ประกอบดว้ย L + R, 

19 kHz และ 38 kHz แถบขา้ง L - R  ส่งไปเขา้ขา 8 ของ U1 ถูกผสมและหักลา้งภายในตวั IC แบบเฟสล็อกลูป (PLL) มีขา 
1 ต่อลงกราวด์ ขา 2 ประกอบด้วย C1, C2 และ R5 ท างานท่ีความถ่ีต ่า ขา 3 ประกอบด้วย R6 และ VR1 เป็นวงจรควบคุม
ปรับแต่งความถ่ีท่ีก าเนิดขึ้นมาถูกต้อง ให้ได้ความถ่ีออกมาท่ี 19 kHz และ 38 kHz เพื่อผสมและหักล้างสัญญาณเบ็ดเสร็จ
สเตริโอท่ีรับเขา้มา  ขา 4 เป็นขารับแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง มีตวั C3 เป็นตวักรองสัญญาณให้ไดไ้ฟฟ้ากระแสตรงท่ีเรียบไปใช้
งาน  ขา 5 เป็นขาจ่ายสัญญาณเสียงดา้นขวา (R) ออกมา มี C4 เป็นตวักรองสัญญาณความถ่ีสูงทิ้งไป  เหลือเฉพาะความถ่ีเสียง
ดา้นขวา (R) จ่ายผา่น C5 เช่ือมต่อสัญญาณออกมา ขา 6 เป็นขาจ่ายสัญญาณเสียงดา้นซ้าย (L) ออกมา มี C6 เป็นตวักรองสัญญาณ
ความถ่ีสูงทิ้งไป เหลือเฉพาะความถ่ีเสียงดา้นซ้าย (L) จ่ายผา่น C7 เช่ือมต่อสัญญาณออกมา ขา 7 เป็นขาส่งสัญญาณไพลอต 19 kHz 
ออกมา สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้การปรับแต่งท่ี VR1 ท่ีขา 3 มีผลต่อสัญญาณท่ีออกขา 7 เปล่ียนแปลง นอกจากนั้นขา 7 
ยงัสามารถต่อเขา้วงจรทรานซิสเตอร์ Q1, Q2 ต่อวงจรขบั LED แสดงค่าสัญญาณสเตริโอ    

7.5     บทสรุป    
 

 เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์  เป็นเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ท่ีสามารถรับสัญญาณเสียงท่ีส่ง
มาจากเคร่ืองส่งวิทยุในระบบ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ มาท าการแยกสัญญาณเสียงออกเป็นระบบสเตริโอได ้โดยสัญญาณเสียงจะ
ถูกแยกออกเป็นสองดา้น คือ เสียงดา้นซ้าย (L) และเสียงดา้นขวา (R) ส่วนเก่ียวขอ้งของระบบสเตริโอมลัติเพลกซ์มี 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนแรกเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ตอ้งส่งกระจายเสียงมาในระบบสเตริโอมลัติเพลกซ์ ส่วนท่ีสองเคร่ืองรับวิทยุ FM 
ตอ้งเพ่ิมภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ เขา้ไปในเคร่ืองรับวิทยุ FM เพื่อถอดรหัสสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอท่ีทางเคร่ืองส่ง
วิทยรุะบบ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ส่งมา ให้เหลือเฉพาะสัญญาณเสียงดา้นขวา (R) และสัญญาณ เสียงดา้นซา้ย (L) ส่งออกมา   



 สถานีวิทยใุนระบบ FM นิยมส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ เพราะให้ความไพเราะมากกว่า  ได้
คุณภาพของสัญญาณเสียงท่ีรับฟังไดใ้กล้เคียงธรรมชาติของเสียงมากขึ้น นอกจากนั้นเคร่ืองรับวิทยุ FM ธรรมดา (โมโน) ก็
สามารถรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM สเตริโอมัลติเพลกซ์ไดค้งเดิม โดยมีคุณภาพเสียงเหมือนเดิม สามารถใช้
เคร่ืองรับวิทย ุFM เคร่ืองเดิมท่ีมีอยูม่าใชง้านได ้   
 ภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ในเคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอ  เป็นส่วนท่ีถูกเพ่ิมเขา้ไปในเคร่ืองรับวิทย ุ
FM เพื่อให้สามารถแยกสัญญาณเสียงออกเป็นสเตริโอ ส่วนประกอบทั้ง 3 สัญญาณของสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอมีความส าคญัต่อ
การท าให้เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอสามารถแยกสัญญาณเสียงท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง FM สเตริโอ ให้แยก
สัญญาณ เสียงออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นขวา (R) และด้านซ้าย (L) ได้ สัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอทั้ง 3 สัญญาณท่ีส่งมามีความส าคญั
ทั้งหมด ถา้ขาดสัญญาณเพียงสัญญาณใดสัญญาณหน่ึงไป เคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอจะไม่สามารถแยกสัญญาณเสียงท่ีส่งมาออกเป็น
เสียงสเตริโอได ้ 
 เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอ ภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์ถือเป็นส่วนส าคัญในการท าหน้าท่ีแยก
สัญญาณเสียงท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ในรูปสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอ ให้แยกเสียงท่ีรับได้
ออกเป็นดา้นขวา (R) และดา้นซา้ย (L) ตามตน้แบบเสียงท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่ง ภาคถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ท่ีผลิตมา
ใช้งาน มีระบบการท างานท่ีแตกต่างกันไปหลายชนิด เช่น ชนิดแบนด์พาสเมตริกซ์ ชนิดเอนวิโลปดีเทกชั่น ชนิดสวิตช์
อิเลก็ทรอนิกส์ และชนิดเฟสลอ็กลูป เป็นตน้                
 วงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใช ้IC โดยสร้างไวใ้นตวั IC เพียงตวัเดียว ต่อเพ่ิมอุปกรณ์ R, L และ C 
ไวภ้ายนอกอีกเลก็นอ้ย ตวั IC ผลิตมาใชง้านแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ ชนิด IC แบบธรรมดา และชนิด IC แบบเฟสลอ็กลูป 
(PLL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

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

รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้
กบัวิชา เคร่ืองรับวิทย ุ

2. ผูส้อนช้ีแจงหวัขอ้การเรียนและจุดประสงค์
การเรียนประจ าห น่วย ท่ี  7  เค ร่ืองรับวิท ยุ  FM 
สเตริโอมลัติเพลกซ์ 

3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ 
 
2.  ข้ันให้ความรู้ 120 นาที) 

1. ผูส้อนเปิดงานน าเสนอวิชา อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว หน่วยท่ี 7 เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอมลัติ
เพลกซ์ 

2. ผูส้อนให้ผูเ้รียนเปิดเอกสารประกอบการ
สอนวิชา เคร่ืองรับวิทยุ  หน่วยท่ี 7 เคร่ืองรับวิทยุ FM 
สเตริโอมลัติเพลกซ์ 

3. ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถามในข้อ
สงสัยเม่ืออธิบายเน้ือหาในหน่วยเรียนจบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้กับวิชา 
เคร่ืองรับวิทย ุ

2. ผู ้เรียนฟังผู ้สอนแจ้งหัวข้อการเรียนและ
จุดประสงค์การเรียนประจ าหน่วยท่ี 7 เคร่ืองรับวิทย ุ
FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ 

3. ผู ้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ 

 
2.  ข้ันให้ความรู้ (120นาที ) 
           1.ผูเ้รียนตั้งใจศึกษาเน้ือหาจากงานน าเสนอวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวหน่วยท่ี 7 เคร่ืองรับวิทยุ FM 
สเตริโอมลัติเพลกซ์ 
          2.ผู ้เรียนฟังผูส้อนอธิบายและช้ีแจงพร้อมเปิด
เอกสารวิชา เคร่ืองรับวิทยุ  หน่วยท่ี 7  เคร่ืองรับวิทย ุ
FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ 
           3.ผูเ้รียนซกัถามผูส้อนหากมีขอ้สงสัย 
 



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 60 นาที ) 

1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหัด หน่วยท่ี 7 
2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าใบงานท่ี 7 

 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 90 นาที ) 

1. ผูส้อนร่วมกบัผูเ้รียนทบทวนความเขา้ใจและ
สรุปเน้ือหาในหน่วยท่ี 7 เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอมลั
ติเพลกซ์  

2. ผู ้สอนให้ผู ้เรียนท าแผนผังความคิดสรุป
เน้ือหาหน่วยท่ี 7  เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอมัลติ
เพลกซ์ 
 
 

(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-4) 
 

(รวม 300 นาที หรือ 5 คาบเรียน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 60 นาที ) 
1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 7 

           2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าใบงานท่ี 7 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 90 นาที ) 
1. ผูเ้รียนร่วมกบัผูส้อนทบทวนความเขา้ใจและ

สรุปเน้ือหาในหน่วยท่ี 7 เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอมลั
ติเพลกซ์ 

2. ผูเ้รียนท าแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 
7 เคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ 
 
 

 
(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-4) 

 
 
 
 
 



งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
ก่อนเรียน  

1. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั  เคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ 
 

ขณะเรียน 

1. ท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 7 
2. ท าใบงานท่ี 7 

 

 หลงัเรียน 
1. ท าแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 7 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 7 
2. ใบงานท่ี 7 เคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ 
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา เคร่ืองรับวิทย ุ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 1-4) 

2. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 7ใชข้ั้นประยกุตใ์ชข้อ้ 1-4 
4. ใบงานท่ี 7  เคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ ใชข้ั้นประยกุตใ์ชข้อ้ 1-4 
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 7 ใชข้ั้นสรุปและประเมินผลขอ้1-4  

 
 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 ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ 

 

ขณะเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 7 
2. ตรวจใบงานท่ี 7 เคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ 

 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 7 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 7 
2. ใบงานท่ี 7 หน่วยท่ี 7 
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะที่พงึประสงค์ 
ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั เคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ 

              1. บอกความแตกต่างโครงสร้างเคร่ืองรับวิทย ุFM โมโนและสเตริโอได ้
              2. สาธิตหลกัการท างานภาคถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิดต่าง ๆ ได ้ 
              3. จ าแนกการท างานวงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใชส้ารก่ึงตวัน าได้  
              4. จดัล าดบัการท างานวงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใช ้ได้  

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 
ใชง้านท างานวงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แต่ละชนิดอยา่งถูกตอ้งชดัเจน  

สมรรถนะการขยายผล 
ความสอดคล้อง 

           จากการเรียนสัปดาห์ท่ี 13 - 14 เร่ือง เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์   ผูเ้รียนจะมีความรู้เก่ียวกบั  
เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์  เป็นเคร่ืองรับวิทยกุระจายเสียงในระบบ FM ท่ีสามารถรับสัญญาณเสียง
ท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งวิทยุในระบบ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ มาท าการแยกสัญญาณเสียงออกเป็นระบบสเตริโอได ้
โดยสัญญาณเสียงจะถูกแยกออกเป็นสองดา้น คือ สัญญาณ เสียงดา้นซา้ย (L) และสัญญาณเสียงดา้นขวา (R)  
 ส่ิงส าคญัท่ีท าให้เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์สามารถรับสัญญาณวิทยุมาแยกสัญญาณเสียง
ออกเป็นสเตริโอไดน้ั้น จะตอ้งมีส่วนประกอบเขา้มาเก่ียวขอ้ง 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบ FM ต้องส่งกระจายเสียงมาในระบบสเตริโอมัลติเพลกซ์ ส่วนท่ีสองเคร่ืองรับวิทยุ FM ต้องเพิ่มภาค
ถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมัลติเพลกซ์  (Stereo Multiplex Decoder) เข้าไปในเคร่ืองรับวิทยุ FM เพื่อท าการ
ถอดรหัสสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอท่ีทางเคร่ืองส่งวิทยุในระบบ FM สเตริโอมัลติเพลกซ์ส่งมา ให้เหลือเฉพาะ
สัญญาณเสียงดา้นขวา (R) และสัญญาณ เสียงดา้นซา้ย (L) ส่งออกไปท าการขยายเสียงให้แรงมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี บอกความแตกต่างโครงสร้างเคร่ืองรับวิทย ุFM โมโนและสเตริโอได ้

1. วิธีการประเมิน              :   ทดสอบ                                                                                                                                                
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน     :   บอกความแตกต่างโครงสร้างเคร่ืองรับวิทยุ FM โมโนและสเตริโอได ้จะ
ได ้2 คะแนน 

•  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  สาธิตหลกัการท างานภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ช
นิดต่าง ๆได ้
1. วิธีการประเมิน              :   ทดสอบ                                                                                                                                                
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :   สาธิตหลกัการท างานภาคถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิดต่าง 
ๆได ้จะได ้3 คะแนน 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3 จ าแนกการท างานวงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใช้
สารก่ึงตวัน าได ้
1. วิธีการประเมิน              :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน     :    จ าแนกการท างานวงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใช้
สารก่ึงตวัน าได ้ จะได ้3 คะแนน 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4  จดัล าดบัการท างานวงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบ
ใช ้ได ้
1. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    จดัล าดบัการท างานวงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใช ้
ได ้จะได ้  2 คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัด  หน่วยท่ี 7 
 

ตอนที่ 1 เขียนเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 

1. ภาคท่ีถูกเพ่ิมเขา้ไปในเคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอเป็นภาคอะไร  
ก. ดีเอมฟาซิส     ข. กรองความถ่ี  
ค. ดีมอดูเลเตอร์     ง. ถอดรหสัสัญญาณ  

2. สัญญาณเบด็เสร็จสเตริโอท่ีส่งมา สัญญาณเสียงโมโน คือขอ้ใด  
ก. L + R       ข. 19 kHz  
ค. 38 kHz     ง. 38 kHz แถบขา้ง L - R  

3. สัญญาณท่ีท าให้เคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอสามารถแยกสัญญาณเสียงเป็นระบบสเตริโอได ้คือขอ้ใด  
ก. L + R, 19 kHz  
ข. 19 kHz, 38 kHz  
ค. L + R, 19 kHz, 38 kHz แถบขา้ง L - R  
ง. 19 kHz, 38 kHz, 38 kHz แถบขา้ง L - R  

4. สัญญาณไพลอตท่ีส่งมากบัสัญญาณเบด็เสร็จสเตริโอ คือสัญญาณขอ้ใด  
ก. L + R       ข. 19 kHz  
ค. 38 kHz     ง. 38 kHz แถบขา้ง L - R  

5. ขอ้ใดไม่ใช่ชนิดของภาคถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์  
ก. เฟสลอ็กลูป     ข. เอนวิโลปดีเทกชนั  
ค. แบนดพ์าสฟิลเตอร์    ง. สวิตช์อิเลก็ทรอนิกส์  

6. สัญญาณเสียงดา้นซ้าย (L) และดา้นขวา (R) ท่ีผ่านการถอดรหัสดว้ยภาคถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์จะมีความถ่ี
ค่าใดผสมอยูก่่อนผา่นวงจรกรองความถ่ี  

ก. 15 kHz     ข. 19 kHz  
ค. 38 kHz     ง. 76 kHz  

 

 

7. 
FM           

        

             
2     

IF
        
           

 (BPF) 19kHz

          
        (+)

          
       (-) 

           
         (L)

           
        (R)

2L

2R

 

จากรูปเป็นวงจรอะไร  
ก. ดีเอมฟาซิส 

ข. กรองความถ่ี 

ค. ดีมอดูเลเตอร์ 
ง. ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอ 

 

 

 

 

 

  
8. จากรูปขอ้ 7. เม่ือเคร่ืองรับวิทยุ FM รับสัญญาณวิทยุระบบสเตริโอเขา้มา หลงัจากผ่านภาค FM ดีเทกเตอร์แลว้ สัญญาณท่ี



ไดอ้อมา คือสัญญาณอะไร     
ก. มลัติเพลกซ์     ข. เบด็เสร็จสเตริโอ  
ค. เสียงผสมความถ่ี IF    ง. เสียงผสมความถ่ี 19 kHz  

9. จากรูปขอ้ 7. ภาคกรองความถ่ีดา้นซา้ย (L) และดา้นขวา (R) กรองความถ่ีใดออกไป    
ก. 19 kHz     ข. 38 kHz  
ค. 76 kHz     ง. สัญญาณรบกวน  

10. 

LM 1310
U1

C8

1 765432

14 13 12 11 10 9 8

19 kHz

LED1

+ 12 V

     
R

     
L

          +
C1

2.2 mF
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C2
22 nF

C3
22 nF

C4

220 nF

C6

220 nF

C5
470 nF

C7 = 47 nF

R1

 3.9 kW
R2

 3.9 kW

R3

 1 kW

R4

 1 kWR5

 15 kW

VR1
 4.7 kW

 

จากรูปตวั LED1 ท าหนา้ท่ีอะไร  
ก. แสดงสภาวะท างานของ U1 

ข. แสดงการรับสัญญาณสถานี 

ค. บอกการรับสัญญาณสถานีไดต้รง 
ง. แสดงการรับสัญญาณสถานีวิทย ุ

FM สเตริโอ 

 

ตอนที่ 2 อธิบายให้ไดใ้จความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

 

1. บอกความแตกต่างของเคร่ืองรับวิทย ุFM แบบโมโน และสเตริโอ พร้อมวาดรูปประกอบ  
2. การถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์คืออะไร มีหลกัการท างานอยา่งไร  
3. ภาคถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ชนิดเฟสลอ็กลูป (PLL) มีหลกัการท างานอยา่งไร อธิบายพร้อมวาดรูปประกอบ      
4. เขียนวงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์แบบใชส้ารก่ึงตวัน า พร้อมอธิบายให้เขา้ใจ  

5. เขียนวงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ใช ้IC เบอร์ LM 1800 พร้อมอธิบายให้เขา้ใจ      
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เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับวิทยุ FFMM  สเตริโอมัลติเพลกซ์สเตริโอมัลติเพลกซ์  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. ประกอบวงจรถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ได ้

2. ประกอบวงจรเคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ได ้

3. ปรับแต่งวงจรถอดรหัสสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์ ให้สามารถแยกสัญญาณเสียงของสถานีวิทยุ FM สเตริโอมลัติ
เพลกซ์ได ้ 

4. ประพฤติตนรอบคอบอยา่งมีสติ 

 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 

1. วงจรเคร่ืองรับวิทย ุFM ใชท้ดลองในใบงานท่ี 6 ท่ีทดลองเสร็จสมบูรณ์ 1 ชุด       
2. IC เบอร์ LM 1800, LM 386              เบอร์ละ 1 ตวั 
3. ตวัเก็บประจุ 2.2 mF, 10 mF, 100 mF ; 16 V     ค่าละ 1 ตวั   
4. ตวัเก็บประจุ 22 nF       2 ตวั   
5. ตวัเก็บประจุ 2.2 nF, 33 nF, 220 nF, 330 nF, 390 nF, 470 nF  ค่าละ 1 ตวั 
6. ตวัตา้นทาน 3.9 kW       2 ตวั   
7. ตวัตา้นทาน 1 kW, 3.3 kW, 22 kW      ค่าละ 1 ตวั   
8. ตวัตา้นทานปรับเปล่ียนค่าได ้(เกือกมา้) 4.7 kW ; 0.25 W  1 ตวั   
9. ตวัตา้นทานปรับเปล่ียนค่าได ้(โวลุ่ม) 10 kW ; 0.5 W   1 ตวั   
10. LED        1 ตวั      
11. ล าโพง 3.2 W หรือ 8 W ; 0.25 W     1 ตวั    
12. มลัติมิเตอร์ชนิดเขม็ หรือดิจิทลัมลัติมิเตอร์    1 เคร่ือง 
13. แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดปรับค่าได ้0 - 30 V  1 เคร่ือง 
14. เคร่ืองก าเนิดสัญญาณหลายแบบ     1 เคร่ือง 
15. ออสซิลโลสโคปชนิด 2 เส้นภาพพร้อมสายโพรบ   1 เคร่ือง 
16. แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร    1 ชุด 

 

 

 

 

 
 

ล าดับข้ันการทดลอง  
 



 1. ปรับแต่งออสซิลโลสโคปให้พร้อมใชง้าน 

 2. ปรับเคร่ืองก าเนิดสัญญาณหลายแบบไปที่ต  าแหน่งคล่ืนไซน์ ปรับความถ่ีไวท่ี้ 1 kHz ปรับความแรงของคล่ืนเสียงท่ี
ส่งออกมาให้ได ้200 mVP-P  
 3. ประกอบวงจรตามรูปท่ี 7.1 ลงบนโพรโตบอร์ด (เบรดบอร์ด) ให้เสร็จเรียบร้อย ตรวจทานให้ถูกตอ้งสมบูรณ์  
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รูปท่ี 7.1 วงจร IC ถอดรหสัสัญญาณสเตริโอมลัติเพลกซ์เบอร์ LM 1800     
 

 4. จ่ายแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 10 V เขา้วงจร  
 5. สังเกตมีสัญญาณปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปหรือไม่  ถา้ไม่มี สัญญาณปรากฏ  ให้ปรับเปล่ียนค่าการวดับนตวั
ออสซิลโลสโคปจนกว่าจะไดข้นาดภาพท่ีเหมาะสม   
 6. กรณีท่ีไม่มีภาพปรากฏบนจอออสซิลโลสโคป ให้ตรวจสอบการต่อวงจรใหม่ ทดลองจนเกิดภาพบนจอ
ออสซิลโลสโคป    
 7. ปรับแต่งออสซิลโลสโคปท่ี TIME / DIV และ VOLTS / DIV ให้ไดรู้ปสัญญาณปรากฏบนจอมีขนาดและ
ความแรงท่ีเหมาะสม อ่านไดช้ดัเจน  
 8. สญัญาณเสยีง 1 kHz ทีป่รากฏบนจอออสซลิโลสโคปดา้นซ้าย (L) ที ่CH1 และดา้นขวา (R) ที ่
CH2 มขีนาดความแรงสญัญาณทีป่รากฏเท่ากนัหรอืไม่ ................................................. สญัญาณเสยีงที่
วดัไดอ้อกมาเหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั ..........................................................      
 9. น าวงจรเครื่องรบัวทิยุ FM ทีใ่ชท้ดลองในใบงานที ่6 มาประกอบร่วมใชง้าน โดยตดัสว่นเอาต์พุต
ของเครื่องรบัวทิยุ FM (ขา 2) ทีต่่อไปเขา้ขา 3 โวลุ่ม VR1 ออก น ามาต่อเขา้อนิพุตขา 1 ของวงจรถอดรหสั
สญัญาณสเตรโิอมลัตเิพลกซเ์บอร ์LM 1800 โดยต่อแทนทีเ่ครื่องก าเนิดสญัญาณหลายแบบ  
 10. น าขาเอาตพ์ุตของวงจรถอดรหสัสญัญาณสเตรโิอมลัตเิพลกซ์เบอร ์LM 1800 ขา 4 และขา 5 ไป
ต่อเขา้ขาอนิพุตของวงจรขยายเสยีงใช้ IC เบอร ์LM 386 โดยต่อเพิม่วงจรขยายเสยีงใช ้IC เบอร ์LM 386 อกี
หนึ่งชุด การต่อวงจรเครื่องรบัวทิยุ FM สเตรโิอมลัตเิพลกซท์ัง้หมด แสดงดงัรปูที ่7.2       
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รูปท่ี 7.2 วงจรเคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์     
 

 11. จ่ายแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 10 V เขา้วงจร  
 12. หมุนเครื่องรบัวทิยุ FM ใหร้บัสถานีวทิยุทีส่่งกระจายเสยีงในระบบสเตรโิอมลัตเิพลกซ์ โดยสงัเกต
ทีต่วั LED1 ตดิสว่างขึน้มา ปรบัใหร้บัสญัญาณไดช้ดัเจนทีสุ่ด     
 13. น าออสซิลโลสโคปวดัที่ขา 11 ของตวั U2 เทยีบกบักราวด์ เพื่อวดัค่าความถี่ 19 kHz (สญัญาณ
ไพลอต) อ่านค่าความถี่ที่ออสซิลโลสโคปวดัได้ มคี่าตรงกบัค่าความถี่ 19 kHz หรอืไม่ ถ้ายงัไม่ตรงให้ไป
ปรบัตวัตา้นทานเกอืกมา้ VR1 ใหไ้ดค้่าความถีอ่อกมา 19 kHz พอด ีหยุดการปรบัเกอืกมา้ VR1  
 14. ทดลองปรบัหาคลื่นสถานีวทิยุ FM ทีเ่ป็นสเตรโิอมลัตเิพลกซ์สถานีทีร่บัไดช้ดัเจน  
 15. ปรบัความดงัของเสยีงที่ออกล าโพงทัง้ด้านซ้าย (L) และด้านขวา (R) ฟังเสยีงที่รบัได้มเีสยีง
แยกเป็นระบบสเตรโิอหรอืไม่ ....................................................................................  
 



สรุปผลการทดลอง 
 

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

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

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

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

ค าถามและการวิเคราะห์ 
 

 1. สัญญาณเสียงท่ีรับไดแ้ต่ละสถานีวิทย ุFM เป็นระบบสเตริโอมลัติเพลกซ์หรือไม่ ดูไดท่ี้ส่วนใด สัญญาณเสียงท่ีได้
ออกมาเป็นอยา่งไร    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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