
           แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 

 

แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  9 
ช่ือวิชา  เคร่ืองรับวิทย ุ
 

สอนสัปดาห์ท่ี 17-18 

ช่ือหน่วย  ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ คาบรวม  5 

ช่ือเร่ือง   ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ จ านวนคาบ 5 
 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  
                 ประยกุตใ์ชว้ิธีการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุAM / FM ไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม 

เร่ืองที่จะศึกษา 
       1. ภาคจ่ายไฟเคร่ืองรับวิทย ุ
       2. แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้น 
       3. เคร่ืองมือและการเตรียมเคร่ืองมือใชใ้นการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ 
       4. การปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุAM 
       5. การปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุFM 

 
สาระส าคญั  
 ภาคจ่ายไฟ หรือแหล่งจ่ายก าลัง (Power Supply)  เป็นส่วนท่ีส าคัญต่อการท างานของอุปกรณ์และ
วงจรไฟฟ้าชนิดต่างๆ  โดยท าหน้าท่ีจ่ายก าลังไฟฟ้าชนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Electricity ; DC) 
ออกมา อยู่ในรูปแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV) และกระแสไฟฟ้ากระแส ตรง (DCA) จ่ายไปเล้ียงระบบการ
ท างานในส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า ช่วยให้อุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าเหล่านั้ นสามารถท างานได ้
แหล่งจ่ายก าลังท่ีถูกผลิตออกมาใช้งานมีมากมายหลายชนิดหลายรูปแบบ และหลายวงจรท างาน การเลือก
น ามาใช้งานจะตอ้งเลือกให้มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการก าลงัไฟฟ้า (Electrical Power) ของอุปกรณ์และ
วงจรไฟฟ้าเหล่านั้น      
 การผลิตวงจรแหล่งจ่ายก าลังชนิดไฟฟ้ากระแสตรง สามารถผลิตขึ้นมาได้จากวสัดุทางไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์หลายชนิด มีลกัษณะวสัดุอุปกรณ์และวงจรท างานแตกต่างกนัไปหลายรูปแบบ แต่มีหนา้ท่ีในการ
ท างานเหมือนกัน คือ ตอ้งจ่ายก าลงัไฟฟ้าส่งไปเล้ียงระบบท างานต่างๆ ของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าทั้งระบบ ส่ิง
ส าคญัท่ีแหล่งจ่ายก าลงัตอ้งให้ก าเนิดออกมา โดยจะตอ้งให้ก าเนิดก าลงัไฟฟ้าขึ้นมา มีก าลงัไฟฟ้าเพียงพอต่อความ
ตอ้งการใชง้านของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าแต่ละชนิด 



จุดประสงค์ทั่วไป 
1. เพื่อใหมี้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัภาคจ่ายไฟเคร่ืองรับวิทย(ุด้านพุทธิพิสัย) 
2. เพื่อใหมี้ทกัษะการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุAM / FM (ด้านทักษะพิสัย) 
3. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีในการเห็นความส าคญัเคร่ืองมือและการเตรียมเคร่ืองมือใชใ้นการปรับแต่ง

เคร่ืองรับวิทย(ุด้านจิตพิสัย) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1. อธิบายชนิดภาคจ่ายไฟเคร่ืองรับวิทยไุด(้ด้านพุทธิพิสัย) 
2. แยกแยะการท างานของแหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบต่าง ๆ ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
3. จ าแนกเคร่ืองมือและการเตรียมเคร่ืองมือใชใ้นการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
4. ปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุAM ได ้(ด้านจิตพิสัย) 
5. ปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุFMได ้(ด้านจิตพิสัย) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 

9.1     ภาคจ่ายไฟเครือ่งรับวิทย ุ   
 

 ภาคจ่ายไฟ หรือแหล่งจ่ายก าลงั (Power Supply)  เป็นส่วนท่ีส าคญัต่อการท างานของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าชนิด
ต่างๆ  โดยท าหน้าท่ีจ่ายก าลงัไฟฟ้าชนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Electricity ; DC) ออกมา อยูใ่นรูปแรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรง (DCV) และกระแสไฟฟ้ากระแส ตรง (DCA) จ่ายไปเล้ียงระบบการท างานในส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า 
ช่วยให้อุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าเหล่านั้นสามารถท างานได ้แหล่งจ่ายก าลงัท่ีถูกผลิตออกมาใชง้านมีมากมายหลายชนิดหลายรูปแบบ 
และหลายวงจรท างาน การเลือกน ามาใชง้านจะตอ้งเลือกให้มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการก าลงัไฟฟ้า (Electrical Power) 
ของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าเหล่านั้น      
 การผลิตวงจรแหล่งจ่ายก าลงัชนิดไฟฟ้ากระแสตรง สามารถผลิตขึ้นมาไดจ้ากวสัดุทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลาย
ชนิด มีลักษณะวสัดุอุปกรณ์และวงจรท างานแตกต่างกันไปหลายรูปแบบ แต่มีหน้าท่ี ในการท างานเหมือนกัน คือ ต้องจ่าย
ก าลงัไฟฟ้าส่งไปเล้ียงระบบท างานต่างๆ ของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าทั้งระบบ ส่ิงส าคญัท่ีแหล่งจ่ายก าลงัตอ้งให้ก าเนิดออกมา โดย
จะตอ้งให้ก าเนิดก าลงัไฟฟ้าขึ้นมา มีก าลงัไฟฟ้าเพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าแต่ละชนิด 

 แหล่งจ่ายก าลงัท่ีน ามาใช้งานกบัเคร่ืองรับวิทยุ เป็นประเภทแหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแส ตรง (DC Power Supply) 
ชนิดท่ีนิยมใชง้านแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  
 1. ชนิดใช้แบตเตอร่ี (Battery) หรือถ่านไฟฉาย เป็นแหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรง ท่ีสามารถน ามาต่อใช้งานได้
โดยตรง โดยเลือก ชนิด ขนาด และค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีเหมาะสมมาต่อใชง้านไดท้นัที 

 2. ชนิดใช้ไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternating Current Electricity ; AC) ท่ีจ่ายมาตามสายไฟฟ้า โดยน ามาแปลงค่าให้
เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ได้ออกมาเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV) และกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DCA) มี
ก าลงัไฟฟ้าตามตอ้งการ แหล่งจ่ายก าลงัชนิดน้ีนิยมเรียกว่า แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้น (Linear Power Supply) ถูกสร้างไวใ้น
รูปแหล่งจ่ายก าลงัอะแดปเตอร์ (Adapter Power Supply) ลกัษณะแหล่งจ่ายก าลงัใชง้านกบัเคร่ืองรับวิทย ุแสดงดงัรูปที่ 9.1       

 

 

 
 

(ก) ถ่านไฟฉาย 
 

(ข) แหล่งจ่ายก าลงัอะแดปเตอร์ 
 

รูปท่ี 9.1 แหล่งจ่ายก าลงัใชง้านกบัเคร่ืองรับวิทยุ 
 

 จากรูปที่ 9.1 แสดงแหล่งจ่ายก าลงัใช้งานกบัเคร่ืองรับวิทยุ รูปที่ 9.1 (ก) เป็นถ่านไฟฉาย อยู่ในรูปแหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า



กระแสตรง จ่ายแรงดันไฟฟ้าออกมาคงท่ีตามชนิดของถ่านไฟฉายท่ีผลิตมาใช้งาน ขนาดของถ่านไฟฉายแตกต่างกัน จะจ่าย
ก าลงัไฟฟ้าออกมาไดแ้ตกต่างกนัไป ถ่านไฟฉายขนาดเล็กจ่ายก าลงัไฟฟ้าออกมาไดน้้อยใชง้านไดไ้ม่ทน ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่
จ่ายก าลงัไฟฟ้าออกมาไดม้ากใชง้านไดท้นทานกว่า 
 ส่วนรูปท่ี 9.1 (ข) เป็นแหล่งจ่ายก าลงัอะแดปเตอร์ มีรูปร่างแตกต่างกันไป สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้า
ออกมาแตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัการผลิตและความตอ้งการในการใชง้าน ขนาดเล็กจ่ายก าลงัไฟฟ้าออกมาไดน้้อย และขนาดใหญ่จ่าย
ก าลงัไฟฟ้าออกมาไดม้าก การเลือกน ามาใชง้านตอ้งค านึงถึงทั้งค่าแรงดนัไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้าให้ถูกตอ้งพอเหมาะกบัอุปกรณ์
และวงจรไฟฟ้าแต่ละชนิด   
 

9.2     แหล่งจ่ายกำลงัชนิดเชิงเส้น    
 

 แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้น สร้างไวใ้นรูปแหล่งจ่ายก าลงัอะแดปเตอร์ เป็นแหล่งจ่ายก าลงัชนิดท่ีนิยมใชง้านในเคร่ืองรับ
วิทย ุแหล่งจ่ายก าลงัจะมีขนาดเล็ก เพราะเคร่ืองรับวิทยุท่ีผลิตมาใช้งานใชก้ าลงัไฟฟ้าในการท างานไม่มาก แหล่งจ่ายก าลงัชนิดน้ี
ถือเป็นชนิดพ้ืนฐานท่ีใชค้วามถ่ีแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีป้อนเขา้มา ไปใชใ้นการแปลงสัญญาณจากแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั
ให้เป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง ตามค่าแรงดนัไฟฟ้าตามตอ้งการ หลกัการท างานของแหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้น แสดงดงัรูปที่ 
9.2   
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รูปท่ี 9.2 หลกัการท างานของแหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้น  
 

 จากรูปท่ี 9.2 แสดงหลกัการท างานของแหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้น การท างานของวงจรอธิบายได้ดงัน้ี น าแหล่งจ่าย
แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 220 V ท่ีใชต้ามบา้น จ่ายให้หมอ้แปลงก าลงัชนิดลดแรงดนัไฟฟ้า ลดระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัให้
ต ่าลงเหลืออยู่ในระดบัตามตอ้งการ ส่งต่อให้วงจรไดโอดเรียงกระแส (Diode Rectifier) ตดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัออกไป
ซีกหน่ึง อาจเป็นซีกบวกหรือซีกลบก็ได ้เหลือแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัจ่ายออกมาซีกเดียวอย่างต่อเน่ือง อยู่ในรูปแรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรงพล้ิว (Ripple DC Voltage)  และส่งต่อให้วงจรกรอง (Filter) แปลงให้เป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DCV) ท่ี
ราบเรียบน าไปใช้งานได้ แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นท่ีผลิตมาใช้งานมีดว้ยกนัหลายแบบ มีลกัษณ์โครงสร้างและวงจรท างานท่ี
แตกต่างกนัไป ดงัน้ี   
  แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบคร่ึงคล่ืน (Half Wave Linear Power Supply)      
  แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบเตม็คล่ืน (Full Wave Linear Power Supply)      
  แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบบริดจ ์(Bridge Linear Power Supply)      
  แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบจ่ายไฟฟ้า 3 เอาตพ์ุต (3 Output Linear Power Supply)      
 

 1. แหล่งจ่ายก าลังชนิดเชิงเส้นแบบคร่ึงคล่ืน เป็นแหล่งจ่ายก าลงัท่ีใช้ไดโอดท าหน้าท่ี เรียงกระแสเพียงตัวเดียว  ตัด
แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัออกไปซีกหน่ึง (ซีกบวกหรือซีกลบก็ได)้ เหลือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลบัซีกเดียวจ่ายออกเอาต์พุตแบบ



คร่ึงคล่ืน วงจรแหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบคร่ึงคล่ืน แสดงดงัรูปที่ 9.3 
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รูปท่ี 9.3 แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบคร่ึงคล่ืน 

 จากรูปท่ี 9.3 แสดงแหล่งจ่ายก าลังชนิด
เชิงเส้นแบบคร่ึงคล่ืน  แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 
220 V ส่งผ่าน เข้าหม้อแปลงก าลัง T แปลง
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลบัลดต ่าลงเหลือ 6 V ท่ี 
 ผ่านไดโอด D ท าหน้าท่ีตัดแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับ ซี กลบ  ทิ้ ง ไป  ท่ี   จ่ ายผ่ าน
แรงดนัไฟฟ้ากระแส ตรงพล้ิวไปให้ตัวเก็บประจุ 
C ท าการกรอง  

สัญญาณไดแ้รงดนัไฟฟ้ากระแสตรงท่ีค่อนขา้งเรียบ ท่ี  ใกลเ้คียงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอร่ีออกมา ส่วนพล้ิวท่ีเกิด
ตรงส่วนบนจะนอ้ยลงเม่ือใชต้วัเก็บประจุ C มีค่าความจุมากขึ้น 
 

 2. แหล่งจ่ายก าลังชนิดเชิงเส้นแบบเต็มคล่ืน เป็นแหล่งจ่ายก าลงัท่ีใชไ้ดโอดท าหนา้ท่ีเรียงกระแส 2 ตวั  ตดัแรงดนัไฟฟ้า
กระแสสลบัออกไปซีกหน่ึง (ซีกบวกหรือซีกลบก็ได)้  เหลือแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัซีกเดียวจ่ายออกเอาต์พุตแบบเต็มคล่ืน วงจร
แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบเตม็คล่ืน แสดงดงัรูปที่ 9.4 
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รูปท่ี 9.4 แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบเตม็คล่ืน 

 จากรูปท่ี 9.4 แสดงแหล่งจ่ายก าลังชนิด
เชิงเส้นแบบเต็มคล่ืน  แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 
220 V ส่งผ่านเขา้หมอ้แปลงก าลงั T ชนิดมีแท็ปก
ลาง แปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัลดต ่าลงเหลือ 6 
V ท่ี  ผา่นไดโอด D1 และ D2 ตดัแรงดนัไฟฟ้า
กระแส สลบัซีกลบทิ้งไปท่ี  จ่ายผ่านแรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรงพล้ิวไปให้ตวัเก็บประจุ C ท าการ 

กรองสัญญาณ ไดแ้รงดนัไฟฟ้ากระแสตรงท่ีค่อนขา้งเรียบท่ี  ใกลเ้คียงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอร่ี ส่วนพล้ิวท่ีเกิด
ตรงส่วนบนจะนอ้ยลงกว่าแบบคร่ึงคล่ืน และจะเรียบมากขึ้นเม่ือใชต้วัเก็บประจุ C มีค่าความจุมากขึ้น 
 

 3. แหล่งจ่ายก าลังชนิดเชิงเส้นแบบบริดจ์  เป็นแหล่งจ่ายก าลงัท่ีใชไ้ดโอดท าหน้าท่ีเรียงกระแส 4 ตวั  ตดัแรงดนัไฟฟ้า
กระแสสลบัออกไปซีกหน่ึง (ซีกบวกหรือซีกลบก็ได)้  เหลือแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัซีกเดียวจ่ายออกเอาต์พุตแบบเต็มคล่ืน วงจร
แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบบริดจ ์แสดงดงัรูปที่ 9.5 
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รูปท่ี 9.5 แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบบริดจ ์

 จากรูปท่ี 9.5 แสดงแหล่งจ่ายก าลังชนิด
เชิงเส้นแบบบริดจ์ แรงดนัไฟฟ้ากระแส สลบั 220 
V ส่ ง ผ่ าน เข้ าห ม้ อ แ ป ล งก า ลั ง  T แป ล ง
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลบัลดต ่าลงเหลือ 6 V ท่ี  
ผ่านไดโอด D1 และ D2 ก าหนดให้แรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับซีกบวกจ่ายออกท่ี  และไดโอด D3 
และ D4 ก าหนดให้แรงดนั ไฟฟ้ากระแสสลบัซีกลบ
จ่ายผา่น RL ไดด้า้น 

 



บนเป็นศกัยบ์วกท่ี  เกิดแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงพล้ิวเต็มคล่ืน จ่ายไปให้ตวัเก็บประจุ C ท าการกรองสัญญาณ ไดแ้รงดนัไฟฟ้า
กระแสตรงท่ีค่อนขา้งเรียบ  ใกลเ้คียงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอร่ี ส่วนพล้ิวท่ีเกิดตรงส่วนบนจะน้อยลงกว่าแบบคร่ึง
คล่ืน 
 

 4. แหล่งจ่ายก าลังชนิดเชิงเส้นแบบจ่ายไฟฟ้า 3 เอาต์พุต เป็นแหล่งจ่ายก าลงัท่ีใช้ไดโอดท าหน้าท่ีเรียงกระแส 4 ตัว 
ก าหนดให้จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงชนิด 3 ขั้ว (+, กราวด์, –) ออกเอาต์พุต ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลบัซีกเดียวจ่ายออก
เอาตพุ์ตแบบเตม็คล่ืนแต่ละขั้ว วงจรแหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบจ่ายไฟฟ้า 3 เอาตพุ์ต แสดงดงัรูปที่ 9.6 
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รูปท่ี 9.6 แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบจ่ายไฟฟ้า 3 เอาตพ์ุต 

 จากรูปท่ี 9.6  แสดงแหล่งจ่ายก าลัง
ชนิดเชิงเส้นแบบจ่ายไฟฟ้าออก 3 เอาต์พุต 
แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 220 V ส่งผ่านเขา้หมอ้
แปลงก าลงั T แปลงแรงดนั ไฟฟ้ากระแสสลบัลด
ต ่าลงเหลือ 6 V ท่ี  ผ่านไดโอด D1 และ D2 
ก าหนดให้แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัซีกบวกจ่าย
ออกท่ี  บน และไดโอด D3 และ D4 ก าหนด 
ให้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลบัซีกลบจ่ายออกท่ี 
 ล่างเกิดแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 

พล้ิวเต็มคล่ืนจ่ายไปให้ตวัเก็บประจุ C1 และ C2 ท าการกรองสัญญาณ ไดแ้รงดนัไฟฟ้ากระแสตรงท่ีค่อนขา้งเรียบท่ี  ใกลเ้คียง
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอร่ีทั้งขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ออกมา มีขั้วดา้นบนเป็นบวก (+) เทียบกบักราวด์ มีขั้วดา้นล่าง
เป็นลบ (-) เทียบกบักราวด ์(GND) ขั้วกราวด ์(GND) จะมีขั้วเป็นทั้งบวกและลบ ()    
 

9.3     เครือ่งมือและการเตรียมเครื่องมอืใช้ในการปรับแต่งเครื่องรบัวิทยุ    
 

 เคร่ืองรับวิทยมีุความเก่ียวขอ้งกบัความถ่ีวิทยคุ่าต่างๆ การจะน าเคร่ืองรับวิทยไุปใชง้านให้สามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุ
ไดช้ดัเจนดีและรับสถานีวิทยไุดค้รบทุกช่องสถานี  ขึ้นอยูก่บัการปรับแต่ง (Alignment) เคร่ืองรับวิทยใุห้ถูกตอ้งก่อนการใชง้าน 

การปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุจึงถือเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงก่อนท่ีจะน าเคร่ืองรับวิทยุไปใช้งาน การปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุจะตอ้ง
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปรับแต่ง และการปรับเตรียมเคร่ืองมือเหล่านั้นให้พร้อมใชง้านมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

 1. เคร่ืองมือที่จ าเป็นในการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ ประกอบดว้ย   
  1. ไขควงชุดปรับแตง่ท่ีไม่เป็นโลหะ (ไขควงพลาสติก)   
  2. ดิจิทลัมลัติมิเตอร์   
  3. เคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทย ุ(RF Signal Generator)  
  4. สายสัญญาณโคแอกเชียล และขั้วต่อใชง้านเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทย ุ 
  5. สายอากาศแบบบ่วง (Loop Antenna) ท าจากลวดทองแดงอาบน ้ ายาฉนวน เบอร์ 20 S.W.G. พนั 20 
รอบ เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 8 เซนติเมตร   
  6. แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดปรับค่าได ้0 - 30 V    
  7. เคร่ืองรับวิทย ุAM / FM เคร่ืองดีใชเ้ป็นเคร่ืองตน้แบบในการปรับเปรียบเทียบ   
 



 2. การเตรียมเคร่ืองมือที่ใช้ในการปรับแต่งให้พร้อมก่อนการใช้งาน ท าดงัน้ี  
  1. เคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุ ประกอบสายสัญญาณเข้าเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุ ปลายอีกด้านของ
สายสัญญาณต่อเขา้สายอากาศแบบบ่วง น าสายอากาศแบบบ่วงไปวางห่างจากสายอากาศเคร่ืองรับวิทยุประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร 
ปรับเล่ือนให้เหมาะสมในขณะใช้งาน เปิดเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุทิ้งไวป้ระมาณ 1 - 2 นาทีก่อนการใช้งานทุกคร้ัง (ในการ
ปรับแต่งบางต าแหน่งไม่จ าเป็นตอ้งใชง้าน)    
  2. ดิจิทลัมลัติมิเตอร์ ปรับไปท่ียา่น ACV หรือ DCV แลว้แต่ต าแหน่งของการปรับแต่ง ต่อสายวดัสีแดงเขา้
ขั้วบวก (+) ของมลัติมิเตอร์ และต่อสายวดัสีด าเขา้ขั้วลบ (-) ของ มลัติมิเตอร์ น าไปวดัค่าตามต าแหน่งท่ีตอ้งการ 
  3. เคร่ืองรับวิทยุท่ีตอ้งการปรับแต่ง ตอ้งอยู่ในสภาพปกติสามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุกระจายเสียงไดบ้า้ง
บางสถานี หรือขณะปรับหมุนหาคล่ืนวิทยมีุสัญญาณเสียงดงัออกล าโพง การติดตั้งเคร่ืองมือในต าแหน่งต่างๆ แสดงดงัรูปที่ 9.7     
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รูปท่ี 9.7 การใชเ้คร่ืองมือต าแหน่งต่างๆ ในการวดัและปรับแตง่เคร่ืองรับวิทย ุ

9.4     การปรับแต่งเครื่องรับวิทยุ AM    
 

 การปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ AM มีส่วนท่ีตอ้งปรับแต่งอยู่ 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกภาคจูน IF เป็นส่วนท่ีความถ่ีใชง้าน
ของเคร่ืองรับวิทยุ AM  ต้องการให้ผ่านไปได้มีค่าความถ่ี 455 kHz เพียงความถ่ีเดียว ซ่ึงจะต้องปรับแต่งท่ีภาคจูน IF ทุก
ต าแหน่งให้ตอบสนองต่อความถ่ี 455 kHz พอดี และส่วนท่ีสองภาคคอนเวอร์เตอร์ จะตอ้งปรับแต่งให้ภาคคอนเวอร์เตอร์รับ
คล่ืนสถานีวิทย ุAM ไดค้รอบคลุมยา่นความถ่ีสถานีวิทย ุAM ทั้งหมด รับคล่ืนสถานีวิทย ุAM ไดค้รบทุกสถานี    
 

 9.4.1 การปรับแต่งภาค IF เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบใช้เคร่ืองมือ  
 

  การปรับแต่งวิธีน้ีท าได ้ดงัน้ี     
  1. ต่อเคร่ืองมือเขา้วงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM ท่ีจะปรับแต่ง แสดงดงัรูปที่ 9.8       

 



ACV- +

L2

L1

L3

VC2 TC2

                         

T1

    RF

             
    
IF1

    
IF2

          
            

TC1 VC1

10-15   .

455 kHz + 1 kHz 

ACV      2.5 V

T2

IFT1 IFT2 IFT3

    LO

 
 

(ก) ต าแหน่งการต่อเคร่ืองมือและค่าท่ีใชง้าน 
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(ข) ต าแหน่งหมอ้แปลง LO และหมอ้แปลง IF บนแผน่วงจรพิมพ ์ 
 

รูปท่ี 9.8 การใชเ้คร่ืองมือในการปรับแต่งและการวดัเคร่ืองรับวิทย ุAM ภาค IF  
  2. หมุนปุ่ ม C วาริเอเบิลหาสถานีวิทยุให้แผ่นโลหะ 2 ชุดทบัซ้อนกนั หรือแยกจากกนั (เลือกอย่างใดอย่าง
หน่ึง) เปิดเคร่ืองรับวิทย ุAM ท่ีจะปรับแต่งให้ท างาน  เร่งโวลุ่มปรับความดงัเสียงไปประมาณคร่ึงหน่ึง ขณะน้ีตอ้งไม่ไดยิ้นเสียง
ใดๆ ออกมาจากเคร่ืองรับวิทย ุAM ท่ีปรับแต่ง หากยงัมีเสียงดงัออกล าโพง ให้บดักรีสายไฟเส้นท่ีต่อ VC2 ออก    
  3. น าสายอากาศแบบบ่วงต่อเขา้กบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทย ุมาว่างให้ห่างจากสายอากาศเคร่ืองรับวิทย ุAM ท่ี
ปรับแต่งประมาณ 10 - 15 ซม. ปรับเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุไปท่ีต าแหน่งผสมคล่ืนเสียงภายในเคร่ือง (INT. MOD) คือผสม
สัญญาณเสียง 1 kHz เขา้กบัความถ่ี 455 kHz แบบ AM ส่งออกมาท่ีสายอากาศแบบบ่วง ปรับเร่งความแรงสัญญาณส่งออกจาก
เคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุประมาณคร่ึงหน่ึง ขณะน้ีควรไดยิ้นเสียงต๊ืดดงัออกล าโพงเคร่ืองรับวิทยุ AM ตลอดเวลา กรณีท่ีเสียงดงั
เบา ให้ปรับเล่ือนระยะห่างของสายอากาศแบบบ่วงให้เขา้ใกลม้ากขึ้น หรือไปปรับเร่งความแรงสัญญาณส่งออกจากเคร่ืองก าเนิด
สัญญาณวิทยมุากขึ้นก็ได ้ให้ไดยิ้นเสียงดงัออกล าโพงพอเหมาะ     
  4. ใชไ้ขควงพลาสติกปรับหมอ้แปลง IFT3 ไปมา ขณะปรับให้ฟังเสียงท่ีดงัออกล าโพง และดูค่าแรงดนัไฟฟ้า
ท่ีวดัไดจ้ากมิเตอร์ ACV ปรับ IFT3 ไปท่ีต าแหน่งเสียงดงัแรงท่ีสุดท่ีชดัเจนไม่เพ้ียน หรือดูท่ีมิเตอร์ ACV แสดงค่าสูงสุด    
  5. ยา้ยไขควงพลาสติกมาปรับหมอ้แปลง IFT2 ให้ไดเ้สียงดงัออกล าโพงแรงมากขึ้น หรือมิเตอร์ ACV แสดง
ค่าแรงดนัสูงขึ้นอีก ปรับให้ความดงัและคุณภาพของเสียงดีท่ีสุด 

  6. ยา้ยไขควงพลาสติกมาปรับหมอ้แปลง IFT1 ให้ไดเ้สียงดงัออกล าโพงแรงท่ีสุด หรือมิเตอร์ ACV แสดงค่า
แรงดนัสูงสุด ปรับให้ความดงัและคุณภาพของเสียงดีท่ีสุด 



  7. ปรับแต่งซ ้ าท่ีหมอ้แปลง IFT ทุกตวัตามขั้นตอนท่ี 4 ถึง 6 ใหม่อีกคร้ังเพ่ือให้แน่ใจว่าการปรับแต่งถูกตอ้ง 
และไดคุ้ณภาพเสียงดีท่ีสุด 

 

 9.4.2 การปรับแต่งภาค IF เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบไม่ใช้เคร่ืองมือ  
 

  การปรับแต่งวิธีน้ีใช้เพียงไขควงตวัเดียว หรือจะใช้มลัติมิเตอร์ตั้งย่าน ACV วดัคร่อมล าโพงร่วมดว้ยก็ได ้
ล าดบัขั้นตอนการปรับแต่งท าได ้ดงัน้ี 

  1. เปิดเคร่ืองรับวิทยุ AM ท่ีจะปรับแต่ง ให้รับสถานีใดสถานีหน่ึงได ้หมุนปุ่ มปรับ C วาริเอเบิลไปมาให้ตรง
สถานีนั้นจริงๆ มีเสียงดงัออกมาชดัเจน     
  2. ใช้ไขควงพลาสติกปรับหมอ้แปลง IFT3 หมุนไปในทางท่ีมีเสียงของสถานีวิทยุ AM ดงัออกล าโพงแรง
ท่ีสุด ยา้ยไขควงมาปรับหมอ้แปลง IFT2 ไปในทางท่ีมีเสียงของสถานีวิทยุ AM ดงัออกล าโพงแรงมากขึ้น และยา้ยไขควงมาปรับ
หมอ้แปลง IFT1 ไปในทางท่ีมีเสียงของสถานีวิทย ุAM ดงัออกล าโพงแรงมากท่ีสุด และเสียงมีความชดัเจน 

  3. ปรับแต่งซ ้าตามขั้นตอนท่ี 2 อีกคร้ัง เพ่ือให้แน่ใจว่าการปรับแต่งถูกตอ้งและไดคุ้ณภาพเสียงดีท่ีสุด 

 

 9.4.3 การปรับแต่งภาคคอนเวอร์เตอร์เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบใช้เคร่ืองมือ  
 

  การปรับแต่งวิธีน้ีท าได ้ดงัน้ี     
  1. ต่อเคร่ืองมือเขา้วงจรเคร่ืองรับวิทย ุAM ท่ีจะปรับแต่ง แสดงดงัรูปที่ 9.9       
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(ก) ต าแหน่งการต่อเคร่ืองมือและค่าท่ีใชง้าน 
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(ข) ต าแหน่งอุปกรณ์ท่ีตอ้งปรับแต่ง  
 

รูปท่ี 9.9 การใชเ้คร่ืองมือในการปรับแต่งและการวดัเคร่ืองรับวิทย ุAM ภาคคอนเวอร์เตอร์  
 

  2. หมุน C วาริเอเบิลปรับเปล่ียนสถานีวิทยุ AM ให้แผ่นโลหะ 2 ชุดทับซ้อนกันสนิท หรือดูท่ีหน้าปัด
เคร่ืองรับวิทย ุAM หมุนให้เขม็ช้ีไปท่ีเลข 530 kHz หรือใกลเ้คียง   
  3. วางสายอากาศแบบบ่วงท่ีต่อกบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุ มาวางห่างจากสายอากาศเคร่ืองรับวิทยุ AM ท่ี
ตอ้งการปรับแต่งประมาณ 10 - 15 ซม. ปรับเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุไปท่ีต าแหน่งผสมคล่ืนเสียงภายในเคร่ือง (INT. MOD) 
ปรับความถ่ีคล่ืนพาห์ให้ไดป้ระมาณ 530 kHz  และปรับความแรงสัญญาณวิทยุส่งออกมาจากเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุมีความ
แรงพอประมาณ ขณะน้ีเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยทุ  าหนา้ท่ีเป็นสถานีส่งวิทย ุAM มีความถ่ี 530 kHz ผสมสัญญาณเสียง 1 kHz   
  4. ใช้ไขควงพลาสติกปรับแกนเฟอร์ไรต์ท่ีกระป๋อง T2 (สีแดง) ไปมาจนไดย้ินเสียงต้ืดดงัออกล าโพง ปรับไป
ต าแหน่งท่ีไดเ้สียงดงัแรงและชดัเจนท่ีสุด หรือต าแหน่งท่ีมิเตอร์ ACV แสดงค่าแรงดนัไฟฟ้าสูงสุด    
  5. ยา้ยไขควงพลาสติกไปปรับแต่งขดลวด L2, L3 ท่ีวางอยู่บนแกนเฟอร์ไรต์ ของหมอ้แปลง T1 เม่ือถอด
สลกัยึดขดลวด L2, L3 ออก ขดลวด L2, L3 สามารถเคล่ือนท่ีได้ ใช้ไขควงพลาสติกเขี่ยเล่ือนขดลวด L2, L3 ไปมาบนแกน
เฟอร์ไรต ์ปรับไปต าแหน่งท่ีไดย้ินเสียงต๊ืดดงัแรงมากขึ้นและชดัเจนท่ีสุด ใส่สลกัยึดขดลวด L2, L3 ให้แน่นไม่ให้เคล่ือนท่ี 

  6. ปรับเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุให้มีความถ่ีคล่ืนพาห์ให้ไดป้ระมาณ 1,600 kHz ปรับความแรงสัญญาณวิทยุท่ี
ส่งออกมาจากเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยมีุความแรงพอประมาณ ขณะน้ีเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยทุ  าหนา้ท่ีเป็นสถานีส่งวิทย ุAM มี
ความถ่ี 1,600 kHz ผสมสัญญาณ เสียง 1 kHz   
  7. หมุน C วาริเอเบิลปรับเปล่ียนสถานีวิทยุ AM ให้แผ่นโลหะ 2 ชุดแยกจากกันหมด หรือดูท่ีหน้าปัด
เคร่ืองรับวิทย ุAM หมุนให้เขม็ช้ีไปท่ีเลข 1,600 kHz หรือใกลเ้คียง   
  8. ใช้ไขควงพลาสติกไปปรับท่ีตัว C ทริมเมอร์ TC2 ไปมา ปรับไปต าแหน่งท่ีได้ยินเสียงต๊ืดดังแรงและ
ชดัเจนท่ีสุด 

  9. ยา้ยไขควงพลาสติกมาปรับท่ี C ทริมเมอร์ TC1 ไปมา ปรับไปต าแหน่งท่ีไดย้ินเสียงต๊ืดดงัแรงและชดัเจน
ท่ีสุดเช่นเดียวกนั 

  10. หมุน C วาริเอเบิล ของเคร่ืองรับวิทย ุAM ท่ีท าการปรับแต่งทดลองรับสถานีวิทยตุ่างๆ ดูจากความถ่ีต ่าไป
หาความถ่ีสูง หรือจากความถ่ีสูงไปหาความถ่ีต ่า ถา้ยงัรับไดไ้ม่ดีให้ท าการปรับแต่งใหม่ตามล าดบัขั้นตอนท่ี 2 ถึง 8 อีกคร้ัง 
 

9.4.4 การปรับแต่งภาคคอนเวอร์เตอร์เคร่ืองรับวิทยุ AM  แบบไม่ใช้เคร่ืองมือ  
 

  การปรับแต่งวิธีน้ีใช้เพียงไขควงตวัเดียว หรือจะใช้มลัติมิเตอร์ตั้งย่าน ACV วดัคร่อมล าโพงร่วมดว้ยก็ได ้



ล าดบัขั้นตอนการปรับแต่งท าได ้ดงัน้ี 

  1. น าเคร่ืองรับวิทยุ AM  เคร่ืองตน้แบบมาเปิดรับฟังสถานีวิทยุ AM  ทางดา้นความถ่ีต ่าควรเป็นสถานีท่ี
ต ่าสุดท่ีรับได ้อยูป่ระมาณ 540 kHz 

  2. หมุน C วาริเอเบิล ของเคร่ืองรับวิทยุ AM เคร่ืองท่ีท าการปรับแต่งไปทางย่านความถ่ีต ่าให้แผ่นโลหะ 2 
ชุดทบัซอ้นกนั หรือดูท่ีหนา้ปัดเคร่ืองรับวิทย ุAM ท่ีท าการปรับแต่งให้เขม็ช้ีใกลเ้คียงกบัเคร่ืองตน้แบบ  

  3. ใช้ไขควงพลาสติกปรับแกนเฟอร์ไรต์ท่ีกระป๋อง T2 (สีแดง) ไปมาจนได้ยินเสียงสถานีเดียวกันกับ
เคร่ืองตน้แบบ ปรับไปต าแหน่งท่ีไดเ้สียงดงัแรงและชดัเจนท่ีสุด หรือต าแหน่งท่ีมิเตอร์ ACV แสดงค่าแรงดนัไฟฟ้าสูงสุด 

  4. ยา้ยไขควงพลาสติกไปปรับแต่งขดลวด L2, L3 ท่ีวางอยู่บนแกนเฟอร์ไรต์ ของหมอ้แปลง T1 เม่ือถอดสลกั
ยึดขดลวด L2, L3 ออก ใช้ไขควงพลาสติกเขี่ยเล่ือนขดลวด L2, L3 ไปมาบนแกนเฟอร์ไรต์ ปรับไปต าแหน่งท่ีไดเ้สียงสถานี
เดียวกนักบัเคร่ืองตน้แบบดงัแรงขึ้นอีกและชดัเจนท่ีสุด ใส่สลกัยึดขดลวด L2, L3 ให้แน่นไม่ให้เคล่ือนท่ี 

  5. หมุนเปล่ียนความถ่ีของเคร่ืองรับวิทย ุAM เคร่ืองตน้แบบ ไปทางความถ่ีสูงสุด อยูป่ระมาณ 1,600 kHz 

  6. หมุน C วาริเอเบิล ของเคร่ืองรับวิทยุ AM เคร่ืองท่ีท าการปรับแต่งไปทางย่านความถ่ีสูงให้แผ่นโลหะ 2 
ชุดแยกจากกนัเกือบหมด หรือดูท่ีหนา้ปัดเคร่ืองรับวิทย ุAM ท่ีท  าการปรับแต่งให้เขม็ช้ีใกลเ้คียงกบัเคร่ืองตน้แบบ  
  7. ใช้ไขควงพลาสติกปรับท่ีตัว C ทิมเมอร์ TC2 ไปมาจนได้ยินเสียงสถานี วิทยุสถานี เดียวกันกับ
เคร่ืองตน้แบบ ปรับไปต าแหน่งท่ีไดเ้สียงดงัแรงและชดัเจนท่ีสุด 

  8. ยา้ยไขควงพลาสติกไปปรับท่ี C ทริมเมอร์ TC1 ไปมา ปรับไปต าแหน่งท่ีได้ยินเสียงสถานีวิทยุสถานี
เดียวกนักบัเคร่ืองตน้แบบดงัแรงขึ้นอีกและชดัเจนท่ีสุด 

  9. หมุน C วาริเอเบิล ของเคร่ืองรับวิทย ุAM ท่ีท าการปรับแต่งทดลองรับสถานีวิทยตุ่างๆ ดูจากความถ่ีต ่าไป
หาความถ่ีสูง หรือจากความถ่ีสูงไปหาความถ่ีต ่า ถา้ยงัรับไดไ้ม่ดีให้ท าการปรับแต่งใหม่ตามล าดบัขั้นตอนท่ี 1 ถึง 8 อีกคร้ัง 
 

9.5     การปรับแต่งเครื่องรับวิทยุ FM    
 

 การปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ FM กรณีท่ีเคร่ืองรับวิทยุเป็นรุ่นท่ีใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด (D, TR, FET) 
และไม่ไดใ้ช้ IC เป็นเคร่ืองรับวิทยุ FM มีส่วนท่ีตอ้งปรับแต่งอยู่ 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกภาคเรโชดีเทกเตอร์ ปรับให้สัญญาณ
ความถ่ี IF 10.7 MHz ผ่านเรโชดีเทกเตอร์ไดถู้กตอ้ง ส่วนสองภาคจูน IF เป็นส่วนท่ีความถ่ีใช้งานของเคร่ืองรับวิทยุ FM  
ตอ้งการให้ผ่านไปไดมี้ค่าความถ่ี 10.7 MHz เพียงความถ่ีเดียว ซ่ึงจะตอ้งปรับแต่งท่ีภาคจูน IF ทุกต าแหน่งให้ตอบสนองต่อ
ความถ่ี 10.7 MHz พอดี  และส่วนท่ีสามภาคฟร้อนเอนด์ จะต้องปรับแต่งให้ภาค ฟร้อนเอนด์รับคล่ืนสถานีวิทยุ FM ได้
ครอบคลุมยา่นความถ่ีสถานีวิทย ุFM ทั้งหมด รับคล่ืนสถานีวิทย ุFM ไดค้รบทุกสถานี   
 

 9.5.1 การปรับแต่งภาคเรโชดีเทกเตอร์เคร่ืองรับวิทยุ FM  
 

  การปรับแต่งวิธีน้ีท าได ้ดงัน้ี     
  1. ต่อเคร่ืองมือเขา้วงจรเคร่ืองรับวิทย ุFM ท่ีจะปรับแต่ง แสดงดงัรูปที่ 9.10       
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รูปท่ี 9.10 การใชเ้คร่ืองมือในการปรับแตง่และการวดัเคร่ืองรับวิทย ุFM ภาคเรโชดีเทกเตอร์  
 

  2. ปรับเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุ ไปท่ีย่านความถ่ี 10.7 MHz ในต าแหน่งไม่ผสมสัญญาณเสียง 
(UNMOD) ปรับความแรงสัญญาณวิทยสุ่งออกมาจากเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยมีุความแรงประมาณคร่ึงหน่ึง      
  3. ตั้งมลัติมิเตอร์ท่ีต าแหน่ง DCV ประมาณ 2.5 V. น าสายบวกไปวดัคร่อมจุด  สายลบไปวดัคร่อมจุด 
   
  4. ใช้ไขควงพลาสติกปรับหม้อแปลง T4 ไปมา  พร้อมสังเกตท่ีต าแหน่งมิเตอร์ DCV ท่ีแสดงค่า
แรงดนัไฟฟ้าออกมา ปรับ T4 ไปท่ีต าแหน่งมิเตอร์ DCV แสดงค่าแรงดนัไฟฟ้าสูงสุดออกมา ขณะน้ีวงจรเรโชดีเทกเตอร์ให้การ
ตอบสนองความถ่ี IF 10.7 MHz พอดี ท าให้ความถ่ี IF 10.7 MHz ผา่นไดโอดทั้งสองตวัไปออกท่ีจุด  และ  สูงสุด 

  5. ยา้ยมลัติมิเตอร์โดยน าสายบวกมิเตอร์วดัท่ีจุด  สายลบวดัเทียบกบักราวด์ (หรืออาจสลบัขั้วสายวดัของ
มิเตอร์ได)้  
  6. ใชไ้ขควงพลาสติกปรับหมอ้แปลง T5 ไปมา พร้อมสังเกตท่ีต าแหน่งมิเตอร์ DCV ท่ีแสดงค่าแรงดนัไฟฟ้า
ออกมา ปรับ T5 ไปท่ีต าแหน่งมิเตอร์ DCV แสดงค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ี 0 V พอดี ขณะน้ีวงจรเรโชดีเทกเตอร์ ท างานถูกตอ้งแลว้ 
 

 9.5.2 การปรับแต่งภาค IF เคร่ืองรับวิทยุ FM  
 

  การปรับแต่งวิธีน้ีท าได ้ดงัน้ี     
  1. ต่อเคร่ืองมือเขา้วงจรเคร่ืองรับวิทย ุFM ท่ีจะปรับแต่ง แสดงดงัรูปที่ 9.11       
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รูปท่ี 9.11 การใชเ้คร่ืองมือในการปรับแตง่และการวดัเคร่ืองรับวิทย ุFM ภาค IF  
 

  2. เตรียมเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุโดยปรับค่าความถ่ีไปท่ีความถ่ี 10.7 MHz ในต าแหน่งไม่ผสม
สัญญาณเสียง (UNMOD)  ปรับความแรงสัญญาณวิทยสุ่งออกมาจากเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยมีุความแรงเลก็นอ้ยให้เหมาะสม
กบัการใชง้าน 

  3. ตั้งมลัติมิเตอร์ท่ีต าแหน่ง DCV ประมาณ 2.5 V น าสายบวกไปวดัคร่อมจุด  สายลบวดัท่ีจุดกราวด ์

  4. ใช้ไขควงพลาสติกปรับหม้อแปลง IFT3 ไปมา พร้อมสังเกตท่ีต าแหน่งมิเตอร์ DCV ท่ีแสดงค่า
แรงดนัไฟฟ้าออกมา ปรับ IFT3 ไปต าแหน่งท่ีวดัค่าแรงดนัไฟฟ้าไดสู้งสุด 

  5. ยา้ยไขควงพลาสติกไปปรับหม้อแปลง IFT2 ไปมา  พร้อมสังเกตท่ีต าแหน่งมิเตอร์ DCV ท่ีแสดงค่า
แรงดนัไฟฟ้าออกมา ปรับ IFT2 ไปต าแหน่งท่ีวดัค่าแรงดนัไฟฟ้าไดสู้งสุด 

  6. ยา้ยไขควงพลาสติกไปปรับหม้อแปลง IFT1 ไปมา  พร้อมสังเกตท่ีต าแหน่งมิเตอร์ DCV ท่ีแสดงค่า
แรงดนัไฟฟ้าออกมา ปรับ IFT1 ไปต าแหน่งท่ีวดัค่าแรงดนัไฟฟ้าไดสู้งสุด ระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีวดัไดจ้ากมลัติมิเตอร์ตอ้งเพ่ิมมาก
ขึ้นเป็นล าดบั  ในการปรับตวั IFT แต่ละต าแหน่ง หากการปรับแต่งไม่ค่อยมีผล หรือระดบัแรงดนัไฟฟ้าไม่เปล่ียนแปลง จะตอ้ง
ลดระดบัความแรงของสัญญาณความถ่ี IF 10.7 MHz ท่ีป้อนออกมาจากเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยใุห้นอ้ย ลงเป็นล าดบั จนกว่าการ
ปรับแต่งจะไดผ้ลดี 

  7. ปรับแต่งซ ้ าท่ีหมอ้แปลง IFT3, IFT2 และ IFT1 ตามขั้นตอนท่ี 4 ถึง 6 ใหม่อีกคร้ัง เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ปรับแต่งถูกตอ้ง 
 

 9.5.3 การปรับแต่งภาคฟร้อนเอนด์เคร่ืองรับวิทยุ FM  
 

  การปรับแต่งวิธีน้ีท าได ้ดงัน้ี     
  1. ต่อเคร่ืองมือเขา้วงจรเคร่ืองรับวิทย ุFM ท่ีจะปรับแต่ง แสดงดงัรูปที่ 9.12       
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รูปท่ี 9.12 การใชเ้คร่ืองมือในการปรับแตง่และการวดัเคร่ืองรับวิทย ุFM ภาคฟร้อนเอนด ์ 
 

  2. วางสายอากาศแบบบ่วงท่ีต่อกบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุ มาวางห่างจากสายอากาศเคร่ืองรับวิทยุ FM ท่ี
ตอ้งการปรับแต่งประมาณ 10 - 15 ซม. ปรับเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุไปท่ีต าแหน่งไม่ผสมคล่ืนเสียงภายในเคร่ือง (UNMOD) 
ปรับความถ่ีคล่ืนพาห์ไปที่ความถ่ี 108 MHz และปรับความแรงสัญญาณวิทยสุ่งออกมาจากเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยมีุความแรง
เลก็น้อยให้เหมาะสมกบัการใชง้าน ขณะน้ีเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยทุ  าหน้าท่ีเป็นสถานีส่งวิทย ุFM มีความถ่ี 108 MHz ส่งออก
มา  
  3. ตั้งมลัติมิเตอร์ท่ีต าแหน่ง DCV ประมาณ 2.5 V  น าสายบวกไปวดัคร่อมจุด  สายลบวดัท่ีจุดกราวด ์

  4. หมุน C วาริเอเบิลปรับเปล่ียนสถานีวิทยุ FM ให้แผ่นโลหะ 2 ชุดแยกจากกนัเกือบหมด หรือดูท่ีหน้าปัด
เคร่ืองรับวิทย ุFM หมุนให้เขม็ช้ีไปท่ีเลข 108 MHz   
  5. ใช้ไขควงพลาสติกปรับท่ี  C ทริมเมอร์ TC2 ไปมา  พร้อมสังเกตท่ีต าแหน่งมิเตอร์ DCV ท่ีแสดงค่า
แรงดนัไฟฟ้าออกมา ปรับให้ไดค้่าแรงดนัไฟฟ้าสูงสุด หากปรับไม่ค่อยมีผลหรือระดบัแรงดนัไฟฟ้าไม่เปล่ียนแปลง  ตอ้งเพ่ิมหรือ
ลดระดบัความแรงของสัญญาณท่ีป้อนออกมาจากเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยเุป็นล าดบั จนกว่าการปรับแต่งจะไดผ้ลดี 

  6. ยา้ยไขควงพลาสติกมาปรับท่ี C ทริมเมอร์ TC1 ไปมา พร้อมสังเกตท่ีต าแหน่งมิเตอร์ DCV ท่ีแสดงค่า
แรงดนัไฟฟ้าออกมา ปรับให้ไดค้่าแรงดนัไฟฟ้าสูงสุด 

  7. เปล่ียนความถ่ีเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุไปท่ีความถ่ี 88 MHz ปุ่ มปรับอื่นๆ ของเคร่ืองก าเนิดสัญญาณ
วิทยคุงเดิมไวไ้ม่ตอ้งปรับแต่ง 
  8. หมุน C วาริเอเบิลปรับเปล่ียนสถานีวิทยุ FM ให้แผ่นโลหะ 2 ชุดซ้อนกันเกือบหมด หรือดูท่ีหน้าปัด
เคร่ืองรับวิทย ุFM หมุนให้เขม็ช้ีไปท่ีเลข 88 MHz   
  9. ใช้ไขควงพลาสติกปรับท่ีหม้อแปลง T1 ไปมา พร้อมสังเกตท่ีต าแหน่งมิเตอร์ DCV ท่ีแสดงค่า
แรงดนัไฟฟ้าออกมา ปรับให้ไดค้่าแรงดนัไฟฟ้าสูงสุด  
  10. หมุน C วาริเอเบิล ของเคร่ืองรับวิทย ุFM ท่ีท าการปรับแต่งทดลองรับสถานีวิทยตุ่างๆ ดูจากความถ่ีต ่าไป
หาความถ่ีสูง หรือจากความถ่ีสูงไปหาความถ่ีต ่า ถา้ยงัรับไดไ้ม่ดีให้ท าการปรับแต่งใหม่ตามล าดบัขั้นตอนท่ี 2 ถึง 9 อีกคร้ัง 
 

9.6     บทสรุป    
 

 ภาคจ่ายไฟ หรอืแหล่งจ่ายก าลงั เป็นส่วนส าคญัต่อการท างานของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าชนิดต่างๆ 



โดยท าหน้าที่จ่ายก าลงัไฟฟ้าชนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ออกมา อยู่ในรูปแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DCV) และ
กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DCA) จ่ายไปเลี้ยงระบบการท างานในส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า ช่วยให้
อุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าเหล่านัน้สามารถท างานได ้แหล่งจ่ายก าลงัที่ถูกผลติออกมาใชง้านมมีากมายหลายชนิด
หลายรูปแบบ และหลายวงจรท างาน การเลือกน ามาใช้งานจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ
ก าลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้านัน้ 
 แหล่งจ่ายก าลังที่ใช้งานกับเครื่องรบัวิทยุ แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดใช้แบตเตอรี่  หรือ
ถ่านไฟฉายสามารถน ามาต่อใช้งานได้โดยตรง และชนิดใช้ไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) โดยน ามาแปลงค่าให้เป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ก่อนน าไปใชง้าน 
 การปรบัแต่งเครื่องรบัวทิยุ  ถือเป็นส่วนส าคญัของน าเครื่องรบัวิทยุไปใช้งาน   แบ่งการปรบัแต่ง
ออกเป็น การปรบัแต่งเครื่องรบัวทิยุ AM มสี่วนที่ต้องปรบัแต่งอยู่ 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกภาคจูน IF ส่วนที่สอง
ภาคคอนเวอร์เตอร์ และการปรบัแต่งเครื่องรบัวทิยุ FM มสี่วนที่ต้องปรบัแต่งอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกภาค
เรโชดเีทกเตอร ์สว่นสองภาคจนู IF สว่นทีส่ามภาคฟรอ้นเอนด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

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

รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้
กบัวิชา เคร่ืองรับวิทย ุ

2. ผูส้อนช้ีแจงหวัขอ้การเรียนและจุดประสงค์
การเรียนประจ าหน่วยท่ี  9  ภาคจ่ายไฟ และการ
ปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุ

3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั 
ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ 
 
2.  ข้ันให้ความรู้ 120 นาที) 

1. ผูส้อนเปิดงานน าเสนอวิชา อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว หน่วยท่ี 9 ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่ง
เคร่ืองรับวิทย ุ

2. ผูส้อนให้ผูเ้รียนเปิดเอกสารประกอบการ
สอนวิชา เคร่ืองรับวิทยุ  หน่วยท่ี 9 ภาคจ่ายไฟ และ
การปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุ

3. ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถามในข้อ
สงสัยเม่ืออธิบายเน้ือหาในหน่วยเรียนจบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้กับวิชา 
เคร่ืองรับวิทย ุ

2. ผู ้เรียนฟังผู ้สอนแจ้งหัวข้อการเรียนและ
จุดประสงคก์ารเรียนประจ าหน่วยท่ี 9 ภาคจ่ายไฟ และ
การปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุ

3. ผูเ้รียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัภาค
จ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ 

 
2.  ข้ันให้ความรู้ (120นาที ) 
           1.ผูเ้รียนตั้งใจศึกษาเน้ือหาจากงานน าเสนอวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวหน่วยท่ี 9 เคร่ืองรับวิทยุ AM / 
FM  และการขยายเสียง 
          2.ผู ้เรียนฟังผูส้อนอธิบายและช้ีแจงพร้อมเปิด
เอกสารวิชา เคร่ืองรับวิทยุ  หน่วยท่ี 9 ภาคจ่ายไฟ และ
การปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุ
           3.ผูเ้รียนซกัถามผูส้อนหากมีขอ้สงสัย 
 



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 60 นาที ) 

1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหัด หน่วยท่ี 9 
2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าใบงานท่ี 89 

 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 90 นาที ) 

1. ผูส้อนร่วมกบัผูเ้รียนทบทวนความเขา้ใจและ
สรุปเน้ือหาในหน่วยท่ี 9 ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่ง
เคร่ืองรับวิทย ุ

2. ผู ้สอนให้ผู ้เรียนท าแผนผังความคิดสรุป
เน้ือหาหน่วยท่ี  9  ภาคจ่ายไฟ  และการปรับแต่ง
เคร่ืองรับวิทย ุ
 
 

(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-5) 
 

(รวม 300 นาที หรือ 5 คาบเรียน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 60 นาที ) 
1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 9 

           2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าใบงานท่ี 9 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 90 นาที ) 
1. ผูเ้รียนร่วมกบัผูส้อนทบทวนความเขา้ใจและ

สรุปเน้ือหาในหน่วยท่ี 9 ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่ง
เคร่ืองรับวิทย ุ

2. ผูเ้รียนท าแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 
9  ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ 
 
 

 
(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-5) 

 
 
 
 
 



งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
ก่อนเรียน  

1. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั  ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ 
 

ขณะเรียน 

1. ท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 9 
2. ท าใบงานท่ี 9 

 

 หลงัเรียน 
1. ท าแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 89 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 9 
2. ใบงานท่ี 9   ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ 
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 9 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา เคร่ืองรับวิทย ุ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 1-5) 

2. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 9 ใชข้ั้นประยกุตใ์ชข้อ้ 1-5 
4. ใบงานท่ี 9  เคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ ใชข้ั้นประยกุตใ์ชข้อ้ 1-5 
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 8 ใชข้ั้นสรุปและประเมินผลขอ้1-5  

 
 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 าเนิดความถี่และการผสมคล่ืนวิทย ุ เคร่ืองรับวิทย ุAM 
แบบต่างๆ  เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์   เคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์  
เคร่ืองรับวิทย ุAM / FM และการขยายเสียง 

3. บูรณาการกบัวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการเรียนรู้ 

• หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ก่อนเรียน  
1. ฟังความคิดเห็นเก่ียวกบั ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ 

 

ขณะเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 9 
2. ตรวจใบงานท่ี 9   ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ 

 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 89 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 9 
2. ใบงานท่ี 9 หน่วยท่ี 9 
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะที่พงึประสงค์ 
ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั  ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุ
1.อธิบายชนิดภาคจ่ายไฟเคร่ืองรับวิทยไุด ้
2.แยกแยะการท างานของแหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบต่าง ๆ ได ้ 
3.จ าแนกเคร่ืองมือและการเตรียมเคร่ืองมือใชใ้นการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยไุด ้  
4.ปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุAM ได ้ 
5.ปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุFMได ้ 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 
              ประยกุตใ์ชว้ิธีการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุAM / FM ไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม 

สมรรถนะการขยายผล 
ความสอดคล้อง 

                      จากการเรียนสัปดาห์ท่ี 17 - 18 เร่ือง ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ   ผูเ้รียนจะมี
ความรู้เก่ียวกบั    ภาคจ่ายไฟ หรือแหล่งจ่ายก าลงั (Power Supply)  เป็นส่วนท่ีส าคญัต่อการท างานของอุปกรณ์
และวงจรไฟฟ้าชนิดต่างๆ  โดยท าหน้าท่ีจ่ายก าลงัไฟฟ้าชนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Electricity ; DC) 
ออกมา อยู่ในรูปแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV) และกระแสไฟฟ้ากระแส ตรง (DCA) จ่ายไปเล้ียงระบบการ
ท างานในส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า ช่วยให้อุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าเหล่านั้ นสามารถท างานได ้
แหล่งจ่ายก าลังท่ีถูกผลิตออกมาใช้งานมีมากมายหลายชนิดหลายรูปแบบ และหลายวงจรท างาน การเลือก
น ามาใช้งานจะตอ้งเลือกให้มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการก าลงัไฟฟ้า (Electrical Power) ของอุปกรณ์และ
วงจรไฟฟ้าเหล่านั้น      
 การผลิตวงจรแหล่งจ่ายก าลงัชนิดไฟฟ้ากระแสตรง สามารถผลิตขึ้นมาได้จากวสัดุทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด มีลกัษณะวสัดุอุปกรณ์และวงจรท างานแตกต่างกนัไปหลายรูปแบบ แต่มีหน้าท่ีใน
การท างานเหมือนกนั คือ ตอ้งจ่ายก าลงัไฟฟ้าส่งไปเล้ียงระบบท างานต่างๆ ของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าทั้งระบบ ส่ิง
ส าคญัท่ีแหล่งจ่ายก าลงัตอ้งให้ก าเนิดออกมา โดยจะตอ้งให้ก าเนิดก าลงัไฟฟ้าขึ้นมา มีก าลงัไฟฟ้าเพียงพอต่อความ
ตอ้งการใชง้านของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าแต่ละชนิด 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี อธิบายชนิดภาคจ่ายไฟเคร่ืองรับวิทยไุด ้

1. วิธีการประเมิน              :   ทดสอบ                                                                                                                                                
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน     :   อธิบายชนิดภาคจ่ายไฟเคร่ืองรับวิทยไุด ้จะได ้2 คะแนน 

•  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  แยกแยะการท างานของแหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบต่าง ๆได ้
1. วิธีการประเมิน              :   ทดสอบ                                                                                                                                                
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน    :  แยกแยะการท างานของแหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบต่าง ๆ จะได ้2 
คะแนน 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3 จ าแนกเคร่ืองมือและการเตรียมเคร่ืองมือใชใ้นการปรับแต่งเคร่ืองรับ
วิทยไุด ้
1. วิธีการประเมิน              :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน     :    จ าแนกเคร่ืองมือและการเตรียมเคร่ืองมือใชใ้นการปรับแต่งเคร่ืองรับ
วิทยไุด ้ จะได ้2 คะแนน 

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

 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5 ปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุFM ได ้
4. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
5. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
6. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    ปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุFM ได ้จะได ้  2 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัด  หน่วยท่ี 9 
ตอนท่ี 1 เขยีนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในขอ้ทีถู่กตอ้งทีสุ่ด 
 

1. การน าความถ่ีจากไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้มาผลิตเป็นแหล่งจ่ายก าลงั มีหลกัการท างานอยา่งไร   
ก. ท าไฟฟ้ากระแสสลบัค่าต ่าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงค่าสูง  
ข. ท าไฟฟ้ากระแสสลบัค่าสูงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงค่าต ่า  
ค. ท าไฟฟ้ากระแสตรงค่าสูงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัค่าต ่า  
ง. ท าไฟฟ้ากระแสตรงค่าต ่าเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัค่าสูง  

2. แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้น มีหลกัการท างานอยา่งไร  
ก. น าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัคล่ืนไซน์แปลงกลบัออกมาเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง  
ข. น าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแปลงกลบัออกมาเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัคล่ืนไซน์  
ค. น าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงค่าคงท่ีไปปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้าให้ไดค้่าตามตอ้งการ  
ง. น าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัคล่ืนไซน์ไปปรับแรงดนัไฟฟ้าให้ไดค้่าตามตอ้งการ  

3. อุปกรณ์ใดท าหนา้ท่ีตดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัออกไปซีกหน่ึงเหลือจ่ายออกมาซีกเดียว   
ก. หมอ้แปลงก าลงั    ข. ตวัตา้นทาน  
ค. ตวัเก็บประจ ุ    ง. ไดโอด 

4. อุปกรณ์ใดท าหนา้ท่ีกรองสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงพล้ิวให้ราบเรียบ  
ก. หมอ้แปลงก าลงั    ข. ตวัตา้นทาน  
ค. ตวัเก็บประจ ุ    ง. ไดโอด 

5. 
0

+

 

สัญญาณไฟฟ้าตามรูปมาจากวงจรเรียงกระแสแบบใด 

ก. บริดจ ์    ข.คร่ึงคล่ืน 

ค. เตม็คล่ืน    ง. บริดจ ์3 ขั้ว  
6. ขอ้ใดไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นของการปรับแต่งเคร่ืองรัยวิทยกุ่อนการใชง้าน  

ก. รับคล่ืนไดค้รบทุกสถานี  
ข. มีระดบัความดงัของเสียงทุกสถานีใกลเ้คียงกนั  
ค. เลือกรับคล่ืนวิทยท่ีุตอ้งการฟังไดค้ร้ังละ 1 สถานี  
ง. ปรับเร่งลดความดงัเสียงทุกความถ่ีไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  

7. ขดลวดวงกลมท่ีต่อร่วมกบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยใุชใ้นการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทย ุท าหนา้ท่ีเหมือนกบัอุปกรณ์ชนิดใด  
ก. สายไฟฟ้า     ข. หมอ้แปลง  
ค. สายอากาศ     ง. ตวัตา้นทาน  

8. การปรับแต่งภาค IF ของเคร่ืองรับวิทย ุขอ้ใดปรับแตง่ถูกตอ้ง  
ก. ปรับ IFT3, IFT2, IFT1, ตามล าดบั   
ข. ปรับ IFT2, IFT1, IFT3, ตามล าดบั  
ค. ปรับ IFT1, IFT2, IFT3, ตามล าดบั  
ง. ปรับตวัใดตวัหน่ึงก่อนก็ได ้ 
 

 



9. การปรับแต่งภาคคอนเวอร์เตอร์เคร่ืองรับวิทย ุAM ท่ียา่นความถ่ีต ่า ขอ้ใดปรับแต่งถูกตอ้ง  
ก. ปรับแต่งท่ีตวัเก็บประจทุริมเมอร์  
ข. ปรับแตง่ท่ีขดลวดและหมอ้แปลง  
ค. ปรับแตง่ท่ีขดลวดและหมอ้แปลงก่อน ตามดว้ยการปรับแต่งท่ีตวัเก็บประจุทริมเมอร์  
ง. ปรับแต่งท่ีตวัเก็บประจุทริมเมอร์ก่อน ตามดว้ยการปรับแต่งท่ีขดลวดและหมอ้แปลง 

10. การปรับแต่งภาคเรโชดีเทกเตอร์เคร่ืองรับวิทย ุFM ป้อนความถ่ีใดจากเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยใุชใ้นการปรับแต่ง      
ก. 108 MHz     ข. 88 MHz  
ค. 10.7 MHz    ง. 455 kHz  

 

ตอนที่ 2 อธิบายให้ไดใ้จความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

 

1. ภาคจ่ายไฟหรือแหล่งจ่ายก าลงัเคร่ืองรับวิทยุ มีบทบาทส าคญัอยา่งไร ท่ีนิยมน ามาใชง้านมีก่ีชนิดอะไรบา้ง     
2. เขียนวงจรแหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบเตม็คล่ืน พร้อมอธิบายการท างานมาให้เขา้ใจ  
3. อธิบายการปรับแต่งภาค IF เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบไม่ใชเ้คร่ืองมือช่วยมาให้เขา้ใจ  

4. อธิบายการปรับแต่งภาคคอนเวอร์เตอร์เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบไม่ใชเ้คร่ืองมือช่วยมาให้เขา้ใจ  
5. อธิบายการปรับแต่งภาคฟร้อนเอนดเ์คร่ืองรับวทิย ุFM แบบใชเ้คร่ืองมือช่วยมาใหเ้ขา้ใจ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ใบงานใบงาน  
99  

แหล่งจ่ายกำลังชนิดเชิงเส้นแบบบริดจ์แหล่งจ่ายกำลังชนิดเชิงเส้นแบบบริดจ์    

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. ประกอบวงจรแหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบบริดจไ์ด ้ 
2. แสดงวิธีวดัรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้าต าแหน่งต่างๆ ในวงจรได ้  
3. ใชม้ลัติมิเตอร์วดัแรงดนัไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ในวงจรได ้ 
4. ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 

 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 

1. ซิลิคอนไดโอดเบอร์ 1N4002 หรือเบอร์แทน    4 ตวั     
2. ตวัตา้นทาน 1 k ; 1 W       1 ตวั   
3. ตวัเก็บประจุ 10 F, 2,200 F ; 25 V    ค่าละ 1 ตวั      
4. หมอ้แปลงก าลงัชนิดแปลงลงค่า 0 V – 12 V    1 ตวั   
5. มลัติมิเตอร์ชนิดเขม็ช้ีหรือดิจิทลัมลัติมิเตอร์    1 เคร่ือง   
6. ออสซิลโลสโคปชนิดสองเส้นภาพพร้อมสายโพรบ   1 เคร่ือง  
7. แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร     1 ชุด   

 

ล าดับข้ันการทดลอง  
 

 1. ประกอบวงจรตามรูปที่ 9.1 ตวัเก็บประจุ C1 ยงัไม่ตอ่เขา้วงจร และยงัไม่จ่ายแรงดนั ไฟฟ้ากระแสสลบัเขา้วงจร 
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-

T
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รูปท่ี 9.1 วงจรแหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบบริดจ ์  
 2. จ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 0 VAC – 1 2VAC  ให้วงจรแหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบบริดจ ์ใชม้ลัติมิเตอร์ตั้ง
ยา่น DCV วดัแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อม RL  อ่านและบนัทึกค่าแรงดนั ไฟฟ้าลงในตารางท่ี 9.1 แถวตวัเก็บประจุ C1 “ไม่มี” ช่อง
วดัดว้ยมิเตอร์ 
 

ตารางท่ี 9.1 รูปร่างสัญญาณและแรงดนัไฟฟ้าของวงจรแหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบบริดจ ์
 



ตัวเก็บประจุ 

C1 
รูปคล่ืน 

วัดด้วยสโคป 

(VP) 
วัดด้วยมิเตอร์ 

(VDC) 

ไม่มี 0

 

  

10 F 0

 

  

2,200 F 0

 

  

 

 3. ปรับแต่งออสซิลโลสโคปให้พร้อมใชง้าน น าไปวดัสัญญาณตกคร่อม RL บนัทึกรูปร่างสัญญาณและค่าแรงดนัไฟฟ้า
เป็น VP ไวใ้นตารางท่ี 9.1 แถวตวัเก็บประจุ C1 “ไม่มี” ช่องรูปคล่ืน และช่องวดัดว้ยสโคป ควรให้รูปคล่ืนสัญญาณปรากฏบนจอ
ออสซิลโลสโคปอยา่งนอ้ย 2 รูปคล่ืน 

 4. ต่อตวัเก็บประจุ C1 = 10 F เขา้วงจร ทดลองซ ้าตามขั้นทดลองท่ี 2 - 3 บนัทึกรูปร่างสัญญาณ ค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีวดั
ดว้ยสโคปและมิเตอร์ ลงในตารางท่ี 9.1 แถวตวัเก็บประจุ C1 ค่า “10 F” 
 5. เปล่ียนตวัเก็บประจุ C1 เป็นค่า 2,200 F ต่อเขา้วงจรแทน ทดลองซ ้ าตามขั้นทดลองท่ี 2 - 3 บนัทึกรูปร่างสัญญาณ 
ค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีวดัดว้ยสโคปและมิเตอร์ ลงในตารางท่ี 9.1 แถวตวัเก็บประจุ C1 ค่า “2,200 F” 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

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

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

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

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

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



ค าถามและการวิเคราะห์ 
 

 1. แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงพล้ิวท่ีวดัไดด้ว้ยออสซิลโลสโคปในตารางท่ี 9.1 เปล่ียนแปลงไปอย่างไร เม่ือใช้ค่าตวัเก็บ
ประจุ C1 เปล่ียนแปลงไป   

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  แต่ตรงตามจุดประสงค ์
 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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