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แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่ 16  เร่ืองทีส่อน   เคร่ืองก าเนิดสัญญาณ 

โดยนายรุ่งโรจน์   หนูขลบิ 
 
จุดประสงค์ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายหรือบอกรายละเอียดเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีได้ 

1. เพื่อใหรู้้จกัความหมายของเคร่ืองกาํเนิดสัญญาณ 
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองกาํเนิดสัญญาณ 
3. เพื่อศึกษาการใชเ้คร่ืองกาํเนิดสัญญาณ 
4. เพื่อรู้จกัขอ้ควรระวงัและการบาํรุงรักษาเคร่ืองกาํเนิดสัญญาณ 

 
สาระการเรียนรู้ 
 เคร่ืองกาํเนิดสัญญาณ คือ เคร่ืองเคร่ืองมือทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชผ้ลิตสัญญาณความถ่ีไฟฟ้า
ชนิดต่างๆ อยา่งเช่น คล่ืนรูปซายน์ (Sine wave) คล่ืนจตุรัส(Square wave) คล่ืนสามเหล่ียม (Triangular 
wave) และพลัส์ (Pulse) เพื่อใชใ้นการทดสอบปรับแต่งสัญญาณ และตรวจซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
        เคร่ืองกาํเนิดความถ่ีท่ีนิยมใชง้านอยูท่ ัว่ๆ ไปมีดงัน้ีคือ  
          1. เคร่ืองกาํเนิดความถ่ีเสียง (Audio Generator) 
          2. เคร่ืองกาํเนิดความถ่ีวทิย ุ(Radio Frequency Generator) 
          3. ฟังกช์ัน่ เจนเนอร์เรเตอร์ (Function Generator) 
          4. พลัส์ เจนเนอร์เรเตอร์ (Pulse Generator) 
          5. สวพี เจนเนอร์เรเตอร์ (Sweep Generator)                                       
 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์  (Competency) 
1. ด้านความรู้ 

1. บอกความหมายของเคร่ืองกาํเนิดสัญญาณไดถู้กตอ้ง 
2. บอกโครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองกาํเนิดสัญญาณไดถู้กตอ้ง 
3.  ใชเ้คร่ืองกาํเนิดสัญญาณไดถู้กตอ้ง 
4. บอกขอ้ควรระวงัและการบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดสัญญาณไดถู้กตอ้ง  

2.  ด้านทกัษะและกระบวนการ  
  1. มีทกัษะในการต่อใชง้านเคร่ืองกาํเนิดสัญญาณได้ 
  2. นาํความรู้เร่ืองหลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองกาํเนิดสัญญาณไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพอ่ืนได้  

3.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  

http://www.spu.ac.th/msit1/pubmsit2/instrument/เครื่องกำเนิความถี่เสียง.htm
http://www.spu.ac.th/msit1/pubmsit2/instrument/เครื่องกำเนิความถี่เสียง.htm
http://www.spu.ac.th/msit1/pubmsit2/instrument/เครื่องกำเนิดความถี่วิทยุ.htm
http://www.spu.ac.th/msit1/pubmsit2/instrument/เครื่องกำเนิดความถี่วิทยุ.htm
http://www.spu.ac.th/msit1/pubmsit2/instrument/ฟังก์ชั่น%20เจนเนอร์เรเตอร์.htm
http://www.spu.ac.th/msit1/pubmsit2/instrument/ฟังก์ชั่น%20เจนเนอร์เรเตอร์.htm
http://www.spu.ac.th/msit1/pubmsit2/instrument/พัลส์%20เจนเนอร์เรเตอร์.htm
http://www.spu.ac.th/msit1/pubmsit2/instrument/พัลส์%20เจนเนอร์เรเตอร์.htm
http://www.spu.ac.th/msit1/pubmsit2/instrument/สวีพ%20เจนเนอร์เรเตอร์.htm
http://www.spu.ac.th/msit1/pubmsit2/instrument/สวีพ%20เจนเนอร์เรเตอร์.htm
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1. ความมีวนิยั  2. ความรับผดิชอบ 3. ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
4. ความสนใจใฝ่รู้ 5. การประหยดั  6.  การละเวน้ส่ิงเสพยติ์ดและการพนนั 
 

เคร่ืองก าเนิดสัญญาณ 
สัญญาณไฟฟ้ากบังานดา้นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ิงคู่กนั ไม่สามารถแยกจากกนัได ้เพราะ

ในการทาํงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นการทาํงานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้าและ
สัญญาณ ถา้หากพิจารณาโดยละเอียด เร่ิมตน้จากการจ่ายแรงดนัไฟฟ้าใหว้งจร ในแรงดนัไฟฟ้าก็
ประกอบดว้ยสัญญาณรูปไซน์ เม่ือมองไปถึงวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  บางวงจรทาํหนา้ท่ี
กาํเนิดสัญญาณไฟฟ้าสลบัข้ึนมา เช่น วงจรกาํเนิดความถ่ี (Oscillator) วงจรกาํเนิดสัญญาณพลัซ์ ท่ีเรียกวา่
วงจรมลัติไวเบรเตอร์ (Multi vibrator)เป็นตน้ บางวงจรก็เก่ียวขอ้งกบัการทาํงานร่วมกบัสัญญาณ เช่น 
วงจรขยายเสียง ( Amplifier)วงจรภาครับวทิยุ (R.F. Tuner) ตลอดจนการทาํงานของวงจรบางส่วนถูก
ควบคุมการ ทาํงานดว้ยสัญญาณไฟฟ้า เป็นตน้ 

เคร่ืองกาํเนิดสัญญาณ เป็นเคร่ืองมือวดัและเคร่ืองมือทดสอบชนิดหน่ึง ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัใหก้าํเนิด
สัญญาณชนิดต่าง ๆข้ึนมา เพื่อใชใ้นการทดสอบปรับแต่งและตรวจซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

เคร่ืองกาํเนิดสัญญาณท่ีถูกผลิตข้ึนมาใชง้านถูกเรียกช่ือต่างกนั ตามค่าความถ่ีและชนิดของสัญญาณ
ท่ีกาํเนิดข้ึนมา แต่ในท่ีน้ีจะศึกษาเพียง 2 ชนิด ดงัน้ี 

1. ฟังกช์ัน่ เจนเนอร์เรเตอร์ (Function Generator) 
2. พลัส์ เจนเนอร์เรเตอร์ (Pulse Generator) 
1. ฟังก์ช่ัน เจนเนอร์เรเตอร์ (Function Generator) 
ฟังกช์ัน่เจนเนอร์เรเตอร์ หรือ เคร่ืองกาํเนิดสัญญาณหลายแบบเป็นเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้

ทาํงานไดห้ลายหนา้ท่ี 
1) โครงสร้าง ฟังกช์ัน่เจนเนอร์เรเตอร์จะมีวงจรออสซิลเลตท่ีสามารถสร้างรูป  

คล่ืนท่ีแน่นอน แต่ละเคร่ืองประกอบดว้ยส่วนสํ าคญั 4 ส่วน ดงัรูป (ก) คือ 
(1) วงจรออสซิลเลเตอร์ซ่ึงท  ําหนา้ท่ีสร้างคาบเวลา (Time period) ใหก้บัคล่ืนหรือ 

เรียกวา่มลัติไวเบรเตอร์ หรือตวักาํเนิดความสั่นสะเทือนแบบต่อเน่ือง เป็นตวักาํเนิดรูปคล่ืนแบบต่าง ๆ 
นัน่เอง 

(2) ตวัสร้างหรือจดัรูปแบบของคล่ืน (Wave shaper) 
(3) ส่วนโมดูเลเตอร์ ใชส้าํหรับสร้างสัญญาณ AM หรือ FM เอาทพ์ุทบฟัเฟอร์ 

ของภาคขยาย (Out put buffer amplifier) 
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รูป   แสดงบล็อคไดอะแกรมและฟังก์ชัน่เจนเนอร์เรเตอร์ 

2)  การนาํไปใชง้าน ใชเ้ป็นเคร่ืองกาํเนิดความถ่ีท่ีสามารถสร้างรูปคล่ืนเอา้ทพ์ุทไดห้ลายรูปคล่ืน 
สัญญาณท่ีกาํเนิดข้ึนมาน้ีตอ้งสามารถควบคุมได้ ทั้งการปรับแต่งรูปคล่ืน ปรับแต่งความแรงและปรับแต่ง
ความถ่ีได ้เพื่อใชเ้ป็นสัญญาณส่งออกไปยงัอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ตรวจซ่อม 
ปรับแต่ง หรือวดัเปรียบเทียบค่า โดยถือวา่สัญญาณท่ีกาํเนิดจากเคร่ืองกาํเนิดสัญญาณเป็นสัญญาณมาตรฐาน
หรือสัญญาณอา้งอิง ในการนาํไปใชง้านเคร่ืองกาํเนิดสัญญาณไม่วา่จะเป็นชนิดใดก็ตามควรตอ้งมีคุณสมบติั
ในการทาํงานและการใชง้านท่ีเหมือน ๆ  กนั ดงัน้ี 

1. ความถ่ีท่ีถูกผลิตข้ึนมาตอ้งมีความคงท่ี และสามารถอ่านค่าออกมาได ้
2. สัญญาณท่ีกาํเนิดข้ึนมาตอ้งไม่ผดิเพี้ยน และไม่มีสัญญาณรบกวน 
3. สามารถควบคุมความแรงของสัญญาณท่ีผลิตข้ึนมาได้ ตั้งแต่ความแรงค่าตํ่า ๆ จนถึงความแรงค่า

สูง ๆ 
3) การเลือกรูปสัญญาณ สามารถผลิตรูปคล่ืนสัญญาณเอา้ทพ์ุทไดห้ลายชนิดเช่น  

รูปคล่ืนไซน์ (Sine Wave) รูปคล่ืนสามเหล่ียม ( Triangular wave) รูปคล่ืนฟันเล่ือย(Saw tooth Wave) 
รูปคล่ืนส่ีเหล่ียม (Square Wave) และรูปคล่ืนพลัส์ ( Pulse Wave )เป็นตน้ ลกัษณะรูปคล่ืนแบบต่าง ๆ แสดง
ดงัรูป 
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4) การปรับความถ่ี มียา่นความถ่ีใชง้านเร่ิมตั้งแต่เศษส่วนของเฮริทซ์ ( Hz) ไปจนถึงหลายร้อยเฮ
ริทซ์(KHz) ฟังกช์ัน่เจนเนอเรเตอร์จากรูป(ข) มีความถ่ี เอา้ทพ์ุทในยา่น 10 เท่า จากค่าตํ่าสุด 0.2 Hz ถึง
ค่าสูงสุด 2 MHz 

5) การปรับแต่งความแรงของสัญญาณ จากรูป(ข) ขนาดของสัญญาณดา้นเอา้ทพ์ุทโดยทัว่ไปมีค่า
พีคทูพีค (Peak to peak) เป็น 0–20 V และ 0–2 V การควบคุมขนาด สัญญาณ มกัทาํท่ี    0–20 V โดยใชปุ่้ม
การลดทอน(Attenuation) 20 dB เปล่ียนเอา้ทพ์ุทเป็น 0–20 V การเลือกความถ่ีมีความถูกตอ้งประมาณ ± 20 
% ของค่าเตม็สเกลท่ียา่นใด ๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


