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สาระส าคญั  
 คล่ืน (Wave) หรือสัญญาณ (Signal) ทางไฟฟ้า  ท่ีถูกน ามาใช้งานทางด้านส่ือสารและโทรคมนาคม 
เป็นส่ิงท่ีมีบทบาทและมีความส าคญัต่อการใช้งานมาก เพราะในระบบส่ือสารและโทรคมนาคมแบบไร้สาย 
จ าเป็นตอ้งใช้สัญญาณหรือคล่ืนเหล่าน้ีในการท างาน ทั้งเป็นสัญญาณขอ้มูลข่าวสาร และเป็นพาหะน าขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ จากตน้ทางไปปลายทาง คล่ืนทางไฟฟ้าท่ีส าคญัแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ คล่ืนเสียง (Audio Wave ; 
AF) และคล่ืนวิทยุ (Radio Wave ; RF) คล่ืนทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกนัในช่วงความถ่ีคล่ืนท่ีก าเนิดขึ้นมา โดย
คล่ืนเสียง (AF) มีความถ่ีต ่า และคล่ืนวิทยุ (RF) มีความถ่ีสูง คุณสมบัติและรายละเอียดของคล่ืนแต่ละชนิด
แตกต่างกนัไป 
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เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
5.1     คลื่นเสียงและคลื่นวิทยุ    

 

 คล่ืน (Wave) หรือสัญญาณ (Signal) ทางไฟฟ้า  ท่ีถูกน ามาใช้งานทางด้านส่ือสารและโทรคมนาคม เป็นส่ิงท่ีมี
บทบาทและมีความส าคญัต่อการใชง้านมาก เพราะในระบบส่ือสารและโทรคมนาคมแบบไร้สาย จ าเป็นตอ้งใชสั้ญญาณหรือคล่ืน
เหล่าน้ีในการท างาน ทั้งเป็นสัญญาณขอ้มูลข่าวสาร และเป็นพาหะน าขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จากตน้ทางไปปลายทาง คล่ืนทางไฟฟ้า
ท่ีส าคญัแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ คล่ืนเสียง (Audio Wave ; AF) และคล่ืนวิทย ุ(Radio Wave ; RF) คล่ืนทั้งสองชนิดมีความ
แตกต่างกันในช่วงความถ่ีคล่ืนท่ีก าเนิดขึ้นมา โดยคล่ืนเสียง (AF) มีความถ่ีต ่า และคล่ืนวิทยุ (RF) มีความถ่ีสูง คุณสมบัติและ
รายละเอียดของคล่ืนแต่ละชนิดแตกต่างกนัไป     

 1.1.1 คล่ืนเสียง  
  คล่ืนเสียง (AF) เป็นคล่ืนท่ีมีความถ่ีต ่าอยู่ในย่านความถ่ีประมาณ 20 ถึง 20 kHz คล่ืนเสียงเป็นคล่ืนท่ีหูคนทุก
คนรับฟังได ้ใชเ้ป็นคล่ืนสัญญาณในการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารถึงกนั คล่ืนเสียงสามารถก าเนิดขึ้นมาไดจ้ากการเปล่งเสียงของคน สัตว ์
และส่ิงมีชีวิตต่างๆ หรืออาจก าเนิดขึ้นมาไดจ้ากเคร่ืองก าเนิดสัญญาณเสียงต่างๆ เน่ืองจากคล่ืนเสียงมีความถ่ีต ่าเดินทางไปไดไ้ม่ไกล 
เกิดการจางหายของคล่ืนไดง้่าย คล่ืนเสียงท่ีหูคนสามารถไดยิ้นเกิดจากการส่ันสะเทือนของอากาศโดยรอบ เคล่ือนท่ีไปกระทบเยื่อ
แกว้หูคนฟังให้ส่ันสะเทือนตาม ท าให้ไดยิ้นเสียงท่ีส่งมา ลกัษณะคล่ืนเสียงในรูปคล่ืนไฟฟ้า แสดงดงัรูปที่ 1.1 
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รูปท่ี 1.1 คล่ืนเสียงในรูปคล่ืนไฟฟ้า 

 

                 คล่ืนเสียงท่ีหูคนไดย้ินจะมีระดบัความถ่ีของเสียงแตกต่างกนั แบ่งออกเป็นช่วงความถ่ีเสียงได ้3 ช่วง คือ ช่วงเสียงทุม้มี
ความถ่ีต ่า (Low Frequency) มีความถ่ีประมาณ 20 Hz ถึง 500 Hz ช่วงเสียงกลางมีความถ่ีปานกลาง (Middle Frequency) มี
ความถ่ีประมาณ 500 Hz ถึง 5 kHz และช่วงเสียงแหลมมีความถ่ีสูง (High Frequency) มีความถ่ีประมาณ 5 kHz ถึง 20 kHz 
คล่ืนเสียงมีความถ่ีต ่าจึงเดินทางไปไดไ้ม่ไกล การเดินทางจะไปไดไ้กลแค่ไหนขึ้นอยู่กบัความแรงหรือความเขม้ของคล่ืนเสียงท่ี
ส่งออกมา คล่ืนเสียงมีความแรงนอ้ยจะเดินทางไปไดใ้กล ้คล่ืนเสียงมีความแรงมากจะเดินทางไปไดไ้กลมากขึ้น 

 1.1.2 คล่ืนวิทยุ  
  คล่ืนวิทยุ (RF) เป็นคล่ืนท่ี มีความถ่ีสูงมากมีย่านความถ่ีประมาณ 20 kHz (20,000 Hz) ถึง 300 GHz 

(300,000,000,000 Hz) เป็นความถ่ีในยา่นท่ีคนไม่สามารถรับฟังได ้หรือไม่ไดย้ิน เสียง  คล่ืนวิทยุสามารถเดินทางไปไดไ้กลแสนไกล  
ด้วยความเร็วเท่ ากับคล่ืนแสง  มีความเร็ว 3 x 108 m/s เพราะด้วยคล่ืนวิทยุแสดงค่าอยู่ในรูปของคล่ืนแม่ เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic Wave) สามารถเดินทางผ่านไปไดทุ้กหนทุกแห่งโดยไม่ตอ้งอาศยัตวักลางน าคล่ืนไป  แมใ้นสุญญากาศ
คล่ืนวิทยุก็สามารถเดินทางไปได้  ท าให้คล่ืนวิทยุสามารถเดินทางไปในอวกาศได้  ความถ่ีของคล่ืนวิทยุมีความสัมพนัธ์กับ
ความเร็ว (Velocity)  ในการเคล่ือนท่ีของคล่ืน  และความยาวคล่ืน (Wavelength) ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเขียนเป็นสมการได้
ดงัน้ี    
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 เม่ือ       f =  ความถ่ีคล่ืนวิทย ุ หน่วย Hz       
       v =  ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของคล่ืนวิทย ุ =  3 x 108 m/s 

       (แรมดา) =  ความยาวคล่ืน  หน่วย m  
 

ตัวอย่างท่ี 1.1 จงหาค่าความยาวคล่ืนวิทยท่ีุมีความถ่ี 1 MHz เคล่ือนท่ีไปในสุญญากาศ     
วิธีท า     
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 เม่ือ  =  ?     
       f =  1 MHz 

       v =  3 x 108 m/s 
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 =  300 m   

          ความยาวคล่ืนวิทย ุ =  300 m     ตอบ 

 

ตัวอย่างท่ี 1.2 จงหาค่าความถ่ีคล่ืนวิทยเุม่ือวดัความยาวคล่ืนได ้100 m เคล่ือนท่ีไปในอากาศ     
วิธีท า     

    จากสูตร    f =  
λ

v
 

 เม่ือ  f =  ?     
        =  100 m 

       v =  3 x 108 m/s 

 แทนค่า        f =  
m 100

s/m103 8


 =  3,000,000 Hz   

            ความถ่ีคล่ืนวิทย ุ =  3 MHz     ตอบ 

 

  คล่ืนวิทยุท่ีอยู่ในรูปคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  เป็นคล่ืนท่ีถูกก าเนิดขึ้นมาจากอุปกรณ์ก าเนิดคล่ืนหลายชนิด เช่น 
ก าเนิดขึ้นไดจ้ากสายอากาศ (Antenna) ของเคร่ืองส่งวิทยุ เม่ือมีแรงดนั ไฟฟ้ากระแสสลบัป้อนมาจากเคร่ืองส่งวิทยไุปให้สายอากาศ 
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลบัจะถูกเปล่ียน ไปเป็นสนามไฟฟ้า (Electric Field) และเม่ือมีกระแสไฟฟ้ากระแสสลบัป้อนจาก
เคร่ืองส่งวิทยุไปให้สายอากาศ กระแสไฟฟ้ากระแสสลบัจะถูกเปล่ียนไปเป็นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) สนามทั้งสองค่า
ถูกแพร่กระจายออกไปรอบสายอากาศในรูปของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Field) และเคล่ือนท่ีเดินทางออกไป
ในรูปคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ลกัษณะคล่ืนวิทยุในรูปคล่ืนไฟฟ้า แสดงดงัรูปที่ 1.2 
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รูปท่ี 1.2 คล่ืนวทิยใุนรูปคล่ืนไฟฟ้า 

1.2     แถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า    
 

 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าถูกคน้พบมามากกว่า 100 ปีแลว้ ไดมี้การศึกษาคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ จนทราบ
ว่าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีหลายความถ่ี และหลายความยาวคล่ืน โดยมีความถ่ีและความยาวคล่ืนต่อเน่ืองกนัไป แต่เคล่ือนท่ีดว้ย
ความเร็วท่ีเท่ากนั ดว้ยความเร็วเท่ากบัคล่ืนแสง เม่ือน าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามาจดัเรียงเป็นล าดบักนัไปตามความถ่ีและความยาว
คล่ืน จะเรียกคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่าน้ีว่าแถบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum) โดยแถบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
มีช่ือเรียกใชง้านแตกต่างกนั แถบคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า แสดงดงัรูปท่ี 1.3 
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รูปท่ี 1.3 แถบคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 

 จากรูปท่ี 1.3 แสดงแถบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เรียงล าดบัตามความถ่ีและความยาวคล่ืนจากค่าต ่าไปหาค่าสูง แสดงค่าความถ่ีไว้
ตั้งแต่ 100 kHz (105 Hz) ถึง 1021 Hz เป็นแถบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบดว้ยคล่ืนในช่ือเรียกคล่ืน คุณสมบติัของคล่ืน และการ
น าไปใชป้ระโยชน์ท่ีแตกต่างกนัไป  
 



 1. แถบคล่ืนวิทยุ (Radio Spectrum) ช่วงความถ่ีประมาณ 20 kHz ถึง 300 GHz เป็นแถบคล่ืนความถ่ีท่ีมีบทบาท
ส าคัญในระบบส่ือสารโทรคมนาคมมาก เพราะคล่ืนสามารถเดินทางไปได้ในระยะไกล ถูกน าไปใช้งานในระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมหลายชนิด เช่น วิทยุกระจายเสียงระบบ AM (Amplitude Moderation) ระบบ  FM (Frequency 

Modulation) โทรทัศน์ วิทยุส่ือสาร วิทยุโทรศพัท์ ส่ือสารไมโครเวฟ ส่ือสารดาวเทียม โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite 

Television) เรดาร์ (Radar) และระบบแลนไร้สาย (Wireless LAN) เป็นตน้ ในแถบคล่ืนวิทยุแบ่งออกเป็นย่านความถ่ีวิทยุ
ไดห้ลายยา่น  มีช่ือเรียกและการน าไปใชง้านท่ีแตกต่างกนั   
 

 2. คล่ืนเทราเฮิรตซ์ (Terahertz) ช่วงความถ่ีประมาณ 300 GHz ถึง 10 THz เป็นแถบคล่ืนความถ่ีสูงมากพิเศษ ใช้
ในการส่ือสารและการประยุกต์ใชก้บังานอื่นๆ หลายชนิด เช่น วิทยุสมคัรเล่น การถ่ายภาพดว้ยคล่ืนเทราเฮิรตซ์ ใชท้  าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงโมเลกุลท่ีรวดเร็ว ใชท้  าให้เกิดการควบแน่นทางฟิสิกส์  และการควบคุมระยะไกลใชค้ล่ืนยอ่ยเป็นมิลลิเมตร  เป็นตน้  
 แถบคล่ืนวิทยุและคล่ืนเทราเฮิรตซ์มีความถ่ีท่ีแตกต่างกัน  ถูกน าไปใช้งานท่ีกวา้งขวางและหลากหลายในระบบการ
ส่ือสาร คล่ืนเดินทางจากแหล่งก าเนิดไปยงัจุดหมายปลายทางมีลกัษณะการเดินทางท่ีแตกต่างกนัไปหลายรูปแบบ โดยคล่ืนวิทยุถูก
แพร่กระจายตวัออกไปอยูใ่นรูปคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ถูกเรียกว่า การแพร่กระจายคล่ืนวิทย ุ(Radio Wave Propagation)    
 

 3. แสงอินฟราเรด (Infrared) หรือแสงใต้แดง ช่วงความถ่ีประมาณ 1 x 1013 Hz ถึง 4 x 1014 Hz เป็นคล่ืนท่ีเกิด
จากการส่ันตวัของอะตอมในวตัถุแต่ละโมเลกุล และจากวตัถุชนิดต่างๆ ท่ีเกิดความร้อน  ถูกน าไปใชง้านในดา้นอุตสาหกรรม  ดา้น
การแพทย ์ ดา้นการทหาร  และดา้นดาราศาสตร์ เป็นตน้ 
 

 4. แสงมองเห็นได้ (Visible Light) ช่วงความถ่ีประมาณ 4 x 1014 Hz ถึง 8 x 1014 Hz เป็นแสงท าให้ประสาทตาของ
คนเกิดความรู้สึกในการมองเห็น  แสงชนิดน้ีเกิดจากวตัถุท่ีมีอุณหภูมิเปล่งแสงออกมา เช่น ไส้หลอดไฟฟ้า ดาวฤกษ ์และอุปกรณ์
ก าเนิดแสงชนิดต่างๆ ถา้ให้แสงผา่นแท่งปริซึมแสงจะเกิดการกระจายตวัออกเป็นแสงสีต่างๆ 7 สี  ไดแ้ก่ แดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า 
น ้าเงิน และม่วง 
 

 5. แสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) หรือแสงเหนือม่วง ช่วงความถ่ีประมาณ 8 x 1014 Hz ถึง 6 x 1016 Hz  เป็นแสง
ท าให้ก๊าซแตกตัวได้  ส่วนมากแสงอลัตราไวโอเลตได้จากการแผ่รังสีความร้อนของดวงอาทิตย ์แสงชนิดน้ีสามารถฆ่าเช้ือ
แบคทีเรียบางชนิดได ้ใชส้ าหรับการส่ือสารพิเศษบางชนิดได ้
 

 6. รังสีเอกซ์ (X – Rays) ช่วงความถ่ีประมาณ 6 x 1016 Hz ถึง 8 x 1019 Hz เป็นรังสีท่ีมีอ านาจทะลุทะลวงสูง 
สามารถทะลุผ่านส่ิงกีดขวางหนาๆ ได ้ท าให้เกิดรอยด าบนแผ่นฟิลม์ถ่ายรูป ถูกน าไปใช้งานหลายดา้น เช่น ดา้นอุตสาหกรรม ดา้น
การแพทย ์ดา้นการรักษาความปลอดภยั การใชรั้งสีเอกซ์ตอ้งใช่ดว้ยความระมดัระวงัเพราะเป็นอนัตรายต่อคน 
 

 7. รังสีแกรมมา (Gamma Rays) ช่วงความถ่ีประมาณ 8 x 1019 Hz ถึง 1 x 1021 Hz เป็นรังสีท่ีคาบเก่ียวกบัรังสี
เอกซ์ มีอ านาจทะลุผ่านส่ิงกีดขวางได้สูงกว่ารังสีเอกซ์ ท าให้ก๊าซแตกตวัเป็นอิออนได้ รังสีแกรมมาเกิดจากการสลายตัวของ
นิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสี และมีปะปนอยูก่บัรังสีท่ีแผม่าจากนอกโลก 
 

 8. รังสีคอสมิก (Cosmic Rays)  ช่วงความถ่ีประมาณ 1 x 1021 Hz ถึง 1 x 1022 Hz เป็นรังสีท่ีมีความถ่ีสูงกว่า
รังสีแกรมมา คาบเก่ียวกบัรังสีแกรมมา มีอ านาจทะลุทะลวงสูงมาก ในแท่งแกว้แขง็ทะลุผา่นไดถึ้ง 46 ซม. หรือในน ้ าทะลผุ่านได้
ถึง 61 ม. แหล่งก าเนิดรังสีคอสมิกมาจากนอกโลก อยูร่ะหว่างกลุ่มดาวในอวกาศ 

 

 

 

 



 

1.3     การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ    
 

 คล่ืนวิทยเุป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  มีคุณสมบติัท่ีสามารถเดินทางไปไดไ้กลในทุกหนทุกแห่งโดยไม่ตอ้งอาศยัตวักลางน า
คล่ืนไป แมใ้นสุญญากาศคล่ืนวิทยุก็สามารถเดินทางไปได ้ท าให้คล่ืนวิทยุสามารถเดินทางไปในอวกาศ ท่ีอยู่นอกโลกได ้การ
เดินทางของคล่ืนวิทยจุะใชวิ้ธีการแพร่กระจายคล่ืนวิทยท่ีุอยูใ่นรูปของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าออกไปดว้ยสายอากาศ จึงมกัเรียกวิธีการ
แพร่กระจายค ล่ืนแบบ น้ี ว่า การส่ือสารไร้สาย (Wireless Communication) ห รือการส่ือสารด้วย วิทยุ  (Radio 

Communication) เรียก ส้ันๆ  ว่า วิทยุ  (Radio) โดยใช้ค ล่ืน วิทยุความ ถ่ี สู งเป็น ค ล่ืนน าสัญญาณข้อมูลข่ าวสาร 
(Information) ไป หลกัการส่ือสารดว้ยคล่ืนวิทย ุแสดงดงัรูปท่ี 1.4     

 

                      

                                                

 
 

รูปท่ี 1.4 หลกัการส่ือสารดว้ยคล่ืนวิทย ุ
 

 จากรูปท่ี 1.4 แสดงหลกัการส่ือสารดว้ยคล่ืนวิทยุ ระบบการส่ือสารดว้ยคล่ืนวิทยจุะประกอบ ดว้ยส่วนประกอบหลกัท่ีส าคญั 
3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรก เคร่ืองส่งวิทย ุ(Transmitter) ท าหน้าท่ีส่งคล่ืนวิทยท่ีุผสมดว้ยสัญญาณขอ้มูลข่าวสารต่างๆ แพร่กระจาย
ออกไปดว้ยสายอากาศส่ง ส่วนท่ีสอง คล่ืนพาห์ (Carrier)  เป็นคล่ืนวิทยคุวามถ่ีสูงในยา่นท่ีก าหนดใชง้าน  ท าหนา้ท่ีน าสัญญาณ
ขอ้มูลข่าวสารเดินทางห่างออกไปจากเคร่ืองส่งวิทย ุโดยการแพร่กระจายคล่ืนวิทยุออกไปในรูป คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  และส่วนท่ี
สาม เคร่ืองรับวิทยุ (Receiver) ท าหน้าท่ีรับคล่ืนวิทยุท่ีอยูใ่นรูป คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเขา้มาดว้ยสายอากาศรับ มาแปลงกลบัเป็น
สัญญาณขอ้มูลข่าวสาร   
 การเดินทางของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจะตอ้งเดินทางผา่นไปในตวักลางต่างๆ เช่น อากาศท่ีห่อหุ้มโลก  และสุญญากาศท่ี
อยู่นอกโลก เป็นตน้  ดว้ยความเร็วเท่ากบัคล่ืนแสงเดินทาง คือ 3 x 108 m/s พาหะท่ีอยู่ในรูปคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีการเดินทาง
ออกจากสายอากาศเคร่ืองส่งวิทยุ ไปในตวักลางดว้ยคุณสมบติัการเดินทางของคล่ืนวิทยุแตกต่างกนัไป ทั้งยา่นความถ่ีวิทยท่ีุใชง้าน 
ลกัษณะการเดินทาง และระยะทางของการรับ - ส่งคล่ืนวิทย ุสามารถแบ่งลกัษณะการแพร่กระจายคล่ืนวิทยอุอกไดเ้ป็น 4 แบบ ดงัน้ี           
 

 1.3.1 คล่ืนดิน (Ground Wave)  
 

  คล่ืนดิน หรือคล่ืนพ้ืนดิน (Surface Wave) เป็นคล่ืนท่ีถูกแพร่กระจายออกไปตามระดบัพ้ืนผิวโลก โดยอาศยั
พ้ืนดินเป็นส่ือ ความแรงของสัญญาณคล่ืนจะลดลงเม่ือระยะทางเพ่ิมขึ้น เพราะค่าความตา้นทานของพ้ืนดินเพ่ิมขึ้น แต่ในบริเวณท่ี
พ้ืนดินมีความช้ืนหรือเป็นพ้ืนน ้ าคล่ืนดินก็สามารถแพร่กระจายคล่ืนไดไ้กลมากขึ้น การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุแบบน้ีเกิดขึ้นใน
ความถ่ีย่าน VLF, LF และ MF ความถ่ีของคล่ืนย่ิงสูงขึ้นระยะทางในการเดินทางของคล่ืนย่ิงส้ันลง และก าลงัส่งในการ
ออกอากาศของเคร่ืองส่งวิทยุก็มีผลต่อการท าให้คล่ืนเดินทางไดใ้กลห้รือไกล การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุประเภทน้ี ไดแ้ก่ ระบบ



วิทยุกระจายเสียง AM ในย่านคล่ืนยาว (Long Wave ; LW) และย่านคล่ืนปานกลาง (Medium Wave ; MW) การ
แพร่กระจายคล่ืนวิทยแุบบคล่ืนดิน แสดงดงัรูปที่ 1.5    

 

                         

 
 

รูปท่ี 1.5 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยแุบบคล่ืนดิน 

 

 1.3.2 คล่ืนฟ้า (Sky Wave) 
 

  คล่ืนฟ้า เป็นคล่ืน ท่ีถูกแพร่กระจายออกไป  โดยเค ล่ือนท่ีขึ้ น สู่ชั้ นบรรยากาศชั้ นไอโอโนสเฟียร์ 
(Ionosphere) ในระดบัความสูงท่ีเหมาะสมกบัย่านความถ่ีท่ีส่ง คล่ืนวิทยุจะเกิดการหักเหกลบัลงมายงัพ้ืนโลกไปยงัต าแหน่ง
เคร่ืองรับท่ีก าหนดไว ้ท าให้ระยะทางในการส่ือสารไกลมากขึ้น ระยะทางในการเดินทางขึ้นอยูก่บัมุมในการส่งคล่ืนขึ้นไป ความถ่ี
ท่ีใชง้าน และก าลงั ไฟฟ้าของเคร่ืองส่ง การแพร่กระจายคล่ืนวิทยแุบบน้ีเกิดขึ้นในความถ่ียา่น HF คล่ืนวิทยใุนยา่นน้ีแพร่กระจาย
ดว้ยคล่ืนดินจะเดินทางไปไดใ้กล ้จึงนิยมใชก้ารแพร่กระจายดว้ยคล่ืนฟ้า เคล่ือนท่ีสูงขึ้นไปยงัชั้นบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ 
และค่อยๆ หกัเหกลบัมายงัพ้ืนโลก  เม่ือคล่ืนวิทยกุระทบผิวโลกหากยงัมีก าลงัมากพอก็จะสามารถสะทอ้นผิวโลกกลบัขึ้นไปบน
ชั้นบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ไดอี้กคร้ัง สภาวะการสะทอ้นดงักล่าวน้ีท าให้คล่ืนฟ้าเดินทางไปไดไ้กลมากขึ้น หากก าลงัส่งของ
เคร่ืองส่งมากพอ คล่ืนวิทยุเม่ือกระทบผิวโลก หรือกระทบชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์แลว้ คล่ืนวิทยุน้ียงัสามารถสะทอ้นไดห้ลาย
คร้ัง การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุประเภทน้ี ได้แก่ ระบบวิทยุกระจายเสียง AM ในย่านคล่ืนส้ัน (Short Wave ; SW) และวิทยุ
ส่ือสารในระบบแบนดด์า้นขา้งซีกเดียว (Single Sideband ; SSB) การแพร่กระจายคล่ืนวิทยแุบบคล่ืนฟ้า แสดงดงัรูปที่ 1.6   
 

                         

         
    

 
 

รูปท่ี 1.6 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยแุบบคล่ืนฟ้า 
 

 1.3.3 คล่ืนโทรโพสเฟียริก (Tropospheric Wave) 
 

  คล่ืนโทรโพสเฟียริก เป็นคล่ืนท่ีแพร่กระจายออกไปโดยการเคล่ือนท่ีเป็นเส้นโค้งเล็กน้อย ไปตามชั้น
บรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) และค่อยๆ หักเหกลบัลงมายงัพ้ืนโลก การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุแบบน้ี เกิดจาก
การใช้คล่ืนวิทยุท่ีมีความถ่ีสูงมากขึ้นอยู่ในย่าน VHF และ UHF ตอนต้น คล่ืนวิทยุในย่านน้ีเดินทางออกจากสายอากาศ
เคร่ืองส่งออกไปเป็นเส้นโคง้เล็กน้อยเกือบเป็นเส้นตรง ท าให้เกิดอุปสรรคเก่ียวกบัระยะทางการติดต่อส่ือสาร เพราะคล่ืนไม่
สามารถผ่านส่ิงกีดขวางท่ีเป็นภูเขา ส่ิงก่อสร้าง และการก าบงัของส่วนโคง้โลกได ้การใช้งานในการแพร่กระจายคล่ืนวิทยุแบบน้ี  
เช่น วิทยุโทรศพัท์ โทรทศัน์  วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM และระบบ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ (FM Stereo Multiplex) 



เป็นตน้  การแพร่กระจายคล่ืนวิทยแุบบคล่ืนโทรโพสเฟียริก แสดงดงัรูปที่ 1.7        
 

                         

           
 

 
 

รูปท่ี 1.7 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยแุบบคล่ืนโทรโพสเฟียริก 
 

 1.3.4 คล่ืนตรง (Direct Wave) 
 

  คล่ืนตรง หรือคล่ืนระดบัสายตา (Line of Sight Wave) เป็นคล่ืนท่ีแพร่กระจายออกไปเป็นเส้นตรงคลา้ย
การแพร่กระจายของคล่ืนแสง หรือท่ีเรียกว่าตามแนวเส้นระดบัสายตา โดยเส้นทางท่ีคล่ืนวิทยุเดินทางไปจะตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวาง
มาขวางกั้น เพราะคล่ืนวิทยุไม่สามารถเดินทางทะลุผ่านไปได ้คล่ืนวิทยุประเภทน้ีสามารถเดินทางไปไดร้ะยะทางไกลมาก และ
สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกไปสู่อวกาศได ้การแพร่กระจายคล่ืนวิทยแุบบน้ีใชใ้นความถ่ียา่น UHF, SHF และ 
EHF การใชง้านในการแพร่กระจายคล่ืนวิทยุแบบน้ี เช่น ส่ือสารไมโครเวฟ ส่ือสารผ่านดาวเทียม และโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม เป็น
ตน้ การแพร่กระจายคล่ืนวิทยแุบบคล่ืนตรง แสดงดงัรูปที่ 1.8     

 

   
                      

 
 

รูปท่ี 1.8 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยแุบบคล่ืนตรง 
 

1.4     ย่านความถี่ที่ใช้ในการรับ – ส่งวิทยุ    
 

 จากท่ีทราบแลว้ว่าแถบคล่ืนความถ่ีวิทยุท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบส่ือสารโทรคมนาคมมาก เพราะดว้ยคุณสมบติัท่ี
ส าคัญของคล่ืนวิทยุ คือ สามารถเดินทางไปได้ในระยะทางไกล ทั้ งในอากาศและในสุญญากาศ จึงถูกน าไปใช้งานในงาน
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมไร้สายท่ีมากมายหลายชนิด หลายความถ่ี และหลายรูปแบบการรับ - ส่งคล่ืน ความถ่ีวิทยุท่ีถูกน าไปใช้
งานอยู่ในรูปแถบคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ถูกแบ่งออกเป็นยา่นความถ่ี (Frequency Range) มีมากมายหลายยา่นความถ่ี แต่ละยา่น
ความถ่ีถูกก าหนดช่ือเรียกไวแ้ตกต่างกนัไป มีคุณสมบติัของการท างานแตกต่างกนั  ตลอดจนประโยชน์ในการใช้งานมีความ
แตกต่างกนัดว้ย ย่านความถ่ีวิทยุแต่ละย่านท่ีมีช่ือเรียกใช้งานแตกต่างกนันั้นถูกก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน เพื่อให้ง่ายในการเลือกใช้
งานในยา่นท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ยา่นความถ่ีวิทย ุช่ือยา่นความถ่ี และการประยกุตใ์ชง้านความถ่ีวิทย ุแสดงดงัตารางท่ี 1.1  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

ตารางท่ี 1.1 ยา่นความถ่ีวิทย ุช่ือยา่นความถ่ี และการประยกุตใ์ชง้านความถ่ีวิทย ุ     
 

ย่านความถี ่ ช่ือย่าน ช่ือย่อ การประยุกต์ใช้งาน 

3 kHz – 30 kHz Very Low 

Frequency 

VLF คล่ืนเสียง คล่ืนน าร่องทางน ้า ส่ือสารจุดต่อจดุ และส่ือสาร
ใตน้ ้า 

30 kHz – 300 kHz Low 

Frequency 

LF คล่ืนน าร่องทางน ้า วิทย ุAM วิทยคุล่ืนยาว (LW) และ
คล่ืนสัญญาณเวลามาตรฐาน 

300 kHz – 3 MHz Medium 

Frequency 

MF วิทยเุดินเรือ สัญญาณน าร่องเคร่ืองบิน และวิทย ุกระจาย
เสียง AM วิทยคุล่ืนปานกลาง (MW) 

3 MHz – 30 MHz High 

Frequency 

HF วิทยคุล่ืนส้ัน (SW) วิทยเุคล่ือนท่ี และวิทยสุมคัรเล่น 

30 MHz – 300 MHz Very High 

Frequency 

VHF วิทยเุคล่ือนท่ีภาคพ้ืนดิน วิทยกุระจายเสียง FM โทรทศัน์ 
และวิทยสุมคัรเล่น 

300 MHz – 3 GHz Ultra High 

Frequency 

UHF วิทยโุทรศพัท ์โทรทศัน์ เรดาร์ ส่ือสารไมโครเวฟ และเตา
อบไมโครเวฟ   

3 GHz – 30 GHz Supper High 

Frequency 

SHF เรดาร์ ไมโครเวฟ ดาวเทียม โทรทศันผ์า่นดาวเทียม ระบบ
แลนไร้สาย และวิทยสุมคัรเล่น 

30 GHz – 300 GHz Extremely 

High 

Frequency 

EHF เรดาร์ ไมโครเวฟ ดาวเทียม คน้ควา้ทดลองดา้นดารา
ศาสตร์ เคร่ืองสแกนใชค้ล่ืนเป็นมิลลิเมตร และวิทยุ
สมคัรเล่น 

300 GHz – 3 THz Tremendously 

High 

Frequency หรือ 
Terahertz 

THF, 

THz 
การถ่ายภาพดว้ยคล่ืนเทราเฮิรตซ์ ใชท้  าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงโมเลกุลท่ีรวดเร็ว ใชท้  าให้เกิดการควบแน่น
ทางฟิสิกส์ การควบคุมระยะไกลใชค้ล่ืนยอ่ยเป็นมิลลิเมตร 
วิทยสุมคัรเล่น  

 

 ยา่นความถ่ีวิทยุท่ีแตกต่างกนั ย่อมส่งผลต่อความยาวคล่ืนของความถ่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ความยาวคล่ืนท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการเดินทางของคล่ืนวิทยุท่ีแตกต่างกนัดว้ย รวมถึงการสร้างสายอากาศใชใ้นการรับและส่งคล่ืนวิทยมีุความแตกต่างกนัไปดว้ย
เช่นเดียวกนั ยา่นความถ่ีวิทย ุและความยาวคล่ืนวิทย ุแสดงดงัตารางท่ี 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางท่ี 1.2 ยา่นความถ่ีวิทย ุและความยาวคล่ืนวิทย ุ     
 

ช่ือย่านความถี ่ ย่านความถี่ใช้งาน (F) ความยาวคล่ืน () 
VLF      3 kHz –  30 kHz    100 km –  10 km 
LF     30 kHz –  300 kHz      10 km –  1 km 
MF    300 kHz –  3 MHz        1 km –  100 m 
HF     3 MHz –  30 MHz      100 m –  10 m 

VHF    30 MHz –  300 MHz        10 m –  1 m 
UHF  300 MHz –  3 GHz         1 m –  10 cm 
SHF      3 GHz –  30 GHz      10 cm –  1 cm 
EHF    30 GHz –  300 GHz        1 cm –  1 mm 

THF, THz   300 GHz –  3 THz       1 mm –  100 m 
 
 ตารางท่ี 1.1 และตารางท่ี 1.2 เป็นตารางบอกรายละเอียดของความถ่ีวิทยใุนส่วนต่างๆ ทั้งยา่นความถ่ีวิทยใุชง้าน ช่ือยา่น
ความถ่ีท่ีใชเ้รียก การน าไปประยกุตใ์ชง้าน และความยาวคล่ืน ความถ่ีวิทยใุชง้านในยา่นต่างๆ แตกต่างกนัไป มีรายละเอียดดงัน้ี  
 1. หน่วยความถ่ี มีดงัน้ี  
   กิโลเฮิรตซ์ (Kilohertz ; kHz)  =  103 Hz  
   เมกะเฮิรตซ์ (Megahertz ; MHz)   =  106 Hz  
   จิกะเฮิรตซ์ (Gigahertz ; GHz) =  109 Hz  
   เทระเฮิรตซ์ (Terahertz ; THz)  =  1012 Hz  
 2. หน่วยความยาวคล่ืน มีดงัน้ี  
   กิโลเมตร (Kilometer ; km)  =  103 เมตร (Meter ; m)  
   เซนติเมตร (Centimeter ; cm) =  10–2 m  
   มิลลิเมตร (Millimeter ; mm)  =  10–3 m  
   ไมโครเมตร (Micrometer ; m) =  10–6 m  
   นาโนเมตร (Nanometer ; nm) =  10–9 m  
   พิโกเมตร (Picometer ; pm)  =  10–12 m  
   เฟมโตเมตร (Femtometer ; fm) =  10–15 m  
 3. เคร่ืองรับ - ส่งวิทยุ AM เป็นเคร่ืองรับ - ส่งวิทยุท่ีนิยมใช้งานในย่านความถ่ี LF, MF และ HF โดยใช้ช่ือวิทยุ AM 
เหมือนกนั ถูกน าไปใชง้านในระบบวิทยกุระจายเสียง  แยกออกไปตามลกัษณะคล่ืนความถ่ีท่ีน ามาใชง้าน ดงัน้ี  
   วิทยคุล่ืนยาว (LW)   ใชค้วามถ่ีในยา่น LF      
   วิทยคุล่ืนปานกลาง (MW) ใชค้วามถ่ีในยา่น MF      
   วิทยคุล่ืนส้ัน (SW)   ใชค้วามถ่ีในยา่น HF      



 
 4. เคร่ืองรับ - ส่งวิทยุ FM เป็นเคร่ืองรับ - ส่งวิทยุท่ี นิยมใช้งานในย่านความถ่ี VHF ถูกน าไปใช้งานในระบบ
วิทยกุระจายเสียง 
 5. เคร่ืองรับ - ส่งวิทย ุSSB เป็นเคร่ืองรับ - ส่งวิทยท่ีุนิยมใชง้านในยา่นความถ่ี HF ถูกน าไปใชง้านในระบบวิทยส่ืุอสาร 
 6. เคร่ืองรับ - ส่งวิทยุโทรศพัท์ เป็นเคร่ืองรับ - ส่งวิทยุท่ีนิยมใช้งานในย่านความถ่ี VHF และ UHF ถูกน าไปใช้งานใน
ระบบวิทยส่ืุอสาร  
 7. เคร่ืองรับ - ส่งโทรทัศน์ เป็นเคร่ืองรับ - ส่งสัญญาณภาพและเสียงท่ีนิยมใช้งานในย่านความถ่ี VHF และ UHF ถูก
น าไปใชง้านในระบบวิทยโุทรทศัน์ 
 8. เคร่ืองรับ - ส่งวิทยไุมโครเวฟ และวิทยดุาวเทียม เป็นเคร่ืองรับ - ส่งวิทยส่ืุอสาร และเคร่ืองรับ - ส่งสัญญาณภาพและ
เสียง ท่ีนิยมใชง้านในยา่นความถ่ี UHF และ SHF ถูกน าไปใชง้านทั้งในระบบวิทยส่ืุอสาร และระบบวิทยโุทรทศัน์ 

1.5     บทสรุป    
 คล่ืนความถ่ีท่ีใช้งานทางดา้นไฟฟ้าท่ีส าคญัแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ คล่ืนเสียงมีความถ่ีประมาณ 20 ถึง 20 kHz และ
คล่ืนวิทยุมีความถ่ีประมาณ 20 kHz ถึง 300 GHz คล่ืนทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกันทั้งช่วงความถ่ีคล่ืน คุณสมบัติคล่ืน และ
รายละเอียดคล่ืน คล่ืนเสียงเป็นคล่ืนท่ีมีความถ่ีต ่าเดินทางไปไดไ้ม่ไกล เกิดการจางหายของคล่ืนไดง้่าย คล่ืนวิทยุสามารถเดินทาง
ไปไดไ้กลดว้ยความเร็วเท่ากบัคล่ืนแสง มีความเร็ว 3 x 108 m/s เพราะคล่ืนวิทยแุสดงค่าออกมาอยูใ่นรูปของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า      
 คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ามีหลายความถ่ี และหลายความยาวคล่ืน โดยมีความถ่ีและความยาวคล่ืนต่อเน่ืองกนัไป เคล่ือนท่ีดว้ย
ความเร็วเท่ากนั เท่ากบัความเร็วคล่ืนแสง เม่ือน าคล่ืนแม่เหล็ก ไฟฟ้ามาจดัเรียงเป็นล าดบักนัไปตามความถ่ีและความยาวคล่ืน จะ
เรียกว่าแถบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แบ่งออกไดเ้ป็น คล่ืนวิทยุ คล่ืนไมโครเวฟ แสงอินฟราเรด แสงมองเห็นได ้แสงอลัตราไวโอเลต 
รังสีเอกซ์ รังสีแกรมมา และรังสีคอสมิก  
 การเดินทางของคล่ืนวิทยุโดยการแพร่กระจายคล่ืนวิทยุอยู่ในรูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปดว้ยสายอากาศ เรียก
วิธีการแพร่กระจายคล่ืนแบบน้ีว่า การส่ือสารไร้สาย หรือการส่ือสารดว้ยวิทยุ เรียกส้ันๆ ว่า วิทย ุโดยใชค้ล่ืนวิทยุความถ่ีสูงเป็นตวั
พาสัญญาณขอ้มูลข่าวสารไป คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ามีการเดินทางออกจากสายอากาศเคร่ืองส่งวิทยุ ไปในตวักลางดว้ยคุณสมบติัการ
เดินทางของคล่ืนวิทยแุตกต่างกนัไป ทั้งย่านความถ่ีวิทยุท่ีใชง้าน ลกัษณะการเดินทาง และระยะทางของการรับ - ส่งคล่ืนวิทย ุสามารถ
แบ่งลกัษณะการแพร่กระจายคล่ืนวิทยอุอกไดเ้ป็น 4 แบบ   
 คล่ืนดิน เป็นคล่ืนถูกแพร่กระจายออกไปตามระดบัพ้ืนผิวโลก โดยอาศยัพ้ืนดินเป็นส่ือ การแพร่กระจายคล่ืนวิทยแุบบน้ี
เกิดขึ้นในความถ่ียา่น VLF, LF และ MF  
 คล่ืนฟ้า เป็นคล่ืนถูกแพร่กระจายออกไป เคล่ือนท่ีขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ ในระดบัความสูงท่ีเหมาะสม
กบัย่านความถ่ีท่ีส่ง คล่ืนวิทยุจะเกิดการหกัเหกลบัลงมายงัพ้ืนโลกไปยงัต าแหน่งเคร่ืองรับท่ีก าหนดไว ้การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ
แบบน้ีเกิดขึ้นในความถ่ียา่น HF    
 คล่ืนโทรโพสเฟียริก เป็นคล่ืนท่ีแพร่กระจายออกไปโดยการเคล่ือนท่ีเป็นเส้นโคง้เล็กน้อย ไปตามชั้นบรรยากาศชั้นโทร
โพสเฟียร์ และค่อยๆ หักเหกลับลงมายงัพ้ืนโลก การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุแบบน้ีเกิดขึ้นอยู่ในความถ่ีย่าน VHF และ UHF 
ตอนตน้     
 คล่ืนตรง หรือคล่ืนระดับสายตา  เป็นคล่ืนท่ีแพร่กระจายออกไปเป็นเส้นตรงคล้ายการแพร่กระจายของคล่ืนแสง 
เส้นทางท่ีคล่ืนวิทยุเดินทางไปจะตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวางมาขวางกั้น การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุแบบน้ีใช้ในความถ่ีย่าน UHF, SHF 
และ EHF    
 ความถ่ีวิทยุท่ีถูกน าไปใชง้านมีมากมายหลายยา่นความถ่ี แต่ละย่านความถ่ีวิทยมีุช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัไป มีคุณสมบติัของ



การท างานแตกต่างกนั ตลอดจนประโยชน์ในการใชง้านมีความแตกต่างกนัดว้ย 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

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

รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้
กบัวิชา เคร่ืองรับวิทย ุ

2. ผูส้อนช้ีแจงหวัขอ้การเรียนและจุดประสงค์
การเรียนประจ าหน่วยท่ี 1 คล่ืนวิทยุและความถ่ีใช้
งานในการรับ-ส่งวิทย ุ

3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
คล่ืนวิทยแุละความถี่ใชง้านในการรับ-ส่งวิทย ุ

  
2.  ข้ันให้ความรู้ 120 นาที) 

1. ผูส้อนเปิดงานน าเสนอวิชา เคร่ืองรับวิทยุ 
หน่วยท่ี 1 คล่ืนวิทยุและความถ่ีใช้งานในการรับ-ส่ง
วิทย ุ

2. ผูส้อนให้ผูเ้รียนเปิดเอกสารประกอบการ
สอนวิชา เคร่ืองรับวิทยุ หน่วยท่ี  1 คล่ืนวิทยุและ
ความถี่ใชง้านในการรับ-ส่งวิทย ุ

3. ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถามในข้อ
สงสัยเม่ืออธิบายเน้ือหาในหน่วยเรียนจบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้กับวิชา 
เคร่ืองรับวิทย ุ

2. ผู ้เรียนฟังผู ้สอนแจ้งหัวข้อการเรียนและ
จุดประสงค์การเรียนประจ าหน่วยท่ี 1 คล่ืนวิทยุและ
ความถี่ใชง้านในการรับ-ส่งวิทย ุ

3. ผู ้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
คล่ืนวิทยแุละความถี่ใชง้านในการรับ-ส่งวิทย ุ

 
2.  ข้ันให้ความรู้ (120นาที ) 
           1.ผูเ้รียนตั้งใจศึกษาเน้ือหาจากงานน าเสนอวิชา 
เคร่ืองรับวิทยุ หน่วยท่ี 1 คล่ืนวิทยุและความถ่ีใชง้านใน
การรับ-ส่งวิทย ุ
          2.ผู ้เรียนฟังผูส้อนอธิบายและช้ีแจงพร้อมเปิด
เอกสารวิชา เคร่ืองรับวิทยุ หน่วยท่ี 1 คล่ืนวิทยุและ
ความถี่ใชง้านในการรับ-ส่งวิทย ุ
           3.ผูเ้รียนซกัถามผูส้อนหากมีขอ้สงสัย 
 



 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 60 นาที ) 

1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหัด หน่วยท่ี 1 
2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าใบงานท่ี 1 

 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 90 นาที ) 

1. ผูส้อนร่วมกบัผูเ้รียนทบทวนความเขา้ใจและ
สรุปเน้ือหาในหน่วยท่ี 1 คล่ืนวิทยุและความถ่ีใช้งาน
ในการรับ-ส่งวิทย ุ

2. ผู ้สอนให้ผู ้เรียนท าแผนผังความคิดสรุป
เน้ือหาหน่วยท่ี 1 คล่ืนวิทยุและความถ่ีใช้งานในการ
รับ-ส่งวิทย ุ
 
 

(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-6) 
 

(รวม 300 นาที หรือ 5 คาบเรียน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

           2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าใบงานท่ี 1 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 90 นาที ) 
1. ผูเ้รียนร่วมกบัผูส้อนทบทวนความเขา้ใจและ

สรุปเน้ือหาในหน่วยท่ี 1 คล่ืนวิทยแุละความถี่ใชง้านใน
การรับ-ส่งวิทย ุ

2. ผูเ้รียนท าแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 
1 คล่ืนวิทยแุละความถี่ใชง้านในการรับ-ส่งวิทย ุ
 
 

 
(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-6) 

 
 
 
 
 



 
งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
ก่อนเรียน  

1. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั  คล่ืนวิทยแุละความถี่ใชง้านในการรับ-ส่งวิทย ุ
 

ขณะเรียน 

1. ท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1 
2. ท าใบงานท่ี 1 

 

 หลงัเรียน 
1. ท าแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 1 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1 
2. ใบงานท่ี 1 คล่ืนวิทยแุละความถี่ใชง้านในการรับ-ส่งวิทยุ 
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา เคร่ืองรับวิทย ุ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 1-6) 

2. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1 ใชข้ั้นประยกุตใ์ชข้อ้ 3 
4. ใบงานท่ี 1 คล่ืนวิทยแุละความถี่ใชง้านในการรับ-ส่งวิทยุ 
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 1 ใชข้ั้นสรุปและประเมินผลขอ้ 2 

 
 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 

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

 
ส่ือของจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แหล่งการเรียนรู้ 
 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุด 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

 
    นอกสถานศึกษา 

ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ในทอ้งถ่ิน 
 

 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืน 
 

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

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

3. บูรณาการกบัวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

• หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 



 

ก่อนเรียน  
1. ฟังความคิดเห็นเก่ียวกบั คล่ืนวิทยแุละความถี่ใชง้านในการรับ-ส่งวิทย ุ

 

ขณะเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1 
2. ตรวจใบงานท่ี 1 คล่ืนวิทยแุละความถี่ใชง้านในการรับ-ส่งวิทย ุ

 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 1 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะที่พงึประสงค์ 

ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั คล่ืนวิทยแุละความถี่ใชง้านในการรับ-ส่งวิทย ุ



1. อธิบายความหมายของคล่ืนเสียงและคล่ืนวิทยไุด ้(ด้านพุทธิพิสัย) 
2. ฝึกหดัทกัษะแถบคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
3. ฝึกหดัทกัษะการแพร่กระจายคล่ืนวิทย ุได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
4. ฝึกหดัทกัษะยา่นความถ่ีท่ีใชใ้นการรับ – ส่งวิทย ุได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 
บอกหลกัการท างานของคล่ืนวิทยแุละความถี่ใชง้านในการรับ-ส่งวิทยทุอยา่งถูกตอ้ง  
 

สมรรถนะการขยายผล 
ความสอดคล้อง 

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



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  อธิบายความหมายของคล่ืนเสียงและคล่ืนวิทยไุด ้

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

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

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3 ฝึกหดัทกัษะการแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ ได ้
1. วิธีการประเมิน              :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน     :    ฝึกหดัทกัษะทกัษะการแพร่กระจายคล่ืนวิทย ุจะได ้3 คะแนน 
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4  ฝึกหดัทกัษะยา่นความถ่ีท่ีใชใ้นการรับ – ส่งวิทย ุได ้
1. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    ฝึกหดัทกัษะยา่นความถ่ีท่ีใชใ้นการรับ – ส่งวิทย ุได ้จะได ้ 3 คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัด  หน่วยท่ี  1 
 

ตอนที่ 1 เขียนเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 

1. คล่ืนเสียงมีความถ่ีอยูใ่นช่วงใด  
ก. 20 Hz – 10 kHz     ข. 20 Hz – 20 kHz   
ค. 20 Hz – 30 kHz     ง. 20 Hz – 40 kHz   

2. คล่ืนวิทยเุดินทางดว้ยความเร็วเท่าไร  
ก. 3 x 105 km/s      ข. 3 x 106 km/s   
ค. 3 x 107 km/s    ง. 3 x 108 km/s   

3. การเดินทางของคล่ืนวทิยไุปในอากาศจะอยูใ่นรูปของคล่ืนชนิดใด  
ก. คล่ืนไฟฟ้า    ข. คล่ืนแม่เหลก็  
ค. คล่ืนสนามไฟฟ้า   ง. คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  

4. คล่ืนวิทยมีุความถ่ีอยูใ่นช่วงประมาณเท่าไร   
ก. 20 kHz ถึง 300 MHz    ข. 200 kHz ถึง 300 MHz  
ค. 20 kHz ถึง 300 GHz   ง. 200 kHz ถึง 300 GHz  

5. วิทย ุAM คล่ืนยาว มีความถ่ีใชง้านอยูใ่นยา่นใด  
ก. LF      ข. MF  

ค. HF      ง. VHF  

6. วิทยกุระจายเสียง AM คล่ืนปานกลาง มีความถ่ีใชง้านอยูใ่นยา่นใด   
ก. LF      ข. MF  

ค. HF      ง. VHF  

7. วิทยกุระจายเสียง FM มีความถ่ีใชง้านอยูใ่นยา่นใด  
ก. LF      ข. MF  

ค. HF      ง. VHF  

8. การส่ือสารทางวิทย ุคล่ืนพาห์หมายถึงคล่ืนชนิดใด 

ก. คล่ืนวิทย ุ   ค. คล่ืนเสียง 
ข. คล่ืนไฟฟ้า    ง. คล่ืนแม่เหลก็ 

9. ความถ่ีในยา่น MF คล่ืนความถ่ีจะแพร่กระจายออกไปในลกัษณะใด     
ก. คล่ืนฟ้า     ข. คล่ืนดิน  
ค. คล่ืนตรง     ง. คล่ืนโทรโพสเฟียริก  

10. ความถ่ีในยา่น SHF คล่ืนความถ่ีจะแพร่กระจายออกไปในลกัษณะใด     
ก. คล่ืนฟ้า     ข. คล่ืนดิน  
ค. คล่ืนตรง     ง. คล่ืนโทรโพสเฟียริก  

 

 

 



ตอนที่ 2 อธิบายให้ไดใ้จความสมบูรณ์และแสดงวิธีท าให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

 

1. เปรียบเทียบความแตกต่างของคล่ืนเสียงและคล่ืนวิทยมุาโดยละเอียด  
2. จงหาค่าความยาวคล่ืนวิทยท่ีุมีความถ่ี 50 MHz เคล่ือนท่ีไปในอากาศ พร้อมแสดงวิธีท า  
3. อธิบายความหมายของค าต่อไปน้ี 
 ก. แถบคล่ืนวิทย ุ 
 ข. คล่ืนเทราเฮิรตซ์     
 ค. แสงอินฟราเรด     
 ง. แสงมองเห็นได ้    
 จ. รังสีเอกซ์     
4. คล่ืนฟ้าคืออะไร หลกัการส่ือสารดว้ยคล่ืนฟ้าท าไดอ้ยา่งไร อธิบายพร้อมวาดรูปประกอบ 
5. บอกยา่นความถ่ีท่ีใชใ้นการรับและส่งคล่ืนวิทย ุพร้อมรายละเอียดและการน าไปใชง้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ใบงานใบงาน  
11  

การหาความถี่และความยาวคลื่นวิทยุการหาความถี่และความยาวคลื่นวิทยุ  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. เตรียมออสซิลโลสโคปให้พร้อมใชง้านวดัความถ่ีและความยาวคล่ืนวิทยไุด ้

2. แสดงวิธีหาความถ่ีและความยาวคล่ืนวิทยโุดยวดัหาค่าดว้ยออสซิลโลสโคปได ้  
3. ประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงแสดงถึงการยึดมัน่ในความถูกตอ้ง 

 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 

1. ออสซิลโลสโคปพร้อมสายโพรบ     1 เคร่ือง 
2. เคร่ืองก าเนิดสัญญาณหลายแบบ     1 เคร่ือง 
3. แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร     1 ชุด 

 

ล าดับข้ันการทดลอง  
 

 1. ปรับแต่งออสซิลโลสโคปให้พร้อมใชง้าน 

 2. ปรับเคร่ืองก าเนิดสัญญาณหลายแบบไปท่ีต าแหน่งคล่ืนไซน์ ปรับความถ่ีไวท่ี้ 1 MHz ปรับความแรงของคล่ืนวิทยุท่ี
ส่งออกให้ได ้10 VP-P ประกอบวงจรตามรูปท่ี 1.1 
 

CH1 CH2

            
                           

 
 

รูปท่ี 1.1 การวดัสัญญาณคล่ืนวิทยดุว้ยออสซิลโลสโคป 
 

 3. สังเกตขนาดความแรงสัญญาณท่ีปรากฏบนจอออสซิลโลสโคป ไดข้นาดความแรงท่ี 10 VP-P หรือไม่ มีขนาดรูป
สัญญาณอ่านไดช้ัดเจนหรือยงั หากยงัไม่เหมาะสมให้ปรับเปล่ียนปุ่ ม VOLTS / DIV ให้ไดรู้ปความแรงสัญญาณอ่านได้
ชดัเจน  
 4. ปรับให้ไดค้วามกวา้งของสัญญาณท่ีปรากฏบนจอออสซิลโลสโคป 2 รอบคล่ืน มีขนาดสัญญาณอ่านไดช้ดัเจน อ่าน
ค่าเวลาของสัญญาณเพียง 1 รอบคล่ืน บนัทึกลงในตารางท่ี 1.1 แถวความถ่ี 1 MHz     
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1.1 ค่าเวลา ความถ่ี และความยาวคล่ืนวิทย ุ 
 

เวลาที่ 1 รอบคล่ืน 

(s) 

ความถี่ 
(MHz) 

ความยาวคล่ืน 

(m) 

 1  
8 x 10-7   
5 x 10-7   
4 x 10-7   

2.5 x 10-7   
2 x 10-7   

1.25 x 10-7   
1 x 10-7   

 

 5. ปรับให้ไดค้วามกวา้งของสัญญาณท่ีปรากฏบนจอออสซิลโลสโคปอ่านได ้1 รอบคล่ืน มีขนาดเวลาสัญญาณตามท่ี
ก าหนดในตารางท่ี 1.1 ทุกค่า สามารถอ่านค่าสัญญาณท่ี 1 รอบคล่ืน ไดช้ดัเจน อ่านค่าความถ่ีท่ีปรับไว ้บนัทึกลงในตารางท่ี 1.1 
แถวความถ่ีทุกค่า   
 6. น าค่าความถ่ีท่ีไดใ้นตารางท่ี 1.1  ทุกค่ามาค านวณหาค่าความยาวคล่ืนวิทยท่ีุวดัได ้โดยใชสู้ตรค านวณ     =  

f
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 บนัทึกผลค านวณลงในตารางท่ี 1.1     

 

สรุปผลการทดลอง 
 

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

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

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

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

 

ค าถามและการวิเคราะห์ 
 

 1. ความยาวคล่ืนและความถ่ีในตารางท่ี 1.1 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร    
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 



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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