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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  3 
ช่ือวิชา  เคร่ืองรับวิทย ุ
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สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  
น าหลกัการรับและส่งคลื่นวิทยชุนิดต่าง ๆ ไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม 
 

เร่ืองที่จะศึกษา 
1. การส่ือสารโดยใชค้ล่ืนวิทยุ 
2. หลกัการรับและส่งคลื่นวิทย ุAM ชนิด DSB 
3. หลกัการรับและส่งคลื่นวิทย ุAM ชนิด SSB 
4. หลกัการรับและส่งคลื่นวิทย ุFM 
5. หลกัการรับและส่งคลื่นวิทย ุPM 
6. หลกัการรับและส่งคล่ืนวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ ์
7. หลกัการเขา้รหสัสเตริโอของเคร่ืองส่งวิทย ุFM สเตริโอ 

 

สาระส าคญั  
 การส่ือสารโดยใช้คล่ืนวิทยุนับว่าเป็นการส่ือสารท่ีมีความส าคัญมาก ถูกน าไปใช้งานอย่างกวา้งขวาง
แพร่หลาย เพราะสามารถส่งข้อมูลข่าวสารไปได้ในระยะทางไกลแบบไร้สาย โดยไม่ต้องส้ินเปลืองสายส่ง
สัญญาณ ช่วยแกปั้ญหาการส่ือสารทางสายท่ีไม่สามารถใชไ้ดใ้นบางพื้นท่ี จากสาเหตไุม่คุม้ค่าในดา้นการลงทุน 
เกิดความยุง่ยากในการดูแลรักษาและการซ่อมบ ารุง การส่ือสารโดยใชค้ล่ืนวิทยสุามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไปไดใ้น
ระยะทางไกลมากขึ้น โดยไม่เกิดการลดทอนหรือสูญหายไประหว่างทาง สามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไปได้จ านวน
มากในแตล่ะคร้ัง เกิดความประหยดัทั้งเวลา ค่าใชจ่้าย มีความรวดเร็วในการเดินทาง และไม่เกิดความผิดพลาด 

 
 
 



จุดประสงค์ทั่วไป 
1. เพื่อใหมี้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการส่ือสารโดยใชค้ล่ืนวิทยุ (ด้านพุทธิพิสัย) 
2. เพื่อใหมี้ทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุAM ชนิด DSB (ด้านทักษะพิสัย) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุAM ชนิด SSB (ด้านทักษะพิสัย) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุFM (ด้านทักษะพิสัย) 
5. เพื่อใหมี้ทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุPM (ด้านทักษะพิสัย) 
6. เพื่อใหมี้ทกัษะรับและส่งคล่ืนวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ (ด้านทักษะพิสัย) 
7. เพื่อใหมี้ทกัษะเขา้รหสัสเตริโอของเคร่ืองส่งวิทย ุFM สเตริโอ (ด้านทักษะพิสัย) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1. อธิบายการส่ือสารโดยใชค้ล่ืนวิทย ุได ้(ด้านพุทธิพิสัย) 
2. ฝึกหดัทกัษะวงจรก าเนิดความถ่ีแบบพื้นฐาน ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
3. ฝึกหดัทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุAM ชนิด DSB ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
4. ฝึกหดัทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุAM ชนิด SSB ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
5. ฝึกหดัทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุFM ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
6. ฝึกหดัทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุPM ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
7. ฝึกหดัทกัษะรับและส่งคล่ืนวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
8. ฝึกหดัทกัษะเขา้รหสัสเตริโอของเคร่ืองส่งวิทย ุFM สเตริโอ ได ้ (ด้านทักษะพิสัย) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
3.1     การสือ่สารโดยใช้คลื่นวิทยุ    

 

 การส่ือสารโดยใช้คล่ืนวิทยุนับว่าเป็นการส่ือสารท่ีมีความส าคญัมาก ถูกน าไปใช้งานอย่างกวา้งขวางแพร่หลาย เพราะ
สามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไปไดใ้นระยะทางไกลแบบไร้สาย โดยไม่ตอ้งส้ินเปลืองสายส่งสัญญาณ ช่วยแกปั้ญหาการส่ือสารทางสาย
ท่ีไม่สามารถใช้ไดใ้นบางพ้ืนท่ี จากสาเหตุไม่คุม้ค่าในดา้นการลงทุน เกิดความยุ่งยากในการดูแลรักษาและการซ่อมบ ารุง การ
ส่ือสารโดยใชค้ล่ืนวิทยุสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไปไดใ้นระยะทางไกลมากขึ้น โดยไม่เกิดการลดทอนหรือสูญหายไประหว่างทาง 
สามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไปไดจ้ านวนมากในแต่ละคร้ัง เกิดความประหยดัทั้งเวลา ค่าใชจ้่าย มีความรวดเร็วในการเดินทาง และไม่
เกิดความผิดพลาด หลกัการรับ - ส่งขอ้มูลข่าวสารทางคล่ืนวิทยแุบบเบ้ืองตน้ แสดงดงัรูปที่ 3.1 
 

        
          
     

        
          
     

      
       

      
       

                  

        
                          

       
           

 
 

รูปท่ี 3.1 หลกัการรับ - ส่งขอ้มูลข่าวสารทางคล่ืนวิทยแุบบเบ้ืองตน้ 
 

 จากรูปท่ี 3.1 แสดงหลกัการรับ - ส่งขอ้มูลข่าวสารทางคล่ืนวิทยุแบบเบ้ืองตน้ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นส่งขอ้มูลโดย
การน าขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เช่น เสียง ภาพ ขอ้มูล และสัญญาณ ไฟฟ้าในระบบควบคุมต่างๆ เป็นตน้ ส่งเขา้ทางดา้นส่งขอ้มูล อีก
ส่วนหน่ึงเป็นภาคก าเนิดความถ่ีพาห์ (Carrier Frequency Oscillator) ท าหน้าท่ีให้ก าเนิดความถ่ีคล่ืนวิทยุขึ้นมา เพ่ือใชเ้ป็น
คล่ืน พาห์น าสัญญาณขอ้มูลข่าวสารส่งต่อไป สัญญาณทั้งสองถูกส่งเขา้ภาคผสมคล่ืนหรือภาคมอดูเลต ท าการผสมสัญญาณขอ้มูล
ข่าวสารกบัคล่ืนพาห์เขา้ดว้ยกนั ไดค้ล่ืนวิทยท่ีุถูกมอดูเลตส่งเขา้ภาคเคร่ืองส่งวิทยุ ท าการขยายสัญญาณคล่ืนท่ีท าการมอดูเลตแลว้
น้ีให้มีก าลงัแรงมากท่ีสุด ส่งต่อไปให้สายอากาศท าการแพร่กระจายคล่ืนท่ีมอดูเลตน้ีออกไปในอากาศในรูปคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  
 ส่วนดา้นรับขอ้มูล  เคร่ืองรับวิทยุจะรับสัญญาณคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีส่งผ่านเข้ามาทางสายอากาศ เคร่ืองรับวิทยุรับ
สัญญาณคล่ืนมอดู เลตน้ี เข้ามาท าการขยายให้ สัญญาณแรงขึ้ น ส่ งผ่ านไป เข้าภาคแยกค ล่ืน   ห รือภาคการดีมอดู เลต 
(Demodulation)  แยกเอาสัญญาณขอ้มูลข่าวสารออกจากคล่ืนพาห์ ส่งสัญญาณขอ้มูลข่าวสารต่อไปปลายทางเพื่อน าไปใชง้าน 

 คล่ืนวิทยุท่ีน ามาใช้เป็นคล่ืนพาห์ ท าหน้าท่ีช่วยน าขอ้มูลข่าวสารส่งออกไป เพราะคล่ืนวิทยุสามารถเดินทางไปไดไ้กล มี
ความเร็วในการเดินทางเท่ากบัคล่ืนแสง เกิดการสูญเสียขณะเดินทางต ่า การน าขอ้มูลข่าวสารไปผสมกบัคล่ืนพาห์นั้น คือการน า
ขอ้มูลข่าวสารเกาะติดไปกบัคล่ืนพาห์ เพ่ือให้ขอ้มูลข่าวสารสามารถเดินทางไปไดไ้กลเพ่ิมมากขึ้นตามตอ้งการ  
 ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกจดัส่งออกไปจากเคร่ืองส่งวิทยุ มีรูปแบบการส่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ขอ้มูลข่าวสารจดัส่งเป็น
รหัส (Code)  และขอ้มูลข่าวสารจดัส่งเป็นสัญญาณ (Signal) ขอ้มูลข่าวสารทั้ง 2 แบบท่ีถูกจดัส่งออกไปมีลกัษณะคล่ืนแตกต่าง
กนัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดคล่ืนต่อเน่ือง (Continuous Wave Type) และชนิดคล่ืนผสม (Modulated Wave 

Type)  
 



 1. ชนิดคล่ืนต่อเน่ือง เป็นการส่งคล่ืนพาห์หรือคล่ืนวิทยุออกไปเพียงอย่างเดียว  โดยการควบคุมระยะเวลาในการส่ง
คล่ืน บางช่วงใชเ้วลาในการส่งคล่ืนส้ัน บางช่วงใชเ้วลาในการส่งคล่ืนยาว บางช่วงงดการส่งคล่ืน นิยมใชง้านในระบบวิทยุโทรเลข 
(Radio Telegraph) คล่ืนท่ีส่งออกไปจะอยู่ในรูปรหัส  เช่น รหัสมอร์ส (Morse Code) มีการส่งคล่ืนวิทยุออกไปในรูปรหัส
แสดงค่าเป็นเป็นจุด (Dot) และขีด (Dash)  โดยการตดัต่อการส่งคล่ืนพาห์ออกเป็นช่วงๆ คล่ืนพาห์ช่วงส้ัน คือจุด คล่ืนพาห์ช่วง
ยาว คือขีด  ปัจจุบนัถูกน าไปใชง้านในระบบวิทยสุมคัรเล่น (Amateur Radio) การส่งคล่ืนวิทยแุบบน้ีทั้งความแรงและความถ่ี
ท่ีส่งออกไปมีค่าคงท่ีตลอดเวลา หลกัการส่งคล่ืน วิทยชุนิดคล่ืนต่อเน่ือง แสดงดงัรูปที่ 3.2 
 

          
     

               
           

         
                 

 

      
 

 

(ก) เคร่ืองส่ง  
 

(ข) ขอ้มูลข่าวสารในรูปรหสัมอร์ส 
 

รูปท่ี 3.2 การส่งคล่ืนวิทยชุนิดคล่ืนต่อเน่ือง 
 จากรูปท่ี 3.2 แสดงการส่งคล่ืนวิทยุชนิดต่อเน่ือง รูปท่ี 3.2 (ก) เป็นส่วนประกอบเบ้ืองตน้ของเคร่ืองส่งคล่ืนวิทยุชนิด
ต่อเน่ือง ประกอบดว้ยภาคก าเนิดความถ่ีพาห์ (ความถ่ีวิทย)ุ ส่งต่อไปให้ภาคเคร่ืองส่งวิทยุท าการขยายสัญญาณคล่ืนให้แรงมากขึ้น 
การท างานทั้ง 2 ภาคถูกควบคุมการจ่ายก าลงัไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า (Electrical Power Supply) โดยสวิตช์เคาะ
รหสัท่ีท าหนา้ท่ีตดัต่อการจ่ายไฟฟ้าไปเล้ียงการท างานของวงจรทั้งหมด  ถา้กดสวิตช์เคาะรหสัคา้งไวค้ล่ืนท่ีถูกส่งออกสายอากาศ
จะเป็นคล่ืนต่อเน่ือง (CW) และถา้กดสวิตช์เคาะรหัสเป็นรหัสมอร์ส คล่ืนวิทยุจะถูกตดัออกเป็นช่วงๆ  รูปท่ี 3.2 (ข) เป็นขอ้มูล
ข่าวสารในรูปรหัสมอร์ส ซ่ึงก็คือคล่ืนความถ่ีวิทยุท่ีถูกส่งออกไปมีการขาดหายเป็นช่วงๆ จากการเคาะสวิตช์ของเคร่ืองส่งวิทยุ ได้
ขอ้มูลออกมาแสดงค่าเป็นจุดและขีดของรหสัมอร์ส      
 

 2. ชนิดคล่ืนผสม  เป็นการส่งคล่ืนพาห์หรือคล่ืนวิทยอุอกไป  โดยมีขอ้มูลข่าวสารถูกผสมหรือมอดูเลตไปดว้ย การมอดู
เลตขอ้มูลข่าวสารเขา้กบัคล่ืนพาห์อาจเป็นการมอดูเลตกนัทางความสูง (AM) มอดูเลตกนัทางความถ่ี (FM) หรือมอดูเลตกนัทาง
เฟส (PM) นิยมน าไปใช้กับงานต่างๆ มากมาย เช่น วิทยุกระจายเสียงในระบบ AM ระบบ FM และระบบวิทยุโทรศพัท ์
(Radio Telephone) เป็นตน้ หลกัการส่งคล่ืนวิทยชุนิดคล่ืนผสม แสดงดงัรูปที่ 3.3 
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(ก) เคร่ืองส่ง  (ข) คล่ืนพาห์ท่ีถูกมอดูเลตในแตล่ะแบบ 
 

รูปท่ี 3.3 การส่งคล่ืนวิทยชุนิดคล่ืนผสม 
 

 จากรูปท่ี 3.3 แสดงการส่งคล่ืนวิทยุชนิดคล่ืนผสม  รูปท่ี 3.3 (ก) เป็นหลบัการเบ้ืองตันของเคร่ืองส่งชนิดคล่ืนผสม 
ประกอบดว้ยขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการส่งแพร่กระจาย และภาคก าเนิดความถ่ีให้ก าเนิดความถ่ีพาห์  สัญญาณทั้ง 2 ถูกส่งเขา้ภาคมอ
ดูเลตแบบต่างๆ  ตามระบบการท างานท่ีตอ้งการ ไดค้ล่ืนมอดูเลตออกมาเป็นแบบ AM, FM หรือ PM ตามระบบท่ีก าหนด ส่ง
ต่อ ไปภาคเคร่ืองส่งวิทย ุขยายคล่ืนพาหะท่ีผสมแลว้ให้แรงมากขึ้นก่อนส่งไปสายอากาศส่ง เพื่อท าการเปล่ียนคล่ืนสัญญาณไฟฟ้า
ให้เป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า            
 

3.2     หลักการรับและส่งคลื่นวิทยุ AM ชนิด DSB  
 

 เคร่ืองส่งวิทยุ AM (AM Transmitter) คือ เคร่ืองส่งวิทยุท่ีส่งคล่ืนพาห์ชนิดคล่ืนผสมออกไป ดว้ยการใช้วิธีการผสม
คล่ืนเสียงเขา้กบัคล่ืนวิทยเุป็นแบบมอดูเลตทางความสูง (AM) โดยในเคร่ืองส่งวิทยุจะใชภ้าคมอดูเลตทางความสูงเป็นตวัผสมคล่ืน 
ใชเ้ปอร์เซ็นต์การมอดูเลตหลายขนาดตามความเหมาะสม  เช่น 15%, 30%, 50%, 75% หรือ 100% เป็นตน้ การแพร่กระจายคล่ืน
ความถ่ีแบบ AM ในระบบวิทยุกระจายเสียงปกติเป็นชนิดสองแถบข้าง (DSB)  บล็อกไดอะแกรมหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทย ุ
AM แบบเบ้ืองตน้ แสดงดงัรูปที่ 3.4               
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รูปท่ี 3.4 บลอ็กไดอะแกรมหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทย ุAM แบบเบ้ืองตน้ 
 

 จากรูปท่ี 3.4 แสดงบล็อกไดอะแกรมหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทยุ AM แบบเบ้ืองตน้ ในดา้นเคร่ืองส่งวิทยุ AM มี
รายละเอียดแต่ละภาคการท างาน ดงัน้ี  
 ภาคก าเนิดความถี่วิทยุ (RF oscillator) ท าหนา้ท่ีให้ก าเนิดความถ่ีวิทยุ หรือความถ่ีพาห์ขึ้นมาค่าหน่ึง ซ่ึงมีความถ่ียงั
ไม่สูงถึงค่าท่ีตอ้งการ จะถูกส่งผา่นไปทวีคูณความถ่ีก่อน 

 ภาคบัฟเฟอร์ (Buffer) ท าหน้าท่ีขยายความถ่ีวิทยุท่ีส่งมาจากภาคก าเนิดความถ่ีวิทยุ ให้มีขนาดความแรงมากขึ้น และ
ยงัท าหนา้ท่ีป้องกนัการรบกวนกนัระหว่างภาคทวีคูณความถ่ีกบัภาคก าเนิดความถ่ีวิทย ุ
 ภาคทวีคูณความถี่ (Frequency Multiplier)  ท าหน้าท่ีเพ่ิมความถ่ีให้สูงมากขึ้นแบบทวีคูณจนอยู่ในค่าความถ่ี
ตามตอ้งการ ก่อนส่งต่อไปขยายความแรงความถ่ีวิทยใุห้มากขึ้น           



 ภาคขยายเสียง (Audio Amplifier) ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณเสียงท่ีส่งมาจากไมโครโฟน ให้มีระดบัความแรงมากขึ้น
แบบไม่ผิดเพ้ียนก่อนส่งต่อไปภาคมอดูเลตแบบ AM 

 ภาคมอดูเลตแบบ AM ท าหน้าท่ีผสมสัญญาณเสียงเข้ากับความถ่ีวิทยุในระบบ AM การมอดูเลตในภาคน้ีท าได้ 2 
ต าแหน่ง ไดแ้ก่ มอดูเลตระดบัต ่า เป็นการท าการมอดูเลตท่ีภาคทวีคูณความถ่ี  เพื่อให้สัญญาณคล่ืนพาห์ไม่ผิดเพ้ียนไปมาก  และ
มอดูเลตระดบัสูง เป็นการมอดูเลตท่ีภาคขยายก าลงัภาคสุดทา้ย  เพื่อให้ไดสั้ญญาณคล่ืนพาห์ท่ีผสมสัญญาณเสียงมีก าลงัขยายแรง
ท่ีสุด ก่อนส่งต่อไปให้สายอากาศส่ง  
 ภาคขยายก าลัง (Power Amplifier) ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณคล่ืนพาห์ท่ีมีการผสมกบัสัญญาณเสียงแลว้ในระบบ 
AM ให้มีก าลงัแรงมากท่ีสุด ก่อนส่งไปให้สายอากาศส่งแพร่กระจายคล่ืนออกไปในรูปคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า   
 ทางดา้นเคร่ืองรับวิทย ุAM สายอากาศรับรับคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเขา้มา  ส่งต่อเขา้ภาคการท างานต่างๆ ภายในเคร่ืองรับ
วิทยุ AM ท าการแปลงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ากลบัมาเป็นคล่ืนพาห์ท่ีมีสัญญาณเสียงเกาะติดมาดว้ย และตดัคล่ืนพาห์ทิ้งให้เหลือเพียง
สัญญาณเสียงเหมือนตน้ก าเนิดสัญญาณเสียงท่ีส่งมาน าไปใชง้าน       
 

3.3     หลักการรับและส่งคลื่นวิทยุ AM ชนิด SSB  
 

 เคร่ืองส่งวิทยชุนิดแถบขา้งดา้นเดียว (SSB Transmitter) คือ เคร่ืองส่งวิทยท่ีุส่งคล่ืนพาห์ชนิดคล่ืนผสมออกไป ดว้ยการ
ใชวิ้ธีการผสมคล่ืนเสียงเขา้กบัคล่ืนวิทยุเป็นแบบมอดูเลตทางความสูง (AM) ชนิดแถบขา้งดา้นเดียวไม่มีพาหะ (SSBSC) โดยใชก้าร
มอดูเลตคล่ืนสองคร้ัง และกรองแถบขา้งให้เหลือดา้นเดียว บลอ็กไดอะแกรมหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทย ุAM ชนิด SSB แสดงดงัรูปท่ี 
3.5       
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รูปท่ี 3.5 บลอ็กไดอะแกรมหลกัการรับและส่งคล่ืนวทิย ุAM ชนิด SSB 

 จากรูปท่ี 3.5 แสดงบลอ็กไดอะแกรมหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทย ุAM ชนิด SSB ในดา้นเคร่ืองส่งวิทย ุAM เป็นชนิด
แถบขา้งดา้นเดียวไม่มีพาหะ (SSBSC) มีรายละเอียดแต่ละภาคการท างาน ดงัน้ี  
 ภาคขยายเสียง ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณเสียงท่ีถูกส่งมาจากไมโครโฟน ให้มีระดบัความแรงมากขึ้นแบบไม่ผิดเพ้ียนก่อน
ส่งต่อไปภาคก าเนิดสัญญาณ SSB 

 ภาคก าเนิดความถี่พาห์ค่าต ่า (Lower Frequency Carrier Oscillator) ท าหน้าท่ีให้ก าเนิดความถ่ีคล่ืนพาห์
คา่ต ่าประมาณ 100 kHz ขึ้นมา  ใชเ้ป็นคล่ืนพาห์ค่าท่ี 1 (fC1)  ส่งต่อไปเขา้ภาคภาคมอดูเลตสัญญาณ SSB  
 ภาคมอดูเลตสัญญาณ SSB (SSB Modulator) ท าหนา้ท่ีเป็นภาคผสมคล่ืนแบบสมดุล รับความถ่ีเขา้มา 2 ค่า  ไดแ้ก่ 
ความถ่ีพาห์ค่าท่ี 1 (fC1) และความถ่ีเสียง น ามาท าการผสมคล่ืนแบบสมดุลชนิดกดความถ่ีพาห์ fC1 ไวใ้ห้เหลือเพียงความถ่ีมอดู



เลตแถบขา้ง 2 ดา้น คือ แถบขา้งดา้นต ่า (LSB) และแถบขา้งดา้นสูง (USB) ส่งต่อไปภาคกรองแถบขา้ง 
 ภาคกรองแถบข้าง (Sideband Filter) ท าหน้าท่ีกรองความถ่ีแถบขา้งผ่านไปไดเ้พียงดา้นใดดา้นหน่ึง ในท่ีน้ีเป็น
ชนิดกรองแถบขา้งดา้นสูง (USB Filter) ผา่น และก าจดัแถบขา้งดา้นต ่า ส่งต่อแถบขา้งดา้นสูง (USB) ไปภาคมิกเซอร์ 
 ภาคทวีคูณความถี่ ท าหนา้ท่ีเพ่ิมความถ่ีให้สูงมากขึ้นแบบทวีคูณ จนอยูใ่นค่าความถ่ีตามตอ้งการ ใชเ้ป็นคล่ืนพาห์ค่าท่ี 2 
(fC2) ก่อนส่งต่อไปภาคมิกเซอร์      
 ภาคมิกเซอร์ (Mixer) หรือภาคผสมสัญญาณแบบสมดุล (Balanced Mixer) ท าหน้าท่ีรับความถ่ีเข้ามา 2 ค่า  
ไดแ้ก่ ความถ่ีพาห์ค่าท่ี 2 (fC2) และความถ่ีแถบข้างดา้นสูง (USB) เข้ามารวมคล่ืนแบบสมดุลชนิดกดความถ่ีพาห์ fC2 ไวใ้ห้
เหลือเพียงความถ่ีมอดูเลตแถบขา้ง 2 ดา้น คือ สัญญาณ USB แถบขา้งดา้นต ่า (USB)L และสัญญาณ USB แถบขา้งดา้นสูง 
(USB)U ส่งต่อ ไปภาคขยายก าลงัและกรองแถบขา้ง  
 ภาคขยายก าลังและกรองแถบข้าง  (Power Amplifier and Sideband Filter)  ท าหน้าท่ีกรองความถ่ีแถบ
ขา้งท่ีเขา้มา คือ สัญญาณ USB แถบขา้งดา้นต ่า (USB)L และสัญญาณ USB แถบขา้งดา้นสูง (USB)U ให้เหลือความถ่ีผ่าน
เพียงความถ่ีสัญญาณ USB แถบขา้งดา้นสูง (USBU) ผา่นไปได ้พร้อมกบัท าการขยายสัญญาณให้แรงขึ้นมากท่ีสุด ส่งต่อไปยงั
สายอากาศส่งไดค้ล่ืน SSB แพร่กระจายออกไป 

 ทางดา้นเคร่ืองรับวิทย ุAM ชนิด SSB สายอากาศรับรับคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเขา้มา ส่งต่อเขา้ภาคการท างานต่างๆ ภายใน
เคร่ืองรับวิทยุ AM ชนิด SSB ท าการแปลงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ากลบัมาเป็นคล่ืนพาห์ท่ีมีสัญญาณเสียงเกาะติดมาดว้ย และตัด
คล่ืนพาห์ทิ้งให้เหลือเพียงสัญญาณ เสียงเหมือนตน้ก าเนิดสัญญาณเสียงท่ีส่งมาน าไปใชง้าน       

3.4     หลักการรบัและส่งคลื่นวิทยุ FM  
 

 เคร่ืองส่งวิทยุ FM (FM Transmitter) คือ เคร่ืองส่งวิทยุท่ีส่งคล่ืนพาห์ชนิดคล่ืนผสมออกไปดว้ยการใชวิ้ธีการผสมคล่ืน
เสียงเข้ากับคล่ืนวิทยุเป็นแบบมอดูเลตทางความถ่ี (FM) โดยในเคร่ืองส่งวิทยุจะใช้ภาคมอดูเลตทางความถ่ีเป็นตัวผสมคล่ืน 
บลอ็กไดอะแกรมหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทย ุFM แสดงดงัรูปที่ 3.6 
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รูปท่ี 3.6 บลอ็กไดอะแกรมหลกัการรับและส่งคล่ืนวทิย ุFM แบบเบ้ืองตน้ 
 

 จากรูปท่ี 3.6 แสดงบล็อกไดอะแกรมหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทยุ FM แบบเบ้ืองตน้ ในดา้นเคร่ืองส่งวิทยุ FM มี
รายละเอียดแต่ละภาคการท างาน ดงัน้ี  
 ภาคพรีเอมฟาซิส (Pre - Emphasis) ท าหน้าท่ีรับสัญญาณเสียงเขา้มาจากไมโครโฟนมาท าการยกระดบัความแรง
ของสัญญาณเสียงช่วงความถ่ีสูงหรือเสียงแหลมให้มีความแรงเพ่ิมมากขึ้นกว่าปกติ เพราะคุณสมบติัของสัญญาณเสียงความถ่ีย่ิง



สูงขึ้น ระดบัความแรงของเสียงจะย่ิงลดลง มีผลให้สัญญาณรบกวนแทรกเขา้มาแทนท่ีไดง้่าย  ท าให้คุณภาพของการมอดูเลตคล่ืน
แบบ FM ต ่าลง การยกระดบัสัญญาณเสียงความถ่ีสูง ช่วยท าให้คุณภาพในการผสมคล่ืนแบบ FM ดีขึ้น ส่งต่อไปภาคขยายเสียง 
 ภาคขยายเสียง ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณเสียงท่ีถูกส่งมาจากภาคพรีเอมฟาซิส ให้มีระดบัความแรงมากขึ้นแบบไม่ผิดเพ้ียน 
ก่อนส่งต่อไปภาคมอดูเลตคล่ืนแบบ FM 

 ภาคก าเนิดความถี่วิทยุ ท าหน้าท่ีให้ก าเนิดความถ่ีวิทยุ หรือความถ่ีพาห์ขึ้นมาค่าหน่ึง ซ่ึงมีความถ่ียงัไม่สูงถึงค่าท่ี
ตอ้งการ จะถูกส่งผา่นไปทวีคูณความถ่ีก่อน 

 ภาคบัฟเฟอร์ ท าหน้าท่ีขยายความถ่ีวิทยท่ีุส่งมาจากภาคก าเนิดความถ่ีวิทย ุให้มีขนาดความแรงมากขึ้น และยงัท าหน้าท่ี
ป้องกนัการรบกวนกนัระหว่างภาคทวีคูณความถ่ีกบัภาคก าเนิดความถ่ีวิทย ุ
 ภาคทวีคูณความถี่  ท าหนา้ท่ีเพ่ิมความถ่ีให้สูงมากขึ้นแบบทวีคูณจนอยูใ่นค่าความถ่ีตามตอ้งการ ก่อนส่งต่อไปภาคมอดู
เลตแบบ FM          
 ภาคมอดูเลตแบบ FM ท าหน้าท่ีผสมสัญญาณเสียงเขา้กบัความถ่ีวิทยุในระบบ FM โดยรับความถ่ีเขา้มา 2 ค่า คือ ความถ่ี
คล่ืนพาห์ และความถ่ีเสียง มาท าการมอดูเลตในแบบความถ่ีวิทยุเปล่ียนแปลงค่าไปตามความแรงของความถ่ีเสียง ความถ่ีเสียง
ช่วงบวกผสมท าให้ค่าความถ่ีวิทยุเพ่ิมสูงขึ้น สัญญาณเสียงช่วงลบผสมท าให้ค่าความถ่ีวิทยุลดต ่าลง ไดเ้ป็นคล่ืน FM ออกมา ส่ง
ต่อไปภาคขยายก าลงั  
 ภาคขยายก าลัง ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณคล่ืนพาห์ท่ีมีการผสมกบัสัญญาณเสียงแลว้ในระบบ FM ให้มีก าลงัแรงมาก
ท่ีสุด ก่อนส่งไปให้สายอากาศส่งแพร่กระจายคล่ืนออกไปในรูปคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า   
 ทางดา้นเคร่ืองรับวิทย ุFM สายอากาศรับรับคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเขา้มา  ส่งต่อเขา้ภาคการท างานต่างๆ ภายในเคร่ืองรับ
วิทยุ FM ท าการแปลงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ากลบัมาเป็นคล่ืนพาห์ท่ีมีสัญญาณเสียงเกาะติดมาดว้ย และตดัคล่ืนพาห์ทิ้งให้เหลือเพียง
สัญญาณเสียงเหมือนตน้ก าเนิดสัญญาณเสียงท่ีส่งมาน าไปใชง้าน       
 

3.5     หลักการรับและส่งคลื่นวิทยุ PM  
 

 เคร่ืองส่งวิทยุ PM ( PM Transmitter ) คือ เคร่ืองส่งวิทยท่ีุส่งคล่ืนพาห์ชนิดคล่ืนผสมออกไปดว้ยการใชวิ้ธีการผสมคล่ืน
เสียงเขา้กบัคล่ืนวิทยุเป็นแบบมอดูเลตทางเฟส (PM) ซ่ึงคล่ืน PM ก็คือคล่ืน FM โดยออ้มนัน่เอง ความมุ่งหมายของการมอดูเลต
คล่ืนทางเฟส เพื่อตอ้งการดดัแปลงให้เคร่ืองส่งวิทยุระบบ FM สามารถใช้ภาคก าเนิดความถ่ีคล่ืนวิทยุดว้ยคริสตอลควบคุมการ
ก าเนิดความถ่ีได ้บลอ็กไดอะแกรมหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทย ุPM แสดงรังรูปที่ 3.7 
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รูปท่ี 3.7 บลอ็กไดอะแกรมหลกัการรับและส่งคล่ืนวทิย ุPM แบบเบ้ืองตน้ 

 จากรูปท่ี 3.7 แสดงบล็อกไดอะแกรมหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทยุ PM แบบเบ้ืองตน้ ในด้านเคร่ืองส่งวิทยุ PM มี



รายละเอียดแต่ละภาคการท างาน ดงัน้ี      
 ภาคพรีเอมฟาซิส ท าหน้าท่ีรับสัญญาณเสียงเขา้มาจากไมโครโฟน มาท าการยกระดบัความแรงของสัญญาณเสียงช่วง
ความถ่ีสูงหรือเสียงแหลมให้มีความแรงเพ่ิมมากขึ้นกว่าปกติ เพราะคุณสมบติัของสัญญาณเสียงความถ่ีย่ิงสูงขึ้น ระดบัความแรงของ
เสียงจะย่ิงลดลง มีผลให้สัญญาณรบกวนแทรกเขา้มาแทนท่ีไดง้่าย ท าให้คุณภาพของการมอดูเลตคล่ืนแบบ FM ต ่าลง การยกระดบั
สัญญาณเสียงความถ่ีสูง ช่วยท าให้คุณภาพในการผสมคล่ืนแบบ FM ดีขึ้น ส่งต่อไปภาคขยายเสียง 
 ภาคขยายเสียง ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณเสียงท่ีถูกส่งมาจากภาคพรีเอมฟาซิส ให้มีระดบัความแรงมากขึ้นแบบไม่ผิดเพ้ียน 
ก่อนส่งต่อไปภาคมอดูเลตคล่ืนแบบ FM 

 ภาคเล่ือนเฟส 90o (90o Phase Shift) ท าหน้าท่ีเล่ือนเฟสสัญญาณเสียงไปจากปกติอีก 90o ก่อนส่งสัญญาณเสียงไป
ภาคผสมคล่ืนแบบ PM 

 ภาคก าเนิดความถี่วิทยุ ท าหน้าท่ีให้ก าเนิดความถ่ีวิทยุ หรือความถ่ีพาห์ขึ้นมาค่าหน่ึง ซ่ึงมีความถ่ียงัไม่สูงถึงค่าท่ี
ตอ้งการ จะถูกส่งผา่นไปทวีคูณความถ่ีก่อน 

 ภาคบัฟเฟอร์ ท าหน้าท่ีขยายความถ่ีวิทยท่ีุส่งมาจากภาคก าเนิดความถ่ีวิทย ุให้มีขนาดความแรงมากขึ้น และยงัท าหน้าท่ี
ป้องกนัการรบกวนกนัระหว่างภาคทวีคูณความถ่ีกบัภาคก าเนิดความถ่ีวิทย ุ
 ภาคทวคูีณความถี่  ท าหนา้ท่ีเพ่ิมความถ่ีให้สูงมากขึ้นแบบทวีคูณจนอยูใ่นค่าความถ่ีตามตอ้งการ ก่อนส่งต่อไปภาคมอดู
เลตแบบ FM          
 ภาคมอดูเลตแบบ PM ท าหน้าท่ีผสมคล่ืนระหว่างสัญญาณเสียงกบัความถ่ีวิทยุ มาท าการมอดูเลตในแบบความถ่ีวิทยุ
เปล่ียนแปลงค่าไปตามการเปล่ียนเฟสของสัญญาณเสียง สัญญาณ เสียงเปล่ียนจากเฟสลบเป็นเฟสบวกความถ่ีวิทยุเปล่ียนแปลงสูงขึ้น 
สัญญาณเสียงเปล่ียนจากเฟสบวกเป็นเฟสลบความถ่ีวิทยุเปล่ียนแปลงต ่าลง ไดค้วามถ่ีท่ีมอดูเลตแบบ PM ออกมา ก็คือคล่ืนแบบ 
FM นัน่เอง ส่งต่อไปภาคขยายก าลงั 
 ภาคขยายก าลัง ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณคล่ืนพาห์ท่ีมีการผสมกบัสัญญาณเสียงแลว้ในระบบ FM ให้มีก าลงัแรงมาก
ท่ีสุด ก่อนส่งไปให้สายอากาศส่งแพร่กระจายคล่ืนออกไปในรูปคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า   
 ทางดา้นเคร่ืองรับวิทย ุPM สายอากาศรับรับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเขา้มา  ส่งต่อเขา้ภาคการท างานต่างๆ ภายในเคร่ืองรับ
วิทยุ PM ท าการแปลงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ากลบัมาเป็นคล่ืนพาห์ท่ีมีสัญญาณเสียงเกาะติดมาดว้ย และตดัคล่ืนพาห์ทิ้งให้เหลือเพียง
สัญญาณเสียงเหมือนตน้ก าเนิดสัญญาณเสียงท่ีส่งมาน าไปใชง้าน       
 

3.6     หลักการรับและส่งคลื่นวิทยุ FM สเตริโอมัลติเพลกซ ์    
 

 เคร่ืองส่งวิทยุ FM สเตริโอมัลติเพลกซ์ (FM Stereo Multiplex Transmitter) หรือเคร่ืองส่งวิทยุ FM. MPX 

เป็นระบบการส่งวิทยกุระจายเสียงอีกแบบหน่ึง สร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ท่ีตอ้งการให้สัญญาณเสียงท่ีรับ
ไดจ้ากเคร่ืองรับวิทยุ FM ให้มีทิศทางเสียงท่ีไดย้ินมาจากหลายต าแหน่ง เช่นเดียวกบัต าแหน่งเกิดเสียงจากตน้ก าเนิดจริง ระบบท่ีใช้
ในเคร่ืองส่งวิทยุ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ เรียกว่า ระบบสัญญาณเสียงน าทาง (Pilot Tone Signal) เป็นระบบท่ีเคร่ืองรับวิทย ุ
FM ธรรมดาสามารถรับฟังสถานีวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ไดค้งเดิม โดยมีคุณภาพเสียงเหมือนเดิมและสามารถใชเ้คร่ืองรับ
วิทยุ FM เคร่ืองเดิมท่ีมีอยู่มาใช้งานได ้เคร่ืองส่งวิทยุ FM แบบธรรมดานิยมเรียกว่า เคร่ืองส่งวิทยุ FM แบบโมโน (Mono)  
ส่วนในเคร่ืองส่งวิทยุ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ ได้เพ่ิมชุดเขา้รหัสเตอริโอ (Stereo Encoder) เขา้ไป เพื่อให้สามารถแยกเสียง
ออกเป็นด้านซ้าย (Left ; L) และดา้นขวา (Right ; R) ไดท้างดา้นเคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอ มัลติเพลกซ์ เคร่ืองส่งวิทยุ FM 

สเตริโอมลัติเพลกซ์ นิยมเรียกว่า เคร่ืองส่งวิทยุ FM แบบสเตริโอ (Stereo) หลกัการรับและส่งคล่ืนวิทยุ FM แบบโมโนและ



แบบสเตริโอ แสดงดงัรูปที่ 3.8       
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(ก) การรับและส่งคล่ืนวทิย ุFM แบบโมโน 
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(ข) การรับและส่งคล่ืนวิทย ุFM แบบสเตริโอ 
 

รูปท่ี 3.8 บลอ็กไดอะแกรมหลกัการรับและส่งคล่ืนวทิย ุFM แบบโมโนและแบบสเตริโอ 
 จากรูปท่ี 3.8 แสดงบล็อกไดอะแกรมหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทยุ FM แบบโมโนและแบบสเตริโอ รูปท่ี 3.8 (ก) เป็น
การรับและส่งคล่ืนวิทยุ FM แบบโมโน ในเคร่ืองส่งวิทย ุFM ธรรมดาสัญญาณเสียงท่ีมาจากทางดา้นขวา (R) และทางดา้นซ้าย 
(L) ถูกส่งรวมไปเขา้ไมโครโฟนเพียงตวัเดียว ไดสั้ญญาณเสียงชุดเดียวส่งไปให้เคร่ืองส่งวิทยุ FM ส่งกระจายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
ออกไปในแบบคล่ืนโมโน ส่งเขา้เคร่ืองรับวิทยุ FM ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรับวิทยุ FM โมโนหรือสเตริโอก็ตาม สัญญาณเสียงถูก
ส่งออกไปยงัล าโพงทุกตวัเหมือนกนัหมด  
 ส่วนรูปท่ี 3.8 (ข)  เป็นการรับและส่งคล่ืนวิทยุ FM แบบสเตริโอ  ในเคร่ืองส่งวิทยุ FM สเตริโอ สัญญาณเสียงจาก
แหล่งก าเนิดเสียงดา้นขวา (R) ถูกส่งไปท่ีไมโครโฟนดา้นขวา (ไมค ์R) สัญญาณเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงดา้นซ้าย (L) ถูกส่งไปท่ี
ไมโครโฟนดา้นซ้าย (ไมค์ L) สัญญาณ เสียงจากไมโครโฟนแต่ละดา้นถูกส่งเขา้เคร่ืองส่งวิทยุ FM แบบสเตริโอแยกกนั โดยเพ่ิมชุด
เขา้รหัสเตอริโอเขา้มาใชท้  าหน้าท่ีเขา้รหัสสัญญาณเสียงดา้นซ้าย (L) และดา้นขวา (R) ไวไ้ม่ให้รวมกนั ส่งต่อไปภาคมอดูเลตคล่ืน
แบบ FM และภาคขยายก าลงั เคร่ืองส่งวิทยุ FM แบบสเตริโอส่งกระจายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปในแบบคล่ืนสเตริโอ ส่งเขา้
เคร่ืองรับวิทยุ FM ถา้เป็นเคร่ืองรับวิทยุ FM แบบโมโน สัญญาณเสียงดา้นซ้าย (L) และดา้นขวา (R) ถูกส่งรวมออกล าโพงตวั
เดียว ยงัคงได้สัญญาณเสียงออกมาเป็นแบบโมโน  แต่ถา้เป็นเคร่ืองรับวิทยุ FM แบบสเตริโอ  สัญญาณเสียงดา้นซ้าย (L) และ
ดา้นขวา (R) จะถูกแยกส่งไปให้ล าโพงแต่ละดา้นโดยเฉพาะ ได้สัญญาณเสียงออกมาทางดา้นเคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอ เป็น
สัญญาณเสียงแบบสเตริโอเหมือนสัญญาณเสียงจากแหล่งก าเนิดท่ีส่งมา   
 

3.7     หลักการเข้ารหสัสเตริโอของเครื่องส่งวิทยุ FM สเตริโอ     
 



 ส่ิงส าคญัของระบบวิทยกุระจายเสียง FM สเตริโอ อยู่ท่ีสัญญาณเสียงท่ีส่งมาเขา้เคร่ืองส่งวิทยุ FM สเตริโอ จะตอ้งเป็น
สัญญาณเสียงท่ีมี 2 ดา้น คือ ดา้นซ้าย (L) และดา้นขวา (R) และในส่วนเคร่ืองส่งวิทยุ FM สเตริโอจะตอ้งมีภาคเขา้รหัสเตอริโอ
รวมอยูด่ว้ย เพราะภาคเขา้รหัสเตอริโอเป็นภาคท่ีส าคญัของการท าให้สัญญาณเสียงดา้นซา้ย (L) และดา้นขวา (R) ท่ีถูกส่งเขา้มาไม่
ถูกผสมรวมกันเป็นสัญญาณเสียงค่าเดียวทั้งหมด สัญญาณเสียงดา้นซ้าย (L) และดา้นขวา (R) ยงัคงถูกแยกออกจากกนัตามเดิม  
นอกจากนั้นยงัมีสัญญาณอ่ืนๆ ท่ีถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือท าให้ทางดา้นเคร่ืองรับวิทย ุFM สามารถรับสัญญาณท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งวิทย ุ
FM สเตริโอไดท้ั้งเคร่ืองรับวิทยุ FM โมโน และเคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอ นั่นคือสถานีส่งวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 
สเตริโอ ไม่เป็นปัญหากบัเคร่ืองรับวิทย ุFM โมโนแต่อยา่งใด ส่วนประกอบของภาคเขา้รหสัสเตริโอ แสดงดงัรูปที่ 3.9      
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รูปท่ี 3.9 บลอ็กไดอะแกรมภาคเขา้รหสัสเตริโอ 
 

 จากรูปท่ี 3.9 แสดงบลอ็กไดอะแกรมภาคเขา้รหัสสเตริโอของเคร่ืองส่งวิทยุ FM สเตริโอ ภายในภาคเขา้รหัสสเตริโอ
ประกอบดว้ยภาคส่วนยอ่ยหลายภาคท าหนา้ท่ีแตกต่างกนัไป  มีช่ือและหนา้ท่ีการท างาน ดงัน้ี             
 ภาครวมสัญญาณ L+R (L+R Adder) ท าหน้าท่ีรับสัญญาณเสียงดา้นขวา (R) และดา้น ซ้าย (L) เขา้มารวมกนั ได้
สัญญาณเสียงจ่ายออกมาเป็นสัญญาณเสียง L + R สัญญาณเสียงส่วนน้ีเป็นสัญญาณเสียงโมโนท่ีเคร่ืองรับวิทยุ FM ธรรมดา
สามารถรับฟังได ้สัญญาณเสียง L + R น้ีมีความถ่ีเสียงอยูใ่นช่วง 0 Hz - 15 kHz จะถูกส่งต่อไปภาครวมสัญญาณทั้งหมด 

 ภาคกลับเฟส 180o (180o Phase Inverter) ท าหน้าท่ี รับสัญญาณเสียงด้านขวา (R) เข้ามาท าการกลับเฟส
สัญญาณเสียงดา้นขวา (R) ไป 180o จากสัญญาณเสียงปกติ เช่นจากรูปท่ีรับสัญญาณเสียงดา้นขวา (R) มีค่า +R เขา้มา เม่ือผ่าน
ภาคกลบัเฟส 180o สัญญาณเสียงดา้นขวา (R) กลายเป็น -R ส่งต่อไปภาครวมสัญญาณ L - R 

 ภาครวมสัญญาณ L - R (L - R Adder) ท าหน้าท่ีรับสัญญาณเสียงดา้นขวา (R) ท่ีกลบัเฟสเป็น -R เขา้มา และรับ
สัญญาณเสียงดา้นซ้าย (L) เขา้มารวมกนั ไดสั้ญญาณเสียงออกมาเป็นสัญญาณเสียง L - R สัญญาณเสียง L - R น้ีมีความถ่ีเสียง
อยูใ่นช่วง 0 Hz - 15 kHz เช่นเดียวกนั ส่งต่อไปภาคผสมผสมคล่ืนแบบสมดุล 

 ภาคก าเนิดความถี่ 19 kHz (19 kHz Oscillator) ท าหนา้ท่ีให้ก าเนิดความถ่ี 19 kHz คงท่ีขึ้นมา มีทั้งความถ่ีและ
ความแรงคงท่ีตลอดเวลา ความถ่ี 19 kHz น้ีเรียกว่าสัญญาณน าทาง หรือสัญญาณไพลอต (Pilot Signal) เป็นความถ่ีส าคญัท่ีจะ
ช่วยท าให้เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตริโอ สามารถแยกเสียงท่ีรับไดเ้ป็นแบบสเตริโอ สัญญาณความถ่ี 19 kHz ถูกส่งออกไป 2 ทาง 
คือ ส่งเขา้ภาครวมสัญญาณทั้งหมด และส่งเขา้ภาคทวีคูณความถ่ี 2 เท่า 38 kHz  



ภาคทวีคูณความถี่ 2 เท่า 38 kHz (38 kHz Frequency Double) ท าหน้าท่ีเพ่ิมความถ่ีท่ีรับเขา้มาให้เป็น 2 เท่า 
จากท่ีรับเขา้มาเป็นความถ่ี 19 kHz เม่ือผา่นภาคทวีคูณความถ่ี 2 เท่าจะไดค้วามถ่ีออกมา 38 kHz ความถ่ี 38 kHz ใชท้  าหนา้ท่ีเป็น
คล่ืนพาห์ยอ่ย (Subcarrier) ส่งต่อไปภาคมอดูเลตแบบสมดุล 

 ภาคมอดูเลตแบบสมดุล (Balance Modulator) ท าหน้าท่ีผสมสัญญาณความถ่ี 38 kHz เขา้กบัสัญญาณเสียง L - R 

ลกัษณะการผสมคล่ืนแบบ AM มีเปอร์เซ็นต์การผสมคล่ืน 100% ชนิดแถบขา้ง 2 ดา้นไม่มีพาหะ (DSBSC) ประกอบไปดว้ย
แถบขา้งดา้นสูง (USB) คือ +(L - R) และแถบดา้นต ่า (LSB) คือ -(L - R)เรียกรวมสัญญาณท่ีไดอ้อกมาน้ีว่า 38 kHz แถบขา้ง 
L-R ส่งต่อไปภาครวมสัญญาณทั้งหมด 
 ภาครวมสัญญาณทั้งหมด (Adder) ท าหน้าท่ีรวมสัญญาณทั้ง 3 สัญญาณท่ีรับเขา้มาประกอบดว้ยสัญญาณเสียง L+R 

(โมโน) สัญญาณความถ่ี 19 kHz (ไพลอต) และสัญญาณ 38 kHz แถบข้าง L - R รวมเข้าด้วยกันเป็นสัญญาณเดียว เรียกว่า 
สัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอ (Composite Stereo Signal) สัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอน้ีจะถูกส่งต่อไปเขา้ภาคมอดูเลตแบบ FM 

ไดแ้ถบคล่ืนความถ่ีของสัญญาณเบด็เสร็จสเตริโอออกมา แสดงดงัรูปที่ 3.10 
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รูปท่ี 3.10 แถบคล่ืนความถ่ีของสัญญาณเบด็เสร็จสเตริโอ 
 

 จากรูปท่ี 3.10 แสดงแถบคล่ืนความถ่ีของสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอ  ท่ีถูกภาคเขา้รหัสสเตริโอของเคร่ืองส่งวิทยุ FM 

สเตริโอผลิตออกมา แถบคล่ืนสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตริโอประกอบดว้ย สัญญาณเสียงโมโน L+R มีค่าความถ่ีเสียงอยู่ในช่วง 0 Hz - 
15 kHz สัญญาณน าทาง (ไพลอต) มีความถ่ี 19 kHz  และสัญญาณ 38 kHz แถบขา้ง L - R แยกออกเป็นแถบขา้ง L - R ดา้นต ่า -
(L - R) มีค่าความถ่ีอยูใ่นช่วง 23 kHz - 38 kHz และแถบขา้ง L - R ดา้นสูง +(L - R) มีค่าความถ่ีอยูใ่นช่วง 38 kHz - 53 kHz       
 

3.8     บทสรุป    
 

 การส่ือสารใช้คล่ืนวิทยุเป็นการส่ือสารท่ีมีความส าคญัมาก ถูกน าไปใช้งานอย่างกวา้งขวางแพร่หลาย ส่ง
ขอ้มูลข่าวสารไปไดใ้นระยะทางไกลแบบไร้สาย ช่วยแกปั้ญหาการส่ือสารทางสายท่ีไม่สามารถใชไ้ดใ้นบางพื้นท่ี 
หรือไม่คุม้ค่าดา้นการลงทุน การส่ือสารใช้คล่ืนวิทยุสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไปไดร้ะยะทางไกลมากขึ้น ไม่เกิด
การลดทอนหรือสูญหายไประหว่างทาง  และส่งขอ้มูลข่าวสารไปไดจ้ านวนมากในแต่ละคร้ัง เกิดความประหยดั
ทั้งเวลาและค่าใชจ่้าย  มีความรวดเร็ว และไม่เกิดความผิดพลาด ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกจดัส่งออกไปจากเคร่ืองส่งวิทยุ
แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ขอ้มูลข่าวสารจดัส่งเป็นรหัส และขอ้มูลข่าวสารจดัส่งเป็นสัญญาณ ขอ้มูลข่าวสารทั้ง 2 
แบบท่ีถูกจดัส่งออกไปมีลกัษณะคล่ืนแตกต่างกนัแบ่งออกเป็น ชนิดคล่ืนต่อเน่ือง และชนิดคล่ืนผสม  
 เคร่ืองส่งวิทย ุAM เป็นเคร่ืองส่งวิทยท่ีุส่งคล่ืนพาห์ชนิดคล่ืนผสมออกไป ดว้ยการใชว้ิธีการผสมคล่ืนเสียงเขา้
กบัคล่ืนวิทยเุป็นแบบมอดูเลตทางความสูง (AM) คล่ืนพาหท่ี์ถูกส่งออกไปมีความสูงเปล่ียนแปลงไปตามคล่ืนเสียง  



 เคร่ืองส่งวิทยุชนิดแถบขา้งด้านเดียว เป็นเคร่ืองส่งวิทยุท่ีส่งคล่ืนพาห์ชนิดคล่ืนผสมออกไป ด้วยการใช้
วิธีการผสมคล่ืนเสียงเขา้กบัคล่ืนวิทยุเป็นแบบมอดูเลตทางความสูง (AM) ชนิดแถบขา้งดา้นเดียวไม่มีพาหะ (SSBSC) 
โดยใชก้ารมอดูเลตคล่ืนสองคร้ัง และกรองแถบขา้งใหเ้หลือดา้นเดียว 
 เคร่ืองส่งวิทยุ FM เป็นเคร่ืองส่งวิทยท่ีุส่งคล่ืนพาห์ชนิดคล่ืนผสมออกไปดว้ยการใชว้ิธีการผสมคล่ืนเสียงเขา้
กบัคล่ืนวิทยเุป็นแบบมอดูเลตทางความถ่ี (FM)  โดยในเคร่ืองส่งวิทยจุะใชภ้าคมอดูเลตทางความถ่ีเป็นตวัผสมคล่ืน          
 เคร่ืองส่งวิทยุ PM เป็นเคร่ืองส่งวิทยุท่ีส่งคล่ืนพาห์ชนิดคล่ืนผสมออกไปดว้ยการใชว้ิธีการผสมคล่ืนเสียงเขา้
กบัคล่ืนวิทยุเป็นแบบมอดูเลตทางเฟส (PM) ซ่ึงคล่ืน PM ก็คือคล่ืน FM โดยออ้มนัน่เอง ความมุ่งหมายของการมอดู
เลตคล่ืนทางเฟส เพื่อตอ้งการดัดแปลงให้เคร่ืองส่งวิทยุระบบ FM สามารถใช้ภาคก าเนิดความถ่ีคล่ืนวิทยุด้วย
คริสตอลควบคุมการก าเนิดความถ่ีได ้
 เคร่ืองส่งวิทยุ FM สเตริโอมลัติแพลกซ์ เป็นระบบการส่งวิทยุกระจายเสียง สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษย ์ท่ีตอ้งการสัญญาณเสียงไดจ้ากเคร่ืองรับวิทยุ FM มีทิศทางเสียงไดย้ินมาจากหลายต าแหน่ง 
เป็นระบบท่ีเคร่ืองรับวิทยุ FM ธรรมดา สามารถรับฟังสถานีวิทยุ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ได้ โดยมีคุณภาพเสียง
เหมือนเดิม และสามารถใช้เคร่ืองรับวิทยุ FM เคร่ืองเดิมท่ีมีอยู่มาใช้งานได้ เคร่ืองส่งวิทยุ FM แบบธรรมดานิยม
เรียกว่า เคร่ืองส่งวิทยุ FM แบบโมโน ส่วนในเคร่ืองส่งวิทยุ FM สเตริโอมลัติเพลกซ์ ไดเ้พิ่มชุดเขา้รหัสเตอริโอ
เขา้ไป เพื่อใหส้ามารถแยกเสียงเป็นดา้นซา้ย (L) และดา้นขวา (R) ได ้นิยมเรียกวา่ เคร่ืองส่งวิทย ุFM แบบสเตริโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

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

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



รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้
กบัวิชา เคร่ืองรับวิทย ุ

2. ผูส้อนช้ีแจงหวัขอ้การเรียนและจุดประสงค์
การเรียนประจ าหน่วยท่ี 3 หลกัการรับ – ส่งวิทย ุ

3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
หลกัการรับ – ส่งวิทย ุ

  
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 120 นาที) 
1. ผูส้อนเปิดงานน าเสนอวิชา เคร่ืองรับวิทยุ 

หน่วยท่ี 3 หลกัการรับ – ส่งวิทย ุ
2. ผูส้อนให้ผูเ้รียนเปิดเอกสารประกอบการ

สอนวิชา เคร่ืองรับวิทยุ หน่วยท่ี 3 หลกัการรับ – ส่ง
วิทย ุ

3. ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถามในข้อ
สงสัยเม่ืออธิบายเน้ือหาในหน่วยเรียนจบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้กับวิชา 
เคร่ืองรับวิทย ุ

2. ผู ้เรียนฟังผู ้สอนแจ้งหัวข้อการเรียนและ
จุดประสงคก์ารเรียนประจ าหน่วยท่ี 3 หลกัการรับ – ส่ง
วิทย ุ

3. ผูเ้รียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
หลกัการรับ – ส่งวิทย ุ

 
2.  ข้ันให้ความรู้ (120นาที ) 
           1.ผูเ้รียนตั้งใจศึกษาเน้ือหาจากงานน าเสนอวิชา 
เคร่ืองรับวิทย ุหน่วยท่ี 3 หลกัการรับ – ส่งวิทย ุ
          2.ผู ้เรียนฟังผูส้อนอธิบายและช้ีแจงพร้อมเปิด
เอกสารวิชา เคร่ืองรับวิทยุ หน่วยท่ี 3 หลกัการรับ – ส่ง
วิทย ุ
           3.ผูเ้รียนซกัถามผูส้อนหากมีขอ้สงสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 60 นาที ) 

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

1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 3 



2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าใบงานท่ี 3 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 90 นาที ) 
1. ผูส้อนร่วมกบัผูเ้รียนทบทวนความเขา้ใจและ

สรุปเน้ือหาในหน่วยท่ี 3 หลกัการรับ – ส่งวิทย ุ
2. ผู ้สอนให้ผู ้เรียนท าแผนผังความคิดสรุป

เน้ือหาหน่วยท่ี 3 หลกัการรับ – ส่งวิทย ุ
 
 

(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-6) 
 

(รวม 300 นาที หรือ 5 คาบเรียน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าใบงานท่ี 3 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 90 นาที ) 
1. ผูเ้รียนร่วมกบัผูส้อนทบทวนความเขา้ใจและ

สรุปเน้ือหาในหน่วยท่ี 3 หลกัการรับ – ส่งวิทย ุ
2. ผู ้ เรี ยนท าแผนผังความคิ ดส รุป เน้ื อห า      

หน่วยท่ี 3 หลกัการรับ – ส่งวิทย ุ
 
 

 
(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
ก่อนเรียน  

1. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั  หลกัการรับ – ส่งวิทย ุ



 

ขณะเรียน 

1. ท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 3 
2. ท าใบงานท่ี 3 

 

 หลงัเรียน 
1. ท าแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 3 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา เคร่ืองรับวิทย ุ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 1-6) 

2. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 3 ใชข้ั้นประยกุตใ์ชข้อ้ 3 



4. ใบงานท่ี 3 หลกัการรับ – ส่งวิทย ุ
3. แผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 3 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 าเนิดความถี่และการผสมคลื่นวิทย ุ เคร่ืองรับวิทย ุAM 
แบบต่างๆ  เคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์   เคร่ืองรับวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์  
เคร่ืองรับวิทย ุAM / FM และการขยายเสียง 

3. บูรณาการกบัวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ภาคจ่ายไฟ และการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการเรียนรู้ 

• หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ก่อนเรียน  
1. ฟังความคิดเห็นเก่ียวกบั หลกัการรับ – ส่งวิทยุ 

 

ขณะเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 3 
2. ตรวจใบงานท่ี 3 หลกัการรับ – ส่งวิทย ุ

 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแผนผงัความคิดสรุปเน้ือหาหน่วยท่ี 3 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะที่พงึประสงค์ 
ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั การก าเนิดความถ่ีและการผสมคลื่นวิทยุ 
1. เพื่อใหมี้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการส่ือสารโดยใชค้ล่ืนวิทย ุได ้(ด้านพุทธิพิสัย) 
2. เพื่อใหมี้ทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุAM ชนิด DSB ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุAM ชนิด SSB ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุFM ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
5. เพื่อใหมี้ทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุPM ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
6. เพื่อใหมี้ทกัษะรับและส่งคล่ืนวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ ได ้(ด้านทักษะพิสัย) 
7. เพื่อใหมี้ทกัษะเขา้รหสัสเตริโอของเคร่ืองส่งวิทย ุFM สเตริโอ ได ้ (ด้านทักษะพิสัย) 
 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 
น าหลกัการรับและส่งคลื่นวิทยชุนิดต่าง ๆ ไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม 
 

สมรรถนะการขยายผล 
ความสอดคล้อง 

จากการเรียนสัปดาห์ท่ี 3-4  เร่ือง การก าเนิดความถี่และการผสมคลื่นวิทยุ  ผูเ้รียนจะมีความรู้เก่ียวกบัจากท่ีกล่าว
มาแลว้เป็นเบ้ืองตน้ใน หน่วยท่ี 2 ของการส่ือสารดว้ยคล่ืนวิทยุส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดการส่ือสารได ้คือ ความถ่ี
คล่ืนพาห์ หรือคล่ืนวิทยุท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัพาสัญญาณขอ้มูลข่าวสารจากตน้ทางถึงปลายทาง อุปกรณ์ตวัส าคญัท่ี
น ามาใชเ้ป็นตวัให้ก าเนิดความถ่ี ไดแ้ก่ ขดลวด (L) และตวัเก็บประจุ (C) โดยน าอุปกรณ์ทั้งสองชนิดมาต่อวงจร
ร่วมกนัในแบบขนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  อธิบายการส่ือสารโดยใชค้ล่ืนวิทยุ ได ้

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

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

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3 ฝึกหดัทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุAM ชนิด DSB ได ้
1. วิธีการประเมิน              :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน     :    ฝึกหดัทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุAM ชนิด DSB จะได ้1 คะแนน 

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

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  ฝึกหดัทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุFM ได ้
1. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    ฝึกหดัทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุFM  ได ้จะได ้ 1 คะแนน 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6  ฝึกหดัทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุPM ได ้
1. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    ฝึกหดัทกัษะรับและส่งคลื่นวิทย ุPM ได ้จะได ้ 1 คะแนน                                        

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 7  ฝึกหดัทกัษะรับและส่งคล่ืนวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ ได ้
1. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    ฝึกหดัทกัษะรับและส่งคล่ืนวทิย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์ ได ้จะได ้ 2 

คะแนน 
 
 



• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 8  ฝึกหดัทกัษะเขา้รหสัสเตริโอของเคร่ืองส่งวิทย ุFM สเตริโอ ได ้
1. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    ฝึกหดัทกัษะเขา้รหสัสเตริโอของเคร่ืองส่งวิทย ุFM สเตริโอ ได ้จะได ้ 2 

คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัด  หน่วยท่ี  3 
 

ตอนที่ 1 เขียนเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 

1. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้ดีของการส่ือสารโดยใชค้ล่ืนวิทย ุ 
ก. ประหยดัทั้งเวลา และค่าใชจ้่าย  
ข. ส้ินเปลืองสายส่งสัญญาณนอ้ยลง  
ค. ส่งขอ้มูลข่าวสารไปแต่ละคร้ังไดจ้ านวนมาก   
ง. ส่งขอ้มูลข่าวสารไปไดใ้นระยะทางไกลมากขึ้น  

2. ระบบการส่ือสารดว้ยคล่ืนวิทยปุระกอบดว้ยส่วนประกอบหลกัท่ีส าคญัอะไรบา้ง  
ก. ขอ้มูลข่าวสาร เคร่ืองส่งวิทย ุเคร่ืองรับวิทย ุคล่ืนพาห์  
ข. ขอ้มูลข่าวสาร เคร่ืองส่งวิทย ุเคร่ืองรับวิทย ุ  
ค. เคร่ืองส่งวิทย ุเคร่ืองรับวิทย ุคล่ืนพาห์  
ง. เคร่ืองส่งวิทย ุเคร่ืองรับวิทยุ  

3. การส่ือสารคล่ืนวิทยจุากเคร่ืองส่งวิทยเุป็นชนิดคล่ืนต่อเน่ือง คล่ืนท่ีส่งออกไปมีลกัษณะใด  
ก. ส่งคล่ืนวิทยอุอกไปอยา่งเดียวส่งและหยดุส่งเป็นช่วง  
ข. ส่งคล่ืนวิทยอุอกไปอยา่งเดียวอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา  
ค. ส่งคล่ืนวิทยผุสมคล่ืนเสียงออกไป ส่งและหยดุส่งเป็นช่วง  
ง. ส่งคล่ืนวิทยผุสมคล่ืนเสียงออกไปอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา  

4. ภาคบฟัเฟอร์ในเคร่ืองส่งวิทย ุท าหนา้ท่ีอะไร  
ก. ป้องกนัและก าจดัสัญญาณรบกวนท่ีเกิดขึ้นในเคร่ืองส่งวิทย ุ 
ข. เพ่ิมความถ่ีให้สูงมากขึ้นแบบทวีคูณอยูใ่นค่าความถ่ีตามตอ้งการ  
ค. ขยายสัญญาณเสียงท่ีส่งมาจากไมโครโฟนให้มีระดบัความแรงมากขึ้น  
ง. ขยายความถ่ีวิทยแุละป้องกนัสัญญาณรบกวนไม่ให้เขา้ไปภาคก าเนิดความถ่ีวิทย ุ 

5. เคร่ืองส่งวิทยชุนิดแถบขา้งดา้นเดียว เป็นการส่งคล่ืนวิทยอุอกไปลกัษณะใด  
ก. AM      ข. FM  
ค. AM ชนิด SSB     ง. FM ชนิด SSB  

 

6. เคร่ืองส่งวิทยชุนิดใดท่ีมีการผสมสัญญาณคล่ืนพาห์ในการท างานมากกว่า 1 คร้ัง  
ก. SSB     ข. PM 

ค. FM     ง. AM  
7. ภาคพรีเอมฟาซิสในเคร่ืองส่งวทิยทุ  าหนา้ท่ีอะไร 

ก. ขยายความแรงของคล่ืนเสียงให้แรงมากขึ้น 

ข. ควบคุมความถ่ีวิทยใุห้มีระดบัความแรงคงท่ี 

ค. ขยายความแรงของคล่ืนพาหะให้แรงมากขึ้น 

ง. เพ่ิมความแรงคล่ืนเสียงในช่วงความถ่ีสูงให้แรงมากขึ้น 

 



8. คล่ืนเสียงท าให้เคร่ืองส่งวิทย ุFM โดยออ้มเปล่ียนแปลงความถ่ีคล่ืนพาห์ไปขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  
ก. คล่ืนเสียงช่วงลบผสมท าให้คล่ืนพาห์มีความถ่ีสูงขึ้น  
ข. คล่ืนเสียงช่วงบวกผสมท าให้คล่ืนพาห์มีความถ่ีสูงขึ้น  
ค. คล่ืนเสียงเปล่ียนจากเฟสบวกเป็นเฟสลบคล่ืนพาห์มีความถ่ีสูงขึ้น 

ง. คล่ืนเสียงเปล่ียนจากเฟสลบเป็นเฟสบวกคล่ืนพาห์มีความถ่ีสูงขึ้น  
9. ภาคท างานอะไรท่ีถูกเพ่ิมเขา้ไปในเคร่ืองส่งวิทยใุห้สามารถท างานในระบบ FM สเตริโอได ้ 

ก. ทวีคูณความถ่ีขึ้น    ข. เขา้รหสัเตอริโอ  
ค. พรีเอมฟาซิส     ง. บฟัเฟอร์  

10. สัญญาณเบด็เสร็จสเตริโอส่งออกมาจากเคร่ืองส่งวิทย ุFM สเตริโอ สัญญาณเสียงส่วนใดคือสัญญาณโมโน  
ก. L + R       ข. 19 kHz  
ค. 38 kHz     ง. 38 kHz แถบขา้ง L - R  

 

ตอนที่ 2 อธิบายให้ไดใ้จความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

 

1. อธิบายหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทย ุAM ชนิด DSB มาให้เขา้ใจ พร้อมวาดรูปประกอบ       
2. อธิบายหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทย ุAM ชนิด SSB มาใหเ้ขา้ใจ พร้อมวาดรูปประกอบ         
3. อธิบายหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทย ุFM มาให้เขา้ใจ พร้อมวาดรูปประกอบ       
4. อธิบายหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทย ุPM มาให้เขา้ใจ พร้อมวาดรูปประกอบ       
5. อธิบายหลกัการรับและส่งคล่ืนวิทย ุFM สเตริโอมลัติเพลกซ์มาให้เขา้ใจ พร้อมวาดรูปประกอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ใบงานใบงาน  
33  

วงจรวงจรผสมคล่ืผสมคล่ืนแบบ นแบบ AAMM  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. เตรียมออสซิลโลสโคปให้พร้อมใชง้านวดัความถ่ีของวงจรผสมคล่ืนแบบ AM ได ้

2. แสดงวิธีวดัหาความถ่ีจากวงจรผสมคล่ืนแบบ AM ดว้ยออสซิลโลสโคปได ้  
3. แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 

1. IC เบอร์ AD633JN หรือ AD633AN     1 ตวั     
2. มลัติมิเตอร์ชนิดเขม็ หรือดิจิทลัมลัติมิเตอร์    1 เคร่ือง 
3. แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดปรับค่าได ้0 - 30 V  2 เคร่ือง 
4. เคร่ืองก าเนิดสัญญาณหลายแบบ     2 เคร่ือง 
5. ออสซิลโลสโคปชนิด 2 เส้นภาพพร้อมสายโพรบ   1 เคร่ือง 
6. แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร     1 ชุด 

 

ล าดับข้ันการทดลอง  
 

 1. ประกอบวงจรตามรูปที่ 3.1  
 

CH1 CH2

            

                           

                           

1 8
7

6

54

3

2

OSCAF

OSCRF

AD633JN

1

2

3VOU1

+12 V

-12 V
 

 

รูปท่ี 3.1 วงจรมอดูเลตแบบ AM 

 2. ปรับเคร่ืองก าเนิดสัญญาณหลายแบบเคร่ืองท่ี 1  ก าเนิดความถ่ีเสียง (OSCAF) ไปท่ีต าแหน่งคล่ืนไซน์ ปรับความถ่ี
ไวท่ี้ 1 kHz ปรับความแรงของคล่ืนเสียงท่ีส่งออกให้ได ้4 VP-P  
 3. ปรับเคร่ืองก าเนิดสัญญาณหลายแบบเคร่ืองท่ี 2  ก าเนิดความถ่ีวิทยุ (OSCRF) ไปท่ีต าแหน่งคล่ืนไซน์ ปรับความถ่ี



ไวท่ี้ 20 kHz ปรับความแรงของคล่ืนวิทยท่ีุส่งออกให้ได ้6 VP-P  
 4. ปรับแต่งออสซิลโลสโคปให้พร้อมใช้งาน น าออสซิลโลสโคป CH1 วดัท่ีต าแหน่ง  เทียบกับกราวด์ (วดั
ความถ่ีเสียง) และออสซิลโลสโคป CH2 วดัท่ีต าแหน่ง  เทียบกบักราวด ์(วดัความถ่ีวิทย)ุ     
 5. จ่ายแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า 12 V เขา้วงจร  สังเกตบนจอออสซิลโลสโคปมีรูปคล่ืน สัญญาณเกิดขึ้นหรือไม่ หาก
ยงัไม่เกิดให้ตรวจสอบการต่อวงจรให้ถูกตอ้งอีกคร้ัง ทดสอบจนกว่าจะเกิดรูปคล่ืนสัญญาณ  
 6. ปรับแต่งออสซิลโลสโคปจนสามารถดูรูปสัญญาณไดช้ดัเจน ของแต่ละความถ่ีท่ีวดัค่า อ่านค่าสัญญาณทั้งความแรง
และเวลาไดง้่าย วดัรูปคล่ืนสัญญาณ ระดบัความแรงสัญญาณ และเวลาท่ีเกิดคล่ืนใน 1 รอบคล่ืนท่ีต าแหน่ง  และ  บนัทึก
ค่าต่างๆ และรูปร่างสัญญาณไวใ้นรูปท่ี 3.2 ต าแหน่ง  และ  ให้ชดัเจน มีต าแหน่งสัมพนัธ์กนัตามค่าท่ีวดัได ้     

 

ต าแหน่งท่ี 

 

(OSCA

F) 

VOLTS/DIV = ..................... 
TIME/DIV = ........................ 
แรงดนัไฟฟ้า = ..................... VP-P 

เวลา 1 รอบคล่ืน (t) = ................ 
 

0

0

0

 

ต าแหน่งท่ี 

 

(OSCR

F) 

VOLTS/DIV = ..................... 
TIME/DIV = ........................ 
แรงดนัไฟฟ้า = ..................... VP-P 

เวลา 1 รอบคล่ืน (t) = ................ 
 

ต าแหน่งท่ี 

 

(VO) 

VOLTS/DIV = ..................... 
TIME/DIV = ........................ 
แรงดนัไฟฟ้า = ..................... VP-P 

เวลา 1 รอบคล่ืน (t) = ................ 
 

 

รูปท่ี 3.2 สัญญาณความถ่ีวดัไดด้ว้ยออสซิลโลสโคป 
 

 7. ยา้ยออสซิลโลสโคป CH2 วดัท่ีต าแหน่ง  ไปวดัท่ีต าแหน่ง  VO เทียบกบักราวด ์(วดัความถ่ีพาห์คล่ืนผสม)     
 8. ปรับแต่งออสซิลโลสโคปจนสามารถดูรูปสัญญาณไดช้ดัเจน ของความถ่ีวดัค่าท่ีต าแหน่ง  อ่านค่าสัญญาณทั้งความ
แรงและเวลาไดง้่าย วดัรูปคล่ืนสัญญาณ ระดบัความแรงสัญญาณ และเวลาท่ีเกิดคล่ืนใน 1 รอบคล่ืนท่ีต าแหน่ง  บนัทึกค่า
ต่างๆ และรูปร่างสัญญาณไวใ้นรูปท่ี 3.2 ต าแหน่ง  ให้ชดัเจน และมีต าแหน่งสัมพนัธ์กนัตามค่าท่ีวดัได ้     
 

สรุปผลการทดลอง 
 

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

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

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

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

 



ค าถามและการวิเคราะห์ 
 

 1. ความถ่ีท่ีก าเนิดขึ้นมาในวงจรตามรูปท่ี 3.1  แต่ละต าแหน่งเป็นอยา่งไร เป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ สัญญาณท่ีวดัได้
จุดท่ี 3 เป็นการมอดูเลตแบบใด    
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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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