
ระบบวิทยุ
และระบบโทรทศัน์

บทท่ี 5



การส่งกระจายเสยีงเป็นการส่งสญัญาณเสยีงผ่านคลืน่เสยีง

และคลืน่วทิยุ

ระบบวทิยุ



คลื่นเสยีง (Sound Wave)

คลื่นเสยีง 

เป็นพลงังานชนิดหนึ่งทีเ่กิดจากการส ัน่สะเทอืนของวตัถทุี่เป็นตน้ก าเนิดเสยีง

นัน้ ๆ เมือ่วตัถเุกดิการส ัน่สะเทอืนก็จะเกดิเป็นคลืน่เสียงเดนิทางผ่าน

ตวักลางทีเ่ป็นสือ่ในการเคลือ่นที ่คอือากาศไปกระทบแกว้หู  แกว้หูจะท า

หนา้ทีร่บัคลืน่เสยีงแลว้ส่งไปยงัประสาทการไดย้นิ จงึท าให ้

เราไดย้นืเสยีงต่าง ๆ



ความดงั (Loudness)

ความดงัเสยีงเป็นความสูงของคลืน่เสยีงทีเ่รยีกว่า “แอมพลจูิด” (Amplitude)

มหีน่วยวดัเป็นเดซเิบล (Decibel; db) โดยปกตคินเราจะพูดดว้ยความดงั 60 db

ความถี่ (Frequency)

คอื จ านวนรอบของการส ัน่สะเทอืนต่อ 1 วนิาท ีโดยมหีน่วยวดัเป็นเฮริตซ์ (Hertz; Hz)

ช่วงความถีท่ีม่นุษยส์ามารถไดย้นิเสยีงจะอยู่ประมาณ 20-20,000 Hz

คลื่นเสยีง (Sound Wave)



คลื่นวทิยุ

มลีกัษณะเป็นคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึง่มชีื่อเรียกอกีอย่างหนึ่งวา่ 

“คลืน่พาห”์ (Carrier Wave) เนื่องจากเป็นตวัพาคลืน่เสยีงไปไกล ๆ 

เนื่องจากคลืน่เสยีงไมส่ามารถเดนิทางไปในระยะไกลได ้

คลื่นวทิย ุ(Radio Wave)



ลกัษณะการสง่สญัญาณคลื่น

สถานีวทิยุแต่ละแห่งจะอาศยัเครื่องส่งวทิยุซึง่มอีปุกรณว์งจรอเิลก็ทรอนิกส ์                 

ทีเ่รยีกว่า วงจร Oscillator เป็นแหลง่ผลติคลืน่วทิยุ จากนัน้คลืน่วทิยุก็จะแพร่

ไปในอากาศและเหนี่ยวน าใหเ้กดิพลงังานไฟฟ้าขึ้นทีส่ายอากาศของเครื่องรบัวทิยุ

ทีอ่ยู่ตามบา้น  เครื่องรบัวทิยุก็จะสามารถรบัคลืน่สญัญาณที่ทางสถานีส่งไปได ้



ความแตกต่างระหว่างคลืน่เสยีงกบัคลืน่วทิยุ

คลื่นเสยีง คลื่นวทิยุ

แหลง่ก าเนิดคลื่น 

เกดิจากการส ัน่สะเทอืนของวตัถุ เกดิจากการท างานของวงจรอเิลก็ทรอนิกส์

การเดินทางของคลื่น

ไม่สามารถเดนิทางไปในอากาศไดไ้กล

อาศยัคลืน่วทิยุพาไป  โดยผ่าน           

การบนัทกึเสยีง ไมโครโฟน เทป ซดีี

ความเร็วเท่ากบัความเร็วของแสง  

เดนิทางเร็วกวา่คลืน่เสยีง 900,000 เท่า

ความถี่คลื่น

มคีวามถีค่่อนขา้งต า่ มคีวามถีสู่งกว่าคลืน่เสยีง แบง่เป็นย่านความถีต่่าง ๆ 

ตามการใชง้าน เช่น FM AM SW



การสง่กระจายเสยีงแบบแอนะลอ็ก

AM (Amplitude Modulation) 

การผสมคลืน่เสยีงทีถ่กูแปลงใหเ้ป็นคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าแลว้น ามาผสมกบั

คลืน่วทิยุหรอืคลืน่พาห ์ท าใหค้วามกวา้งหรือแอมพลจูิดของคลืน่พาหสู์งๆ ต า่ๆ               

ตามลกัษณะของคลืน่เสยีงทีเ่ขา้ไปผสม

การส่งวทิยุกระจายเสยีงระบบเอเอม็ ใชส้่งท ัง้ในแถบความถีป่านกลาง

(Medium Frequency) คอื 300-3,000 กโิลเฮริตซ ์และความถีสู่ง

(High Frequency) คอื 3-30 เมกะเฮริตซ์



การสง่กระจายเสยีงแบบแอนะลอ็ก

ความแตกต่างของท ัง้สองช่วง 

1. กระจายเสยีงระบบเอเอม็แถบคลืน่ปานกลาง (Medium Wave; 

MW) เรยีกกนัท ัว่ไปว่า “คลืน่ยาว” ความถี ่550-1,600 กโิลเฮริตซ์

ส่งสญัญาณไดป้ระมาณ 105 ช่องสญัญาณ

2. กระจายเสยีงระบบเอเอม็แถบคลืน่ส ัน้ (Short Wave; SW)

เรยีกกนัท ัว่ไปว่า “คลืน่ส ัน้” ความถี ่2-26 เมกะเฮริตซ ์                                          

ส่งสญัญาณไดห้ลายรอ้ย ช่องสญัญาณ



การสง่กระจายเสยีงแบบแอนะลอ็ก

FM (Frequency Modulation)

เป็นการผสมคลืน่เสยีงเขา้กบัคลืน่วทิยุหรอืคลืน่พาห ์แลว้ความถีข่อง

คลืน่พาหจ์ะเปลีย่นไป ส่วนความกวา้งหรอืแอมพลจูิดจะคงที่

วทิยุกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ใชส้่งในแถบความถีสู่งมาก (VHF)

คอืช่วงความถีร่ะหวา่ง 88-108 เมกะเฮริตซ์ ในระบบนี้จะมกีารส่ายคลืน่ความถี ่               

ซึง่ตอ้งก าหนดไวไ้มใ่หม้ผีลต่อการเกดิเสยีงแทรกรบกวนสถานีขา้งเคียง



การสง่กระจายเสยีงแบบแอนะลอ็ก

ระบบ AM ระบบ FM

คณุสมบตัพิื้นฐาน

คณุภาพเสยีง ไม่ชดัเจน มเีสยีงรบกวน ชดัเจนมากกว่า

การครอบคลมุพื้นที่เป้าหมาย

ครอบคลุมพื้นทีก่วา้ง เนื่องจากใชก้ารแพร่

คลืน่ประเภทคลืน่พื้นดนิและคลืน่ฟ้า 

สญัญาณเดนิทาง สะทอ้นไปกบัผวิพื้นโลก

ไม่กวา้งไกล เนื่องจากใชก้ารแพร่คลืน่ประเภท

คลืน่ตรง การเดนิทางของคลืน่มลีกัษณะ

เกอืบเป็นเสน้ตรง ท าใหค้ลืน่เดนิทางไมไ่กล 

เหมาะกบัพื้นทีเ่มอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่น

การผ่านสิง่กดีขวาง ผ่านสิง่กีดขวางได ้ X

ความแตกต่างของการฟัง

ส่วนใหญ่เป็นคนในชนบท เปิดรบัขา่วสาร 

เพลง ละครวทิยุ

ส่วนใหญ่เป็นคนในเมอืง                 

เปิดรบัขา่วสาร เพลง



การสง่กระจายเสยีงแบบดิจทิลั

การสง่กระจายเสยีงระบบดิจทิลั 

(Digital Audio Radio Digital Audio Broadcasting)

หลกัการท างานของวทิยุกระจายเสยีงระบบดจิทิลั

อาศยัการส่งสญัญาณจากสถานีวทิยุไปไดห้ลายรายการพรอ้ม ๆ กนั

ในช่องความถีเ่ดยีวดว้ยการบบีอดัสญัญาณ

ใหม้ขีนาดเหมาะสมกบัแถบคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าทีม่อียู่อย่างจ ากดั



การสง่สญัญาณแบบดิจทิลั

1. การสง่สญัญาณภาคพื้นดิน 

- DRM (Digital Radio Mondiale) ส่งกระจายเสยีงในย่านความถีท่ีพ่ฒันาขึ้น

เพือ่ใชใ้นต่างประเทศ ออกแบบมาทดแทนระบบเอเอม็

- DAB (Digital Audio Broadcasting) ส่งกระจายเสยีงในย่านความถี ่UHF

- HD (High Definition Radio) ส่งกระจายเสยีงในย่านความถีเ่อเอม็                 

และเอฟเอม็



การสง่สญัญาณแบบดิจทิลั

2. การสง่สญัญาณผ่านดาวเทยีม (Satellite)

เป็นการส่งสญัญาณขึ้นไปยงัดาวเทยีมแลว้แพร่กระจาย

สญัญาณนัน้ลงมายงัเครื่องรบัดาวเทยีม ดาวเทยีมสือ่สารท าหนา้ทีร่บั

สญัญาณจากสถานีหน่ึงแลว้ขยายสญัญาณ จากนัน้ส่งสญัญาณซ า้ใน

ความถีท่ีแ่ตกต่างกนัส่งไปยงัอกีสถานีรบั หรอืพื้นทีต่่าง ๆ ไดท้กุทศิทาง 

จงึท าใหส้ถานีสามารถรบัสญัญาณดาวเทยีมนัน้ไดพ้รอ้มกนัท ัว่โลก

ขอ้ด ีคอืส่งสญัญาณไดท้ ัง้สญัญาณแอนะลอ็กและดิจทิลั



การสง่สญัญาณแบบดิจทิลั

ตวัอย่าง 

การถา่ยทอดสญัญาณวทิยุผ่านดาวเทยีมในรูปแบบ Radio 

Network จะมสีถานีครอบคลุมตามจงัหวดัใหญ่ๆ ท ัว่ประเทศ                     

แต่ละจดุจะส่งกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีมครอบคลุมไปอกี 4-5 จงัหวดั 

เช่น สถานีวทิยุ อ.ส.ม.ท.ยงิสญัญาณผ่านดาวเทยีมจากกรุงเทพฯ ไปลง

สถานีรบัทีเ่ชยีงใหม่หรอืขอนแก่น  สถานีวทิยุเชยีงใหม่หรอืขอนแก่น          

ก็จะเปลีย่นเป็นสญัญาณวทิยุและส่งกระจายเสยีงครอบคลุมไปยงั

บรเิวณตวัจงัหวดัหรอืพื้นทีใ่กลเ้คยีงต่อไป 



การสง่สญัญาณแบบดิจทิลั

3. การสง่กระจายเสยีงทางสาย 

เป็นการส่งผ่านเครอืขา่ยโทรศพัทแ์ละเครอืขา่ยคอมพวิเตอรห์รอื

อนิเทอรเ์น็ต โดยอาศยัสายน าส่งสญัญาณทีเ่ชื่อมต่อระหวา่งเครื่องส่งและ

เครื่องรบัทีใ่ชส้่งสญัญาณทางวทิยุและโทรทศัน์

1. สายเคเบลิ ใชส้่งสญัญาณวทิยุและโทรทศันท์างสาย

2. เสน้ใยแกว้น าแสง ใชใ้นการสือ่สารโทรคมนาคม เช่น เชื่อมต่อ

สญัญาณระหวา่งชมุสายโทรศพัทใ์ชเ้ชื่อมต่อกบัเครอืขา่ยทีใ่หบ้รกิารกบับา้นและ

ธุรกจิ

ตวัอย่างเช่น การรบัฟงัวทิยุจากอนิเทอรเ์น็ต



ระบบวทิยโุทรทศัน์

การส่งวทิยุโทรทศันเ์ป็นการส่งสญัญาณภาพและเสยีงดว้ยคลื่น

แมเ่หลก็ไฟฟ้าจากเครื่องส่งไปยงัเครื่องรบัโดยการส่งสญัญาณออกกอากาศ 

Broadcasting Television หรอืส่งไปตามสาย Cable Television

ระบบการส่ง จะส่งท ัง้ภาพและเสยีงไปออกทีส่ายอากาศเสน้เดยีวกนั 

แต่แยกคลืน่ เนื่องจากคลืน่ความถีภ่าพและเสยีงแตกต่างกนั



ระบบวทิยโุทรทศัน์

ภาพเกดิข้ึนไดอ้ย่างไร

ภาพทีป่รากฏในจอโทรทศันแ์ต่ละภาพนัน้ ประกอบดว้ยจดุหลาย ๆ จดุ

ต่อกนักลายเป็นเสน้ แลว้เสน้หลายๆ เสน้จะรวมกลายเป็นภาพ  โดยภาพที่เกดิ

เป็นเสน้นัน้จะเกดิจากดา้นบนไปดา้นลา่ง และจากซา้ยไปขวาทลีะเสน้จนเตม็จอ 

โดยจะเกดิเป็นเสน้เวน้เสน้ไปเรื่อยจนสุดจอ แลว้กลบัไปเริ่มทีเ่สน้ทีเ่วน้ไวจ้นครบ

จากบนมาลา่งอกีครัง้หนึ่งจนครบภาพ 



ประเภทของระบบวทิยโุทรทศัน์

1. ระบบ NTSC (National Television Standards Committee)  

525 เสน้ เป็นระบบโทรทศันส์รีะบบแรกทีใ่ชใ้นสหรฐัอเมริกา 

2. ระบบ PAL (Phase Alternation Line) 625 เสน้ เป็นระบบที่

พฒันามาจากระบบ NTSC ท าใหม้กีารเพี้ยนของสนีอ้ยลง

3. ระบบ SECAM (Sequential A Memory) 819 เสน้ 

4. ระบบเอชดทีวี ี(High Definition Television) 1,125 เสน้ เป็น

ระบบทีม่คีวามคมชดัสูง 



คณุภาพของระบบโทรทศัน์สใีนระบบต่าง ๆ

1. ระบบ NTSC เป็นระบบทีม่ขีอ้ดคีอื สามารถมองเหน็ภาพได ้30 ภาพ

ต่อวนิาท ีท าใหก้ารส ัน่ไหวของภาพนอ้ยลง ส่วนขอ้เสยีนัน้เกดิจากการทีเ่สน้

สแกนภาพมจี านวนนอ้ยหากใชจ้อภาพเครื่องรบัโทรทศันท์ีม่ขีนาดใหญ่รบัภาพ

จะท าใหร้ายละเอยีดภาพมนีอ้ย

2. ระบบ PAL เป็นระบบทีใ่หร้ายละเอยีดของภาพสูง ไม่มคีวาม

ผดิเพี้ยนของส ีแต่มขีอ้เสยีคือภาพทีม่องเหน็มคีวามส ัน่ไหวมากกว่าระบบ 

NTSC เนื่องจากมคีวามกวา้งของสญัญานภาพมากกว่า



3. ระบบ SECAM เป็นระบบทีไ่ม่มคีวามผดิเพี้ยนของส ีรายละเอยีดของภาพมี

คุณภาพสูง  ขอ้เสยี คอื ภาพจะมกีารส ัน่ไหวเหมอืนระบบ PAL ส่วนการตดัต่อภาพในระบบ

นี้ไม่สามารถท าได ้

4. ระบบ HDTV 

4.1 คุณภาพความคมชดัของภาพมคีวามคมชดัมาก 

4.2 คุณภาพของจอภาพจะมสีสีนัสดใสมากกวา่ภาพจากวทิยุโทรทศันร์ะบบ

ธรรมดาถงึ 10 เท่า ภาพมชีวีติชวีาและดูสมจรงิ

4.3 คุณภาพเสยีงดจิทิลั เป็นระบบเสยีงสเตอรโิอ ซึง่มช่ีองสญัญานเสียงรองรบั

หลายช่องทางใหคุ้ณภาพเสยีงทีช่ดัเจน

คณุภาพของระบบโทรทศัน์สใีนระบบต่างๆ



วทิยโุทรทศัน์ระบบดิจทิลั

ในยุคเริ่มตน้ทีม่กีารรบัส่งขอ้มลูระบบต่าง ๆ ท างานแบบแอนะลอ็กท ัง้หมด 

รวมถงึการส่งสญัญาณโทรทศัน ์ต่อมาเทคโนโลยทีางดา้นดจิทิลักา้วหนา้ขึ้นมา ท าใหเ้กดิ

การพฒันาและการขยายตวัของระบบสือ่สารขอ้มลูเป็นอย่างมาก จงึมกีารเริ่มน าเอา

เทคโนโลยดีจิทิลัเขา้ไปทดแทนแบบแอนะลอ็กเดมิ



คณุลกัษณะวทิยโุทรทศัน์ระบบดิจทิลั

1. คุณสมบตัขิองเทคโนโลยดีิจทิลั

1.1 ใหคุ้ณภาพการรบัส่งขอ้มลูทีเ่ท่ากนัหรอืดกีวา่แอนะลอ็ก

1.2 งา่ยต่อการบ ารุงรกัษา

1.3 เพิม่เตมิ ปรบัปรุง หรอืเปลีย่นแปลงความสามารถและบรกิารของระบบ

ไดง้า่ย

1.4 มคีวามเร็วในการรบัส่งขอ้มลูสูง

1.5 ทนต่อสญัญานรบกวนไดด้ี

1.6 เปลีย่นแปลงรูปแบบของสญัญานไปเป็นแบบมาตรฐานต่าง ๆไดง้า่ย

1.7 สญัญานดจิทิลัสามารถแทนไดด้ว้ยตวัเลข จงึน าไปท าการค านวณ                   

ทีซ่บัซอ้น ท าใหเ้กดิการบบีอดัขอ้มลูและการเขา้รหสัต่างๆได ้



2. การพฒันาเทคโนโลยวีทิยโุทรทศัน์แบบดิจทิลั

2.1 การส่งวทิยุโทรทศันร์ะบบดจิทิลั เป็นการส่งสญัญานออกอากาศ

หลายรายการในช่องเดยีวกนัดว้ยความถีเ่ดยีว โดยใชว้ธิบีบีอดัสญัญาณดจิทิลั

แต่ละรายการ เพือ่ใหเ้กดิการรวมสือ่ และใหบ้รกิารไดอ้ย่างหลากหลาย

2.2 การรบัวทิยุโทรทศันแ์บบดจิทิลั เมือ่สายอากาศรบัสญัญานรายการที่

ส่งมาจากสถานีโทรทศันไ์ปยงัเครื่องรบัระบบดจิทิลั เมือ่ไปถงึผูร้บัทีม่เีครื่อง

แยกสญัญาณ ก็จะเลอืกรบัรายการแต่ละรายการทีต่อ้งการ
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2.3 วทิยุโทรทศันร์ะบบดจิทิลัชนิดโตต้อบทนัท ีใหส้มาชกิหรือผูร้บั

ตดิต่อกบัสถานีหรอืศูนยบ์รกิารไดโ้ดยอตัโนมตัิ

2.4 การพฒันาการรบัส่งสญัญานวทิยุโทรทศันด์ว้ยระบบเอชดทีวี ี

(HDTV) ตอ้งใชค้ลืน่ความถีใ่นการส่งสญัญาณดาวเทยีม 

มากกวา่ 6 เมกะเฮริตซ ์ดว้ยเหตนุี้การรบัสญัญาณจงึตอ้งใชอ้ปุกรณ์

เครื่องรบัทีท่  าขึ้นมาเพือ่รองรบัระบบนี้โดยเฉพาะ
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