
 
 

บทท่ี 1 
หลักการสื่อสาร 

 
 หลักการสื่อสารท่ีสมบูรณ์ จะต้องมีผู้ส่งสารและผู้รับสาร เพ่ือทําหน้าท่ีในการสื่อสารระหว่าง
กันโดยผ่านช่องทางการสื่อสารหรือท่ีเรียกว่าตัวกลางเชื่อมต่อกันให้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
จากต้นทางไปยังปลายทางได้ ข้อมูลข่าวสารท่ีรับส่งถึงกันน้ันอาจเป็นสัญญาณภาพ เสียง หรือข้อมูล 
ซ่ึงจะต้องส่งจากต้นทางไปยังปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการลดทอนหรือสูญเสียของ
สัญญาณ หรือเกิดน้อยท่ีสุด ในการสื่อสารมีท้ังแบบมีสายและแบบไร้สาย โดยการสื่อสารแบบมีสาย
จะใช้สายนําสัญญาณเป็นตัวกลางในการสื่อสาร ส่วนการสื่อสารแบบไร้สายน้ันจะใช้อากาศเป็น
ตัวกลางในการสื่อสาร ซ่ึงในปัจจุบันน้ีการสื่อสารได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก จึงต้องศึกษาพ้ืนฐานของการ
สื่อสารไว้เพ่ือท่ีจะสามารถทําความเข้าใจเน้ือหาท่ีสูงข้ึนไปได้ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 ในบทน้ีกล่าวถึงหลักการสื่อสารท่ีประกอบไปด้วยเน้ือหาเก่ียวกับความหมายของการสื่อสาร
โทรคมนาคม ซ่ึงเป็นสิ่งแรกท่ีผู้ท่ีศึกษาเรื่องหลักการสื่อสารต้องทําความเข้าใจให้ตรงกัน  วิวัฒนาการ
ของระบบสื่อสารน้ันมีความเป็นมาอย่างไร และสิ่งสําคัญอีกอย่างหน่ึงก็คือ หลักการของคลื่นท่ีใช้ใน
การสื่อสารน้ันเกิดข้ึนได้อย่างไร และสามารถแพร่กระจายคลื่นวิทยุเพ่ือใช้ในการสื่อสารได้โดยวิธี
ใดบ้าง รวมถึงเทคโนโลยีทางการสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีการนํามาใช้ในปัจจุบัน ซ่ึงมีเน้ือหาดังน้ี 
 
ความหมายของการส่ือสารโทรคมนาคม 
 ในการศึกษาของการสื่อสารโทรคมนาคมน้ัน จะต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับความหมายและ
ความเป็นมาของการสื่อสารและโทรคมนาคม ให้มีความเข้าใจตรงกันก่อนท่ีจะศึกษาในเน้ือหาส่วน 
อ่ืน ๆ มีนักวิชาการให้ความหมายของการสื่อสารและโทรคมนาคม ไว้ดังน้ี 
 1.  ความหมายของการส่ือสาร 
  ไพโรจน์  ไววานิชกิจและกมล  เขมะรังษี (2539 : 1) ได้กล่าวว่า การสื่อสาร 
(Communication) หมายถึง  พฤติกรรม ข้ันตอน และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีทําให้สามารถส่งหรือแปล
ความหมายของข้อมูลข่าวสารได้  เป็นกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน  
  ชุติพร  อนุตริยะและคณะ  (2554 : 65) ได้กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายโอน
ข้อมูลระหว่างผู้ใช้หรือหน่วยการประมวลโดยใช้วิธีการท่ี  ตกลงกันไว้ล่วงหน้า เช่น โทรศัพท์        
รหัสมอร์ส สัญญาณควัน ธงสัญญาณ สัญญาณมือ เป็นต้น การสื่อสารเก่ียวข้องกับการนําเสนอ    
การถ่ายโอน การแปลผล และการประมวลผลข้อมูลระหว่างกลุ่มคน สถานท่ีและเครื่องจักร ท้ังน้ี
ความหมายท่ีถูกกําหนดให้กับข้อมูลจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงระหว่างการทํางานหรือการสื่อสาร  
  บรรจง  พลไชย  (2554 : 64) ได้กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร สัญลักษณ์หรือสาร จากบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงไปยังบุคคลอ่ืน โดยวิธีการพูด การแสดง
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ท่าทาง การใช้สัญลักษณ์หรือการเขียน เพ่ือถ่ายทอดข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้อีกฝ่ายหน่ึงได้
เข้าใจซ่ึงกันละกัน  
 จากผู้ท่ีให้ความหมายของคําว่า “การสื่อสาร” น้ัน สามารถสรุปได้ว่า เป็นการส่งข้อมูล
ระหว่างผู้รับและผู้ส่ง โดยมีรูปแบบท่ีกําหนดไว้ตายตัวเพ่ือให้สามารถสื่อสารกันได้ถูกต้อง อาจจะใช้
กระบวนการต่าง ๆ หรือสื่อท่ีเป็นช่องทางในการสื่อสาร 
 2.   ความหมายของโทรคมนาคม 
  มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของโทรคมนาคม ไว้ดังน้ี 
  โสภาพรรณ  นามวงศ์  (2550 : 94) ได้ให้ความหมาย โทรคมนาคม 
(Telecommunication) หมายถึง การส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของตัวอักษร ภาพ และเสียง    
จากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แปลงข้อมูลเป็นพลังงานไฟฟ้า เคลื่อนไหลไปตาม
ตัวกลางสื่อสัญญาณทางกายภาพ เช่น สายเคเบิลทองแดง สายเคเบิลใยแก้วนําแสง หรือโดยใช้
ตัวกลางสื่อสัญญาณไร้สาย เช่นคลื่นวิทยุแบบแพร่สัญญาณ คลื่นไมโครเวฟ การส่งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียม แสงอินฟราเรด โดยท่ีจุดส่งกับจุดรับจะอยู่ห่างไกลกัน โดยจะส่งถึงผู้รับเฉพาะคนใดคนหน่ึง
หรือผู้รับท่ัวไปก็ได้ เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ เป็นต้น  
  เกียรติศักด์ิ  ศรีพิมานวัฒน์  (2554 : 4) ได้กล่าวว่า โทรคมนาคม หมายถึง การสื่อสารท่ี
ช่วยลดระยะทางระหว่างบุคคลอุปกรณ์หรือระบบอัตโนมัติท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้สําหรับการส่ง
แพร่กระจายหรือนําพาด้วยวิธีการทางกลไฟฟ้าแสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือคุณสมบัติพิเศษอ่ืน ๆ 
ทางควอนตัมสําหรับการสื่อสัญญาณ สัญลักษณ์ ข้อความ เสียง ภาพหรือสื่อประสมให้ผู้รับ หรือระบบ
สามารถเข้าใจได้  
   พิสิฏฐ์  สินธุวงศานนท์  (2554 : 1) ได้กล่าวว่า โทรคมนาคม (Telecommunications) 
หมายถึง การสื่อสารข้อมูลระยะทางไกลในรูปแบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงในอดีตระบบ
โทรคมนาคมให้บริการในรูปแบบของสัญญาณเสียงผ่านสายโทรศัพท์ท่ีเรียกกันว่าสัญญาณในระบบ  
อะนาล็อก (Analog Signal) แต่ในปัจจุบันสัญญาณโทรคมนาคมกําลังจะกลายเป็นการถ่ายทอด
สัญญาณในรูปแบบดิจิตอล (Digital Signal) ท้ังหมด 
 สรุปได้ว่า การสื่อสาร และ โทรคมนาคม หมายถึง การสื่อสารเป็นการรับส่งข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน โดยกระบวนการหรือวิธีการท่ีมีการตกลงกันไว้เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารน้ันมี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนโทรคมนาคม จะเป็นการรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ท่ีมีกระบวนการแปลง
ข้อมูลข่าวสารเป็นรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสื่อสารกันได้ไกลข้ึน มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนโดยใช้เทคโนโลยี
มาช่วยในการสื่อสาร เราจึงเรียกรวมกันว่า การสื่อสารโทรคมนาคม น่ันเอง 
 
วิวัฒนาการของระบบส่ือสาร 
 การพัฒนาด้านการสื่อสารเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ได้มีความพยายามท่ีจะติดต่อและส่งข้อมูลระหว่าง
กันจากระยะทางไกล ๆ เพ่ือให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยําของข้อมูลข่าวสารท่ีจะ
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ส่งระหว่างกันและกัน จนทําให้มนุษย์สามารถประดิษฐ์คิดค้นวิธีการต่าง ๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันได้ท่ัวโลก ซ่ึงวิวัฒนาการของการสื่อสาร (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง.  2551 : 1) สามารถ
กล่าวโดยสรุปได้ดังน้ี 
 ปี พ.ศ. 2337 แซมมวล มอร์ส (Samuel F.B Morse) ได้ประดิษฐ์โทรเลขข้ึนมาโดยการใช้
สัญลักษณ์จุด (Dots) และขีด (Dashes) เป็นรหัสในการส่งข่าวสาร ซ่ึงแซมมวล มอร์ส ได้กําหนดให้
สัญลักษณ์จุดและขีดในรูปแบบแต่ง ๆ แทนตัวอักษรต่าง ๆ 
 โทรคมนาคม โดยท่ัวไปน้ันอยู่บนมูลเหตุพ้ืนฐานหลักสองด้าน คือ ภาษาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมสมัย ความหมายโดยรวมของสารานุกรมโทรคมนาคมไทย พ.ศ. 2551 คือ การสื่อสาร 
ท่ีช่วยลดระยะทางระหว่างบุคคล อุปกรณ์หรือระบบอัตโนมัติท่ีสร้างข้ึน เพ่ือใช้สําหรับการส่ง 
แพร่กระจายหรือนําพา ด้วยวิธีการทางกลไฟฟ้า แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือคุณสมบัติพิเศษอ่ืน ๆ 
ทางควอนตัมสําหรับการสื่อสัญญาณ ข้อความ เสียงภาพหรือสื่อประสมให้ผู้รับหรือระบบสามารถ
เข้าใจได้ ซ่ึงวิวัฒนาการของการโทรคมนาคมน้ันเริ่มต้นจากการใช้มนุษย์ เป็นผู้ส่งสารและพัฒนามา
เป็นการส่งสาร ด้วยสิ่งประดิษฐ์ จากธรรมชาติ โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น สัญญาณควัน สัญญาณไฟ 
หรือสัญญาณเสียง ซ่ึงมีขอบเขตจํากัด ดังน้ันมนุษย์จึงได้มีการพัฒนาและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ทางด้าน
โทรคมนาคมข้ึน เพ่ือก้าวข้ามขอบเขตน้ัน ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงทําให้เกิดเทคโนโลยี ท่ีใช้สําหรับการสื่อสาร
โทรคมนาคมข้ึนมากมาย ซ่ึงทําให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว และได้ระยะทางท่ีไกลมากข้ึน 
เริ่มต้นการพัฒนาจากการสื่อสารระหว่างบุคคล กลายเป็นการสื่อสารระดับเครือข่ายระหว่างประเทศ 
และและครอบคลุมท่ัวโลกในท่ีสุด (ชุติพร  อนุตริยะ และคณะ.  2554 : 2) 
 ปี พ.ศ. 2399 อันโตนิโอ เมอุชชี (Antonio Meucci) นักประดิษฐ์ชาวอิตาลีได้ประดิษฐ์
โทรศัพท์ข้ึนเป็นครั้งแรก 
 ปี พ.ศ. 2407 ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday) ได้ค้นพบพ้ืนฐานเบ้ืองต้นของหลักการ
วิทยุ โดยได้พบการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซ่ึงสามารถเดินทางผ่านอากาศได้ด้วยความเร็ว
แสง 3x108 เมตรต่อวินาที 
 ปี พ.ศ. 2430 เฮนริช รูดอล์ฟ เฮิร์ต (Hienrich Rudolph Hertz) ได้ค้นพบการเดินทางของ
คลื่น ต้องเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจึงจะสามารถเดินทางไปในอากาศได้ ซ่ึงได้นําทฤษฎีคลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าของเจมส์ แมกซ์เวล มาใช้ในการรับส่งวิทยุ 
 ปี พ.ศ. 2440 กูกลิเอลโม มาร์โคน่ี (Guglielmo Marconi) ได้ประดิษฐ์ระบบสื่อสารแบบ  
โทรเลขไร้สายชุดแรกข้ึนมา ซ่ึงสามารถผสมสัญญาณข้อมูลโทรเลขลงไปในคลื่นวิทยุ ซ่ึงทําให้สามารถ
ส่งข้อมูลได้ไกลข้ึน 
 ปี พ.ศ. 2463 ได้มีการเปิดการสื่อสารทางไกลระหว่างประเทศข้ึนเพ่ือการค้า โดยเป็นการ
ติดต่อระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส นอร์เวย์ ญ่ีปุ่น และเยอรมัน 
 ปี พ.ศ. 2474 ได้มีการต้ังสถานีโทรทัศน์ข้ึนท่ีตึกเอ็มไพร์สเตทและได้มีการทดลองส่งสัญญาณ
เป็นครั้งแรก 
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 ปี พ.ศ. 2497 บริษัทโซน่ีได้ผลิตเครื่องรับวิทยุแบบทรานซิสเตอร์ข้ึนจําหน่ายเป็นครั้งแรก 
 ปี พ.ศ. 2500 รัสเซียได้ส่งดาวเทียมชื่อ สปุตนิก (Sputnik) ข้ึนสู่อวกาศเป็นครั้งแรก และเป็น
จุดเริ่มต้นให้มนุษย์ได้พัฒนาศักยภาพในการสื่อสารให้มีความเจริญรุดหน้าข้ึนไปเรื่อย ๆ 
 จากวิวัฒนาการของระบบสื่อสารต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยการเริ่มต้นของการสื่อสารท่ี
อาศัยสื่อกลางท่ีเป็นสายนําสัญญาณสื่อสารระหว่างกันอันมีขีดจํากัดด้วยระยะทาง จนมีการค้นพบ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทําให้การสื่อสารสามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารโดยการแพร่กระจายคลื่นไปในอากาศ 
ทําให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไกลข้ึน ด้วยการสื่อสารระหว่างประเทศ และการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมในเวลาต่อมา 
 
หลักการของคล่ืนที่ใช้ในการส่ือสาร 
 จากประวัติและวิวัฒนาการของระบบสื่อสาร จะเห็นได้ว่า นักวิทยาศาสตร์ได้พยายาม
ประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือการสื่อสาร โดยสิ่งสําคัญท่ีจะใช้ในการสื่อสารได้นั้นก็คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ท่ีได้มี
การค้นพบและทําการทดลองใช้ในการสื่อสารจนประสบความสําเร็จ เพ่ือให้เข้าใจในการสื่อสารวิทยุ
มากข้ึนจึงต้องทําความเข้าใจหลักการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซ่ึงองค์ประกอบ
พ้ืนฐานเก่ียวกับไฟฟ้ากระแส ได้แก่ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ดังน้ี 
 1. ไฟฟ้ากระแส 
  ไฟฟ้ากระแสเป็นไฟฟ้าท่ีมีการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนอย่างต่อเน่ืองจากจุดหน่ึงไปยังอีก
จุดหน่ึง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง.  2551 : 45) คือ 
  1.1  ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) คือ กระแสไฟฟ้าท่ีมีทิศทางไหลไปใน
ทิศทางเดียวเสมอ คือ จะไหลจากข้ัวบวกไฟยังข้ัวลบเสมอ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ซ่ึงสัญญาณ 
ไฟฟ้ากระแสตรง แสดงได้ดังภาพท่ี 1.1  

 
ภาพท่ี 1.1  สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง 
ท่ีมา : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 46) 
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 1.2  ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) คือ กระแสไฟฟ้าท่ีมีการสลับ
สับเปลี่ยนข้ัวอยู่ตลอดเวลาอย่างสมํ่าเสมอ ทิศทางของกระแสไฟฟ้าจะสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่าง
ข้ัวบวกและข้ัวลบ เช่น ไฟฟ้าตามบ้านเรือน ไฟฟ้ากระแสสลับเกิดจากการหมุนขดลวดตัด
สนามแม่เหล็กเป็นผลให้กระแสไฟฟ้าไหลกลับไปกลับมา ซ่ึงรูปคลื่นของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับน้ัน 
จะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ดังภาพท่ี 1.2  

 
 

ภาพท่ี 1.2  สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ 
ท่ีมา : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 46) 
 
   1.2.1  ส่วนประกอบของไฟฟ้ากระแสสลับ เน่ืองจากสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับมีการ
เปลี่ยนแปลงในซีกบวกและลบ สลับกันไปมา เรียกว่า สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ ในการพิจารณารูป
สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับน้ันจะต้องมีส่วนประกอบท่ีสําคัญอยู่ 2 ส่วน (ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล.  
2552 : 17) คือ 
   1.2.1.1  คาบเวลา (Period) หมายถึง เวลาท่ีรูปคลื่นซายน์เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ ก่อนท่ีจะมีการเริ่มต้น
เปลี่ยนแปลงสัญญาณใหม่ ซ่ึงจะมีการนับเป็นรอบหรือไซเคิล (Cycle) ซ่ึงจะใช้สัญลักษณ์ T (Time)  
   1.2.1.2  ความถ่ี (Frequency) หมายถึง จํานวนของการเปลี่ยนแปลงของ
สัญญาณทางใด ๆ ในช่วงเวลาหน่ึงซ่ึงมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาที หรือท่ีเรียกว่า เฮิรตซ์ (Hz)  
 ความความสัมพันธ์ระหว่างคาบเวลาและความถ่ีพิจารณาได้จากสมการท่ี 1.1 ดังน้ี 
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 f  =   
1

T
 (1.1) 

  เม่ือ  T  คือ  คาบเวลา (Time : sec) 
   f คือ  ความถ่ี (Frequency : Hz) 
 
 ตัวอย่างท่ี 1.1  จงหาค่าความถ่ี เม่ือคลื่นมีคาบเวลา 2x10-3 วินาที 
 วิธีทํา  จากสมการท่ี 1.1 สามารถแสดงวิธีการคํานวณหาความถ่ี ได้ดังน้ี 
 

     f  = 
1

T
   

      = 
1

2×10-3  

    f = 500 Hz 
 
 ลักษณะของส่วนประกอบของสัญญาณคลื่นซายน์ประกอบไปด้วย แอมปลิจูดของสัญญาณ
ทางบวกและสัญญาณทางลบ ความยาวคลื่นในช่วง 1 ไซเคิล ในแกนของเวลา  
(ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล.  2552 : 178) ดังภาพท่ี 1.3 
 

 
 

ภาพท่ี 1.3  ส่วนประกอบของคลื่นซายน์ 
ท่ีมา : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 46) 
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 ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล (2552 : 178)  ได้ให้อธิบายองค์ประกอบของสัญญาณคลื่นซายน์ 
จากภาพท่ี 1.3 ไว้ดังน้ี 
 1.  แอมปลิจูด (Amplitude) คือ ระดับของสัญญาณ ท่ีมีขนาดความสูงจากยอดสูงสุด 
(สัญญาณทางบวก) ถึงตํ่าสุด (สัญญาณทางลบ) ของระดับสัญญาณไฟฟ้า  
 2.  ความยาวคลื่น (Wave Length) คือความยาวของสัญญาณคลื่นซายน์ จากจุดเริ่มต้น    

ไปถึงจุดสิ้นสุดใน 1 คาบเวลา ใช้เครื่องหมาย แลมด้า () มีหน่วยเป็นเมตร 
 3. ความเร็วของคลื่น (Velocity) คือ ความเร็วของคลื่นท่ีเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสง 
มีค่า 3x108 เมตร/วินาที 
 ความสัมพันธ์ความยาวคลื่นและความถ่ีในภาพท่ี 1.3 สามารถพิจารณาได้จากสมการ      
ทางคณิตศาสตร์ (ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล.  2552 : 178) ดังสมการท่ี 1.2 
 

        = 
v

f
  (1.2) 

 

  เม่ือ    คือ  ความยาวคลื่น (เมตร) 
   f คือ  ความถ่ี (Hz) 
   v  คือ ความเร็วคลื่น (3x108 เมตร/วินาที) 
 
 ตัวอย่างท่ี 1.2 จงหาค่าความยาวคลื่น () เม่ือคลื่นมีความถ่ี (f) เท่ากับ 100 MHz 
 วิธีทํา  จากสมการท่ี 1.2 สามารถคํานวณหาความยาวคลื่น ได้ดังน้ี 
 

        = 
v

f
   

      = 
3×108

1×106  

     = 3 เมตร 
 

 จากองค์ประกอบของไฟฟ้ากระแสสลับเราสามารถพิจารณาในการคํานวณหาความถ่ีได้ในเชิง
เวลาและความยาวคลื่นได้ โดยสัญญาณคลื่นซายน์ใน 1 รอบ (Cycle) จะอาศัยเวลาเป็นตัวกําหนด   
ถ้าเวลาน้อย ความถ่ีจะมาก ซ่ึงการท่ีคลื่นเดินทางครบ 1 รอบ โดยใช้เวลาน้อย ความยาวคลื่นจะน้อย
ด้วยเช่นกัน  ดังน้ันเราสามารถนําเอาองค์ประกอบของไฟฟ้ากระแสสลับมาใช้ในการอธิบายคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าได้ในหัวข้อถัดไป 
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 2.  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงในระบบสื่อสาร เพราะระบบสื่อสาร
ส่วนใหญ่จะอาศัยหลักการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีสามารถเดินทางไปในอากาศได้ จึงทําให้
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเป็นตัวพาสัญญาณข่าวสารไปได้ไกลมากข้ึน ซ่ึงสามารถอธิบายทฤษฎี     
ท่ีเก่ียวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ (ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล.  2552 : 12-15) ดังน้ี 
 3.1  กฎของแอมแปร์ (Ampere’s Law) เป็นกฎท่ีอธิบายถึงทิศทางของสนามแม่เหล็กท่ี
เกิดข้ึนรอบ ๆ ตัวนํา โดยจะมีทิศทางตามเข็มนาฬิกา ถ้าหากมองจากตัวนําและทิศทางของกระแส
ไหลออกจากจุดสังเกต ดังภาพท่ี 1.4  
 
 

 
ภาพท่ี 1.4  การเกิดสนามแม่เหล็กตามกฎของแอมแปร์ 
ท่ีมา : ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล  (2552 : 13) 
 
 3.2  กฎของฟาราเดย์ (Faraday’s Law) อธิบายไว้ว่า สนามแม่เหล็กท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตามเวลาจะทําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Electromotive Force : emf) ข้ึน โดยมีความสัมพันธ์ตาม
สมการ 
 

 emf   =  
-d�

dt
  (1.3) 

 
  เม่ือ  �  คือ ฟลักซ์แม่เหล็ก 
 
 3.3  กฎของเฟลมม่ิง (Flaming’s Law) หรือเรียกกันท่ัวไปว่า กฎมือซ้าย หรือ กฎมือขวา 
แล้วแต่การอธิบาย จากกฎน้ีกําหนดให้กางน้ิวชี้และน้ิวกลางทํามุมฉากกัน น้ิวโป้งจะชี้ข้ึนต้ังฉากกับ
น้ิวชี้และน้ิวกลาง น้ิวชี้แทนทิศทางของสนามแม่เหล็ก น้ิวกลางแทนทิศทางของกระแสไฟฟ้าและ
น้ิวโป้งแทนทิศทางของการเคลื่อนท่ี ถ้าใช้มือขวาจะเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของทิศทางของ



11 
 

สนามแม่เหล็ก ทิศทางของกระแสไฟฟ้า และทิศทางการเคลื่อนท่ีของตัวนําในไดนาโม หรือ          
เจนเนอเรเตอร์ แต่ถ้าใช้มือซ้ายจะเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวในมอเตอร์  
ดังภาพท่ี 1.5 
 

 
 
ภาพท่ี 1.5  การใช้กฎของมือซ้าย อธิบายกฎของเฟลมม่ิง 
ท่ีมา : ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล  (2552 : 14) 
 
 สรุปได้ว่า การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้เคลื่อนท่ีไปในอากาศ จะประกอบไปด้วย
ทิศทางของสนามแม่เหล็กและทิศทางของกระแสไฟฟ้าท่ีต้ังฉากกันและมีทิศทางการเคลื่อนท่ีต้ังฉาก
กับทิศทางท้ังสอง โดยสนามแม่เหล็กจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาทําให้เกิดเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า
รอบขดลวดตัวนํา  
 3.   การส่งและรับสัญญาณคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
  เม่ือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดข้ึน เราสามารถส่งและรับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าน้ีได้โดย
อาศัยวงจรจูน (Tune Circuit) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า วงจรรีโซแนนซ์ (Resonance Circuit) ท่ี
ประกอบไปด้วยตัวเก็บประจุและตัวเหน่ียวนํามาต่อขนานกัน (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง.  2551 : 48-
49) ดังภาพท่ี 1.6 

 
 
ภาพท่ี 1.6 วงจรจูน 
ท่ีมา : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 49) 
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 จากวงจรจูนในภาพท่ี 1.6 เม่ือตัวเก็บประจุได้รับการชาร์จประจุเต็มแล้วและนํามาต่อเข้ากับ 
ตัวเหน่ียวนําไฟฟ้าก็จะทําให้ประจุไฟฟ้าในวงจรเกิดการเคลื่อนท่ีไปมา นํามาเขียนเป็นสมการได้ 
ดังสมการท่ี 1.4 

 f   =  
1

2�√LC
   (Hz) (1.4) 

 
 จากสมการ เราสามารถหาความถ่ีของวงจรโดยการคํานวณหาค่าของ L และ C ได้จากสมการ
ท่ี 1.5 และ 1.6 (ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล.  2552 : 21) ดังน้ี 
 

  L  =  
1

4�2f2C
   (Henry) (1.5) 

 

  C  =  
1

4�2f2L
  (Farad) (1.6) 

 
 สรุปได้ว่า การสื่อสารจะอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีแพร่กระจายไปในอากาศโดยอาศัย    
วงจรจูน หรือวงจรรีโซแนนซ์ท่ีความถ่ีนั้น ๆ ซ่ึงประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 2 ตัว คือ ตัวเก็บประจุและ 
ตัวเหน่ียวนํา นํามาคํานวณหาความถ่ีรีโซแนนซ์ 
 4.  แถบความถ่ีคล่ืนวิทยุ 
 คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีสูงมาก จะอยู่ในช่วงความถ่ี 10 kHz            
ถึง 300 GHz ซ่ึงเป็นช่วงความถ่ีท่ีมนุษย์ไม่สามารถได้ยิน คลื่นวิทยุแต่ละชนิดจะแบ่งตามความถ่ีแต่ละ
ช่วงซ่ึงมีชื่อเรียกต่างกัน (ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล.  2552 : 177) ดังตารางท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 รายละเอียดของแถบความถ่ีคลื่นวิทยุ 
 

ความถี่ ความยาวคลื่น ชื่อย่านความถี ่ สายนําสัญญาณ การใช้งาน 
3Hz - 30kHz 108 - 104 เมตร Very Low Frequency  

: VLF 
สายคู่ธรรมดา เสียงดนตร ี

ระบบโทรศัพท์  
ระบบสื่อสารข้อมลู 

30 - 300kHz 104 - 103 เมตร Low Frequency  
: LF 

สายคู่ธรรมดา ระบบเดินเรือ ระบบ 
สื่อสารในสายส่งไฟฟ้า 

300 - 3MHz 103 - 102 เมตร Medium Frequency  
: MF 

สายโคแอคเชียล ระบบกระจายเสียงวิทยุ 
AM 

3 - 30MHz 102 - 10 เมตร High Frequency  
: HF 

สายโคแอคเชียล วิทยุ CB 
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ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 
 

ความถี่ ความยาวคลื่น ชื่อย่านความถี ่ สายนําสัญญาณ การใช้งาน 
30 - 300MHz 10 - 1 เมตร Very High Frequency  

: VHF 
สายโคแอคเชียล ระบบโทรทัศน์ VHF วิทยุ 

FM วิทยุสมัครเล่น ระบบ
ควบคุมจราจรทางอากาศ 

300 - 3GHz 100 - 10 

เซนติเมตร 
Ultra High 
Frequency : UHF 

ท่อนําคลื่น ระบบโทรทัศน์ UHF 
เรดาร ์

3 - 30GHz 10 - 1 
เซนติเมตร 

Super High 
Frequency : SHF 

ท่อนําคลื่น เรดาร์ ดาวเทียม  
และการสื่อสารอวกาศ 

30 - 300GHz 100 - 10 
มิลลเิมตร 

Extremely High 
Frequency : EHF 

ท่อนําคลื่น วิทยุดาราศาสตร ์

 
ท่ีมา : ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล  (2552 : 177) 
 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีองค์ประกอบเช่นเดียวกับไฟฟ้า
กระแสสลับท่ีประกอบไปด้วยคาบเวลาและความถ่ี เม่ือนํามาพิจารณาในเชิงความยาวคลื่นซายน์จะมี
องค์ประกอบท่ีเก่ียวกับความเร็วคลื่นท่ีมีความเร็วเท่ากับแสง ซ่ึงเม่ือคลื่นถูกส่งออกไปในอากาศโดย
อาศัยหลักการเหน่ียวนําจะเรียกว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีทิศทางการเคลื่อนท่ีของสนามแม่เหล็ก
และกระแสไฟฟ้าตามกฎมือซ้าย และเม่ือการรับส่งคลื่นวิทยุจะอาศัยวงจรจูนหรือวงจรเรโซแนนซ์ท่ี
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 2 ตัว คือ L และ C ท่ีทําหน้าท่ีในการผลิตความถ่ีและกรองความถ่ี โดยการ
ใช้งานความถ่ีวิทยุสามารถแบ่งได้ตามแถบความถ่ีวิทยุและการใช้งาน โดยแต่ละแถบความถ่ีวิทยุจะมี
ชื่อเรียกตามค่าความถ่ีและความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุนั้น ๆ  
 
การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ 
 ประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณเป็นสิ่งท่ีสําคัญในระบบการสื่อสาร ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณน้ันนอกจากภาครับและภาคส่งจะดีแล้ว ยังข้ึนอยู่กับลักษณะ      
การเดินทางของคลื่น ลักษณะของการกระจายคลื่น ตัวกลางและสื่อนําสัญญาณอีกด้วย ดังน้ัน     
การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ สามารถอธิบายได้ (เกียรติศักด์ิ  ศรีพิมานวัฒน์.  2554 : 243-246) ดังน้ี 
 1.  ลักษณะการเดินทางของคล่ืน  
  คลื่นวิทยุท่ีส่งจากสายอากาศภาคส่งไปยังสายอากาศภาครับน้ัน มีลักษณะการเดินทาง
หลายชนิด คือ อาจเป็นคลื่นตรง (Direct Wave) คลื่นสะท้อนจากพ้ืนดิน (Ground-Reflected 
Wave) คลื่นสะท้อนจากชั้นบรรยากาศ (Ionosphere-Reflected Wave) หรือคลื่นท่ีเดินทางตาม   
ผิวโลก (Surface Wave) ดังน้ี 
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  1.1   ลักษณะการเดินทางของคลื่นสั้น คลื่นวิทยุท่ีเป็นคลื่นสั้นน้ัน ระยะทางระหว่าง
สายอากาศภาคส่งกับสายอากาศภาครับมีค่าน้อยมาก ลักษณะการเดินทางของคลื่นย่านความถ่ี     
สูงมาก (Very High Frequency : VHF) และย่านความถ่ีสูงย่ิง (Ultra High Frequency : UHF) 
เป็นคลื่นตรงท่ีส่งสัญญาณตรงจากสายอากาศภาคส่งไปยังสายอากาศภาครับ หรือคลื่นสะท้อนจาก
พ้ืนดินท่ีส่งคลื่นออกจากสายอากาศภาครับ ดังภาพท่ี 1.7 
 

 
ภาพท่ี 1.7  การเดินทางของคลื่นตรง และคลื่นสะท้อนจากพ้ืนดิน 
ท่ีมา : เกียรติศักด์ิ  ศรีพิมานวัฒน์  (2554 : 243)  
 
  คลื่นท่ีเดินทางตามผิวโลก (กรณีสายอากาศมีความสูงไม่มากนัก) จัดรวมอยู่กลุ่มเดียวกัน 
เรียกว่าคลื่นดิน (Ground Wave) หรือคลื่นโทรโปสเฟียร์ (Tropospheric Wave) ซ่ึงเป็นคลื่นท่ี
ข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ (การเปลี่ยนแปลงน้ีส่วนใหญ่เกิดข้ึนมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบของสายอากาศ) ทําให้เกิดความเข้มของสนามไฟฟ้าทางด้านรับมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างย่ิงข้ึนในย่านความถ่ีสูงย่ิง (UHF) และย่านความถ่ีสูงมาก (VHF) น้ันเกิด
การหักเห (Refraction)  การสะท้อน (Reflection) และการดูดกลืน (Absorption) ดังน้ันคลื่นวิทยุ
ในย่านความถ่ีสูงมากและย่านความถ่ีสูงย่ิง ถูกเรียกว่าคลื่นโทรโปสเฟียร์มากกว่าคลื่นดิน  
ดังภาพท่ี 1.8 
 

 
 
ภาพท่ี 1.8  การเดินทางของคลื่นท่ีเดินทางตามผิวโลก หรือคลื่นดิน   
ท่ีมา : เกียรติศักด์ิ  ศรีพิมานวัฒน์  (2554 : 243) 
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  สําหรับคลื่นสั้นในกรณีท่ีระยะทางระหว่างสายอากาศภาคส่งและภาครับมีค่ามากน้ันคลื่น
ทํามุมค่าหน่ึงกับพ้ืนดิน และคลื่นท่ีหันเข้าหาบรรยากาศน้ัน สะท้อนกลับท่ีบรรยากาศชั้นไอโอโนส-
เฟียร์ (Ionosphere) หรืออาจหักเหกลับมายังสายอากาศภาครับ ดังภาพท่ี 1.9 
 

 
 

ภาพท่ี 1.9  การเดินทางของคลื่นไอโอนโสเฟียร์ 
ท่ีมา : เกียรติศักด์ิ  ศรีพิมานวัฒน์  (2554 : 244) 
 
  คลื่นสั้นมีการเดินทางแบบคลื่นท่ีเดินทางตามผิวโลกและคลื่นไอโอโนสเฟียร์ในระยะทางท่ี
ใกล้และไกลตามลําดับ แต่เน่ืองด้วยคลื่นท่ีเดินทางตามผิวโลกเกิดการลดทอนกําลัง (Attenuation) 
มาก โดยท่ัวไปจึงส่งสัญญาณคลื่นสั้นเดินทางแบบคลื่นไอโอโนสเฟียร์แทน ดังภาพท่ี 1.10 
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ภาพท่ี 1.10  การเดินทางเป็นเส้นตรงในไอโอโนสเฟียร์ 
ท่ีมา : เกียรติศักด์ิ  ศรีพิมานวัฒน์  (2554 : 244) 
 
  สําหรับระยะทางสูงสุดคลื่นวิทยุย่านความถ่ีสูงมาก ซ่ึงเป็นคลื่นสั้นประเภทหน่ึงมีค่า
เท่ากับความยาวของเส้นระยะสายตาสูงสุดระหว่างสายอากาศภาคส่งกับสายอากาศภาครับ (Line of 
Sight) เหมาะสําหรับการใช้งานการสื่อสารระบบวิทยุเอฟเอ็ม (Frequency Modulation : FM)    
การส่งสัญญาณแพร่ภาพโทรทัศน์ และการสื่อสารในการเดินเรือ เป็นต้น 
  1.2  ลักษณะการเดินทางของคลื่นปานกลาง ลักษณะของการเดินทางของคลื่นปานกลาง
ในกลางวันเป็นคลื่นท่ีเดินทางตามผิวโลก ส่วนในเวลากลางคืนมีท้ังคลื่นท่ีเดินทางตามผิวโลกและคลื่น
ท่ีสะท้อนจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ ซ่ึงโดยท่ัวไปอยู่ในย่านความถ่ีปานกลาง (Medium 
Frequency : MF) 300 ถึง 3,000 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) เหมาะสําหรับการเสื่อสารด้านระบบการ    
เตือนภัยทางทะเล ระบบคลื่นวิทยุสมัครเล่น (Amateur Radio) และการออกอากาศระบบคลื่นวิทยุ
เอเอ็ม (Amplitude Modulation : AM) 
  1.3  ลักษณะของการเดินทางคลื่นยาว การเดินทางของคลื่นยาวมีท้ังคลื่นท่ีเดินทางตาม
ผิวโลกและคลื่นสะท้อนจากชั้นบรรยากาศหรือคลื่นฟ้า (Sky Wave) สําหรับการสื่อสารระยะทางใกล้
และระยะไกลข้ึนอยู่กับค่าบ่ันทอนกําลังของคลื่น (Attenuation Constant) หากคลื่นยาวมีค่าความถ่ี
ตํ่ามาก ๆ เดินทางในลักษณะตามผิวโลก ค่าบ่ันทอนกําลังของคลื่นน้ันจะมีค่าน้อย ทําให้คลื่นสามารถ
เดินทางไปได้ในระยะทางท่ีไกล เหมาะสําหรับคลื่นท่ีมีย่านความถ่ีตํ่า (Low Frequency : LF) 30 ถึง 
300 กิโลเฮิรตซ์ และย่านความถ่ีสูง (High Frequency : HF) 3 ถึง 30 เมกะเฮิรตซ์ สําหรับการนําไป
ประยุกต์ใช้งานโดยท่ัวไปคลื่นยาวใช้งานในระบบวิทยุนําร่อง (Radio Navigational Aid) และระบบ
การสื่อสารกับเรือดํานํ้า คลื่นยาวน้ันสามารถเดินทางเข้าไปในนํ้าได้ลึกพอสมควร ดังน้ัน จึงสามารถ
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นํามาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเรือดํานํ้าได้ แต่ไม่สามารถส่งสัญญาณคลื่นจากเรือดํานํ้าท่ีดําอยู่ใต้น้ํา
ข้ึนมาได้ 
 2.  ลักษณะการแพร่กระจายคล่ืน 
  การเดินทางไปข้างหน้าของคลื่นวิทยุซ่ึงเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกเรียกว่า การแพร่ 
(Propagation) เน่ืองจากสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นแยกจากกัน     
ในการกระจายออกไปในทุกทิศทุกทาง ในการน้ีมีวิธีการหลายอย่างเพ่ือส่งคลื่นวิทยุไปยังสายอากาศ
ด้านรับ ซ่ึงอาจจัดแบ่งได้ (ไพโรจน์  ไววานิชกิจและกมล  เขมะรังษี.  2539 : 55) ดังน้ี 
 2.1  คลื่นดิน (Ground Wave) สัญญาณวิทยุนี้ถูกส่งใกล้กับพ้ืนดินและอยู่ในพ้ืนดิน 
 2.2  คลื่นผิวดิน (Surface Wave) สัญญาณวิทยุนี้จะถูกส่งเหนือผิวโลก โดยสว่นมาก
เป็นเส้นตรงไปยังสายอากาศด้านรับ 
 2.3  คลื่นฟ้า (Sky Wave) สัญญาณวิทยุจะถูกส่งข้ึนไปบนท้องฟ้า บางส่วนของพลังงาน
จะสูญเสียไป แต่บางส่วนของคลื่นฟ้าจะกลับลงมาบนพ้ืนโลกจากการสะท้อนและหักเหของคลื่นจาก    
ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ (Ionosphere) 

 3.  สายนําสัญญาณ 
 สายนําสัญญาณหรือสายส่งสัญญาณเป็นส่วนสําคัญในระบบสื่อสาร เพราะเป็นตัวกลาง  
ในการนําพาสัญญาณจากต้นทางไปยังปลายทางโดยท่ีสัญญาณจะต้องลดทอนน้อยท่ีสุด โดยสายส่ง
สัญญาณ (Transmission Line) คือ สายตัวนําสองเส้นท่ีเชื่อมต่อยู่ระหว่างเครื่องส่งหรือเครื่องรับกับ
สายอากาศ อาจเป็นไปได้ท่ีสายอากาศติดต้ังอยู่ห่างจากเครื่องส่งหรือเครื่องรับ ซ่ึงชนิดและลักษณะ
ของสายนําสัญญาณจะมีความแตกต่างกันตามการใช้งาน และตามย่านความถ่ีท่ีใช้ ซ่ึงสายนําสัญญาณ
สามารถแบ่งตามโครงสร้าง (ไพโรจน์  ไววานิชกิจและกมล  เขมะรังษี.  2539 : 35-37 และ ทีมงาน
สมาร์ทเลิร์นน่ิง.  2551 : 27-29) ดังน้ี 
 3.1 สายเด่ียว (Single Line) เป็นสายส่งสัญญาณเพียงเส้นเดียวท่ีต่อระหว่างเครื่องส่ง
และเครื่องรับ ซ่ึงสายส่งสัญญาณชนิดน้ีใช้งานได้ดีกับความถ่ีตํ่า ดังภาพท่ี 1.11 
 

 
 
ภาพท่ี 1.11  สายส่งสัญญาณแบบสายเด่ียว 
ท่ีมา : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 27) 
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 3.2  สายตีเกลียว (Twist Pair Line) เป็นสายส่งสัญญาณสองเส้นตีเกลียวตลอดสาย      
ซ่ึงสายส่งสัญญาณชนิดน้ีใช้งานได้ดีกับความถ่ีตํ่า ดังภาพท่ี 1.12 
 

 
 

ภาพท่ี 1.12 สายส่งสัญญาณแบบสายตีเกลียว 
ท่ีมา : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 28)  
 
 3.3 สายสองเส้นคู่ขนาน (Parallel Two-Wire Line) เป็นสายส่งสัญญาณสองเส้นวาง
ขนานกัน และวางห่างกันตลอดความยาวสาย ซ่ึงสายส่งสัญญาณชนิดน้ีใช้งานได้ดีกับความถ่ีตํ่า      
ดังภาพท่ี 1.13 

 
 

ภาพท่ี 1.13  สายส่งสัญญาณแบบสายสองเส้นคู่ขนาน 
ท่ีมา : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 28) 
 
 3.4 สายโคแอคเชียล (Coaxial Line) เป็นสายส่งสัญญาณท่ีมีเส้นลวดตัวนํา 1 เส้น 
แกนกลางหุ้มด้วยฉนวน โดยมีเส้นลวดชีลด์ถักรอบฉนวนท่ีหุ้มสายไฟและมีฉนวนชีลด์หุ้มรอบเส้นลวด
ท่ีถักอีกที สายส่งสัญญาณชนิดน้ีใช้งานได้ดีกับความถ่ีย่านสูง VHF และ UHF เพราะมีการสูญเสียจาก
การแพร่กระจายคลื่นตํ่า  ดังภาพท่ี 1.14 
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ภาพท่ี 1.14  สายโคแอคเชียล 
ท่ีมา : Sommer Cable RG213 50 Ohms  (1996 : 1)  
 
 สายโคแอคเชียลเป็นสายแบบไม่สมดุลเน่ืองจากมีการต่อลวดตัวนําท่ีเป็นตาข่ายเข้ากับกราวด์ 
และให้มีกระแสไหลในลวดตัวนําตรงกลาง การนําสายมาใช้กับสัญญาณความถ่ีสูงข้ึนในช่วงความถ่ี
วิทยุหรือเม่ือความยาวของสายนําสัญญาณมีขนาดเท่ากับหรือมากกว่าความยาวของคลื่น (Lamda : 

) สายตัวนําไม่เพียงแต่จะมีคุณสมบัติของความต้านทาน แต่จะเสมือนมีการต่อตัวนํา (Inductor) 
และตัวเก็บประจุ (Capacitor) เป็นโครงข่ายอยู่บนสายนําสัญญาณน้ันด้วย ท่ีความถ่ีสูง ๆ ตัวนํา
คู่ขนานจะปรากฏมีค่าอิมพีแดนซ์เชิงซ้อนเกิดข้ึน  โดยสายจะแสดงเป็นการต่ออนุกรมของตัวนํา และ
จะเสมือนมีการต่อตัวเก็บประจุขนานกันระหว่างตัวนําบนสายส่งสองเส้น ผลคือท่ีความถ่ีสูง ๆ สายส่ง
จะกลายเป็นวงจรกรองความถ่ีตํ่า (Low Pass Filter) หลาย ๆ ชุดต่อกัน 
 สายนําสัญญาณเม่ือนํามาใช้กับความถ่ีสูงดังกล่าวข้างต้น ก็จะมีค่าอิมพีแดนซ์ประจําตัวอยู่
เรียนกว่า คุณสมบัติของอิมพีแดนซ์ Z0 (Characteristic Impedance) ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับขนาดของสาย
และระยะต่าง ๆ  
 สายแบบคู่ขนานจะมีคุณสมบัติของอิมพีแดนซ์ ดังสมการท่ี 1.7 

 Z0  = 276 log �2S

D
� (1.7) 

 เม่ือ  S =  ระยะห่างระหว่างสายตัวนําคู่ขนานซ่ึงวัดจากจุดศูนย์กลางของตัวนําท้ังสองเส้น 
  D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนํา 
 สายแบบโคแอคเชียลจะมีค่าคุณสมบัติของอิมพีแดนซ์ ดังสมการท่ี 1.8 

 Z0  = 138 log �D

d
� (1.8) 

 เม่ือ  D =  เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดตัวนําท่ีเป็นแบบถักซ่ึงอยู่ด้านนอก 
  d = เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดตัวนําตันท่ีอยู่ด้านใน 
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 โดยปกติสายนําสัญญาณท่ัวไปจะมีค่าของคุณสมบัติอิมพีแดนซ์ Z0 คงท่ีค่าหน่ึง เช่น สายซ่ึง
ใช้กับโทรทัศน์ในอดีตท่ีเป็นสายคู่ขนาน 2 เส้น และมีฉนวนข้ันกลางจะมีค่าอิมพีแดนซ์ประมาณ 300 
โอห์ม สําหรับสายโคแอคเชียลโดยท่ัวไปจะมีค่าประมาณ 50 โอห์ม และ 75 โอห์ม สายโคแอคเชียล
โดยท่ัวไปมักมีชื่อชนิดข้ึนต้นด้วยตัวอักษร RG (Radio Guide) มีคุณสมบัติประจําสายคือค่า
อิมพีแดนซ์คุณสมบัติ ค่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ค่าการลดทอนของสัญญาณ มีหน่วยเป็น dB/100 
ฟุต สามารถจําแนกชนิดของสาย ค่าอิมพีแดนซ์ของสาย และการประยุกต์ใช้งาน ได้ดังตารางท่ี 1.2  
 
ตารางท่ี 1.2 คุณสมบัติของสายนําสัญญาณและการใช้งาน 
 

ชนิดสาย ค่าอิมพีแดนซ์คุณสมบัติ การประยุกต์ใช้งาน 
RG6/U 75 โอห์ม สายอากาศโทรทัศน์, สายของโทรทัศน์แบบเคเบิล 

สายอากาศความถ่ีสูง (HFs) 
RG11/U 75 โอห์ม สายอากาศความถ่ีสูงมาก (VHFs) 
RG58/U 50 โอห์ม สายอากาศความถ่ีย่านสาธารณะ (CB, Citizen Band) 
RG214/U 50 โอห์ม สายอากาศความถ่ีอัลตร้าไฮและไมโครเวฟ 

Twin Lead 300 โอห์ม สายอากาศโทรทัศน์ 
UTP 100 โอห์ม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
ท่ีมา : Coaxial Cable  (2011 : 1) 
 
 3.5  สายคู่มีกําบัง (Shield Pair Line) เป็นสายส่งสัญญาณท่ีมีสายตัวนํา 2 เส้น        
วางขนานกัน หุ้มด้วยฉนวนและหุ้มด้วยตัวนํา ทําเป็นชีลด์ซ้อนทับโดยรอบอีกอัน การชีลด์ก็เพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปภายนอก และป้องกันการรบกวนของ
สัญญาณไฟฟ้าจากภายนอก สายส่งชนิดน้ีใช้งานได้กับความถ่ีสูง ดังภาพท่ี 1.15 
 

 
 
ภาพท่ี 1.14  สายส่งสัญญาณไฟฟ้าแบบมีคู่สายกําบัง 
ท่ีมา : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 28) 
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 3.6 สายแบบท่อน (Strip Line) เป็นสายส่งสัญญาณท่ีมีสายตัวนํา 2 เส้น วางซ้อนกันอยู่
เป็นท่อนสี่เหลี่ยมโดยมีฉนวนหุ้มระหว่างกัน ตรงกลางจะเป็นลวดตัวนําเส้นเดียวท่ีมีฉนวนหุ้มและหุ้ม
ด้วยท่อตัวนําซ้อนทับอีกชั้น สายส่งสัญญาณชนิดน้ีใช้งานได้ดีกับความถ่ีสูงมาก ๆ ดังภาพท่ี 1.16 
 

 
 

ภาพท่ี 1.15  สายส่งสัญญาณแบบสายชนิดเป็นท่อน 
ท่ีมา : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 29) 
 
 3.7 เวฟไกด์ (Wave Guide) เป็นสายส่งสัญญาณแบบท่อนําคลื่น ซ่ึงภายในท่อนําคลื่นจะ
กลวง ท้ังน้ีผิวด้านในของท่อนําคลื่นจะถูกเคลือบด้วยวัสดุนําไฟฟ้า สายส่งสัญญาณชนิดน้ีใช้งานได้ดี
กับคลื่นไมโครเวฟ ดังภาพท่ี 1.17 
 

 
 
ภาพท่ี 1.16  สายส่งสัญญาณแบบเวฟไกด์ 
ท่ีมา : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 29) 
 
 จะเห็นได้ว่าการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ สามารถจําแนกได้เป็นการเดินทางของคลื่นท่ีอาศัย
สภาพแวดล้อมของอากาศ ชั้นบรรยากาศ และผิวโลกในการเป็นสื่อกลางในการกระจายคลื่น       
ส่วนลักษณะการแพร่กระจายคลื่นจะคล้ายกับการเดินทางของคลื่น แต่จะมีชื่อเรียกตามลักษณะของ
การแพร่กระจายคลื่นเป็นคลื่นกราวด์ หรือคลื่นดิน คลื่นเซอร์เฟส หรือคลื่นผิวดิน และคลื่นฟ้า ซ่ึง
ตัวกลางสื่อนําสัญญาณก็เป็นส่วนของการส่งสัญญาณไปตามสายท่ีมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกันตาม
ความถ่ีท่ีใช้งาน 
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เทคโนโลยีทางการส่ือสารโทรคมนาคม 
 ระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีพัฒนาการเรื่อยมา โดยนําเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยให้ระบบ 
สื่อสาร สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ซ่ึงสามารถแบ่งเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
สื่อสารโทรคมนาคม (เกียรติศักด์ิ  ศรีพิมานวัฒน์.  2554 : 50-57) ได้ดังน้ี  
 1.  สายส่ือสาร 
  ระบบการสื่อสารมีความจําเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลรูปแบบสัญญาณต่าง ๆ เพ่ือให้
สัญญาณเคลื่อนท่ีจากท่ีหน่ึงไปยังท่ีอ่ืน ๆ ได้ สายส่งสัญญาณมีความหลากหลาย อาทิ สายคู่ขนาน  
ช่องเปิด  สายคู่ขนานช่องปิด สายตีเกลียวคู่ สายคู่หุ้มด้วยฉนวนสายแกนร่วมและเส้นใยนําแสง          
การเลือกใช้สายส่งสัญญาณจะข้ึนกับคุณสมบัติท่ีต้องการต่าง ๆ เช่น ความกว้างของแถบความถ่ี
สัญญาณท่ีใช้ระยะทางท่ีใช้สายส่ง งบประมาณ และสภาพแวดล้อมของจุดติดต้ังรวมถึงคุณสมบัติ 
เฉพาะของสาย เช่น การลดทอนภายในสาย ลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ของสาย การเหน่ียวนํารบกวนข้าม
ช่องสัญญาณและการสะท้อนภายในสาย เป็นต้น ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสมกับการ
ใช้งานประเภทต่าง ๆ แม้การสื่อสารแบบไร้สายจะมีความสะดวกและคล่องตัวมากกว่า แต่สายส่ง 
(รวมถึงลูกผสมระหว่างการใช้สายและแบบไร้สาย) ก็ยังคงความสําคัญตามยุคสมัยในการเป็นช่องทาง
รับส่งสัญญาณเฉพาะทางระหว่างผู้รับส่ง เช่น โทรเลข โทรพิมพ์และเทเลกซ์ในอดีต โทรศัพท์ โทรสาร 
การสื่อสารข้อมูลผ่านสายด้วยโมเด็มและอ่ืน ๆ รวมท้ังเป็นช่องทางสัญญาณแรกท่ีทําให้เกิดพัฒนาการ
ของการสลับสายหรือสวิทชิ่งเพ่ือการเชื่อมต่อของผู้ใช้งานท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา 
 2.  การส่ือสารด้วยแสง 
  จุดเริ่มต้นเม่ือมีการค้นพบกฎท่ีอธิบายพฤติกรรมของแสงและวิธีการใช้งานมาต้ังแต่ยุค
โบราณ แม้ว่าการใช้งานแสงจะเป็นวิวัฒนาการช่วงแรกของยุคโทรคมนาคมจากโทรเลขเชิงแสงน้ัน   
แต่มนุษย์กลับได้ใช้ช่องสัญญาณสื่อสารท่ีกําเนิดจากไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่มาโดยตลอด  ทว่าแสงยังคง
เป็นช่องทางคู่ขนานอันมีพัฒนาการประยุกต์ตามมาเช่นกัน  จนกระท้ังการค้นพบเลเซอร์และเส้นใย 
นําแสงในเวลาต่อมา ทําให้การรับส่งสัญญาณเสียง ภาพและข้อมูลทําได้ในปริมาณท่ีมากและระดับ
ความเร็วสูง พัฒนาสู่การให้บริการแบบความถ่ีแถบกว้างหรือบรอดแบนด์ความเร็วสูง การรับส่ง
สัญญาณแสงมีท้ังผ่านเส้นใยนําแสงแบบพาดสาย ฝังดิน และใต้น้ําจนไปถึงการส่งตรงผ่านอากาศจาก
อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือจากพ้ืนสู่ดาวเทียมและระหว่างดาวเทียม เป็นต้น  วิวัฒนาการเทคโนโลยี
โทรคมนาคมท่ีใช้แสงมีความก้าวหน้าตามระบบท่ีใช้ไฟฟ้า การสื่อสารเชิงแสงจึงเป็นการหลอมรวม
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ก่อนหน้า  ประวัติการประดิษฐ์จึงเก่ียวข้องกับการค้นพบทางไฟฟ้าสื่อสารท่ีได้รับการ
พัฒนามาในยุคก่อนหน้าน้ันเป็นสําคัญ 
 3.  ส่ือสารท่ีไร้สาย 
  การค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารไร้สายรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ัง
การใช้งานคุณสมบัติเฉพาะของช่วงความถ่ีต่าง ๆ อาทิ คลื่นรังสีแกมม่า คลื่นรังสีเอ็กซ์ คลื่นแสง
อินฟราเรด คลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุ เป็นต้น ในระบบการสื่อสารระหว่างเครื่องรับและเครื่องส่ง
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สัญญาณวิทยุนั้น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณข้ึนอยู่กับลักษณะการ
เดินทางของคลื่นซ่ึงมีหลายรูปแบบคือ คลื่นตรง คลื่นสะท้อนจากพ้ืนดิน คลื่นสะท้อนจากชั้น
บรรยากาศ หรือคลื่นท่ีเดินทางตามผิวโลก ซ่ึงลักษณะการเดินทางของคลื่นเหล่าน้ี สามารถนําไป
ประยุกต์ให้เหมาะสมท้ังคุณภาพและระยะทางของการสื่อสารท่ีต้องการ สามารถครอบคลุมได้ท้ัง
ระยะไกลข้ามทวีปมาจนถึงใกล้ตัวระหว่างอุปกรณ์หรือบุคคลได้ 
 4.  การส่ือสารทางน้ําและการชลประทาน 
  การสื่อสารท่ีเก่ียวข้องกับนํ้ามีท้ังการสื่อสารไร้สาย แบบใช้สายและการประยุกต์ เช่น   
การสื่อสารเหนือพ้ืนนํ้าอันเป็นการสื่อสารไร้สายรูปแบบหน่ึงท่ีมีความสําคัญเน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่
ของโลกครอบคลุมบริเวณท่ีเป็นพ้ืนนํ้า รวมถึงหนอง บึง แม่นํ้า ทะเล มหาสมุทร การสื่อสารเหนือ   
พ้ืนนํ้าสําหรับการสื่อสารทางไกล แบ่งออกเป็นการสื่อสารโดยใช้คลื่นตรง การสื่อสารผ่านระบบ
ดาวเทียม การสื่อสารโดยใช้คลื่นดิน การสื่อสารแบบกระจัดกระจายคลื่นโทรโพสเฟียร์ และการ
สื่อสารจากการสะท้อนท่ีชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ซ่ึงจะมีการใช้ย่านความถ่ีและวิธีการท่ีแตกต่าง
กัน ส่วนระบบใช้สายหรือเคเบิลใต้น้ําเป็นช่องทางการสื่อสารท่ีใช้สําหรับรับ-ส่งสัญญาณผ่านสาย
เคเบิลเฉพาะชนิดท่ีวางฝังอยู่ใต้ทะเลเชื่อมโยงระหว่างสถานีเคเบิลใต้น้ําสองสถานี ซ่ึงอาจเป็นระหว่าง
จุดต่อจุดหรือประเทศต่อประเทศ ในยุคแรกใช้สายเคเบิลใต้นํ้าชนิดสายทองแดงและสายแกนร่วมหรือ
สายโคแอคเชียลซ่ึงมีปัญหาการรับ-ส่งสัญญาณจากสัญญาณรบกวน ต่อมาการปรับรวมกับระบบ
เคเบิลใต้น้ําชนิดเส้นใยนําแสงทําให้ปัญหาลดน้อยลงในสภาพภูมิอากาศแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจน
ระบบโทรมาตรก็เป็นหน่ึงการสื่อสารประยุกต์อันเก่ียวข้องระหว่างระบบโทรคมนาคมกับนํ้า 
 5.  การส่ือสารเพ่ือการบิน 
 เทคโนโลยีการบินเริ่มต้นครั้งแรกเม่ือออวิลล์ ไรต์และวิลเบอร์ ไรต์ เริ่มประดิษฐ์เครื่องบิน
ข้ึนเป็นครั้งแรก มีวิวัฒนาการจนมีการจราจรทางอากาศมากข้ึน จึงเริ่มมีการควบคุมการบินหรือ       
ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ พร้อมท้ังมีการนําอุปกรณ์หรือระบบด้านการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการ
ควบคุมการบิน เพ่ือใช้บอกระยะทาง เวลาและอ่ืน ๆ เช่น ระบบคลื่นนําร่องการบินใช้บอกระยะทาง 
เรดาร์ ระบบบอกระยะห่างจากท่ีต้ัง ต่อมาได้มีการจัดต้ังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเพ่ือ
ดูแลความปลอดภัยโดยกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางด้านการบิน สําหรับประเทศไทยการบิน
เริ่มต้นในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อเน่ืองมาได้เริ่มจัดซ้ือเครื่องบินจาก
ต่างประเทศเข้ามาใช้งานภารกิจเครื่องบินท้ิงระเบิดและประยุกต์ใช้งานในด้านอ่ืน ๆ พร้อมท้ังเปิด
ให้บริการเครื่องบินสําหรับบริการภาคเอกชน จนวิวัฒนาการมาสู่การให้บริการแก่บุคคลท่ัวไปในเวลา
ต่อมา การสื่อสารวิทยุ การบินไทยเริ่มต้นเม่ือจัดต้ังบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด       
เพ่ือให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ วิทยุการบินจึงมีความสําคัญท้ังทางด้านการทหารและกิจการ
พลเรือนในการให้บริการระบบสื่อสารวิทยุระหว่างภาคพ้ืนดินกับอากาศยาน 
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 6.  การกระจายสัญญาณภาพ 
 การแพร่ภาพโทรทัศน์เป็นวิธีการรับส่งข้อมูลข่าวสารท้ังข้อมูลภาพและเสียง              
เป็นสิ่งประดิษฐ์สนองจินตนาการของมนุษย์ด้านการมองเห็นท่ีสําคัญ  โดยเริ่มต้นเม่ือมีการค้นพบ  
สารเซเลเนียมก่อให้เกิดการคิดค้นหลักการสแกนภาพท่ีใช้ระบบจานหมุนแบบกลไก ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาหลอดส่งภาพ หลอดรับภาพ จนมีวิวัฒนาการเป็นระบบโทรทัศน์ในเวลาต่อมา กับการ
ออกอากาศโดยส่งภาพและเงา แพร่ภาพขาว-ดํา สู่พัฒนาการแพร่ภาพสีและเทคโนโลยีผสมอ่ืน ๆ 
พัฒนาการพ้ืนฐานของระบบโทรทัศน์นี้โดยรวมเริ่มจากระบบสัญญาณอะนาล็อกขาวดําสู่ระบบสี 
ออกอากาศด้วยท้ังคลื่น VHF และ UHF สู่การกระจายสัญญาณแบบดิจิตอลโดยตรงสู่บ้านผ่าน
ดาวเทียมหรือทางเคเบิลชุมชนและจนถึงผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เครื่องรับภาพ
ระยะไกล ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย์ท้ังรูปแบบเป็นอุปกรณ์ประจําบ้านหรือประจํากายโดย
ปกติไปแล้ว 
 7.  ดาวเทียมกับการส่ือสาร 
 จุดเริ่มต้นจากแนวความคิดของเซอร์ อาร์เธอร์ ซี คลาร์ก ผู้แต่งหนังสือ 2001 : A Space 
Odyssey ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสื่อสารระยะทางไกลและครอบคลุมพ้ืนท่ีกว้าง ได้ก่อให้เกิด
พัฒนาการการสื่อสารผ่านดาวเทียมในเวลาต่อมา สปุตนิก 1 ดาวเทียมดวงแรกของโลกจึงข้ึนสู่วงโคจร
โดยสหภาพโซเวียต และปีถัดมาประเทศสหรัฐอเมริกาส่งดาวเทียมข้ึนสู่อวกาศเช่นกัน ส่วนการสื่อสาร
ผ่านดาวเทียมในประเทศไทยเริ่มข้ึนกับดาวเทียมอินเทลแซท ใช้สําหรับการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ 
บริการโทรศัพท์ ต่อเน่ืองมาประเทศไทยมีดาวเทียมเป็นของตนเองครั้งแรกภายใต้ชื่อว่า ไทยคม 
หลังจากน้ันประเทศไทยส่งดาวเทียม ไทพัฒ จากโครงการแทมแซทและดาวเทียมสํารวจระยะไกลเพ่ือ
สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ มีชื่อว่า ดาวเทียมธีออส ข้ึนสู่ท้องฟ้าเพ่ือสื่อสารมุมสูงจากอวกาศกลับสู่พ้ืน
โลกเช่นเดียวกัน 
 8.  ท้องฟ้า อวกาศและเวลากับการส่ือสาร 
 โลกเป็นส่วนหน่ึงของระบบสุริยะจักรวาลเป็นบริวารของดวงอาทิตย์และได้รับอิทธิพล
โดยตรงท้ังด้าน แสงสว่าง ความร้อน และเวลา รวมท้ังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
เช่น ผลของจุดดับและพายุสุริยะจากดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงต่อชั้นบรรยากาศ อันอาจส่งผลต่อ
ระบบการสื่อสารบนโลก ทว่าโลกอาจได้รับประโยชน์จากการแตกตัวของวัตถุบนท้องฟ้าหรืออุกาบาต 
เพ่ือการสะท้อนคลื่นวิทยุระยะไกลได้ด้วยเช่นกัน มนุษย์ได้เรียนรู้จากห้องสมุดท้องฟ้า ท่ีเป็นแหล่ง 
ข้อมูลอายุมากท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุด และได้นํามาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารด้วยเช่นกัน เช่น 
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์กับการเคลื่อนท่ีของอุปกรณ์สื่อสาร และรังสีไมโครเวฟ พ้ืนหลังอันบ่งชี้ถึง
คลื่นวิทยุท่ีมีอยู่ในจักรวาลมานานแล้ว 
 9.  การส่ือสารเพ่ือการป้องกันบรรเทาและฟ้ืนฟูภัยพิบัติ 
  ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนท้ังจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น พายุ แผ่นดินไหว สึนามิ อุทกภัย ไฟป่า 
หรือจากการกระทําของมนุษย์ อาจจะส่งผลกระทบเพียงระดับบุคคล ชุมชน หรือท้ังโลก ต่างก็สร้าง
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ความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้ หากมีการเตรียมความพร้อมการจัดการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่างทันการณ์  ท้ังในเรื่องของ
ระบบป้องกัน การเตือนภัย เครื่องมือช่วยเหลือท่ีรวดเร็วและทันสมัย อีกท้ังการสื่อสารโทรคมนาคม
และการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพแล้วน้ัน ก็จะสามารถป้องกัน ลดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรง
จากภัยพิบัติท่ีได้รับลงได้ นอกจากน้ียังสามารถฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสิ่งแวดล้อมให้กลับสู่สภาวะปกติ
ได้อย่างรวดเร็ว 
 10.   โทรคมนาคมเพ่ือความเท่าเทียมของผู้พิการ 
 บุคคลซ่ึงความสามารถถูกจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันและการมีส่วน
ร่วมทางสังคมได้โดยวิธีการท่ัวไป เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว 
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาหรือการเรียนรู้และมีความต้องการจําเป็นพิเศษ
ทางด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป หรือคนพิการ
น้ัน ควรได้รับการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือซ่ึงรวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร       
การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยเฉพาะต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบปกติได้ด้วย ประเทศไทยมีกฎหมายเพ่ือให้คนพิการ
และผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการด้านโทรคมนาคมได้โดยท่ัวถึง เพ่ือกําหนดอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกแก่คนพิการในอาคารสถานท่ี ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอ่ืนให้ได้มาตรฐานและมี
ความเหมาะสม 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการสื่อสารมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่าง
มาก ต้ังแต่เริ่มต้นมีการสื่อสารท่ีแบ่งการสื่อสารออกเป็นการสื่อสารแบบสาย และแบบไร้สาย และยัง
สามารถแยกย่อยออกไปได้อีก เช่น การสื่อสารทางแสง การสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ เหล่าน้ีเองจึงเป็น
การพัฒนาทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพ่ือนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของมนุษย์ ใช้อํานวยความสะดวก 
และใช้แก้ปัญหาสภาพต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา  
 
บทสรุป 
 การสื่อสารมีความจําเป็นอย่างมากในการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่าจะทําอะไรก็ล้วน
แล้วแต่ต้องใช้การสื่อสารเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการสื่อสารน้ันมีความสําคัญอย่างย่ิง ผู้ท่ีให้
นิยามคําว่าการสื่อสารน้ันก็มีหลายความหมาย ซ่ึงการสื่อสารน้ันก็เป็นการติดต่อระหว่างกันโดยใช้
ข้อตกลงท่ีได้กําหนดไว้ให้เหมือนกัน เพ่ือให้สามารถเข้าใจตรงกันได้ เม่ือนํามารวมกับคําว่า 
โทรคมนาคม แล้ว  ก็จะทําให้การสื่อสารน้ันมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการนําเอาเทคโนโลยีมาช่วยใน
การสื่อสาร การใช้ช่องทางในการสื่อสารอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น การสื่อสารโดยคลื่นวิทยุ การสื่อสาร
โดยใช้แสง เป็นต้น ทําให้สามารถส่งข้อมูล ภาพ เสียง ไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าการสื่อสารท้ัง
สองฝั่งจะอยู่ไกลกันมากก็ตาม  ทําให้ไร้ขีดจํากัดท่ีจะติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้  
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 ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การสื่อสารได้กําเนิดข้ึนโดยอาศัยหลักการง่าย ๆ เพ่ือให้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยําของข่าวสารระหว่างกัน และได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ 
ต้ังแต่ใช้ควัน สัญญาณมือ ในการสื่อสาร มาจนกระท่ังได้มีการประดิษฐ์คิดค้นการเกิดคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทําให้การสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ ต้ังแต่การประดิษฐ์การสื่อสารด้วยรหัส
มอร์ส การประดิษฐ์โทรศัพท์ ซ่ึงเป็นการสื่อสารด้วยสาย ต่อมาได้มีการค้นพบการแพร่กระจายคลื่น 
ทําให้การสื่อสารสามารถไปได้ไกลมากข้ึนโดยใช้คลื่นวิทยุ การสื่อสารทางแสง การสื่อสารท่ีครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ีบนผิวโลก ได้แก่ การสื่อสารดาวเทียม เป็นต้น 
 ดังน้ัน ก่อนท่ีจะมีระบบการสื่อสารในปัจจุบัน สิ่งท่ีจําเป็นต้องศึกษาท่ีใช้ในการสื่อสารก็คือ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อันเป็นพ้ืนฐานของไฟฟ้ากระแสสลับท่ีมีเรื่องของคลื่นมาเก่ียวข้อง โดย
พารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องสามารถนํามาใช้ในการคํานวณหาความถ่ี ความยาวคลื่น คาบเวลา  
เป็นต้น สําหรับการสื่อสารวิทยุต้องอาศัยการแพร่กระจายคลื่นท่ีนําไปใช้ในการส่งและรับสัญญาณ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีอาศัยหลักการของวงจรจูน หรือวงจรรีโซแนนซ์ ท่ีประกอบไปด้วยตัวเก็บประจุ
และตัวเหน่ียวนํา นอกจากน้ีแล้วการสื่อสารยังได้กําหนดแถบความถ่ีคลื่นวิทยุ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานใน
การสื่อสาร ซ่ึงเรียกว่าย่านความถ่ีวิทยุ ต้ังแต่ความถ่ีตํ่า 10kHz ไปจนถึงความถ่ีย่านสูง 300GHz      
ท่ีแบ่งออกเป็นความถ่ีช่วงต่าง ๆ และมีการนําไปใช้งานในลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป 
 การสื่อสารโดยการใช้คลื่นวิทยุ มีการสื่อสารหลายลักษณะโดยอาศัยการแพร่กระจาย
คลื่นวิทยุตามลักษณะการเดินทางของคลื่น ได้แก่ คลื่นตรง คลื่นสะท้อนผิวดิน คลื่นสะท้อนจากชั้น
บรรยากาศ หรือคลื่นท่ีเดินทางตามผิวโลก ซ่ึงสามารถอธิบายได้โดยความถ่ีท่ีใช้งาน เม่ือส่งออกไปใน
อากาศแล้วน้ัน คลื่นก็จะมีลักษณะการเดินทางท่ีแตกต่างกัน เช่น ความถ่ีตํ่าหรือคลื่นยาว คลื่นก็จะ
เดินทางตามความโค้งของผิวโลก สามารถเดินไปได้ไกล และมีการลดทอนของสัญญาณน้อย ความถ่ี
ปานกลางมีการเดินทางของคลื่นตามผิวโลกและสะท้อนชั้นบรรยากาศของโลกในแต่ละช่วงเวลา
กลางวันและกลางคืน ใช้ในวิทยุวิทยุสื่อสาร ส่วนคลื่นความถ่ีสูงหรือคลื่นสั้น ใช้ในการสื่อสารท่ีอาศัย
การสะท้อนชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์สะท้อนมายังผิวโลก หรือใช้ในการสื่อสารระดับสายตา     
เป็นต้น 
 สําหรับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมท่ีนํามาใช้กันในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น  
10 ลักษณะตามการใช้งาน ได้แก่ สายสื่อสาร การสื่อสารด้วยแสง สื่อสารท่ีไร้สาย การสื่อสารทางนํ้า
และการชลประทาน การสื่อสารเพ่ือการบิน การกระจายสัญญาณภาพ ดาวเทียมกับการสื่อสาร 
ท้องฟ้า อวกาศและเวลากับการสื่อสาร การสื่อสารเพ่ือการป้องกันบรรเทาและฟ้ืนฟูภัยพิบัติ และ 
โทรคมนาคมเพ่ือความเท่าเทียมของผู้พิการ 
 จะเห็นได้ว่า การสื่อสารสามารถท่ีจะเข้าไปอยู่ในทุก ๆ กิจกรรมของการดําเนินชีวิตของ
มนุษย์โลก เพราะมนุษย์ยังต้องอาศัยการสื่อสารเป็นหลัก ตลอดจนต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ
สื่อสาร รวมเรียกว่า การสื่อสารโทรคมนาคม  
 


