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ขโทรคมนาคมทั่วไป

บทที่ ๒๑
คลื่นแมเหล็กไฟฟาและความถี่วิทยุเพื่อการส่ือสาร
Electromagnetic Spectrum and Radio Frequency Communications
 
จุฑาเพชร เวชรังษี และกองบรรณาธิการ  

๑) อภิธานศัพท 
คล่ืน (Wave) 
 ลักษณะของพลังงานชนิดหน่ึงที่มีทิศทางการ
เคลื่อนที่เมื่อถูกรบกวนหรือถูกกระทำโดยบางสิ่งบาง
อยาง เชน การเกิดคลื่นน้ำเมื่อโยนกอนหินลงไป การ
เกิดคลื่นในเสนเชือกจากการตวัดปลายเชือกขึ้น – ลง 
การเกิดคล่ืนเสียงจากการส่ัน ของวัตถุใดๆ และการ
เกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการเหนี่ยวนำของสนาม
แมเหล็กและสนามไฟฟาอยางตอเน่ือง เปนตน  
ซึ่งสามารถใชประโยชนจากคุณสมบัติเฉพาะของคลื่น
ดังกลาวสำหรับการสงถายขาวสารของการสื่อสาร
โทรคมนาคมได 
ความถี่ (Frequency) 
 จำนวนครั้งที่นับไดตอวินาที หรือจำนวนรอบ
ของการเคล่ือนที่ตามเวลาท่ีกำหนด เชน คลื่นความถี่ 
๓ กิโลเฮิรตซ (kHz) หมายถึง จำนวนรอบของการ
สั่นของคลื่น ๓,๐๐๐ ครั้งตอหนึ่งวนิาที(1/s) เปนตน 
คลื่นแมเหล็กไฟฟา  
(Electromagnetic Spectrum) 
 คล่ืนตามขวางท่ีเกิดจากการเหน่ียวนำของ
สนามแมเหล็กและสนามไฟฟาอยางตอเนื่อง และมี
ทิศทางการเคลื่อนที่ไปในแนวตั้งฉากกันของสนามแม
เหล็กและสนามไฟฟาเสมอ สเปกตรัมหรือแถบของ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาจัดแบงเปนชวงความถี่สื่อสารได
ในแบบตางๆ เชน ยานความถ่ีต่ำมาก (Very Low 
Frequency: VLF) ชวงความถ่ี ๓ ถึง ๓๐ กิโลเฮิรตซ 
(kHz) สำหรับการสื่อสารทางเรือดำน้ำ ยานความถี่

สูง (High Frequency: HF) ชวงความถ่ี ๓ ถึง ๓๐ 
เมกะเฮิรตซ (MHz) สำหรับระบบวิทยุสมัครเลน หรือ
ยานความถ่ีเหนือสูงยิ่ง (Super High Frequency: 
SHF) ชวงความถี่ ๓ ถึง ๓๐ กิกะเฮริตร ในระบบการ
สื่อสารผานดาวเทียม เปนตน 
คลื่นวิทยุ (Radio Wave) 
 คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีชวงความถี่ที่ เหมาะ
สำหรับใชสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม เชน 
คล่ืนวิทยุเพื่อการแพรกระจาย เสียงแบบเอเอ็ม (Am- 
plitude Modulation: AM) คล่ืนวิทยุเพื่อการแพร
กระจายเสียงแบบเอฟเอ็ม (Frequency Modu-
lation: FM) คล่ืนแมเหล็กไฟฟาในชวงการแพร
กระจายสัญญาณโทรทัศน (TV Broadcasting) หรือ 
คล่ืนไมโครเวฟ (Microwave) เปนตน 
การเดินทางของคลื่นวิทยุ  
(Radio Wave Propagation) 
 คลื่นวิทยุเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีชวงความถี่
ตั้งแต ๓ กิโลเฮิรตซ จนถึงชวงความถี่ที่สูงถึงระดับ
กิกะเฮิรตซ (GHz) คล่ืนวิทยุสื่อสารที่สงออกจากสาย
อากาศภาคสงไปยังสายอากาศภาครับนั้นมีลักษณะ
การเดินทางหลายชนิดคือ เปนคล่ืนตรง (Direct 
wave) คลื่นสะทอนจากดิน (Ground reflected 
wave) คล่ืนสะทอนจากชั้นบรรยากาศ (Ionosphere 
reflected wave) และคล่ืนที่เดินทางตามผิวโลก 
(Surface wave) ซึ่งรูปแบบการเดินทางของคลื่นวิทยุ
สามารถนำไปประยุกตใชงานสำหรับการสื่อสาร
ตางๆ ไดตามคุณบัติของการเดินทางท่ีเหมาะสมนั้น 
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เชน ระบบการสื่อสารนำรองหรือการเดินเรือใชรูป
แบบคลื่นยาว และการสงสัญญาณแพรภาพโทรทัศน
ใชรูปแบบคล่ืนส้ัน เปนตน 
ไอโอโนสเฟยร (Ionosphere) 
 ระดับชั้นบรรยากาศท่ีอยูใกลระดับพื้นผิวโลก 
โดยอยูในระดับความสูงใกลเคียงกับช้ันบรรยากาศ

โทรโปสเฟยร ซึ่งมีระดับความสูงหางจากพื้นผิวโลก
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร (km) ชั้นบรรยากาศไอโอ 
โนสเฟยรจะอยูในระดับการแพรกระจายสัญญาณ
ของคล่ืนสื่อสารท่ีมีความถ่ีอยูระหวาง ๒ ถึง ๓๐ 
เมกะเฮิรตซ ที่เรียกวาคลื่นฟา (Sky Wave) 

 
๒) บทคัดยอ 
 การคนพบคล่ืนแมเหล็กไฟฟาในปค.ศ. 1864 (พ.ศ. ๒๔๐๗) โดยเจมส คลารก แมกซเวลล นัก
คณิตศาสตร ชาวสกอตแลนด คือจุดเริ่มตนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเพื่อการสื่อสารรูปแบบตางๆ รวมทั้ง
คุณสมบัติเฉพาะของชวงความถ่ีตางๆ อาทิ คล่ืนรังสีแกมมา คลื่นรังสีเอ็กซ คลื่นแสงอินฟราเรด คล่ืน
ไมโครเวฟ และคล่ืนวิทยุ เปนตน ในระบบการสื่อสารระหวางเคร่ืองรับและเครื่องสงคล่ืนสัญญาณวิทยุนั้น 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการรับสงสัญญาณข้ึนอยูกับลักษณะการเดินทางของคล่ืนวิทยุที่เลือกใช
ซึ่งมีรูปแบบหลายชนิดคือ คลื่นตรง คลื่นสะทอนจากพื้นดิน คลื่นสะทอนจากชั้นบรรยากาศ หรือคลื่นที่เดิน
ทางตามผิวโลก ซึ่งลักษณะการเดินทางของคล่ืนสามารถนำไปประยุกตใชงานการสื่อสารตางๆ ใหเหมาะสม
ได เชน การสื่อสารระบบวิทยุนำรองใชลักษณะการเดินทางแบบคล่ืนที่เดินทางตามผิวโลกและคล่ืนสะทอน
จากช้ันบรรยากาศ(คล่ืนฟา)ในยานความถ่ีต่ำ ๓๐-๓๐๐ กิโลเฮิรตซ เพ่ือการสื่อสารระยะไกลมาก สวนการ
สื่อสารระบบวิทยุเอฟเอ็มและการสงสัญญาณแพรภาพโทรทัศน ใชลักษณะการเดินทางแบบคลื่นตรงและคล่ืน
สะทอนจากพื้นดิน(คลื่นดิน)ในยานความถี่สูงมาก ๓๐ ถึง ๓๐๐ เมกะเฮิรตซ เพื่อคุณภาพการส่ือสารในพ้ืนที่
ครอบคลุมระยะใกล เปนตน 
 
Abstract 
In 1864, James Clerk Maxwell, a Scottish physicist and mathematician discovered that an 
“electromagnetic wave” was possible, a rapid interplay of electric and magnetic field spreading with the 
velocity of light at about 3x108 m/s. For communication purpose where the “radio frequency” is used, it 
bases on a form of that electromagnetic radiation with long wavelengths and low frequencies. The radio 
frequency section of electromagnetic spectrum covers on a fairly wide band. It includes waves with 
frequencies ranging from about 10 kilohertz to about 60,000 megahertz corresponding to wavelengths 
between about 30,000 m and 0.5 cm. This range of frequency is adopted for wide applications of 
wireless communication, broadcasting systems, satellite communications, etc. Next, the mode of 
propagation of electromagnetic waves in the atmosphere and in free space could be subdivided into 
main categories as ground wave propagation, sky wave propagation, or line of sight (LOS) propagation 
for instance. Each mode would be selected properly for the communication purposes by considering 
the obtained distance or quality of signal, and it depends on the atmospheric factors as well. 
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๓) บทนำ  
 คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนปรากฏการณเกิดจาก
การเคลื่อนที่ในสุญญากาศจากการเปลี่ยนแปลง
เหน่ียวนำใหเกิดสนามแมเหล็กหรือสนามแมเหล็ก
เหนี่ยวนำใหเกิดสนามไฟฟา โดยไมอาศัยตัวกลาง มี
พลังงานถายเทอยางตอเนื่องจากแหลงพลังงานสูง 
ไปยังพลังงานต่ำท่ีมีคาความยาวคลื่น (Wave 
Length: λ)ตั้งแตเศษสวนแสนลานหรือพิโกเมตร  
(pico mater: pm) ไปจนถึง ๑๐๐ กิโลเมตร (km)  
 ๓.๑ ประวัติและความเปนมา  
 ในปค.ศ. 1864 (พ.ศ.๒๔๐๗) เจมส คลารก           
แมกซเวลล (James Clerk Maxwel l) นัก
คณิตศาสตรชาวสกอตแลนดไดเผยแพรบทความ
ทฤษฎีของสนามแมเหล็กไฟฟาชื่อวา “A Dynamical 
Theory of the Electromagnetic Field” [๑] พรอม
ทั้งนิยามคล่ืนวิทยุคือคล่ืนแมเหล็กไฟฟา ซึ่งมี
ความเร็วในการเดินทางเทากับความเร็วแสงคือ 
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เมตรตอวินาที (3×108m/s) นำมา 
ซึ่งแนวความคิดที่เกี่ยวกับกระแสการกระจัด (Dis-
placement current) ที่กลาวถึงเร่ืองไฟฟาและ
สนามแมเหล็ก โดยเปนสวนสำคัญที่นำไปสูการวิจัย 
ทดลอง และคนหาคล่ืนแมเหล็กไฟฟา เมื่อป 
ค.ศ.1879 (พ.ศ. ๒๔๒๒) แมกซเวลไดถึงแกกรรมลง
เม่ืออายุ เพียง ๔๘ ป ดวยโรคมะเร็ง กระทั่งป 
ค.ศ.1880 (พ.ศ. ๒๔๒๓) เปนจุดเร่ิมตนของการคน
พบคลื่นแม เหล็กไฟฟาตามแนวทางทฤษฎีของ
แมกซแวล โดยนักฟสิกสชาวเยอรมันที่ชื่อวาเฮน 
ริช รูดอรฟ เฮิรตซ (Heinrich Rudolf Hertz) อัน
เน่ืองมาจากหัวขอวิจัยเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำแมเหล็ก
ไฟฟาของวัสดุทรงกลมท่ีกำลังหมุนช่ือวา “Induction 
of Rotating Spheres” ซึ่งตอมาในปค.ศ.1884 
(พ.ศ. ๒๔๒๗ ) ณ มหาวิทยาลัยคารลสครูห ประเทศ
เยอรมัน ซึ่งเปนสถานท่ีที่เฮิรตซทำการศึกษาคนควา
วิจัยและการทดลอง เพื่อพิสูจนทฤษฎีคล่ืนแมเหล็ก 
ไฟฟาตามแนวคิดของ แมกซเวล โดยไดคนพบ
การแผรังสีของพลังงานในรูปแบบของคลื่นแมเหล็ก 
ไฟฟาดวยการใชความถ่ีประมาณ ๘๐ เมกะเฮิรตซ 
(MHz) ซึ่งจากผลการทดลองก็ไดยืนยันหรือสนับสนุน
ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาตามแนวคิดของแมกซเวล  

[๒] จากนั้นเมื่อป ค.ศ. 1894 (พ.ศ. ๒๔๓๗ ) เฮิรตซ 
ไดถึงแกกรรมลงเม่ืออายุเพียง ๓๗ ป ดวยโรคหลอด
เลือดแดงอักเสบ หลังจากน้ันงานวิจัยของเฮิรตซยัง
คงดำเนินการอยางตอเนื่อง ซึ่งจากผลการทดลอง
ของเฮิรตซ ทำใหเกิดการนำคลื่นแมเหล็กไฟฟาไปใช
สำหรับเปนชองทางหรือสื่อนำการสื่อสาร ดังเชน 
การนำไปใชในการแพรกระจายสัญญาณของสถานี
วิทยุและโทรทัศน เปนตน 
 ๓.๒ ชนิดของการแผรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 คลื่นแมเหล็กไฟฟาประกอบดวยคล่ืนแมเหล็กที่
มีความยาวคล่ืนและความถี่ที่แตกตางกัน เพื่อ
ประยุกตใชงานในดานการส่ือสารและโทรคมนาคม 
รวมทั้งการแพทย โดยครอบคลุมตั้งแตชวงคลื่นที่สั้น
ที่สุด คือรังสีคอลมิส (Cosmic rays) รังสีแกมมา 
(Gamma rays) รังสีเอ็กซ (X-rays) รังสีอัลตราไว- 
โอเรท (Ultraviolet) แสงที่ตามองเห็น หรือวิสิเบิล 
(Visible) แสงอินฟราเรด (Infrared) และคล่ืน
ไมโครเวฟ (Microwave) หรือชวงคล่ืนเพื่อการ
สื่อสารที่ เรียกวาคลื่นวิทยุ (Radio wave) ดวย  
ดังตารางที่ ๓.๑ มีรายละเอียดดังนี้  
 ก) รังสีคอสมิค (Cosmic rays) 
 รังสีที่มีพลังงานสูงกับการระเบิดพลังนิวเคลียร
มีคุณสมบัติสามารถทะลุทะลวงสูง โดยเฉพาะพื้นดิน
และน้ำทะเล รังสีคอสมิคมีชวงความยาวคลื่นส้ันที่สุด 
(Short  wavelength) ที่หนึ่งพิโกเมตร (pm) ความถี่
สูงถึงสิบยกกำลังยี่สิบเฮิรตซ (1020 Hz)ในแถบ
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา [๓] 
 ข) รังสีแกมมา (Gamma rays) 
 รังสีที่มีพลังงานและอำนาจทะลุทะลวงสูงเทา 
กับหรือนอยกวารังสีคอสมิค แผรังสีจากปฏิกิริยา
นิวเคลียรหรือจากสารกัมมันตรังสี ซึ่งมีอันตรายตอ
สิ่งมีชีวิต มีชวงความยาวคล่ืนนอยกวาหน่ึงพิโกเมตร 
หรือนอยกวาศูนยจุดหน่ึงนาโนโมตร ความถ่ีสิบกำลัง
สิบเกาเฮิรตซ (1019 Hz) และพลังงานสูงมากกวา 
๑๐ กิโลอิเล็กตรอนโวลต (kilo electron Volts: keV) 
 ค) รังสีเอ็กซ (X-rays) 
 รังสีที่มีความยาวคลื่นส้ันมากกวา ๑ นาโนเมตร       
(๑ เมตร เทากับ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ นาโนเมตร) 
ความถ่ีสูง (1018 Hz) และมีพลังงานในชวง ๑๐๐ 
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ตารางที่ ๓.๑ คลื่นแมเหล็กไฟฟากับการส่ือสาร 
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อิเล็กตรอนโวลต ถึง ๑๐๐ กิโลอิเล็กตรอนโวลต 
คุณสมบัติสามารถแผรังสีผานรางกายและสิ่งของโดย
ไมเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิต (ยกเวนไดรับรังสีใน
ปริมาณมากเกินไป) รังสีเอ็กซนำมาประยุกตใชงาน
ในดานการแพทยและทันตกรรมในการตรวจดูความ
ผิดปกติของอวัยวะในรางกาย และนำไปใชงานใน
ดานการตรวจจับวัตถุระเบิดหรืออาวุธปนในกระเปา
เดินทาง  
 ง) รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) 
 รังสีธรรมชาติท่ีเกิดจากการแผรังสีของดวง
อาทิตย (Solar) ที่มีประโยชนตอรางกาย (ในชวง
เวลาเชา) มีความยาวคลื่น ๑ ถึง ๔๐๐ นาโนเมตร 
ชวงความถ่ี 1015 – 1018 เฮิรตซ และมีพลังงานใน
ชวง ๒ ถึง ๓ อิเล็กตรอนโวลตเทาน้ัน สำหรับการ
ประยุกตใชงานนำไปใชในดานการแพทยและระบบ
สื่อสารดวยแสง [๓] 
 จ) แสงที่ตามองเห็น (Visible light) 
 แสงที่ประสาทตาของมนุษยสามารถสัมผัสได
ในชวงความยาวคลื่น ๔๐๐ ถึง ๗๐๐ นาโนเมตร โดย
แสงขาวจากดวงอาทิตย สามารถมองเห็นจากปริซึม
ไดเปนสีมวง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง 
คลายกับสีของรุงกินน้ำซึ่งเรียกวา สเปกตรัม (Spec- 
trum)   
 ฉ) แสงอินฟราเรด (Infrared) 
 คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถ่ีและความยาว 
คลื่นอยูระหวางแสงท่ีตามองเห็นกับคลื่นไมโครเวฟ 
มีคุณสมบัติสามารถสะทอนแสงกับวัตถุผิวเรียบ แต
ไมสามารถผานวัตถุทึบแสงได ซึ่งโดยท่ัวไปในระบบ
การส่ือสารนำไปประยุกตใชงานในดานการส่ือสาร
ระยะใกล (การสื่อสารแบบไรสาย) เชน รี โมท
คอลโทรล (Remote control) ของเครื่องรับโทรทัศน 
และอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีชองสื่อสารอินฟราเรด 
(Infrared Data Association: IrDa) เพื่อเชื่อมตอกับ
โทรศัพทเคลื่อนที่สำหรับการรับสงสัญญาณขอมูล 
เปนตน  
  ช) คลื่นไมโครเวฟ (Microwave) 
 คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ในชวง 108-1012 
เฮิรตซ และความยาวคล่ืน ๑ มิลลิเมตร (mm) ถึง 
๑๐ เซนติเมตร (cm) มีลักษณะการกระจายคลื่น

แบบตรง (Direct wave propagation) และไม
สะทอนชั้นบรรยากาศ คล่ืนไมโครเวฟถูกนำไปใชงาน
ในดานระบบเช่ือมตอสัญญาณในระยะสายตา (Line 
of sight) และระบบคลื่นฟา เชน การสงสัญญาณ
ของชุมสายโทรศัพททางไกล (Trunk) การสง
สัญญาณแพรภาพโทรทัศน และการสื่อสารผาน
ดาวเทียม เปนตน 
 ซ) ยานความถี่วิทยุเพื่อการสื่อสาร  
 (Radio wave) 
 คล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่มีคุณสมบัติสามารถนำ
ขอมูลภาพ เสียง และขอมูลอื่นๆ เดินทางผานชั้น
อากาศได ซึ่งเปนคุณสมบติที่มีประโยชนตอการ
สื่อสารโทรคมนาคมในหลายดาน เชน ระบบวิทยุ
สื่อสารเอเอ็มและเอฟเอ็ม (Amplitude Modulation: 
AM and Frequency Modulation: FM) การ
สื่อสารทางเรือดำน้ำ การส่ือสารทางทะเล การ
สื่อสารโทรศัพทเคลื่อนที่ การแพรภาพโทรทัศน  
และการสื่อสารผานดาวเทียม เปนตน สำหรับการ
แบงยานความถ่ีของคล่ืนวิทยุตามกฏของสหพันธ
โทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecom-
munication Union: ITU) แสดงดังตารางที่ ๓.๒ นี้ 
 
๔) การแพรกระจายคล่ืนวิทยุ  
(Radio wave propagation) 
 ประสิทธิภาพการรับสงสัญญาณเปนสิ่งที่สำคัญ
ในระบบการส่ือสาร ซึ่งปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการรับสงสัญญาณนั้นนอกจากภาครับ
สงแลวจะข้ึนอยูกับลักษณะการเดินทางของคล่ืน 
คุณสมบัติการกระจายคลื่น และตัวกลางส่ือนำ
สัญญาณดวย เปนตน ดังตารางที่ ๓.๑ มีรายละเอียด  
ตอไปนี้  
 ๔.๑ ลักษณะการเดินทางของคลื่น  
 คลื่นวิทยุที่สงจากสายอากาศภาคสงไปยังสาย
อากาศภาครับนั้นมีลักษณะการเดินทางหลายชนิด
คือ อาจเปนคลื่นตรง (Direct wave) คลื่นสะทอน
จากพื้นดิน (Ground-reflected wave) คล่ืนสะทอน
จากชั้นบรรยากาศ (Ionosphere- reflected wave) 
หรือคลื่นที่เดินทางตามผิวโลก (Surface wave) 
เปนตน 
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ยานความถ่ีต่ำมาก 
(Very Low Frequency : VLF)   
ยานความถ่ีต่ำ 
(Low Frequency: LF)  
ยานความถ่ีปานกลาง 
(Medium Frequency: MF)     
ยานความถ่ีสูง 
(High Frequency: HF)     
ยานความถ่ีสูงมาก 
(Very High Frequency :VHF)  
ยานความถ่ีสูงยิ่ง 
(Ultra High Frequency: UHF)    
ยานความถ่ีเหนือสูงยิ่ง  
(Super High Frequency: SHF)    
ยานความถ่ีสูงยิ่งยวด  
(Extremely High Frequency: EHF)  

 ยานความถี่ ความถี่ ความยาวคลื่น 
 (Frequency Band) (Frequency) (Wave Length) 
 

๓ – ๓๐ กิโลเฮิรตซ (kHz) ๑๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ เมตร (m) 

๓๐ – ๓๐๐ กิโลเฮิรตซ (kHz)  ๑,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ เมตร (m) 

๓๐๐ – ๓,๐๐๐ กิโลเฮิรตซ (kHz) ๑๐๐ – ๑,๐๐๐ เมตร (m) 

๓ – ๓๐ เมกะเฮิรตซ (MHz) ๑๐ – ๑๐๐ เมตร (m) 

๓๐ – ๓๐๐ เมกะเฮิรตซ (MHz) ๑ – ๑๐ เมตร (m) 

๓๐๐ – ๓,๐๐๐ เมกะเฮิรตซ (MHz) ๑๐ - ๑๐๐ เซนติเมตร (cm) 

๓ – ๓๐ กิกะเฮิรตซ (GHz) ๑ - ๑๐ เซนติเมตร (cm) 

๓๐ – ๓๐๐ กิกะเฮิรตซ (GHz) ๐.๑ – ๑ เซนติเมตร (cm) 

 ก) ลักษณะการเดินทางของคลื่นสั้น 
 คลื่นวิทยุที่เปนคลื่นสั้นนั้น ระยะทางระหวาง
สายอากาศภาคสงกับสายอากาศภาครับมีคานอย
มากลักษณะการเดินทางของคลื่นยานความถี่สูงมาก 
(Very High Frequency: VHF) และยานความถี่สูง
ยิ่ง (Ultra High Frequency: UHF) เปนคล่ืนตรงที่
สงสัญญาณตรงจากเสาอากาศภาคสงไปยังเสา
อากาศภาครับ หรือคล่ืนสะทอนจากพ้ืนดินที่สงคลื่น
ออกจากเสาอากาศภาคสงตกกระทบกับพื้นดินแลว
สะทอนไปยังเสาอากาศภาครับ(ดังรูปที่ ๔.๑) 
 คลื่นท่ีเดินทางตามผิวโลก(กรณีสายอากาศมี
ความสูงไมมาก) จัดรวมอยูจำพวกเดียวกัน เรียกวา
คลื่นดิน (Ground wave) ดังรูปที่ ๔.๒ หรือคลื่นโทร

โปสเฟยร (Tropospheric wave) ซึ่งเปนคลื่นที่ขึ้น
อยูกับการเปล่ียนแปลงบรรยากาศช้ันโทรโปสเฟยร 
(การเปล่ียนแปลงน้ีสวนใหญเกิดขึ้นมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสวนประกอบของอากาศ) ทำใหเกิด
ความเขมของสนามไฟฟาทางดานรับมีเปล่ียนแปลง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงคลื่นในยานความถ่ีสูงยิ่ง (UHF) 
และยานความถี่สูงมาก (VHF) นั้นเกิดการหักเห 
(Refraction) การสะทอน (Reflection) และการดูด
กลืน (Absorption) ดังนั้นคล่ืนวิทยุในยานความถี่สูง
มากและยานความถี่สูงยิ่ง ถูกเรียกวาคลื่นโทรโป
สเฟยรมากกวาคลื่นดิน  
 สำหรับคลื่นสั้นในกรณีท่ีระยะทางระหวางสาย
อากาศภาคสงและภาครับมีคามากนั้นคลื่นทำมุมคา

ตารางที่ ๓.๒ ตารางแบงยานความถ่ีของคลื่นวิทยุ (๔) 
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หนึ่งกับพ้ืนดิน และคล่ืนที่หันเขาหาบรรยากาศน้ัน
สะท อนกลับที่ บ ร รยากาศ ช้ัน ไอ โอ โนส เฟ ย ร 
(Ionosphere) หรืออาจหักเหกลับมายังสายอากาศ
รับดังรูปที่ ๔.๓ [๔] 
 คล่ืนสั้นมีการเดินทางท้ังแบบคล่ืนท่ีเดินทาง
ตามผิวโลกและคล่ืนไอโอโนสเฟยรในระยะทางท่ีใกล
และไกลตามลำดับ แตเนื่องดวยคล่ืนท่ีเดินทางตาม
ผิวโลกเกิดการลดทอนกำลัง (Attenuation) มาก 
โดยทั่วไปจึงสงสัญญาณคลื่นส้ันเดินทางแบบคลื่นไอ
โอโนสเฟยรแทน ดังรูปที่ ๔.๔ 
  สำหรับระยะทางสูงสุดคล่ืนวิทยุยานความถี่สูง
มาก ซึ่งเปนคล่ืนส้ันประเภทหนึ่งมีคาเทากับความ
ยาวของเสนระยะสายตาสูงสุดระหวางสายอากาศ
ภาคสงกับสายอากาศภาครับ (Line of sight) 
เหมาะสำหรับการใชงานการส่ือสารระบบวิทยุ

เอฟเอ็ม (Frequency Modulation: FM) การสง
สัญญาณแพรภาพโทรทัศน และการสื่อสารในการ
เดินเรือ เปนตน 
 ข)  ลักษณะการเดินทางของคลื่นปานกลาง 
 ลักษณะการเดินทางของคล่ืนปานกลางในเวลา
กลางวันเปนคล่ืนที่เดินทางตามผิวโลก สวนในเวลา
กลางคืนมีทั้งคล่ืนที่เดินทางตามผิวโลกและคล่ืนท่ี
สะทอนจากช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟยร ซึ่งโดย
ทั่วไปอยู ในยานความถ่ีปานกลาง (Medium 
Frequency: MF) ๓๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ กิโลเฮิรตซ 
(kHz) เหมาะสำหรับการส่ือสารดานระบบการเตือน
ภัยทางทะเล ระบบคลื่นวิทยุสมัครเลน (Amateur 
radio) และการออกอากาศระบบคล่ืนวิทยุเอเอ็ม 
(Amplitude Modulation: AM) เปนตน [๔] 

รูปที่ ๔.๑ การเดินทางของคลื่นตรง และคลื่นสะทอน
จากพื้นดิน 

รูปที่ ๔.๒ การเดินทางของคล่ืนที่เดินทางตามผิวโลก     
(Surface wave) หรือคลื่นดิน (Ground wave) 

 
รูปท่ี ๔.๓ การเดินทางของคล่ืนไอโอโนสเฟยร  

รูปท่ี ๔.๔ การเดินทางเปนเสนตรงในไอโอโนสเฟยร 

คลื่นตรง (Direct wave) 

คลื่นสะทอนจากพ้ืนดิน 
(Ground refected wave) 

สถานีเสาอากาศภาคสง สถานีเสาอากาศภาครับ 

คลื่นดิน (Ground wave) 

สถานีเสาอากาศภาคสง 

พื้นผิวโลก 

สถานีเสาอากาศภาคสง สถานีเสาอากาศภาครับ 

ระยะทางไกล 

ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยร (Ionosphere) 

ชั้นบรรยากาศ (Ionosphere) 
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 ค) ลักษณะการเดินทางของคลื่นยาว 
 คุณสมบัติการเดินทางของคล่ืนยาวมีทั้งคลื่นที่
เ ดินทางตามผิ ว โลกและคลื่ นสะทอนจากชั้ น
บรรยากาศหรือคล่ืนฟา (Sky wave) สำหรับการ
สื่อสารระยะทางใกลและระยะไกลขึ้นอยูกับคา
บั่นทอนกำลังของคลื่น (Attenuation Constant) 
หากคลื่นยาวมีคาความถ่ีต่ำมากๆ เดินทางใน
ลักษณะตามผิวโลก คาบั่นทอนกำลังของคลื่นน้ันจะ
มีคานอย ทำใหคล่ืนสามารถเดินทางไปไดในระยะ
ทางที่ไกล เหมาะสำหรับคลื่นที่มียานความถี่ต่ำ 
(Low Frequency: LF) ๓๐ ถึง ๓๐๐ กิโลเฮิรตซ 
และยานความถี่สูง (High Frequency: HF) ๓ ถึง 
๓๐ เมกะเฮิรตซ สำหรับการนำไปประยุกตใชงานโดย
ทั่วไปคลื่นยาวใชงานในระบบวิทยุนำรอง (Radio 
Navigational  Aid) และระบบการส่ือสารกับเรือดำ
น้ำ คลื่นยาวนั้นสามารถเดินทางเขาไปในน้ำไดลึก
พอสมควร ดังนั้น จึงสามารถนำมาใชในการติดตอ
สื่อสารกับเรือดำน้ำได แตไมสามารถสงสัญญาณ
คลื่นจากเรือดำน้ำที่ดำอยูใตน้ำขึ้นมาได [๔] 
 
๕) การประยุกตใชงานสำหรับคลื่น 
วิทยุ 
 จากแผนภูมิที่ ๓.๑ คล่ืนแมเหล็กไฟฟาในดาน
ของคลื่นวิทยุสามารถนำมาประยุกตใชงานสำหรับ
การสื่อสารโทรคมนาคมไดดังนี้ 
 ๕.๑ การส่ือสารผานดาวเทียม  
 (Satellite communication) 
 การสื่อสารผานดาวเทียมเพ่ือการถายทอด
สัญญาณเสียง ภาพ รวมถึงมัลติมีเดียในรูปแบบ
ตางๆ จากฝงสงสัญญาณหรือสถานีดาวเทียมไปยัง
ฝ งรับสัญญาณผานดาวเทียมนั้นใชหลักการสง
สัญญาณผานคล่ืนวิทยุไมโครเวฟ (Microwave 
radio) จนถึงฝงรับสัญญาณ ซึ่งมีลักษณะการเดิน
ทางเปนแบบคลื่นตรงและคลื่นสะทอนจากพื้นดิน
จากสถานีภาคพื้นดินผานทะลุชั้นบรรยากาศไปยัง
ดาวเทียม คล่ืนมียานความถ่ีการส่ือสารตัวอยางอยู
ในชวงประมาณ ๓ ถึง ๓๐๐ กิกะเฮิรตซ (GHz)[๓] 
ตัวอยางยานความถ่ีการส่ือสารทางดาวเทียมไทยคม

ของประเทศไทย โดยมีการใชงานยานความถี่ซีแบนด              
(C – Band) ๔ ถึง ๘ กิกะเฮิรตซ และยานความถ่ี
เคยูแบนด (KU - Band) ๑๒ ถึง ๑๘ กิกะเฮิรตซ 
สำหรับสัญญาณความถี่ขาขึ้นและขาลงตามลำดับ  
 ๕.๒ การถายทอดสัญญาณดวยคลื่นไม- 
โครเวฟ 
 คลื่นไมโครเวฟมีลักษณะการเดินทางของคลื่น
ตรง (ไมสะทอนชั้นบรรยากาศ )อยูในชวงความถี่
ประมาณ ๑ ถึง ๑๐๐ กิกะเฮิรตซ คล่ืนไมโครเวฟถูก
นำไปใชงานในดานระบบการเชื่อมตอสัญญาณ เชน 
การสงสัญญาณชุมสายโทรศัพททางไกล การแพร
ภาพออกอากาศโทรทัศน และการส่ือสารผาน
ดาวเทียม เปนตน[๕] 
 ๕.๓ การแพรภาพสัญญาณโทรทัศนยาน
ความถี่สูงยิ่งหรือยูเอชเอฟ  
 (Ultra High Frequency: UHF) 
 การแพรภาพสัญญาณโทรทัศนยานความถ่ีสูง
ยิ่งท่ีความถี่ ๐.๓ ถึง ๓ กิกะเฮิรตซ หรือความยาว 
คลื่นประมาณ ๑๐ เซนติเมตร (cm) [๖] มีการเดิน
ทางของคลื่นสั้นในลักษณะคลื่นตรงและคลื่นสะทอน
จากพ้ืนดิน รวมถึงคล่ืนที่เดินทางตามผิวโลกดวย 
(กรณีสายอากาศมีความสูงไมมาก) ตัวอยางการใช
งานคลื่นวิทยุยานความถี่สูงยิ่งในประเทศไทย อาทิ  
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ และสถานีโทรทัศน
ไทยพีบีเอส (พ.ศ. ๒๕๕๑) เปนตน 
 ๕.๔ การแพรภาพสัญญาณโทรทัศนยาน
ความถี่สูงมาก หรือวีเอชเอฟ  
 (Very High Frequency: VHF) 
 การแพรกระจายสัญญาณโทรทัศนยานความถ่ี
สูงมาก ๓๐ ถึง ๓๐๐ เมกะเฮิรตซ หรือความยาวคลื่น
ประมาณ ๑ เมตร[๖] มีการเดินทางของคล่ืนสั้นใน
ลักษณะคลื่นตรงและสะทอนจากพื้นดิน สำหรับ
ตัวอยางการใชงานยานความถ่ีสูงมากในประเทศไทย 
อาทิ การแพรภาพสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕ 
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง ๗ สถานีโทรทัศน 
อ.ส.ม.ท. ชอง ๙ (Modern Nine TV ) และสถานี
วิทยุแหงประเทศไทยชอง ๑๑ หรือเอ็นบีที (National 
Broadcast Television: NBT) เปนตน 
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Service) โดยใชความถ่ีวิทยุยานความถ่ีปานกลาง 
(Medium Frequency: MF) หรือความถ่ีสูง (High 
Frequency: HF) ที่ความถ่ีวิทยุ ๑ .๘๐๐ ถึง 
๒๙ .๗๐๐ เมกะเฮิรตซ และยานความถี่สูงมากที่
ความถี่วิทยุ ๑๔๕.๘๐๐๐ ถึง ๑๔๖.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ 
ตามลำดับ เพื่อการติดตอการส่ือสาร อาทิ ระบบ
สื่อสารสัญญาณวิทยุ (Radio Communication 
System) ของดาวเทียมไทพัฒซึ่งใชชุดรับสัญญาณ
วิทยุยานความถี่สูงมาก (VHF) ๑๔๐ เมกะเฮิรตซ 
(MHz) ถึง ๑๕๐ เมกะเฮิรตซ (MHz) จำนวนสาม
ชองสัญญาณ และสำหรับชุดสงสัญญาณวิทยุมี
จำนวนสองชุด ซึ่งมีกำลังสง ๒ วัตต และ ๑๐ วัตต 
ดวยการสงสัญญาณยานความถี่สูงยิ่ง (Ultra-high 
frequency: UHF) ๔๓๐ MHz ถึง ๔๓๕ MHz 
เปนตน [๗] 
 ๕.๘ การแพรกระจายคลื่นวิทยุเอเอ็ม 
 (Amplitude Modulation Broadcasting:  
AM) 
 คล่ืนวิทยุเอเอ็มมีความถ่ีอยูในยานความถ่ีปาน
กลาง ๓๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ กิโลเฮิรตซ หรือความยาว 
คลื่นประมาณ ๑๐๐ เมตร โดยทั่วไปมีการเดินทาง
ของคลื่นปานกลางในลักษณะการเดินทางแบบคล่ืน
ที่ เ ดิ นทางตาม ผิวและค ล่ืนที่ ส ะท อนจาก ช้ัน
บรรยากาศไอโอโนสเฟยร ตัวอยางสำหรับระบบ
คลื่นวิทยุเอเอ็มของสถานีวิทยุสวนกลางในประเทศ
ไทย ใชยานความถี่ ประมาณ ๕๒๖.๕ กิโลเฮิรตซ 
จนถึง ๑,๖๐๖.๕ เมกะเฮิรตซ 
 ๕.๙ การสื่อสารนำรอง (Navigation) 
 การรับสงสัญญาณวิทยุแจงเตือนภัยบนทะเล
ของ ระบบวิทยุนำรองและระบบการสื่อสารกับเรือ
ดำน้ำเปนการติดตอสื่อสารระหวางเรือจากฝงหน่ึงไป
ยังเรืออีกฝงหนึ่งหรือสถานีฐานกับตัวเรือแตละลำ 
โดยใชหลักการส งสัญญาณคลื่นยาวและคลื่น 
ปานกลางในลักษณะคล่ืนที่เดินทางตามผิวโลกและ
คลื่นสะทอนจากช้ันบรรยากาศยานความถ่ีความถ่ีต่ำ 
(LF) ๓๐ ถึง ๓๐๐ กิโลเฮิรตซ และยานความถี่ปาน
กลาง (MF) ๓๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ กิโลเฮิรตซ  
 

 ๕.๕ การแพรกระจายคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม 
 (Frequency Modulation Broadcasting: 
FM) 
 คลื่นวิทยุเอฟเอ็มมีความถี่อยูชวงยานความถี่สูง
มาก ๓๐ ถึง ๓๐๐ เมกะเฮิรตซ และความยาวคล่ืน
ประมาณ ๑ เมตร มีการเดินทางของคล่ืนสั้นนี้ใน
ลักษณะการเดินทางแบบคล่ืนตรงและคล่ืนสะทอน 
หรือคล่ืนทำมุมคาหน่ึงกับพื้นดินและคลื่นท่ีหันเขาหา
บรรยากาศนั้นสะทอนกลับท่ีชั้นไอโอโนสเฟยร 
สำหรับระยะทางของเสาอากาศภาคสงและภาครับ
นอยและสำหรับระยะทางของเสากาศภาคสงและ
ภาครับมาก ตามลำดับ ตัวอยางสำหรับระบบคล่ืน
วิทยุเอฟเอ็มของสถานีวิทยุสวนกลางในประเทศไทย
ใชยานความถี่ประมาณ ๘๗.๐ เมกะเฮิรตซ จนถึง
ยานความถ่ีประมาณ ๑๐๘.๐ เมกะเฮิรตซ 
 ๕.๖ การสื่อสารระบบโทรศัพทเคลื่อนที่  
 (Mobile phone communications) 
 การส่ือสารแพรกระจายสัญญาณโทรศัพท
เคลื่อนที่เปนการถายทอดสัญญาณเสียง ภาพ จาก
ฝงสงสัญญาณไปยังฝงรับสัญญาณ โดยการเดินทาง
ของคล่ืนสั้นในลักษณะการเดินทางแบบคล่ืนตรงใน
ยานความถี่สูงมาก ๓๐ ถึง ๓๐๐ เมกะเฮิรตซ  และ
ยานความถ่ีสูงยิ่ง ๓๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ เมกะเฮิรตซ รวม
ทั้งยานความถ่ีเหนือสูงยิ่ง ๓ ถึง ๓๐ กิกะเฮิรตซดวย 
ตัวอยางสำหรับระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ อาทิ ระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ ระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่ ๘๐๐ เมกะเฮิรตซ  ระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ 
๑,๘๐๐ เมกะเฮิรตซ และระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เซล
ลูลาร ๙๐๐ (Celluar 900) หรือจีเอสเอ็ม ๙๐๐ 
(GSM 900) เปนตน 
 ๕.๗ การสื่อสารคลื่นวิทยุสมัครเลน  
 (Amateur radio) 
 ระบบคล่ืนวิทยุสมัครเลนโดยท่ัวไปอยูในยาน
ความถี่ปานกลาง (Medium Frequency: MF) ๓๐๐ 
ถึง ๓,๐๐๐ กิโลเฮิรตซ มีการเดินทางในลักษณะตาม
ผิวโลกและคล่ืนที่สะทอนจากช้ันบรรยากาศไอโอ 
โนสเฟยร ตัวอยางสำหรับการติดตอสื่อสารในกิจการ
วิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม (Amateur Satellite 
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  ป พ.ศ.   
ลำดับเหตุการณที่สำคัญ 

   (ค.ศ.)  
   ๒๔๐๗   เจมส คลารก แมกซเวลล (James Clerk Maxwell) นักคณิตศาสตร ชาวสกอตแลนด      
   (1864)  ไดเผยแพรบทความทฤษฎีของสนามแมเหล็กไฟฟาชื่อวา “A Dynamical Theory of  
   the Electromagnetic Field” และนิยามคลื่นวิทยุไวคือคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี 
   ความเร็วในการเคลื่อนที่เทากับแสงหรือ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เมตรตอวินาที (3×108m/s)  
   ๒๔๒๓  คนพบคล่ืนแมเหล็กไฟฟาตามแนวทางทฤษฎีของแมกซแวล โดยนักฟสิกสชาวเยอรมัน  
   (1880)  เฮนริช รูดอรฟ เฮิรตซ (Heinrich Rudolf Hertz)จากหัวขอวิจัยการเหน่ียวนำแมเหล็ก 
   ไฟฟาของวัสดุทรงกลมที่กำลังหมุน ชื่อวา “Induction of Rotating Spheres”  
   ๒๔๒๗  เฮนริช รูดอรฟ เฮิรตซ คนพบการแผรังสีของพลังงานในรูปแบบของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
   (1884)  ดวยการใชคลื่นความถี่ประมาณ ๘๐ เมกะเฮิรตซ (MHz) ณ มหาวิทยาลัยคารลสครูห  
   ประเทศเยอรมัน  
   ๒๔๔๗  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระบรมราชานุญาตใหมี  
   (1904)  การทดลองรับ-สงวิทยุเปนคร้ังแรกในประเทศไทย  
   ๒๔๗๙  กองชางวิทยุ กรมไปรษณียโทรเลขทดลองวิทยุสื่อสารแบบนักวิทยุสมัครเลน  
   (1936)  (Amateur Radio) โดยเครื่องสงวิทยุโทรเลขกำลัง ๕๐๐ วัตต ใชสัญญาณเรียกวาเอช 
   เอสหนึ่งพีเจ (HS 1 PJ) ความถี่ยาน ๑๔ เมกะเฮิรตซ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  
   ๒๔๙๘  การแพรภาพขาว-ดำในประเทศไทยเกิดข้ึนครั้งแรกโดยสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวี ใน 
   (1955)  วันที่ ๒๔ มิถุนายน  
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