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บทที่ 1
บทนํา
1.1) ความเปนมา ความหมายและ คุณสมบัติ ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
เมื่อค.ศ. 1887(พ.ศ. 2431) นักฟสิกสชาวเยอรมันเชื้อสายยิวผูหนึ่งชือ่ ไฮนนิช เฮิดซ ไดคนพบคลื่น
แมเหล็กไฟฟาสองขั้วที่เกิดจากการสปารกและรับสัญญาณสปารกนี้ไดใระยะไกลหลายเมตร การคนพบ
ครั้งนีถ้ ือไดวาเปนการคนพบทางวิทยาศาสตรครั้งสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งเพราะตอมาไดนําคลืน่
แมเหล็กไฟฟาที่ เฮิรตซคนพบ ซึ่งในสมัยนั้นเรียกวา คลืน่ เฮิรตซ ( Hertzian wave) มาประยุกตใชในการ
สื่อสาร โดยในค.ศ. 1897( พ.ศ. 2441) มารโคนี นักประดิษฐชาว อิตาเลียน สามารถสงและรับโทรเลข
โดยใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดเปนผลสําเร็จ ถัดมาอีก 3 ป คือในค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2444) มารโคนี ประสบ
ความสําเร็จครั้งใหญเมื่อสามารถสงคลื่นเฮิรตซขามมหาสมุทรแอตแลนติก จากประเทศอังกฤษ ไปยังนิว
ฟาวนแลนด ประเทศแคนาดา ความสําเร็จของมารโคนีเปนการเปดโฉมหนาใหมของการติดตอสื่อสาร
ระยะไกลโดยใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนครัง้ แรก มีผลทําใหการสื่อสารเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว
ตอมาเมื่อมีการผสมสัญญาณภาพเขากับคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดก็ทําใหเกิดวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนตามลําดับ[1]
ความหมายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
คลื่นแมเหล็กไฟฟา(ElectomagneticWave)คือการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาโดยทําใหสนามไฟฟา
หรือสนามแมเหล็กมีการเปลีย่ นแปลงก็จะทําเหนี่ยวนําใหเกิดสนามไฟฟาคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่น
ตามขวางประกอบไปดวยสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาที่มีการสั่นในแนวตั้งฉากกันและอยูบนระนาบ
ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นและทีส่ ําคัญคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นที่เคลื่อนที่โดยไมอาศัย
ตัวกลางจึงสามารถเคลื่อนทีใ่ นสุญญากาศได[1]
คุณสมบัตขิ องคลื่นแมเหล็กไฟฟา
คลื่นแมเหล็กไฟฟาแตละชนิดก็จะมีสเปกตรัมของความถี่ที่แตกตางกันออกไปในแตละชนิดของตัว
มันแตคลื่นแมเหล็กไฟฟาทุกชนิดจะตองมีคุณสมบัติเหมือนกันคือ
1. การสะทอนกลับของคลืน่ แมเหล็กไฟฟา
เปนการเปลีย่ นทิศทางของคลื่น โดยทันทีเมือ่
คลื่นแมเหล็กไฟฟานั้นเดินทางไปตกกระทบกับผิวของตัวกลางหรือผิวของวัตถุใดๆ
2. การหักเหของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อคลื่นนัน้ ไดเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีก
ตัวกลางหนึ่ง เชนแสงเดินทางจากอากาศซึง่ มีความหนาแนนนอยไปยังตัวกลางอีกตัวหนึ่งคือ น้ําซึ่ง
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มีความหนาแนนมากกวาอากาศเมื่อแสงกระทบน้ําจะมีแสงบางสวนสะทอนกลับไปและแสงอีก
บางสวนทะลุผานน้ําไดจึงเรียกสวนที่ทะลุผานน้ํานั้นวา การหักเหของแสงหรือคลืน่ แมเหล็กไฟฟา
นั่นเอง
3. การเบี่ยงเบนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะเกิดขึ้นเมื่อคลืน่ วิทยุเดินทางผานมุม
หรือขอบของ
ตัวกลางที่คลืน่ ไมสามารถผานไปไดเชนคลื่นวิทยุที่มีความถี่สูงมากเดินทางผานยอดเขา คลื่นวิทยุที่
มีความถี่สูงมากนี้มีคุณสมบัติในการเดินทางเปนเสนตรง ดังนัน้ ถาลากเสนตรงจากสายอากาศไปยัง
ยอดเขาสวนทีอ่ ยูหลังยอดเขาโดยโดนเขาบังไวและต่ํากวาเสนนี้ลงไปจะไมสามารถรับ
คลื่นสัญญาณวิทยุไดเลยแตปรากฏวาบางสวนที่อยูหลังเขาและบางสวนที่อยูบนพืน้ ที่ใกลๆสามารถ
รับคลืน่ สัญญาณวิทยุได [2]
1.2) สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาและการจําแนกคลื่นแมเหล็กไฟฟา
1.2.1) ความหมายของสเปกตรัม
คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มคี วามถี่ตอเนื่องกันเปนชวงๆและแตละชวงก็จะถูกจําแนกโดยความถี่ที่มไี ม
เทากันและ ชวงของแตละความถี่ของคลื่นเรียกวา สเปกตรัมและสเปกตรัมนีจ้ ะมีคณ
ุ สมบัติที่เหมือนกัน
คือ เคลื่อนที่ไปไดดว ยความเร็วเทากับแสงและมีพลังสงผานไปพรอมกับคลื่น
1.2.2) ตารางจัดเรียงคลื่นแมเหล็กไฟฟาดวยความถีแ่ ละความยาวคลืน่
ความถี่หมายถึงจํานวนรอบของการเปลี่ยนแปลงตอวินาทีซึ่งในปจจุบันนีใ้ ชเรียกวา Hertz หรือ
Hz แทน
ความยาวคลืน่ หมายถึงคือระยะหางระหวางสันคลืน่ กับสันคลืน่ หรือทองคลื่นกับทองคลื่นหนวยที่
นิยมใชวัดกันเปนเมตร
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ตารางที่ 1 คลื่นแมเหล็กไฟฟาและการใชงาน[3]
ความถี่ (ชือ่ )
ต่ํากวา 30 KHz (VLF)
30 - 300 KHz (LF)
0.3 - 3 MHz (MF)
3 - 30 MHz (HF)
30 - 300 MHz (VMF)
0.3 - 3 GHz (VHF)
3 - 30 GHz (SHF)

ความยาวคลื่น
มากกวา 10 Km
1 - 10 Km
0.1 - 1 Km
10 - 100 m
1 - 10 m
10 - 100 cm
1 - 10 Cm

การใชงาน
ใชสื่อสารทางทะเล
ใชสื่อสารทางทะเล
ใชสงคลื่นวิทยุระบบเอเอ็ม
ใชสงวิทยุคลืน่ สั้นสื่อสารระหวางประเทศ
ใชสงคลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็มและคลืน่ โทรทัศน
ใชสงคลื่นโทรทัศนและไมโครเวฟ
ใชสงคลื่นไมโครเวฟและเรดาร

1.3) ประเภทของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
โดยทั่วไปคลื่นแมเหล็กไฟฟาอาจแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ คลื่นดิน ( GROUND WAVE )
กับ คลื่นฟา (SKY WAVE ) คลื่นดิน คือ คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เดินทางอยูในระยะใกลๆผิวโลกหรือตรง
สวน โคงของโลกนั่นเอง สวนคลืน่ ฟา คือ คลื่นที่เกิดจากการเดินทางของคลื่น ดวยมุมกวางหรือมุม
ปานและจะเดินทางจากโลกพุงออกไปยังบรรยากาศจนถึงเพดานฟาและเกิดการสะทอนกลับลงมาบน
โลก สามารถจัดองคประกอบของคลื่นแมเหล็กไฟฟาแบงออกเปน 4 องคประกอบ คือ คลื่น ผิวดิน
(SURFACE WAVE ), คลื่นตรง ( DIRECT WAVE ) , คลื่นสะทอนดิน ( GROUND REFLECTED
WAVE ) และ คลื่นหักเหโทรดโปสเฟยร ( REFLECTED TROPOSHRIC WAVE )[4]
1.) คลื่นผิวดิน (SURFACE WAVE ) หมายถึง คลืน่ ที่เดินทางหรือเคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวโลก
อาจจะเปนพื้นผิวดินหรือผิวน้ําก็ได

12

มุมวิกฤต

ไอโอโนสเฟยร

คลื่นฟา

คลื่นดิน
เขตสกิบ
ระยะทางสกิบ

รูปที่ 1 คลื่นฟาและคลืน่ ดิน[16]
2.) คลื่นตรง ( DIRECT WAVE ) หมายถึงคลื่นที่เดินทางหรือเคลื่อนที่เปนเสนตรงจากสายอากาศ
สงผานบรรยากาศตรงไปยังสายอากาศรับโดยไมไดมีการสะทอนใดๆ
3.) คลื่นสะทอนดิน ( GROUND REFLECTED WAVE ) หมายถึง คลื่นที่ออกมาจากสายอากาศไป
กระทบผิวดินแลวเกิดการสะทอนไปเขาทีส่ ายอากาศรับ
4.) คลื่นหักเหโทรโปสเฟยร หมายถึง คลืน่ หักเหในบรรยากาศชั้นต่ําของโลกที่เรียกวา ชั้นโทรโปส
เฟยร เปนชั้นบรรยากาศชั้นแรกเมื่อเราออกสูอวกาศ การหักเหมใชเหมือนกับการหักเหปกติที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนของชั้นบรรยากาศของโลกกับความสูง แตเปนการ
หักเหที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนของชั้นบรรยากาศอยางทันทีทันใด[4]
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ไอโอโนสเฟยร
คลื่นฟา

คลื่นตรง
คลื่นสะทอน

สายอากาศสง

คลื่นดิน

รูปที่ 2 องคประกอบของคลื่น[4]

สายอากาศรับ
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บทที่ 2
พื้นฐานทางฟสิกสของคลื่นแมเหล็กไฟฟาและการประยุกตใช
2.1) ทฤษฎีของคลื่นแมเหล็กไฟฟาและสมการของแมกซเวลล
2.1.1) ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา
สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กเปนสนามที่มีลักษณะทีว่ าจะมีคาคงที่เสมอไมขึ้นอยูกับเวลา ขนาด
ของสนามจะแปรคาไปตามระยะทางจากแหลงกําเนิดสนามไปยังตําแหนงที่ตองการหาสนามนั้น และ
จากในอดีตไดกลาวเอาไววาปรากฏการณไฟฟาและแมเหล็กเปนปรากฏการณที่แยกจากกันอยางเด็ดขาด
จนถึง ค.ศ. 1865( พ.ศ. 2408 ) เจมส เคลิรก แมกซเวลล ( James Cleark Maxwel ) ไดเสนอสมการ
เกี่ยวกับทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 4 สมการ และยังกลาวดวยวาสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาสามารถ
เดินทางรวมกันในอวกาศได และไดเรียกวา คลื่นแมเหล็กไฟฟา[5]
2.1.2) สมการแมกซเวลล
สมการแมกซเวลลทั้งสีส่ มการไดมาจากการรวบรวมกฎที่สําคัญๆซึ่งเปนรากฐานของวิชา
แมเหล็กไฟฟารายละเอียดของแตละสมการมีดังนี้
1.) สมการแรกจะเปนกฎของเกาสสําหรับสนามไฟฟาไดกลาวไววาฟลักซทั้งหมดผานพืน้ ที่
ปดจะมีคาเทากับประจุสุทธิภายในผิวปดเสมอ ดังสมการ
K K
(สมการที่ 2.1.1)
φ E =∈ 0 ∫ E .d s = q
จากสมการจะเห็นวาเสนแรงของสนามไฟฟาจะมีลักษณะเปดเสนแรงจะเริ่มตนจากประจุบวกไปยัง
ประจุลบ และจากการอินทิเกรตรอบผิวปดจากสมการที่ 2.1.1 สามารถเขียนแทนไดดวยอินทิเกรตเชิง
ปริมาตร โดยใชทฤษฎีไดเวอรเจนซ ( divergence theorem ) ดังนี้
K K
K K
( สมการที่ 2.1.2 )
A
.
d
s
=
(
∇
∫
∫ . A)dV
s

v

จากสมการที่ 2.1.1 เปลี่ยนประจุ q ใหอยูในรูปของความหนาแนนประจุ(p) คูณดวยปริมาตรยอยเล็กๆ(
dv ) จะได
q = ∫ ρdV
v

กฎของเกาส จะไดดังนี้

G K

ε 0 ∫ (∇.E )dV = ∫ ρdV
v

v
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สามารถนําไปเขียนไวในรูปสมการเชิงอนุพันธไดดังนี้
K K
∇.E = ρ / ε 0

( สมการที่ 2.1.3 )
2.) สมาการที่สองจะเปนกฎของเกาสสําหรับสนามแมเหล็ก เพราะวาเสนแรงแมเหล็กจะเปนวงปด
เสมอ และเสนแรงแมเล็กที่พุงเขาสูผิวปดจะมีคาเทากับเสนแรงแมเหล็กที่พุงออกจากผิวปด ดังนั้น
จํานวนเสนแรงสุทธิที่ผานผิวปดหนึ่งๆจึงมีคาเปนศูนย ดังสมการนี้
K K
( สมการที่ 2.1.4)
φ e = ∫ B.ds = 0
s

อาศัยทฤษฎีไดเวอรเจนซจะได

K K
∇.B = 0

( สมการที่ 2.1.5 )
จากสมการที่2.1.5 จะเห็นความแตกตางระหวางสนามแมเหล็กและไฟฟานี้ เราไมสามารถพบขั้วแมเหล็ก
อิสระ เหมือนกับที่ไดพบประจุอิสระ
3.) สมการที่สามเปนสมการที่เกี่ยวกับการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําของฟาราเดย จะสามารถ
แสดงใหเห็นไดวาการเปลีย่ นแปลงคาของสนามแมเหล็กทําใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา หรืออีกใน
หนึ่งก็คือทําใหเกิดสนามไฟฟาขึ้นจากกฎของฟาราเดยจะไดวา
แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํารอบวงจรปด = K K
K K
E
.
d
l
=
−∂
B
∫
∫ .ds

∂φ B
∂t

หรือ

( สมการที่ 2.1.6 )
สามารถเปลีย่ นรูปการอินทิเกรตรอบเสนปดใหเปนการอินที่เกรตเชิงพื้นที่โดยอาศัยทฤษฎีของสโตกส (
Stoke’s Theorem ) ไดดังนี้
K K
K K K
( สมการที่ 2.1.7 )
A
.
d
l
=
(
∇
∫
∫ × A).ds
L

S

สมการที่ 2.1.6 สามารถเปลีย่ นรูปไดใหม

K K
∂ ∫ B.ds
K K K
∫S (∇ × E ).ds = − ∂t

( สมการที่ 2.1.8 )

และจากสมการที่ 2.1.8 นี้จะเปนจริงเสมอกับทุกๆผิวยอย ds เขียนใหอยูใ นรูปเชิงอนุพันธจะไดเปน
K
K K
∂B
∇× E = −
∂t

( สมการที่ 2.1.9 )

4.) สมการที่สี่ เปนกฎของแอมแปร ซึ่งเขียนเปนสมการไดดังนี้
K K
( สมการที่ 2.2.10 )
∫ B.dl = μ 0 I
L
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จากสมการที่ 2.1.10 นี้ เปนการหมุนเวียนของสนามแมเหล็กไปตามเสนปดลอม และ L จะเทากับกระแส
ที่ไหลผานพื้นที่ที่ถูกปดลอมดวยเสนปดนัน้ เสมอสมการนี้ใชไดเฉพาะกรณีที่สนามแมเหล็กและ
กระแสไฟฟาไมแปรเปลีย่ นตามเวลาแตถาบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงฟลักซไฟฟาหรือขนาดประจุมี
การเปลีย่ นแปลงเมี่อเทียบกับเวลาจะตองคิดกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นในกรณีนดี้ วยกระแสไฟฟานี้มชี ื่อ
เรียกวา “กระแสไฟฟาการขจัด” ( displacement current,Id )กระแสไฟฟาขจัดหาไดจากสูตร
∂φ E
∂t
K K
d
= ∫ (ε 0 E.ds )
dt

Id =

(สมการที่ 2.1.11)

เมื่อรวมรวมกระแสการขจัดเขาไปดวย สมการที่ 2.1.10 จะได
K K
( สมการที่ 2.1.12)
∫ B.dl = μ 0 ( I + I d )
แทนคา

K K
I = J .ds

และ Id จากสมการที่ 2.1.11

K K

∫ B.dl

K K
K K
d
= μ 0 ( ∫ J .ds + ∫ (ε 0 E.ds ))
dt

ใชทฤษฎีของสโตส สมการที่ 1.3.7
K

K

K K

K

d

∫ (∇ × B).ds = μ (∫ J .ds + ∫ dt (ε
0

0

K K
E.ds )

S

เขียนใหอยูใ นรูปเชิงอนุพันธจะได

K
K K
K
∂E
∇ × B = μ 0 J + μ 0ε 0
∂t

( สมการที่ 2.1.13)

เมื่อเปรียบเทียบสมการที่ 2.1.13 กับสมการที่ 2.1.9 จะเห็นวามีลกั ษณะคลายคลึงกันมากถาใหความ
K
หนาแนนกระแสไฟฟา (J ) ในสมการที่2.1.13 มีคาเทากับศูนย จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟาทํา
ใหเกิดสนามแมเหล็ก
เชนเดียวกับสนามแมเหล็กที่มกี ารเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดสนามไฟฟาหรือ
แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา[5]
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2.1.3) การประยุกตใชสมาการแมกซเวลลสําหรับการสือ่ สาร
2.1.3.1) การคนพบและการทดสอบคลื่นแมเหล็กไฟฟาของ Heinrich Hertz
คลื่นแมเหล็กไฟฟา ถูกคิดคนโดยเจมสแมกซเวลล (James c. Maxwell) เมื่อสามรอยกวาปมาแลว
ตอมา ไฮริชเฮิรตซ (Heinrich Hertz) เปนผูทดลองพิสูจนวาคลื่นแมเหล็กไฟฟานี้เปนพลังงานที่ใชไดจริง
เฮิรตซ เกิดทีเ่ มืองฮัมบรูรก ประเทศเยอรมันนีแรกเริ่มเขาคั้งใจจะเปนวิศวกร แตแลวก็หันมาศึกษา ดาน
ฟสิกสกับนักฟสิกสผูมีชื่อเสียง คือ เฮลมโฮลท (helmholth) และ เคียรชอฟฟ(Kirchhoff) ป ค.ศ. 1885(
พ.ศ. 2428) เฮิรตซไดรับการชักชวนจากวิทยาลัยเบอรลนิ ใหรว มงานวิจัยเกีย่ วกับเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ทําใหอีก 2 ป ตอมา ค.ศ.1887( พ.ศ. 2431)ไดคนพบบางสิ่งซึ่งมีความสําคัญมาก นัน่ คือ คลื่นวิทยุ การ
ทดลองของเฮิรตซไดพิสูจนวา คลื่นวิทยุเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาไมใชคลื่นเสียง เฮิรตซทดลองสง
กระแสไฟฟาผานลูกกลมโลหะลูกหนึ่งใหไปยังอีกลูกหนึ่งในหองเดียวกัน โดยใชอากาศเปนตัวกลาง
เพราะในอากาศมีอีเธอร ซึ่งสามารถเปนสื่อใหคลื่นแมเหล็กไฟฟาผานได สามารถตรวจจับคลื่นนี้ไดโดย
ใชลวดมาขดใหเปนหวง และเมื่อเคลื่อนยานหวงนีไ้ ปรอบๆหองสามารถคํานวณรูปรางคลืน่ ได เฮิรตซ
พิสูจนใหเห็นวา คลื่นวิทยุมอี ยูจริงและแตกตางจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดอื่น คือ มีอัตราเร็วเทากับแสง
สามารถสะทอนและหักเห[6]
2.1.3.2) การสงสัญญาณคลืน่ แมเหล็กไฟฟาของมารโคนี และ เบราน
2.1.3.2.1) ยุคเริ่มตน
ในยุคแรกๆมนุษยเราไดรจู ักแสงไฟเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารกัน เชน นําแสงตะเกียงมา
ใชในยามมืดไดและแสงและแสงแดดที่สะทอนจากกระจกเงาเวลากลางวัน
และหลักที่สําคัญในการ
สื่อสารในยุคนี้ คือ จะมีการเปลี่ยนแปลงความเขมของแสงจากมากไปหามาก เพือ่ เปนการสงสัญญาณ
หรือเปนสัญลักษณบางอยางในการสื่อความหมายรวมกัน และจะตองมีขอตกลงกันเกีย่ วกับสัญญาณ
นั้นๆกอนดวย
2.1.3.2.2) รหัสมอรส (Morse code ) เปนรหัสยุคแรกๆที่มกี ารคนพบและไดนําเอามาใชโดย
มารโคนี และ เบราน ทั้งสองไดนําเอาคลื่นคลืน่ วิทยุที่มีความยาวคลื่นที่มีทั้งยาวและสั้นนํามาใช
ประกอบกันขึน้ เปนตัวอักษรทีละตัว และในเวลาตอมาสามารถสื่อสารดวยเสียงได หลังจากนัน้ ก็ประสบ
ความสําเร็จโดยสามารถสื่อสารดวยภาพไดจากการอาศัยการเปลีย่ นแปลงของคลื่นพา( คลื่นพา คือ คลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงและมีความถี่เทาๆกับความถี่ของคลื่นวิทยุ )
2.1.3.2.3 ) หลักการและการสงวิทยุโทรเลขดวยรหัสมอรส การสงวิทยุโทรเลขดวยรหัสมอรส
ดังที่ไดกลาวเอาไวแลว แลววา รหัสมอรสเปนรหัสที่ใชงานโดยนําความยาวของคลื่นวิทยุ คือ จะใช
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ความยาวที่สั้นบางยาวบางในการสงสัญญาณ ดังนั้นการสงวิทยุโทรเลขดวยรหัสมอรสนี้กจ็ ะใชหลักการ
ดังกลาว และการสงสัญญาณนั้นก็จะมีเครื่องสงสัญญาณ เครื่องสงสัญญาณนี้มีความสําคัญมากจะทํา
หนาที่เปนแหลงกําเนิดคลื่นความถี่สูงโดยจะมีความถี่เทาความถี่ของคลื่นวิทยุโดยจะนําไปใชเปนคลื่น
พานั่นเอง และการที่เราจะบังคับใหคลื่นมีชวงสั้นหรือยาวเพื่อสงสัญญาณออกไปเปนรหัสหรือสัญญาณ
ที่เขาใจกันได ก็ตองมีการ โมดูเลตสัญญาณ ( โมดูเลตสัญญาณ คือ กระบวนการของการนําสัญญาณที่
ตองการใสหรือ ผสมเขากับคลื่นวิทยุหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา คลื่นพา )เมื่อสัญญาณมาพรอมกับคลื่นพา
จะมีการแยกสัญญาณที่ตองการออกจากตัวคลื่นพาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไดสัญญาณที่เรา ตองการออกมา
โดยใชเครื่องตรวจวัด ( Detector ) ( Detector คือ เครื่องที่แยกเอาสัญญาณทีต่ องการออกจากคลืน่ พา)
และรหัสหรือสัญญาณที่ไดนั้นสามารถนํามาบันทึกไวดว ยเครื่องรับโทรเลขหรือเครื่องรับโทรพิมพ จะ
ไดพิมพออกมาเปนขอและอานไดเลย[5]

สัญญาณเสียง

คลื่นพา

คลื่นวิทยุทโี่ มดูเลตแลว

รูปที่ 3 แสดงรูปของสัญญาณและรูปสัญญาณทีถ่ ูกโมดูเลตแลว[5]
2.2) การเดินทางของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
2.2.1.) การเดินทางของคลื่นยาวและคลื่นปานกลาง ( LF,MF ) และการนําไปใชงานดานการสื่อสาร
1.) คุณสมบัติการเดินทางของคลื่นยาว( LF ) การเดินทางของคลืน่ ยาวนั้นมีทั้ง SURFACE WAVE
หรือ คลื่นผิวดิน และ ( SKY WAVE ) หรือคลื่นฟา คลื่นที่เดินทางตามผิวโลกของคลืน่ ยาวนั้นความถี่ยิ่ง
ต่ําเทาไหร จะสามารถใหคลืน่ ไปไกลเทานัน้ นอกจากนัน้ คลื่นที่เดินทางผานบริเวณที่มีความชื้นจะทําให
คลื่นนัน้ เคลื่อนที่ไปไดไกลกวาบริเวณทีแ่ หงแลง
และคลื่นที่เดินผานบนผิวน้ําทะเลคลื่นจะสามารถ
เคลื่อนที่ไปไดไกลมาก[7]
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2.) คุณสมบัติการเดินทางของคลื่นปานกลาง ( MF ) การเดินทางของคลืน่ ปานกลางนัน้ ตอน
กลางวันนัน้ สวนใหญคลืน่ จะเคลื่อนที่และเดินทางไปไดแคพื้นผิวโลกเทานั้น สวนตอนกลางคืนจะมีทั้ง
คลื่นที่ เดินทางตามผิวโลกและมีคลื่นที่สะทอนจากชั้นบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร
และ IONOSPNERE WAVE ของคลื่นวิทยุที่มีความถี่ปานกลางนั้นในตอนกลางวันจะมีคานอยมากอยูที่
ความถี่ไมเกิน 1000 KHz [7]
การใชงานของการเดินทางแบบ LF,MF สําหรับการสือ่ สาร
1. วิธีหยั่งน้ําลึกดวยคลื่นเสียงสะทอน
การหยั่งน้ําลึกดวยคลืน่ เสียงสะทอน เปนวิธีการวัดระดับความลึกน้ําทะเลเพื่อศึกษาถึงลักษณะภูมิ
ประเทศพื้นทองทะเล โดยใชเครื่องมือวัดความลึกน้ําทีส่ งสัญญาณคลื่นเสียง ขนาดความถี่ 200 KHz จาก
เครื่องแปลงกําลังรับ-สงคลื่นเสียง (transducer) ไปตกกระทบพื้นทองทะเลและสะทอนกลับขึน้ มายัง
ตัวรับสัญญาณคลืน่
ระยะเวลาที่คลืน่ เสียงเดินทางไป-กลับ จะถูกแปลงเปนหนวยระยะทางโดย
เครื่องประมวลผลขอมูล
แลวพิมพออกมาบนกระดาษเปนภาพตัดขวางแสดงระดับความลึกน้ํา
แบบตอเนื่อง ขอมูลความลึกน้ําทีไ่ ดจะนํามาปรับคาใหเปนระดับความลึกน้ําเมื่อน้ําลงต่ําสุด โดยเทียบ
กับระดับน้ําขึ้น-ลง ประจําวัน ณ เวลาที่สาํ รวจ ในมาตราน้ํานานน้ําไทย ซึ่งคํานวณโดยกรมอุทกศาสตร
กองทัพเรือ
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เครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาแรงสูง
ตัวรับสัญญาณคลืน่ เสียง

ตัวรับ-สงสัญญาณดาวเทียม

ตัวสงสัญญาณคลื่นเสียง
หองบันทึกขอมูล
ตัววัดระดับความลึก
ชั้นตะกอน

ตัวรับสงสัญญาณคลืน่ แมเหล็กไฟฟา

หินดินดาน

รูปที่ 4 ภาพแสดงวิธกี ารสํารวจและสื่อสารทางทะเล [8]
2. ใชสงคลื่นวิทยุระบบเอเอ็มและเอฟเอ็ม
เครื่องสงวิทยุระบบเอเอ็มและเอฟเอ็มนั้นประกอบดวยสวนที่เปนมอดดูเลเตอร ซึ่งเปนวงจรทีน่ ํา
เอาสัญญาณขอมูลไปมอดดูเลตตัวพา ผลที่ไดจะเปนสัญญาณเอเอ็มหรือเอฟเอ็ม ที่มีความถี่ศูนยกลางอยู
ที่ ความถี่ของตัวพา หลังจากนั้นจะถูกขยายใหมีกําลังสูงเทาที่ตองการ แลวจึงสงสัญญาณไปยังเสา
อากาศ เพื่อใหแผกระจายเปนคลื่นวิทยุออกไป เครื่องรับวิทยุเอเอ็มและเอฟเอ็มทีม่ ีขายในทองตลาดจะ
เปน เครื่องรับที่เรียกวา ระบบซูเปอรเฮตเทอโรไดน (superheterodyne) โดยมีหลักการทํางานอยาง
คราวๆ ดัง ตอไปนี้
สวนแรกของเครื่องรับคือ เสาอากาศ ซึ่งจะทําหนาที่แปลงคลื่นวิทยุเปน
สัญญาณไฟฟาปกติสัญญาณนี้จะ ออนมาก สัญญาณทีไ่ ดรับจะออนลงถาระยะทางจากเครื่องสงเพิ่มขึ้น
เสาอากาศนี้จะรับคลืน่ วิทยุจํานวน มากมายที่อยูในอากาศ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีวธิ ีการกรองเอาสัญญาณ
ที่ไมตองการออก เพื่อที่เครื่อง รับจะไดเลือกเฉพาะสถานีวิทยุที่ตองการ วิธีการกรองจะใชเทคนิคที่ขยับ
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ความถี่ของสถานีที่ตองการไปยังความถี่ที่คงตัวคาหนึ่ง ความถี่คง ตัวนี้เรียกวา ความถี่ไอเอฟ (IF ยอมา
จาก intermediate frequency) ระบบเอเอ็มจะใชความถี่ 4.55 กิโลเฮิรตซ และระบบเอฟเอ็มจะใชความถี่
10.7 เมกะเฮิรตซ แลวจึงผานวงจรกรองหรือฟลเตอรที่ปลอย ใหความถี่ไอเอฟและใกลเคียงผานได
เทานั้น วงจรกรองนี้เรียกวาไอเอฟฟลเตอร วงจรที่ทาํ หนาที่ขยับ ความถีน่ ั้นเรียกวา วงจรมิกเซอร
(mixer) ซึ่งทําการคูณสัญญาณที่รับเขามากับสัญญาณไซนที่สรางขึ้น ในเครื่องรับ ความถี่ของสัญญาณ
ไซน จะมีคาเทากับความถี่ของสถานีที่ตองการ บวกกับ 455 กิโลเฮิรตซ (หรือ 10.7 เมกะเฮิรตซกรณีเปน
เอฟเอ็ม) ดังเชน ถาตองการรับสถานีวิทยุเอเอ็มความถี่ 650 กิโลเฮิรตซ สามารถปรับปุมเลือกสถานีบน
เครื่องรับจนหนาปดบอกวา 650 กิโลเฮิรตซ ปุมนี้เองจะ ไปเปลี่ยนความถี่ของวงจรกําเนิดสัญญาณไซน
ใหสรางความถี่ที่ 650+455= 1,150 กิโลเฮิรตซวงจร มิกเซอรจะทําหนาที่คูณสัญญาณความถี่ 1,105
กิโลเฮิรตซ กับสัญญาณทีเ่ ขามาจากเสาอากาศ ผลของการคูณ สองสัญญาณเขาดวยกันจะทําใหเกิด
สัญญาณสองสัญญาณ สัญญาณที่หนึง่ จะมีความถี่เทากับผลตางของความถี่ ของสัญญาณทั้งสอง
สัญญาณที่สองจะมีความถี่เทากับผลบวกของความถี่ของสัญญาณทั้งสอง [9]
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เอเอ็ม

สัญญาณที่ตองการสง

เอฟเอ็ม

ตัวพา

รูปที่ 5 ภาพแสดงคลื่นวิทยุเอเอ็มและเอฟเอ็มพรอมทั้งคลื่นตัวพาและ สัญญาณที่ตองการสง[9]
2.2.2) การเดินทางของคลื่นสัน้ และคลื่น VHFและการนําไปใชงานดานการสือ่ สาร
1.) ในการเดินทางของคลื่นสั้นถาเดินทางแบบ SURFACE WAVEจะทําใหการเดินทางของคลื่น
นั้นไปไดในระยะทางใกลๆเทานั้น นอกจากนี้ถาเดินทางแบบ TROPOSPHERE WAVE ก็ไมสามารถ
เดินทางไปไกลๆไดเชนเดียวกัน นอกจากจะเดินทางแบบ IONOSPHERE เทานั้นทีจ่ ะเดินทางไปไดไกล
มาก ดวยเหตุนี้คลื่นสั้นจึงใชในงานการสือ่ สารระยะทางไกลๆ[21]
2.) การเดินทางของคลื่น VHF ลักษณะการเดินทางของคลื่นประกอบไปดวย DIRECT WAVE
กับ GROUND REFLECTED WAVE ในกรณีที่สายอากาศของเครื่องรับอยูไ มสูงจากพื้นดินแลวละก็จะ
มี SURFACE WAVE เพิ่มขึ้นมาอีกดวย และระยะทางสูงสุดของการเดินทางของคลื่นจะมีคาเทากับ
ความยาวของเสนระยะสายตาสูงสุดระหวางสายอากาศสงกับสายอากาศรับ [7]
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การใชงานของการเดินทางแบบคลืน่ สั้นและคลื่นVHF
1. ใชสงคลื่นโทรทัศนและไมโครเวฟ
คลื่นโทรทัศนและไมโครเวฟมีความถี่ชวง 108 - 1012 Hz มีประโยชนในการสื่อสาร แตจะไม
สะทอนที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยร แตจะทะลุผานชั้นบรรยากาศไปนอกโลก ในการถายทอด
สัญญาณโทรทัศนจะตองมีสถานีถายทอดเปนระยะ ๆ เพราะสัญญาณเดินทางเปนเสนตรง และผิวโลกมี
ความโคง ดังนั้นสัญญาณจึงไปไดไกลสุดเพียงประมาณ 80 กิโลเมตรบนผิวโลก อาจใชไมโครเวฟนํา
สัญญาณจากสถานีสงไปยังดาวเทียม แลวใหดาวเทียมนําสัญญาณสงตอไปยังสถานีรบั ที่อยูไกล ๆ
เนื่องจากไมโครเวฟจะสะทอนกับผิวโลหะไดดี
จึงนําไปใชประโยชนในการตรวจหาตําแหนงของ
อากาศยาน เรียกอุปกรณดังกลาววา เรดาร โดยสงสัญญาณไมโครเวฟออกไปกระทบอากาศยาน และรับ
คลื่นที่สะทอนกลับจากอากาศยาน
ทําใหทราบระยะหางระหวางอากาศยานกับแหลงสงสัญญาณ
ไมโครเวฟได [10]
2.2.3) การเดินทางของคลื่น UHF และ SHFและการนําไปใชงานดานการสือ่ สาร
ถาบรรยากาศเปนตัวกลางแบบ HOMOGENEOUS และนอกจากนั้นถาผิวโลกเปนผิวแบนราบแลว
ละก็การเดินทางของคลื่นจะเปนแบบ DIRECT WAVE และถาคลื่นอยูใ นTROPOSPHERE นั้นในสภาพ
ปกติความสูงของบรรยากาศยิ่งสูงมากความกดดันและอุณหภูมิจะมีคานอยลงและการเดินทางของคลื่น
นั้นจะเปลีย่ นแปลงไปตามคาคงที่ของการเดินทางของตัวกลางนัน้ ๆดวย
ดังนั้นในกรณีที่คลืน่ วิทยุ
เดินทางใน TROPOSPHERE มันก็จะเปลีย่ นแปลงตามคาคงที่ของการเดินทางของบรรยากาศดวย [7]
การใชงานของการเดินทางแบบคลืน่ UHF และ SHF สําหรับการสื่อสาร
1. การถายภาพดวยเครือ่ งสงเรดาร
การถายภาพดวยเครือ่ งสงเรดารนนั้ ก็คลายๆกับการถายภาพดวยกลองถายรูปดวยไฟแฟลชนั่นเอง
คือตัวกลองฉายแสงออกมาโดยตรงใหไปกระทบกับวัตถุแลวบันทึกแสงที่สะทอนกลับมายังตัวกลอง
เพียงแตตางกันตรงทีแ่ สงที่ฉายออกมานี้มพี ลังงานหรือความถี่ตางกันตามแตวาจะเปนคลื่นแสงที่
มองเห็นไดดว ยตาเปลา หรือคลืน่ วิทยุ คลื่นทั้งสองชนิดนี้ตางก็เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาดวยกันทั้งนั้น
เพียงตางกันตรงที่มีพลังงานไมเทากัน จึงสงผลใหความยาวคลืน่ และความถี่ของคลื่นไมเทากัน ไฟแฟลช
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ของกลองถายรูปนัน้ จะฉายแสงที่มองไดดวยตาเปลาไปยังวัตถุ แลวแสงนั้นก็สะทอนกลับมาผานเลนส
ไปบันทึกลงบนแผนฟลมภายในตัวกลอง แตในเครือ่ งเรดารนนั้ จะใชจานรับคลืน่ (antenna) และ
คอมพิวเตอรบนั ทึกคาของคลื่นวิทยุที่สะทอนกลับเปนจํานวนตัวเลข (digital computer tape) มา
บันทึกภาพที่ถา ยไว แทนทีจ่ ะใชเลนสกับฟลมมาบันทึกภาพ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จก็เอาขอมูลทีเ่ ปนคา
ตัวเลขนั้น มาแปรกลับเปนคาความเขมของคลื่น ซึ่งก็คือเปลี่ยนใหเปนคาความเขมของแสง ก็สามารถ
แปลเปนรูปไดใหเราเห็นเปนภาพ ภาพที่เราเห็นจากการถายดวยเครื่องเรดารนั้น ก็มาจากคลืน่ วิทยุที่
สะทอนกลับจากวัตถุ มายังจานรับคลื่นนั้นเอง
เครื่องมือเรดารโดยทั่วไปนั้นคือเครื่องมือเสาะหา
คลื่นวิทยุ และคํานวณระยะทางเดินทางของคลื่น โดยวัดกําลังคลืน่ และเวลาเดินทางไปกลับของ
สัญญาณไมโครเวฟ ซึ่งจานเรดารสงออกไป แลวสะทอนกลับมาจากผิวพื้นหรือวัสดุที่อยูหางออกไป
จานเรดารสงคลื่นและรับคลืน่ สลับกันไป
ในความยาวคลืน่ ไมโครเวฟที่แนนอนความยาวหนึ่ง
โดยทั่วไปแลวเปนความยาวคลื่นระหวาง 1 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร หรือที่มีความถีร่ ะหวาง 300 เมกาเฮิรซ
ถึง 30 จิกกาเฮิรซ และคลื่นที่สงรับจากจานในแตละครั้ง จะตองอยูบนพื้นระนาบเดียวกัน(same
polarization) เนื่องจากคลืน่ เดินทางตามแนวนอน หรือตามแนวขวางเทานั้นสําหรับเครื่องมือถายภาพ
เรดารนั้น จะสงคลื่นเปนแผงกําลังสูงประมาณ 1500 คลื่นตอวินาที ไปยังเปาหมายที่ตองการจะถายภาพ
โดยแตละคลืน่ จะมีความกวาง หรือความยาวนานของคลื่นประมาณ 10 ถึง 50 ไมโครวินาที(1/1000
วินาที) แผงคลื่น (bandwidth) นี้โดยทั่วไปแลว จะเปนคลื่นทั้งชุด ที่ครอบคลุมความถี่ระหวางชวงสั้นๆ
ซึ่งมีศูนยกลางความถี่ อยูตรงความถี่ที่เลือกไวสําหรับเครื่องมือเรดารนั้นๆ แผงคลื่นโดยทั่วไปจะตก
ประมาณความถี่ระหวาง 10 ถึง 200๐ เมกาเฮิรซ เวลาเราเรียกวา แผงคลื่น 50 เมกาเฮิรซนั้น จะหมายถึง
แผงคลื่นที่ความถี่ตรงกลาง เทากับ 50 MHz แตจะรวมไปทั้งคลื่นความถี่สั้นยาวรอบจุดศูนยกลาง ไป
ตามกําหนดความกวางของแผงไวดว ย เชน อาจจะรวมตั้งแต 40 ถึง 60 MHz ถากําหนดใหแผงคลื่นมี
ความกวาง 20 MHz [11]
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บทที่ 3
อุปกรณการสื่อสารดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาและหลักการทางฟสกิ สในการสื่อสาร
การสื่อสารในปจจุบนั นีม้ ีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูงมากและโดยเฉพาะการสื่อสารที่นําเอา
ความรูทางดานฟสิกสนําไปใชและพัฒนาเครื่องใชที่เกี่ยวของกับการสือ่ สารนั้นไดเกิดสิ่งใหมๆที่ล้ําสมัย
ขึ้นมาเรื่อยๆอยางไมหยุดยั้งและจากสิ่งประดิษฐที่เกิดขึ้นนี้ทําให เกิดติดตอสื่อสารและเชื่อมโยงกันได
บนโลกนี้อยางไรพรมแดน
3.1) โทรศัพทมือถือ
โทรศัพทมือถือเปนอุปกรณการสื่อสารดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดหนึ่งที่ใชกนั ทั่วไปในปจจุบัน
สามารถแยกระบบโทรศัพทออกเปน 2 แบบ คือ แบบแอนะล็อกและแบบดิจิตอล ระบบโทรศัพทแบบ
แอนะล็อกจะใชการสงสัญญาณแบบเอฟเอ็ม ในระบบโทรศัพทแบบดิจติ อลนั้น การสงสัญญาณระหวาง
ชุมสายกับผูใ ชจะสงแบบดิจิตอล โดยที่เสียงพูดจะถูก นําไปเขาเครื่องสรางรหัส (coder) เครื่องสรางรหัส
นี้จะแบงเสียงพูดเปนชวงๆ ชวงละประมาณ 0.02 วินาที แลวดึงเอาคาสําคัญ (ดังเชน ความถี่ เสียงสูงต่ํา)
ของเสียงพูดแตละชวงออกมา คาสําคัญเหลา นี้จะถูกแปลงเปนสัญญาณไบนารี ในปจจุบันเครื่องสราง
รหัสสําหรับเสียงพูดจะใหสัญญาณไบนารีประมาณ 8000-13000 บิทตอวินาที หลังจากที่สญ
ั ญาณไดรับ
ที่สถานีฐานแลว ก็จะถูกถอดรหัส กอนที่จะถูกสง ไปตามเครือขายโทรศัพทไปยังจุดหมายปลายทาง
[12]
หลักการทางฟสิกสของระบบสื่อสารทางโทรศัพท
1. วิธกี ารสงและรับสัญญาณโทรศัพท
1.) ใชวิธกี ารสะทอนกลับ เปนการเปลี่ยนทิศทางของคลื่นโดยทันที
2.) ใชวิธกี ารหักเหของคลื่น เชนถาเกิดวาอยูใ นหองที่มีกระจกปดลอมไวกย็ ังสามารถรับคลื่น
หรือสามารถใชโทรศัพทไดอยูเพราะคลื่นแมเหล็กไฟฟามีคุณสมบัติของการหักเห
3.) ใชวิธกี ารการเบีย่ งเบนของคลื่น วิธนี ี้สวนมากจะเห็นไดชัดตรงบริเวณที่เปนหุบเขาเพราะการ
ที่จะรับคลืน่ ไดนั้นจะตองไมอยูตรงทีภ่ ูเขาบังสัญญาณของคลื่นแตจะสามารถรับสัญญาณคลื่นไดทุกที่
นอกจากบริเวณที่ภูเขาบังสัญญาณสนิท เทานั้น
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2. การแปลงสัญญาณเสียงเปนสัญญาณไฟฟาและการขยายสัญญาณ
ขณะทีพ่ ูดโทรศัพทนนั้ คลื่นเสียงหรือสัญญาณเสียงที่ออกจากปาก จะไปทําใหแผนไดอะแฟร
มของไมโครโฟน ที่อยูในตัวกระบอกโทรศัพทสั่น (ดูรปู ที่ 3.1 ประกอบ) เมื่อแผนไดอะแฟรมสั่นจะมี
ผลทําใหมีสัญญาณไฟฟาออกมาจากไมโครโฟน ถาเอาเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกวา ออสซิลโลสโคป
(Oscilloscope) ดูรูปของสัญญาณ ทั้งสองชนิดจะพบวามีลักษณะเหมือนกัน เรียกสัญญาณไฟฟาที่ออกมา
จากไมโครโฟนนี้วา เปนสัญญาณไฟฟาแบบอะนาลอก (analog) ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะคือการเปลีย่ นแปลง
ความตางศักยไฟฟาหรือการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟาเมื่อเทียบกับเวลาจะมีคาตอเนื่องกัน และมี
รูปรางเหมือนสัญญาณตนฉบับ

คลื่นเสียง

สัญญาณไฟฟา

แผนไดอะเเฟรมของไมโครโฟน

แผนไดอะแฟรมของไมโครโฟน

รูปที่ 6 รูปแสดงการแปลงสัญญาณเสียงเปนสัญญาณไฟฟา [13]
รางกายมนุษยสามารถสงสัญญาณแบบตอเนื่องหรือแบบอะนาลอก ไดหลายวิธี เชนการพูด เสียงที่พูด
ออกมานั้นทั้งความถีแ่ ละความดังของเสียงจะเปลี่ยนแปลงแบบตอเนื่อง การเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของ
รางกายก็เปนแบบตอเนื่อง การรับรูก ็เชนกัน ไดยินเสียงที่มีการเปลีย่ นแปลงแบบตอเนื่อง มองเห็นภาพที่
มีความเขมของแสงเปลีย่ นแปลงแบบตอเนื่อง
มองเห็นภาพที่มคี วามเขมของแสงเปลีย่ นแปลง
แบบตอเนื่องการสัมผัสทีร่ ับรูไดจากแรงกดที่ผวิ หนังก็เปนแบบตอเนือ่ ง แตที่กลาวมานี้เปนการรับรูใน
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การดํารงชีวิตแบบปกติเทานั้น ถามีเหตุการณบางอยางที่ผิดปกติเกิดขึ้น การรับรูจะไมเปนแบบตอเนื่อง
นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก เชน เสียงปน เสียงประทัด เสียงระเบิด ซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงความดันของอากาศอยางรวดเร็ว การรับรูของหูจะเปนแบบฉับพลันอาจทําใหแกวหูฉกี ขาด
ได การมองเห็นฟาผาหรือแสงแฟลชถายรูปก็ทําใหตารับรูความเขมแสงอยางฉับพลัน ทําใหตาพรา ที่
ยกตัวอยางเหลานี้กเ็ พื่อใหผอู านไดนกึ ภาพของการเปลีย่ นแปลงแบบตอเนื่องหรือแบบอะนาลอก ใน
ขอบเขตปกติ กับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันวาเปนอยางไร ขณะที่เราพูดโทรศัพทจะสัญญาณไฟฟาที่
เปนแบบอะนาลอก ออกมาจากไมโครโฟนที่กระบอกพูด สัญญาณไฟฟานี้จะถูกสงไปตามสายไฟฟาจน
มาถึงผูฟ ง สัญญาณไฟฟาจะถูกลําโพงเปลีย่ นใหเปนสัญญาณเสียงใหผฟู งไดยนิ และในทํานองเดียวกันก็
ไดยนิ คูสนทนาพูดดวย ในแบบเรียนตาง ๆ กลาวถึงการสื่อสารในลักษณะเชนนี้เพือ่ ใหนักเรียนเขาใจได
งายไมไดกลาวถึงรายละเอียดวามีตวั แปรอืน่ ใดเขามารบกวนการสงขอมูลหรือขอความในระหวางการ
สื่อสาร ในสภาพความเปนจริงสายไฟฟาที่เปนสายทองแดงหรือโลหะผสมอื่นใด จะมีความตานทาน
ไฟฟาอยู ยิ่งสายยาวมากเทาไรความตานทานไฟฟาก็จะยิง่ เพิ่มขึ้นเทานัน้ เมื่อพูดโทรศัพทสัญญาณไฟฟา
ที่ออกมาจะถูกความตานทานของสายไฟฟาที่ยาวมากทําใหขนาดของสัญญาณไฟฟาลดลง กวาจะถึง
ผูฟงปลายสายก็ไมอาจทําใหลําโพงทํางานได ถาเปนการสื่อสารขามจังหวัดขนาดของสัญญาณไฟฟาก็
จะยิ่งนอยลงอีกและถาเปนการสื่อสารขามทวีปจะเปนเชนไร
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Microphone

Resistance

Speaker

รูปที่ 7 รูปแสดงองคประกอบของโทรศัพท [13]
เมื่อเปนเชนนีว้ งจรขยายสัญญาณไฟฟาจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการสื่อสาร
กอนที่ขนาดของ
สัญญาณไฟฟาจากผูพูดจะลดลงต่ําเกินไป ก็จะตองมีการขยายสัญญาณไฟฟา จากนั้นจึงสงตอไปอีก ถา
ผูฟงหรือผูร ับอยูหางจากผูพดู มากเทาไร จํานวนครัง้ ของการขยายสัญญาณไฟฟาก็จะยิ่งมากขึน้ เทานั้น
นั่นคือในระบบการสื่อสารตองมีสถานีขยายสัญญาณไฟฟาอยูเปนระยะ
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Micophone

Speaker

Repeater

สัญญาณผูสง

Repeater

Repeater

สัญญาณผูรับ

รูปที่ 8 รูปแสดงเครื่องขยายสัญญาณและสัญญาณของผูส งและรับ[13]

(ดูรูปที่ 8ประกอบ) ในสมัยที่ใชสายไฟฟาอยางเดียวนั้นสถานีขยายสัญญาณไฟฟาหรือที่เรียกวา repeater
นั้นจะอยูคอนขางใกลกัน เพราะความตานทานไฟฟาของสายไฟมีคามากตองมีการขยายบอยครั้ง ตอเมื่อ
มีการใชคลืน่ แมเหล็กไฟฟาหรือคลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ การสงสัญญาณหรือการสื่อสารดวยวิธีนี้กไ็ ม
ตองใชสายไฟฟาแลว แตกต็ องมีการขยายสัญญาณไฟฟาอยูเชนเดียวกัน เพราะการสูญเสียพลังงานของ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือคลืน่ วิทยุในอากาศยังมีอยู ดังที่เราเห็นมีการติดตั้งสถานีไมโครเวฟของแตละ
จังหวัดเพื่อสงสัญญาณตอๆกันไป [13]
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3.2) โทรทัศน
โทรทัศนเปนเครื่องใชหรืออุปกรณการสื่อสารชนิดหนึ่งโดยจะมีหนาที่ในการรับคลื่นสัญญาณแลว
แปลงคลื่นหรือสัญญาณเหลานั้นใหเกิดเปนเสียงและภาพได
โดยจะมีชองสัญญาณใหเลือกใช
ชองสัญญาณแตละชองจะมีความถีแ่ ตกตางกันออกไปเชน ชอง 3 , ชอง9 , ชอง 7 เหลานี้เปนตน ดังนั้น
การทีจ่ ะสามารถรับสัญญาณไดทุกชองนัน้ ก็จะมีอุปกรณที่ชวยรับสัญญาณคือเสาอากาศ
เสาอากาศ มีหนาที่ รับสัญญาณโทรทัศนที่สงมาเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือคลื่นวิทยุโดยจะมี
แผงวงจรติดอยูเพื่อแยกความถี่ไวหรือกลาวคือจะสามารถรับสัญญาณดวยความถี่ตางๆไดในเสาอากาศ
เพียงอันเดียว
หลักการทางฟสิกสของระบบสื่อสารทางโทรทัศน
1. การแปลงลําแสงอิเล็กตรอนใหเปนภาพและการแปลงสัญญาณเสียงใหเปนสัญญาณไฟฟา
การกระจายภาพของสัญญาณโทรทัศนก็ใชคลื่นวิทยุเชนกัน เครื่องรับโทรทัศนจะฉายภาพบนจอ
จํานวน 24 ภาพตอวินาที ทําใหเห็นการเคลื่อนที่ของวัตถุบนจอไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นภาพแตละภาพจะ
ปรากฏบน จอเพียง 1/24 วินาที ภาพแตละภาพบนจอไมไดปรากฏพรอมกันทั้งภาพ แตจะปรากฏทีละ
เสน โดยการฉายแสง บนจอจากซายไปขวา เรียงลงมาตามลําดับ โดยเริ่มจากดานบนของจอลงมาถึง
ดานลางของจอ รวมทั้งหมด 525 หรือ 625 เสน แลวแตระบบที่ใช ลําแสงที่ฉายจะเปนลําแสงอิเล็กตรอน
ซึ่งควบคุมดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส สัญญาณที่ควบคุมจะทําใหเกิดความเขมหรือจางของจุดตางๆ บนจอ
ซึ่งรวมกันเปนภาพที่เหมือนกับภาพสงมา จากหองสงของสถานีโทรทัศน สัญญาณที่สงออกจาก
สถานีโทรทัศนจะไดจากการกวาดหรือสแกน (scan) ภาพบนจอ เครื่องถาย โดยสแกนทีละเสนรวมกัน
ทั้งหมด 525 เสน (หรือ 625 เสน) ตอภาพในอัตรา 24 ภาพตอวินาที สัญญาณจากการสแกนจะถูกแปลง
เปนสัญญาณไฟฟา
สวนสัญญาณเสียงพูดจะถูกเปลีย่ นเปนสัญญาณไฟฟาโดยใช
ไมโครโฟน
สัญญาณเสียงจะมอดดูเลตสัญญาณตัวพายอยโดยใชแบบเอฟเอ็ม กอนที่จะนําไปรวมกับสัญญาณภาพที่
ได จากการสแกน หลังจากนั้นสัญญาณรวมก็จะไปมอดดูเลตสัญญาณตัวพาแบบเอฟเอ็มอีกครั้งหนึ่ง
สัญญาณตัวพานี้จะ แตกตางกันตามชองสัญญาณทีใ่ ชดังเชน สถานีโทรทัศนชอง 3 จะใชตัวพาที่มี
ความถี่ 61.25 เมกะเฮิรตซ ชอง 5 ใชสัญญาณตัวพาที่มีความถี่ 77.25 เมกะเฮิรตซ
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สัญญาณของสถานีแตละชองจะมีแถบความถี่กวางประมาณ ๖ เมกะเฮิรตซ อนึ่ง สัญญาณภาพและเสียง
ของ โทรทัศนจะเปนสัญญาณแบบแอนะล็อก ปจจุบันมีการพัฒนาระบบโทรทัศนแบบดิจิตอล ซึ่งจะ
แปลงสัญญาณภาพและ เสียงเปนแบบดิจติ อลกอนจะแพรภาพทางอากาศ ระบบดิจติ อลจะมีภาพที่คมชัด
มากกวาระบบแอนะล็อก นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบโทรทัศนทมี่ ีความละเอียดสูง (HDTV = high
definition television) ซึ่งจะมีจํานวน เสนตอภาพประมาณสองเทาของจํานวนเสนตอภาพในระบบ
ปจจุบัน [14]
3.3) เครือ่ งหาทิศวิทยุ
เครื่องหาทิศวิทยุ (radio direction-finding) เปนเครื่องวิทยุที่ใชในการหาตําแหนงที่อยูของตนเอง
หรือของผูอื่น โดยอาศัยการหาทิศของสถานีสงคลืน่ วิทยุ ดังนั้นไมวาจะเปนเวลากลางคืน มีหมอกจัด
เครื่องหาทิศวิทยุก็จะสามารถบอกตําแหนงที่อยูไดอยางถูกตอง
สวนประกอบสําคัญของเครือ่ งหาทิศวิทยุ ไดแก สายอากาศรูปหวง (loop) และสายอากาศสองแฉก
(dipole) หรืออื่นๆ ถาใชสายอากาศรูปหวงจะไดรับสัญญาณแรงที่สุดเมื่อแนวแกนตัง้ ฉากกับทิศทางของ
คลื่นวิทยุ และจะไดรับสัญญาณเบาที่สุดเมื่อแนวแกนขนานกับทิศทางของคลื่นวิทยุ แตถาใชสายอากาศ
สองแฉกจะไดรับสัญญาณแรงที่สุดเมื่อตัวสายอากาศตั้งฉากกับทิศทางของคลื่นวิทยุ
และจะไดรับ
สัญญาณเบาทีส่ ุดเมื่อตัวสายอากาศขนานกับทิศทางของคลื่นวิทยุ โดยการหันสายอากาศรับคลื่นวิทยุที่
สงมาจากสถานีสงแลวคอยวัดความแรงของสัญญาณ นักบินตนหน หรือเจาหนาที่ ก็จะสามารถ
คํานวณหาตําแหนงที่อยูไดอยางถูกตอง [15]
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รูปที่ 9 รูปแสดงเครื่องหาทิศวิทยุ[15]
3.4) เครือ่ งเรดาร
เรดาร (radar) เปนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส สําหรับตรวจหาวัตถุทอี่ ยูในระยะรัศมีของเรดาร และทํา
ใหเห็นบนจอได เครื่องเรดารดกี วานัยนตามนุษยตรงทีอ่ าจคนหาวัตถุไดทั้งในเวลากลางคืน และในเวลา
ที่หมอกลงจัด สิ่งที่เครื่องเรดารอาจหาพบไดแก เรือ เครื่องบิน เกาะชายฝงทะเล พายุ และอื่นๆ ดังนั้น
เครื่องมือชนิดนี้จึงเปนประโยชนมากในการเดินเรือ เดินอากาศ และยังชวยงานอุตุนิยมวิทยาไดอีกดวย
สวนประกอบสําคัญของเครือ่ งเรดาร ไดแก เครื่องรับ เครื่องสง สายอากาศ และจานสะทอนคลื่นทีห่ มุน
ไดรอบตัว เครื่องสงทําหนาที่สงคลื่นวิทยุคลื่นสั้นมากออกไป สวนสายอากาศพรอมทั้งจานสะทอนคลื่น
จะบังคับคลืน่ วิทยุที่สงออกไปเปนลําแคบๆ เครื่องรับมีจอรับภาพเปนสวนประกอบสําคัญจอรับภาพมี
ลักษณะคลายจอโทรทัศน ภาพที่ปรากฏ ซึ่งเปนเพียงจุดสวางบนจอ จะบอกใหทราบวาวัตถุที่ตรวจพบ
เปนอะไร อยูที่ตําแหนงไหน และหางไกลออกไปเทาใด เครื่องเรดารสามารถทํางานไดรวดเร็วมาก
เพราะคลืน่ วิทยุที่สงออกไปเดินทางไดเร็วเทากับแสง (๑ วินาที ไปไดไกล ๑๘๖,๐๐๐ ไมล) เครื่องสงจะ
สงคลื่นวิทยุออกไปเปนหวงๆ หวงหนึ่งใชเวลาสั้นมาก ขนาดเศษสวนของวินาที เมื่อคลื่นวิทยุเดินทาง
ไปกระทบวัตถุทึบ เชน เรือ เครื่องบิน แผนดิน ฯลฯ ไมอาจเคลื่อนทีผ่ า นไปได ก็จะสะทอนกลับมาเขา
เครื่องรับ ที่ตวั เครื่องเรดาร (ทํานองเดียวกับเสียงสะทองกลับเปนเสียงกอง) ปรากฏเปนภาพขึน้ บนจอ
เรดาร การแสดงตําแหนงของวัตถุบนจอเรดารมแี ตกตางกันเปน ๒ แบบใหญๆ [16]
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แบบที่หนึง่ เรียกชื่อวา เอ-สโคพ (A-scope) แบบนี้จะปรากฏเปนจุดสวางวิ่งจากซายไปขวาอยู
ตลอดเวลา เมื่อสัญญาณสะทอนกลับมาถึง สัญญาณสะทอนกลับจะบังคับจุดสวางใหเบี่ยงเบนไปเปนขีด
จากสเกลที่ขีดไวจะรูไดวาวัตถุอยูหางไกลออกไปเทาใด
สวนทิศทางของวัตถุดูไดจากทิศทางของ
สายอากาศ
แบบที่สอง เรียกชื่อวา พีพีไอ (PPI ยอมาจาก plan position indicator) แบบนี้จะปรากฏเปนจุดสวาง
วิ่งเรียงเปนรัศมีจากกลางจอกวาดวนไปรอบๆ จากกลางจอเปนรูปกนหอย เมื่อมีสัญญาณสะทอนกลับ
มาถึง สัญญาณเหลานัน้ จะบังคับใหจดุ สวางมีความสวางมากนอยตางกัน และประกอบกันเปนภาพ
เครื่องเรดารทใี่ ชกันในเรือรบ เรือสินคาหรือเรือเดินสมุทรอาจจะใชหลายแบบหรือหลายเครื่อง ตาม
จุดมุงหมาย เชน ทําการตรวจหาวัตถุบนผิวน้ําก็ใชเรดารพีพไี อ ถาจะยิงปนตองใชเรดารแบบเอ-สโคป
[16]
หลักการทางฟสิกสของระบบสื่อสารทางเครื่องเรดาร
1. วิธกี ารสงและรับสัญญาณ
1.) ใชวธิ ีการสะทอนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือคลื่นวิทยุในคุณสมบัติของคลื่น

รูปที่ 10 รูปแสดงสายอากาศของเครื่องเรดาร[16]
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3.5) จานดาวเทียม
เราสามารถจําแนกดาวเทียมที่มีการใชงาน ออกไดเปน 3 ประเภท คือ
ดาวเทียมเพื่อการสือ่ สาร โดยมากเปนดาวเทียมคางฟาที่มีวงโคจรตามระนาบเสนศูนยสูตรของโลก
(เชน ดาวเทียมไทยคม) เปนดาวเทียมที่มเี ทคโนโลยีต่ําที่สุด โดยพื้นฐานจะเปนดาวเทียมที่ทําหนาที่เปน
อุปกรณทวนสัญญาณในชวงคลื่นวิทยุ ดาวเทียมไทยคม 1 และ 2 เปนดาวเทียมในสกุล Boeing 376L
(เดิมเรียก Hughes 376) ซึ่งบริษัท Boeing ไดทําการจัดสรางขึ้นรวมทั้งหมด 56 ดวง จัดเปนดาวเทียม
สื่อสารที่มีราคายอมเยาเมื่อเทียบกับดาวเทียมสื่อสารรุนอืน่ ๆ สําหรับดาวเทียมไทยคมเองมีราคาต่าํ กวา
ดาวเทียมทั่วไปในรุนเดียวกัน เนื่องจากติดตั้งอุปกรณวทิ ยุนอยกวาดาวเทียมอื่นๆ บริษัทเจาของดาวเทียม
เลือกทีจ่ ะเพิ่มเชื้อเพลิงในการปรับวงโคจร แทนการติดตั้งระบบสื่อสาร เพื่อทําใหดาวเทียมมีอายุใชงาน
นานกวาดาวเทียมในมาตรฐานเดียวกัน (13.5 ป แทนที่จะเปน 8-10 ป เหมือนดาวเทียมที่ดําเนินการโดย
ผูประกอบการทั่วไปในประเทศอื่น) โดยยอมลดจํานวน transponders ลง บริษัทเจาของดาวเทียมจาง
บริษัท Boeing Satellite System (บริษัท Hughes ในขณะนั้น) ของสหรัฐอเมริกา ในการสรางดาวเทียม
ติดตั้งอุปกรณควบคุมในประเทศไทย และอบรมพนักงานของบริษัทในราคาเพียง 100 ลานเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 2500 ลานบาท ในป 1991 โดยรัฐบาลไทยในขณะนั้น ยอมใหสัมปทานผูกขาดกับบริษัท
เจาของดาวเทียมยาวนานถึง 30 ป ทั้งที่ขณะนัน้ ประเทศไทยมีการใชระบบดาวเทียมอยางแพรหลายใน
ประเทศไทยอยูแลว และอายุดาวเทียมโดยปกติจะประมาณ 10 ป (ซึ่งหมายความวาจุดคุมทุนของ
ดาวเทียมจะต่ํากวา 10 ป สําหรับการใหบริการดาวเทียมในประเทศอืน่ ๆ ซึ่งมีคาเชาสัญญาณถูกกวา
ประเทศไทย เนื่องจากไมมีการผูกขาด) การยกประโยชนผูกขาดใหกับบริษัทที่ลงทุนในดาวเทียม
ดังกลาว ทําใหบริษัทผูผ ลิตดาวเทียมถึงกับใหขอมูลการลงทุน และรายละเอียดที่นา สังเกตเหลานีใ้ น เลย
ทีเดียว
ดาวเทียมเพื่องานอุตุนิยมวิทยา เปนดาวเทียมที่อาจมีวงโคจรแบบดาวเทียมคางฟา (เพื่อสังเกตการ
เคลื่อนที่ของมวลอากาศไดอยางตอเนื่อง) เชน ดาวเทียม GMS หรือแบบระนาบวงโคจรเกือบผานแกน
หมุนของโลก แตมีระดับโคจรที่สูง เชนดาวเทียม NOAA
ดาวเทียมที่ใชในการสํารวจและศึกษาธรรมชาติ เปนดาวเทียมที่มคี วามซับซอนในเรื่องของวงโคจร
และอุปกรณในการสํารวจ ดาวเทียมเหลานี้นอกจากสวนของตัวยานดาวเทียม และสวนสื่อสาร แลวยัง
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จะตองมีสวนของเครื่องมือสํารวจ
วัตถุประสงคของดาวเทียม

โดยดาวเทียมแตละดวงจะมีอุปกรณแตกตางกันขึ้นอยูก บั

นอกจากดาวเที ย มแล ว ยานสํา รวจที่ เ หลื อ จะเป น การบิ น สํา รวจตามภารกิ จ ที่ ต อ งมี ก าร
กํา หนดเส น ทางบิ น และระดั บ ความสู ง การบิ น เฉพาะ ช ว งเวลาในการสํา รวจจะจํา กั ด ตาม
ความจุ เ ชื้ อ เพลิ ง ของยานพาหนะที่ เ ลื อ กใช ดั ง นั้ น ช ว งเวลา และพื้ น ที่ สํา รวจมั ก ครอบคลุ ม
บริ เ วณใดบริ เ วณหนึ่ ง ตามที่ กํา หนดโดยภารกิ จ การสํา รวจเท า นั้ น ส ว นการใช ด าวเที ย มเป น
ยานสํา รวจ
จะมี ข อ ดี คื อ ดาวเที ย มอาศั ย หลั ก การสมดุ ล ระหว า งแรงหนี ศู น ย ก ลางและแรง
ดึ ง ดู ด ของโลกมาเป น ตั ว รั ก ษาวงโคจรของดาวเที ย ม
(แทนที่ จ ะใช เ ชื้ อ เพลิ ง มาขั บ เคลื่ อ น
ไม ใ ห ย านตกลงสู พ้ื น โลก)ดาวเที ย มจึ ง ไม มี ข อ จํา กั ด ในด า นความจุ เ ชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ใช ใ นการ
เคลื่ อ นที่ ข องดาวเที ย มและทํา ให ด าวเที ย มสามารถโคจรรอบโลกอยู ไ ด น านทํา ให ก ารสํา รวจ
สามารถครอบคลุ ม เวลาได น านเป น ป ๆ และสามารถเลื อ กพื้ น ที่ ที่ จ ะให ด าวเที ย มบิ น สํา รวจได
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ว า งโดยขึ้ น อยู กั บ วงโคจรที่ จ ะให ด าวเที ย มเคลื่ อ นที่ [ 17]
หลักการทางฟสิกสของระบบสื่อสารทางดาวเทียม
1. กฎแหงความโนมถวงและ การเคลือ่ นที่ของวัตถุของเซอร ไอแซก นิวตัน ที่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณตางๆบนโลก จนไปถึงการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยได[18]
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รูปที่ 11 รูปภาพ เซอร ไอแซก นิวตัน[18]
2. แสงเดินทางเปนเสนโคงในอวกาศ ของ อัลเบิรต ไอนสไตน
การ เคลื่อนที่ ไมมีสิ่งใดอยูน ิ่งโดยสัมบูรณการเคลือ่ นที่และเวลาจึงเปน สิ่งสัมพัทธ ทีย่ ังคงความ
ลึกลับอยูจ นบัดนี้ ผูคิดคนสูตรแหงจักรวาล E = mc2 เมื่อเนื้อสาร m กลายเปนพลังงาน E และ c คือ
อัตราเร็วของแสงสวางในอวกาศ ที่มีคาคงที่ทุกหนแหง[18]
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รูปที่ 12 รูปภาพ อัลเบิรต ไอนสไตน[18]
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บทที่ 4
ผลกระทบที่ เ กิ ด จากคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า หรื อ คลื่ น วิ ท ยุ แ ละมาตรฐานความปลอดภั ย
คลื่นวิทยุสามารถทะลุเขาไปในรางกายมนุษยไดลกึ ประมาณ 1/10 ของความยาวคลืน่ ที่ตกกระทบ
และอาจทําลายเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในบางชนิดได ผลการทําลายจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับความเขม
ชวงเวลาทีร่ างกายไดรับคลื่นและชนิดของเนื้อเยื่อ อวัยวะที่มีความไวตอคลื่นวิทยุ ไดแก นัยนตา ปอด
ถุงน้ําดี กระเพาะปสสาวะ อัณฑะ และบางสวนของระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะนัยนตา และอัณฑะ
เปนอวัยวะที่ออ นแอที่สุดเมือ่ ไดรับคลื่นวิทยุชวงไมโครเวฟ
4.1 ผลที่เกิดจากคลืน่ วิทยุชว งความถีต่ างๆ
1.) คลื่นวิทยุที่มีความถี่นอยกวา 150 เมกะเฮิรตซ (มีความยาวคลื่นมากกวา 2 เมตร) คลื่นจะทะลุ
ผานรางกายโดยไมกอใหเกิดผลใดๆ
เนื่องจากไมมีการดูดกลืนพลังงานของคลื่นไว
รางกายจึง
เปรียบเสมือนเปนวัตถุโปรงใสตอคลื่นวิทยุชวงนี้
2.) คลื่นวิทยุที่มีความถี่ระหวาง 150 เมกะเฮิรตซ ถึง 1.2 จิกะเฮิรตซ (มีความยาวคลืน่ ระหวาง 2.00
ถึง 0.25 เมตร) คลื่นวิทยุชว งนี้สามารถทะลุผานเขาไปในรางกายไดลึกประมาณ 2.5 ถึง 20 เซนติเมตร
เนื้อเยื่อของอวัยวะภายในบริเวณนั้นจะดูดกลืนพลังงานของคลื่นไวถึงรอยละ40
ของพลังงานที่ตก
กระทบ ทําใหเกิดความรอนขึ้นในเนื้อเยื่อ โดยที่รา งกายไมสามารถรูสกึ ได ถารางกายไมสามารถกระจาย
ความรอนออกไปในอัตราเทากับที่รับเขามา อุณหภูมิหรือระดับความรอนของรางกายจะสูงขึ้น เปน
อันตรายอยางยิ่งตอรางกาย ความรอนในรางกายที่สูงกวาระดับปกติอาจกอใหเกิดผลหลายประการ เชน
- เลือดจะแข็งตัวชากวาปกติ ผลอันนีถ้ ามีการเสียเลือดเกิดขึ้น อาการจะมีความรุนแรง
- การหมุนเวียนของเลือดเร็วขึ้น
- ฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงจะมีความจุออกซิเจนลดลง ทําใหเลือดมีออกซิเจนไมเพียงพอ
เลี้ยงเนื้อเยื่อตาง ๆ เมื่อเนื้อเยื่อขาดออกซิเจนจะทําใหเซลลสมอง ระบบประสาทสวนกลางและอวัยวะ
ภายในขาดออกซิเจนดวย อาจทําใหมีการกระตุกของกลามเนื้อจนถึงชัก ถาสภาพเชนนี้ดําเนินตอไป ผล
ที่ตามมาก็คือ ไมรูสึกตัวและอาจเสียชีวิตได
3.) คลื่นวิทยุที่มีความถี่ระหวาง 1-3 จิกะเฮิรตซ (มีความยาวคลืน่ ระหวาง 30 ถึง 10 เซนติเมตร) ทั้ง
ผิวหนังและเนือ้ เยื่อลึกลงไปดูดกลืนพลังงานไดราวรอยละ 20 ถึงรอยละ 100 ขึ้นอยูก ับชนิดของเนื้อเยื่อ
คลื่นวิทยุเชนนี้เปนอันตรายอยางยิ่งตอนัยนตา โดยเฉพาะเลนสตาจะมีความไวเปนพิเศษตอคลื่นวิทยุ
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ความถี่ประมาณ 3 จิกะเฮิรตซ เพราะเลนสตามีความแตกตางจากอวัยวะอื่นตรงทีไ่ มมีเลือดมาหลอเลี้ยง
และไมมีกลไกซอมเซลล ดังนั้นเมื่อนัยนตาไดรับคลืน่ อยางตอเนื่องของเหลวภายในตามีอณ
ุ หภูมิสูงขึ้น
โดยไมสามารถถายโอนความรอนเพื่อใหอุณหภูมิลดลงไดเหมือนเนื้อเยื่อของอวัยวะอื่นๆ
จึงจะ
กอใหเกิดอันตรายอยางรุนแรงตามมา
พบวาถาอุณหภูมิของตาสูงขึ้นเซลลเลนสตาบางสวนอาจถูก
ทําลายอยางชา ๆ ทําใหความโปรงแสงของเลนสตาลดลง ตาจะขุนลงเรื่อย ๆ ในที่สุดจะเกิดเปนตอ
กระจก สายตาผิดปกติ และสุดทายอาจมองไมเห็น
4.) คลืน่ วิทยุที่มีความถี่ระหวาง 3-10 จิกะเฮิรตซ (มีความยาวคลื่นระหวาง 10 ถึง 3 เซนติเมตร)
ผิวหนังชั้นบนสามารถดูดกลืนพลังงานมากที่สุด เราจะรูสึกวาเหมือนกับถูกแสงอาทิตย
5.) คลื่นวิทยุที่มีความถี่สูงกวา 10 จิกะเฮิรตซ (มีความยาวคลืน่ นอยกวา 3 เซนติเมตร) ผิวหนังจะ
สะทอนใหกลับออกไป โดยมีการดูดกลืนพลังงานเล็กนอยผลของคลืน่ วิทยุตอรางกายโดยสรุป แสดงใน
ตาราง 4.1 [19]
ตารางที่ 2 ผลของคลื่นวิทยุตอ รางกาย [19]

ความถี่

ความยาวคลืน่
บริเวณสําคัญ
(m)
ที่อาจเกิดอันตราย

นอยกวา 150 MHz มากกวา 2.00

ผลที่เกิดขึน้

-

ทะลุผานรางกายโดยไมมีการดูดกลืน

150 MHz - 1.2
GHz

2.00-0.25

อวัยวะในรางกาย

เกิดความรอนบริเวณใตผวิ หนัง และอวัยวะ
ภายใน

1-3 GHz

0.30-0.10

เลนสตา

เปนอันตรายตอเลนสตาทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น

3-10 GHz

0.10-0.03

เลนสตาและ
ผิวหนัง

รูส ึกรอนทีผ่ ิวหนัง เหมือนถูกแสงอาทิตย

มากกวา 10 GHz

นอยกวา 0.03

ผิวหนัง

สะทอนที่ผวิ หนัง หรือถูกดูดกลืนนอยมาก

40

เคยมีรายงานทางการแพทยเมื่อ พ.ศ. 2495 วามีผูปวยเปนตอกระจกจากไมโครเวฟ ผูปวยเปนเจาหนาที่
เทคนิคทํางานเปนเวลา 1 ป ในบริเวณที่มีเครื่องกําเนิดไมโครเวฟความถี่ 1.5-3 จิกะเฮิรตซ ที่ระดับความ
เขม 100 มิลลิวัตตตอตารางเซนติเมตร ในการทดลองกับสัตวนกั วิทยาศาสตรไดทดลองฉายคลื่นวิทยุ
ชวงไมโครเวฟความเขม 100 มิลลิวัตตตอตารางเซนติเมตร ไปที่ตาของกระตาย พบวาใน 1 ชั่วโมงตอมา
ของเหลวภายในลูกกระตากระตายมีอณ
ุ หภูมิสูงถึง 43 องศาเซลเซียส อีก 1 สัปดาหตอมากระตายตัวนั้น
ตาบอด สวนในการทดลองกับหนูตัวผูจ ํานวน 200 ตัว โดยใหหนูไปอยูใกลเรดาร เมื่อผานไประยะเวลา
หนึ่งพบวาหนูรอยละ 40 เปนหมัน เนื่องจากเนื้อเยื่อของอัณฑะถูกทําลาย และหนูอีกรอยละ 35 เซลลเม็ด
เลือดแดงจะพัฒนาเปนมะเร็งตอไป [19]
4.2 มาตรฐานความปลอดภัย
นับตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ในประเทศที่พัฒนาแลว เชนสหรัฐอเมริกา มีการ
พัฒนาและใชอุปกรณไมโครเวฟกันเปนจํานวนมาก ทั้งในกิจการทหารและพลเรือน จึงไดมกี ารศึกษาผล
ของไมโครเวฟที่มีตอรางกาย โดยเริ่มในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และ มีรายงานในป พ.ศ. 2496 วา
คลื่นวิทยุชว งไมโครเวฟเริ่มมีผลตอรางกายที่ระดับความเขมตั้งแต 100 มิลลิวัตตตอตารางเซนติเมตรขึ้น
ไป จึงมีการกําหนดระดับความเขมปลอดภัยไวที่ 10 มิลลิวัตตตอตารางเซนติเมตร ต่าํ กวาระดับอันตราย
10 เทา อยางไรก็ตาม บางประเทศไดกําหนดระดับความเขมปลอดภัยไวต่ํามาก เชน คานาดา และสวีเดน
กําหนดไว 1 มิลลิวัตตตอตารางเซนติเมตร โปแลนด 0.2 มิลลิวัตตตอตารางเซนติเมตร เทานั้นสํานักงาน
สาธารณสุขดานรังสีของสหรัฐอเมริกาไดทําการทดลองวัดระดับความเขมของคลื่นวิทยุที่กรุงวอชิงตันดี
ซี พบวาระดับความเขมของคลื่นทีว่ ัดไดมีคาเพียง 0.10 มิลลิวตั ตตอตารางเซนติเมตร ซึ่งต่ํากวาคา
มาตรฐานถึง 1,000 เทา คาที่วัดไดนี้ไดมาจากบริเวณใกล ๆ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงและสนามบินที่ใช
เรดารกําลังสูง ซึ่งเปนที่แนนอนวาในเขตชุมชนที่เปนทีอ่ ยูอาศัยตองมีระดับความเขมต่ํากวา 0.01 มิลลิ
วัตตตอตารางเซนติเมตรมากทีเดียว[20]
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