


คล่ืน (Wave) หรือสัญญาณ (Signal) ทางไฟฟ้า  ท่ีถูก

น ามาใชง้านทางดา้นส่ือสารและโทรคมนาคม คล่ืนทางไฟฟ้าท่ี

ส าคญัแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ คล่ืนเสียง (Audio Wave ; AF) และ

คล่ืนวิทยุ (Radio Wave ; RF)



คล่ืนเสียง (AF) เป็นคล่ืนท่ีมี

ความถ่ีต  า่อยูใ่นยา่นความถ่ีประมาณ 20 

ถึง 20 kHz คล่ืนเสียงเป็นคล่ืนท่ีหูคนทุก

คนรบัฟังได ้ใชเ้ป็นคล่ืนสญัญาณในการ

สื่อสารขอ้มูลข่าวสารถึงกนั 



คล่ืนวิทยุ (RF) เป็นคล่ืนท่ีมี

ความถ่ีสูงมากมียา่นความถ่ีประมาณ 

20 kHz (20,000 Hz) ถึง 300 GHz 

(300,000,000,000 Hz) เป็น

ความถ่ีในย่านท่ีคนไม่สามารถรับฟัง

ได ้หรือไม่ไดย้นิ เสียง 



คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าถูกคน้พบมามากกว่า 100 ปีแลว้ ไดมี้

การศึกษาคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อน ามาใชป้ระโยชน ์จนทราบว่าคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้ามีหลายความถ่ี และหลายความยาวคล่ืน โดยมีความถ่ี

และความยาวคลื่นตอ่เน่ืองกนัไป 



ช่วงความถ่ีประมาณ 20 kHz ถึง 300 GHz เป็นแถบคล่ืน

ความถ่ีท่ีมีบทบาทส าคัญในระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาก เพราะ

คล่ืนสามารถเดินทางไปได้ในระยะไกล ถูกน าไปใช้งานใน

ระบบส่ือสารโทรคมนาคมหลายชนิด 



ช่วงความถ่ีประมาณ 300 GHz ถึง 10 THz เป็นแถบคล่ืน

ความถ่ีสูงมากพิเศษ ใชใ้นการสื่อสารและการประยุกตใ์ชก้ับงาน

อ่ืนๆ หลายชนิด 



ช่วงความถ่ีประมาณ 1 x 1013 Hz ถึง 4 x 1014 Hz เป็น

คล่ืนท่ีเกิดจากการสัน่ตวัของอะตอมในวัตถุแต่ละโมเลกุล และจาก

วตัถุชนิดตา่งๆ ท่ีเกิดความรอ้น  ถูกน าไปใชง้านในดา้นอุตสาหกรรม  

ดา้นการแพทย ์ ดา้นการทหาร  และดา้นดาราศาสตร ์เป็นตน้



ช่วงความถ่ีประมาณ 4 x 1014 Hz 

ถึง 8 x 1014 Hz เป็นแสงท าใหป้ระสาทตา

ของคนเกิดความรูส้ึกในการมองเห็น  แสง

ชนิดน้ีเกิดจากวัตถุท่ีมีอุณหภูมิเปล่งแสง

ออกมา เช่น ไสห้ลอดไฟฟ้า ดาวฤกษ์ เป็น

ตน้



ช่วงความถ่ีประมาณ 8 x 1014 

Hz ถึง 6 x 1016 Hz  เป็นแสงท าใหก้า๊ซ

แตกตัวได ้แสงชนิดน้ีสามารถฆ่าเช้ือ

แบคทีเรียบางชนิดได ้ใช้ส  าหรับการ

สื่อสารพิเศษบางชนิดได้



ช่วงความถ่ีประมาณ 6 x 1016 Hz 

ถึง 8 x 1019 Hz เป็นรงัสีท่ีมีอ านาจทะลุ

ทะลวงสูง สามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวาง

หนาๆ ได ้ถูกน าไปใชง้านหลายดา้น เช่น 

ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นการแพทย ์ดา้นการ

รกัษาความปลอดภยั 



ช่วงความถ่ีประมาณ 8 x 1019 Hz ถึง 1 x 1021 Hz เป็น

รงัสีท่ีคาบเก่ียวกับรงัสีเอกซ์ มีอ านาจทะลุผ่านส่ิงกีดขวางไดสู้งกว่า

รงัสีเอกซ์ ท าใหก้า๊ซแตกตวัเป็นอิออนได ้



ช่วงความถ่ีประมาณ 1 x 1021 Hz ถึง 1 x

1022 Hz เป็นรงัสีท่ีมีความถ่ีสูงกว่ารงัสีแกรมมา 

มีอ านาจทะลุทะลวงสูงมาก ในแท่งแกว้แข็งทะลุ

ผ่านไดถึ้ง 46 ซม. หรือในน ้าทะลผุ่านไดถึ้ง 61 ม. 



คล่ืนวิทยุเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การเดินทางของคล่ืนวิทยุจะ

ใชวิ้ธีการแพร่กระจายคล่ืนวิทยุท่ีอยู่ในรูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

ออกไปดว้ยสายอากาศ จึงมักเรียกวิธีการแพร่กระจายคล่ืนแบบน้ีว่า 

"การส่ือสารไรส้าย" หรือการส่ือสารดว้ยวิทยุ เรียกสั้นๆ ว่า "วิทยุ" 

โดยใชค้ล่ืนวิทยุความถ่ีสูงเป็นคล่ืนน าสญัญาณขอ้มูลข่าวสารไป

                      

                                                



การแพร่ ก ระจายค ล่ืน วิท ยุประ เภท น้ี  ได้แ ก่  ระบบ

วิทยุกระจายเสียง AM ในยา่นคล่ืนยาว (Long Wave ; LW) และยา่น

คล่ืนปานกลาง (Medium Wave ; MW)

                         



การแพร่ ก ระจายค ล่ืน วิท ยุประ เภท น้ี  ได้แ ก่  ระบบ

วิทยุกระจายเสียง AM ในยา่นคล่ืนสั้น (Short Wave ; SW) และวิทยุ

สื่อสารในระบบแบนดด์า้นขา้งซีกเดียว (Single Sideband ; SSB)

                         

         
    



การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุแบบน้ี  เช่น วิทยุโทรศัพท์

โทรทศัน ์ วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM และระบบ FM สเตริโอมัลติ

เพลกซ์ (FM Stereo Multiplex)

                         

           
 



การใชง้านในการแพร่กระจายคล่ืนวิทยุแบบน้ี เช่น ส่ือสาร

ไมโครเวฟ สื่อสารผ่านดาวเทียม และโทรทศันผ์่านดาวเทียม เป็นตน้ 

   
                      



ยา่นความถ่ี ช่ือยา่น ช่ือยอ่ การประยุกตใ์ชง้าน

3 kHz – 30 kHz Very Low Frequency VLF คล่ืนเสียง คล่ืนน าร่องทางน ้า สื่อสาร

จดุตอ่จดุ และส่ือสารใตน้ ้า

30 kHz – 300 kHz Low Frequency LF คล่ืนน าร่องทางน ้า วิทยุ AM วิทยุ

คล่ืนยาว (LW) และคลื่นสญัญาณ

เวลามาตรฐาน

300 kHz – 3 MHz Medium Frequency MF วิทยุเดินเรือ สญัญาณน าร่อง

เครื่องบิน และวิทยุ กระจายเสียง AM

วิทยุคล่ืนปานกลาง (MW)



ยา่นความถ่ี ช่ือยา่น ช่ือยอ่ การประยุกตใ์ชง้าน

3 MHz – 30 MHz High Frequency HF วิทยุคล่ืนสั้น (SW) วิทยุเคลือ่นที่ 

และวิทยุสมคัรเลน่

30 MHz – 300 MHz Very High Frequency VHF วิทยุเคล่ือนท่ีภาคพ้ืนดิน 

วิทยุกระจายเสียง FM โทรทศัน ์และ

วิทยุสมคัรเลน่

300 MHz – 3 GHz Ultra High Frequency UHF วิทยุโทรศพัท ์โทรทศัน ์เรดาร ์

สื่อสารไมโครเวฟ และเตาอบ

ไมโครเวฟ  



ยา่นความถ่ี ช่ือยา่น ช่ือยอ่ การประยุกตใ์ชง้าน

3 GHz – 30 GHz Supper High Frequency SHF เรดาร ์ไมโครเวฟ ดาวเทียม โทรทศันผ์่าน

ดาวเทียม ระบบแลนไรส้าย และวิทยุ

สมคัรเล่น

30 GHz – 300 GHz Extremely High Frequency EHF เรดาร ์ไมโครเวฟ ดาวเทียม คน้ควา้ทดลอง

ดา้นดาราศาสตร ์เครื่องสแกนใชค้ล่ืนเป็น

มิลลิเมตร และวิทยสุมคัรเล่น

300 GHz – 3 THz Tremendously High 

Frequency หรือ Terahertz

THF, THz การถา่ยภาพดว้ยคล่ืนเทราเฮิรตซ ์ใชท้  าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลที่รวดเร็ว ใชท้  า

ใหเ้กิดการควบแน่นทางฟิสิกส ์การควบคุม

ระยะไกลใชค้ล่ืนยอ่ยเป็นมิลลิเมตร วิทยุ

สมคัรเล่น 


