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ในปจจุบันนี้มีการกลาวถึงการสื่อสารแบบตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนการสื่อสารผาน

ดาวเทียม การสื่อสารผานเสนใยนําแสง การสื่อสารแบบซูเปอรไฮเวย การสื่อสารผานสายเคเบิลใตน้ํา 
การสื่อสารดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา ฯลฯ ผูฟงท่ีเปนประชาชนท่ัวไปจะเขาใจวาการสื่อสารแบบตาง ๆ 
เหลานี้ก็คือการสงขอมูลหรือขอความผานทางเสนทางตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวซ่ึงเปนความเขาใจท่ี
ถูกตองในระดับหนึ่ง แตในรายละเอียดนั้นมีความหมายมากกวานี้  
 บางคนอาจสงสัยวาขอมูลหรือขอความนั้นสามารถสงไดอยางไร โดยเฉพาะการสงในระยะทาง
ท่ีไกลมาก เชน ขามจังหวัด ขามประเทศ หรือแมแตการสงขามทวีป กอนอ่ืนจะขอยกตัวอยางการสง
ขอมูลท่ีเปนเสียงนั่นคือโทรศัพท ขณะท่ีเราพูดโทรศัพทนั้น คลื่นเสียงหรือสัญญาณเสียงท่ีออกจาก
ปากจะไปทําใหแผนไดอะแฟรมของไมโครโฟนท่ีอยูในตัวกระบอกโทรศัพทสั่น (ดูรูปท่ี 1 ประกอบ) 
เม่ือแผนไดอะแฟรมสั่จะมีผลทําใหมีสัญญาณไฟฟาออกมาจากไมโครโฟน ถาเราเอาเครื่องมือชนิด
หนึ่งท่ีเรียกวา ออสซิลโลสโคป (oscilloscope) ดูรูปของสัญญาณท้ังสองชนิดจะพบวามีลักษณะ
เหมือนกัน เราเรียกสัญญาณไฟฟาท่ีออกมาจากไมโครโฟนนี้วา เปนสัญญาณไฟฟาแบบแอนะล็อก 
(analog) ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะคือการเปลี่ยนแปลงความตางศักยไฟฟาหรือการเปลี่ยนแปลงของ
สัญญาณไฟฟาเม่ือเทียบกับเวลาจะมีคาตอเนื่องกัน และมีรูปรางเหมือนสัญญาณตนฉบับ  

 
 

รูปท่ี 1 
 

http://www.school.net.th/library/snet3/saowalak/oscilloscope/oscillo.htm


 

 รางกายมนุษยสามารถสงสัญญาณแบบตอเนื่องหรือแบบแอนะล็อกไดหลายวิธี เชนการพูด 
เสียงท่ีพูดออกมานั้นท้ังความถ่ีและความดังของเสียงจะเปลี่ยนแปลงแบบตอเนื่อง การเคลื่อนไหว
สวนตาง ๆ ของรางกายก็เปนแบบตอเนื่อง  การรับรูก็เชนกัน เราไดยินเสียงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
แบบตอเนื่อง มองเห็นภาพท่ีมีความเขมของแสงเปลี่ยนแปลงแบบตอเนื่อง การสัมผัสท่ีรับรูไดจากแรง
กดท่ีผิวหนังก็เปนแบบตอเนื่อง แตท่ีกลาวมานี้เปนการรับรูในการดํารงชีวิตแบบปกติเทานั้น ถามี
เหตุการณบางอยางท่ีผิดปกติเกิดข้ึน การรับรูจะไมเปนแบบตอเนื่องนั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วมาก เชน เสียงปน เสียงประทัด เสียงระเบิด ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความดันของอากาศ
อยางรวดเร็ว การรับรูของหูจะเปนแบบฉับพลันอาจทําใหแกวหูฉีกขาดได การมองเห็นฟาผาหรือแสง
แฟลชถายรูปก็ทําใหตารับรูความเขมแสงอยางฉับพลัน ทําใหตาพรา ท่ียกตัวอยางเหลานี้ก็เพ่ือให
ผูอานไดนึกภาพของการเปลี่ยนแปลงแบบตอเนื่องหรือแบบแอนะล็อกในขอบเขตปกติกับการ
เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันวาเปนอยางไร  
 ขณะท่ีเราพูดโทรศัพทจะมีสัญญาณไฟฟาท่ีเปนแบบแอนะล็อกออกมาจากไมโครโฟนท่ี
กระบอกพูด สัญญาณไฟฟานี้จะถูกสงไปตามสายไฟฟาจนมาถึงผูฟง สัญญาณไฟฟาจะถูกลําโพง
เปลี่ยนใหเปนสัญญาณเสียงใหผูฟงไดยิน และในทํานองเดียวกันเราก็ไดยินคูสนทนาพูดดวย ใน
แบบเรียนตาง ๆ กลาวถึงการสื่อสารในลักษณะเชนนี้เพ่ือใหนักเรียนเขาใจไดงายไมไดกลาวถึง
รายละเอียดวามีตัวแปรอ่ืนใดเขามารบกวนการสงขอมูลหรือขอความในระหวางการสื่อสาร  
 ในสภาพความเปนจริงสายไฟฟาท่ีเปนสายทองแดงหรือโลหะผสมอ่ืนใดจะมีความตานทาน
ไฟฟาอยู  ยิ่งสายยาวมากเทาไรความตานทานไฟฟาก็จะยิ่งเพ่ิมข้ึนเทานั้น เม่ือเราพูดโทรศัพท
สัญญาณไฟฟาท่ีออกมาจะถูกความตานทานของสายไฟฟาท่ียาวมากทําใหขนาดของสัญญาณไฟฟา
ลดลง  กวาจะถึงผูฟงปลายสายก็ไมอาจทําใหลําโพงทํางานได ถาเปนการสื่อสารขามจังหวัดขนาด
ของสัญญาณไฟฟาก็จะยิ่งนอยลงอีกและถาเปนการสื่อสารขามทวีปจะเปนเชนไร  

 
 

รูปท่ี 2 
 

 เม่ือเปนเชนนี้วงจรขยายสัญญาณไฟฟาจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการสื่อสาร กอนท่ีขนาด
ของสัญญาณไฟฟาจากผูพูดจะลดลงต่ําเกินไป ก็จะตองมีการขยายสัญญาณไฟฟา จากนั้นจึงสงตอไป
อีก ถาผูฟงหรือผูรับอยูหางจากผูพูดมากเทาไร จํานวนครั้งของการขยายสัญญาณไฟฟาก็จะยิ่งมากข้ึน
เทานั้น นั่นคือในระบบการสื่อสารตองมีสถานีขยายสัญญาณไฟฟาอยูเปนระยะ (ดูรูปท่ี 3 ประกอบ) 
ในสมัยท่ีใชสายไฟฟาอยางเดียวนั้นสถานีขยายสัญญาณไฟฟาหรือท่ีเรียกวา repeater นั้นจะอยู
คอนขางใกลกัน เพราะความตานทานไฟฟาของสายไฟมีคามากตองมีการขยายบอยครั้ง เม่ือมีการใช
คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือคลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ การสงสัญญาณหรือการสื่อสารดวยวิธีนี้ก็ไมตองใช
สายไฟฟาแลว แตก็ตองมีการขยายสัญญาณไฟฟาอยูเชนเดียวกัน เพราะการสูญเสียพลังงานของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาหรือคลื่นวิทยุในอากาศยังมีอยู ดังท่ีเราเห็นมีการติดตั้งสถานีไมโครเวฟของแตละ
จังหวัดเพ่ือสงสัญญาณตอ ๆ กันไป  



 

 
 

รูปท่ี 3 
 

 การนําดาวเทียมมาใชในการสื่อสารชวยใหการรับการสงสัญญาณไฟฟาเปนไปไดสะดวกข้ึน
เพราะรัศมีการทํางานของดาวเทียมนั้นครอบคลุมพ้ืนท่ีไดมากกวาการสงดวยวิธีอ่ืน แตก็มิได
หมายความวาไมตองใชการขยายสัญญาณไฟฟา เราลองพิจารณาการสงสัญญาณไฟฟาจากสถานีสงท่ี
ภาคพ้ืนดินข้ึนไปยังดาวเทียม ขณะท่ีสงนั้นตองผานชั้นบรรยากาศซ่ึงทําใหพลังงานของคลื่นลดลงเปน
ผลใหขนาดของสัญญาณไฟฟาลดลงไปดวย ดังนั้นเราจึงตองมีเครื่องขยายสัญญาณไฟฟาท่ีดาวเทียม 
เพ่ือใหสัญญาณไฟฟามีกําลังสูงพอท่ีจะสงกลับลงมายังสถานีรับภาคพ้ืนดินหรือท่ีจานรับสัญญาณ เม่ือ
พิจารณาท่ีสถานีรับภาคพ้ืนดิน หรือท่ีจานรับสัญญาณก็ตองมีเครื่องขยายสัญญาณไฟฟากอนจะเขา
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหผูฟงไดเห็นหรือไดยินขอความหรือขอมูลจากสถานีสง  
 ท่ีกลาวมาท้ังหมดก็เพ่ือใหผูอานไดเขาใจถึงความหมายของสัญญาณไฟฟาแบบ   แอนะล็อก
และความจําเปนท่ีตองมีการขยายสัญญาณไฟฟาตามสถานีตาง ๆ และท่ีเครื่องรับของผูฟงกอนท่ีจะ
เขาสูการสื่อสารแบบดิจิทัล (digital) เพราะเราจําเปนตองเขาใจการสื่อสารแบบแอนะล็อกเสียกอน 
เนื่องจากสัญญาณแบบแอนะล็อกเปนสัญญาณท่ีเราคุนเคยหรือประสบอยูตลอดเวลา  
 

 ทําไมตองมีการสงสัญญาณไฟฟาแบบดิจิทัล 
 คําตอบก็คือการสงสัญญาณไฟฟาแบบแอนะล็อกนั้นมีปญหามากมาย ดังท่ีจะกลาวตอไปนี้  
 ผูอานบางทานอาจจะเคยอัดเสียงจากเทปตนฉบับลงเทปเปลาเพ่ือเก็บไว (คิดวาไมไดอัดเพ่ือ
ขายตอ เพราะกฏหมายสิขสิทธิ์ไดออกมาใชแลว) จะขอเรียกเทปตนฉบับวา F1 เพ่ือใหคลายกันกับ
เรื่องกฏของเมนเดลในวิชาชีววิทยา สวนเทปท่ีนํามาอัดตอนั้นเรียกวา F2 ถาเราพิจารณาคุณภาพของ
เสียงของเทป F2 นั้นจะพบวามีคุณภาพสูของ F1 ไมได และถานําเอา F2 เปนตนฉบับสําหรับอัด
ตอไปก็จะไดเทป F3 ซ่ึงคุณภาพของเทป F3 นี้จะลดลงมาก อาจจะฟงแทบไมรูเรื่องเลยเพราะมี
สัญญาณรบกวนแทรกเขามามาก และถาเรายังอัดเชนนี้ตอไปอีกสองสามรุน เทปรุนสุดทายจะฟงไมรู
เรื่อง  คือไมทราบวาอัดมาจากไหน ยิ่งเปนการอัดสัญญาณวีดิทัศนจะเห็นความแตกตางของคุณภาพ
ไดชัดภายในการอัดเพียงสองรุนเทานั้น  



 

 
 

รูปท่ี 4 
 

 ทําไมจึงเปนเชนนี้ เพราะการอัดหรือ copy สัญญาณไฟฟานั้นมีสัญญาณรบกวนเขามามาก 
สัญญาณรบกวนนี้เปนสัญญาณไฟฟาเหมือนกัน ทําใหสัญญาณไฟฟาในรุน F1 หรือ F3 มีคุณภาพ
ลดลง ในทางสื่อสารหรือทางอิเล็กทรอนิกสหมายความวาอัตราสวนของสัญญาณไฟฟาตอสัญญาณ
รบกวนลดลง (S/N S=signal N=noise) เครื่องขยายสัญญาณไฟฟาท่ีมีคุณภาพสูงตองมีสัญญาณ
รบกวนนอยท่ีสุด แตในระบบแอนะล็อกไมสามารถขจัดสัญญาณรบกวนออกไดถาระบบการสื่อสารใช
แบบลอก สัญญาณไฟฟาท่ีสงออกจะมีสัญญาณรบกวนแทรกเขามาทุกครั้งท่ีผานสถานี repeater 
ดังนั้นเม่ือถึงปลายทางสัญญาณไฟฟาท่ีไดจะไมชัดเจนเหมือนตนฉบับ (ดูรูปท่ี 4 ประกอบ)  
 เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนเชนนี้ นักวิทยาศาสตรจึงคิดคนการสงสัญญาณไฟฟาแบบดิจิทัลข้ึนมาเพ่ือ
แกปญหาท่ีเกิดจากสัญญาณรบกวน กอนท่ีจะเขาสูรายละเอียดของการสื่อสารแบบดิจิทัลนั้น ขอ
ยกตัวอยางการใชงานสัญญาณไฟฟาแบบดิจิทัลท่ีทุกคนคุนเคย เพียงแตยังนึกไมถึงเทานั้น นั่นก็คือ
การ copy โปรแกรมคอมพิวเตอร ไมวาแผนโปรแกรมท่ีเปนตนฉบับนั้นจะเปนรุน F1 F2 F10 หรือ 
F50 ผลท่ีไดนั้น โปรแกรมยังมีลักษณะเหมือนตนฉบับทุกประการเพราะถาไมเหมือนแมแตเพียง
ขอมูลเดียว โปรแกรมก็ไมสามารถทํางานได เราอาจกลาวไดวาการ copy โปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึง
เปนการสงสัญญาณไฟฟาแบบ    ดิจิทัลนั้น แผนโปรแกรมเปนรุน F1000 จะเหมือนกับรุน F1 เสมอ 
(การถายทอดกรรมพันธุทาง DNA หรือ ทาง chromosome ของสิ่งมีชีวิตนั้น จะคลายกับการ
ถายทอดแบบดิจิทัล โอกาสท่ีจะผิดพลาดมีนอยมาก แตถาผิดข้ึนมาจะกลายเปนเรื่องใหญ นั่นคือเกิด
การกลายพันธุ (mutation) แลวผูเขียนอาจเขียนเรื่องฟสิกสกับชีววิทยา หรือคอมพิวเตอรกับ
สิ่งมีชีวิต ในอนาคตอันใกล)  
 ถึงตอนนี้ทานผูอานคงเขาใจแลววาการสงสัญญาณไฟฟาแบบดิจิทัลนั้นดีกวาการสง
สัญญาณไฟฟาแบบแอนะล็อกอยางไร และเขาใจเหตุผลวาทําไมการส่ือสารจึงเลือกใชแบบ 
ดิจิทัล ตอไปนี้ทุกทานคงพรอมแลวท่ีจะเขาสูรายละเอียดของการส่ือสารแบบดิจิทัลในเชิง
วิชาการ  
 บางคนอาจจะสงสัยวาทําไมตองมีสัญญาณรบกวนดวย เราจะแยกหรือขจัดออกไดอยางไร 
สัญญาณรบกวนนี้เกิดข้ึนไดตามธรรมชาติ เชน ผลของอุณหภูมิ (thermal noise) วัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูง
กวาศูนยองศาเคลวินสามารถสงคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดท้ังสิ้น ผลภายในอุปกรณเองเชน ในตัว
ทรานซิสเตอร ไดโอด ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุไอซี (integrated circuit) แมแตสายไฟหรือ
ลายทองแดงของแผนวงจรไฟฟา สามารถผลิตความถ่ีหรือรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากท่ีอ่ืน รวมท้ัง
คุณภาพของการออกแบบวงจรไฟฟาก็มีสวนทําใหปริมาณสัญญาณรบกวนมากนอยตางกัน โดยสรุป
สัญญาณรบกวนมีอยูตลอดเวลา ข้ึนอยูกับวาเราสามารถกรองออกจากสัญญาณไฟฟาเดิมไดแคไหน 
ตัวอยางท่ีสังเกตไดชัดเจนคือการรับสัญญาณโทรทัศน ถาเสาอากาศคุณภาพดีและการติดตั้งหันไป



 

ทิศทางท่ีถูกตองภาพท่ีไดจะชัดเจน มิฉะนั้นจะไดภาพท่ีมีเม็ดสีปะปน เม็ดสีปนอยูคือสัญญาณรบกวน
นั่นเอง ยิ่งผูรับอยูไกลจากสถานีสงมากเทาไร ขนาดของสัญญาณท่ีตองการจะลดลงสวนสัญญาณ
รบกวนจะเพ่ิมข้ึน ในบางทองท่ีไมอาจรับสัญญาณโทรทัศนไดเลย เพราะมีแตสัญญาณรบกวน  
 เม่ือเราใชออสซิลโลสโคป ดูรูปคลื่นของสัญญาณไฟฟาแบบแอนะล็อก จะเปนดังรูปท่ี 4 และ
รูปท่ี 5 ก , ข  

 
 

รูปท่ี 5 
เม่ือมีการขยายสัญญาณครั้งท่ี 1 สัญญาณท่ีไดจะเปนดังรูปท่ี 5 ก.                                                         
เม่ือมีการขยายสัญญาณครั้งท่ี 2 สัญญาณท่ีไดจะเปนดังรูปท่ี 5 ข. 

 เราจะเห็นไดชัดเจนวาการสื่อสารแบบแอนะล็อกนั้นมีสัญญาณรบกวนแทรกอยูมาก ตอไปจะ
พิจารณาการสื่อสารแบบดิจิทัล สัญญาณแบบดิจิทัลนั้น จะมีคาของความตางศักยไฟฟาเพียง 2 คา
เทานั้น คือ HIGH (อาจใชเลข 1 หมายถึง 5 โวลต) และ LOW (อาจใชเลข 0 หมายถึง 0 โวลต) แต
ในทางปฏิบัติให 0 - 1.5 โวลต เปน LOW และ 3.5 - 5 โวลต เปน HIGH เพ่ือประโยชนในการแยก 
noise ออกจาก signal เพราะถาขนาดสัญญาณของ noise นั้นไมเกิน 1 โวลต เราก็ยังสามารถแยก
ออกจากสัญญาณเดิม  
 เม่ือเราใชออสซิลโลสโคป ดูรูปคลื่นของสัญญาณไฟฟาแบบดิจิทัล จะเปนดังรูป                 
ท่ี 6  

 
 

รูปท่ี 6 
มีสัญญาณรบกวนแทรกแตสามารถแยก 1 และ 0 ได 

 



 

 
 

     รูปท่ี 7 
เม่ือมีการขยายสัญญาณครั้งท่ี 1 และปรับแตงสัญญาณท่ีไดจะเปนดังรูปท่ี 7 ก. 
เม่ือมีการขยายสัญญาณครั้งท่ี 2 และปรับแตงสัญญาณท่ีไดจะเปนดังรูปท่ี 7 ข. 

 

 การขยายสัญญาณแบบดิจิทัลนั้นตองรีบทํากอนท่ีขนาดของสัญญาณจะลดลงมากเกินไปจน
แยก 1 และ 0 ไมได หมายความวาสถานีขยายสัญญาณ repeater มีหนาท่ีขยายและปรับแตง
สัญญาณทําใหไดรูปของสัญญาณท่ีเหมือนตนฉบับทุกประการ ดังนั้นไมวาการสื่อสารขอมูลจะไกล
เพียงใด สัญญาณท่ีไดรับจะเหมือนตนฉบับเสมอ ทําใหการสื่อสารในโลกปจจุบันจึงเปนการสื่อสาร
แบบดิจิทัลแทบท้ังสิ้น แมแตการทํางานของคอมพิวเตอรก็เปนแบบดิจิทัลทําใหเราสามารถสงขอมูล
จากคอมพิวเตอรไปไดท่ัวโลก (โดยใชบริการของ อินเทอรเน็ต)  

 
 

รูปท่ี 8 
 

 อาจเกิดความสงสัยวา การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเสียงท่ีกลาวมาในตอนตนเปนแบบแอ
นะล็อก แตจะสงสัญญาณเสียงแบบดิจิทัลไดอยางไร เรื่องนี้อธิบายไดโดยการใชวงจรไฟฟาท่ีเรียกวา 
ADC (Analog Digital Converter) เปลี่ยนสัญญาณแบบแอนะล็อกใหกลายเปนสัญญาณแบบดิจิทัล  
ตัวอยางเชน การอัดเสียงลง Compact Disc (CD) นั้นใชระบบดังท่ีกลาวมานี้ การอัดภาพลง Laser 
disc ก็เชนเดียวกัน เม่ือขอมูลท้ังเสียงและภาพกลายเปนสัญญาณแบบดิจิทัลแลว จะสงไปไหนหรือ
ทําอะไรตอก็งายแลว เวลาจะเลนกลับ (playback) ก็ใชวงจรไฟฟาท่ีเรียกวา DAC (Digital Analog 
Converter) จัดการกับขอมูลท่ีเปนดิจิตอล ก็จะไดสัญญาณแบบแอนะล็อกท่ีรางกายมนุษยคุนเคย  
 รายละเอียดของวงจรไฟฟา ADC (Analog Digital Converter) ท่ีเปลี่ยนสัญญาณแบบแอ
นะล็อกใหกลายเปนสัญญาณแบบดิจิทัลและ DAC (Digital Analog Converter) นั้นยังไมกลาวถึงใน
ท่ีนี้ 


