
พื้นฐานขอ้มูลและสญัญาณ



ความแตกตา่งระหวา่งขอ้มลูและสญัญาณ

ความส าคัญของชั้นส่ือสารฟิสิคัล คือ การเคล่ือนย้ายข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบของ
สัญญาณผ่านสื่อกลาง 

ข้อมูล คือ ส่ิงที่มีความหมายในตัว โดยข้อมูลทั่วไปที่ ใ ช้งานในระบบ
คอมพิวเตอร์ จะเป็นข้อมูลชนิดตัวเลข ตัวอักษร ภาพนิ่ง รวมถึงภาพเคล่ือนไหวต่าง 

ในการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งผ่านทางสายส่ือสารหรือคลื่นวิทยุ 
ข้อมูลท่ีต้องการส่งจะต้องได้รับการแปลงให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณที่เหมาะสมกับ
ระบบการส่ือสารนั้นๆ ก่อน

สัญญาณ คือ ปริมาณใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและสัมพันธ์ไปกับเวลา โดย
สัญญาณที่ใช้ในระบบส่ือสาร คือ กระแสไฟฟ้า หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น การ
สนทนาผ่านระบบโทรศัพท์ การส่ังพิมพ์งาน การดาวน์โหลดข้อมูล เป็นต้น



สญัญาณแอนะลอ็ก และสญัญาณดิจติอล

การส่งข้อมูลในระบบส่ือสาร จ าเป็นต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลมาเป็นสัญญาณใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ เหมาะสม เช่น ระบบส่ือสารบางระบบ ไม่สามารถส่ง
สัญญาณดิจิตอลได้ ดังนั้นจะต้องแปลงสัญญาณจากดิจิตอล ให้กลายเป็นแอนะล็อก
ก่อน แล้วจึงส่งผ่านไปยังสายส่ือสาร เมื่อปลายทางได้รับสัญญาณ จะสามารถอ่าน
ค่าที่ส่งมาได้ ด้วยการแปลงสัญญาณที่รับเข้ามา น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
1. สัญญาณแอนะล็อก (Analog Signal) และข้อมูลแอนะล็อก (Analog Data)

เป็นรูปคลื่นที่มีลักษณะต่อเนื่อง (สัญญาณจะแกว่งขึ้นลงอย่างต่อเนื่องและ
ราบเรียบตลอดเวลา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด) ค่าระดับสัญญาณ
สามารถอยู่ในช่วงระหว่างค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดของคลื่นได้ โดยค่าต่ าสุดและสูงสุดจะ
แทนด้วยหน่วยแรงดัน (voltage)



สญัญาณแอนะลอ็ก

ข้อมูลแอนะล็อกและสัญญาณแอนะล็อกสามารถถูกรบกวนได้ง่ายจากสัญญาณ
รบกวน (Noise) หากมีสัญญาณรบกวนปะปนมากับสัญญาณแอนะล็อกแล้ว จะส่งผลให้
การส่งข้อมูลช้าลง และท าให้การจ าแนกหรือตัดสัญญาณรบกวนออกจากข้อมูลต้นฉบับท า
ได้ยาก

เมื่อสัญญาณแอนะล็อกถูกส่งบนระยะทางที่ไกลออกไป ระดับสัญญาณจะถูก
ลดทอนลง ดังนั้นจึงต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า แอมพลิไฟเออร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเพ่ิม
ก าลังหรือความเข้มให้สัญญาณ ท าให้สามารถส่งสัญญาณในระยะทางที่ไกลออกไป แต่การ
เพ่ิมก าลังของสัญญาณของแอมพลิไฟเออร์ จะส่งผลให้สัญญาณรบกวนขยายเพ่ิมขึ้นด้วย

 



พื้นฐานของสญัญาณแอนะลอ็ก

1. แอมพลิจูด (Amplitude) 
สัญญาณแอนะล็อก ที่มีการเคล่ือนที่ในลักษณะเป็นรูปคล่ืนขึ้นลงสลับกัน และก้าวไปตาม

เวลาแบบสมบูรณ์นั้น เรียกว่า คลื่นซายน์ (Sine Wave)

แอมพลิจูดจะเป็นค่าที่วัดจากแรงดันไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นระดับของคล่ืนจุดสูงสุด (High 
Amplitude) หรือจุดต่ าสุด (Low Amplitude) และแทนด้วยหน่วยวัดเป็นโวลด์ (Volt) 

 



พื้นฐานของสญัญาณแอนะลอ็ก

2. ความถี่ (Frequency)
ความถี่ หมายถึง อัตราการขึ้นลงของคล่ืน ซึ่งเกิดขึ้นจ านวนกี่รอบใน 1 วินาที โดย

ความถี่นั้น จะใช้แทนหน่วยวัดเป็นเฮิรตซ์ (Hertz : Hz)



พื้นฐานของสญัญาณแอนะลอ็ก

คาบ (Period) เป็นระยะเวลาของสัญญาณที่เปล่ียนแปลงไปจนครบรอบ โดยจะมี
รูปแบบซ้ าๆ กันในทุกช่วงเวลา โดยหน่วยวัดของคาบเวลาจะใช้เป็นวินาที และเม่ือคล่ืนสัญญาณ
ท างานครบ 1 รอบ จะเรียกว่า Cycle



พื้นฐานของสญัญาณแอนะลอ็ก



พื้นฐานของสญัญาณแอนะลอ็ก

3. เฟส (Phase)
เฟส เป็นการเปล่ียนแปลงของสัญญาณ ซึ่งจะวัดจากต าแหน่งองศาของสัญญาณเม่ือเวลา

ผ่านไป โดยเฟสสามารถเปล่ียนแปลงต าแหน่ง (Phase Shift) ในลักษณะเลื่อนไปข้างหน้าหรือ
ถอยหลังก็ได้ การเล่ือนไปข้างหน้าจ านวนครึ่งหนึ่งของลูกคล่ืน จะถือว่าเฟสเปล่ียนแปลงไป 180 
องศา



สญัญาณดจิิตอล

2. สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal) และข้อมูลดิจิตอล (Digital Data)
เป็นคลื่นแบบไม่ต่อเนื่อง มีรูปแบบของระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม โดย

สัญญาณสามารถเปลี่ยนแปลงจาก 0 เป็น 1 หรือจาก 1 เป็น 0 ซึ่งเป็นการเปลี่ยน
สัญญาณในลักษณะก้าวกระโดด

ข้อดีของสัญญาณดิจิตอล คือ สามารถสร้างสัญญาณด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่า และ
ทนทานต่อสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า และยังสามารถจ าแนกระหว่างข้อมูลกับสัญญาณได้
ง่ายกว่า หากมีสัญญาณรบกวนไม่มาก ก็ยังสามารถคงรูปสัญญาณเดิมได้



สญัญาณดจิิตอล

ข้อเสียของสัญญาณดิจิตอล คือ สัญญาณจะถูกลดทอนหรือเบาบางลง เม่ือถูกส่งในระยะ
ทางไกลๆ ซึ่งในการส่งข้อมูลระยะไกลๆ นั้น สัญญาณแอนะล็อกจะท าได้ดีกว่า ส าหรับอุปกรณ์ที่
ช่วยยืดระยะทางในการส่งข้อมูลดิจิตอล เรียกว่า เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่ท าหน้า regenerate สัญญาณที่ถูกลดทอนลงให้คงรูปเดิมเหมือนต้นฉบับ และ
สามารถส่งสัญญาณได้ระยะไกลขึ้น

สัญญาณรบกวนที่ปะปนมาพร้อมกับข้อมูล ถึงจะสามารถใช้อุปกรณ์กล่ันกรองสัญญาณ 
เพื่อช่วยให้สัญญาณมีคุณภาพ รวมถึงลดความเบาบางของสัญญาณรบกวนลงได้ แต่หากสัญญาณ
รบกวนมีปริมาณสูงมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูล



สญัญาณดจิิตอล

สัญญาณดิจิตอลส่วนใหญ่เป็นสัญญาณชนิดไม่มีคาบ ดังนั้น คาบเวลาและความถี่จึงไม่
น ามาใช้งาน โดยมีค าที่เก่ียวข้อง 2 ค า คือ

1. Bit Interval ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคาบ โดย Bit Interval คือ เวลาที่ส่ง
ข้อมูล 1 บิต

2. Bit Rate คือ จ านวนของ Bit Interval ต่อวินาที โดยมีหน่วยวัดเป็น บิตต่อ
วินาที (bps)

ไบนารี 1 แทนแรงดันบวก
ไบนารี 0 แทนแรงดันศูนย์



สญัญาณดจิิตอล

สัญญาณดิจิตอลสามารถมีจ านวนระดับสัญญาณมากกว่า 2 ระดับ โดยในแต่ละระดับ
สามารถส่งบิตมากกว่าหนึ่งบิต โดยทั่วไปถ้าสัญญาณมีจ านวน L ระดับ ในแต่ละระดับของ
สัญญาณก็จะสามารถส่งข้อมูลได้จ านวน Log2 L บิต 



หน่วยวัดความเร็วในการส่งขอ้มลู

อัตราบิต (Bit Rate/Data Rate) คือ จ านวนบิตที่สามารถส่งได้ภายในหนึ่งหน่วย
เวลา ซึ่งมีหน่วยเป็นบิตต่อวินาที (bps) 

อัตราบอด (Baud Rate) คือ จ านวนของสัญญาณที่สามารถส่งได้ต่อการเปล่ียน
สัญญาณในหนึ่งหน่วยเวลา (baud per second)

ปกติอัตราบอดจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราบิต และแบนด์วิดในระบบส่ือสารนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับอัตราบอด สามารถอธิบายเปรียบเทียบกับระบบขนส่งต่อไปนี้ โดย

- อัตราบอด คือ รถโดยสาร อัตราบิต คือ ผู้โดยสาร 
- รถโดยสารสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ครั้งละหนึ่งคนหรือมากกว่า
- หากมีจ านวนรถโดยสาร 1000 คัน บรรทุกผู้โดยสารคันละหนึ่งคน (1000 คน)
- หากรถโดยสารแต่ละคันบรรทุกผู้โดยสารได้คันละ 4 คน (4000 คน)
การจราจรที่คล่องตัวย่อมขึ้นอยู่กับจ านวนรถโดยสาร ดังนั้นแบนด์วิดธ์ในระบบส่ือสารจึง

ขึ้นอยู่กับอัตราบอด



หน่วยวัดความเร็วในการส่งขอ้มลู

อัตราบิต (Bit Rate) = 5       อัตราบิต (Bit Rate) = 10 

อัตราบอด (Baud Rate) = 5 อัตราบอด (Baud Rate) = 5



การแปลงขอ้มลูใหเ้ป็นสญัญาณ

โดยปกติแล้วสัญญาณดิจิตอลจะรับส่งข้อมูลดิจิตอล และสัญญาณแอนะล็อกก็จะ
รับส่งข้อมูลแอนะล็อก แต่เราสามารถใช้สัญญาณแอนะล็อกเพ่ือรับส่งข้อมูลดิจิตอล และใช้
สัญญาณดิจิตอลเพ่ือรับส่งข้อมูลแอนะล็อกได้

การส่งผ่านด้วยสัญญาณแอนะล็อกหรือดิจิตอลจะขึ้นอยู่กับสื่อกลางที่ ใช้ ใน
ระบบสื่อสาร โดยที่สามารถส่งข้อมูลด้วยรูปแบบใดก็ได้ เพียงแต่จ าเป็นต้องมีการแปลงรูป
หรือเข้ารหัสข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณที่เหมาะสมกับสื่อกลางเสียก่อน

1. การแปลงข้อมูลแอนะล็อกเป็นสัญญาณแอนะล็อก 
2. การแปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณดิจิตอล
3. การแปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนะล็อก
4. การแปลงข้อมูลแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล



การแปลงขอ้มลูแอนะลอ็กเป็นสญัญาณแอนะลอ็ก

ในการแปลงข้อมูลแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณแอนะล็อกเป็นรูปแบบที่ง่าย มีต้นทุน
ต่ า โดยจะมีอุปกรณ์ท าหน้าที่แปลงสัญญาณ และได้ผลลัพธ์เป็นสัญญาณแอนะล็อก เช่น 
ระบบวิทยุกระจายเสียง

มีการเปิดวิทยุคลื่น FM ที่ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์เพ่ือฟังเพลง ซึ่งคลื่นสถานี
จะส่งออกไปที่ย่านความถี่นี้ ในขณะที่เสียงพูดของมนุษย์จะอยู่ในย่านความถี่ต่ าช่วง 
300-3400 เฮิรตซ์ และเสียงดนตรีมีย่านความถี่ที่ 30-20000 เฮิรตซ์ ดังนั้น
เพ่ือให้เสียงพูดและเสียงดนตรีสามารถส่งออกไปที่ย่านความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ไ ด้ 
จ าเป็นต้องมีเทคนิควิธีการส่ง



การแปลงขอ้มลูแอนะลอ็กเป็นสญัญาณแอนะลอ็ก

สัญญาณพาหะ มีคุณสมบัติพิเศษคือ เป็นคลื่นความถี่สูง และเป็นคลื่น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสามารถส่งออกผ่านสื่อกลางได้บนระยะทางไกลๆ เมื่อมีการน า
สัญญาณพาหะมารวมกับสัญญาณ จะเรียกว่า การมอดูเลต (Modulate) เมื่อ
สถานีส่งท าการส่งสัญญาณท่ีผ่านการมอดูเลตไปแล้ว สถานีรับจะต้องมีวิธีในการ
แยกสัญญาณพาหะออกจากสัญญาณเสี ย ง  เ รี ยกว่ า  ก า รดี ม อดู เ ลต 
(Demodulate)



การแปลงขอ้มลูแอนะลอ็กเป็นสญัญาณแอนะลอ็ก

การน าสัญญาณแอนะล็อกมามอดูเลตกับสัญญาณพาหะ สามารถท าได้ 2 วิธี คือ
1. การมอดูเลตทางขนาด (Amplitude Modulation : AM) 
ที่ใช้กับคลื่นวิทยุ AM ซึ่งขนาดของคลื่นพาหะจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามรูปสัญญาณที่

ต้องการส่ง



การแปลงขอ้มลูแอนะลอ็กเป็นสญัญาณแอนะลอ็ก

2. การมอดูเลตทางความถี่ (Frequency Modulation : FM) ที่ใช้กับคลื่นวิทยุ 
FM ซึ่งความถี่ของคลื่นพาหะจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณที่มอดูเลต โดยขนาดของรูป
คลื่นสัญญาณที่ต้องการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการลดของระดับสัญญาณ
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ส าหรับสัญญาณดิจิตอล ค่าท่ีเป็นไปได้ คือ ค่าไบนารี 0 หรือ 1 เท่านั้น 
โดยสามารถแทนไบนารี 1 เป็นแรงดันระดับสูงหรือต่ าก็ได้ และแทนไบนารี 0 
เป็นแรงดันระดับตรงกันข้าม เช่น ไบนารี 1 แทนแรงดันระดับสูง ไบนารี 0 จะ
แทนแรงดันระดับต่ า และในการแปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณดิจิตอลด้วย
อุปกรณ์ Digital Transmitter
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ในการแปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณดิจิตอล มีเทคนิคการเข้ารหัสหลายวิธี คือ
1. การเข้ารหัสแบบ NRZ-L (NonReturn-to-Zero-Level)
เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยสัญญาณจะขึ้นอยู่กับสถานะของบิต เช่น หากบิตข้อมูลมีค่าเป็น 

1 จะแทนระดับแรงดันต่ า หรือหากบิตข้อมูลมีค่าเป็น 0 จะแทนระดับแรงดันสูง ซึ่งวิธีนี้เป็น
วิธีที่ตรงไปตรงมา แต่ข้อเสียคือ ท าให้ตัดสินใจยากว่าจุดใดเป็นจุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุดของช่วง
สัญญาณที่ใช้แทนค่าบิตบิตหนึ่ง และหากเกิดบิตข้อมูลมีค่าเดียวต่อเนื่องกัน จะท าให้การ
ควบคุมจังหวะ (Synchronized) เป็นไปได้ยาก
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2. การเข้ารหัสแบบ NRZ-I (NonReturn-to-Zero-Invert)
เป็นเทคนิคการเข้ารหัสที่คล้ายกับการเข้ารหัสแบบ NRZ-L แต่จะแม่นย ากว่า โดย

การเปลี่ยนแปลงสัญญาณจะเกิดขึ้น ณ จุดเริ่มต้นของบิต และการเปลี่ยนแปลงสัญญาณจะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อพบบิตข้อมูลที่มีค่าเป็น 1 และหากพบบิตที่มีค่าเป็น 0 ก็จะไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ 
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3. การเข้ารหัสแบบเมนเชสเตอร์ (Manchester)
มีการใช้เทคนิคนี้บนเครือข่ายท้องถิ่น (Ethernet) ซึ่งการเข้ารหัสแมนเชสเตอร์จะมี

การเปลี่ยนแปลงสัญญาณที่จุดกึ่งกลางของบิต เพ่ือน าไปใช้ทั้งการแทนบิตข้อมูลและก าหนด
จังหวะโดยการเปลี่ยนแปลงจากต่ าไปสูงจะแทนค่า 1 ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงจากสูงไปต่ าจะ
แทนค่า 0 
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4. การเข้ารหัสแบบดิฟเฟอเรนเชียลแมนเชสเตอร์ (Differential Manchester)
การเข้ารหัสนี้จะเปลี่ยนแปลงสัญญาณที่จุดก่ึงกลางของบิต แต่จะน าไปใช้เพ่ือการก าหนด

จังหวะเท่านั้น โดยการเปลี่ยนสัญญาณจะเกิด ณ จุดเริ่มต้นของบิตข้อมูลที่มีค่าเป็น 0 
เท่านั้น
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อุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการแปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนะล็อก และแปลงสัญญาณ
แอนะล็อกกลับมาเป็นข้อมูลดิจิตอล เรียกว่า โมเด็ม (Modulator/Demodulator) เช่น 
อินเทอร์เน็ตบ้านทั่วไปที่เชื่อมต่อด้วยการ dial-up 

โมเด็มต้นทางจะท าการแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ดิจิตอล) มาเป็นสัญญาณแอนะล็อก 
เพ่ือส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารโทรศัพท์ จากนั้นเมื่อส่งถึงปลายทาง โมเด็มปลายทางจะท าการ
แปลงสัญญาณแอนะล็อกกลับมาเป็นข้อมูลดิจิตอล เพื่อส่งให้กับคอมพิวเตอร์ใช้งานต่อไป
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โดยปกติสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งเป็นช่องสัญญาณเสียง เมื่อถูกน ามาใช้ในการส่งข้อมูล
ดิจิตอล จ าเป็นต้องมีการแปลงสัญญาณให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เรียกว่า การมอดูเลตด้วย
การใช้สัญญาณพาหะ เพ่ือส่งผ่านเข้าไปในช่องสัญญาณ และยังสามารถท าให้อัตราในการส่ง
ข้อมูลสูงขึ้นด้วย เช่น สัญญาณโทรศัพท์มีแบนด์วิดธ์เพียง 4 KHz แต่สามารถส่งข้อมูลได้ที่
ความเร็ว 56 Kbps

ส าหรับเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอล ซึ่งมีคุณสมบัติของสัญญาณที่มีระดับ
แรงดันแน่นอน ดังนั้น สัญญาณพาหะจะถูกเปลี่ยนไปตามแอมพลิจูด ความถี่ หรือเฟส ซึ่งใน
การมอดูเลตจะประกอบด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

1. วิธี ASK (Amplitude-Shift Keying)
2. วิธี FSK (Frequency-Shift Keying)
3. วิธี PSK (Phase-Shift Keying)
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1. วิธี ASK (Amplitude-Shift Keying) 
สัญญาณพาหะจะถูกเปลี่ยนไปตามแอมพลิจูด
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2. วิธี FSK (Frequency-Shift Keying) 
สัญญาณพาหะจะเปลี่ยนไปตามความถี่
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3. วิธี PSK (Phase-Shift Keying) 
สัญญาณพาหะจะเปลี่ยนไปตามเฟส
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อุปกรณ์ที่เรียกว่า โคเดค (Coder/Decoder) เป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ใช้ส าหรับแปลง
ข้อมูลแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล ด้วยการใช้เทคนิค Voice Digitization และยัง
สามารถแปลงกลับมาเป็นสัญญาณแอนะล็อกได้ 

ตัวอย่างอุปกรณ์โคเดค เช่น ซาวด์การ์ด สแกนเนอร์ และวีดีโอคอนเฟอเรนซ์



รายละเอยีดชนิดของขอ้มลูทีแ่ปลงเป็นสญัญาณตา่งๆ

ข้อมูล สัญญาณ เทคนิคทั่วไปทีน่ ามาใช้
ส าหรับการแปลงสัญญาณ

อุปกรณ์ใช้งาน ใช้งานบนระบบ

Analog Analog Amplitude Modulation
Frequency Modulation

Radio Tuner
TV Tuner

Telephone
Cable TV
Broadcast TV
AM & FM Radio

Digital Digital NRZ-L, NRZ-I, Manchester,
Differential Manchester

Digital Encoder LAN
Digital Telephone 
Systems

Digital Analog Amplitude Modulation
Frequency Modulation
Phase Modulation

Modem Home Internal Access

Analog Digital Pulse Code Modulation Codec Telephone Systems
Music System
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ปกติแล้วคุณภาพของสัญญาณที่เดินทางผ่านสื่อกลางอาจถูกลดทอนลงไปได้ ท าให้เกิด
ความสูญเสียสัญญาณ ทั้งนี้สัญญาณที่ เสียหายอาจเกิดขึ้นจากความต้านทานภายใน
สายสัญญาณ หรือจากสิ่งรบกวนภายนอก ดังนั้นเมื่อสัญญาณเสียหาย ท าให้สุดท้ายเมื่อถึง
ปลายทางสัญญาณอาจไม่เหมือนต้นฉบับเดิม ท าให้ได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด

ส าหรับความสูญเสียของสัญญาณจากการส่งผ่านข้อมูล สามารถเกิดข้ึนได้จากปัจจัยนี้
1. การอ่อนก าลังของสัญญาณ
2. สัญญาณเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกัน
3. สัญญาณรบกวน
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1. การอ่อนก าลังของสัญญาณ (Attenuation)
เมื่อสัญญาณข้อมูลเดินทางผ่านสื่อกลาง ไม่ว่าจะเป็นสายโคแอกเชียล สายคู่บิดเกลียว 

หรือสายไฟเบอร์ออบติกไปในระยะทางไกลๆ ย่อมเกิดการสูญเสียพลังงาน ท าให้ความเข้มของ
สัญญาณลดลง และลดลงมากข้ึนหากระยะทางไกลขึ้นไปอีก ดังนั้น เมื่อความเข้มของสัญญาณ
เบาบางลง หรือลดลง จะส่งผลต่ออุปกรณ์รับ เนื่องจากสัญญาณที่รับเข้ามา จ าเป็นต้องมี
ระดับความเข้มของสัญญาณมากพอที่จะท าให้อุปกรณ์สามารถตรวจสอบสัญญาณ และน าไปใช้
งานได้ 
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ดังนั้น หากต้องการส่งสัญญาณไปในระยะทางไกลๆ จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วย เช่น 
หากส่งสัญญาณแอนะล็อก จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า แอมพลิไฟเอร์ (Amplifier) เพ่ือขยาย
ก าลังส่งของสัญญาณ หรือหากส่งสัญญาณดิจิตอล จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า รีพีตเตอร์ ที่จะ
ช่วยซ่อมแซมสัญญาณให้คงอยู่ในรูปเดิมเหมือนต้นฉบับ ท าให้สามารถส่งทอดสัญญาณต่อไป
บนระยะทางไกลได้ข้ึนอีก
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2. สัญญาณเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกัน (Distortion)
เป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับสัญญาณประเภท Composite Signal ที่

สัญญาณแต่ละความถี่เคลื่อนที่ผ่านสื่อกลางด้วยความเร็วแตกต่างกัน คือ สัญญาณแต่ละ
ความถี่ได้ถูกลดทอนลงในอัตราที่แตกต่างกันภายในสื่อกลาง และเกิดการรวมกันของสัญญาณ
ขึ้น ท าให้สัญญาณบิดเบี้ยวเพ้ียนไปจากเดิม และส่งผลต่อฝั่งรับที่จะได้รับสัญญาณแต่ละความถี่
ไม่พร้อมกัน ส าหรับความสูญเสียของสัญญาณแบบนี้ สามารถป้องกันได้ด้วยการเพ่ิมวงจร 
Equalizes เพ่ือตรวจสัญญาณที่เข้ามาและปรับความถี่ของแต่ละสัญญาณให้มีความเร็ว
เท่ากัน



สญัญาณรบกวน

3. สัญญาณรบกวน (Noice)
เป็นผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่ท าให้สัญญาณข้อมูลเกิดความสูญเสีย โดยสัญญาณรบกวน

มีอยู่หลายชนิด ประกอบด้วย
3.1 เทอร์มัลนอยส์ (Thermal Noice)
เป็นสัญญาณรบกวนที่เกิดจากความร้อนหรืออุณหภูมิ ซึ่งเป็นส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ได้ เนื่องจากเป็น

ผลมาจากการเคล่ือนที่ของอิเล็กตรอนบนลวดตัวน า โดยหากอุณหภูมิสูงขึ้น ระดับของสัญญาณ
รบกวนก็จะสูงขึ้นตาม สัญญาณรบกวนชนิดนี้ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน และอาจมีการกระจายไปทั่วย่าน
ความถี่ต่างๆ 
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ส าหรับการป้องกัน อาจท าด้วยการใช้อุปกรณ์กรองสัญญาณ (Filters) ส าหรับ
สัญญาณแอนะล็อก หรืออุปกรณ์ปรับสัญญาณ (Regenerate) ส าหรับสัญญาณดิจิตอล
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3.2 อิมพัลส์นอยส์ (Impluse Noice)
เป็นเหตุการณ์ที่ท าให้คล่ืนสัญญาณโด่ง (Spikes) ขึ้นอย่างผิดปกติอย่างรวดเร็ว จัดเป็น

สัญญาณรบกวนแบบไม่คงที่ ตรวจสอบได้ยาก เนื่องจากอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาส้ันๆ แล้วหายไป ส่วน
ใหญ่เกิดจากการรบกวนของส่ิงแวดล้อมภายนอกแบบทันทีทันใด เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า หรือสายไฟ
ก าลังสูงท่ีตั้งอยู่ใกล้ และหากสัญญาณรบกวนแบบอิมพัลส์นอยส์เข้าแทรกแซงกับสัญญาณดิจิตอล จะ
ท าให้สัญญาณต้นฉบับบางส่วนถูกลบล้างหายไปจนหมด และไม่สามารถกู้กลับมาได้ 

การป้องกันสัญญาณรบกวนชนิดนี้ ท าได้ด้วยการใช้อุปกรณ์กรองสัญญาณพิเศษที่ใช้ส าหรับ
สัญญาณแอนะล็อก หรืออุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่ใช้ส าหรับสัญญาณดิจิตอล
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3.3 ครอสทอล์ก (Crosstalk)
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการเหนี่ยวน าของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เข้าไปรบกวนสัญญาณข้อมูลที่

ส่งผ่านเข้าไปในสายส่ือสาร เช่น สายคู่บิดเกลียวที่ใช้กับสายโทรศัพท์ มักก่อให้เกิดสัญญาณครอส
ทอล์กได้ง่าย เนื่องจากในระบบส่งสัญญาณที่มีสายส่งหลายเส้น และติดตั้งบนระยะทางไกลๆ เม่ือมี
การน าสายเหล่านี้มัดรวมกัน จะท าให้เกิดการเหนี่ยวน าทางไฟฟ้า มีโอกาสที่สัญญาณในแต่ละเส้นจะ
รบกวนซึ่งกันและกัน เช่น การได้ยินเสียงพูดคุยของคู่สายอื่น ขณะที่เราพูดคุยโทรศัพท์

ส าหรับการป้องกัน สามารถท าได้ด้วยการใช้สายสัญญาณที่มีฉนวนหรือมีชีลด์เพื่อป้องกัน
สัญญาณรบกวน



สญัญาณรบกวน

3.4 เอกโค (Echo)
เป็นสัญญาณที่ถูกสะท้อนกลับ (Reflection) โดยเม่ือสัญญาณที่ส่งไปบนสายโคแอกเชียล

เดินทางไปยังสุดปลายสาย และเกิดการสะท้อนกลับ โหนดใกล้เคียงก็จะได้ยิน และนึกว่าสายส่ง
สัญญาณขณะนั้นไม่ว่าง ท าให้ต้องรอส่งข้อมูล แทนที่จะสามารถส่งข้อมูลได้ทันที

ส าหรับการป้องกัน ท าได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เทอร์มิเนเตอร์ (Terminator) เช่น ใน
ระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่ใช้สายโคแอกเชียลเป็นสายส่ือสาร จะต้องใช้เทอร์มิเนเตอร์ปิดที่ปลายสายทั้ง
สองฝั่ง เพื่อท าหน้าที่ดูดซับสัญญาณไม่ให้สะท้อนกลับมา



สญัญาณรบกวน

3.5 จิตเตอร์ (Jitter)
เป็นเหตุการณ์ที่ความถี่ของสัญญาณได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดการ

เล่ือนเฟสไปเป็นค่าอื่นๆ อย่างต่อเนื่องด้วย 
ส าหรับการป้องกันสามารถท าได้ด้วยการเลือกใช้ช่วงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ หรืออาจใช้

อุปกรณ์รีพีตเตอร์



การปอ้งกนัสญัญาณรบกวน

สัญญาณรบกวน เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ฝ่ายรับได้รับสัญญาณข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ไม่
เหมือนกับข้อมูลที่ส่งมาจากผู้ส่ง ดังนั้นในการส่งผ่านข้อมูลทุกระบบจ าเป็นต้องมีการป้องกันสัญญาณรบกวน 
โดยเทคนิคดังต่อไปนี้จะช่วยลดสัญญาณรบกวนได้ 

1. ใช้สายเคเบิลชนิดที่มีฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยลดการแทรกแซงคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า และครอสทอล์กได้เป็นอย่างดี

2. สายโทรศัพท์ควรอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม เช่น มีอุปกรณ์กรองสัญญาณที่ช่วยลดสัญญาณที่ไม่
สม่ าเสมอ ซึ่งบริษัทที่รับผิดชอบโครงข่ายโทรศัพท์สามารถจัดหาให้ได้ หรือใช้สายเช่าความเร็วสูง (Lease 
Line) ที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดจากการส่งผ่านข้อมูลระยะไกลได้

3. ใช้อุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยกว่า เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่หมดอายุการใช้งาน 
ประสิทธิภาพต่ า ถึงอุปกรณ์จะมีราคาแพง แต่ก็ได้ผลของการส่งผ่านข้อมูลที่ดีขึ้น

4. เมื่อต้องการเพิ่มระยะทางในการส่งข้อมูลดิจิตอล ให้ใช้รีพีตเตอร์ หรือใช้แอมพลิไฟเออร์ หากส่ง
ข้อมูลแอนะล็อก ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มระยะทาง และมีส่วนช่วยลดข้อผิดพลาดของสัญญาณลงได้

5. พิจารณาข้อก าหนดและข้อจ ากัดของสายสัญญาณแต่ละชนิด เช่น UTP สามารถเช่ือมโยงได้ไม่
เกิน 100 เมตร และส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps


