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บทคดัย่อ 

 บทความน้ีน าเสนอสายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความถ่ี 87-137 
MHz ส าหรับใชใ้นการวดัการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ออกแบบโดยการค านวณและสร้างโดยใช้
อลูมิเนียม สายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความถ่ี 87-137  MHz ประกอบ
ดว้ยบูมและอิลิเมนต ์โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้นน้อยกว่า -6 dB มีค่า
อิมพีแดนซ์ท่ีความถ่ี 87 MHz เท่ากบั 79.691-j4.0509  และท่ีความถ่ี 137 
MHz เท่ากบั 50.328-j41.895   มีค่าอตัราส่วนแรงดนัของคล่ืนไม่เกิน 3 มี
แบบรูปการแผก่ระจายคล่ืนในระนาบ E-plane และ H-plane แบบช้ีทิศทาง
และสายอากาศมีค่าอตัราขยายท่ีความถ่ี 86.72 MHz เท่ากบั 7.4 dBi ท่ี
ความถ่ี 111.39 MHz เท่ากบั 9.21 dBi และท่ีความถ่ี 135.239 MHz เท่ากบั 
5.9 dBi  
 
ค าส าคญั: สายอากาศล็อกเพอริออดิก, การวดัการแพร่แปลกปลอม 

Abstract 

 This article presents a log-periodic antenna (87-137 MHz) that 
was used for Spurious Emission. The antenna was designed by 
calculation. The structure of the antenna is consisted of aluminum boom 
and aluminum elements. The reflection coefficient was lower than 6 dB 
at the interested frequencies. The input impedance was 79.691-j4.0509 

 at 87 MHz and 50.328-j41.895  at 137 MHz. The voltage standing 
wave ratio was less than 2. The radiation pattern is directional in the 
elevation and azimuth plane. An antenna gain are 7.4 dBi, 9.21 dBi and 
5.9 dBi at 86.72 MHz, 111.39 MHz and 135.239 MHz, respectively. 

Keywords:  Log-periodic antenna, Spurious Emission 
 .  

1. บทน า 
 ในปัจจุบนัได้ก  าหนดให้มีการวดัการแพร่แปลกปลอมของสถานี
ทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 133 ตอนพิเศษ 49 ง [1] ซ่ึงในการวดัการแพร่แปลกปลอมของสถานี
ทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงมีการวดั 2 วิธี คือ วิธีการวดัการ
แพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงผ่าน

สายน าสัญญาณและการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีแพร่ผ่านสายอากาศโดยใช้สายอากาศ 
ล็อกเพอริออดิกแถบความถ่ี 87-137 MHz เป็นเสารับในการวดัการแพร่-
แปลกปลอม ดังนั้นทางผูจ้ดัท  าจึงจดัท าสายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบ
ความถ่ี 87-137 MHz ออกแบบโดยการค านวณและใช้อลูมิเนียมเป็นวสัดุ
ในการสร้างสายอากาศเพ่ือให้ไดน้ ้ าหนกัท่ีเบา  ซ่ึงประกอบไปดว้ย ส่วนท่ี
เป็นบูมจ านวน 2 อนั ในแต่ละบูมจะมีอิลิเมนตจ์  านวน 16 อิลิเมนต ์ 

หลงัจากสร้างสายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความถ่ี 87-137 MHz
และปรับแต่งอิลิเมนต์แล้ว น าสายอากาศท่ีได้มาท าการวัดการแพร่-
แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง 

 

2. การออกแบบสายอากาศ 
2.1 การค านวณ 

การค านวณจะเร่ิมจากการก าหนดค่าความถ่ีต ่าสุด (87MHz) และ
ความถ่ีสูงสุด (137MHz) , ค่าอตัราขยายของสายอากาศท่ีตอ้งการ (เลือก
ไว1้0dBi) เพ่ือให้ไดค้่า  (scale factor) ,  (spacing factor) และน าไป
แทนค่าในสมการท่ี (1)-(3) เพ่ือหาจ านวนของอิลิเมนต์, ความยาวของแต่
ละอิลิเมนตแ์ละระยะห่างของอิลิเมนต ์[2]  

การค านวณหาจ านวนอิลิเมนต ์หาไดจ้ากสมการ 
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2.2 โครงสร้างสายอากาศ 
โครงสร้างสายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความถ่ี 87-137 MHz ใช้

ส าหรับการวดัการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงท่ีน าเสนอในรูปท่ี 1 สร้างข้ึนจากอลูมิเนียม โดยใช้
อลูมิเนียมกล่องขนาด 3/4 น้ิว หนา 2 มม. ขนานกบัอลูมิเนียมกล่อง ขนาด  
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รูปท่ี 1  โครงสร้างสายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความถ่ี 87-137MHz 

 

ตารางท่ี 1  ขนาดของความยาวอิลิเมนตท่ี์ 1-16 จากการค านวณ 
 

อิลิเมนต์ ขนาด (m) อิลิเมนต์ ขนาด (m) 
L1 1.724 L9 1.254 
L2 1.656   L10 1.205 
L3 1.592   L11 1.158 
L4 1.530   L12 1.113 
L5 1.471   L13 1.069 
L6 1.413   L14 1.028 
L7 1.358   L15 0.988 
L8 1.305   L16 0.949 

 
ตารางท่ี 2  ระยะห่างของอิลิเมนตท่ี์ 1-16 จากการค านวณ 
 

อิลิเมนต์ ระยะห่าง (m) อิลิเมนต์ ระยะห่าง (m) อิลิเมนต์ ระยะห่าง (m) 

d 1,2 1.104 d 6,7 0.085 d 13,14 0.063 
d 2,3 0.098 d 7,8 0.081 d 14,15 0.061 
d 3,4 0.095 d 8,9 0.078 d 15,16 0.060 
d 4,5 0.091   d 9,10 0.075   
d 5,6 0.089     d 10,11 0.072   

 
ตารางท่ี 3  ความยาวอิลิเมนตก่์อนปรับแต่งและหลงัปรับแต่งสายอากาศ 
 

อิลิเมนต ์ ก่อนปรับแต่ง 
(m) 

หลงัปรับแต่ง 
(m) อิลิเมนต ์ ก่อนปรับแต่ง 

(m) 
หลงัปรับแต่ง 

(m) 
L1 1.724 1.807 L9 1.254 1.380 
L2 1.656 1.770   L10 1.205 1.322 
L3 1.592 1.706   L11 1.158 1.260 
L4 1.530 1.630   L12 1.113 1.188 
L5 1.471 1.566   L13 1.069 1.114 
L6 1.413 1.536   L14 1.028 1.056 
L7 1.358 1.486   L15 0.988 0.984 
L8 1.305 1.424   L16 0.949 0.940 

 
1.5 น้ิว x 1 น้ิว หนา 2 มม. น ามาท าบูม และใชอ้ลูมิเนียมกลวงเส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 8 มม. หนา 2 มม. ท าอิลิเมนต ์จ านวน 16 อิลิเมนต ์และท าการ 
ออกแบบโดยการค านวณ [2] จะไดค้่าความยาวของอิลิเมนตต์ั้งแต่ 1-16  
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และระยะห่างอิลิเมนต ์1-16 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

3. การสร้างและทดสอบสายอากาศลอ็กเพอริออดกิ 
การสร้างสายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความถ่ี 87-137 MHz มี

วสัดุท่ีใช้สร้างจากอลูมิเนียม และท าการทดสอบด้วยเคร่ืองวิเคราะห์
สเปกตรัม ยีห่้อ Advantest รุ่น U3751 

 

3.1 การสร้าง 
น าค่าพารามิเตอร์ของสายอากาศท่ีค  านวณไดม้าท าการตดัอลูมิเนียม

ตามขนาดท่ีไดอ้อกแบบไว ้น าอิลิเมนตท์ั้งหมดท่ีตดัเรียบร้อยแลว้มาสร้าง
เกลียวขนาด 6 มม. ลึก 250 มม. ด้านหน่ึง พร้อมทั้งน าอลูมิเนียมท่ี
เป็นบูมมาเจาะรูขนาด 5 มม. จ านวน 16 รู และท าการสร้างเกลียวท่ีรู
ขนาด 6 มม.  ซ่ึงแต่ละรูมีระยะห่างตามท่ีไดค้  านวนไวใ้นตารางท่ี 2 และ
น าช้ินส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่อิลิเมนตท์ั้ง 16 อิลิเมนตม์าประกอบเขา้บูมทั้งสอง
ตามโครงสร้างของสายอากาศท่ีไดอ้อกแบบไว ้สุดทา้ยประกอบสายน า
สัญญาณโคแอกเชียล RG-8A/U ซ่ึงเป็นสายน าสัญญาณขนาด 50 โอห์ม 
โดยน าอินเนอร์ของสายโคแอกเชียลปลายสายด้านหน่ึง เช่ือมต่อเข้า
กบับูม ดา้นหน่ึงของสายอากาศ ส่วนสายชิลด์ถกัของสายโคแอกเชียลให้
เช่ือมต่อเข้ากับบูมอีกด้านหน่ึง การเช่ือมต่อระหว่างสายน าสัญญาณ
และบูมสายอากาศ จะบดักรีผา่นแผน่ทองแดง จากนั้นน าแผ่นทองแดงมา
ประกอบเขา้กบับูมดว้ยการยิงหมุดย  ้ารีเวท ส่วนสายน าสัญญาณอีกด้าน
หน่ึงจะประกอบเขา้กบัหัวคอนเน็กเตอร์ชนิด N-Type ตวัเมีย จากนั้นน า
สายอากาศท่ีได้มาวดัค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อน ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์
สเปกตรัม ยีห่้อ Advantest รุ่น U3751 โดยต่อผ่านชุด SWR Bridge 50  
โดยตั้งค่าความถ่ีในการวดัทดสอบ 87MHz ถึง 140MHz ผลวดัทดสอบ
ค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้น แสดงดงัรูปท่ี 2 ผลการวดั จะเห็นไดว้่าแถบ
ความท่ี 87-140 MHz ในบางความถ่ียงัมีค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อน 
มากกว่า -6 dB จึงตอ้งท าการปรับแต่งดว้ยการเพ่ิมหรือลดขนาดความยาว
ของอิลิเมนต์ทั้ง 16 อิลิเมนต์ คร้ังละ 5 มม. ขณะเดียวกนัก็ท  าการวดัค่า
สัมประสิทธ์ิการสะทอ้นด้วยเคร่ืองวดัไปด้วย จนให้ได้ขนาดความยาว
ของอิลิเมนตท่ี์ 16 อิลิเมนตท่ี์ดีท่ีสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 3 และรูปแสดงค่า
สมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสดงไวใ้นรูปท่ี 3  

 

 
 

       รูปท่ี 2  ผลการวดัค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้น ก่อนปรับแต่ง 

-6 dB -6 dB -6 dB -6 dB 
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และเพ่ือให้ไดส้ายอากาศท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้น  ให้น้อยกว่า 
-6dB ตลอดแถบความถ่ี 87-137MHz จึงได้เพ่ิมเทคนิคคอนจูเกตแมตช่ิง
อิมพีแดนซ์ด้วยการน าตวัเก็บประจุปรับค่าได้ขนาด 0-70pF (Trimmer 
Capacitor) มาเช่ือมต่อระหวา่งบูมทั้ง 2 จากนั้นท าการค่อยๆ ปรับค่าความจุ
ท่ีตวัเก็บประจุปรับค่าได้พร้อมกบัปรับระยะห่างระหว่างบูมทั้ง 2 จนได้
สายอากาศล็อกเพอริออดิกท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้น น้อยกว่า -6 dB 
ตลอดแถบความถ่ี 87-137 MHz ดังในรูปท่ี 4 และได้สายอากาศท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ดงัรูปท่ี 5 สายอากาศมีขนาดความยาวรวมส่วนยึดจบั มีความยาว
ทั้งส้ิน 1.5 เมตร 

 

 
 

รูปท่ี 3  ผลวดัค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้น หลงัเปล่ียนความยาวอิลิเมนต ์
 

  
 

รูปท่ี 4  ผลวดัค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้น หลงัเพ่ิมตวัเก็บประจุปรับค่าได ้  
 

 
 

รูปท่ี 5  สายอากาศลอ็กเพอริออดิกแถบความ 87-137 MHz ท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้   

3.2 การทดสอบ 
 

น าสายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความถ่ี 87-137 MHz มาท าการวดั
ค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อน, อัตราส่วนแรงดันคล่ืนน่ิง (VSWR), 
อตัราขยาย, แบบรูปการแผ่กระจายคล่ืน และการวดัการแพร่แปลกปลอม
ของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ท่ีความถ่ี 90.75 MHz 
โดยเร่ิมท าการวดัค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อน ท่ีความถ่ี 87-137 MHz 
พร้อมทั้ งท  าการวดัค่าอตัราส่วนแรงดันคล่ืนน่ิง ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์
สเปกตรัม ยีห่้อ Advantest รุ่น U3751 ไดผ้ลการวดัค่าดงักล่าวในรูปท่ี 6  

 

 
 

รูปท่ี 6 ผลการวดัค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้นของสายอากาศ 

 

 
 

รูปท่ี 7 ผลการวดั VSWR ของสายอากาศ 

 
เม่ือน าสายอากาศมาท าการวดัแบบรูปการแผ่กระจายคล่ืน ระนาบ 

E-plane และH-plane ท่ีความถ่ี 87 MHz, 112 MHz และท่ี 137 MHzโดย
ท าการวดัทีละความถ่ี และทีละระนาบจะไดผ้ลการวดัดงัรูปท่ี 8 และรูปท่ี 
9 จากแบบรูปการแผ่กระจายคล่ืนท่ีแสดงในกราฟทั้ง 2 พบว่าสายอากาศ
มีลักษณะการแผ่กระจายคล่ืนแบบช้ีทิศทางไปด้านหน้าและเม่ือน ามา
ค านวณหาค่าอตัราขยาย จะได้อตัราการขยายท่ีความถ่ี 87 MHz, 112 
MHz และท่ี 137 MHzโดย มีค่า  เท่ากบั 7.4 dBi, 9.21 dBi และ 5.9 dBi 
ตามล าดบั 

ท าการวดัค่าอิมพีแดนซ์ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์ข่ายงานไฟฟ้ายี่ห้อ 
Rohde & Schwarz อ่านค่าท่ีวดัได้บนหน้าจอเคร่ืองวิเคราะห์ข่ายงาน
ไฟฟ้า จะไดค้่าอิมพีแดนซ์ท่ีความถ่ี 87 MHz เท่ากบั 79.691-j4.0509  และ
ท่ีความถ่ี 137 MHz เท่ากบั 50.328-j41.895 

เม่ือน าสายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความ 87-137 MHz มาท าการ
วดัทดสอบการวดัการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ีคล่ืนความถ่ีวิทย ุเอฟ.เอม็ 90.75 MHz ซ่ึง



บทความวจิยั                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มทร.พระนคร คร้ังท่ี 3   
Proceedings of the 3rd RMUTP Conference of Engineering and Technology  
 

23 มีนาคม 2561   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

มีเสาส่งตั้งอยูท่ี่ชั้นดาดฟ้าตึกวิศวกรรมอุตสาหการ ท าการวดัโดยการติด
สายอากาศทางด้านรับดว้ยสายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความ 87-137 
MHz ท่ีดาดฟ้าตึกอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเสารับมีความสูงประมาณ 10 m มี
ระยะห่างระหว่างเสาส่ง-เสารับ เท่ากบั 200 m ท าการหันหน้าสายอากาศ
ไปท่ีเสาส่งบนตึกวิศวกรรมอุตสาหการดงัรูปท่ี 10  
 

 
 

รูปท่ี 8  ผลวดัแบบรูปการแผก่ระจายคล่ืน ระนาบ E-plane ทั้ง 3 ความถ่ี  
 

 
 

รูปท่ี 9  ผลวดัแบบรูปการแผก่ระจายคล่ืน ระนาบ H-plane ทั้ง 3 ความถ่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10  ต าแหน่งสายอากาศภาครับท่ีท าการวดัการแพร่แปลกปลอมของ
สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง 

 
 

รูปท่ี 11  หนา้จอผลการวดัการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทย ุ
 

ในรูปท่ี 11 แสดงหน้าจอผลการวดัการแพร่แปลกปลอมด้วย
สายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความถ่ี 87-137 MHz ท่ีน าเสนอ ด้วย
เคร่ืองวิเคราะห์แถบความถ่ี Rohde & Schwarz รุ่น FSV4 มาท าการ
ทดสอบประกอบการวดัการแพร่แปลกปลอมของพบว่า สายอากาศท่ี
น าเสนอน้ีสามารถรับคล่ืนช่วงแถบความถ่ี  FM ไดต้ลอดยา่นความถ่ีตั้งแต่ 
88MHz จนถึง 108MHz ไดดี้และในช่วงแถบความถ่ียา่นวิทยกุารบินตั้งแต่ 
108MHz จนถึง 137MHz  ก็รับคล่ืนไดเ้ช่นกนัโดยดูจากจุดมาร์กเกอร์ M3 
มีความถ่ี 121.093MHz และ M4 มีความถ่ี 125.493MHz ไดเ้ช่นกนั  

4. สรุป 
สายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความถ่ี 87-137 MHz มีคุณสมบติั

ดังน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อนของสายอากาศ มีค่าน้อยกว่า -6 dB 
สายอากาศท่ีสร้างน้ีมีอิมพีแดนซ์แบนดวิ์ดธ์อยูท่ี่ 87-137 MHz มีค่าอินพุต
อิมพีแดนซ์ท่ีความถ่ี 87 MHz เท่ากบั 79.691-j4.0509  และท่ีความถ่ี 
137 MHz เท่ากบั 50.328-j41.895  มีค่าอตัราส่วนแรงดนัคล่ืนน่ิง น้อย
กวา่ 3 ตลอดยา่นแถบความถ่ี 87-137 MHz มีแบบรูปการแผ่กระจายคล่ืน
ในระนาบ E-plane และ H-plane แบบช้ีทิศทาง มีอตัราการขยายท่ีความถ่ี 
86.72 MHz, 111.39 MHz และ 135.239 MHz เท่ากบั 7.4 dBi, 9.21 dBi 
และ5.9 dBi ตามล าดบั การทดลองวดัการแพร่แปลกปลอมของสถานี
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของคล่ืนความถ่ีวิทยุเอฟเอ็ม 
90.75 MHz ผลการทดสอบสามารถวดัการแพร่แปลกปลอมของคล่ืน
ความถ่ีวิทยเุอฟเอ็มท่ีไปรบกวนคล่ืนความถ่ีของวิทยกุารบิน ในช่วงแถบ
ความถ่ี 108-137 MHz ได้ สายอากาศท่ีน าเสนอมีน ้ าหนักรวม 4.7 
กิโลกรัม 
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