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สายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ทีม่ีสตบัรูปหก
เหลี่ยมและสายอากาศที่มีแบนด์นอทโดยใช้พาราซิติกรูปตัวซีส าหรับ 

ระบบการสื่อสารไร้สาย 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับรูปหก
เหลี่ยมและสายอากาศที่มีแบนด์นอทโดยใช้พาราซิติกรูปตัวซีส าหรับระบบการสื่อสารไร้สาย โดยโครงสร้างของ
สายอากาศประกอบด้วย ช่องเปิดรูปหกเหลี่ยม และมีพาราซิติรูปหกเหลี่ยมส าหรับท าแบนด์นอทวางอยู่บนระนาบ
กราวด์และป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริกไลท์ท่ีสตับจูนรูปหกเหลี่ยมเพื่อขยายแบนด์วิดท์ให้มากขึ้น ใน
การจ าลองโครงสร้างสายอากาศได้ของน าวิธีระเบียบวิธีโมเมนต์ด้วยโปรแกรม IE3D มาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
ของสายอากาศ ซึ่งจะท าการวิเคราะห์พารามิเตอร์ของสายอากาศบางตัวเพื่อดูคุณสมบัติของสายอากาศ 
ประกอบด้วย การสูญเสียย้อนกลับ (S11) แบนด์วิดท์ อินพุตอิมพีแดนซ์ (Zin) อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) และ
แบบรูปการแพร่พลังงานสนามระยะไกล ตามล าดับ ผลที่ได้จากการจ าลองสามารถกรองแถบความถี่ท่ีต้องการใช้งาน
ออกได้ตั้งแต่ 5-6 GHz ความถี่ โดยแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลเป็นแบบสองทิศทาง 
ค าส าคัญ :  แบนด์นอทเดี่ยว/พาราซิติกอิลิเมนต์/ที่สตับจูนรูปหกเหลี่ยม/สายอากาศ UWB 

 
Abstract 

 In this paper, design of slot antenna fed by microstrip line with hexagonal-shaped tuning 
stub and band-notched characteristics by using C-shaped parasitic element for wireless 
communication systems is presented. The proposed antenna consists of a hexagonal slot on the 
ground plane, fed by a microstrip line with a hexagonal-shaped tuning stub and C-shaped parasitic 
element in slot antenna. The proposed antenna is analyzed by using IE3D Software. The simulations 
results of the slot  antenna can be deployed in UWB systems to avoid interference with WLAN 
communications at 5 GHz to 6 GHz. the radiation patterns of the proposed antenna in x-y plane 
and x-z plane the H-plane are omni-directional and bi-directional. 

Keywords :  Single Band-notch/parasitic element/Hexagonal-Shaped tuning stub/ UWB antenna. 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้การ

สื่อสารไร้สายได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะสังเกตุได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการสื่อสารไร้สายไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ไอแพ็ค (Ipad) ล้วนแต่ต้องมีอุปกรณ์ไร้สายเช่ือมต่อคือ 
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สายอากาศ เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลหรือกระจายสัญญาณ  ทั้งนี้สายอากาศท่ีน ามาใช้จะต้องรองรับกับเทคโนโลยีไร้
สายต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายแบบแถบกว้างยิ่งยวด ( Ultra-
wideband: UWB) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้รับความนิยมน ามาใช้งานในย่านการสื่อสารไร้สายระดับบุคคล 
(Wireless Personal Area Network: WPAN) เนื่องจาก มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูง และมีแบนด์วิดท์ที่กว้าง
มาก การสื่อสาร UWB ถูกก าหนดโดยคณะกรรมาธิการการสื่อสารแห่งอเมริกา (Federal Communications 
Commission: FCC) (FCC, 2002)  มีแบนด์วิดท์เท่ากับ 7.5 GHz ครอบคลุมย่านความถี่ 3.1-10.60 GHz อย่างไรก็
ตาม ในระบบเครือข่ายไร้สายได้มีการก าหนดมาตรฐานอื่น ๆ อีก เช่น โครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย (Wireless Local 
Area Network: WLAN) ที่อยู่ภายใต้มาตรฐานของ IEEE 802.11a มีความถี่ใช้งาน 5.150-5.350 GHz และ 5.725-
5.825 GHz และ HiperLAN/2 มีความถี่ใช้งาน  5-6 GHz เป็นต้น 

สายอากาศชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจ และนิยมใช้งานย่านความถี่ไมโครเวฟ คือสายอากาศแบบไมโครส
ตริป เนื่องจากมีข้อดีอยู่หลายประการ ได้แก่ มีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา ราคาถูก ออกแบบได้ง่าย และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้  เช่น การออกแบบสายอากาศความถี่เดี่ยว และสองความถี่ส าหรับการสื่อสาร      
ไ ร้ ส า ย ใ น ม า ต ร ฐ า น ขอ ง  IEEE 802.11 a/b/g/j แ ล ะ  IEEE 802.16d (Kueathaweekun, Anantrasirichai, 
Nakasuwan, and Wakabayashi, (2007) มีการออกแบบสายอากาศที่ต้องการให้มีแบนด์วิดท์กว้างมากๆ เพื่อ
สามารถน าไปใช้กับย่านการสื่อสารแบบแถบกว้างยิ่งยวด (UWB) ซึ่งก็มีหลาย ๆ งานวิจัยได้น าเสนอการออกแบบ
สายอากาศส าหรับการสื่อสารย่านการสื่อสารแบบแถบกว้างยิ่งยวด (UWB) ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ (Dastranj and 
Imani, 2010) และสามารถน าไปพัฒนาให้รองรับกับเทคโนโลยีไร้สายในอนาคตได้  แต่ปัญหาที่พบคือ การ
สอดแทรกของสัญญาณระหว่าง ย่านความถี่ไร้สายอื่นกับย่านความถี่แบบแถบกว้างยิ่งยวด (Ultra-wideband) 
เนื่องจากมีแถบความถี่บางส่วนที่ทับกับอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบสายอากาศที่มีตัวกรองแถบความถี่ที่ไม่
ต้องการออกไป มีหลายงานวิจัยที่น าเสนอการออกแบบสายอากาศแบบแถบกว้างยิ่งยวด (UWB Antenna) ที่มี
แบนด์ นอต ช์  เพื่ อ ให้ ส ามารถกรองแถบความถี่ ที่  5-6 GHz ออก  (Kueathaweekun, Anantrasirichai, 
Benjangkaprasert, and Wakabayashi, 2009), (Jainal, Wakabayashi, Kamal Rahim and Rahman, 2014) 
ซึ่งสายอากาศที่ได้น าเสนอยังมีข้อจ ากัดคือ สายอากาศมีโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่และมีความซับซ้อนค่อนข้างมาก 
และไม่สามารถควบคุมการเลื่อนต าแหน่งและขยายแบนด์วิดท์ของแบนด์นอตช์ได้อย่างอิสระ 

ดังนั้นสายอากาศที่ถูกน าเสนอในงานวิจัยฉบับนี้จึงเป็นสายอากาศแบบช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณ
แบบไมโครสตริปไลน์ มีน้ าหนักเบา โครงสร้างไม่ซับซ้อน ราคาถูก และง่ายในการสร้าง สายอากาศต้นแบบที่สร้างขึ้น
นี้จะใช้เทคนิคของตัวปรับแบบสายท่อนสั้น (Tuning stub) มาช่วยในการขยายแบนด์วิดท์เพื่อให้สามารถรองรับกับ
ย่านความถี่แบบแถบกว้างยิ่งยวด (UWB) และมีการพัฒนาสายอากาศที่มีแบนด์นอตช์เพื่อไม่ให้เกิดการสอดแทรก
ของสัญญาณ (Interference signal) ระหว่างย่านความถี่ไร้สายอื่น ๆ กับ ย่านความถี่แบบแถบกว้างยิ่งยวด (UWB) 
โดยใช้พาราซิติกอิลิเมนต์รูปตัวซี (C-Shaped) มาช่วยในการท าแบนด์นอตช์ โดยสามารถควบคุมการเลื่อนต าแหน่ง
ของแบนด์นอตชไ์ด้  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ออกแบบและพัฒนาสายอากาศช่องเปิดแบบแถบกว้างส าหรับการสื่อสารแบบแถบกว้างยิ่งยวด (Ultra-
wideband: UWB) และสายอากาศที่มีแบนด์น็อท ส าหรับระบบการสื่อสารไรส้าย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้น าเสนอออกแบบและพัฒนาสายอากาศช่องเปิดแบบแถบกว้างส าหรับการสื่อสารแบบ
แถบกว้างยิ่งยวด (Ultra-wideband: UWB) และสายอากาศที่มีแบนด์น็อท ส าหรับระบบการสื่อสารไร้สาย โดยน า
วิธีระเบียบวิธีโมเมนต์ด้วยโปรแกรม IE3D มาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของสายอากาศ ซึ่งจะท าการวิเคราะห์
พารามิเตอร์ของสายอากาศบางตัวเพื่อดูคุณสมบัติของสายอากาศ ประกอบด้วย การสูญเสียย้อนกลับ (S11) แบนด์
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วิดท์  อินพุตอิมพีแดนซ์  (Zin) อัตราส่ วนแรงดันคลื่นนิ่ ง  (VSWR) และแบบรูปการแพร่พลั งงานสนาม
ระยะไกล ตามล าดับ  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ออกแบบและพัฒนาสายอากาศช่องเปิดแบบแถบกว้างส าหรับการสื่อสารแบบแถบกว้างยิ่งยวด (Ultra-
wideband: UWB) และสายอากาศท่ีมีแบนด์น็อท ส าหรับระบบการสื่อสารไร้สาย 

การออกแบบและพัฒนาสายอากาศช่องเปิดแบบแถบกว้างส าหรับการสื่อสารแบบแถบกว้างยิ่งยวด 
(Ultra-wideband: UWB) และสายอากาศท่ีมีแบนด์น็อท ส าหรับระบบการสื่อสารไร้สาย เริ่มต้นจาก การเลือกชนิด
ของวัสดุฐานรอง (Substrate) และความหนาของวัสดุฐานรอง (h) เพื่อน าคุณสมบัติดังกล่าวมาใช้ในการค านวณหา
ความกว้างของ Wm และความยาวคลื่นสัมพัทธ์ (g) (Balanis, A. C., 2005) เพื่อออกแบบความถี่เรโซแนนซ์        ที่
ต้องการ ซึ่งในงานวิจัยฉบบับนี้เลือกใช้วัสดุฐานรอง (Substrate) FR4 โดยมีค่าคุณสมบัติดังนี้คือ ค่าคงตัวไดอิเล็ก
ตริก (r) เท่ากับ 4.5 ค่า Loss tangent เท่ากับ 0.02 และความหนาของวัสดุฐานรอง (h) เท่ากับ 1.6 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ  เพื่อน ามาค านวณความยาวรวมทั้งหมดของวงรอบช่องเปิด การออกแบบสายอากาศในบทความนี้       
จะเริ่มท าการออกแบบท่ีความถี่แรก คือ ความถี่ 3.0 GHz โดยค่าความยาวที่ท าการค านวณจาก (1)-(3) ซึ่งจะมีการ
อ้างอิงกับความยาวคลื่นสัมพัทธ์ (g) เพื่อให้ได้ความถี่ท่ีต้องการ  
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         เมื่อ  g
คือ ความยาวคลื่นสัมพัทธ์    c  คือ ความเร็วของแสง (3×108 เมตร/วินาที)   f  คือ ความถี่ 

เรโซแนนซ์ที่ต้องการ eff
 คือ ค่าคงตัวไดอิเล็กตริกสัมพัทธ์     r  คือ ค่าคงตัวไดอิเล็กตริกของวัสดุฐานรอง  

h  คือ ความหนา (สูง) ของวัสดุฐานรอง 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของสายอากาศช่องเปิดที่มีแบนด์นอท 
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การออกแบสายอากาศเมื่อค านวณค่าความยาวคลื่นกับความกว้างของสายส่งสัญญาณได้แล้ว โดยความถี่ท่ี
น ามาท าออกแบบคือ 3 GHz ล าดับแรกเป็นการออกแบบสายอากาศช่องเปิดหกเหลี่ยมที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณ
แบบไมโครสตริปไลน์ เพื่อศึกษาวิธีการขยายแบนด์วิดท์ให้มากขึ้น ล าดับที่สองท าการปรับรูปร่างของสตับจูนที่สาย
ส่งสัญญาณไมโครสตริปไลท์เป็นหกเหลี่ยมเพื่อเพิ่มแบนด์วิดท์ให้มากขึ้น และวิเคราะห์คุณสมบัติของสายอากาศ  
เพื่อให้สามารถขยายแบนด์วิดท์ให้มากขึ้นครอบคลุมแถบความถี่ในย่าน UWB ในการออกแบบและพัฒนา
สายอากาศในงานวิจัยฉบับนี้มีพารามิเตอร์ส าคัญแสดงในภาพที่ 1 และค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการจ าลองผลมีค่า
ดังต่อไปนี้ L ค่าเท่ากับ 18 มิลลิเมตร W มีค่าเท่ากับ 10 มิลลิเมตร L1 มีค่าเท่ากับ 3 มิลลิเมตร W1 มีค่าเท่ากับ 3 
มิลลิเมตร P1 มีค่าเท่ากับ 17.4 มิลลิเมตร P2 มีค่าเท่ากับ 1.1 มิลลิเมตร P3 มีค่าเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร P4 มีค่า
เท่ากับ 1.5 มิลลิเมตร P5 มีค่าเท่ากับ 18.4 มิลลิเมตร และ P6 มีค่าเท่ากับ 0.8 มิลลิเมตร และอีกด้านมีพารามิเตอร์
S0 มีค่าเท่ากับ 6 มิลลิเมตร  S1 มีค่าเท่ากับ 2.5 มิลลิเมตร S2 มีค่าเท่ากับ 4 มิลลิเมตร S3 มีค่าเท่ากับ 7 มิลลิเมตร 
S4 มีค่าเท่ากับ 2.5 มิลลิเมตร ตามล าดับ จากค่าพารามิเตอร์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นท าให้สายอากาศที่ออกแบบใน
งานวิจัยนี้สามารถน าไปใช้งานในย่าน UWB โดยคุณสมบัติต่างๆ ของสายอากาศน้ันจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

2. ผลการจ าลองของการออกแบบและพัฒนาสายอากาศช่องเปิดแบบแถบกว้างส าหรับการสื่อสารแบบ
แถบกว้างยิ่งยวด (Ultra-wideband: UWB) และสายอากาศท่ีมีแบนด์น็อท  

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาสายอากาศแบบแถบกว้างช่องเปิดที่มีสตับสองตัวทีเพื่อ
ขยายแบนด์วิดท์ให้สามารถใช้งานย่านการสื่อสารไร้สาย ซ  ่งในการจ าลองเพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติของ
สายอากาศ ได้น าระเบียบวิธีโมเมนต์ด้วยโปรแกรม  IE3D (Zeland Software, 2010) มาใช้ในการวิเคราะห์
โครงสร้างของสายอากาศ และท าการศึกษาพารามิเตอร์ของสายอากาศบางตัวเพื่อดูคุณสมบัติของสายอากาศ 
ประกอบด้วย การสูญเสียย้อนกลับ (S11) แบนด์วิดท์ อินพุตอิมพีแดนซ์ (Zin) อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) และ
แบบรูปการแพร่พลังงานสนามระยะไกล ตามล าดับ 

 
 

ภาพที่ 2 การสญูเสียย้อนกลับ (S11) ของสายอากาศแบบช่องเปิด 

จากภาพที่ 2 แสดงผลการจ าลองค่าการสูญเสียย้อนกลับ (S11) ต่ ากว่า -10 dB อยู่ในช่วง -10 dB ถึง  
–42dB ครอบคลุมแถบความถี่ตั้งแต่ 2.51-4.96 GHz และ 6.04-10.71 GHz โดยสายอากาศนี้สามารถกรองแถบ
ความถี่ตั้งแต่ 4.97-6.03 GHz ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 3 อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) ของสายอากาศแบบช่องเปิด 

อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง )VSWR (ที่แสดงในภาพที่ 3 จะมีค่าอยู่ในช่วง 1-2 ซึ่งครอบคลุมแถบความถี่
ตั้งแต่ 2.51-4.96 GHz และ 6.04-10.71 GHz โดยทั่วไปแล้วค่าที่ยอมรับได้คือ VSWR ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 2 และ 
แถบความถี่ตั้งแต่ 4.97-6.03 GHz มีค่า VSWR มากกว่า 2  

 
ก) ความถ่ี 3.0 GHz                                                  (ข) ความถ่ี 5.0 GHz 

 
ค) ความถี่ 7.5 GHz                                                  (ข) ความถี่ 9.0 GHz 

ภาพที่ 4 แบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกล ของสายอากาศช่องเปิด 
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จากภาพที่ 4 แสดงแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลของสายอากาศช่องเปิดที่ความถี่ 3.0 GHz 
ที่ความถี่ 5.0 GHz ความถี่ 7.5 GHz และที่ความถี่ 9.0 GHz จากผลการจ าลองแบบรูปการแผ่พลังงานสนาม
ระยะไกลในระนาบ azimuth )xy-plane) เป็นแบบรอบทิศทาง (Omni-directional) และระนาบ elevation  
)xz-plane) เป็นแบบสองทิศทาง (bi-directional)  
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
สายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ท่ีมีสตับรูปหกเหลี่ยมและสายอากาศที่มี

แบนด์นอทโดยใช้พาราซิติกรูปตัวซีส าหรับระบบการสื่อสารไร้สายที่ได้น าเสนอ และท าการจ าลองโครงสร้าง
สายอากาศได้ของน าวิธีระเบียบวิธีโมเมนต์ด้วยโปรแกรม IE3D จากผลการจ าลองผลที่ได้จากการจ าลองสามารถ
กรองแถบความถี่ท่ีต้องการใช้งานออกได้ตั้งแต่ 5-6 GHz ความถี่ และแถบความถี่ ตั้งแต่ 2.51-4.96 GHz และ 6.04-
10.71 GHz ยังคงสามารถใช้งานได้อย่างปกติ โดยแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลเป็นแบบสองทิศทาง 
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