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คํานํา  
   เนื้อหาของรายวิชา สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Fields and Waves) เลมนี้
จะเนนศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของสนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟาทั้งสนามสถิตและสนามที่แปรผันตามเวลา โดยจะเริ่ม
จากทฤษฎีพื้นฐานของการวิเคราะหเวกเตอร ทฤษฎีของไดเวอรเจนซหรือทฤษฎีของเกาสเพื่อใหเขาใจกฎการ
คํานวณพื้นฐานตางๆ ที่นํามาใชงานทางสนามแมเหล็กไฟฟา จากนั้นในบทที่ 2 จะอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
สนามไฟฟาสถิตและการใชงาน  ในบทที่ 3 จะอธิบายคุณสมบัติของสนามแมเหล็กสถิตและการใชงานรวมถึง
คุณสมบัติของสารไดอิเล็กตริก แรงแมเหล็กและการเหนี่ยวนําของวงจรแมเหล็ก จากนั้นในบทที่ 4 จะอธิบาย
เกี่ยวกับสมการของแมกซเวลลซึ่งจะนํามาใชในการเชื่อมโยงสนามสถ

ิ

ตเขาสูสนามที่มีการแปรผันคาตามเวลา ใน
บทที่ 5 จะอธิบายการแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาซึ่งเปนสนามที่แปรผันตามเวลา  จากนั้นเนื้อหาตั้งแตบทที่ 6 
เปนตนไปจะอธิบายการนําทฤษฎีของคลื่นและสนามแมเหล็กไฟฟาไปใชงานทางวิศวกรรมสื่อสาร  โดยในบทที่ 6 
จะอธิบายทฤษฎีสายสงและการประยุกตใชงาน ในบทที่ 7 จะอธิบายทฤษฎีของทอและโพรงนําคลื่นตลอดจนการ
ประยุกตใชงาน และในบทที่ 8 จะเพิ่มเติมเนื้อหาความรูเกี่ยวกับผลกระทบของคลื่นและสนามแมเหล็กไฟฟาที่มีตอ
ระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิเชน การเหนี่ยวนําสนามแมเหล็กไฟฟาที่มีผลกระทบตอระบบการสื่อสาร (EMI) หรือ
ระบบไฟฟา (EMC) เปนตน โดยเนื้อหาสวนใหญเนนอธิบายทฤษฎีในแตละหัวขอพรอมสมการคณิตศาสตรที่ใชงาน 
จากนั้นจะมีตัวอยางหรือภาพประกอบหรือโปรแกรมที่เกี่ยวของเพิ่มเติมในแตละเนื้อหาเพื่อใหเขาใจงายขึ้น ซึ่ง
นักศึกษาตองมีพื้นฐานทางคณิตศาสตรและการคํานวณในเบื้องตนเพื่อใหมีความเขาใจในสมการตางๆ เปนอยางดี 
  ผูเขียนคาดหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะชวยใหนักศึกษา และผูอานที่สนใจในทฤษฎีของ
สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา ไดเรียนรูอยางเขาใจ รวดเร็วและสามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาองค
ความรูใหดียิ่งขึ้นได 
  ทายสุดนี้ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานที่ใหการสนับสนุน       
เปนกําลังใจ และประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูเขียน และสวนดีของหนังสือเลมนี้ผูเขียนขออุทิศแดคุณครูอาจารย  
ทุกทาน  และที่ขอขอบคุณเปนอยางยิ่งคือ  ทานรองศาสตราจารย ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ อาจารยในที่ปรึกษา
วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ทานผูชวยศาสตราจารย ดร.ทับทิม อางแกว อาจารยที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาในระดับ
ปริญญาโท และทานรองศาสตราจารย ดร.สํารวย สังขสะอาด เมธีวิจัยอาวุโส ซึ่งเปนปูชนียบุคคลที่เคารพยิ่งของ
ผูเขียนจากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทานผูชวยศาสตราจารยชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ดร.เจริญชัย บวรธรรมรัตน จากบริษัท ดีแทค (DTAC)     
ที่ใหเกียรติสละเวลาอันมีคายิ่งในการอาน และตรวจทานหนังสือเลมนี้ และที่ลืมไมไดเลยคือ สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ใหความอนุเคราะหอยางดียิ่ง รวมถึงครอบครัวที่อบอุนและนารักของผูเขียน หากมี
ขอบกพรองใดๆ ในหนังสือเลมนี้ ก็เกิดจากความผิดพลาดของผูเขียนเองทั้งหมด ซึ่งทานผูอานสามารถสง
ขอคิดเห็นหรือคําแนะนําที่เปนประโยชนมาไดที่ Email: songkran.k@bu.ac.th  และผูเขียนจะไดดําเนินการแกไข
ในการพิมพครั้งตอไป 
  

สงกรานต  กันทวงศ 
เมษายน 2553 
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