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6. เครื่องหมายแสดงระดับความปลอดภัยจากการไดรบั คลื่นแมเหล็กไฟฟา
ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการ
ใชเครื่องวิทยุคมนาคม ไดกําหนดเขตพื้นที่ของความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟา โดยแบงออกเปน 3 พื้นที่
ดังนี้
1) เขตพื้นที่ที่มีระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสอดคลองตามมาตรฐาน (Compliance Zone) คือเขตพื้นที่
ที่ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟามีคาต่ํากวาขีดจํากัดทั้งสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน
และกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานความปลอดภัย
2) เขตพื้นที่สําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน (Occupational Zone) คือเขตพื้นที่ที่
ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟามีคาต่ํากวาขีดจํากัดสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน แต
สูงกวาขีดจํากัดสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานความปลอดภัย
3) เขตพื้นที่เกินขีดกําหนด (Exceedance Zone) คือเขตที่ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟามีคาสูงกวา
ขีดจํากัดทั้งสําหรับกลุมผูไดรบั คลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน
และกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานความปลอดภัย
6.1 ระยะต่ําสุดทีส่ อดคลองกับระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
การคํานวณระยะหางต่ําสุดจากสายอากาศที่สอดคลองกับระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาตามแตละ
พื้นที่สําหรับสถานีวิทยุคมนาคมที่ใชความถี่วิทยุสูงกวา 1 MHz สามารถคํานวณไดโดยใชสูตรตามตารางที่
แสดง ดังนี้
ตารางที่ 6.1 แสดงระยะทางต่ําสุดของสายอากาศ ของสถานีวิทยุคมนาคมถึงจุดสังเกตการณ ที่ระดับการแผ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาสอดคลองตามขีดจํากัดสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป

Radio frequency range

General Public Exposure

1 MHz to 10 MHz

r = 0.10 eirp × f

r = 0.129 erp × f

10 MHz to 400 MHz

r = 0.319 eirp

r = 0.409 erp

400 MHz to 2000 MHz

r = 6.38 eirp / f

r = 8.16 erp / f

2000 MHz to 300000 MHz

r = 0.143 eirp

r = 0.184 erp

r is the minimum antenna distance, in meters;
f is the frequency, in MHz;
erp is the effective radiated power in the direction of the largest antenna gain, in watts;
eirp is the equivalent isotropically radiated power in the direction of the largest antenna gain, in watts;
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ตารางที่ 6.2 แสดงระยะทางต่ําสุดของสายอากาศ ของสถานีวิทยุคมนาคมถึงจุดสังเกตการณ ที่ระดับการแผ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาสอดคลองตามขีดจํากัดสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน

Radio frequency range

Occupational Exposure

1 MHz to 10 MHz

r = 0.0144 × f × eirp

r = 0.0184 × f × erp

10 MHz to 400 MHz

r = 0.143 eirp

r = 0.184 erp

400 MHz to 2000 MHz

r = 2.92 eirp / f

r = 3.74 erp / f

r = 0.0638 eirp

r = 0.0819 erp

2000 MHz to 300000 MHz

r is the minimum antenna distance, in meters;
f is the frequency, in MHz;
erp is the effective radiated power in the direction of the largest antenna gain, in watts;
eirp is the equivalent isotropically radiated power in the direction of the largest antenna gain, in
watts;
ในกรณีที่ขอมูลการวิเคราะหหรือขอมูลการวัดระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคมใด
บงชี้วา การแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคมนั้น อาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการไดรับคลื่น
แมเหล็กไฟฟาของประชาชนหรือผูทํางานแลว ผูประกอบการจะตองติดปายคําเตือนในบริเวณที่มีความเสี่ยงใน
การไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Exceedance Zone หรือ Occupational Zone) หรือมีมาตรการบรรเทา
ผลกระทบที่เปนรูปธรรมชัดเจนตามควรแกกรณี เพื่อปองกันมิใหมกี ารเขาถึงบริเวณดังกลาวโดยงาย หรือ
เพื่อใหผูไดรับผลกระทบมีการเตรียมการปองกันตัวเองที่เหมาะสม
6.2 การแสดงเครื่องหมาย
ในการจัดทําเครื่องหมายใหใชวัสดุที่มีความคงทนไว แข็งแรง ทนตอสภาพภูมิอากาศ เชน อลูมีเนียม
โดยมีขนาด 14X10 นิ้ว ดังแสดงตัวอยางของเครื่องหมายในรูปที่ 6.1-6.2 ซึ่งผูรับผิดชอบมีหนาที่ตองติดปาย
คําเตือนในบริเวณที่มีความเสีย่ งในการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาเกินเกณฑท่กี ําหนด (Occupational Zone และ
Exceedance
Zone)
เพื่อใหผูเกี่ยวของทราบและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไดรับคลื่น
แมเหล็กไฟฟาเกินขีดจํากัดและปองกันไมใหมีการเขาถึงบริเวณดังกลาวโดยงาย
ในบริเวณพื้นที่ที่มีการแผคลืน่ แมเหล็กไฟฟาสอดคลองตามมาตรฐาน (Compliance Zone) นั้น อาจ
แสดงเครื่องหมายแสดงระดับความปลอดภัยจากการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือไมก็ได หากประสงคจะแสดง
เครื่องหมายใหใชรูปแบบและขอความตามทีแ่ สดงไวในเอกสารนี้
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รูปที่ 6.1 เครื่องหมายแสดงเขตพื้นที่สําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน (Occupational Zone)

รูปที่ 6.2 เครื่องหมายแสดงเขตพื้นที่มีระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เกินขีดจํากัด (Exceedance Zone)
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รูปที่ 6.3 แสดงขนาดของเครื่องหมาย
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รูปที่ 6.4 แสดงตัวอยางตําแหนงการติดเครื่องหมาย
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7. แนวทางปฏิบัติในการทําความเขาใจกับประชาชน
7.1 ขั้นเตรียมการ
7.1.1 กํ า หนดที ม งานหรื อ ผู รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ป ระสานงานให ข อ มู ล กั บ ประชาชนและสร า ง
ความสัมพันธที่ดีกอนการเริ่มโครงการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม โดยทีมงานดังกลาวควรประกอบดวยผูมี
หนาที่รับผิดชอบโดยตรง และทราบขั้นตอน ระยะเวลาการดําเนินงานและการตัดสินใจ ผูมีความชํานาญ
ทางดานเทคนิคการมีสวนรวมและการสื่อสาร
7.1.2 สํารวจความรูสึกของประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่จะติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและบริเวณใกลเคียง
และประเมินสถานการณสาธารณะหรือชุมชน แนวโนมที่จะตอตานหรือยอมรับการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใน
บริเวณพื้นที่นั้น ๆ เพื่อหาวิธีปองกันการตอตานลวงหนา โดยการพูดคุยกับประชาชนและหนวยงานในพื้นที่ หรือ
สัมภาษณผูนําชุมชน ในประเด็นตาง ๆ เชน
1) โครงการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในพื้นที่นั้น ๆ มีแนวโนมที่จะมีความเห็นไมลงรอยกัน
หรือไม
2) ชุมชนนั้นเคยมีประวัติหรือประสบการณการมีสวนรวมหรือแสดงความสนใจตอประเด็นหรือ
โครงการอื่น ๆ หรือไมอยางไร
3) ขนาดพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
4) มีการสอบถามจากประชาชนมากหรือไม และเปนความหวงกังวลในเรื่องใดบาง
5) มีการรวมตัวเปนกลุมในพื้นที่หรือไม โดยเฉพาะกลุมที่เกี่ยวของกับประเด็นการตัดสินใจ
7.2 ขั้นวางแผนการมีสวนรวม
จากขอมูลตาง ๆ ในขั้นเตรียมการ ทีมงานตองนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนการมีสวนรวมของประชาชน
ดังตอไปนี้
7.2.1 ระบุและวิเคราะหผูมีสวนไดเสียและประเด็นที่หวงกังวล ผูไดรับผลกระทบหรือผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ฝายไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมควรมีโอกาสเขาสูกระบวนการมีสวนรวม แตละประเด็นการตัดสินใจยอม
มีผูสนใจหรือผูไดรับผลกระทบไมเทากัน แตกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงอาจถือวาตองรับฟงขอมูลหรือ
ปรึกษาหารือเปนอันดับแรก ๆ
การระบุผูมีสวนไดเสียอาจพิจารณาไดดังนี้
1) ผูอยูอาศัยบริเวณพื้นที่ที่จะติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยรอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่
อาจมีความเสี่ยงในการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาเกินขีดกําหนดสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานความปลอดภัย จะตองใหขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจาก
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม และการหลีกเลี่ยงการเขาใกลบริเวณดังกลาว
2) ผูมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เชน เจาของที่ดินหรือสถานที่ที่จะติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
3) ผูมีความสนใจมิติทางดานสังคม/สิ่งแวดลอมที่เปนผลจาการตัดสินใจ
4) ผูมีอํานาจที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ หรือ
หนวยงานของรัฐอื่ น ๆ ที่มีอํานาจหน าที่ที่เ กี่ยวข อง (องคการบริห ารสวนตําบลผูมีอํา นาจในการอนุญาต
กอสรางอาคาร/สถานีวิทยุคมนาคม)
5) วิเคราะหความสําคัญและอิทธิพลของผูมีสวนไดสวนเสีย แตละกลุมมีประเด็นกังวลใจ
แตกตางกัน ดังนั้น รูปแบบการมีสวนรวมที่นํามาใชยอมแตกตางกันตามความเหมาะสม เชน กรณีกลุมผู
ตอตานเปนนักวิชาการ ควรนําเสนอขอมูลทางวิชาการโดยนํารายงานสรุปผลการดําเนินการของคณะกรรมการ
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รางมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมตอสุขภาพผูใช เครื่องมือ และอุปกรณทางการ
แพทย มาเปนแนวทางในการใหขอมูล
7.2.2 คาดการณระดับการโตเถียง ขั้นตอนนี้ทีมงานตองประเมินหรือคาดการณจากขอมูลขั้นเตรียมการ
วาระดับของการถกเถียง หรือการโตแยงจะเปนอยางไร ซึ่งการประเมินเปนเรื่องยากแตอาจพิจารณาจากตัวชี้วัด
เชน
1) เคยมีการถกเถียงหรือการโตแยงในประเด็นการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของผูประกอบการ
รายอื่นมากอนหรือไม
2) มีประเด็นทางการเมืองเกี่ยวของหรือไม เชน อยูในชวงใกลเลือกตั้งผูนําทองถิ่น ความ
ขัดแยงทางการเมืองทองถิ่น เปนตน
3) เปนเหตุผลของการรวมกลุมใดบางหรือไม
7.2.3 ระบุเปาหมายของการมีสวนรวม 4 ขั้นตอน
1) ขั้น การระบุ ปญ หา/ความต อ งการ ผู ป ระกอบการต อ งให เ ตรี ยมข อ มู ล ที่ เ กี่ย วข อ ง เช น
ปริมาณความตองการใชบริการของผูใชบริการในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น ความสามารถในการใหบริการของโครงขาย
เดิมไมเพียงพอ หรือบริเวณพื้นที่ดังกลาวไมมีสัญญาณ หรือเพื่อนําเสนอบริการใหม ๆ เพื่อใหประชาชนในชุมชน
สามารถเขาถึงบริการนั้น ๆ เพื่อชี้ใหเห็นถึงความจําเปนและประโยชนของประชาชนและชุมชนที่จะไดรับ และ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
มาตรา 77 (8) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ
2) ขั้นการศึกษาทางเลือก ผูประกอบการอาจหาขอมูลสถานที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมในบริเวณพื้นที่ดังกลาวและบริเวณใกลเคียงไว 2-3 แหง
3) ขั้นประเมินทางเลือก ผูประกอบการประเมินทางเลือกจากปจจัยตาง ๆ ทั้งทางดานเทคนิค
และความพึงพอใจของประชาชน และไดขอเสนอทางเลือกของสถานที่ตั้งเพื่อพิจารณา เพราะหากประชาชนไม
พึงพอใจในสถานที่ตั้งที่ผูประกอบการเลือกไว ประชาชนก็อาจรวมตัวกันตอตานคัดคานการตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมในสถานที่นั้น ๆ ได
4) ขั้ น การเลื อ กทางเลื อ กเพื่ อ ให ไ ด ส ถานที่ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ทั้ ง ในด า นเทคนิ ค ที่ ส ามารถ
ใหบริการไดครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย และชุมชนยอมรับ
7.2.4 ระบุเปาหมายพิเศษของชุมชน พิจารณาวาชุมชนหรือพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบหรือกลุมผูมีสวนได
สวนเสีย หรือประเด็นตัดสินใจ มีลักษณะหรือเงื่อนไขพิเศษที่อาจจะกระทบตอรูปแบบการมีสวนรวม ตัวอยาง เชน
ชุมชนที่มีลั กษณะพิเศษทางวัฒนธรรม ประเด็นเกี่ ยวของกับความขัดแยงทางการเมือง กลุมผูมีส วนไดเสี ย
หลากหลายอยูกระจัดกระจายหรือประเด็นเปนที่สนใจขององคกรพัฒนาเอกชน
7.2.5 การเลือกเทคนิคและกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน โดยนําขอมูลเกี่ยววัตถุประสงคของการ
มีสวนรวมในแตละขั้นตอนของการตัดสินใจ ผูที่ไดรับผลกระทบที่มีความสําคัญและระดับความสนใจ ขอมูลที่
ตองใหกับสาธารณะ และขอมูลที่ตองไดรับจากประชาชน และลักษณะหรือเงื่อนไขพิเศษ เพื่อตัดสินใจใชเทคนิค
การมีสวนรวมแตละขั้นตอน
7.2.6 การเขียนแผนการมีสวนรวม จะชวยทําใหความคิดชัดเจนกอนใหเกิดความรวมมือชวยในการ
ประสานงาน และสามารถสื่อสารกับประชาชนไดงายขึ้น
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7.3 ขั้นตอนการนําไปสูการปฏิบัติ
การดําเนินตามแผนจะตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติของแตละกิจกรรมการมีสวนรวม เชน การจัดเวที
สาธารณะจะตองมีการตัดสินใจวาจะจัดที่ใด เมื่อไร ใครเปนวิทยากร การดําเนินการดังกลาวควรมีความ
ยืดหยุน และการตรวจสอบปรับปรุงแผนการมีสวนรวมใหสอดคลองกับสถานการณ หากมีการเปลี่ยนแปลง
จําเปนตองแจงใหผูเกี่ยวของ อาจรวมถึงประชาชนดวย
การเลือกใชเทคนิคการมีสวนรวมของประชาชนใดขึ้นอยูความเหมาะสมและสถานการณและกลุมของผู
ไดรับผลกระทบหรือผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม โดยทีมงานจะตองวิเคราะหความเหมาะสมที่จะนําเทคนิคแต
ละชนิดมาปรับใช ดังตอไปนี้
• เทคนิคการมีสวนรวมในการใหขอมูลแกประชาชน
1. เอกสารขอเท็จจริง/แผนพับนําเสนอขอมูล
2. จดหมายขาว
3. รายงานการศึกษา
4. การจัดทําวีดิทัศน
5. การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
6. การสื่อสารผานหอกระจายขาวประจําชุมชน
7. การชี้แจงใหประชาชนในการประชุมของทางราชการปกครองสวนทองถิ่น
• เทคนิคการมีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็น
1. การสัมภาษณรายบุคคล
2. การสนทนากลุมยอย
3. การสํารวจความคิดเห็น
4. การพบปะแบบไมเปนทางการ
5. การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนแกชุมชน

.
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กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
1.

กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมและการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
1.1 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
1.2 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
1.3 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
2. กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
2.2 ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ.
2548
2.3 ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง กระบวนการรับเรื่องรองเรียนและ
พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ
3.

กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
3.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

4.

กฎหมายที่เกี่ยวกับการหามกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางในบางสถานที่
4.1 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2547
4.2 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
4.3 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510
4.4 พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522
4.6 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511
4.7 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
4.8 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
4.9 พระราชบัญญัติวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ. 2478

5. กฎหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5.2 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
5.3 ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชวาดวยการอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการ
ทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2547
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ขีดจํากัดความแรงสนามแมเหล็กไฟฟา
1) ขีดจํากัดความแรงสนามแมเหล็กไฟฟาสําหรับกลุม ผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน
ความถี่
9 kHz – 65 kHz
65 kHz – 1 MHz
1 MHz – 10 MHz
10 MHz – 400 MHz
400 MHz – 2 GHz
2 GHz – 300 GHz

E-field strength
(V/m)
610
610
610/f
61
3f ½
137

H-field strength
(A/m)
24.4
1.6/f
1.6/f
0.16
0.008f 1/2
0.36

equivalent plane wave
power density Seq (W/m2)
10
f /40
50

2) ขีดจํากัดความแรงสนามแมเหล็กไฟฟาสําหรับกลุม ผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทัว่ ไป
ความถี่
9 kHz – 150 kHz
150 kHz – 1 MHz
1 MHz – 10 MHz
10 MHz – 400 MHz
400 MHz – 2 GHz
2 GHz – 300 GHz

E-field strength
(V/m)
87
87
87/f ½
28
1.375f 1/2
61

H-field strength
(A/m)
5
0.73/f
0.73/f
0.073
0.0037f 1/2
0.16

equivalent plane wave
power density Seq (W/m2)
2
f /200
10

หมายเหตุ:
1.
2.
3.
4.
5.

E-field strength หมายถึง ความแรงสนามไฟฟา มีหนวยเปนโวลทตอเมตร (V/m)
H-field strength หมายถึง ความแรงสนามแมเหล็ก มีหนวยเปนแอมแปรตอเมตร (A/m)
f หมายถึง ความถี่ มีหนวยเปนเมกะเฮิรตซ (MHz)
สําหรับความถี่ระหวาง 100 kHz และ 10 GHz คา Seq , E2 และ H2 เปนคาเฉลี่ยในชวงเวลา 6 นาทีใดๆ
สําหรับความถี่มากกวา 10 GHz คา Seq , E2 และ H2 เปนคาเฉลี่ยในชวงเวลา 68 / f 1.05 นาทีใดๆ โดย ใน
ที่นี้ f คือความถี่ มีหนวยเปนกิกะเฮิรตซ (GHz)
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สูตรคํานวณระยะหางต่ําสุดจากสายอากาศของสถานีวิทยุคมนาคมถึงจุดสังเกตการณ ที่ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสอดคลองตาม
ขีดจํากัดสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน

ยานความถี่วิทยุ

ระยะหางต่ําสุดสําหรับ
กลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน
คํานวณจาก e.i.r.p

คํานวณจาก e.r.p

9 kHz – 1 MHz

N/A

N/A

1 MHz to 10 MHz

r = 0.0144 × f × eirp

r = 0.0184 × f × erp

10 MHz to 400 MHz

r = 0.143 eirp

r = 0.184 erp

400 MHz to 2 GHz

r = 2.92 eirp / f

r = 3.74 erp / f

2 GHz to 300 GHz

r = 0.0638 eirp

r = 0.0819 erp

คือ ระยะหางต่ําสุดจากสายอากาศถึงจุดสังเกตการณ มีหนวยเปนเมตร
คือ ความถี่ มีหนวยเปน MHz
คือ effective radiated power ในทิศทางของอัตราขยายสายอากาศสูงสุด มีหนวยเปนวัตต
คือ equivalent isotropically radiated power ในทิศทางของอัตราขยายสายอากาศสูงสุด
มีหนวยเปนวัตต

r
f
e.r.p.
e.i.r.p.

สูตรคํานวณระยะหางต่ําสุดจากสายอากาศของสถานีวิทยุคมนาคมถึงจุดสังเกตการณ ที่ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสอดคลองตาม
ขีดจํากัดสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป

ยานความถี่วิทยุ

ระยะหางต่ําสุดสําหรับ
กลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป
คํานวณจาก e.i.r.p

9 kHz – 1 MHz
1 MHz to 10 MHz

คํานวณจาก e.r.p

N/A

N/A

r = 0.10 eirp × f

r = 0.129 erp × f

10 MHz to 400 MHz

r = 0.319 eirp

r = 0.409 erp

400 MHz to 2 GHz

r = 6.38 eirp / f

r = 8.16 erp / f

2 GHz to 300 GHz

r = 0.143 eirp

r = 0.184 erp

r
f
e.r.p.
e.i.r.p.

คือ ระยะหางต่ําสุดจากสายอากาศถึงจุดสังเกตการณ มีหนวยเปนเมตร
คือ ความถี่ มีหนวยเปน MHz
คือ effective radiated power ในทิศทางของอัตราขยายสายอากาศสูงสุด มีหนวยเปนวัตต
คือ equivalent isotropically radiated power ในทิศทางของอัตราขยายสายอากาศสูงสุด
มีหนวยเปนวัตต
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ภาคผนวก ค
พารามิเตอรของกิจการโทรคมนาคมที่เกีย่ วของกับการประเมินสถานีวิทยุคมนาคม
ในภาคผนวกนี้ประกอบดวยตารางแสดงคาที่สําคัญของการประเมินความสอดคลองของการไดรับคลื่น
แมเหล็กไฟฟาซึ่งมีการใชงานโดยทั่วไป
1) องคประกอบของการประเมินความสอดคลอง
1.1) รูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศ (Radiation pattern of the transmitting antenna)
สายอากาศสําหรับการสงสัญญาณมีลักษณะรูปแบบการแพรกระจายคลื่นเปนรูปแบบ 3 มิติ
f (θ , φ ) ระดับการแพรกระจายคลื่นระหวางการแพรกระจายในทิศทางหลักและในทิศทางอื่น ๆ (เชน การ
แพรกระจายในทิศทางดานหลังของสายอากาศของสายอากาศแบบพาราโบลิกหรือสายอากาศของ GSM) จะมี
ความแตกตางกัน 40 dB ขึ้นไป ดังนั้น ลักษณะรูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศจึงมีผลกระทบตอการ
ไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีผลตอสุขภาพของมนุษย
รูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศขึ้นอยูกับการใชงานของความถี่วิทยุและยานความถี่วิทยุที่
ตองการที่ใหสายอากาศสามารถใชงานได เชน สายอากาศของโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM จะมีรูปแบบการ
แผพลังงานที่เหมาะสมกับความถี่วิทยุที่ใชงานในแตละยานความถี่
1.1.1) Horizontal and vertical radiation patterns
ในทางปฏิบัติสายอากาศสําหรับการสงสัญญาณไมไดมีการแพรกระจายคลื่นรอบทิศทาง
และแผพลังงานดวยกําลังงานแผประสิทธิผล (Effective Radiated power: ERP) ซึ่งขึ้นอยูกับทิศทางระหวาง
สายอากาศที่จดุ ที่สังเกต โดยทั่วไปรูปแบบรูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศ f (θ , φ ) ขึ้นอยูกับมุม
azimuth และมุม elevation การคํานวณจะมีความแมนยํายิ่งขึ้นหากรูทิศทางของรูปแบบการแผพลังงานของ
สายอากาศเปนแบบ 3 มิติ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิผูประกอบกิจการโทรคมนาคมตองรูภาคตัดขวางของ
รูปแบบการแผพลังงานในระนาบแนวระนาบ (เรียกวา Horizontal Radiation Pattern: HRP)
H (φ ) = f (θ , φ ) θ =θ max
(ค.1)
เมื่อ:
H (φ ) ) - horizontal radiation pattern (HRP)
f (θ , φ ) - normalised radiation pattern of the antenna,
φ
- azimuth angle,
θ
- elevation angle
θmax - elevation angle at which the maximum radiation occurs.
และตองรูภาคตัดขวางของรูปแบบการแผพลังงานในแนวตั้ง (เรียกวา vertical radiation pattern – VRP):
V (θ ) = f (θ , φ ) φ =φ max
(ค.2)
เมื่อ:
V(θ) - vertical radiation pattern (VRP)
φmax - elevation angle at which the maximum radiation occurs.
คาที่แทจริงของรูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศทีม่ มุ elevator และมุม azimuth หาได
จากความสัมพันธ
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f (θ , φ ) = H (φ ) ⋅ V (θ )

(ค.3)
จากสมการขางตนสมมติฐานที่สวนของการแผพลังงานแนวตั้งและแนวนอนจะมีรูปทรงคลายกับ
ภาคตัดขวางในแนวตั้งและแนวนอนตามลําดับ และเปนการประมาณการลักษณะโครงสรางของสายอากาศซึ่ง
สามารถประมาณการการแผพลังงานไปขางหนาและดานหลังของสายอากาศซึ่งนํามาใชไดกับการประเมินการ
ไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา
1.1.2) HRP and VRP for typical radiocommunication and broadcasting antenna
HRP จะแผพลังงานในแนวมุม azimuth แสดงการแผพลังงานในระดับแนวระนาบ
โดยทั่วไปสายอากาศที่ใชในกิจการวิทยุโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง HRP จะแผพลังงานรอบ
ทิศทางในแนวระนาบ ซึ่งไมไดหมายความวาแผพลังงานในทุกมุม azimuth (สายอากาศไดโพลแบบแนวตั้งมี
คุณสมบัติทางอุดมคติแผพลังงานในระดับแนวนอนรอบทิศทาง แตสายอากาศที่ใชในทางปฏิบัติมคี วามซับซอน
มาก) HRP การแผพลังงานในแนวระนาบจะแผพลังงานรอบทิศทางซึ่งมีความแตกตางกันระหวาง 3 ถึง 6 dB
(คาแตกตางระหวางคาสูงสุดและคาต่ําสุด) ในระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แตละเซลลจะมี 3 เซกเตอรแตละ
เซกเตอรทํามุม 120° โดยแตละเวกเตอรจะมีทิศทางของสายอากาศในแตละอัน
VRP เปนการแผพลังงานในแนวตั้งแสดงการแผพลังงานในระดับแนวตั้ง โดยใชเกณฑ
การกระจายพลังงานขึ้นอยูกับสายอากาศทีจ่ ุดที่สังเกตการณ จากจุดที่ประเมินความสอดคลองการไดรับคลื่น
แมเหล็กไฟฟาในบริเวณใกลกับสายอากาศในบริเวณที่ทํามุมกับสายอากาศระหวาง 120°-180° (โดยสมมุติ
มุม 90° ขนานกับพื้นดิน) ซึ่งมีทิศทางหลักจากการแผพลังงานในแนวตั้ง โดยครอบคลุมพื้นที่ของพูหลักและ
จุดบอด ในบริเวณพลูหลักมีคา ERP สูงกวาพูขาง มากกวา 20 dB
2) สถานีฐานของโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile base stations)
ตัวแปรหลัก (Main attributes) มีอัตราขยายสายอากาศสูง EIRP ต่ํา ผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยทั่วไป
ในบริเวณพื้นที่ระยะไกล
ตารางที่ ค.1 สถานีฐานของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่

GSM900
Geographical
area

Worldwide

Transmitter
frequency [MHz]

935-960

Transmitter*
10-60
rated power [W]
Rated
power 1.0
/mean
power

GSM1800/1 NADC
900
IS-54/136
Worldwide USA

CDMA
IS-95
USA

PHS

1805-1880
1930-1990

869-894

10-40
1.0

แนวทางปฏิบัติสําหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

Japan

DECT
CT-3
Europe

W-CDMA /
UMTS
Worldwide

870-890

1893-1920

1880-1960

869 – 894
1930 – 1990
2110 - 2170
2620 - 2690

10-30

10-20

10-30

1.0

1.0

1.0

1-80
carrier
1.0

1.0

ค-2

per

GSM900
Geographical
area
coefficient
Antenna height
[m] a.t.l.
Antenna gain
[dBi]
VRP [V/V]
VRP downtilt
[deg]
EIRP [W]*

CDMA
IS-95
USA

PHS

Worldwide

GSM1800/1 NADC
900
IS-54/136
Worldwide USA

Japan

DECT
CT-3
Europe

W-CDMA /
UMTS
Worldwide

25-50

25-50

25-50

25-50

25-50

20-60

35-50

7.5-18

8-21

8.5-17.5

8.5-17,5

16.5-18

8.5-17.5

12-18

0.4-0.03

0.3-0.02

0.3-0.03

0.3-0.03

0.05-0.03

0.3-0.03

0.15-0.05

0-15

0-10

0-15

0-15

0-10

0-10

0-8

100-800

30-800

800

800

800

2-10

800

* per carrier or per transmitter
** attenuation of 3 dB has been taken

รูปที่ ค.1 HRP and VRP for the typical GSM900 transmitting panel
(Kathrein 730 370)
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3)

Trunked radio and wireless access systems

Main attributes: high gain transmitting antennas, low EIRP, general public in the far-field region.
ตารางที่ ค.2 Trunked radio and wireless access base stations
TETRA
Geographical area Europe
Transmitter frequency 390-400 420[MHz]
430 460-470
915-933
Transmitter
rated 0.6-40
power* [W]
per channel
Rated power /mean 1.0
power
Antenna height [m] 35-50
a.t.l.
Antenna gain [dBi] 12-15
VRP [V/V]
0.15-0.1
VRP downtilt [deg] 0-15
EIRP [W]**
<100

Wi-Fi
Worldwide
2 400-2 483

WiMAX
Worldwide
3 400-3 600

0.1-1

0.1-1

1.0

1.0

120

30

7-24

10-18
0.05-0.1
0
0,1
(non- 10-50
licensed bands)

* per carrier or per transmitter
** attenuation of 3 dB has been taken

4)

Radio relay links

Main attributes: very high gain transmitting antennas, very high point-to-point ERP, very high
frequency.
ตารางที่ ค.6(1) กําลังสง EIRP สูงสุดสําหรับสถานีถายทอดสัญญาณ

Geographical area Worldwide
Transmitter
frequency [GHz]
Transmitter
rated
power [dBm]/[W]
Rated power /mean
power
Antenna gain [dBi]
Main beam width
[deg]
EIRP [dBm]/[kW]*

1.9-2.1

2.52-2.67

5.925-6.425 6.425-7.11 7.425-7.725 8.275-8.5

10.15-10.67

29 / 0.8

29 / 0.8

33.3 / 2.1

28 / 0.6

32 / 1.6

34 / 2.5

30 / 1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

37
2.2-8.6

37
2.2-7.2

45
0.8-2.7

47
0.7-2.7

47.2
0.6-2.4

45.6
0.6-2.3

42
0.7-3.6

58 / 0.6

58 / 0.6

77.3 / 54

74 / 25

74.5 / 28

77.6 / 57.5 64 / 2.5

* attenuation of 3 dB has been taken
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ตารางที่ ค.6(2) กําลังสง EIRP สูงสุดสําหรับสถานีถายทอดสัญญาณ

Geographical area Worldwide
Transmitter
frequency [GHz]
Transmitter
rated
power [dBm]/[W]
Rated power /mean
power
Antenna gain [dBi]
Main beam width
[deg]
EIRP [dBm]/[kW]*

10.695-11.7 12.75-13.25 14.5-15.35 17.7-19.7

22.0-23.6

24.25-29.5 37.0-39.5

31 / 1.3

31 / 1.3

27 / 0.5

27 /0.5

33 / 2.0

31 / 1.3

36 / 4.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

50
0.5-1.6

50
0.5-2.8

48
0.5-4.5

50
0.5-3.6

50
0.5-2.8

53,6
0.5-2.5

45.4
0.4-1.7

78 / 63.1

77.7 / 58.9 73 / 20.0

73 / 20.0

71.5 / 14.1 73.5 / 22.4 81.5 / 141.3

* attenuation of 3 dB has been taken

Note: Guidelines on compliance boundary assessment of parabolic antennas can also be found in ETSI TR
102 457 V1.1.1 (2006-08) Technical Report Transmission and Multiplexing (TM); Study on the electromagnetic
radiated field in fixed radio systems for environmental issues
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ภาคผนวก ง
เทคนิคการบรรเทาเพื่อจํากัดการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Example of mitigation technique)
เมื่อพิจารณาในแงของการปองกันการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาแลว เปนเรื่องจําเปนที่จะมีระดับ
การแผคลื่นที่ต่ําที่สุดในบริเวณที่ประชาชนสามารถเขาถึงได (ในระยะใกลกับสายอากาศสง) ในบริเวณอื่นๆ
ระดับการแผคลื่นอาจจะสูงกวาและโดยปกติจะมีระดับสูงกวามากเนื่องจากความตองการที่จะครอบคลุมพื้นที่ให
ไดมากที่สุด ซึ่งเปนไดที่จะบรรลุเปาหมายทั้งสองอยางที่ตรงขามไดโดยการใชสายอากาศสงทีม่ ี directional
radiation pattern ดังนั้น ประเด็นหลักในการปองกันการแผคลื่นไดแกการมี radiation pattern ที่เหมาะสมของ
สายอากาศสง
การลดระดับการแผคลื่นในบริเวณที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดนั้นมีอยูหลายวิธีเทคนิคการลด
ระดับการแผคลื่นที่เสนอในขอเสนอแนะนี้สามารถใชไดกับสายอากาศหลายๆ ประเภทที่ใชที่สถานีฐานและ
สถานีสง สัญญาณ (เชน GSM, UMTS, TETRA, FM, TV, DVB-T, T-DAB)
1) กําลังของเครือ่ งสง
วิธีที่งายทีส่ ุดคือการลดกําลังของเครื่องสง ซึ่งจะเปนผลใหความหนาแนนกําลังลดลงแบบเชิงเสนในทุกจุด
สังเกตการณ และยังเปนผลให E2 ลดลง แตอยางไรก็ตาม วิธีการลดกําลังของเครื่องสงนี้จะทําใหพื้นที่
ครอบคลุม (area coverage) ลดลงไปดวย ดังนั้น วิธีนี้จึงเปนวิธีสุดทายที่จะนํามาใชหากวิธีอื่นไมไดผล
2) ความสูงของสายอากาศ
หากความสูงของสายอากาศเพิ่มขึ้น จะทําใหระยะทางถึงจุดสังเกตการณทุกจุดเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งหมายถึงวา
ระดับการแผคลื่นก็จะลดลงดวย วิธีนี้สามารถนําไปใชในกรณีที่สามารถขยายความสูงของสายอากาศได แตอาจ
ไมสามารถที่จะนําไปใชกับสายอากาศสงสําหรับ broadcasting ได เนื่องจากโดยปกติแลวสายอากาศเหลานั้น
จะถูกติดตั้งใหสูงที่สุดเทาทีเ่ ปนไปได และเปนเรื่องยากทีจ่ ะเพิ่มความสูงของเสาสายอากาศ
ตัวอยางที่ ง.1สถานีฐานของโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ GSM900
Transmitting antenna (panel) gain: 15.5 dBi VRP downtilt: 0°
Frequency: 947.5 MHz
VRP main beam width: 13°
Transmitter power: 25 W
Total loses (attenuation): 2.32 dB

รูปที่ ง.1 การกระจายความหนาแนนพลังงานเมื่อเทียบกับระยะทางที่ความสูงความสูง 1.5 เมตร โดยที่ความสูงของ
สายอากาศ 35 เมตร (เสนสีน้ําเงิน) และที่ความสูง 20 เมตร (เสนสีแดง)
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ผลจากการคํานวณแสดงดังรูปที่ ง.1 แสดงถึงการเพิ่มความสูงของสายอากาศและลดระดับการแผ
พลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา ในกรณีนี้ลดลงถึง 3 เทา (จาก 1.75 mW/m2 ลดลงเปน 0.25 mW/m2) ในทั้งสอง
กรณีความหนาแนนกําลังจะตองนอยกวาขีดจํากัดของ ICNIRP นั่นคือ 4.5 W/m2 สําหรับกรณีนี้
อยางไรก็ตาม สายอากาศที่มีอัตราขยายสูงจะมี VRP พรอม sidelobe จํานวนมากที่เปนปจจัยสําหรับ
การแผคลื่นสูงสุด/ต่ําสุด ซึ่งเปนเหตุผลที่ทาํ ใหการลดระดับการแผคลื่นในทุกพื้นที่เปนไปไดยาก ในรูปขางตน
สถานการณดังกลาวเกิดขึ้นที่ระยะประมาณ 75 เมตร จากเสาสายอากาศที่ซึ่งการเพิม่ ความสูงของสายอากาศ
จะไมทําใหระดับการแผคลื่นลดลง แตในแงของการปองกันการไดรับคลื่นแลว สิ่งที่สําคัญที่สุดคือระดับการแผ
คลื่นสูงสุดในพื้นที่ทั้งหมดที่ประชาชนสามารถเขาถึงได และเปนที่ชัดเจนวาการเพิ่มความสูงของสายอากาศให
ประโยชนที่เพียงพอ
3) ความเอียงของลําคลื่นหลัก
ความเอียงของลําคลื่นหลักของ VRP ของสายอากาศสงมักจะถูกนํามาใชดวยเหตุผลดานสมรรถนะของ
บริการจากการประมาณคราวๆ ในโหมด line-of-sight พลังงานทั้งหมดที่แผออกไปเหนือระนาบแนวนอนของ
สายอากาศจะสูญเสียไป การสูญเสียนี้จะลดลงไดโดยการปรับให VRP ของระบบสายอากาศแคบลงและเอียงลํา
คลื่นลง ในสถานีฐานระบบเซลลูลารการเอียงลําคลื่นลง (downtilt) ยังใชเพื่อจํากัดพื้นที่ครอบคลุมซึ่งจะเพิ่ม
โอกาสในการ reuse ความถี่ การเอียงลําคลื่นหลักลงยังมีผลตอระดับการแผคลื่นในบริเวณใกลกับสายอากาศ
สงดวย โดยการเอียงลําคลืน่ ลงมากก็จะทําใหเกิดระดับการแผคลื่นในบริเวณใกลเคียงของสายอากาศสงสูงขึ้น
ตาม การเพิ่มขึ้นของระดับการแผคลื่นจะเกิดขึ้นมากในทิศทางของลําคลื่นหลัก แตการเปลี่ยนแปลงของระดับ
การแผคลื่นจะเกิดขึ้นทุกทิศทางตาม sidelobe และทิศที่ไมมี VRP ของสายอากาศสง
ตัวอยางที่ ง.2 สถานีฐานของโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ GSM900
Transmitting antenna (panel) gain: 15.5 dBi Transmitter power: 25 W
VEP beam width: 13°
Frequency: 947.5 MHz
Antenna height: 35 m
l
Total loses (attenuation): 2.32 dB

รูปที่ ง.2 การกระจายความหนาแนนกําลังเมื่อเทียบกับระยะทางที่ความสูง 1.5 เมตร
โดยมีความเอียงของลําคลื่นแตกตางกัน
แนวทางปฏิบัติสําหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
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รูปที่ ง.3 การกระจายความหนาแนนกําลังเมื่อเทียบกับระยะทางที่ความสูงเหนือระดับพื้นดิน 31 เมตร (อยุบนดาดฟา
1.5 เมตร) และผลที่เกิดขึ้นที่ความเอียงของลําคลื่นหลักแตกตางกัน

จะสังเกตเห็นไดวาการลดมุมเอียงของลําคลื่นหลักมีผลกระทบตอระดับการแผพลังงานของสายอากาศ
ทั้งในกรณีระดับพื้นดินและในระดับดาดฟา การลดมุมเอียงของลําคลื่นทําใหความหนาแนนกําลังเพิ่มในระยะที่
ใกล ๆ ซึ่งเพิ่มสูงสุดถึง 5 เทา
4) อัตราขยายของสายอากาศ
อัตราขยายของสายอากาศจะเปลี่ยนแปลงตาม directivity ของสายอากาศ ซึ่ง directivity ของสายอากาศ
เปนความสามารถในการแผคลื่นไดมากขึ้นในทิศทางที่ตองการ (สวนใหญในแนวนอน) และจํากัดการแผคลื่น
ในทิศทางอื่น (ไปสูพื้นหรือทองฟา) ทั้งนี้ อาจใชอัตราขยายสายอากาศ (ที่ถูกตองคือ directivity ของ
สายอากาศ) ในการจํากัดการแผคลื่นในทิศทางที่ประชาชนสามารถเขาถึงได directivity ของสายอากาศขึ้นอยู
กับ HRP และ VRP
HRP
ของสายอากาศจะกําหนดโดยความตองการของบริการ
และสวนใหญจะมีลักษณะเปน
omnidirectional ในระบบเซลลูลารซึ่งปกติแลว cell จะมีสาม sector แตละ sector จะมีสายอากาศของตัวเอง
ในการพิจารณาเพื่อประเมินระดับการแผคลื่นนั้นจะตองรวมสวนประกอบของการแผคลื่นของทั้งสาม sector ซึ่ง
ทําใหระดับการแผคลื่นที่ไดรับเหมือนกับที่ไดรับจากสายอากาศแบบ omnidirectional หากการแผคลื่นในบาง
ทิศทาง (azimuth) ถูกลดทอนลง พื้นที่ครอบคลุมของ azimuth นั้นจะลดลงดวย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง HRP
ของสายอากาศเพื่อจํากัดการแผคลื่นนั้นจะทําใหพื้นที่ครอบคลุมลดลงไปดวย
ในอีกสถานการณหนึ่งซึ่งพิจารณา VRP ของสายอากาศ ซึ่งการกระจายของการแผคลื่นเปนฟงกชันของ
ระยะหางจากสายอากาศ อัตราขยายทีส่ ูงขึน้ จะหมายถึงความกวางของลําคลื่นที่แคบลง และหาก VRP มี filled
null จะไมมีการสูญเสียใด ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ครอบคลุมในทางออม (ผานความกวางของลําคลื่นหลักของ VRP)
อัตราขยายของสายอากาศจะมีผลตอการแยกกระจายพลังงานในสวนที่แผออกไปในทิศทางของลําคลื่นหลัก
(ดานบนของพื้นที่ใกลเคียงใตสายอากาศ) และสวนที่แผออกไปยังพื้นที่ใตสายอากาศทีอ่ ยูใกลเคียง ดังนั้น จะ

แนวทางปฏิบัติสําหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
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เห็นวาอาจใชอัตราขยายของสายอากาศ (หรือความกวางของลําคลื่นหลักในแนวตั้ง) เพื่อลดระดับการแผ
คลื่นในบริเวณใกลเคียงกับสายอากาศได
พื้นที่ครอบคลุมจะขึ้นอยูกับ radiated ERP (หรือ EIRP) โดย ERP คาเดียวกันอาจไดจากเครื่องสงกําลัง
ต่ําปอนไปยังสายอากาศที่มีอตั ราขยายสูง หรือจากเครื่องสงกําลังสูงปอนไปยังสายอากาศที่มีอัตราขยายต่ํา ใน
แงของการปองกันการแผคลื่นแลว การใชเครื่องสงกําลังต่ําปอนไปยังสายอากาศที่มีอตั ราขยายสูงจะเปนวิธีที่
ดีกวามาก
ตัวอยางที่ ง.4 สถานีฐานโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ GSM900
Antenna height: 35 m above the terrain level Frequency: 947.5 MHz
Transmitter power: 50 W
Total loses (attenuation): 2.34 dB

รูปที่ ง.4 แสดงการกระจายความหนาแนนกําลังเมื่อเทียบกับระยะทางที่ความสูงเหนือระดับพื้นดิน 1.5 เมตร โดย
เปรียบเทียบที่อัตราขยายสายอากาศแตกตางกัน

แนวทางปฏิบัติสําหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
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รูปที่ ง.5 แสดงการกระจายความหนาแนนกําลังเมื่อเทียบกับระยะทางที่ความสูงเหนือระดับพื้นดิน 31 เมตร (ผูไดรับ
คลื่นแมเหล็กไฟฟายืนอยูบนดาดฟา) เปรียบเทียบกับอัตราขยายสายอากาศที่แตกตางกัน

รูปที่ ง.4 และ ง.5 แสดงการเปรียบเทียบการกระจายของความหนาแนนกําลังในฟงกชันของระยะทาง
โดยเปรียบเทียบเปนสองกรณี คือ กรณีที่หนึ่ง สถานีฐานของโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ GSM900 สายอากาศ
แบบ panel มีอัตราขยายสายอากาศ 18 dBi โดยมีความเอียงลําคลื่นหลัก 7.5° (เสนสีแดง) และในกรณีที่
สองสถานีฐานระบบเดียวกัน อัตราขยายสายอากาศ 15.5 dBi โดยมีความเอียงลําคลื่นหลัก 13° (เสนสีน้ํา
เงิน)
ในทางปฏิบัติระดับการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟารอบ ๆ สถานีฐานของโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถลดได
โดยการใชสายอากาศที่มีอัตราขยายสูงกวาเดิม เมื่อใชสายอากาศที่มีอัตราขยายทีส่ ูงแลวกําลังของเครือ่ งสงตอง
ลดลงกวาเดิม เพื่อที่จะสามารถครอบคลุมพื้นที่การใหบริการไดอยางเหมาะสม
5) Vertical Radiation Pattern
VRP เปนฟงกชันแบบ normalize ของการกระจายของความแรงสนามไฟฟาซึ่งเปนฟงกชันของมุมเงยและ
เปนตัวกําหนดการแปรผันของความแรงสนามซึ่งเปนฟงกชันของระยะหางจากสายอากาศ ในบริการตางๆ เชน
ระบบเซลลูลาร, DECT, UMTS, TETRA นั้น VRP จะถูกกําหนดโดยผูผลิตและไมสามารถเปลี่ยนคาได
แตในกิจการกระจายเสียงจะแตกตางออกไป สายอากาศแตละตัวไดรับการออกแบบโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึง
คา VRP ดวย ทั้งนี้ ควรใหความสนใจเปนพิเศษกับ VRP สําหรับมุมเงยที่มีคาสูง ซึ่งเปนผลใหเกิดการแผคลื่น
ไปยังพื้นที่ที่ประชาชนเขาถึงได (ในบริเวณใกลกับเสาสายอากาศ) โดยปกติแลว VRP สวนนี้จะไมถูกควบคุม
เนื่องจากมีความสําคัญนอยสําหรับสมรรถนะในการใหบริการ
ถึงแมวาสายอากาศกําลังอยูในระหวางการทํางาน ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับปรุง VRP ใหดีขึ้นโดยการ
เปลี่ยนแปลงในสวนปอนสัญญาณ
(ไมมีการเปลี่ยนแปลงในโครงแบบของระบบสายอากาศ)
ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้จะตองไปในทิศทางที่ทําใหระดับการแผคลื่นในระยะใกลเคียงกับเสาอากาศลดลง
(มุมเงยมี
คาประมาณ 130° - 180°) และคงระดับการแผคลื่นสําหรับระยะไกลไวเหมือนเดิม (มุมเงยมีคาประมาณ 90°
แนวทางปฏิบัติสําหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
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- ทิศทางในแนวนอน) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในสวนปอนสัญญาณนั้นอาจกระทําโดยการเปลี่ยนแปลงความยาว
ของสายเคเบิลซึ่งเปนวิธีที่งาย
6) Horizontal Radiation Pattern
ความเปนไปไดที่จะลดระดับการแผคลื่นโดยการเปลี่ยนแปลง HRP นั้นมีอยูจํากัดมาก การลดระดับการแผ
คลื่นดวยวิธีนี้เปนไปไดสําหรับสถานีฐานของระบบเซลลูลาร ดวยการเปลี่ยน panel ใหมีความกวางลําคลื่นใน
แนวนอนที่แคบลง (หมายถึงอัตราขยายสูงขึ้น) ซึ่งหมายถึงวา panel ที่มีความกวางลําคลื่นในแนวนอนที่แคบ
ลงนี้ตองการกําลังของเครื่องสงที่นอยลงโดยไมมีการสูญเสียในรัศมีของพื้นที่ครอบคลุมและในพื้นที่ที่ประชาชน
สามารถเขาถึงไดดวย
ตัวอยาง ง.5 การเปลี่ยน HRP เซกเตอรเดียวของสถานีโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ GSM
Antenna height: 35 m above the terrain level Frequency: 947.5 MHz
EIRP = 827 W
Total loses (attenuation): 1.82 dB
Panel 1: horizontal beam width: 90°
Gain: 14 dBi
Panel 2: horizontal beam width: 65°
Gain: 15.5 dBi
VRP beam width: 13° (both panels)
0dB

GSM 900_982_65_0

-1dB
-2dB
-3dB
-4dB
-6dB
-10dB
-15dB
-20dB
270°

Różnica średnia : 0,86 dB
Kąt max różnicy : 63 °
Różnica max : 2,10 dB

90°

180°

รูปที่ ง.6 แสดงรูปแบบการแผพลังงาน HRPs ของ GSM900 panels – ความกวางลําคลื่นหลัก 65° และ 90°

ในรูปขางลางแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยน panel ที่มีความกวางลําคลื่นในแนวนอนที่แคบลงจาก 90° เปน
65° นั้นจะทําใหความหนาแนนกําลังลดลงถึง 71% ของคาเดิม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําให
แนวทางปฏิบัติสําหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ง-6

อัตราขยายสายอากาศเพิ่มขึน้ 1.5 dB ซึ่งทําใหสามารถลดกําลังของเครื่องสงลงไดในคาเดียวกันนั้น โดยที่รัศมี
ของพื้นที่ครอบคลุมยังคงเหมือนเดิมบนทิศทางหลักของ panel
แตสําหรับในทิศทางอื่นรัศมีของพื้นที่
ครอบคลุมจะลดลงซึ่งเปนขอเสียของวิธีการเปลี่ยน panel นี้

รูปที่ ง.7 การกระจายความหนาแนนกําลังในฟงกชันของระยะทางจากสถานีฐานของโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ GSM900
โดยมีมุมของลําคลื่นหลักแนวระนาบ 90° (เสนสีน้ําเงิน) และ 65° (เสนสีแดง) ที่กําลังสงสูงสุด EIRP เทากัน

แนวทางปฏิบัติสําหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
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ภาคผนวก จ
แบบรายงานระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคม
สํานักงาน กทช.

แบบรายงานนี้เปนรายงานระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ระดับสูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร
ในรัศมี 500 เมตร ของสถานีวิทยุคมนาคม ซึ่งเปนคาไดจาก
 การวัด

 การคํานวณโดยใชแบบจําลอง

หนวยงาน:
ที่อยู:
 สถานีวิทยุคมนาคมที่ขออนุญาตตั้งใหม
ประเภทสถานีวิทยุคมนาคม  สถานีวิทยุคมนาคมเดิม
เลขที่ใบอนุญาตใช
เลขที่ใบอนุญาตตั้ง

ที่ตั้ง
ตําบล
จังหวัด

หมูที่:
อําเภอ
รหัสไปรษณีย
Latitude

Longitude

รายละเอียดของสถานีวิทยุคมนาคม
ความถี่วิทยุ
(MHz)

ตราอักษร

รุน/แบบ

กําลังสง (วัตต)

อัตราขยาย
สายอากาศ (dBi)

ความสูงสายอากาศ
(เมตร)

ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ระยะหางจากเสา
ที่ตั้งสายอากาศ

ระยะที่วัด/คํานวณ

(เมตร)

5 เมตร ถึง 50 เมตร
50 เมตร ถึง 100 เมตร
100 เมตร ถึง 200 เมตร
200 เมตร ถึง 300 เมตร
300 เมตร ถึง 400 เมตร
400 เมตร ถึง 500 เมตร

ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสูงสุด
วันที่วัด/คํานวณ
ลงชื่อ
ผูมีอํานาจลงนาม
ตําแหนง
วันที่รายงาน

ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสูงสุด
= [คาที่ประเมินได / ขีดจํากัดที่ กทช. กําหนด](%)
ขีดจํากัดที่ กทช. กําหนด = 100%

ตัวอยาง
แบบรายงานระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคม
สํานักงาน กทช.

แบบรายงานนี้เปนรายงานระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ระดับสูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร
ในรัศมี 500 เมตร ของสถานีวิทยุคมนาคม ซึ่งเปนคาไดจาก
หนวยงาน:
ที่อยู:

 การวัด
; การคํานวณโดยใชแบบจําลอง
บริษัท.............................จํากัด
เลขที่................ถนน................ซอย.....................แขวง....................เขต..................... กรุงเทพฯ

; สถานีวิทยุคมนาคมที่ขออนุญาตตั้งใหม
ประเภทสถานีวิทยุคมนาคม  สถานีวิทยุคมนาคมเดิม
เลขที่ใบอนุญาตใช
เลขที่ใบอนุญาตตั้ง

ที่ตั้ง

*********

ตําบล

********

จังหวัด

หมูที่:
อําเภอ

**********

Longitude

รหัสไปรษณีย
Latitude

100° XX′ XX″

***

********
XXXXX
08° XX′ XX″

รายละเอียดของสถานีวิทยุคมนาคม
ความถี่วิทยุ
(MHz)
947.00

ตราอักษร

รุน/แบบ

กําลังสง (วัตต)

XXXX

YY

50

อัตราขยาย
สายอากาศ (dBi)
15

ความสูงสายอากาศ
(เมตร)
35

ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ระยะหางจากเสา
ที่ตั้งสายอากาศ

ระยะที่วัด/คํานวณ
(เมตร)

5 เมตร ถึง 50 เมตร
50 เมตร ถึง 100 เมตร
100 เมตร ถึง 200 เมตร
200 เมตร ถึง 300 เมตร
300 เมตร ถึง 400 เมตร
400 เมตร ถึง 500 เมตร

50
100
154
201
301
401
154

ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสูงสุด
วันที่วัด/คํานวณ
10 เมษายน 2551
ลงชื่อ

ผูมีอํานาจลงนาม
ตําแหนง
วันที่รายงาน

ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสูงสุด
= [คาที่ประเมินได / ขีดจํากัดที่ กทช. กําหนด](%)
ขีดจํากัดที่ กทช. กําหนด = 100%
0.006741%
0.029624%
0.069026%
0.056992%
0.029199%
0.016105%
0.069026%

ลายเซ็น
(นาย….......................)
กรรมการผูจัดการ
20 เมษายน 2551

คณะผูจัดทํา
1. นายทองทวีป

ขันติกุล

2. นายธีระศักดิ์

เชยชื่น

3. นางสาวพูลศิริ

นิลกิจศรานนท

4. นายวิทยา

ตอบุณยศุภชัย

5. นางณิชาภัทร

วรสิทธิ์

6. นายเสนห

สายวงค

7. นายบวร

มากนาคา
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