เอกสารเผยแพรสําหรับผูประกอบการ
เรื่อง ความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม

I

ขอมูลสําหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

1.

กฎระเบียบที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจาก
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ไดกําหนดกฎระเบียบในการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม ไวสองฉบับดังนี้
1)

มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม:
ขีดจํากัดและวิธีการวัดสําหรับการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาในยานความถี่วิทยุ 9 kHz – 300 GHz
(กทช. มท. 5001-2550) ซึ่งกําหนดขีดจํากัด (limits) และวิธีการวัด (methods of measurement)
สําหรับการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาของมนุษย จากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมในยานความถี่วิทยุ 9 kHz –
300 GHz เพื่อลดผลกระทบและปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษยจากการไดรับคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่แผจากเครื่องวิทยุคมนาคม
2)

หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการ
ใชเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งกําหนดหลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของ
มนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม ใหสอดคลองเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

2.

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกํากับดูแลความปลอดภัย

สถานีวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะเปนการติดตั้งแบบอยูกับที่ถาวร และมีการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ครอบคลุมบริเวณกวาง (เปนเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทที่ 3 ตามที่กําหนดในมาตรฐานความปลอดภัย)
จะตองไดรับการประเมินระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟา (ความแรงสนาม ไฟฟา - E-field (V/m),
ความแรงสนามแมเหล็ก H-field (A/m) หรือความหนาแนนกําลัง - power density – (W/m2)) แตไมตอง
ประเมินคาอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (SAR)
เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทที่ 3 นี้ หมายรวมถึง สถานีประจําที่ (fixed station) และสถานีฐาน
(base station) ในกิจการวิทยุคมนาคม เชน สถานีฐานของโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร เปนตน

3.

ผูรับผิดชอบการประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา

ผูไดรับอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่
รับผิดชอบสถานีวิทยุคมนาคมนั้น เปนผูประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
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4.

กําหนดเวลาเริ่มใชบังคับกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย

กทช. กําหนดใหมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2550 เปนตนไป
อยางไรก็ตาม เพื่อใหผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของสามารถปรับตัวและเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และหลักเกณฑการกํากับดูแล กทช. ไดมีบทเฉพาะกาลอนุโลมใหมี
ระยะเวลาเพื่อการปรับตัวและเตรียมความพรอม (transitional period) โดยในกรณีของสถานีวิทยุคมนาคม
ที่ขอตั้งใหม ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป และกรณีของสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ตั้งอยูเดิม ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2552 เปนตนไป

5.

การประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคม
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
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6.

ระยะเวลาการรายงานความสอดคลองตามมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการแผ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสถานีวิทยุคมนาคม

หลังจากที่ผูประกอบการไดสงรายงานขอมูลความสอดคลองตามมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการแผ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสถานีวิทยุคมนาคมใหกับสํานักงาน กทช. แลว หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
เทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานี
วิทยุคมนาคมนั้น ผูประกอบการจะตองจัดทํารายงานเฉพาะสถานีวิทยุคมนาคมนั้นๆ สงใหสํานักงาน
กทช. ทราบภายใน 1 เดือน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเทคนิคดังกลาว

7.

มาตรการบรรเทาผลกระทบ

ผูประกอบการจะตองติดปายคําเตือนในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาเกิณ
เกณฑที่กําหนด หรือมีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เปนรูปธรรมชัดเจนตามความเหมาะสม เพื่อปองกัน
ไมใหมีการเขาถึงบริเวณดังกลาวโดยงาย เฉพาะในกรณีที่ขอมูลการวิเคราะหหรือการวัดระดับการแผคลื่น
แม เ หล็ ก ไฟฟ า ของสถานี วิ ท ยุ ค มนาคมนั้ น บ ง ชี้ ว า อาจเกิ ด บริ เ วณที่ มี ค วามเสี่ ย งในการได รั บ คลื่ น
แมเหล็กไฟฟา
ขั้นตอนการพิจารณาพื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงในการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา สรุปไดดังนี้
1)
คํานวณระยะหางต่ําสุดจากสายอากาศของสถานีวิทยุคมนาคมถึงจุดสังเกตการณ (โดยใช
ระยะสูงกวาพื้นระนาบ 1.5 เมตรแทนระดับศีรษะของมนุษย) จากสูตรการคํานวณที่ระบุไวในหลักเกณฑ
ตัวอยางจุดสังเกตการณไดแก บริเวณพื้นที่ใตสถานีฐาน บริเวณดาดฟาที่มีการตั้งสถานี
ฐาน และบริเวณตึกอาคารที่อยูหนาสายอากาศของสถานีฐาน เปนตน
2)
ในกรณีที่คาที่คํานวณไดนอยกวาคาที่มากกวาระหวาง 3λ หรือ 2D2/λ (D คือ ขนาด
ใหญที่สุดของสายอากาศ และ λ คือความยาวคลื่น) ผูประกอบการจะตองคํานวณระดับความแรงของการ
แผคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยใชแบบจําลองอื่นๆ ที่สะทอนความเปนจริงมากขึ้น หรือทําการวัดความแรงของ
สนามแมเหล็กไฟฟาโดยตรง ในขณะที่สถานีอยูในสภาวะทํางาน
3)
ติดปายคําเตือนหรือมีมาตรการบรรเทาผลกระทบตามความเหมาะสม เพื่อปองกันไมใหมี
การเขาถึงบริเวณที่อาจเกิดความเสี่ยงดังกลาวโดยงาย
เขตพื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงอาจแบงออกไดตามระดับความแรงของการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาได
เปน

เขตสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน (Occupational zone)
คือเขตที่ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟามีคาต่ํากวาขีดจํากัดเฉพาะสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา
จากการทํางาน

เขตเกินขีดกําหนด (Exceedance zone) คือเขตที่ระดับการแผคลื่นแมเหล็ก
ไฟฟามีคาสูงกวาขีดจํากัดทั้งสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน และกลุมผูไดรับคลื่น
แมเหล็กไฟฟาทั่วไป
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8.

วิธีการประเมินระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟา

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟาไดทั้งโดยการวิเคราะหทาง
ทฤษฎีตามลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม หรือโดยการวัดความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟา
โดยตรง ในขณะที่สถานีอยูในสภาวะทํางาน โดยใชวิธีการวัดที่กําหนดในมาตรฐานความปลอดภัยหรือที่
เทียบเทา เชน IEC 61566, ANSI/IEEE C.95.3, ITU-T K.52 หรือ ITU-T K.61

9.

การตรวจติดตามของหนวยงานกํากับดูแล

สํานักงาน กทช. จะมีการสุมตรวจ หรือสํารวจตรวจสอบการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเปนกรณีๆ
ไปตามที่เห็นสมควร เชน กรณีไดรับการรองเรียน หรือเกิดการรบกวนตอขายสื่อสารอื่นๆ เพื่อใหมั่นใจวา
ผูประกอบการมีการปฏิบัติสอดคลองตามกฏระเบียบที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพ
ของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม

10. จะหากฎระเบียบที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของ
มนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมไดจากที่ไหน
ผูที่สนใจสามารถดาวนโหลดกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของ
มนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมทั้งสองฉบับ ไดจากเว็บไซตของสํานักงาน กทช. (www.ntc.or.th
เลือกหัวขอ มาตรฐานโทรคมนาคม)

เอกสารนี้ เปนเอกสารฉบับที่ 1 จากเอกสารทั้งสิ้นจํานวน 2 ฉบับ
ที่ กทช. จัดทําขึ้นเพื่อสรางเสริมความรูความเขาใจของผูประกอบการ (Suppliers’ Fact Sheets)
เกี่ยวกับความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
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