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1. บทนํา
คลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Wave) เปนคลื่นที่เกิดจากการทําใหสนามไฟฟาหรือ
สนามแมเหล็กเปลี่ยนแปลง เมื่อสนามไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนําทําใหเกิดสนามแมเหล็ก หรือถา
หากสนามแมเหล็กมีการเปลีย่ นแปลงก็เหนี่ยวนําทําใหเกิดสนามไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟาจึงประกอบดวยทั้ง
สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก ซึ่งสามารถถายเทพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งไดโดยตองอาศัยอาศัย
อากาศเปนตัวกลาง ดวยคุณสมบัติดังกลาวจึงไดมีการนํามาประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันในหลาย ๆ
ดาน เชน ดานสื่อสารและโทรคมนาคม การแพทย เปนตน
คลื่นแมเหล็กไฟฟานี้ เกิดขึ้นไดโดยธรรมชาติ เชน จุดดับบนดวงอาทิตย ฟาผา เปนตน หรือโดย
การประดิษฐของมนุษยโดยตั้งใจ เชน วิทยุโทรทัศน และโดยไมตั้งใจ เชน การแผคลื่นจากคอมพิวเตอร เปนตน

รูปที่ 1.1 แสดงการประยุกตใชงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา
พัฒนาการดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมไดขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการสื่อสารไรสายที่
เกี่ยวของกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ การใหบริการวิทยุคมนาคมระบบทรังค
เปนตน ซึ่งการใหบริการดังกลาวผูใหบริการตองติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เพื่อใหบริการดังกลาว การแพรคลื่น
จากสนามแมเหล็กไฟฟาจะมีระดับความแรงที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับระยะหางจากสถานีวิทยุคมนาคมและทิศ
ทางการแผพลังงานของสายอากาศ ดังนั้น การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมผูประกอบการตองคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสุขภาพที่เกิดจากการแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟาดวย
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คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ไดประกาศกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย
ตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมและกําหนดขีดจํากัดการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาของ
มนุษยในยานความถี่วิทยุ 9 kHz - 300 GHz สําหรับใชเปนเกณฑประกอบการกํากับดูแลการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม เพื่อลดผลกระทบและปองกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษยจากการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ที่แผจากเครื่องวิทยุคมนาคม กทช. จึงไดจัดทําประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม โดยมีการกําหนดประเภทเครื่องวิทยุคมนาคมใน
การกํากับดูแลเพื่อความปลอดภัยออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งสวนประกอบที่สามารถแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาอยูใกลชิดกับ
บริเวณศีรษะหรืออยูหางจากรางกายนอยกวา 20 เซนติเมตรในตําแหนงใชงานปกติ เชน เครื่องลูกขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM900/GSM1800/GSM1900 และเครื่องลูกขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ CDMA
ประเภทที่ 2 เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งสวนประกอบที่สามารถแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาอยูหางจาก
รางกาย ไมนอยกวา 20 เซนติเมตรในตําแหนงใชงานปกติ เชน เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท RFID ที่มีกําลังสง
เกิน 100 mW เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดารติดรถยนต ที่มีกําลังสงเกิน 100 mW เครื่องวิทยุคมนาคมใน
กิจการเคลื่อนที่/ประจําที่บางลักษณะ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชงานในลักษณะ On-site paging
ประเภทที่ 3 เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมซึ่ ง ติ ด ตั้ ง อยู กั บ ที่ ถ าวร และมี ก ารแผ ค ลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า
ครอบคลุมบริเวณกวาง เชน สถานีฐาน (base station) ของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกระบบ สถานีฐานหรือสถานี
ประจําที่ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก สถานีแมขาย ระบบ Digital Trunked Radio และสถานีแมขายในกิจการวิทยุ
สมัครเลน
สถานีวิทยุคมนาคมที่อยูภายใตขอบขายตองประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
สถานีวิทยุคมนาคมที่อยูภายใตขอบขายของเอกสารนี้ คือ เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งติดตั้งอยูกับที่ถาวร
และมีการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาครอบคลุมบริเวณกวาง ซึ่งจัดเปนเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทที่ 3 ตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัย
ตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม และจะตองไดรับการประเมินความแรงของสนามแมเหล็ก
ไฟฟา (ความแรงสนามไฟฟา- E-field (V/m), ความแรงสนามแมเหล็ก- H-field (A/m) หรือ ความหนาแนน
กําลัง-power density- (W/m2)) เชน
• สถานีฐาน (base station) ของโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกระบบ
• สถานีฐานหรือสถานีประจําที่ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
• สถานีแมขาย ระบบ Digital Trunked Radio
• สถานีแมขายในกิจการวิทยุสมัครเลน
• สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุคมนาคมอื่นที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ประกาศกําหนด
อยางไรก็ตาม สถานีวิทยุคมนาคมบางประเภท เชน สถานีฐานในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Base
station in land mobile service) และสถานีแมขายในกิจการวิทยุสมัครเลน ซึ่งมีการใชงานในลักษณะกดเพื่อ
พูด (push-to-talk) นั้น อาจไมจําเปนตองทําการประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยการวัดจริงได
หากมีกําลังสง (กอนเขาสูสายอากาศ) ไมเกิน 60 วัตต (เฉพาะยาน VHF)
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เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไดรับการยกเวนการประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไดรับยกเวนไมตองประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา แตตองมีระดับ
การแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสอดคลองเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานความปลอดภัยของ กทช. มีดังตอไปนี้
• เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชโดยมีวัตถุประสงคเพื่อความมั่นคงของรัฐ ในกรณีของการปองกัน
ประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย พระบรมวงศา
นุวงศ และรักษาความปลอดภัยของบุคคลสําคัญของประเทศ และเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชโดยหนวยงานของรัฐ
ตามที่ กทช. เห็นชอบตามความจําเปน แลวแตกรณี
• เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสื่อสารสองทาง (two-way radios) ซึ่งมีลักษณะพกพาติดตัว หรือแบบ
มือถือ หรือที่ติดตั้งในยานพาหนะ ที่มีการทํางานแบบกดเพื่อพูด (push-to-talk) หรือการรับสงขอมูล ซึ่งผูใชงาน
ไดรับการอบรมหรือมีขอแนะนําการใชงานอุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสม และเปนผูที่ตระหนักหรือทราบถึงผล
ของการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ตัวอยางของผูใชงานในลักษณะดังกลาว ไดแก
พนักงานประจํารถพยาบาล พนักงานดับเพลิง ตํารวจ และทหาร เปนตน
• เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชสําหรับสถานีเรือและสถานีอากาศยาน
• เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชสําหรับสถานีเชื่อมโยงประจําที่ (fixed link station) แบบจุดตอจุด
(point-to-point) ในยานความถี่สูงกวา 2 GHz และมีกําลังสง (trsnamitting output power) ไมเกิน 2 วัตต
• เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีกําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก (e.i.r.p.) สูงสุดไมเกิน
100 มิลลิวัตต
สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี้จะกลาวถึงรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการติดตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอสุขภาพที่เกิดจากการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา ประกอบดวย
• แนวทางทั่วไปสําหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม โดยจะกลาวถึงแนวทางการเลือกพื้นที่ การ
เลือกอุปกรณ ขอกําหนดทางเทคนิค การกอสรางและติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม การบริหารจัดการสถานีวิทยุ
คมนาคม การใชงานและการบํารุงรักษา ปญหาการรบกวนทางวิทยุ การพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และการแกไขปญหาการรบกวน
• แนวทางปฏิบัติเฉพาะดานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษย เปนสิ่งที่คํานึงถึงผลกระทบ
จากการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสถานีวิทยุคมนาคม กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยตอสุขภาพจาก
คลื่นแมเหล็กไฟฟา การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผูประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา กําหนดเวลาการใช
บังคับกฎหมาย เปนตน
• การประเมินการแผ คลื่นแมเ หล็ก ไฟฟาโดยการวิ เคราะหทางทฤษฎี อธิ บายเกี่ย วกับ การ
คํานวณระยะต่ําสุดที่สอดคลองกับระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา แบบจําลองการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา การ
ประเมินความสอดคลองการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยใชซอฟตแวร EMF-estimator
• การประเมินระดับความแรงสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยการวัด ในรายละเอียดจะอธิบายถึง
เครื่องมือสําหรับการวัดความแรงสนามแมเหล็กไฟฟา วิธีการวัดความแรงสนามแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุ
คมนาคม
• เครื่องหมายแสดงระดับความปลอดภัยจากการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา ในสวนนี้จะกลาวถึง
การแสดงเครื่องตาง ๆ ตามพื้นที่ของความแรงสนามแมเหล็กไฟฟา ซึ่งประกอบดวยเครื่องหมายแสดงเขตพื้นที่
มีระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสอดคลองตามมาตรฐาน (Compliance Zone) เครื่องหมายแสดงพื้นที่สําหรับ
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กลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน (Occupational Zone) และเครื่องหมายแสดงเขตพื้นที่ที่มีระดับ
การแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เกินขีดจํากัด (Exceedance Zone)
• แนวทางปฏิบัติในการทําความเขาใจกับประชาชน อธิบายถึงขั้นตอนการทําความเขาใจกับ
ประชาชน การวางแผนการมีสวนรวมกับประชาชน และขั้นตอนการนําไปสูการปฏิบัติ
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2. แนวทางปฏิบัติทั่วไปสําหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
2.1 การวางแผนตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การเลือกพื้นที่หรือบริเวณที่จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคมควรเลือกดวยความระมัดระวัง กอนที่จะใชงานจริง
โดยคํานึงวา เปาหมายหลักของการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมคือ การเปนขายสื่อสารเชื่อมโยงระหวาง สถานที่ตาง ๆ
หรือ การครอบคลุมพื้นที่เปาหมายในการใหบริการ
การเลือกพื้นที่ควรนําประเด็นดังตอไปนี้มาใชประกอบการพิจารณา
• ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ภูมิทัศน และผลกระทบเชิงสังคม
• ความปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษย
• การรบกวนหรือการแทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Interference) และความเขากัน
ไดทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic compatibility)
• ความจุชองสัญญาณที่มีอยู ณ สถานีวิทยุคมนาคมเดิม
• ความมีอยูของระบบไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่น
• การเขาถึงที่ตั้งสถานี
• สัญญาณรบกวนดานไฟฟา
• ระยะหางจากทาอากาศยานหรือสนามบิน
• การขยายตัวของเมือง และชุมชนในบริเวณที่จะตั้ง
• ความคุมคาในแงเศรษฐศาสตร
การแพรก ระจายคลื่น เปน ปจ จัย หลั กที่ สง ผลตอ การตั้ง สถานี วิท ยุคมนาคมในบริ เวณใดบริเ วณหนึ่ ง
โดยเฉพาะในกรณีของคลื่นวิทยุในความถี่ยาน VHF และ UHF ซึ่งแพรกระจายคลื่นในแนวเสนตรง ซึ่งสงผลถึง
พื้นที่ครอบคลุมในการใหบริการ สถานีที่มีความสูงมากกวายอมมีพื้นที่ครอบคลุมในการใหบริการกวางกวา
ในการออกแบบสถานีวิทยุคมนาคม ตองตระหนักวาสิ่งกีดขวาง เปนตนวา เนินเขาหรือตึกอาจทําให
ระยะทางในการแพรกระจายคลื่นลดลง แมวาจะไดรับผลจากการสะทอน (Reflection) และการเบี่ยงเบน
(diffraction) อยูบาง แตก็ ชวยไดไมมากนัก ดังนั้น อาจมีความจํา เปนที่ตองเพิ่ม ความสูงใหม ากขึ้น เพื่อให
ครอบคลุมพื้นที่ที่ตองการ ถามีสิ่งกีดขวางอยูในบริเวณนั้น อีกทั้ง ตึกที่มีผนังหอหุมชั้นนอกเปนโลหะ อาจสงผล
ใหเกิดการดูดกลืนสัญญาณคลื่นวิทยุ ทําใหสัญญาณออนลงกวาที่คาดการณไวก็เปนได
เนื่องจากการแพรกระจายคลื่นจําเปนตองใชสัญญาณขาเขา (input signal) จากแหลงอื่น ซึ่งอาจเปนการ
รับคลื่นผานทางสาย (เสนใยนําแสง สายเคเบิลพาดผานเสาไฟฟา หรือสายเคเบิลผานทอรอยสาย) หรือผาน
ทางคลื่นวิทยุซ้ําอีกครั้ง (ผานโครงขายประจําที่แบบจุดตอจุด (Point-to-Point) หรือจุดตอหลายจุด (Point-toMultipoint) หรือผานขายสื่อสารดาวเทียม) ซึ่งแตละรูปแบบก็จะมีเงื่อนไขความจําเปนที่แตกตางกัน เปนตนวา
สถานีวิทยุกระจายเสียงอาจรับสัญญาณคลื่นวิทยุที่แพรกระจายมาจาก studio link ไดเลยโดยตรง เพื่อ
นํามาขยายเพิ่มระดับความแรงและแพรกระจายคลื่นตอไป
สถานีฐานในโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่อาจมีความจําเปนที่ตองติดตอกันในลักษณะ line-of-sight กับ
สถานีฐานอื่นหรือ MSC
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สถานีรับสงสัญญาณผานดาวเทียมอาจตั้งอยูที่ใดก็ไดที่สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมไดโดยไมมีสิ่ง
กีดขวาง
ผูประสงคจะตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ควรพิจารณาที่จะเลือกใชสถานีรวมกับสถานีอื่นที่มีอยูกอนแลว หาก
สามารถกระทําไดในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ อาจตองคํานึงถึงประเด็นคาใชจาย ลักษณะทางเทคนิคของสถานีที่มีอยู
เดิมและที่จะตั้งใหม พื้นที่ใชสอย ความคงทนแข็งแรงของเสา โครงสรางและตัวตึก รวมทั้งอุปกรณที่จะตอง
ติดตั้งเพิ่มเติมดวย
แมวาการตั้งสถานีบนที่สูงจะไดเปรียบในแงของพื้นที่การใหบริการแตก็มีขอจํากัดในเรื่องของการเขาถึง
สถานีดังกลาวดวยเชนเดียวกัน
ในกรณีของสถานีที่ตั้งบนเขา จําเปนตองมีการปรับพื้นที่ และการสรางถนนเขาถึงพื้นที่นั้น
ในกรณีของสถานีที่ตั้งบนตึก จําเปนตองมีชองทางในการเขาถึงเพื่อสรางและติดตั้งอุปกรณ รวมทั้งการ
ใชงานและบํารุงรักษาตลอด 24 ชั่วโมง
ควรคํานึงในประเด็นอื่นที่อาจเกิดขึ้น เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือไฟไหม ดวย
ที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตองมีสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งในสวนของไฟฟา ประปา ระบบบําบัดของเสีย
ในการเลือกที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนั้น หากอยูใกลกับทาอากาศยานหรือสนามบิน จําเปนตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายว า ด ว ยการเดิ น อากาศด ว ย เนื่ อ งจากเสาหรื อ หอคอยที่ สู ง เกิ น ไปอาจเป น อั น ตรายต อ การ
เดินอากาศ
ในการออกแบบและวางแผนการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ผูรับผิดชอบจําเปนตองคํานึงถึงประเด็นของ
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของดวย ไมวาจะเปน
- ความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งกําหนดขีดจํากัดการไดรับคลื่น
แมเหล็กไฟฟาทั้งหมดจากทุกกิจการที่ใชสถานีวิทยุคมนาคมนั้น
- ความปลอดภัยทางดานโครงสรางทางกายภาพ ซึ่งตองเปนไปตามขอกําหนดของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง
- ความปลอดจากมลภาวะทางดานเสียงซึ่งตองเปนไปตามขอกําหนดทางดานสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
- ความปลอดภัยจากอัคคีภัยซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับอุปกรณดับเพลิงของกรมบรรเทาและ
ปองกันสาธารณภัย
- ความปลอดภัยจากการใชแหลงพลังงานไฟฟาอื่น ที่ไมใชแหลงจายไฟประธาน ซึ่งตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
สําหรับในประเด็นของการรบกวนหรือการแทรกสอด (Interference) ที่เกิดจากการตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมใหมนั้น ควรพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้
การรบกวนตอเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงและเครื่องรับวิทยุโทรทัศนซึ่งอาจเกิดภาวะที่เรียกวา receiver
overload
การรบกวนตอ การใช ง านเครื่ อ งวิ ท ยุ คมนาคมในกิ จการอื่ น รวมทั้ ง คอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ ไ ฟฟ า
อิเล็กทรอนิกสอื่น
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2.2 การกอสรางและติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ในกรณีของสถานีใหญและมีความซับซอนคอนขางมาก ควรจะมี project manager ซึ่งมีความรูทางดาน
วิศวกรรมและเทคนิคการบริหารจัดการโครงการเปนผูควบคุมดูแลการสรางและติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใน
ภาพรวม และปรึกษาหารือกับ site manager ในประเด็นทางเทคนิคที่รับผิดชอบรวมกัน
ในระหวางการสรางและติดตั้งสถานี ตองมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่จําเปน โดยใชหลักการ
Safety First โดยเฉพาะความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ตองมีมาตรฐานสําหรับการกอสรางและติดตั้งสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ไมวาจะเปนอาคาร เสาอากาศ หรือตัว
สายอากาศเอง โดยคํานึงถึงหลักวิศวกรรมที่ดี (good engineering practice) ทั้งในแงของการรับแรงหรือรับ
น้ําหนัก (load) และสภาพแวดลอมในบริเวณนั้น ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ
นอกจากนั้น ในบางกรณี บริเวณที่จะปลูกสรางและติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม อาจมีสภาพแวดลอมที่ไม
เหมาะสม และจําเปนตองมีแนวทางจัดการสภาพแวดลอมดังกลาว เชน การกัดเซาะเนื่องมาจากน้ําเค็ม การ
ปองกันน้ําทวมขังในพื้นที่ การปองกันแผนดินไหว ใหเหมาะสมดวย
การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กอสรางเปนประเด็นสําคัญที่ตองใหความสําคัญเปนลําดับตน ๆ ซึ่งอาจ
ตองมีมาตรการเฉพาะ เชน ลอมรั้วปด มีปายคําเตือน หรือจํากัดบริเวณที่เขาถึงได
ตองมีการเตรียมความพรอมทางดานสาธารณูปโภคที่จําเปนตองการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และการพัก
อาศัย ไมวาจะเปนไฟฟา (ทั้งระบบไฟฟาหลักและไฟสํารอง) ระบบประปา ระบบสื่อสาร ระบบจัดการน้ําเสีย
และของเสียอื่น
ตองมีการเก็บบันทึกขอมูลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณวิทยุคมนาคมที่ใชสําหรับติดตั้ง ณ สถานี
วิทยุคมนาคมนั้น ไมวาจะเปนชนิดของสายอากาศ ความยาวและชนิดของสายนําสัญญาณ ชนิดของขั้วตอ การ
ตอพวง ขอมูลอัตราขยายและรูปแบบการแพรกระจายคลื่นของสายอากาศ และรายละเอียดทางไฟฟาตาง ๆ
ตองติดตั้งสายอากาศตามขอกําหนดที่ผูผลิตระบุ เนื่องจากอาจมีผลตอการทํางานของสายอากาศได
และคากําลังขาเขาตองไมเกินคาที่สายอากาศจะรับได
ควรใชสายนําสัญญาณแบบมีเปลือกหุมที่ปองกันการรบกวนไดดี (shielded) เพื่อปองกันไมใหเกิดการ
แพรคลื่นที่ไมตองการไปยังสายเคเบิลอื่น และควรทําเครื่องหมายเพื่อระบุวาสายใดใชสําหรับขั้วตอใด เพื่อ
ปองกันการสลับสายโดยไมตั้งใจ
ควรใชขั้วตอที่แนะนําหรือระบุโดยผูผลิตสาย และควรปดหัวขั้วตอและเอาเทปพันสาย เพื่อปองกัน
น้ําซึมเขาสาย ทั้งนี้ หากมีการตอสายลงดิน (earthing) ควรตอที่บริเวณหัวสายบนเสาอากาศ และปลายสาย
ตรงใตเสาอากาศ
ในกรณีที่ตองทําสายใหโคงงอ ควรระมัดระวังไมใหเกินคาที่กําหนดไวโดยผูผลิต เพราะอาจเกิดความ
เสียหายตอสายได
ในกรณี ที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง เครื่ อ งส ง หลายตั ว หรื อ เครื่ อ งรั บ หลายตั ว ทํ า ให จํ า เป น ต อ งใช อุ ป กรณ ก รอง
สัญญาณ (filter) หรืออุปกรณมัลติเพล็กซ (multiplexer) ตองใชความระมัดระวังในการติดตั้งใหตรงกับความถี่ที่
ตองการและขั้วตอที่มีอยู
หากมีการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นรวมดวยที่สถานีวิทยุคมนาคมนั้น ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวของโดยเครงครัด ทั้งนี้ ถาเปนไปได ควรจะติดปายแสดงวาเปนของใคร ใชในกิจการใดไวดวย
ในการลงสายดินนั้น ควรทําใหแนใจวา คาความตานทานตองนอยกวา 10 โอหม และควรมีคาเทากัน
หรือใกลเคียงกันทั่วทั้งบริเวณสถานี
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ถามีปญหาเรื่องการลงสายดิน แลวสงผลใหคาความตานทานไมเทากันและเกิดกระแสไฟฟาวิ่งผาน
สายเคเบิลที่ใชงาน อาจจําเปนตองใช isolation transformer หรือเสนใยนําแสง เพื่อแกปญหาดังกลาว
สายอากาศที่ติดตั้งอยูบนที่สูงตองมีอุปกรณปองกันฟาผาดวย
2.3

การบริหารจัดการสถานีวิทยุคมนาคม
ควรมีผูรับผิดชอบโดยตรงตอสถานีวิทยุคมนาคมที่ไดตั้งขึ้นมา (ในหนวยงานนั้น ๆ) โดยเฉพาะในกรณี
ที่สถานีวิทยุคมนาคมนั้น เปนสถานีที่ใชรวมกันหลายหนวยงาน
ควรมี ก ารจั ด การระบบเอกสารสํ า หรั บ สถานี วิ ท ยุ ค มนาคมที่ เ หมาะสม ซึ่ ง อย า งน อ ยต อ งระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม และผูรับผิดชอบในกรณีที่จําเปนตองติดตอ
ประสานงานนั้น
ควรมีผูซึ่งทําหนาที่ site manager หรือ project manager เพื่อดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม และการบํารุงรักษาสถานีในภาพรวม
สถานีวิทยุคมนาคมที่ตั้งตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีใชบังคับในขณะนั้นใหครบถวน ถูกตองสมบูรณ
ในกรณี ที่หมดความจํา เป นที่จ ะใชง านสถานีวิท ยุค มนาคมนั้นแลว ควรแจง ยกเลิกใบอนุญาตวิท ยุ
คมนาคมที่เกี่ยวของดวย
2.4

การใชงานและการบํารุงรักษา
ผูเกี่ยวของตองรวมกันดําเนินการเพื่อใหการใชงานสถานีวิทยุคมนาคมเปนไปอยางเต็มประสิทธิภาพ
รวมถึงการบํารุงรักษาเปนระยะตามที่กําหนดไว
ผูรับผิดชอบตองดําเนินการเพื่อใหแนใจวา มีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ และจัดการเรื่องความ
ปลอดภัยในระหวางการใชงานและการบํารุงรักษาสถานี
ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กทช. เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางการกํากับดูแลความปลอดภัย
อยางเครงครัด ซึ่งอาจประกอบดวย
 การกําหนดหนาที่และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
 การประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา และการเก็บขอมูลหลักฐาน
 การติดปายคําเตือน และการจํากัดเขตพื้นที่การเขาถึง
 การจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
 การควบคุมระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาใหอยูในเกณฑปลอดภัยอยูเสมอ ทั้งในกรณีของบุคคล
ทั่วไป และคนทํางาน
ในกรณีที่คนทํางานไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาอยูในเกณฑที่อาจไมปลอดภัย จําเปนตองมีการตรวจ
รางกายทางการแพทย และมีมาตรการบรรเทาผลกระทบอื่น ๆ ดวย
ควรมี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภัย ในบริเ วณพื้ นที่ ส ถานีที่ เ คร งครั ด โดยเฉพาะในบริ เ วณที่อ าจเกิ ด
อันตราย ซึ่งอาจใชการลอมรั้ว หรือกั้นประตู/มีทางเขา และติดปายคําเตือนที่เหมาะสม
ในกรณีที่มีการใชเครื่องจักรกลขนาดใหญ ควรมีปายคําเตือนเมื่อเกิดเสียงดังและมีพื้นที่ที่มีความรอน
ควรมีการจัดเก็บวัสดุที่ติดไฟไดงาย เชน น้ํามันเชื้อเพลิง ไวในสถานที่ปลอดภัย รวมทั้งมีอุปกรณ
ดับเพลิงที่จําเปน
ในสวนของความปลอดภัยทางไฟฟานั้น ควรดําเนินการดังตอไปนี้
 ควรมีระบบปองกันไฟฟาลัดวงจรที่เหมาะสม
 สายเคเบิลหรือสายไฟฟาตาง ๆ ควรจะไดรับการตรวจสอบเปนระยะ ๆ
 การติดตั้งอุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวของ ควรเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เหมาะสม
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 การติดตั้งเครื่องสงวิทยุ ตองดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งขอกําหนดสวนใหญจะมี
ในเอกสารแสดงรายละเอียดทางวิชาการของเครื่องสงวิทยุหรืออุปกรณวิทยุนั้นอยูแลว
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยการบํารุงรักษา มีดังนี้
 ควรมีการตรวจสอบระบบปองกันฟาผา และระบบการตอสายดินเปนระยะ ตามที่กําหนดไวใน
แผนการบํารุงรักษาสําหรับสถานีนั้น
 ควรนําขอเสนอแนะวาดวยการบํารุงรักษาสายอากาศตามที่ผูผลิตระบุไว มาเปนสวนหนึ่งของ
แผนการบํ า รุ ง รั ก ษา และในบางกรณี อาจจํ า เป น ต อ งลดกํ า ลั ง ส ง ของสถานี ใ นระหว า งการ
บํารุงรักษาดวย
 ควรตรวจเช็คขั้วตอของสายอากาศและสายนําสัญญาณเปนระยะวามีความเสียหาย ผุกรอนหรือไม
อยางไร
 ควรมีมาตรการปองกันไมใหสวนประกอบของเสา โครงสราง และสายอากาศตาง ๆ เปนสนิม
หรือผุกรอน
 ควรทดสอบระบบแหลงจายไฟฟาสํารองเปนระยะ เพื่อใหแนใจวาสามารถรองรับคาโหลดสูงสุดที่
ระบุไวได
 ควรมีมาตรการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ และระบบกันน้ํารั่วซึมที่มีใชงานอยูเปนระยะ
 หากมีรั้วหรือถนนทางเขามาในบริเวณสถานีวิทยุคมนาคม ควรมีการตรวจสอบใหอยูในสภาพดี
ตลอดเวลา และอาจจําเปนตองมีมาตรการพิเศษ เพื่อปองกันสัตว หนู แมลงเขามาในบริเวณ
อาคาร หรือบริเวณสถานีดวย
2.5 ปญหาการรบกวนทางวิทยุ
การรบกวนที่เกิดขึ้นทางภาคเครื่องสง มักเกิดได 3 ลักษณะ คือ
 สัญญาณรบกวน (noise) และการแพรแปลกปลอม ที่เกิดจากตัวเครื่องสงเอง
 ผลจากการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation) ซึ่งเกิดจากเครื่องสงหลายตัว ผสมคลื่นซึ่งกัน
และกันโดยไมไดตั้งใจ
 ผลจากการมอดูเลตระหวางกันซึ่งเกิดจากการที่อุปกรณบางตัวทํางานแบบไมเปนเชิงเสน (nonlinear)
ดังนั้น ควรจะตองมีการทําใหเครื่องสงมีความสามารถในการแยกแยะทางวิทยุออกจากกัน (isolation)
ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี เชน
 การใช ferrite circulator ที่สามารถใหคา isolation ไดประมาณ 20 – 40 dB
 การใช cavity resonator หรือ bandpass filter
 การใช notch filter ที่สามารถลดทอนสัญญาณที่ไมตองการไดประมาณ 15 – 30 dB
 การใช hybrid couplers ซึ่งเปนอุปกรณที่มีขั้วตอ 4 ขั้ว และใชตอรวมกับเครื่องสงสองเครื่องเขา
ดวยกัน จะชวยเพิ่มคา isolation ไดประมาณ 30 – 40 dB
 การใช multicoupling schemes ซึ่งมักใชในกรณีที่ตอเครื่องสงหลายเครื่องเขากับสายอากาศ
โดยทั่วไปแลว การจัดวางสายอากาศใหอยูเหนือกันในแนวตั้ง ก็จะทําใหมีคา isolation เพิ่มขึ้นไดถึง 30 dB
ในสวนของสายอากาศนั้น โดยทั่วไปแลว สิ่งที่มีผลกระทบตอคุณสมบัติการแผคลื่นของสายอากาศ คือ
การจัดวางแยกกันทั้งทางดานปริภูมิและทางดานกายภาพ จึงควรพิจารณาในเรื่องดังกลาวดวยในการเลือกที่ตั้ง
สถานี เพื่อใหสายอากาศมีคุณสมบัติตามที่ตองการ หรือตามที่ระบุไวในเอกสารแสดงรายละเอียดทางวิชาการ
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สายอากาศแบบแพร ก ระจายรอบทิ ศ ทาง (omnidirectional) เช น สายอากาศไดโพล ส ว นใหญ จ ะ
แพรกระจายคลื่นรอบทิศทางได ก็ตอเมื่อติดตั้งอยูบนสุดของเสาหรือโครงสราง หากติดตั้งอยูทางดานขาง จะ
ทําใหเกิดกระแสไฟฟาไหลเวียนในตัวเสาหรือโครงสรางซึ่งเปนโลหะ และทําใหรูปแบบการแพรกระจายคลื่น
เปลี่ยนแปลงไป
สายอากาศแบบมีทิศทาง (directional) จะไมคอยเกิดปญหาดังกลาว แตควรพิจารณาติดตั้งสายอากาศ
ใหอยูหางจากเสาหรือโครงสรางอยางนอย 1 ความยาวคลื่น เพื่อใหมีคา VSWR ที่ดี นอกจากนั้น การติดตั้ง
สายอากาศอยูใกลกับเสาหรือโครงสรางมากเกินไป จะทําใหอัตราขยายสายอากาศในสวนของ forward gain
ลดลง ในขณะที่ side lobe/back lobe จะมีคามากขึ้น
ในกิจการวิทยุคมนาคมบางกิจการ เชน กิจการประจําที่ในยานความถี่ไมโครเวฟ อาจจําเปนตอง
พิจารณาขอมูลเกี่ยวกับ cross-polar protection ระหวาง vertical polarization กับ horizontal polarization ดวย
โดยพิจารณาจากคา cross-polar discrimination (CPD) ของสายอากาศนั้น (มีคาตั้งแต 10-40 dB)
ประกอบการติดตั้งสายอากาศดวย โดยขอบกพรองที่พบเห็นโดยทั่วไป คือ การจัดวางโพลาไรเซชันไมตรงกัน
ระหวางเครื่องสงกับเครื่องรับ หรือการเกิดกระแสไฟฟาสวนเกินที่ไหลเวียนในเสา/โครงสรางที่เปนโลหะ แลว
ทําใหเกิดโพลาไรเซชันในระนาบที่ไมตองการ
ควรประมาณคา VSWR ที่เหมาะสม (ประมาณ 1-1.5) โดยในกรณีของยานความถี่ VHF คา VSWR
จะขึ้นอยูกับวาสายอากาศอยูติดกับเสาหรือโครงสรางมากนอยแคไหน แตในยานความถี่ที่สูงขึ้น คา VSWR
มักจะเกิดจากการสะทอนกลับที่ขั้วตอ หรือ mismatch ในระบบการสงสัญญาณ
สภาพแวดลอมอาจสงผลกระทบตอปญหาการรบกวนทางวิทยุได เปนตนวา
 การผุกรอนหรือเปนสนิมอาจทําใหขั้วตอมีคุณสมบัติไมเปนเชิงเสน แลวทําใหมีผลจากการมอดูเลต
ระหวางกันเกิดขึ้นได หรือทําใหคาความตานทานเปลี่ยนไป แลวสงผลใหคา VSWR เปลี่ยนไป
ดวย
 การที่ มี น้ํ า ซึ ม เข า ไปในสายนํ า สั ญ ญาณอาจทํ า ให ค า permittivity เปลี่ ย นไป และส ง ผลให ค า
VSWR เปลี่ยนไปดวย
 การเกิดแผนดินไหวอาจทําใหเกิดการเสียดสีหรือทรุดตัวของโครงสรางและอาจกอใหเกิดอันตราย
กับสถานีที่ติดตั้งไปแลวได
การรบกวนที่เกิดขึ้นทางภาคเครื่องรับ มีแนวทางแกไขดังนี้
 ในกรณีที่เกิด intermodulation/cross-modulation/blocking ในเครื่องรับซึ่งมีสาเหตุจากสัญญาณที่
มีความแรงมากเขามารบกวนใหหาทางเลี่ยงสภาพแวดลอมเชนนั้น หรืออาจใช isolation สําหรับ
เครื่องรับหลาย ๆ ตัว ซึ่ง 20 dB ก็นาจะเพียงพอ
 เพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด blocking/intermodulation/desentitization ระหว า งเครื่ อ งรั บ ที่ อ ยู ใ กล กั บ
เครื่องสง อาจใช filters หรือเลือกการติดตั้งที่ลดอาการดังกลาว
 ในกรณี ที่ มี เ ครื่ อ งรั บ หลายเครื่ อ งอยู ใ นบริ เ วณสถานี เ ดี ย วกั น และรั บ ความถี่ ที่ เ หมื อ นกั น หรื อ
ใกลเคียงกัน อาจจําเปนตองใช multicouplers เพื่อชวยในการแยกแยะสัญญาณ และใช low-noise
amplifier เพื่อชวยเพิ่มคาอัตราสัญญาณตอสัญญาณรบกวน (SNR) ใหดีขึ้น
 ควรพิจารณาการรบกวนที่อาจเกิดจากแหลงอื่น เชน case radiation ดวย
ในสวนของการประสานงานความถี่นั้น ควรดําเนินการโดยใชหลักการดังนี้
 การขออนุญาตใชความถี่วิทยุและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมควรดําเนินการกอนที่จะมีการตั้งสถานี
จริง
แนวทางปฏิบัติสําหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

Revised 21/07/08

- 11 -

 ตองดําเนินการประสานงานความถี่ที่จําเปนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
 ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเทคนิค
ของสถานีวิทยุคมนาคม จะตองแจง กทช. ใหทราบและเห็นชอบทุกครั้ง
ในกรณีที่มีการรบกวนทางวิทยุเกิดขึ้น จําเปนตองมีผูรับผิดชอบในการแกไขปญหาดังกลาวใหลุลวงไป
โดยตองพิจารณาหาสาเหตุของการรบกวนนั้น และหาวิธีทางแกไขที่อาจแตกตางกันไป
2.6 การพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใหมอาจจําเปนตองจัดทํารายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (environment
impact assessment - EIA) ขึ้นอยูกับสภาพการณแวดลอมในการตั้งสถานีนั้น โดยเฉพาะในกรณีของการตั้ง
สถานีในพื้นที่ออนไหวทางสิ่งแวดลอม หรือพื้นที่ชุมชนหนาแนน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อาจแบงไดเปน 5 สวนใหญ ๆ คือ
 ทางดานกายภาพ เชน การทรุดตัวของพื้นดินหรือการพังทลายของผิวดิน การปนเปอนแหลงน้ํา เปนตน
 ทางดานชีวภาพ เชน ผลกระทบตอพันธุสัตวและพันธุพืชในบริเวณที่จะตั้งสถานี ซึ่งอาจจําเปนตอง
ประเมินผลกระทบโดยผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ รวมทั้งในกรณีที่เปนสัตวปาและพันธพืชหายากซึ่งมี
กฎหมายหรือกฎระเบียบกําหนดไว ทั้งนี้ หากสถานีที่จะตั้งอยูในบริเวณปาสงวนแหงชาติ อุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตพื้นที่อนุรักษอื่น ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
กอน
 ทางดานสังคม เชน
- ความปลอดภัย ซึ่งกลาวไวแลวกอนหนานี้
- ความสวยงามดานภูมิทัศน โดยอาจแกไขไดโดยพิจารณาเลือกสายอากาศและจัดวางสายอากาศใน
รูปแบบที่สมดุล ไมใหมากจนเกินงาม การเลือกใชโครงสรางที่ดูดีมากกวา การเลือกใชวัสดุ สี หรือ
เลือกแบบการกอสรางอาคารสถานี ใหเหมาะสม และการตกแตงปรับปรุงภูมิทัศนรอบ ๆ บริเวณ
โดยใชตนไมเพิ่มมากขึ้น
- การบดบังพื้นที่หรืออาคารใกลเคียง โดยเฉพาะในกรณีที่โครงสรางมีขนาดใหญ
- ควรหลีกเลี่ยงหรือใชความระมัดระวังเปนพิเศษ สําหรับการตั้งสถานีในบริเวณสถานที่มีความสําคัญ
ทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี และมานุษยวิทยา
 ผลกระทบในขณะกอสราง เชน จากการปรับพื้นที่กอนสรางสถานี รวมถึงการตัดตนไม การถมดิน
การสรางถนนหรือทางเขาไปในบริเวณกอสราง เสียงรบกวน ฝุนผง และการกําจัดขยะของเสีย
 ผลกระทบในขณะใชงาน เชน เสียงรบกวนจากเครื่องจักรกลบางประเภท แหลงกําเนิดไฟฟาสํารอง
แบบใชน้ํามันดีเซล ซึ่งจะมีเสียงดังมาก และการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่สถานีไมใหมีการ
บุกรุกเขามา หลีกเลี่ยงไมใหผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาเกินเกณฑที่กําหนด และปองกันอุปกรณราคา
แพงถูกขโมยหรือทําลาย
เนื่องจากพื้นที่บางสวนของประเทศไทย อาจมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เชน ดินถลม อุทกภัย วาตภัย
แผ น ดิ น ไหว หรื อ การกั ด เซาะของน้ํ า เค็ ม ดั ง นั้ น ผู ป ระสงค จ ะตั้ ง สถานี ใ นบริ เ วณที่ มี ค วามเสี่ ย งดั ง กล า ว
จําเปนตองศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกอนตั้งสถานี และหามาตรการหรือวิธีการที่จะปองกันหรือบรรเทาผลกระทบ
จากความเสี่ยงดังกลาวดวย
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2.7 การแกไขปญหาการรบกวน
เนื่องจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจําเปนตองมีการใชความถี่วิทยุ ดังนั้น อาจมีความเปนไปไดที่จะเกิด
การรบกวนระหวางเครื่องสง (หลายเครื่อง) ภายในสถานีเดียวกันเอง หรือระหวางสถานี ซึ่งควรแกไขปญหา
การรบกวนที่เกิดขึ้นโดยใชหลักการดังตอไปนี้
 ตองแนใจวาสถานีและอุปกรณมีมาตรฐานที่ดีพอตามหลักวิศวกรรม เชน มีการใช circulator สําหรับ
สายอากาศสงและรับแยกกัน เปนตน
 ตองยอมรับวา ในบางกรณี แมจะใชหลักวิศวกรรมที่ดีแลวก็ตาม ก็อาจเกิดการรบกวนเกิดขึ้นได โดย
ไมไดมีผูใดเปนฝายผิด
 ถาในกรณีที่มีสถานีตั้งใหม แลวเกิดการรบกวนขึ้น ผูที่รับผิดชอบสถานีที่ตั้งใหมนั้นอาจตองรับผิดชอบ
ต อ ค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น หากสถานี ที่ มี อ ยู เ ดิ ม สามารถแสดงให เ ห็ น ว า มี ม าตรฐานที่ ดี พ อตามหลั ก
วิศวกรรมแลว
 ควรรวมกันแกไขปญหา มิใชโยนภาระรับผิดใหแกสถานีที่ตั้งใหมเสมอ
 กระบวนการแกไขปญหาการรบกวน ควรมีขั้นตอนดังนี้
- กําหนดตัวผูรับผิดชอบในกรณีที่มีการรบกวนเกิดขึ้น (เชน อาจมอบหมายให site manager เปน
ผูรับผิดชอบ)
- ควรตรวจสอบสถานีที่ถูกรบกวนเบื้องตนกอน เพื่อตรวจทานวาอุปกรณที่ติดตั้งใชงานยังอยูใน
เกณฑที่กําหนดไว และมีมาตรฐานที่ดีพอ แลวจึงสํารวจตรวจหาแหลงกําเนิดการรบกวนวามาจาก
แหลงใดบาง
- หลังจากพบแหลงกําเนิดการรบกวนแลว ผูรับผิดชอบ (site manager) ควรติดตออีกฝายหนึ่ง เพื่อ
แจงใหทราบวามีการรบกวนเกิดขึ้นจากแหลงกําเนิดนั้น
- ผูรับผิดชอบแหลงกําเนิดการรบกวนตองตรวจสอบอุปกรณท่ีติดตั้งใชงาน วามีขอบกพรองหรือไม
อยางไร ซึ่งอาจตองตรวจทานโดยละเอียดรอบคอบ
- ทั้งสองฝายตองพยายามแกไขปญหารวมกัน โดยจําเปนตองใชความรูทางดานเทคนิคเปนหลัก
พอสมควร เพื่อจะไดหาขอยุติที่เปนที่พอใจของทั้งสองฝาย
- ในกรณี ที่ มี ข อ พิ พ าทเกิ ด ขึ้ น และกระบวนการแก ไ ขป ญ หาการรบกวนที่ ก ล า วมาข า งต น ต อ ง
หยุดชะงัก ไมไดผล ตองใชกลไกอื่นที่เหมาะสม เชน รองเรียนตอ กทช. หรือ ฟองเปนคดีความสู
ศาล เปนตน
2.8 การขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
ในการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในเขตบริเวณใกลกับสนามบิน ผูขออนุญาตจะตองตรวจสอบดู
วา สถานที่ในการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม อยูในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศหรือไม โดยสามารถตรวจสอบได
จากกรมการขนสงทางอากาศ หากสถานที่ติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอยูในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ใหผู
ยื่นขออนุญาตยื่นขออนุญาตกอสราง ณที่ทําการสนามบินนั้น ๆ และใหสงหลักฐานการอนุญาตใหกอสรางสงให
สํานักงาน กทช. พิจารณาอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตอไป
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3. แนวทางปฏิบัติเฉพาะดานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษย
3.1 กฎระเบียบที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจาก การใช เ ครื่ อ งวิ ท ยุ
คมนาคม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ไดกําหนดกฎระเบียบในการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม ไวสองฉบับดังนี้
1) มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม: ขีดจํากัดและ
วิธีการวัดสําหรับการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาในยานความถี่วิทยุ 9 kHz – 300 GHz (กทช. มท. 50012550) ซึ่งกําหนดขีดจํากัด (limits) และวิธีการวัด (methods of measurement) สําหรับการไดรับคลื่น
แมเหล็กไฟฟาของมนุษย จากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมในยานความถี่วิทยุ 9 kHz – 300 GHz เพื่อลด
ผลกระทบและปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษยจากการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่แผจาก
เครื่องวิทยุคมนาคม
2) หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม ซึ่งกําหนดหลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่อง
วิทยุคมนาคม ใหสอดคลองเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
3.2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกํากับดูแลความปลอดภัย
สถานี วิ ท ยุ ค มนาคมที่ มี ลั ก ษณะเป น การติ ด ตั้ ง แบบอยู กั บ ที่ ถ าวร และมี ก ารแผ ค ลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า
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
3.3 ผูรับผิดชอบการประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ ค มนาคม หรื อ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคม ที่
รับผิดชอบสถานีวิทยุคมนาคมนั้น เปนผูประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
3.4 กําหนดเวลาเริ่มใชบังคับกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย
กทช. กําหนดใหมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2550 เปนตนไป
อยางไรก็ตาม เพื่อใหผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของสามารถปรับตัวและเตรียมความพรอมในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความปลอดภัย และหลักเกณฑการกํากับดูแล กทช. ไดมีบทเฉพาะกาลอนุโลมใหมีระยะเวลา
เพื่อการปรับตัวและเตรียมความพรอม (transition period) โดยในกรณีของสถานีวิทยุคมนาคมที่ขอตั้งใหม ตอง
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ปฏิบัติตามหลักเกณฑตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป และกรณีของสถานีวิทยุคมนาคมที่ตั้งอยูเดิม
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2552 เปนตนไป
3.5 การประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคม
3.5.1 สถานีวิทยุคมนาคมที่จะตั้งขึ้นใหม
1) ผูประกอบการที่ประสงคจะตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จะตองจัดทําและสงขอมูลการวิเคราะห
ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคมนั้น และจะตองจัดทํารายงานการสํารวจและ/หรือ
วิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในบริเวณที่จะทําการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนั้นดวย เชน ระยะหางจากชุมชน
และสถานพยาบาล เปนตน เพื่อใชประกอบการพิจารณาใหอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
2) เพื่อประโยชนในการคุมครองความปลอดภัยของประชาชน ผูประกอบการ และผูที่ประสงค
จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จะตองทําความเขาใจกับประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณที่จะติดตั้งและบริเวณใกลเคียง
เพื่อสรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและปองกันความวิตกกังวลของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นได
3.5.2 สถานีวิทยุคมนาคมที่มีอยูเดิม
1) ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ ค มนาคมจะต อ งจั ด ทํ า รายงานความสอดคล อ งตาม
มาตรฐานเกี่ยวกับระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสถานีวิทยุคมนาคมนั้น และสงใหสํานักงาน กทช. เพื่อ
เก็บเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหสถานีวิทยุคมนาคมนั้น หากขอมูลการวิเคราะหปรากฏวาระดับการแผคลื่น
แมเหล็กไฟฟาเกินขีดจํากัดที่ กทช. กําหนด กทช. อาจสั่งการใหมีการแกไข ปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับ
ขี ด จํ า กั ด ของ กทช. รวมทั้ ง ให ดํ า เนิ น มาตรการบรรเทาผลกระทบที่ เ ป น รู ป ธรรมชั ด เจน เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห
ประชาชนเขาถึงได เชน การติดปายเตือน การลอมรั้ว เปนตน
2) ภายหลั ง จากที่ จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ความสอดคล อ งของสถานี วิ ท ยุ ค มนาคมและส ง ให
สํ า นั ก งาน กทช. แล ว หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะทางเทคนิ ค ของสถานี วิ ท ยุ ค มนาคมที่ มี ผ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลงของระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคมนั้น ใหผูไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมนั้น จัดทํารายงานเฉพาะสถานีวิทยุคมนาคมนั้น ๆ สงใหสํานักงาน กทช. ทราบภายใน 1 เดือน
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- 15 เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งติดตั้งอยูกับที่
และแผคลื่นบริเวณกวาง
เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทที่ 3
ตองประเมินระดับความแรง
สนามแมเหล็กไฟฟา
เปนการติดตั้งสถานีใหมหรือไม
ไมใช

จัดทําและสงขอมูลวิเคราะหระดับความแรง
สนามแมเหล็กไฟฟาของสถานี

ใช

จัดทําและสงขอมูลวิเคราะหระดับความแรง
สนามแมเหล็กไฟฟาของสถานี

ทําความเขาใจกับประชาชนที่อยู
ในบริเวณที่จะติดตั้งและบริเวณใกลเคียง


ติดปายคําเตือนหรือมีมาตรการบรรเทา
ผลกระทบเฉพาะในกรณีที่อาจกอใหเกิด
ความเสี่ยงในการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา
จัดทํารายงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางเทคนิคในภายหลัง

3.6 ระยะเวลาการรายงานความสอดคลองตามมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาจาก
สถานีวิทยุคมนาคม
หลังจากที่ผูประกอบการไดสงรายงานขอมูลความสอดคลองตามมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการแผคลื่น
แมเหล็กไฟฟาจากสถานีวิทยุคมนาคมใหกับสํานักงาน กทช. แลว หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเทคนิค
ของสถานีวิทยุคมนาคมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคม
นั้น ผูประกอบการจะตองจัดทํารายงานเฉพาะสถานีวิทยุคมนาคมนั้นๆ สงใหสํานักงาน กทช. ทราบภายใน 1
เดือน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเทคนิคดังกลาว
3.7 มาตรการบรรเทาผลกระทบ
ผูประกอบการจะตองติดปายคําเตือนในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาเกิณเกณฑ
ที่กําหนด หรือมีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เปนรูปธรรมชัดเจนตามความเหมาะสม เพื่อปองกันไมใหมีการ
เขาถึงบริเวณดังกลาวโดยงาย เฉพาะในกรณีที่ขอมูลการวิเคราะหหรือการวัดระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ของสถานีวิทยุคมนาคมนั้นบงชี้วาอาจเกิดบริเวณที่มีความเสี่ยงในการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา
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ขั้นตอนการพิจารณาพื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงในการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา สรุปไดดังนี้
1) คํานวณระยะหางต่ําสุดจากสายอากาศของสถานีวิทยุคมนาคมถึงจุดสังเกตการณ (โดยใชระยะสูง
กวาพื้นระนาบ 1.5 เมตรแทนระดับศีรษะของมนุษย) จากสูตรการคํานวณที่ระบุไวในหลักเกณฑ
ตัวอยางจุดสังเกตการณไดแก บริเวณพื้นที่ใตสถานีฐาน บริเวณดาดฟาที่มีการตั้งสถานีฐาน และ
บริเวณตึกอาคารที่อยูหนาสายอากาศของสถานีฐาน เปนตน
2) ในกรณีที่คาที่คํานวณไดนอยกวาคาที่มากกวาระหวาง 3λ หรือ 2D2/λ (D คือ ขนาดใหญที่สุดของ
สายอากาศ และ λ คือความยาวคลื่น ) ผูประกอบการจะต องคํ านวณระดั บความแรงของการแผ คลื่ น
แม เ หล็ ก ไฟฟ า โดยใช แ บบจํ า ลองอื่ น ๆ ที่ ส ะท อ นความเป น จริ ง มากขึ้ น หรื อ ทํ า การวั ด ความแรงของ
สนามแมเหล็กไฟฟาโดยตรง ในขณะที่สถานีอยูในสภาวะทํางาน
3) ติดปายคําเตือนหรือมีมาตรการบรรเทาผลกระทบตามความเหมาะสม เพื่อปองกันไมใหมีการเขาถึง
บริเวณที่อาจเกิดความเสี่ยงดังกลาวโดยงาย
เขตพื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงอาจแบงออกไดตามระดับความแรงของการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดเปน
 เขตสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน (Occupational zone) คือเขตที่ระดับการแผ
คลื่นแมเหล็กไฟฟามีคาต่ํากวาขีดจํากัดเฉพาะสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน
 เขตเกินขีดกําหนด (Exceedance zone) คือเขตที่ระดับการแผคลื่นแมเหล็ก ไฟฟามีคาสูงกวาขีดจํากัด
ทั้งสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน และกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป
3.8 วิธีการประเมินระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟา
ผูประกอบการสามารถประเมินระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟาไดทั้งโดยการวิเคราะหทางทฤษฎี
ตามลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม หรือโดยการวัดความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟาโดยตรง
ในขณะที่สถานีอยูในสภาวะทํางาน โดยใชวิธีการวัดที่กําหนดในมาตรฐานความปลอดภัยหรือที่เทียบเทา เชน
IEC 61566, ANSI/IEEE C.95.3, ITU-T K.52 หรือ ITU-T K.61
3.9 วิธีการประเมิน
 การประเมินทางทฤษฎี อธิบายรายละเอียดในบทที่ 4
 การประเมินโดยวิธีการวัด อธิบายรายละเอียดในบทที่ 5
3.10 การบรรเทาผลกระทบ
 เครื่องหมายแสดงระดับความปลอดภัยจากการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา อธิบายรายละเอียดในบทที่
6
 มาตรการบรรเทาผลกระทบอื่น รายละเอียดในภาคผนวก ง
3.11 การรายงาน
 รูปแบบแสดงการรายงานแสดงในภาคผนวก จ
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4. การประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยการวิเคราะหทางทฤษฎี
4.1 แบบจําลองการแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Point source model)
4.1.1 ลักษณะทั่วไป
แบบจําลองของแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนแบบจําลองที่งายแตนํามาใชไดผลในการ
คํานวณหาระดับอางอิง ภายใตขอสมมติฐานสายอากาศเปนแหลงกําเนิดคลื่นจุดเดียว สนามไฟฟาจะแผ
พลังงานออกจากจุดศูนยกลางของสายอากาศ ความเที่ยงตรงของรูปแบบนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่ของบริเวณสนามและ
อัตราขยายสายอากาศ โดยมีการกําหนดรูปแบบพื้นที่ของสนามแตกตางกันไป ซึ่งรูปแบบนี้เหมาะสมกับสนาม
ระยะไกล (far-field) เมื่อระยะทางจากสายอากาศมีคามากกวา

dr = max(3λ, 2D2/λ)

(4.1)

เมื่อ
dr – ระยะหางระหวางสายอากาศสงและจุดสังเกตการณ
D – ขนาดสูงสุดของสายอากาศ
(ในวิทยุคมนาคมและการกระจายเสียงมักเปนขนาดใน
แนวตั้งของสายอากาศสงหรือเสนผานศูนยกลางของตัวสะทอน)
λ - ความยาวคลื่น
ในบริเวณสนามระยะไกล (far-field) มีความสัมพันธระหวางความแรงของสนามไฟฟา (E) ความแรงของ
สนามแมเหล็ก (H) ความหนาแนนกําลัง (S) ซึ่งเปนคลื่นระนาบกําหนดไดโดย
S eq =

P ⋅ Gi
P ⋅ Gi 2
EIRP
E2
2
(
θ
,
φ
)
(
θ
,
φ
)
(
φ
)
(
θ
)
G
=
F
=
H
V
=
= H 2 ⋅ Z0
i
2
2
2
4π R
4π R
4π R
Z0

(4.2)

โดยที่
S
EIRP
R
P
Gi(θ,φ)

–
–
-

Gi
F(θ,φ) H(φ)
V(θ)
E
H
Z0

-

ความหนาแนนกําลัง (W/m2) ในทิศทางทีพ่ ิจารณา
equivalent isotropically radiated power (W)
ระยะหางจาก radiation source
กําลังเฉลี่ย (W) ที่ปอนใหกับ radiation source (สายอากาศสง)
อัตราขยายของสายอากาศในทิศทางที่เกี่ยวของ (ϕ - azimuth angle, θ -elevation angle),
โดยเทียบกับ isotropic radiator
อัตราขยายสูงสุดของสายอากาศสง เมื่อเทียบกับ an isotropic radiator
อัตราขยายเชิงตัวเลขของสายอากาศ (normalized gain), φ - azimuth angle,
θ - elevation angle
horizontal radiation pattern (HRP)
vertical radiation pattern (VRP)
electric field strength (V/m)
magnetic field strength (A/m)
free space wave impedance = 120π ≈ 377 (Ω).

กําลังสงในสมการ คือกําลังสงเฉลี่ยไมใชกาํ ลังสงตามที่ระบุไวที่เครื่องสง (nominal rated power) ในทุก
กรณี ตารางที่ 4.3 แสดงขอมูลเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์แปลงกําลังสง (conversion factor) ที่ใชทั่วไปในกิจการ
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โทรคมนาคม และกําลังสงของเครื่องสงจะตองกําหนดไวที่คาสูงสุดที่เครื่องสงสามารถทําได นั่นหมายความวา
ทุกชองความถีส่ ามารถสงที่กาํ ลังสงสูงสุดเทากัน
ตารางที่ 4.1 แสดงคาสัมประสิทธิ์แปลงกําลังสง (Conversion Factor) สําหรับกิจการโทรคมนาคมแตละ
กิจการ

Type of service

Conversion factor
nominal (rated) / mean (average)
transmitter power

GSM, CDMA, UMTS, DECT, TETRA

1.0

AM DSB (modulation depth = 0,7)

1.25

AM SSB

0.6

FM

1.0

TV PAL

0.7

TV NTSC

0.6

DVB-T, T-DAB, DRM, DVB-H, DMB

1.0

การแผพลังงานในสนามระยะใกล (near-field) ของแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาอยูใ นระดับ
ต่ํากวาหรือสูงกวาระดับที่กะไวขึ้นอยูกับทิศทางของรูปแบบการแผพลังงาน ในทิศทางที่มีการแผพลังงานมักจะมี
คาสูงกวาคาทีป่ ระมาณไวตามจริง และในทิศทางที่ไมมีการแผพลังงานในรูปแบบนี้จะมีคาต่ํากวาคาที่ตั้งไว
ในบริเวณสนามระยะใกลแบบจําลองนี้ไมควรนํามาใชเนื่องจากการแพรกระจายของ
สนามแมเหล็กไฟฟา หากไมทราบรูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศ ซึ่งอาจจะสมมุติ Gi = (θ , φ ) = 1 จะ
ทําใหการแผพลังงานสูงกวาที่ประมาณการไว คาที่ไดจากการประมาณการมีคาสูงมาก โดยเฉพาะสายอากาศที่
มีอัตราขยายสายอากาศที่สูงเหมือนกับสายอากาศของสถานีฐานของโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน
ตัวอยางที่ 4.1 GSM base station-รูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศ
อัตราขยายสายอากาศ (Transmitting antenna (panel) gain): 15.5 dBi
ความถี่วิทยุ (Frequency): 947.5 MHz
กําลังสง (Transmitter power): 25 วัตต
ความกวางลําคลื่นแนวตั้ง (Vertical beam width): 13°
ความสูงสายอากาศ : 35 เมตร สูงกวาระดับพื้นดิน
การสูญเสียรวม (Total attenuation): 2.32 dB
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รูปที่ 4.1 แสดงการกระจายความหนาแนนกําลังในฟงกชันของระยะทางสําหรับสถานีฐานของโทรศัพทเคลื่อนที่
ระบบ GSM 900: เสนสีน้ําเงินแสดงผลของการใชสายอากาศที่ใชงานจริงและเสนสีแดงแสดงผลของการใช
สายอากาศแผพลังงงานรอบทิศทาง

จากรูปที่ 4.1 ความหนาแนนกําลังมีรูปแบบการกระจายดังรูป สําหรับระบบ GSM 900 มีสองกรณีคือมี
ขอมูลรูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศและไมมีขอมูลการแผพลังงานของสายอากาศ โดยการคํานวณที่
ความสูงกวาระดับพื้นดิน 1.5 เมตร (ในบริเวณสนามระยะไกล)
จะเห็นไดวาถาสมมติ f (θ , φ ) = 1 ระดับความหนาแนนกําลังจะมีคาสูงกวาคาที่ประมาณการณไว

4.1.2 การประยุกตใชแบบจําลองการแพรกระจายคลื่นแบบ point-source model
แหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะไมคํานึงถึงขนาดของสายอากาศ อยางไรก็ตาม การหา
ขอบเขตของบริเวณสนามขนาดของสายอากาศจะถูกนํามาใช ขนาดของสายอากาศในกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุกระจายเสียงจะมีขนาดประมาณ 0.3 เมตร (สายอากาศของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่มีอัตราการ
ขยายสายอากาศต่ําหรือสายอากาศแบบพาราโบลิก) ถึง 30 เมตร (สายอากาศเครื่องสง FM หรือ UHF TV)
หรือในการวัดที่เกี่ยวของ จาก λ / 4 ถึง 40λ ซึ่งความสามารถของรูปแบบนี้มขี อจํากัด ผลของการคํานวณจะ
มีคาแนนอน ถาระยะทางระหวางจุดสังเกตการณมีคาอยางนอยอยูในบริเวณสนามระยะไกล ซึ่งเปนขอจํากัด
ของแบบจําลองนี้และขอมูลที่สําคัญคือขอมูลเกี่ยวกับสายอากาศ
ตัวอยางที่ 4.2 สถานีฐานโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ GSM900 (มีอัตราขยายสายอากาศสูง)-เปรียบเทียบผลของ
การใชวิธีการประเมินความสอดคลอง ในบริเวณสนามระยะไกล
อัตราขยายสายอากาศ (Transmitting antenna (panel) gain): 14.49 dBi
ความถี่วิทยุ (Frequency) : 947.5 MHz
กําลังสง (Transmitter power): 50 วัตต
EIRPmax = 820.4 วัตต
ความกวางลําคลื่นแนวตั้ง (Vertical beam width): 13°
ขนาดของสายอากาศ : 1.2 เมตร
การสูญเสียรวม (Total attenuation) : 2.35 dB
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รูปที่ 4.2 แสดงการกระจายความหนาแนนกําลังของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ GSM900 (ขนาดสายอากาศ 1.2
เมตร) ในฟงกชันของระยะทางที่ความสูง 1.5 เมตร MoM – เสนสีน้ําเงิน, point source (HRP with VRP) –
เสนสีแดง และ point source (3D radiation pattern) – เสนสีเขียว.

ตัวอยางที่ 4.3 สถานีฐานโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ GSM900 (มีอัตราขยายสายอากาศสูง)-เปรียบเทียบผลของ
วิธีการวัดที่แตกตางกันของการประเมินความสอดคลอง การแผพลังงานในบริเวณสนามระยะไกล
อัตราขยายสายอากาศ (Antenna panel) : 14.49 dBi

ความกวางลําคลื่นหลักแนวตั้ง : 13°

ความสูงสายอากาศ: 35 เมตรเหนือระดับพื้นดิน

ความถี่วิทยุ: 947.5 MHz

กําลังสง: 50 วัตต

EIRPmax: 820.4 W

ขนาดของสายอากาศ (size): 1.2 m

การสูญเสียรวม (Total attenuation): 2.35 dB
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รูปที่ 4.3 แสดงการกระจายความหนาแนนกําลังของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ GSM900 ในฟงกชันของ
ระยะทางที่ความสูงเสาอากาศ 32 เมตร เหนือระดับพื้นดิน MoM – เสนสีน้ําเงิน, point source
(HRP with VRP) – เสนสีแดง, and point source (3D radiation pattern) – เสนสีเขียว

ในกรณีที่อัตราขยายสายอากาศมีคาสูง (20 dBi เปนคาที่สูงสุดที่นํามาใชในทางปฏิบัติยกเวน
สายอากาศสําหรับการถายทอดสัญญาณ) ซึ่งจะทําใหทิศทางการแผพลังงานมีขนาดใหญขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบการกระจายความหนาแนนกําลังที่คํานวณที่ความสูง 1.5 เมตร สูงกวาระดับ
พื้นดิน (ในบริเวณสนามระยะไกล) ผลที่ไดจะมีคาเกือบเหมือนกันยากที่จะสังเกตเห็นได
ที่ความสูง 32 เมตร สูงกวาระดับพื้นดิน (ในสวนของการแผพลังงานในบริเวณสนามระยะใกล
และบริเวณสนามระยะไกล) ระดับของความหนาแนนกําลังจะไมเหมือนกันจนถึงที่ระยะทาง 13 เมตร ซึ่งแสดง
ถึงแหลงกําเนินคลื่นแมเหล็กไฟฟามีคาต่ํากวาคาจริง
ในสองตัวอยางที่ผานมาไมมีความแตกตางผลของการใช HRP กับ VRP และการแผพลังงานแบบ
3 มิติ ในโมเดลของแหลงกําเนินคลื่นแมเหล็กไฟฟาในบริเวณสนามระยะใกลมีบางสวนเทานั้นที่มีความแมนยํา
ดังนั้น จะตองกําหนดระยะทางต่ําสุด (minimum distance) ในโมเดลนี้จากสมการ
d m = 0.6* D 2 / λ
dm

(4.3)

คือระยะทางต่ําสุดจากแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา

4.2 การประเมินความสอดคลองการไดรบั คลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยใชซอฟตแวร EMF-estimator
EMF-estimator
เปนซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนวิธีการประเมินความสอดคลองการไดรับคลื่น
แมเหล็กไฟฟาตามรายละเอียดในขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ITU-T Recommendation
K.70 [4] เพื่อใชในการประมาณระดับการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาสะสม (cumulative exposure) ในบริเวณรอบ ๆ
สถานีวิทยุคมนาคม ในกรณีทมี่ ีระบบการทํางานทีแ่ ตกตางกันและใชความถี่วิทยุแตกตางกัน
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4.2.1 ลักษณะโดยทั่วไปของซอฟตแวร EMF-estimator
EMF-estimator เปนซอฟตแวรที่ใชไดกับแบบจําลองการแพรกระจายคลื่นแบบ point source และ
ลักษณะการแผพลังงานของสายอากาศทีเ่ ต็มรูปแบบ 3 มิติตามรูปแบบของ F (θ , φ ) (ในฟงกชันของแนว
ระนาบและมุมเงย) หรือแสดงอยูในรูปของการแผพลังงานในแนวระนาบและแนวตั้งในรูปของ HRP(φ ) และ
VRP (θ ) ความนาเชื่อถือของการคํานวณจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับโมเดลที่ใชพื้นที่ที่ใชในการสังเกตการณ
ขอมูลของสายอากาศและความถีท่ ี่ใชงาน
โดยทั่วไป ผลของการคํานวณเหมาะกับพื้นที่บริเวณสนามระยะไกลและพื้นที่สวนใหญของการแผ
พลังงานในบริเวณสนามระยะใกล ขึ้นอยูกับทิศทาง และการคาดการณการแผพลังงานที่มีระดับต่ํากวาหรือสูง
กวาในพื้นที่บริเวณระยะใกล EMF-estimator จะไมใชในการคํานวณบริเวณสนามใกลชนิดรีแอกทีฟ เนื่องจาก
เปนโมเดลที่งายใชสาํ หรับหาคาจริงของการกระจายคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา ในพื้นที่ใกลกับสายอากาศมากๆ ไม
สามารถวิเคราะหได โดยใชซอรฟแวร EMF-estimator
การคํานวณจะมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้นหากมีขอมูลแบบการแผพลังงานของสายอากาศทีน่ ํามาใช
อยางละเอียด ตามฟงกชันของ F (θ , φ ) ซึ่งคาที่ใชสําหรับการประมาณการประกอบดวยแบบการแผพลังงาน
แนวระนาบและแบบการแผพลังงานแนวตั้ง HRP(φ ) และ VRP(θ ) ที่นํามาใช การมีขอมูลแบบการแผ
พลังงานสายอากาศจะทําใหทราบอัตราการขยายสายอากาศ
ในซอรฟแวร EMF-estimator จะมีตัวอยางแบบการแผพลังงานของสายอากาศซึ่งเปนสายอากาศที่
ใชในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง อยางไรก็ตาม แบบการแผพลังงานของสายอากาศเปน
คาที่ใชในการคํานวณและการประมาณการ เทานั้น ซึ่งในตามเปนจริงระดับการแผพลังงานจะต่ํากวาขีดจํากัด
ดังนั้น การประมาณการก็เพียงพอแลว
ขอมูลที่ปอนในซอรฟแวร
EMF-estimator
ประกอบดวยความถี่วิทยุใชงานและขนาดของ
สายอากาศ
The EMF-estimator จะใชสําหรับการหาคา:
• ความแรงสนามไฟฟา (electric field strength)
• ความแรงสนามแมเหล็ก (magnetic field strength)
• ความหนาแนนฟลักซกําลังสมมูล (the equivalent plane-wave power flux density)
• ระยะของสนามระยะใกลและสนามระยะไกล (near- and far-field regions distances)
• ระยะทางที่สอดคลองกับขีดจํากัด (compliance distances (for general public and
occupational) exposure)
• สัมประสิทธิ์การไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาสะสม (cumulative exposure coefficients Wt and
We )
• แผนผังแสดงระดับอางอิงในฟงกชันของระยะทาง (charts with the reference levels as
functions of the distance)
• ระดับอางอิงที่เกี่ยวของกับขีดจํากัดของ ICNIRP (reference levels related to the ICNIRP
limits) ซึ่งเปนขีดจํากัดเดียวกันกับที่กําหนดไวในมาตรฐานความปลอดภัยของ กทช.
ในโปรแกรมนี้ไดจัดทํารูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศที่มีการใชงานอยูทั่ว ๆ ไป และ
ผูใชงานยังสามารถเตรียมหรือปอนขอมูลรูปแบบสายอากาศที่ซอรฟแวรนี้ยังไมไดจัดเตรียมขึ้น ดังนั้น ในกรณี
ผูใชงานปอนขอมูลรูปแบบสายอากาศเองขอมูลที่ไดก็มีผลตอความแมนยําของการคํานวณ
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รูปที่ 4.4 แสดงจุดที่สําคัญที่ใชในซอรฟแวร EMF-estimator

4.2.2 การใชซอฟตแวร (Software description)
จากรูปที่ 4.4 แสดงลักษณะของแหลงกําเนิดการแผพลังงาน (Radiation Source) ซึ่งผูใชตองใส
ขอมูลที่ใชในแตละความถี่ที่ใชงาน ในหนานี้สามารถเลือกรูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศ ทั้งนี้ หากไมมี
ขอมูลของรูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศ ผูใชงานสามารถเลือกรูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศ
รอบทิศทาง (isotropic) ซึ่งจะทําใหระดับของคลื่นแมเหล็กไฟฟาสูงกวาคาที่ประมาณการณไว เนื่องจากการใช
งานจริงสายอากาศมีอัตราการขยายดวย
ในแทปของ Source-XXX แสดงในรูปที่ 4.5 เปนผลของการคํานวณ XXX-Source ของการแผ
พลังงานของแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาซึ่งแสดงการกระจายของความหนาแนนกําลังระนาบในแตละ
ความถี่วิทยุที่ใชงานในฟงกชันของระยะทางของจุดสังเกตการณที่ผูใชงานสามารถกําหนดได
ลักษณะรูปทรงและการคํานวณ (Geometry and Calculation) แสดงในรูปที่ 4.6 ซึ่งจะแสดงคา
ความหนาแนนกําลังสัมพันธกับระยะหางจากจุดสังเกตการณ
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รูปที่ 4.5 แสดงหนาหลักของโปรแกรม EMF-estimator with “Radiating sources”

รูปที่ 4.6 แสดงโปรแกรม EMF-estimator หนา “Geometry and calculations”
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รูปที่ 4.7 แสดงโปรแกรม EMF-estimator หนา “Source - XXX” “Source - XXX”

รูปที่ 4.8 แสดงโปรแกรม EMF-estimator ผลของการคํานวณ
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ในแถบเครื่องมือประกอบดวยเมนูที่สาํ หรับปอนขอมูล เชน open/save project การนําเขา
สายอากาศรูปแบบใหม add/remove source การพิมพ และกราฟแสดงระดับอางอิงตาม ICNIRP ขีดจํากัดและ
การไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาสะสม (Cumulative exposure)
4.2.3 ระยะสอดคลองตามขีดจํากัด (Compliance distance)
ในแทป
Source-XXX
เปนผลของการคํานวณระยะทางที่มีระดับของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่
2
สอดคลองกับขีดจํากัด (Compliance distance) หากระยะทางมีคามากกวา 0.6 D / λ ผลที่ไดจะแสดงดังรูปที่ 4.7
หากมีคานอยกวาผลที่ไดจะเปนคาเกินกวาคาประมาณการไว เชน หากระยะทั้งสองมีคานอยกวาคาที่คํานวณไว
2
ที่ระยะทาง 0.6 D / λ และที่ระยะทางซึ่งอยูภายใตการใชสายอากาศที่มีรูปแบบการแผพลังงานแบบรอบ
ทิศทาง F (θ , φ ) = 1 และในบางกรณีอาจมีคาสูงกวาคาที่คํานวณไวมากไดเชนกัน
4.2.4 สัมประสิทธิท์ ี่เกี่ยวของกับกําลังสง (Coefficient concerning transmitter power)
ขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมคือ ชนิดของสัมประสิทธิข์ องกิจการโทรคมนาคม (type of service
coefficient) กําลังสงทีร่ ะบุ/กําลังสงเฉลี่ย (nominal/mean transmitter power) ซึ่งเปนตัวแปรที่ตองกําหนด
เนื่องจากในหลายกรณีของกําลังสงทีร่ ะบุ (nominal power) ผูใชงานจะทราบขอมูล มีความแตกตางจากกําลัง
สงเฉลี่ย (mean power) ซึ่งใชในการคํานวณหาความแรงสนามไฟฟาอารเอ็มเอส หลังจากเลือกชนิดกิจการ
โทรคมนาคมแลวกําลังสงที่ระบุจะคูณกับสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ซึ่งแสดงในตารางที่ 4.3 ประกอบดวย
สัมประสิทธิ์สําหรับกิจการโทรคมนาคมทั่วไป
4.2.5 Library- รูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศ (radiation patterns of the antenna
systems)
ในโฟลเดอร Library จะมีรูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศที่มีใชงานอยูทั่วไปสําหรับการใช
งานในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งประกอบดวยรูปแบบของสายอากาศสําหรับ FM,
TV VHF, TV UHF, GSM900, GSM1800, AM และสายอากาศสําหรับถายทอดสัญญาณ ซึ่งเปนรูปแบบ
สายอากาศที่งา ยและมีการใชงานโดยทั่วไป โดยเฉพาะสายอากาศในกิจการวิทยุกระจายเสียงมีการออกแบบ
เปนการเฉพาะ และไมมีการระบุลักษณะของระบบ อยางไรก็ตามสายอากาศใน Library นี้ จะแสดงวิธีการของ
กิจการโทรคมนาคมหลายระบบ และมีโฟลเดอรยอย “User input templates” ประกอบดวย
“User_2D_Import_Radiation_Pattern.csv” และ ” User_3D_Import_Radiation_Pattern..csv” ซึ่งสามารถ
นําเขาขอมูลโดยผูใชงานเพิ่มลักษณะของสายอากาศแบบอื่น โดยใช Import Option ของซอฟทแวร EMFestimator ซึ่งจะเพิ่มไฟลใน Library และใชสําหรับการคํานวณ

4.2.6 ตัวอยางการคํานวณ (Examples of calculations)
ในโฟลเดอร Examples ผลลัพธของการคํานวณในขอเสนอแนะนี้ ซึ่งจะสามารถนํามาเปดใชงาน
ภายหลังไดและสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลตาง ๆ ได

4.2.7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (Additional comments)
a) ขอมูลที่ตองการอยางนอยประกอบดวย คาความแรงสนามไฟฟาต่ําสุดที่ใชในการคํานวณ
EIRP หรือ ERP ความถี่วิทยุใชงาน ขนาดของสายอากาศ และระยะทางจากสายอากาศไปยังจุดสังเกตการณ
b) ในหลาย ๆ สภาพการณ ไมมีขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการแผพลังงานของสายอากาศ ในกรณีนี้
ควรสมมุติให F (θ , φ ) = 1 และตองคํานึงถึงวาผลของการคํานวณภายใตสมมุติฐานนี้จะใหคาความแรง
สนามไฟฟาสูงสุดในทุกทิศทาง เนื่องจากไมไดระบุทิศทางการแผพลังงานของสายอากาศ
c) ถาหากมีขอมูลของการลดทอนและการสูญเสียผลของการคํานวณ EIRP จะมีความถูกตอง
มากขึ้น
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4.2.8 ขอกําหนดของคอมพิวเตอร (System requirements)
•
•
•
•
•

MS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista
Pentium processor 400 MHz
64 MB RAM
20 MB free space on HDD
VGA monitor (800 x 600 resolutions).
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5.

การประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยการวัด

5.1 การพิจารณาทางเทคนิค
5.1.1 คาเฉลี่ย
1) คาเฉลี่ยเชิงเวลา (Time averaging) โดยปกติคาขีดจํากัดจะอยูในรูปของคา rms ของ
continuous wave ซึ่งเปนคาเฉลี่ยในชวงเวลาที่กําหนด ตัวอยางเชน reference level ที่กําหนดใน ICNIRP จะ
เปนคาเฉลี่ยในชวงเวลา 6 นาทีสําหรับความถี่ต่ํากวา 10 GHz และในชวง 68/f1.05 นาทีสําหรับความถีท่ ี่เกิน
10 GHz ดังนั้น การพิจารณาผลการวัดอยางละเอียดของสัญญาณที่ขึ้นกับเวลานี้จึงอาจเปนเรื่องจําเปนเพื่อ
เทียบกับขีดจํากัดที่กําหนดไว
2) คาเฉลี่ยเชิงพื้นที่ (Spatial averaging) โดยปกติขีดจํากัด SAR จะมีสองประเภท ไดแก
localized SAR limit และ whole-body average SAR limit สําหรับ localized SAR limit นั้นจะเปนไปตามการ
ไดรับผลจากการแผพลังงานปริมาณนอยใกลกับรางกาย เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ สวน whole-body average
SAR limit นั้นจะใชเปนคาอางอิงสําหรับ reference level ซึ่งจําเปนตองเฉลี่ยคาทั่วรางกายเชนกัน
สําหรับการติดตั้งทางโทรคมนาคม คาสนามสูงสุดจะเกิดขึ้นใกลกับสายอากาศในบริเวณที่
สนามสามารถเปลี่ยนแปลงตามสเกลของขนาดของมนุษย ในกรณีนี้จําเปนตองมีการเฉลี่ยคาเชิงพื้นที่เพื่อให
ไดผลที่ถูกตองมากขึ้น
5.1.2 บริเวณสนาม
ในการวัดและประเมินความแรงของคลื่นแมเหล็กไฟฟานัน้ จะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของ
สนามแมเหล็กไฟฟาดวย ตัวอยางเชน
- การวัดคาทั้งสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กอาจเปนสิ่งจําเปนในบริเวณที่ไมใช radiating
near field
- สําหรับการพยากรณจากการคํานวณนั้น แบบจําลองของ far field นั้นมักจะทําใหเกิดการ
ประมาณคาความแรงสนามมากเกินไปหากนําไปใชในบริเวณ near-field
1) บริเวณ reactive near field เปนบริเวณรอบๆ สายอากาศซึ่งเปนบริเวณที่ reactive field
มีผลมากทีส่ ุด โดยถือวาบริเวณนี้มีระยะถึงหนึ่งความยาวคลื่นจากสายอากาศ
2) บริเวณ reactive radiating near- field เปนเขตบริเวณลอมรอบที่มีการเปลี่ยนสนาม
การแผพลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับองคประกอบรีแอกทีฟ บริเวณนี้จะหางจากแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟามี
จํานวนความยาวคลื่นที่นอย เชน 3λ
3) บริเวณ radiating near field (Fresnel) เปนบริเวณสนามของสายอากาศที่อยูระหวาง
reactive near field และ far-field region ที่ซึ่งสนามชนิดแผพลังงาน (radiation field) มีผลมากที่สดุ ถึงแมวา
การแผพลังงานจะไมไดมีลักษณะการแพรกระจายเหมือนคลื่นระนาบ แตสามารถพิจารณาสวนประกอบทาง
ไฟฟาและแมเหล็กวามีลักษณะปกติ (normal) นอกจากนั้น สามารถสันนิษฐานไดวาอัตราสวน E/H มีคาคงที่
ทั้งนี้ บริเวณนี้จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อขนาดมากที่สุดของ D ของสายอากาศมีคา มากเมื่อเทียบกับความยาวคลื่น λ
4) บริเวณ radiating far field เปนบริเวณสนามที่การกระจายของสนามแมเหล็กไฟฟาทํา
มุมทีเ่ ปนอิสระจากระยะทางจากสายอากาศและมีความหนาแนนกําลังคงที่ [W/m2] บริเวณเขตบริเวณลอมรอบ
สนามบริเวณ far-field ที่กําหนดโดยขนาดใหญกวา 3λ และ 2 D 2 / λ (เชน การจํากัด 2 D 2 / λ ถาขนาด
สูงสุดของสายอากาศ D มีขนาดใหญเมื่อเปรียบเทียบกับ λ ) ในบริเวณสนาม far-field องคประกอบของสนาม
จะแพรกระจายและเคลือนที่ตามขวางเหมือนกับคลื่นระนาบ
แนวทางปฏิบัติสําหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

Revised 21/07/08

- 29 Reactiveradiating
near field

Reactive
near field

Radiating
(Fresnel)
near field

Radiating far field

EM
source

Distance fro m the source
λ

3λ

2D2 /λ

รูปที่ 5.1 บริเวณสนามรอบๆ แหลงแมเหล็กไฟฟา (EM source)
ตาราง 5.1 คุณสมบัติหลักของสนามแมเหล็กไฟฟาในบริเวณสนามตางๆ
Reactive
near-field

Reactive-radiating
near field

Radiating
near-field

Radiating far-field

Inner boundary

0

λ

3λ

Max(3λ;2D2/λ)

Outer boundary

λ

3λ

Max(3λ;2D2/λ)

∞

S= EH

Power density
S [W/m2]

S≤ EH

S≤ EH

=

E

S= E H
2

Z0

= Z0 H

2

=

E

2

Z0

= Z0 H

E⊥H

no

no

Locally

yes

Z=E/H

≠ Z0

≠ Z0

≈ Z0

= Z0

2

5.2 กระบวนการวัด
5.2.1 เครื่องมือการวัด
1) คุณลักษณะ
คุณลักษณะของเครื่องมือวัดซึ่งการวัดมีความสําคัญมาก ในการเลือกควรคํานึงถึงสิ่ง
ตอไปนี้
1.1) ยานความถี่ (Frequency range)
มีอยู 2 กรณีคือ ยานความถี่กวาง (broadband) และยานความถี่แคบ (narrowband)
 เครื่องมือวัดแบบยานความถีก่ วาง (broadband device) (เชน ใชโพรบของ
สนามแมเหล็กและสนามไฟฟารวมกัน) จะไมจํากัดความถี่ที่ใชงาน แตกระนั้นการเลือกยานความถี่ที่กวาง
สามารถทําไดโดยการใชสายอากาศขนาดเล็ก เชน สายอากาศแบบ bi-conical สายอากาศแบบ horn เปนตน
แลวแตกรณี และอุปกรณดังกลาวมีราคาแพง
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 เครื่องมือวัดแบบยานความถีแ่ คบ (narrow-band device) โดยทั่วไปใชกับ
สายอากาศแบบเฉพาะและจํากัดยานความถี่ เชน สายอากาศแบบไดโพล และใชไดเฉพาะกับเครื่องมือที่มี
ความถี่เฉพาะเทานั้น
1.2) สภาพเจาะจงทิศทางสายอากาศ (Antenna Directivity)
การเลือกสายอากาศอาจจะเปนสายอากาศแบบรอบทิศทาง (omidirectional)
หรือสายอากาศแบบทิศทาง (directional)
สําหรับสายอากาศแบบรอบทิศทาง (omidirectional) สําหรับการวัดที่ไมได
คํานึงถึงทิศทางและการตกกระทบของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
สําหรับสายอากาศแบบทิศทาง (directional) สําหรับการวัดที่ตองคํานึงถึง
ทิศทางและการตกกระทบของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
โดยทั่วไปจะมีขั้วและมีรูปแบบการแผพลังงานที่สมมาตร
ดังนั้น คุณสมบัติของเครื่องมือวัดตองมี 3 แกน ซึ่งมีความจําเปนในการกลับมาสรางสนามแมเหล็กไฟฟา
2) การเลือกเครื่องมือวัด
การเลือกเครื่องมือสําหรับการวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
• มาตรฐานที่จะตองแสดงความสอดคลอง
• จํานวนและแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา
• บริเวณสนามไฟฟา
การเลือกเครื่องมือวัดจะเกี่ยวของกับกระบวนการวัด
ความเที่ยงตรงผลของการวัด
ขึ้นอยูกับกระบวนการวัดและคุณลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวัด
3) บริเวณสนาม
สนามประเภทใดที่ตองทําการวัด (E หรือ H) จะขึ้นอยูกับสถานที่ (reactive หรือ
radiating field) และ field impedance
• Reactive near field:วัดสวนประกอบ E และ H หรือประเมินคา SAR
• Reactive-radiating near filed: วัดคาสนาม E และ H โดยหากมีขอมูล field
impedance ก็อาจเปนไปไดที่จะวัดเฉพาะสวนประกอบของสนามแคอยางเดียว
 วัดเฉพาะ E component ถา
 วัดเฉพาะ H component ถา

E
> Z 0 = 120π Ω
H
E
< Z 0 = 120π Ω
H

• Radiating near field:
วัดเฉพาะ E component โดยใช free space
impedance (Z0)
• Radiating far field: วัดเฉพาะ E component
สําหรับการแผคลื่นในบริเวณที่ใกลกับแหลงแมเหล็กไฟฟามากๆ นั้น ควรประเมินคา
SAR แทนการวัดความแรงของสนาม
4) แหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาหลายตัว
ควรมีการพิจารณาผลของแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาหลายตัวที่ทํางานที่ความถี่
แตกตางกันดวยตามขอกําหนดของ ICNIRP Guidelines หรือมาตรฐานการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาทีเ่ กี่ยวของ
ซึ่งโดยปกติจะใชวิธี weighted sum โดยที่แหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาแตละตัวจะคิดแบบ pro-rated ตาม
ขีดจํากัดตามความถี่ของแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟานัน้
แนวทางปฏิบัติสําหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

Revised 21/07/08

- 31 -

5) การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและระยะทาง (Time and spatial variability)
การสะทอนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากหลายเสนทางจะทําใหเกิดการกระจายคลื่นโดย
ไมมีรูปแบบ ดังนั้น ในการประเมินคลื่นแมเหล็กไฟฟาทัว่ รางกายของมนุษย จึงจําเปนตองใชคาเฉลี่ย คาของ
สนามหาไดจากจํานวนจุด N จุด โดยในรูปที่ 5.2(a) กําหนดจุด 3 จุด ซึ่งเปนการกําหนดจุดในการวัดขั้น
พื้นฐาน หากตองการความเที่ยงตรงมากขึน้ สามารถเพิ่มจุดเปน 6 จุด 9 จุด หรือ 20 จุด ดังแสดงในรูปที่
5.2(b) (c) (d) หรือขึ้นอยูกับมาตรฐานที่กาํ หนดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลกําหนด

1.7 m

1.7 m

1.5 m

1.5 m

1.1 m

0.4 m

1.1 m

(b)

(a)

1.7 m

1.5 m

0.2 m

0.2 m

1.1 m

(c)

รูปที่ 5.2 จุดการวัดสําหรับ spatial averaging
สูตรการคํานวณสําหรับคา spatially หาไดจาก

N

( E or H ) =

∑ (E
i =1

i

or H i ) 2
N

(5.1)

โดยที่ N คือจํานวนจุดในการวัด เชน 3 จุด 6 จุด 9 จุด หรืออื่น ๆ
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การวัดไมควรวัดใกลกับแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาและวัตถุที่เปนโลหะเพี่อหลีกเลี่ยงการ coupling
มายังโพรบ เชน โพรบควรหางจากวัตถุที่เปนโลหะอยางนอย 3 เทาของขนาดโพรบ
ในกรณีมีแหลงกําเนิดคลื่นหลายแหง การวัดควรจะกําหนดพื้นที่การวัดเปนตารางประมาน 1 ตาราง
เมตร และกําหนดจุดวัดในแตละจุด
5.3 เครื่องมือสําหรับการวัดความแรงสนามแมเหล็กไฟฟา
5.3.1 Electric and Magnetic Field Strength Meters
เครื่องวัดความแรงสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก (Electric and Magnetic Field Strength
Meters) ซึ่งประกอบดวย สายอากาศ สายนําสัญญาณ เครื่องมือสําหรับการอานคา เครื่องวัดความแรงสนาม
ควรจะใชสายอากาศเชิงเสน เชน monopole, dipole, loops, biconical or conical
5.3.2 Spectrum Analyzers
เครื่องวิเคราะหสเปกตรัม (Spectrum Analyzers) จําเปนตองใชเครื่องวัดที่มีความสามารถ
วัดยานความถี่กวาง โดยใชวัดกําลังสงที่ออกจากสายอากาศในความถี่วิทยุที่กําหนด ถาหากเครื่องวิเคราะห
สเปกตรัมตอเขากับสายอากาศยานความถี่แคบก็จะมีลักษณะเหมือนเครื่องมือวัดความแรงสนามไฟฟา อยางไร
ก็ตามเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมสามารถเชื่อมตอเขากับสายอากาศที่มีขนาดสั้นและสามารถวัดยานความถี่วิทยุ
ไดกวางขึ้น ในกรณีนี้เครื่องวิเคราะหสเปกตรัมสามารถแสดงผลสัญญาณที่มีอยูในสภาพแวดลอมนั้น และ
สามารถแสดงผลสัญญาณที่ตองการวัดในขณะนั้นได ซึ่งการแสดงผลทั้งหมดจะเกี่ยวของกับความหนาแนน
กําลัง
5.3.2 Power Density Meters
เครื่องวัดความหนาแนนกําลัง (Power Density Meters) โดยทั่วไปสามารถวัดสัญญาณได
รอบตัวและสามารถวัดความถี่ไดกวางและมีความเที่ยงตรงในการวัดความหนาแนนกําลังในสนามระยะใกล
(near field) และในสนามระยะไกล (far field)
5.4 วิธีการวัดความแรงสนามแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคม
5.4.1 การเตรียมการ
1) ขอมูลสถานีวิทยุคมนาคม กอนการสํารวจการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตองกําหนดวา
ตองการสํารวจอะไรบาง เพื่อรวบรวมขอมูลในการประเมินการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ขอมูลของสถานีวิทยุคมนาคมที่สาํ คัญ มีดังนี้
ขอมูล
รายละเอียด
สถานที่
• พิกัดจุดที่ตั้งไดจาก GPS (ละติจูด,ลองติจูด)
• ความสูงของพืน้ ดินโดยอางอิงจากระดับน้ําทะเล (above mean sea level)
โครงสราง
• การตั้งสถานีวิทยุคมนาคมบนอาคารหรือ Tower
• ความสูงจากระดับพื้นดิน
สายอากาศ
• จํานวนสายอากาศที่ตั้งในแตละสถานี
• ความสูง
• ผูผลิต
• ตราอักษร รุน/แบบ
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ขอมูล

เครื่องสง

รายละเอียด
• มุมกวาด (Azimuth)
• มุมเงย (Elevation)
• รูปแบบกระจายคลื่นของสายอากาศ (antenna patterns)
• ความถี่วิทยุใชงาน
• การโพลาไรซ
• ลักษณะทางกายภาพของสายอากาศ อัตราขยายสายอากาศ แบนดวิดท
• จํานวนของเครื่องสง
• กําลังสง
• การสูญเสียในสายนําสัญญาณ
• ความถี่วิทยุใชงาน

2) สิ่งที่มีผลกระทบตอการวัดบริเวณใกลสถานีวิทยุคมนาคม ดังนั้น ควรใหความสนใจ
ในการทํานายความเขมของสนามแมเหล็กไฟฟาในพื้นที่ทําการวัดในแตละจุด
โดยทั่วไปการตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมใหมตองตั้งหางจากสถานีวิทยุคมนาคมเดิมในรัศมี 500 เมตร และตองหางจากสถานีวิทยุคมนาคมที่
มีกําลังสงสูง เชน สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือเรดาร ในรัศมี 2 กิโลเมตร
2) การประมาณการทางทฤษฎี
2.1) กําหนดจุดสําหรับการวัดรอบ ๆ สถานีวิทยุคมนาคม
(1) ถาหากสถานีวิทยุคมนาคมที่ตองการวัดมีสายอากาศหลายอัน ใหกําหนด
จุดอางอิงในการวัดเพียงจุดเดียว เทานั้น
(2) การคํานวณระยะหางจากสถานีวิทยุคมนาคมในการวัดในบริเวณสนาม
ระยะไกล (far field) โดยใชสมการ ดังนี้
สําหรับสายอากาศขนาดใหญ
R f = 0.5

D2

(5.2)

λ

สําหรับสายอากาศขนาดเล็ก
Rf = 2

D2

(5.3)

λ

เมื่อ R f คือ ระยะทางของจุดอางอิง เปนจุดเริ่มตนในการวัดในบริเวณสนาม
ระยะไกล (far field) มีหนวยเปนเมตร (m)
D คือ ขนาดของสายอากาศ มีหนวยเปนเมตร (m)
λ คือ ความยาวคลื่น (Wavelength) มีหนวยเปนเมตร (m)
(3) หาระยะทางต่ําสุดในการวัดจากจุดอางอิง โดยใชสูตรดังนี้
R2 ≥

EIRPn ⎤
2.56 ⎡ EIRP1 EIRP2
+
+ ... +
⎢
⎥
L2
Ln ⎦
4π ⎣ L1
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เมื่อ R คือ ระยะทางจากจุดอางอิง มีหนวยเปนเมตร (m)
EIRP คือ effective isotropic radiated power ของแตละสายอากาศมี
หนวยเปนวัตต (W)
Ln

คือ ขีดจํากัดของสนามแมเหล็กไฟฟาในแตละยานความถี่มีหนวย

เปนวัตตตอตารางเมตร (W/m2)
Rf

คือ ระยะทางของจุดอางอิง เปนจุดเริ่มตนในการวัดในบริเวณ
สนามระยะไกล (far field) มีหนวยเปนเมตร (m)
(4) วาดรูปสี่เหลี่ยมรอบ ๆ จุดอางอิง โดยปกติจะใชตารางสี่เหลี่ยมขนาด
1x1 ตารางเมตร
2.2) การคํานวณความหนาแนนกําลังในแตละจุดภายในกรอบสี่เหลี่ยม
1

⎡1 n
⎤2
E = ⎢ ∑ Ei2 ⎥
⎣ n i =1 ⎦

(5.5)
1

⎡1 n
⎤2
H = ⎢ ∑ H i2 ⎥
⎣ n i =1
⎦
n
1
S = ∑ Si
n i =1

เมื่อ

(5.6)
(5.7)

n

คือ จํานวนของจุดที่ใชในการวัด
E คือ ความแรงสนามไฟฟา (Electric field strength) มีหนวยเปน V/m
H คือ ความแรงสนามแมเหล็ก (Magnetic field strength) มีหนวยเปน A/m
S คือ ความหนาแนนกําลัง (power density) มีหนวยเปน W/m2
3.) การเลือกเครื่องมือและการสอบเทียบ
3.1) อุปกรณที่ใชในการวัดควรมีลักษณะดังนี้
(1) เครื่องมือวัดสามารถวัดไดครอบคลุมตลอดยานความถี่ที่ตองการวัด
(2) เครื่องมือวัดสามารถใชงานไดในสภาพแวดลอมที่มีความเขมของ
สนามแมเหล็กไฟฟาสูง
(3) เครื่องมือวัดสามารถใชงานไดในภูมิอากาศทีท่ ําการวัดที่ตองการสํารวจ
ทั้งนี้ ผูสํารวจพื้นที่การตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจะตองมีความรูเ กี่ยวกับการใช
เครื่องมือวัดเปนอยางดี
3.2) การสอบเทียบเครื่องมือวัดและการวัดเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง บันทึกวันที่
ทําการสอบเทียบ หมายเลขเครื่อง ผูผลิต และตราอักษร รุน/แบบ ของเครื่องมือที่ใชในการวัด หากเครื่องมือ
วัดใชแบตเตอรี่จะตองมั่นใจวาแบตเตอรี่มีประจุไฟฟาเต็ม
4) การบันทึกขอมูล
การสรางตารางในการบันทึกขอมูล อยางนอยประกอบดวยขอมูลที่แสดง ตําแหนงที่
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ทําการวัด เวลาที่ใชในการวัด ผลที่วัดได และภายในรายงานตองมีขอมูลของสายอากาศและเครื่องสงวิทยุ
คมนาคม เวลาและสภาพและภูมิอากาศ และภาพถาย (ถามี)
5.4.2) ขั้นตอนการวัด
1) การสอบเทียบ
1.1) กอนทําการวัดตองทําการสอบเทียบและทดสอบโพรบ
ตามคําแนะนําของ
ผูผลิต
1.2) ทําการวัดโดยโพรบรอบ ๆ สถานีวิทยุคมนาคม โดยการเริม่ ตนจากเสาอากาศ
และเดินออกหางมา และเลื่อนโพรบขึ้นลง บันทึกจุดที่สามารถวัดคาไดสูงสุด ในระหวางการวัดและทดสอบตอง
มั่นใจวาผูสํารวจเสี่ยงกับการไดรับระดับความแรงสนามแมเหล็กไฟฟาเกินขีดจํากัด หากพบวาคาที่วัดไดเกิน
ขีดจํากัด ใหหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่นั้นโดยเร็วและบันทึกคาที่อานไดและตําแหนงไวดวย
1.3) ถาหากหองติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมไมไดอยูในพื้นที่ที่มีความแรง
สนามแมเหล็กไฟฟาเกินขีดจํากัด ทําการวัดรอบ ๆ สถานที่ติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมอยางรวดเร็วและตอง
มั่นใจวาความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟาในบริเวณที่ติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมไมเกินขีดจํากัดของกลุมผูไดรับ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน
2) การวัดพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
2.1) กําหนดจุดที่จะวัดลงในแผนที่
2.2) ไปจุดกําหนดในการวัดในแผนที่ เริ่มวัดจากจุดอางอิง โดยการเลื่อนโพรบขึ้น
ลงและเลื่อนจากจุดซายไปขวาไปมาในจุดวัดที่กําหนด บันทึกคาเปลี่ยนแปลงที่วัดได
2.3) ในการวัดหามวางลําตัวบังระหวางโพรบและสายอากาศจะทําใหผลการวัด
คลาดเคลื่อน ไมควรวัดใกลกับวัตถุที่สามารถสะทอนไดนอยกวา 20 เซนติเมตร
3) การวัดในจุดที่มีแหลงกําเนิดสนามแมเหล็กไฟฟาหลายแหง (Multiple Source)
โพรบบางประเภทสามารถวัดไดหลายความถี่ในการวัดครั้งเดียว หากโพรบนี้ใชวัด
สนามแมเหล็กไฟฟาหลายแหลงกําเนิด
และตองแนใจวาเครื่องสงวิทยุคมนาคมที่ทําการทดสอบทํางานอยู
ระหวางการทดสอบ เปดเครื่องสงทีละเครื่อง บันทึกคาเปลี่ยนแปลงที่วัดได
โพรบโดยทั่วไปสามารถที่จะวัดไดครอบคลุมตลอดยานความถี่วิทยุใชงานในแตละ
สถานีวิทยุคมนาคม การวัดใชโพรบแรกในการวัด เปดเครื่องสงวิทยุคมนาคมทีละเครื่องจนครบทุกเครื่อง
บันทึกผลคาที่วัดไดผลของการเพิ่มเครื่องใชงานทีละเครื่อง วัดความหนาแนนกําลังในแตละจุด จากนั้นปด
เครื่องสงวิทยุคมนาคมทีละเครื่อง โดยใชโพรบอันที่สองในการวัด วัดความหนาแนนกําลังในแตละจุด ทําอยาง
นี้จนปดเครื่องวิทยุคมนาคมไดครบทุกเครื่อง
4) การวัดสนามแมเหล็กไฟฟาทีม่ ีหลายคลื่นความถี่ใชสูตรดังนี้

∑

300 GHz
9 kHz

Sf ≤1

(reference : ICNIRP)

(5.8)

ในกรณีการวัดความแรงสนามไฟฟาหรือสนามแมเหล็ก (electrical and magnetic)
2
S f = (Measured Field Strength/Exposure Field Strength Limit Value)
ในกรณีการวัดความหนาแนนกําลัง (power density)
S f = (Measured Field Strength/Exposure Field Strength Limit Value)
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ตัวอยาง
การวัดความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคม โดยมีคาความแรงของสนามไฟฟา
เทากับ 0.02 V/m ที่ความถี่วิทยุ 1840 MHz และ 0.07 V/m ที่ความถี่วทิ ยุ 915 MHz โดยใชคาในภาคผนวก ข
ตารางที่ 2 ซึ่งแสดงถึงขีดจํากัดความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟาสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป
S f = ( S f 1 measured S f 1 ICNIRP ) 2 + ( S f 2 measured S f 2 ICNIRP ) 2
2

S f = (0.02 (1.375 × 1840)) 2 + (0.07 (1.375 × 915)) < 1

ผลที่ไดจากการคํานวณมีคานอยกวาหนึ่ง นั่นหมายความวาผลรวมของความแรงของสนามแมเหล็ก
ไฟฟาอยูภายใตขีดจํากัดของกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป ทั้งนี้ หากผลรวมของความแรงสนามแมเหล็ก
ไฟฟามีคามากกวาหนึ่ง แสดงวาผลที่วัดไดไมไดอยูภายใตขีดจํากัดตามที่กําหนด
5.4.3 การรายงาน
รายงานการวัด (Measurement Report) ตองประกอบ ดวย
• อธิบายลักษณะของสถานีวิทยุคมนาคม เครื่องสงวิทยุคมนาคมและอุปกรณประกอบ และ
ภาพถาย (ถามี)
• สังเกตลักษณะภูมิอากาศ เวลา และอื่น ๆ
• ลักษณะทางวิชาการของสายอากาศและเครื่องสงวิทยุคมนาคม รวมทั้ง ความถี่วิทยุ กําลัง
สง เพื่อเตรียมความพรอมในเบื้องตน
• อุปกรณที่ใชในการทดสอบ เชน หมายเลขเครื่อง ผูผลิต และวันที่สอบเทียบ
• สําเนาแผนที่ของสถานีวิทยุคมนาคมที่จะทําการทดสอบในแตละครั้ง ที่สามารถอานได
งาย และทําเครื่องหมายในพื้นที่ที่มีความแรงสนามแมเหล็กไฟฟาเกินขีดจํากัด
• การแสดงความสอดคลองหรือไมสอดคลองกับขีดจํากัดความแรงสนามแมเหล็กไฟฟา
• ขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปน
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