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อตัราการดูดซับพลงังานจ าเพาะ คอือะไร? 

 
อตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะ (Specific Absorption Rate: 
SAR) หมายถงึ อตัราทีพ่ลงังานไฟฟ้าถูกดดูซบัเขา้สูเ่น้ือเยือ่ของ
รา่งกาย มหีน่วยเป็นวตัตต์่อกโิลกรมั (W/Kg) ซึง่เป็นหน่วยการวดั
ปรมิาณการไดร้บัคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าซึง่ใชก้นัทัว่ไปส าหรบัวดัการ

ไดร้บัคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าในยา่นความถีส่งูกวา่ 100 kHz 



อตัราการดูดซับพลงังานจ าเพาะ คอือะไร? 
 

 การวดัคา่อตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะโดยทัว่ไปคดิเฉลีย่ทัง้หมดของ
รา่งกาย หรอืในปรมิาตรขนาดเลก็ (1 กรมั หรอื 10 กรมัของเน้ือเยือ่)  

 ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา โดยองคก์ร Federal 
Communications Commission (FCC) ไดก้ าหนดขดีจ ากดัของคา่อตัรา
การดดูซบัพลงังานจ าเพาะ (SAR Limit) ใหม้คี่าไมเ่กนิ 1.6 วตัตต์่อ
กโิลกรมั ทีป่รมิาตรเน้ือเยือ่ 1 กรมั 

 สว่นในยโุรปโดยองคก์ร International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP) ไดก้ าหนดขดีจ ากดัของคา่อตัราการดดู
ซบัพลงังานจ าเพาะไวใ้หไ้มเ่กนิ 2.0 วตัตต์่อกโิลกรมั (คดิทีป่รมิาตร
เน้ือเยือ่ 10 กรมั) 



อตัราการดูดซับพลงังานจ าเพาะ  
(Specific Absorption Rate: SAR) 

 

 
 
 
SAR  = อตัราการดดูซมึจ าเพาะของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าในเน้ือเยือ่ (W/kg) 

Qext  = คา่ความรอ้นทีเ่กดิขึน้จากภายนอกเนื้อเยือ่ (W/m3) 

E = ความเขม้ของสนามไฟฟ้า (V/m) 

σ = สภาพความน าไฟฟ้าของเน้ือเยือ่ (S/m) 

ρ       = ความหนาแน่นจ าเพาะ (kg/m3) 

 



ตวัอย่างผลการทดสอบค่า SAR จาก iPhone 4S 

ท่ีมา http://www.mmfai.org/public/sarpdf/eng/iPhone4_SAR.pdf 



วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

เพือ่ตรวจวดัและวเิคราะหค์า่อตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะจาก
สถานีฐานโทรศพัทเ์คลือ่นทีต่่างๆ ทัว่ประเทศไทยวา่มคีา่สงูเกนิกวา่

ทีม่าตรฐานของ ICNIRP ก าหนดไวห้รอืไม ่



ขั้นตอนการท าวจิัย 
    ขัน้ตอนท่ี 1 วดัระดบัความแรงของสนามไฟฟ้าจากสถานีฐาน
โทรศพัท ์เคลื่อนทีใ่น 5 ภูมภิาคของประเทศ โดยวดัทีร่ะยะความสงู
จากพืน้ 4 ต าแหน่ง แต่ละต าแหน่งไดม้กีารอา้งองิจากต าแหน่งของ
อวยัวะต่างๆ ทีส่ าคญัในรา่งกายมนุษย ์(เทยีบจากความสงู
มาตรฐานของคนไทย) 



ขั้นตอนการท าวจิัย 

ต าแหน่งท่ี
วดั 

Reference 
organs 

ความสงูจากพื้นท่ี
ท าการวดัค่า (cm) 

P1 สมอง 160 

P2 หน้าอก 148 

P3 ชอ่งทอ้ง 125 

P4 อวยัวะสบืพนัธุ ์ 91 

แสดงรายละเอียดของต าแหน่งที่ท าการวัดค่า SAR 



ขั้นตอนการท าวจิัย 
     ขัน้ตอนท่ี 2 คา่ความแรงสนามไฟฟ้าสงูสดุทีว่ดัไดใ้นแต่ละสถานี
ฐาน จะถูกน ามาใชใ้นการค านวณคา่อตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะดว้ย
แบบจ าลองทางคอมพวิเตอร ์โดยวเิคราะหท์ีป่รมิาตรเน้ือเยือ่ 10 กรมั 
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จ านวนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ที่สามารถวัดค่าความแรง
สนามไฟฟ้าสูงสุดได้ในแต่ละ
ต าแหน่ง โดยพบว่า ต าแหน่งที่
สามารถวัดค่า SAR สูงสุดได้บ่อย
ที่สุดคือ ต าแหน่งของศีรษะ 



E-field SAR 

Modeling Concept 



ขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองศีรษะมนุษย์ 

แสดงขัน้ตอนการวเิคราะหค์า่อตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะดว้ยแบบจ าลองศรีษะ
มนุษย ์(จากซา้ยไปขวา) โดยเริม่จากการสรา้งแบบจ าลองสามมติ ิการแบ่งโดเมน
ออกเป็นเอลเิมนต ์(Element) และท าการค านวณและแสดงผลคา่อตัราการดดูซบั

พลงังานจ าเพาะ (มลิลวิตัตต์่อกโิลกรมั) 



 

ผลการศึกษาวิจยั 



ค่าอตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะ ภาคเหนือ 



ค่าอตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะ ภาคกลาง 



ค่าอตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะ ภาคใต้ 



ค่าอตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะ ภาคตะวนัออก-ตก 



ค่าอตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 



สรปุค่า SAR สงูสดุในแต่ละภมิูภาค 



สรปุค่า SAR สงูสดุ 5 ภมิูภาค 

ภมิูภาค ค่าอตัราการดดูซบั
พลงังานจ าเพาะสงูสดุ 

(mW/kg)* 

เทียบกบัค่า SAR
มาตรฐานของ 

ICNIRP 
(ร้อยละ) 

สถานีฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ภาคเหนือ 23.40 1.17 ต. บา้นดู ่อ. เมอืง จ. เชยีงราย 
ภาคกลาง 4.858 0.24 แขวงล าผกัช ีเขตหนองจอก กรุงเทพฯ 
ภาคใต้ 1.560 0.08 ต. ปากพนู อ. เมอืง จ. นครศรธีรรมราช 
ภาคตะวนัออก-ตก 1.610 0.08 ต. ลาดหญา้ อ. เมอืง จ. กาญจนบุร ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 9.006 0.45 ต. บา้นไผ ่อ. เมอืง จ. ขอนแก่น 



แสดงค่าอตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะทีศ่รีษะในรปูแบบสเกลสี: (ก) แสดงค่าทีบ่รเิวณผวิหนงั; (ข) แสดงแนวตดัขวางเพื่อดสูเกลสภีายในศรีษะ 
และ (ค) แสดงสเกลสภีายในศรีษะตามแนวเสน้ตดัขวางในรปู (ข) โดย เลข 1 คอื ผลของสถานีฐานแขวงล าผกัช ีหนองจอก กรงุเทพฯ, เลข 2 คอื 
ผลของสถานีฐาน ต. ปากพนู อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช, เลข 3 คอื ผลของสถานีฐาน ต.ลาดหญ้า อ.เมอืง จ.กาญจนบุร ีและ เลข 4 คอื ผลของ

สถานีฐาน ต.บา้นไผ่ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 



แสดงคา่อตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะทีศ่รีษะในรปูแบบสเกลสขีองสถานีฐาน ต.บา้นด ูอ.เมอืง จ.เชยีงราย ซึง่เป็น
สถานีฐานทีม่คีา่อตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะสงูสดุ เทา่กบั 23.4 mW/kg 

(ก) แสดงคา่ทีบ่รเิวณผวิหนงั  
(ข) แสดงแนวตดัขวางเพือ่ดสูเกลสภีายในศรีษะ และ  

(ค) แสดงสเกลสภีายในศรีษะตามแนวเสน้ตดัขวางในรปู (ข) 



สรุปงานวจัิย 
• จากผลการวเิคราะหค์า่อตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะจากสถานี

ฐานโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ ัง้ 5 ภูมภิาคทัว่ประเทศ เปรยีบเทยีบกบั
ขดีจ ากดัตามมาตรฐานสากลจะมคีา่ต ่ากวา่อยา่งมาก (มากกวา่ 85 
เทา่)  

• การกระจายตวัของคา่อตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะในบรเิวณ
สมองนัน้ ยงัมคีา่น้อยมากเมือ่เทยีบกบัค่าสงูสดุทีพ่บบรเิวณผวิหนงั
และกระโหลกศรีษะนัน่เอง 

• จงึสามารถสรปุไดว้า่ คา่อตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะทีบ่รเิวณ
ศรีษะอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ระดบัทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสขุภาพ  

***(อา้งองิตามระดบัคา่ขดีจ ากดัมาตรฐานสากล)  
 



การศึกษาผลกระทบของการแผ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าจาก
สถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลือ่นที่ต่อความ

ปลอดภยัด้านสุขภาพของมนุษย์ 

รศ.ดร. ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณชิย์ 
ธัชชัย พุ่มพวง (ผู้บรรยาย) 

และคณะ 

สาขาวศิวกรรมโทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในปัจจุบนัเป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรติดต่อส่ือสำรและมีกำรเติบโต
ของธุรกิจกำรให้บริกำรสูงมำก จึงท ำให้มีกำรติดตั้งเสำสัญญำณและสถำนีฐำน
ของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อครอบคลุมกำรใหบ้ริกำร 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับส่งขอ้มูลโดยใชค้ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำ ซ่ึงเป็นคล่ืนท่ีใชใ้นกำรส่ือสำร
ระยะไกลเป็นหลัก และพบได้ทั่วไปในกำรส่ือสำรแบบไร้สำย เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
อุปกรณ์ WIFI โดยอุปกรณ์ดงักล่ำวมีกำรประยกุตใ์ชง้ำนในยำ่นควำมถ่ีต่ำงๆ 



RF SPECTRUM 



ควำมถ่ีระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ความถี่ระบบ 3 G ของค่ายโทรศัพท์มอืถือในไทย 

เครือข่ำย 
2 G 2.5G - 2.75G 

ควำมถ่ีเดิม (MHz)1 
มำตรฐำนเทคโนโลย ี มำตรฐำนเทคโนโลย ี

AIS GSM GPRS/EDGE 900/1800 MHz 
dtac GSM GPRS/EDGE 850/1800 MHz 

TRUE GSM GPRS/EDGE 1800 MHz 
hutch CDMA CDMA2000 1xRTT 800 MHz 

cat CDMA/GSM CDMA2000 1xRTT 800/850/1800 MHz 
tot GSM GPRS/EDGE 900/1900 MHz 

หมำยเหต ุ       

เครือข่ำย 
3 G 3.5G - 3.75G ควำมถ่ีก่อนประมูล 3 G :  

มำตรฐำนเทคโนโลย ี มำตรฐำนเทคโนโลย ี ควำมถ่ี 3 G ท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
AIS UMTS/ WCDMA HSPA(hsdpa) / HSPA+ 900 MHz : 2100 MHz 
dtac UMTS/ WCDMA HSPA(hsdpa) / HSPA+ 850 MHz : 2100 MHz 

TRUE 
UMTS/ WCDMA 

HSPA(hsdpa) / HSPA+ 
850 MHz2 : 2100 MHz 

CDMA2000 1xEV-DO 800 MHz : 2100 MHz 
cat CDMA2000 1xEV-DO   800/850 MHz 
tot UMTS/ WCDMA HSPA(hsdpa) / HSPA+ 1900/2100 MHz 

หมำยเหต ุ   Flash-OFDM   

เครือข่ำย 
3.9 G 4 G 

ควำมถ่ี (MHz) 
มำตรฐำนเทคโนโลย ี มำตรฐำนเทคโนโลย ี

1 LTE (E-UTRA) LTE Advanced 2100 MHz 
2 LTE (E-UTRA) LTE Advanced 2100 MHz 
3 LTE (E-UTRA) LTE Advanced 2100 MHz 
4 LTE (E-UTRA) LTE Advanced 2100 MHz 
5 LTE (E-UTRA) LTE Advanced 2100 MHz 

หมำยเหต ุ WiMAX (IEEE 802.16e-2005), (IEEE 802.16m)   

http://www.needformen.com/phone/frequency.html
http://www.needformen.com/phone/frequency.html
http://www.needformen.com/phone/frequency.html
http://www.needformen.com/phone/frequency.html
http://www.needformen.com/phone/frequency.html


ควำมถ่ีระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ความถี่เดมิของค่ายโทรศัพท์มือถือในไทย 

Subject\Opera
tors 

AIS DTAC Truemove Hutch หมำยเหตุ 

มำตรฐำน
เทคโนโลย ี

GSM GSM GSM CDMA 

เวลำ
เปล่ียนแปลง

ได ้

ช่วงควำมถ่ี
เดิม (MHz) 

900 850/1800 1800 800 

อำยสุัมปทำน 25 ปี 27 ปี 12 ปี 12 ปี 
ระยะเวลำ 
(พ.ศ.) 

2533-2558 2534-2561 2544-2556 2546-2558 



วตัถุประสงค์ 
1)  เพื่อศึกษำกำรแผ่คล่ืนสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกสถำนีฐำนท่ีใชใ้นกำรให้บริกำร

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2)  เพ่ือศึกษำ รวบรวมขอ้มูล ดำ้นมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรแพร่คล่ืนของสถำนีฐำน
ท่ีใชใ้นกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจำกหน่วยงำนวิจยัหรือหน่วยงำนก ำกบัดูแล
กิจกำรโทรคมนำคมท่ีน่ำเช่ือถือในระดบันำนำชำติ 

3)  เพื่อศึกษำและวิเครำะห์ผลกระทบของสัญญำณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจำกเสำส่งสัญญำณท่ี
อำจจะเกิด ข้ึนกับมนุษย์จำกหน่วยงำนวิจัยหรือหน่วยงำนก ำกับดูแลกิจกำร
โทรคมนำคมท่ีน่ำเช่ือถือในระดบันำนำชำติ 

4)  เพื่อ เ ป็นแนวทำงป้องกันผลกระทบของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกสถำนีฐำน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีต่อชุมชน 

5)  เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัผลกระทบของกำรแผก่ระจำยของสนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำ
จำกสถำนีฐำนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีต่อชุมชน 



ศึกษำเก่ียวกบัขอ้จ ำกดัและมำตรฐำน 

หน่วยงำนก ำกบัดูแลภำยในประเทศ 1 หน่วยงำน ซ่ึงไดแ้ก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน 
กสทช.) 

หน่วยงำนมำตรฐำนระดบัสำกลซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และคอยก ำกบัดูแลกำรใช้
งำนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำ ประกอบดว้ย หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจำก 4 ทวีป ไดแ้ก่ ทวีป
เอเชีย 3 ประเทศ ทวีปออสเตรเลีย 2 ประเทศ ทวีปยโุรป 4 ประเทศ และทวีปอเมริกำ 3 
ประเทศ (4 หน่วยงำน) 



ประเทศ 

900 MHz (GSM) 1800 MHz (GSM) 2100 MHz (GSM) 

E-field 
strength 

(V/m) 

H-field 
strengt
h (A/m) 

Equivalent 
plane wave 

power 
density Seq 

(W/m2) 

E-field 
strengt
h (V/m) 

H-field 
strengt
h (A/m) 

Equivalent 
plane wave 

power 
density Seq 

(W/m2) 

E-field 
strengt
h (V/m) 

H-field 
strengt
h (A/m) 

Equivalent 
plane wave 

power 
density Seq 

(W/m2) 

ไทย 90 0.24 22.5 127 0.33 45 137 0.36 50 

อนิเดยี 90 0.24 22.5 127 0.33 45 137 0.36 50 

ญีปุ่่น 106 0.28 30 137 0.36 50 137 0.36 50 

เกาหล ี 90 0.24 22.5 127 0.33 45 137 0.36 50 

นวิซแีลน
ด ์ 90 0.24 22.5 127 0.33 45 137 0.36 50 

ฝรัง่เศส 90 0.24 22.5 127 0.33 45 137 0.36 50 

เยอรมนั 90 0.24 22.5 127 0.33 45 137 0.36 50 

ไอรแ์ลนด ์ 90 0.24 22.5 127 0.33 45 137 0.36 50 

องักฤษ 90 0.24 22.5 127 0.33 45 137 0.36 50 

ออสเตรเลี
ย 90 0.24 22.5 127 0.33 45 137 0.36 50 

อเมรกิา 106 0.28 30 137 0.36 50 137 0.36 50 

แคนาดา 106 0.28 30 137 0.36 50 137 0.36 50 

บราซลิ 90 0.24 22.5 127 0.33 45 137 0.36 50 

 ขีดจ ากดัความแรงสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า ส าหรับกลุ่มผู้ได้รับคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าจากการท างาน 



ประเทศ 

900 MHz (GSM) 1800 MHz (GSM) 2100 MHz (GSM) 

E-field 
strength 

(V/m) 

H-field 
strengt
h (A/m) 

Equivalent 
plane wave 

power 
density Seq 

(W/m2) 

E-field 
strengt
h (V/m) 

H-field 
strengt
h (A/m) 

Equivalent 
plane wave 

power 
density Seq 

(W/m2) 

E-field 
strengt
h (V/m) 

H-field 
strengt
h (A/m) 

Equivalent 
plane wave 

power 
density Seq 

(W/m2) 

ไทย 41 0.11 4.5 58 0.15 9 61 0.16 10 

อนิเดยี 41 0.11 4.5 58 0.15 9 61 0.16 10 

ญีปุ่่น 47 0.12 6 67 0.17 12 61 0.16 10 

เกาหล ี 41 0.11 4.5 58 0.15 9 61 0.16 10 

นวิซแีลน
ด ์ 41 0.11 4.5 58 0.15 9 61 0.16 10 

ฝรัง่เศส 41 0.11 4.5 58 0.15 9 61 0.16 10 

เยอรมนั 41 0.11 4.5 58 0.15 9 61 0.16 10 

ไอรแ์ลนด ์ 41 0.14 4.5 58 0.20 9 61 0.20 10 

องักฤษ 41 0.11 4.5 58 0.15 9 61 0.16 10 

ออสเตรเลี
ย 41 0.11 4.5 58 0.15 9 61 0.16 10 

อเมรกิา 47 0.12 6 67 0.17 12 61 0.16 10 

แคนาดา 47 0.12 6 67 0.17 12 61 0.16 10 

บราซลิ 41 0.11 4.5 58 0.15 9 61 0.16 10 

 ขีดจ ากดัความแรงสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า ส าหรับกลุ่มผู้ได้รับคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าทั่วไป 



วดัความแรงของคลืน่วทิย ุ

เพือ่เปรียบเทียบมาตรฐานที่ก าหนด 

เพือ่วเิคราะห์ค่า SAR (Specific Absorption Rate) 



เคร่ืองมือในการวดัความแรงการแผ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลือ่นที่ 

 

Triaxial Antenna

Auto Axis 
Selector

Spectrum 
Ananlyzer

RF Cable

        

เคร่ืองมือตามมาตรฐานในการวดัความแรง
การแผ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าจากสถานีฐาน

โทรศัพท์เคลือ่นที่ 

 โปรแกรมท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำกำร
วดักำรแผค่ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำ  

 เค ร่ืองวิ เครำะห์ควำมถ่ี (Spectrum 
Analyzer)  

 สำยอำกำศท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัค่ำ EMF 
ควรใชส้ำยอำกำศชนิด Isotropic หรือ 
Tri-axial Antenna  

 สำยน ำสญัญำณ  



ในกำรวดัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำได้แบ่ง
ช่วงกำรวดัไวท้ั้งหมด 6 ช่วงดงัน้ี 
0 – 50 เมตร 
51 – 100 เมตร 
101 – 200 เมตร 
201 – 300 เมตร 
301 – 400 เมตร 
401 – 500 เมตร  

รูปที่ 2 ช่วงกำรวดัทั้ง 6 จุด และส ำรวจระยะท่ีมีระดบัควำมแรงของสนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำสูงสุด 

50     100     
200     

300     
400     

500     

       1        2        3        4        5        6

1.7     
1.5     

1.3     

Triaxial Antenna

 ในแต่ละช่วงกำรวดั จะส ำรวจเพื่อหำต ำแหน่งค่ำควำม
หนำแน่นก ำลงัของสนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำมำกท่ีสุดก่อน  

 โดยท ำกำรวดัท่ีระยะควำมสูง 1.5 เมตรโดยเฉล่ียเม่ือได้
ต  ำแหน่งท่ีมีค่ำสูงท่ีสุดแลว้ก็จะกลบัมำท ำกำรวดัค่ำ ณ 
ต ำแหน่งท่ีไดเ้ลือกไว ้ 

 ท ำ ก ำ ร บัน ทึ ก ค่ ำ ค ว ำ ม เ ข้ ม ข อ ง สน ำ ม ไ ฟ ฟ้ ำ 
สนำมแม่เหลก็ และควำมหนำแน่นของก ำลงัต่อไป 



ผลการส ารวจการแผ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลือ่นที่จากการทดสอบพืน้ที่จริง 

วดัระดบัความแรงของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลือ่นที่ 5 ภูมิภาค จ านวน 40 สถานีฐาน 

ภาค จงัหวดั หมายเหตุ 

ใต้ 

ชุมพร 
1. ต าบลชุมโค อ าเภอปะทวิ  

2. ต าบลหาดทรายร ี อ าเภอเมอืง 

ตรงั 
1. ต าบลทบัเทีย่ง อ าเภอเมอืง 

2. ต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด 

นครศรธีรรมราช 
1. ต าบลปากพนูอ าเภอเมอืง 

2. ต าบลปากพนู อ าเภอทุง่สง 

สงขลา 
1. ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง  

2. ต าบลสนามชยั อ าเภอสทงิพระ  

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

นครราชสีมา 
1. ต าบลเมอืงปกั อ าเภอปกัธงชยั  

2. ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง  

ขอนแกน่ 
1. ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง  

2. ต าบลบา้นไผ ่ อ าเภอบา้นไผ ่  

อุดรธานี 

1. ต าบลหมากแข้ง อ าเภอหมาก
แข้ง  

2. ต าบลกุมภวาปี อ าเภอกมุภวาปี  

3. ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพ็ญ  

หนองคาย 1. ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง  



ภาค จงัหวดั หมายเหตุ 

กลาง 

กรุงเทพมหานคร
  

1. แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั  

2. แขวงล าผกัช ี เขตหนองจอก  

สมุทรปราการ 
1. แขวงบางพลใีหญ ่ เขตบางพล ี  

2. ต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด  

สระบรุ ี
1. ต าบลปากเพรยีว อ าเภอเมอืง 

2. ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก 

สุโขทยั 
1. ต าบลเมอืงเกา่ อ าเภอเมอืง  

2. ต าบลบา้นกรา่ง อ าเภอกงไกรลาศ  

เหนือ 

เชยีงใหม ่
1. ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด  

2. ต าบลแมเ่หีย๊ะ อ าเภอเมอืง  

เชยีงราย 
1. ต าบลแมส่าย อ าเภอแมส่าย  

2. ต าบลบา้นดู ่ อ าเภอเมอืง  

พะเยา 
1. ต าบลแมใ่จ อ าเภอแมใ่จ  

2. ต าบลน ้าแวน อ าเภอเชยีงค า  

 
แพร ่

1. อ าเภอสูงเมน่ 

2. อ าเภอเดน่ชยั  

ผลการส ารวจการแผ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลือ่นที่จากการทดสอบพืน้ที่จริง 

วดัระดบัความแรงของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลือ่นที่ 5 ภูมิภาค จ านวน 40 สถานีฐาน 



ภาค จงัหวดั หมายเหตุ 

ตะวนัออก 
และตะวนัตก 

         
ชลบรุ ี  

1. ต าบลหนองใหญ ่ อ าเภอ
หนองใหญ ่

2. ต าบลเหมอืง อ าเภอเมอืง  

ตราด 

1. ต าบลคลองใหญ ่ อ าเภอ
แหลมงอบ  

2. ต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะ
ช้าง 

ตาก 

1. ต าบลหนองหลวง อ าเภอ
เมอืงตาก 

2. อ าเภอแมส่อด  

กาญจนบุร ี

1. ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืง  

2. ต าบลไทรโยค อ าเภอไทร
โยค  

ผลการส ารวจการแผ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลือ่นที่จากการทดสอบพืน้ที่จริง 

วดัระดบัความแรงของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลือ่นที่ 5 ภูมิภาค จ านวน 40 สถานีฐาน 
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รูปท่ี 1 ผลกำรวดัควำมแรงคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำจำกสถำนีฐำน จ ำนวน 8 สถำนี ในพื้นท่ีภำคเหนือ 
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รูปท่ี 2  ผลกำรวดัควำมแรงคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำจำกสถำนีฐำน จ ำนวน 8 สถำนี ในพื้นท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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รูปท่ี 3  ผลกำรวดัควำมแรงคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำจำกสถำนีฐำน จ ำนวน 8 สถำนี ในพื้นท่ีภำคกลำง  
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รูปท่ี 4 ผลกำรวดัควำมแรงคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำจำกสถำนีฐำน จ ำนวน 8 สถำนี ในพื้นท่ีภำคตะวนัออก/ภำคตะวนัตก 
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รูปท่ี 5  ผลกำรวดัควำมแรงคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำจำกสถำนีฐำน จ ำนวน 8 สถำนี ในพื้นท่ีภำคใต ้



 จังหวดัขอนแก่น : ต ำบลบำ้นไผ ่อ  ำเภอบำ้นไผ ่

ผู้ให้บริการ Trinet
ข้อร้องเรียน ไม่มีขอ้ร้องเรียน
ย่านความถี่ 2100 MHz (3G)
ความสูงของเสาส่งสัญญาณ 60 เมตร
ระยะทดสอบห่างจากเสาส่ง 34.4 เมตร
พกิดัทีต่ั้งของเสาส่ง ละติจูด 16 07'54.1"N

ลองติจูด  102 44'42.6"E
ทีอ่ยู่ของสถานีฐาน นส.3ก เลขท่ี 6209 เลขท่ีดิน 175 

เล่ม 63 หน้ำ 9 ต ำบลบ้ำนไผ่ อ  ำเภอ
บำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น

หมายเลขของสถานีฐาน N/A

รูปที่ 6 ภำพถ่ำยสถำนีฐำนในพื้นท่ี ต ำบลบำ้น
ไผ ่อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่นและ 

ต ำแหน่งท่ีตั้งของสถำนีฐำน 



 จังหวัดสงขลา : ต ำบลสนำมชยั อ ำเภอสทิงพระ 

รูปที่ 7 ภำพถ่ำยสถำนีฐำนในพื้นท่ี ต ำบลสนำม
ชยั อ ำเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลำ และ 

ต ำแหน่งท่ีตั้งของสถำนีฐำน 

�ผู้ให้บริการ AWN 
ข้อร้องเรียน� มีขอ้ร้องเรียน� 
ย่านความถี่ 2100 MHz (3G) 
ควำมสูงของเสำส่งสญัญำน 45 เมตร 
ระยะทดสอบห่างจากเสา� 25.6 เมตร 
พกิดัของเสาส่ง ละติจูด 7 31′50″N 

ลองติจูด 
�ที่อยู่ของสถานี �ต ำบล สนำมชยั อ ำเภอ สทิงพระ จงัหวดั 

สงขลำ   

หมายเลขของสถานี� N/A 

100 25′17″E 



 จังหวดักาญจนบุรี : ต ำบลไทรโยค อ ำเภอไทรโยค 

รูปที่ 8 ภำพถ่ำยสถำนีฐำนในพื้นท่ี ต ำบลไทร
โยค อ ำเภอไทรโยค จงัหวดักำญจนบุรี และ 

ต ำแหน่งท่ีตั้งของสถำนีฐำน 

�ผู้ให้บริการ TRUE 
ข้อร้องเรียน� ไม่มีขอ้ร้องเรียน� 
ย่านความถี่ 800/900 MHz (2G) 
ควำมสูงของเสำส่งสญัญำน 60 เมตร 
ระยะทดสอบห่างจากเสา� 120 เมตร 
พกิดัของเสาส่ง ละติจูด 14 30′38″N 

ลองติจูด 
�ที่อยู่ของสถานี ทำงหลวงหมำยเลข 323 วดัเวฬุวนำ

รำม ต ำบลไทรโยค อ ำเภอไทรโยค 
จงัหวดักำญจนบุรี 

หมายเลขของสถานี� KCN1203A 

98 49′50″E 



 จังหวัดเชียงใหม่ : ดอยสะเกด็ 

รูปที ่9 ภำพถ่ำยสถำนีฐำนในพื้นท่ี ดอยสะเกด็ 
จงัหวดัเชียใหม่ และต ำแหน่งท่ีตั้งของสถำนีฐำน 

�ผู้ให้บริการ AIS 
ข้อร้องเรียน� ไม่มีขอ้ร้องเรียน� 
ย่านความถี่ 2100 MHz  
ควำมสูงของเสำส่งสญัญำน 60 เมตร 
ระยะทดสอบห่างจากเสา� 0-500 เมตร 
พกิดัของเสาส่ง ละติจูด 18 53′14″N 

ลองติจูด 
�ที่อยู่ของสถานี ถนนเชียงใหม่-เชียงรำย 

ดอยสะเกด็ เชียงใหม่ 

หมายเลขของสถานี� N/A 

99 09′46″E 



จำกกำรลงพ้ืนท่ีต่ำงๆในทั้ง 5 ภูมิภำคเพ่ือท ำกำรวดัค่ำควำมแรงกำรแผ่
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำ จ ำนวน 40 สถำนี พบว่ำในแต่ละพ้ืนท่ีนั้น มีค่ำ
กำรแผ่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกสถำนีฐำนต ่ ำกว่ำขีดจ ำกัดตำมท่ี
มำตรฐำนก ำหนดไว ้ดังน้ัน สามารถสรุปได้ว่าประชาชนที่อาศัย
โดยรอบสถานีวิทยุคมนาคมที่ท าการตรวจวัดยังคงได้รับคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกจากสถานีฐานอยู่  แต่ความแรงของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่ประชาชนได้รับในปัจจุบัน ยังอยู่ภายใต้กรอบ
มาตรฐานที่เป็นไปตามหลักสากล และส านักงาน กสทช. ก าหนด ณ 
ปัจจุบัน  

สรุปผล 



ขอบคุณครับ 
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