
โครงการศึกษาวิเคราะหแ์ละการเปรียบเทียบความแรง 

ของสญัญาณวิทยใุนกรงุเทพมหานคร 

ระหว่าง “วิทยรุายเดิม” กบั “สถานีวิทยเุสียงธรรมฯ สวนแสงธรรม” 

 
 

๑.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ความแรงของสญัญาณคลื่นวทิยุจะถูกลดทอน จากปจัจยัต่าง ๆ เช่น คุณลกัษณะของ

เครื่องส่ง คุณลกัษณะของเครื่องรบั ก าลงัส่งและชนิดของเสาอากาศที่ใช้ การกวนกนัของ
ช่องสญัญาณที่มคีลื่นความถี่ใกล้ชดิกนัมาก มกีารกวนกนัของคลื่นวทิยุ ทัง้ที่เป็นแบบย่าน
ความถี่กวา้งและแคบ สภาพแวดลอ้มอาคารส านักงาน หรอืโรงเรอืน (Indoor) ภายนอกอาคาร 
(Outdoor) ความถี่ใช้งาน รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ  การเดนิทางของ
คลื่นวทิยุที่ผ่านตวักลางของชัน้บรรยากาศ ค่าความเป็นตวัน า (Ground conductivity) ของ
พืน้ผวิโลก, ภมูปิระเทศ, ความขรุขระ ของพืน้ผวิ ลว้นมผีลต่อการลดทอนสญัญาณทัง้สิน้  

ในการศึกษาน้ีมีความเชื่อว่าในกรุงเทพมหานครที่มีสิ่งแวดล้อมอาคารหนาแน่นมาก 
ความแรงของสญัญาณวทิยนุ่าจะถูกลดทอนอยา่งมาก จงึไดท้ าการวดัความแรงสญัญาณจรงิโดย
ใชเ้ครื่องมอืทางเทคนิค เพื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าตามทฤษฎขีองสถานีวทิยุ เสยีงธรรมฯ สวนแสง
ธรรม นอกจากน้ียงัไดท้ าการวดัค่าความแรงสญัญาณของสถานีวทิยุกระจายเสยีงรายเดมิดว้ย 
เพือ่ประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ  
 
๒. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

๒.๑  เพือ่ศกึษาการลดทอนความแรงสญัญาณเมื่อผา่นสิง่ปลกูสรา้งสภาพแวดลอ้ม 
๒.๒ เพื่ อ เปรียบ เทียบความแรงของสัญญาณวิทยุ ระหว่ า งวิทยุ รายเดิม ใน

กรุงเทพมหานครกบัสถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ สวนแสงธรรม 
 
๓. วิธีด าเนินการศึกษา 

๓.๑ แนวทางการศกึษา 
 ทบทวนเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

  จดบนัทกึคา่ความแรงของสญัญาณจากการรบัส่งสญัญาณ จากสถานีวทิยุจ านวน 
๔๑ สถานี ขณะเมื่อเครื่องรบัอยูท่ีต่ าแหน่งพืน้ทีก่วา้ง (สนามหลวง) และสงูจากพืน้ดนิ ๑ เมตร 

 วเิคราะหผ์ลการทดลองและสรุปผล 

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒๒ 



๓.๒ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 เสาอากาศ antenna 

เครื่อง Field strength meter ที่ประดษิฐ์โดยภูมปิญัญาไทย ในการวดัค่าการ
รบัสง่สญัญาณระหวา่งเสาเครื่องรบักบัสถานีวทิยทุีท่ าการศกึษา  

เครื่องคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล 
 ๓.๓ วนั เวลา และสถานทีท่ าการศกึษา : วนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐-
๑๕.๐๐ น. ในชว่งงานวนัวสิาขบชูาโลก ณ มณฑลพธิทีอ้งสนามหลวง กรุงเทพมหานคร   

๓.๔ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู : วดัคา่และบนัทกึคา่การรบัส่งสญัญาณระหว่างเสาเครื่องรบั
กบัสถานีวทิยทุีท่ าการศกึษา 

๓.๕ การวเิคราะหข์อ้มูล : ค านวณค่าความแรงของสญัญาณเพื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าทีว่ดั
ไดแ้ต่ละสถานีทีร่บัได ้โดยใชข้อ้เทจ็จรงิค่า Gain Ratio และระดบัความสูงเสาส่งสญัญาณของ
สถานีวทิยุเสยีงธรรมฯ สวนแสงธรรม เป็นค่าคงที่ส าหรบัการค านวณ และก าหนดให้ค่าความ
แรงจากสถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ สวนแสงธรรมเป็นคา่มาตรฐานในการเปรยีบเทยีบค่าระดบัความ
แรงและการลดทอนความแรงสญัญาณเมื่อผา่นสิง่ปลูกสรา้งสภาพแวดลอ้ม เมื่อสิง่กดีขวางมาก
การลดทอนของสญัญาณตอ้งมากดว้ยเชน่กนั 

 
การค านวณ 
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 = 300/FM  เช่น 300/103.25 = 2.9 เมตร 

½ =1.45 เมตร  



        
         

 
 

   
    

 
 

   
 

 
 

E = EO – E Loss 

เมื่อ  P = Power ทีป้่อนเขา้สายอากาศ (watt) 

 G = Gain ของสายอากาศเป็นเทา่   (ของสวนแสงธรรม 3.55 เทา่ Circular polarize) 

 d = ระยะทางเสาสง่กระจายเสยีง ถงึ เสาจุดรบั “---------“ ประมาณ 14.5 กม. 

 Ht  = ความสงูเสาถงึจุดกึง่กลางเบย ์ = 110-6.40 =103.60 เมตร 

 Hr = ความสงูของเสารบั = 1 เมตร 

ตวัอยา่งการค านวณ คา่ความถีส่ถานีวทิยเุสยีงธรรม FM 103.25, ก าลงัสง่ 9500 วตัต ์ระยะทาง 

14.5 กโิลเมตร 

   
             

     
         

   
         

  
    

               

            
 

   

   
         

                             
 

 
 

 = 2738.71 V/m 

db  = 20 log E 

db  = 20 log 2738.71 

 = 69.18 dBV/m 



ผลการศึกษา 

การเกบ็ขอ้มูลค่าความแรงของสญัญาณจากเครื่องมอื Field strength meter เมื่อวนัที ่

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ในช่วงงานวนัวสิาขบูชาโลก ณ มณฑลพธิี

ทอ้งสนามหลวง กรุงเทพฯ โดยคณะผูศ้กึษาทดลองประกอบดว้ยพระสงฆ์และฆราวาสที่มพีื้น

ฐานความรูด้า้นเทคนิค หน่ึงในคณะผูศ้กึษาอดีตเป็นช่างเทคนิคประจ าส่วนราชการที่มคีวามรู้

ความช านาญเกี่ยวกบัเครื่องส่งและคลื่นความถี่ยาวนานจนกระทัง่เกษยีณอายุราชการ เคยผา่น

การอบรมดา้นเทคนิคจากประเทศชัน้น าดา้นเทคโนโลย ีส าหรบัการศกึษาทดลองเริม่ตน้โดยการ

ตดิตัง้เสารบัสญัญาณที่สูงจากพืน้ดนิกบัเครื่อง Field strength meter วดัค่า อ่านค่า และจด

บนัทกึแสดงดงัภาพ 

   

 

 น าคา่ความแรงของสญัญาณในแต่ละสถานี (คา่ความแรงจากการวดั) ป้อนลงใน
โปรแกรม MS Excel แลว้ค านวณคา่ความแรงจากสตูรการค านวณดงัวธิกีารค านวณขา้งตน้ 
แสดงดงัตารางที ่๑  



วิเคราะหผ์ลการศึกษา 

ค่าความแรงสญัญาณของสถานีวทิยุเสยีงธรรมตามทฤษฎคีวรจะมคี่า 68.75 dBuV/m 
แต่คา่ทีไ่ดจ้ากการวดัจรงิเพยีง 56 dBuV/m เทา่นัน้ ทัง้น้ีความแรงสญัญาณขัน้ต ่าทีร่บัฟงัไดต้าม
มาตรฐาน ITU เท่ากบั 54 dBuV/m ซึ่งเป็นค่าอา้งองิของระบบ Mono ดงัจะเหน็ไดว้่าในกรณี
ของสถานีวทิยุเสยีงธรรม แมจ้ะใชก้ าลงัส่งสูงถงึ 9,500 วตัต์ และขยายอกี 3.55 เท่าดว้ยความ
สูงเสาประมาณ 100 เมตรแล้วก็ตาม แต่ความแรงสญัญาณที่วดัได้จรงิที่ระยะทางเพยีง 14.5 
กม. กม็คีา่มากกวา่ 54 dBuV/m เพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้  จงึเป็นทีน่่าคดิวา่หากก าลงัส่งลดลงเหลอื
เพยีง 500 วตัต์และความสูงเสาไม่เกนิ 60 เมตร ตามมาตรฐานเทคนิคที่ กสทช. ก าหนด 
“หลกัเกณฑก์ารใชค้ลื่นความถีส่ าหรบัการทดลองประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง (กสทช. ผว. 
๑๐๑-๒๕๕๕)” รศัมกีารกระจายเสยีงจะลดลงเหลอืเทา่ใด 

ในการวดัคา่ความแรงของสญัญาณ ไดเ้กบ็ค่าความแรงสญัญาณของสถานีรายเดมิอื่น ๆ 
ดว้ย แมจ้ะมขีอ้มูลจ ากดักอ็าจเปรยีบเทยีบไดว้่าสถานีวทิยุอื่น ๆ ใชก้ าลงัส่งมากกว่าสถานีวทิยุ
เสยีงธรรมหรอืไม ่โดยใชเ้กณฑก์ารเปรยีบเทยีบความแรงสญัญาณดงัน้ี 

๑. ค่า Field strength ของสถานีรายเดมิมคี่าสูงกว่าค่า Field strength ของสถานีวทิยุ
สวนแสงธรรม 

๒. ระยะทางระหว่างสถานีรายเดมิกบัเครื่องวดัค่าในระยะที่มากกว่าหรอืเท่ากบัสถานี
วทิยสุวนแสงธรรมกบัเครื่องวดัคา่จะตอ้งมคีา่เทา่กนัหรอืใกลเ้คยีงกนั 
 



ตารางท่ี ๑ การค านวณคา่ความแรงของสญัญาณ  
 

No. FM P,watt d,(m) Eo,V/m  
         

   
 sin(

         

   
) E, (V/m) E, (uV/m) 

dB 
ค ำนวณ 

(uV/m) 

dB  
กำรวดั 

(uV/m) 

สรุปผล อธบิำย 
กำรจด
ทะเบยีน 

 
102.5 5000 28200 0.0331 2.9268 0.00789 0.007887 0.000521 521.50 54.35 89.2 สง่เกนิ ระยะไกล วัตตก์ลำง แรงมำก Y 

 
92 5000 4170 0.2236 3.2609 0.04787 0.047853 0.021398 21398.45 86.61 90.0 สง่เกนิ ระยะใกล ้วัตตก์ลำง แรงมำก N 

          
    

  
  

0 103.25 9500 14150 0.0908 2.9056 0.01583 0.015832 0.002876 2875.86 69.18 56.0 สง่ไมเ่กนิ   N 

 
เมื่อ   

 Gain ของสายอากาศเป็นเทา่กบั 3.5481  เทา่ Circular polarize  
 Ht  = ความสงูเสาถงึจุดกึง่กลางเบย ์เทา่กบั 103.60 เมตร 
 Hr = ความสงูของเสารบั เทา่กบั 1 เมตร 
 ระยะทางระหวา่งสถานีกบัเครื่องวดัคอื  ใกลค้อื 0.1-7.0 กโิลเมตร, ปานกลาง 7.1-14 กโิลเมตร และไกลคอื มากกวา่ 14 กโิลเมตร 



ข้อจ ากดัในการทดลอง ในการศกึษาน้ี อาจเกดิความคลาดเคลื่อนไดจ้ากสาเหตุดงัน้ี 
อตัราขยายไมส่ามารถทราบไดอ้ยา่งชดัเจน จงึก าหนดใหอ้ตัราขยายมคีา่เทา่กนัหมด 
เครื่องมอืวดัเป็นเครื่องมอืที่ผลติในไทย อาจมคีวามคลาดเคลื่อนอยู่บ้างแต่ก็ยงัพอ

อธบิายคา่ความแรงของสญัญาณได ้
ต าแหน่งในการวดัคา่นัน้แมอ้ยูใ่นทีโ่ลง่ แต่สิง่แวดลอ้มอื่นหนาแน่นดว้ยอาคารสงู 

มคีลื่นอื่นรบกวนมากมาย 
 พกิดัทีต่ ัง้ของสถานีในการทดลองน้ีคน้หาจากเวบ็ไซตต์ามทีอ่ยูข่องสถานีทีป่รากฏใน

การจดทะเบยีนสถานี จากนัน้ท าพกิดัดว้ยแผนทีใ่นกูเกลิ ซึง่พกิดัทีไ่ดอ้าจไมใ่ชต่ าแหน่งทีต่ ัง้
เสาของสถานีนัน้  

เสาวทิยุของแต่ละสถานีไม่สามารถหาความสูงทีถู่กต้องได้ จงึก าหนดใหม้คีวามสูง
เทา่กบัสถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ สวนแสงธรรมซึง่ตามความเป็นจรงิสว่นใหญ่จะสงูกวา่ 

 
ค าถามเพ่ือการวิเคราะหใ์ห้ได้ผลสรปุ  
ก าลงัสง่ 500 วตัต ์หรอื 10,000 วตัต ์ความแรงของสญัญาณเป็นอยา่งไร 
ก าลงัส่งที่ไม่ลดทอนเลย หรอืถ้าอยู่ใกลล้ดทอนเท่าน้ี ไกลออกไปลดทอนเท่าไรมาก

ขึน้หรอืน้อยลง สมัพนัธก์บัก าลงัส่งหรอืไม่ หากไม่สมัพนัธ์มสีาเหตุจากการใชก้ าลงัส่งทีเ่กนิ
กวา่คา่ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวห้รอืไมอ่ยา่งไร 

 
 

สรปุผลการศึกษา 

  
ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า สถานีวิทยุรายเดิมในกรุงเทพมหานครบางแห่งน่าจะส่ง

กระจายเสยีงดว้ยก าลงัสง่ทีส่งูเกนิกวา่ทีไ่ดเ้คยจดทะเบยีนไวจ้รงิ 
 

 
บรรณานุกรม 

รายชื่อสถานีวทิยกุระจายเสยีงทัว่ประเทศ.  สบืคน้จาก เวบ็ไซตก์รมประชาสมัพนัธเ์มื่อวนัที ่14 
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