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Abstract (บทคดัยอ่) 

มีการศึกษาและวิเคราะห์กนัอย่างกวา้งขวางถึงเร่ืองท่ีมนุษยต์อ้งสัมผสัคล่ืนความถ่ีวิทยุ / 

สัมผสัรังสีไมโครเวฟ    เป็นท่ีรู้กนัว่ารังสีแม่เหลก็ไฟฟ้า( electromagnetic radiation )  มีผลกระทบ

ทางชีวภาพในเน้ือเยือ่มนุษย ์  นกัวจิยัไดพ้ยายามท าการวิจยัผลกระทบของรังสีต่อร่างกายมนุษย ์และ

แนวทางก าหนดระดบัความปลอดภยั    การศึกษาน้ีเป็นการทบทวนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมกบั

เปรียบเทียบกบัมาตรฐานความปลอดภยัปี 1982 ( c95.1-1982 ) ของสถาบนัมาตรฐานแห่งชาติของ

สหรัฐอเมริกา (the American National Standards Institute (ANSI)  และ ขอ้จ ากดัคล่ืนรังสี RF / MW 

(AFOSH มาตรฐาน 161-9  วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 1987 ) ท่ีกองทพัอากาศสหรัฐอนุญาต ในรายงาน

ฉบบัน้ียงัไดร้วบรวมผลงานวจิยัท่ีด าเนินการในสหภาพโซเวยีตและยโุรปตะวนัออกดว้ย 

I. บทน ำ ( I. INTRODUCTION)  

สหรัฐอเมริกาไดด้ าเนินการวิจยัในเร่ืองคล่ืนความถ่ีวิทยุ( Radiofrequency) คล่ืนรังสี

ไมโครเวฟ( Micowave  Radiation) ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวภาพและมาตรฐานความปลอดภยัมนุษย ์ 

ตั้งแต่ปี 1956 โดย the Department of Defense (DOD)(14),(15) ไดส้ั่งให้ทางกองทพัด าเนินการ

คน้ควา้วิจยัตรวจสอบผลกระทบทางชีวภาพจากการสัมผสัคล่ืนความถ่ีวิทยุ( Radiofrequency) /  

คล่ืนรังสีไมโครเวฟ( Micowave  Radiation) โดยกองทพับก  กองทพัเรือและกองทพัอากาศ  โดยมี
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กองทพัอากาศเป็นแกนน าในการวจิยั  มีการประชุมร่วมคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 15-16 กรกฎาคม 1957 (๗๐ 

ปีแลว้) ผลการวจิยัพบวา่ ความถ่ีคล่ืนวิทยุ( Radiofrequency) /  รังสีไมโครเวฟ( Micowave  

Radiation) ส่งผลกระทบต่อชีวภาพของอวยัวะส่ิงมีชีวติ  รวมทั้งร่างกายมนุษย ์ ท าใหด้วงตาเสียหาย

(1),(2),(5),(6),(8),(15)และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง(8) 

สถาบนัความปลอดภยัต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพแห่งชาติ( The National Institute for 
 

 Occupational Safety and Health (NIOSH)
8  ไดร้ายงานผลกระทบของพลงังานคล่ืนวิทยุ/รังสี

ไมโครเวฟต่อชีวภาพมนุษย์และก าหนดปัจจัยพลังงานท่ีเก่ียวข้องรวมทั้ ง  (1)  ความเข้มของ

สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (EM) ภายนอกร่างกาย  (2) ความถ่ีคล่ืนรังสี RF / MW  ของแหล่งก าเนิดคล่ืน 

(3) ความชุ่มช้ืนของผิวหนัง  (4)  มิติของร่างกาย  รูปร่างสัดส่วน  และทิศทางในการรับคล่ืนรังสี

สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าของร่างกาย     

SAR ก าหนดการแผ่คล่ืน RF/MW ทัว่ร่างกายเป็นวตัตต่์อกิโลกรัม (W/Kg)(4)   แต่ในการ

สะสมพลงังานบนผิวท่ีไดรั้บรังสียงัมีการใชห้น่วยเป็นมิลิวตัต์ต่อตารางเซนติเมตร(mW/cm2)(9) ซ่ึง

ข้ึนอยู่กบัอตัราการดูดซึมและผลกระทบทางชีวภาพจากคล่ืนรังสี RF/MW   แต่มีการตรวจสอบ

มาตรฐานและใหค้  าแนะน ามาตรฐานท่ีแตกต่างและขดัแยง้กนั   เช่น มาตรฐาน USAF ท่ี 161-9 (ตรา

ข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 1987) ก  าหนดใหผู้ท่ี้ท างานในพื้นท่ีท่ีอยูใ่นเขตหวงหา้มสัมผสัคล่ืนรังสี

ได้ไม่เกิน 10 mW/cm2 ผูท่ี้ท  างานในพื้นท่ีท่ีไม่อยู่ในเขตหวงห้ามสัมผสัคล่ืนรังสีได้ไม่เกิน 5 

mW/cm2 (10)   แต่ ANSI ก าหนดแนวทางความปลอดภยัไวสู้งสุดในการรับผลกระทบทางชีวภาพจาก

คล่ืนรังสี RF/MW ทัว่ร่างกายไดไ้ม่เกิน 5  mW/cm2 (9)  เท่านั้น  ความแตกต่างน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นไดว้่า
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การก าหนดอตัราการสัมผสัคล่ืนรังสี  RF/MW ข้ึนอยู่กบัวิธีการตีความในขอ้มูลการสัมผสัคล่ืนรังสี 

RF/MW ของแต่ละองคก์ร 

   II. ผลกระทบทำงชีวภำพ (BIOLOGICAL  EFFECTS) 

การสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF /MW เป็นท่ีรู้กนัวา่มีผลกระทบทางชีวภาพในสัตวแ์ละมนุษย ์  ท า

ใหเ้กิดความเสียหายกบัอวยัวะ   ท าใหก้ระบวนการทางชีวภาพท่ีส าคญัเกิดการหยดุชะงกัและมีความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดโรคมะเร็ง   เม่ือไดรั้บอนัตรายจากคล่ืนรังสี RF / MW  คล่ืนรังสีท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบ

อย่างมากต่อวสัดุชีวภาพ  พลงังานท่ีปล่อยออกมาจากคล่ืนสัญญาณรังสี RF /MW จะถูกดูดซึมโดย

เน้ือเยือ่ของมนุษยแ์ลว้กลายเป็นความร้อน ในกรณีน้ี  รังสีพลงังานประจุไฟฟ้าแผ่กระจายในโมเลกุล

ของเน้ือเยื่อ   พื้นท่ีเน้ือเยื่อท่ีถูกฉายรังสีท าให้ไดโพล (Dipole) ของโมเลกุลน ้ าและโปรตีนท่ีถูก

กระตุน้ จะสั่นสะเทือนเป็นพลงังานและจะถูกดูดซึมไปในพื้นท่ีของเน้ือเยือ่ท่ีถูกรังสี    การเหน่ียวน า 

Ionic ยงัเกิดข้ึนในพื้นท่ีถูกรังสี  เป็นการเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  พลงังานจะถูกแปลงเป็นความร้อน

อยา่งต่อเน่ือง  และผลกระทบของคล่ืนแบบต่อเน่ือง(continuous wave( CW )) กบัผลกระทบของ

คล่ืนเป็นจงัหวะแบบไม่ต่อเน่ือง หรือ pulsedจะเป็นผลอนัเดียวกนั(8)  

 ผลกระทบท่ีไม่ไดเ้กิดจากความร้อน(nonthermal ) อธิบายไดย้ากกว่าผลกระทบท่ีเกิดจาก

ความร้อน  การตอบสนองเน้ือเยื่อของมนุษย ์ท าให้สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสามารถโตต้อบกบัฟังกช์ัน่

ทางชีวไฟฟ้า (bioelectrical)  ซ่ึงไม่ไดเ้กิดความร้อน  แลว้ท าใหเ้น้ือเยือ่เสียหาย(8)   

การวจิยัในสหภาพโซเวยีตและยโุรปตะวนัออก( the Soviet Union and Eastern Europe) แสดงใหเ้ห็น

ว่าร่างกายมนุษยอ์าจจะมีความไวต่อผลกระทบจากคล่ืนรังสี RF/MW  ท่ีไม่ไดเ้ป็นความร้อน(3) มี
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รายงานจ านวนมากท่ีแสดงผลกระทบทางชีวภาพต่อมนุษยแ์ละสัตวท่ี์ไดรั้บคล่ืนรังสี RF/MW  ท่ี

ไม่ไดเ้ป็นความร้อน  การทบทวนผลการวจิยัท่ีส าคญัไดผ้ลดงัน้ี 

 A.) Heating  Effect on the Skin (ผลกระทบความร้อนท่ีผวิหนงั) 

 เม่ือคล่ืนรังสี RF/MW มีความถ่ีมากกว่า 3 GHz จะเจาะเขา้ร่างกายไดลึ้กระหว่าง 1-10 

มิลลิเมตร(3) เม่ือคล่ืนรังสี RF/MW มีความถ่ีมากกว่า 10 GHz พลงังานส่วนใหญ่จะถูกดูดไวท่ี้ผิวหนงั

ภายนอก  เม่ือร่างกายมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนแลว้การรับคล่ืนความถ่ีรังสี RF/MWจะรู้สึกคลา้ยกบัรับคล่ืน

รังสีอินฟราเรด( infrared (1R) radiation)(3),(6) 

J.Hardy,T.Oppel (1937) ไดพ้ิมพเ์ผยแพร่ผลการวิจยัผลกระทบทางความร้อนท่ีเกิดจากคล่ืน  

รังสี IR   ซ่ึง Om Gandhi and Abbas Riazi (6) ไดน้ าไปใชอ้ธิบายผลกระทบท่ีเป็นความร้อนของคล่ืน

รังสี RF/MW  และมีผลงานวิจยัถึง 1937 ผลงาน ต่อมา Hardy and Oppel  ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าหากทัว่

ร่างกายไดรั้บพลงังานคล่ืนรังสีอย่างต่อเน่ือง( irradiated at a CW power )ดว้ยความเขม้ท่ี 0.67 

mW/cm2 แลว้ร่างกายจะอุ่นข้ึน  Gandhi and  Riazi  มีขอ้สังเกตวา่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งคล่ืนความถ่ี

ท่ีเกิดจากพลงังานคล่ืนรังสี RF/MW  กบัจุดรับสัมผสั  เช่น  จุดสัมผสัมีพื้นท่ี 37  ตร.ซม. รู้สึกอุ่นข้ึน

เพราะรับความหนาแน่นก าลงั 29.9 และ 12.5 mW/cm2  จากแหล่งก าเนิดรังสีความถ่ี 3  และ 10 GHz 

 

(Dipole = a pair of equal and oppositely charged or magnetized poles separated by a distance. 

"The succeeding positive slope arises due to the orientation of the head group dipoles .") 
หากผิวหนงัไดรั้บรังสีท าใหร้้อนมาก จุดท่ีไดรั้บรังสีจะเรียกว่า "hot spots"(7),(11),(16)เป็นจุดท่ีมี

อุณหภูมิสูงท าใหเ้กิดแผลไหมม้ากข้ึนและซึมผ่านหลอดเลือด( vascular permeability ) แต่เลือดยงัคง

ไหลเวยีนได ้   แต่ท าใหสู้ญเสียของเหลว แร่ธาตุต่างๆภายในร่างกาย  และเกิดผลกระทบต่อชีวภาพ 
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 B.) Whole-Body Hyperthermia (ภาวะร่างกายร้อนสูงผดิปกติ)  

ทัว่ร่างกายไดรั้บคล่ืนรังสี RF/MW  มีความหนาแน่นก าลงั 10 mW/cm
2  ท าใหอุ้ณหภูมิร้อน

ข้ึนประมาณ 1องศา C  ก  าลงัความร้อนท่ีดูดซบัจากความหนาแน่นก าลงัขา้งตน้มีค่าเท่ากบั 58 วตัต ์  

มนุษยมี์กระบวนการสันดาปประมาณ 80 วตัตใ์นสภาวะหยุดน่ิง  ถา้มีการเคล่ือนไหวปานกลาง 

กระบวนการสันดาปจะประมาณ 290 วตัต ์  กระทรวงสาธารณสุข  การศึกษา และสวสัดิการของ

อเมริกา(The U.S. Department of Health,Education and Welfare)(3)  รายงานว่าถา้ร่างกายมนุษย์

สัมผสัคล่ืนรังสี RF/MW ก าลงัต ่า ดูเหมือนจะไม่ไดรั้บอนัตรายจากผลกระทบทางความร้อน 

ภาวะความร้อนร่างกายสูงผดิปกติ(hyperthermia)  ก่อใหเ้กิดการขาดน ้าอยา่งรุนแรง และ การสูญเสีย

เกลือแร่ เช่น โซเดียมคลอไรด ์และอ่ืน ๆ ท าใหเ้ป็นไข ้   เกิดความร้อนในร่างกาย   เกิดความเหน่ือย 

และความลา้ ความเครียดท่ีเกิดจากความร้อนเป็นอนัตรายร้ายแรงท่ีสุด   มีขอ้สังเกตว่าความร้อนสูง

ผิดปกติ(hyperthermia) ท าให้เกิดตวักั้นกลางระหว่างเลือดและสมอง(blood-brain barrier BBB) 

เสียหายส่งผลต่อระบบต่อชีวภาพของประสาทส่วนกลาง    การไหลเวียนของเลือดและของเหลวใน

สมองลดนอ้ยลง ภาวะหวัใจลม้เหลวและโรคหลอดเลือดสมอง  

 C.) Local Hyperthermia  (ภาวะความร้อนสูงเฉพาะท่ี) 

ในจุดท่ีร่างกายมีอุณหภูมิสูง เน้ือเยื่ออาจเกิดความเสียหาย  สารพิษท่ีเป็นอนัตรายจะถูก

ส่งออกมา  ความร้อนสามารถท าให้สารพิษซึมผ่านเยื่อหุ้มผนงัเซลลแ์ละเส้นเลือดฝอยได ้  การซึม

ผา่นเพิ่มในเส้นเลือดฝอยน าไปสู่การสูญเสียโปรตีนในพลาสมา สูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนท่ี

เกิดข้ึนภายในเซลลเ์หมือนมีการใชโ้ปรตีน(11),(16)    สาร histamines สามารถกระตุน้การหลัง่ใน
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กระเพาะอาหาร  เพิ่มอตัราการเตน้ของหัวใจ  และก่อให้เกิดการขยายหลอดเลือดท าให้ความดัน

โลหิตลดลง   การไหลเวยีนของเลือดไม่ดีหรือการควบคุมความร้อนไม่เพียงพอเกิดความอ่อนแอมาก

ข้ึน  เกิดความบาดเจ็บน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในคุณสมบติัทางกายภาพและการท างานชีวภาพ

โปรตีน 

 D.) Carcinogenic  Effects (การเกิดโรคมะเร็ง) 

ยงัไม่เป็นท่ีทราบกนัดีถึงสาเหตุ การเกิดมะเร็งจากการสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF / MW  มนัเป็น

ส่ิงท่ียากท่ีจะสร้างการเช่ือมโยงทางคลินิกท่ีจะเกิดเป็นโรคมะเร็ง   แต่มีการตีพิมพร์ายงานท่ีเปิดเผย

ขอ้มูลเชิงลึกบางประการของธรรมชาติของการเกิดโรคมะเร็งท่ีเกิดจากการสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF / 

MW  ซ่ึงผลกระทบท่ีไม่ใช่ความร้อนอาจใหเ้บาะแสส าคญัในการท าความเขา้ใจการเกิดสารก่อมะเร็ง

ในร่างกายมนุษย์(8),(32) 

(ปัจจุบนั เป็นท่ีประจกัษด์งัท่ีองคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศในปี 2011 ว่า คล่ืนรังสี RF / MW เป็น

สารอาจท าใหเ้กิดมะเร็งในมนุษย)์  

 i.) Pathological  Reports (รายงานการเกิดโรค) 

 S. Prausnitz and C. Susskind ( 1962 )ในSwiss มีการทดลองและรายงานการเกิดโรคมะเร็งใน

สัตว์ทดลองท่ีได้ รับค ล่ืนความถ่ีวิทยุ  (Radiofrequency) /คล่ืนรังสีไมโครเวฟ  (Micowave  

Radiation) โดยน าหนูผวิเผอืกเพศผูจ้  านวน 100 ตวั ฉายคล่ืนความถ่ีรังสี RF/MW ความถ่ี 10 GHz  

ก าลงัความเขม้ 100 mW/cm2  เป็นเวลา 4.5 นาที/วนั, 5 วนั/สัปดาห์  รวม 59 สัปดาห์  สังเกตเห็นวา่ 

การฉายรังสีท าใหอุ้ณหภูมิทัว่ร่างกายหนูเพิ่มข้ึน 3.3 องศาเซลเซียส  หลงัจากตรวจสอบแลว้พบวา่ 
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หนูจ านวน  35  เปอร์เซ็นตข์องหนูทดลองไดส้ร้างเซลลม์ะเร็งข้ึนในเซลลข์องเม็ดเลือดขาว มะเร็ง  

ชนิด monocytes มะเร็งต่อมน ้ าเหลือง(  lymphatic leucosis )  หรือมะเร็งท่อน ้ าเหลือง( lymphatic )  

หรือ มะเร็งเมด็เลือดขาวมยัอีลอยด์( myeloid leukemia.)  เปรียบเทียบกบัในกลุ่มควบคุมมีเพียง 10 

เปอร์เซ็นตท่ี์เป็นมะเร็ง(21)  

 ตน้ทศวรรษ 1970  มีรายงานของ The NIOSH  Technical  Report ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่พนกังานของ 

Philco-Ford  และ  The  Boeing Corporation  ท่ีสัมผสัคล่ืนรังสี RF\MW เป็นสาเหตุท าให้เกิด

โรคมะเร็ง และพนกังานคนหน่ึงของ Philco-Ford  เสียชีวติดว้ยโรคมะเร็งในสมอง (brain  cancer) 

 ในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั Sweden รายงานผลการวจิยัวา่เดก็ท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้สาส่งไฟฟ้าแรงสูงมี

ความเส่ียงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว(Leukemia) มากกว่าเด็กท่ีอาศยัห่างจากเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง  การ

วิจยัครอบคลุมประชากรถึง 500,000 คน  และมีหลกัฐานเช่ือมโยงถึง  สนามคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

ความถ่ีต ่าก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้

(เม่ือ 14 ปีก่อนปี 2011(ปี1997) องค์การอนามยัโลกก็ได้ประกาศ ให้คล่ืนความถ่ีต ่าของสายส่ง

ไฟฟ้าแรงสูง (ELF) ดงักล่าว เป็นสารอาจท าใหเ้กิดมะเร็งในมนุษยเ์ช่นกนั)  

 ii.) Effect  on  Chromosomes  (ผลกระทบต่อโครโมโซม) 

 K.Chen , A.Samuel ,R.Hoopingarmer  ( 1974) รายงานว่าโครโมโซมท่ีผิดปกติท าให้เกิด

โรคมะเร็งเมด็เลือดขาวชนิดเร้ือรัง(chronic myeloid leukemia ) โดยเฉพาะยนีส์ผ่าเหล่าท าใหเ้กิด

ความผดิปกติและท าใหเ้น้ือเยือ่ตายได ้
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 A. A. Kapustin, M. I. Rudnev, G. I. Leonskaia, and G.I. Knobecva (1976) ไดพ้ิมพร์ายงาน

การเปล่ียนแปลงในโครโมโซมของเซลลไ์ขกระดูกในสัตวท์ดลองท่ีไดส้ัมผสักบัรังสี RF / MW พวก

เขาใชห้นูเผือกสายพนัธ์ุแทส้ัมผสัคล่ืนรังสี RF/MW ท่ีความถ่ี 2500 MHz  มีระดบัความหนาแน่น

พลงังาน 50 และ 500 uW / cm2   เป็นเวลา 7 ชัว่โมงต่อวนัรวม 10 วนั  ปรากฏว่าเกิดการเปล่ียนแปลง 

polyploidy,aneuploidy  โครโมโซมลดน้อยลง  โครโมโซมแตกเป็นส่วนและเกิดช่องว่างใน

โครโมโซม 

 รายงานของ The NIOSH Technical Report สรุปผลการวิจยัดา้นโครโมโซม  โดยตั้ง

ขอ้สังเกตในความหลากหลายของสัตวแ์ละเซลลม์นุษยท่ี์สัมผสักบัรังสี RF / MW  ในระดบัท่ีต่างกนั  

โดยสังเกตจากคล่ืนแบบจงัหวะ (pulsed) และแบบต่อเน่ือง (CW) ในความถ่ี 15-2950 MHz และ

ความหนาแน่นพลงังาน 7-200 mW / cm2  ท าใหเ้กิดความผิดปกติในโครโมโซม รายงานผลกระทบ

รวมถึง   โครโมโซมเส้นตรงถูกตดั   ความผิดปกติภายนอกของโครโมโซม   การเช่ือมต่อของ

โครโมโซมผดิปกติและเหนียวข้ึน  โครโมโซมเปล่ียนท่ี  โครโมโซมแตกและมีช่องว่าง  โครโมโซม

กระจายตวัลดนอ้ยลง และโครโมโซมวงแหวน 

 iii.) Mutagenic Effects (ผลกระทบต่อการกลายพนัธ์ุ) 

 Danilenko, Mirutenko,and KIudrenko (1974 ชาวโซเวียต) รายงานว่า การฉายรังสีคล่ืน

RF/MW ท่ีความถ่ี  37 GHz มีก าลงัความหนาแน่นท่ี   1 mW/cm2  ท าลายเยือ่หุม้เซลลท์ าใหส้ารเคมี

เก่ียวกบัการกลายพนัธ์ถูกท าลาย(8) 
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 G. H. Mickey (1963)  รายงานการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในเซลลสื์บพนัธ์ุ

ของแมลงหวี ่เม่ือไดรั้บการสัมผสักบัรังสี RF / MW  ท่ีมีความถ่ีระหวา่ง  5-40 MHz  

 Rugh and McManaway (1976) พวกเขาพบความผดิปกติตั้งแต่เกิด ของลูกหนูท่ีไดรั้บการฉาย

รังสี RF / MW  ท่ีความถ่ี 2450 MHz  และก าลงัความหนาแน่น 107.4 mW / g  

iv.) Lymphoblastoid Transformations  (เกิดการเปล่ียนแปลงในเมด็เลือดขาว)  

เซลล ์lymphoblasts มีส่วนในการสร้างระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย  การเปล่ียนแปลงในเม็ด

เลือดขาวท าให้ลกัษณะทางกายภาพของ lymphoblasts.เปล่ียนไปดว้ย ท าใหเ้กิดผิดปกติใน เน้ือเยื่อ

ต่อมน ้าเหลืองท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต และเกิดโรคมะเร็งเมด็เลือดขาวบางชนิด 

 W. Stodlink-Baranska รายงานว่าการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเซลล์เม็ดเลือดขาวของ

มนุษยไ์ดส้ัมผสักบัรังสี RF / MW ท่ีความถ่ี 2950 MHz และความหนาแน่น 7 และ 20 mW / cm2 

 P. Czerski (1975) รายงานว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนฉบัพลนัในหนูและกระต่ายท่ีโตแลว้

เม่ือไดรั้บการฉายคล่ืนรังสี RF / MW  ท่ีความถ่ี 2950 MHz  ความหนาแน่น พลงังานต ่า  0.5และ  5 

mW / cm2 ตามล าดบั 

 v.) Oncogenic Effects (ผลกระทบต่อการเกิดเน้ืองอก) 

 E. Klimkova-Deutschova  (1974) รายงานผูท่ี้สัมผสักบัคล่ืนรังสี RF / MW  มีปฏิกิริยาทาง

ชีวเคมี  บ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงในระดบัน ้าตาลในเลือดลดลง  ความสามารถในการก าจดัของเสีย

การเผาผลาญลดนอ้ยลง  เกิดการซึมเศร้าและระดบั pyruvate lactate ลดลง  ปฏิกิริยาทางชีวเคมี

เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดข้องความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในร่างกาย  ความไม่สมดุลบางอยา่ง
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อาจส่งเสริมการเจริญเติบโตของเน้ืองอก   การเปล่ียนแปลงระดบัฮอร์โมนจะท าใหเ้กิดผลกระทบใน

เน้ือเยื่อซ่ึงจ าเป็นต้องมีฮอร์โมนท่ีสมดุลในการท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง การเกิดฮอร์โมนในพื้นท่ี

เน้ือเยือ่อ่ืน ๆอาจมีผลกระทบต่อการพฒันาของเน้ืองอกท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีนั้น 

 E.) Cardiovascular Effects ( ผลกระทบต่อหวัใจและหลอดเลือด ) 

 นกัวจิยัในสหภาพโซเวยีตและยโุรปตะวนัออกไดร้ายงานผลกระทบของโรคหวัใจและหลอด

เลือดจากการไดรั้บคล่ืนรังสี RF / MW  ผูต้รวจสอบของสหภาพโซเวยีตอา้งวา่การสัมผสัคล่ืน 

รังสี RF / MW  ในระดบัต ่าไม่เพียงพอท่ีจะท าใหร่้างกายเกิดอุณหภูมิสูงข้ึน( hyperthermia) แต่ท าให้

เกิดความผดิปกติในระบบหวัใจและหลอดเลือดในร่างกาย  

การทดลองฉายรังสี RF / MW  ท่ี 2375 MHz ในกระต่าย ระยะเวลาการทดลอง 60 วนัภายใต้

ความเขม้สนามท่ีแตกต่างกนั  ผลแสดงใหเ้ห็นวา่เกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดหลายประเภทได ้  

นกัวจิยัตั้งขอ้สังเกตวา่ความเขม้ตั้งแต่ 3-6 V /M  ท าใหอ้ตัราการเตน้ในหวัใจของสัตวเ์พิ่มข้ึน

อยา่งเห็นไดช้ดั   ขอ้สังเกตผลกระทบน้ีจะลดนอ้ยลงตามเวลา  การสัมผสักบัสนามท่ีมีความเขม้ 0.5 -

1.0 V / M  ท าใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจเตน้ชา้กว่าปกติ  มีรายงานว่าไม่มีผลกระทบต่อกระต่ายท่ีได้

สัมผสักบัความเขม้ของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า( EM)ท่ีต  ่ากว่า 0.2 V / M (17)  นกัวิจยัของสหภาพโซ

เวยีต ไดร้ายงานผลกระทบอ่ืนๆ คือมีการเปล่ียนแปลงใน EKG และความดนัโลหิตต ่า(7),(17) 

 The NIOSH Technical Report(8) ไดอ้า้งการวิจยัของ M.N. Sadcikoiva (1974) ท่ีแสดงให้

เห็นการเช่ือมโยงในการรับคล่ืนรังสี RF / MW  วา่สามารถรบกวนหวัใจและหลอดเลือดในมนุษยไ์ด ้
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นกัวจิยัตรวจผูป่้วย 100 คนท่ีเจบ็ป่วยทุกขท์รมานจากรังสี  ผลการศึกษาพบว่าผูป่้วยจ านวน 71 คนมี

ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด  ผูป่้วยกลุ่มใหญ่ไดรั้บการสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF / MW เป็น

ระยะเวลาตั้งแต่ 5-15 ปี    ผูป่้วยกลุ่มเลก็สัมผสัคล่ืนรังสี RF / MW เป็นเวลานอ้ยกว่าแต่ยงัมีความ

ผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาสรุปไดว้่ามีความเช่ือมโยงระหว่างการสัมผสักบัคล่ืน

รังสี RF / MW กบัโรคหวัใจและหลอดเลือด 

 F.) The North Karelian Project (โครงการ North Karelian ) 

 ในการตอบสนองต่อรายงานของโซเวียต    องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ตดัสินใจด าเนินการ

ศึกษาท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัผลกระทบทางชีวภาพจากการสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF / MW 

 M. Zaret (1976 ) ตีพิมพผ์ลการศึกษาดงักล่าว  องคก์ารอนามยัโลกท าการตรวจสอบเนน้ไปท่ี

ประชากรของ North Karelia  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีห่างไกลของประเทศฟินแลนดท่ี์มีชายแดนติดกบัสหภาพ

โซเวียต    การเลือกพื้นท่ีน้ีเพราะอยูใ่กลส้ถานีเรดาร์เตือนภยัล่วงหนา้ของสหภาพโซเวียต    North 

Karelia ตั้งอยูใ่นสภาพภูมิศาสตร์ของเส้นทางของขีปนาวุธขา้มทวีปท่ีจะยิงมาจาก the Midwest 

United States  โซเวียตจึงสร้างสถานีเรดาร์จ านวนมากอยูติ่ดกบัทะเลสาบ Ladoga เพื่อตรวจจบั

ขีปนาวุธเหล่าน้ี  การปฏิบติัการของหน่วยงานเหล่าน้ีหมายความว่าผูท่ี้อาศยัอยู่ในNorth Karelia 

ไดรั้บปริมาณรังสีสูงจากสถานีเรดาร์ภาคพื้นดินและจากการสะทอ้นของรังสีในบรรยากาศ   องคก์าร

อนามยัโลกพบหลกัฐานเช่ือมโยงว่าการรับสัญญาณคล่ืนรังสี RF / MW ท าให้เกิดโรคหวัใจ  โรค

หลอดเลือดและโรคมะเร็ง   นอกจากน้ียงัพบว่าประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงกบัสถานีเรดาร์  มีอตัรา

การเจบ็ป่วยของคนเป็นโรคเหล่าน้ีเพิ่มสูงข้ึนมาก  
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 G.) Hematologic Effects  (ผลกระทบทางโลหิตวทิยา ) 

 สหภาพโซเวียตไดท้ดลองแลว้สรุป  มีหลกัฐานว่าสัญญาณคล่ืนรังสี RF / MW มีผลต่อเซลล์

ของเมด็เลือด  และการท าหนา้ท่ีของชีวภาพในการสร้างเมด็เลือดของสัตวแ์ละมนุษย ์ 

 V. M. Shtemier (1979)  แสดงใหเ้ห็นว่าคล่ืนรังสี RF / MW ส่งผลกระทบต่อระบบชีวภาพ

ของหนู  และเอนไซม ์ butyryl cholinesterase(17)   การทดลองใชห้นู 15 ตวั สัมผสัคล่ืนรังสี RF / 

MW  ท่ี 3000 MHz ความหนาแน่นก าลงั 10 mW / cm2  ฉายรังสีวนัละ 1 ชัว่โมงหลงัจาก 42 วนัหนู

สูญเสียกิจกรรมชีวภาพของเอนไซม์  butyryl cholinesterase   เพราะความเขม้ขน้เอนไซมใ์นกระแส

เลือดของหนูลดนอ้ยลง  Cholinesterase เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาในการยอ่ยสลายของ acetylcholine เป็น 

choline and an anion. Cholineเป็นเอนไซมท่ี์มีประโยชนใ์นการป้องกนัการสะสมไขมนัในตบั   

 ในการทดลองกบัหนูเพศผู ้ 20  ตวั ไดรั้บคล่ืนรังสี RF / MW  ท่ี 2376 MHz ความหนาแน่น

ก าลงั 24.4  mW / cm2  หนูแต่ละตวัสัมผสัคล่ืนรังสี  4  ชัว่โมงต่อวนั 5วนัต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 7 

สัปดาห์   แลว้น าตวัอย่างเลือดมาท าการตรวจสอบหาความผิดปกติเป็นระยะ ๆ  พบว่าจ  านวนของ

เซลล์เม็ดเลือดขาว lymphocytes และ leukocytes ในกระแสเลือดของหนูมีต ่ากว่าปกติ   เม่ือหนู

ไดรั้บการฉายรังสีแลว้  ชีวภาพของด่าง phosphatase ในเซลเมด็เลือดขาวเพิ่มมากข้ึน   

  the NIOSH Technical Report ไดส้รุปผลการทดลองจ านวนมากไวใ้นรายงานว่าคล่ืนรังสี 

RF / MW  จะก่อใหเ้กิด: ปริมาณของสารหลัง่ในไขกระดูกเพิ่มข้ึน(an increase in the amount of 

exudate in bone marrow), เซลล์ไขมนัจากไขกระดูกหายไปชั่วคราว (the transient 

disappearance of fat cells from bone marrow) เซลลไ์ขกระดูกท่ีจ าเป็นถูกท าลายและเสียหาย( 
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destruction and loss of essential bone marrow cells,) ไขกระดูกไม่ไดพ้ฒันา (underdeveloped 

marrow,) การลดลงของจ านวนเซลลเ์มด็เลือดแดง( a decrease in the number of red blood 

cells,) เซลลเ์ม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดไม่สมดุล ( and an imbalance in the number of 

lymphocytes in the bloodstream) 

  H.)Effect to the Central Nervous System ( ผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง) 

 มีเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงวา่การสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF / MW  ท าใหเ้กิดการรบกวนในระบบ

ประสาทส่วนกลาง (CNS) ของส่ิงมีชีวติ(3),(8),(11),(17)  สหภาพโซเวียตกล่าวว่าการไดรั้บคล่ืนรังสี

ในระดบัต ่าท าใหร้ะบบประสาทส่วนกลางเกิดความผิดปกติอยา่งร้ายแรง  การทดลองในสหภาพโซ

เวยีตและยโุรปตะวนัออก  รายงานวา่การสัมผสักบัคล่ืนรังสีท่ีอยูใ่กลห้รือระดบัต ่ากวา่ท่ีแนะน า 

ในระดบัท่ีปลอดภยัตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน ANSI และมาตรฐาน USAF AFOSH ยงัมีผลกระทบ

ต่อระบบประสาทส่วนกลางได ้

 i.) Pathological Report ( รายงานทางพยาธิวทิยา ) 

 สหภาพโซเวียตไดต้รวจสอบว่าระบบประสาทส่วนกลาง(the central nervous system CNS)  

มีปฏิกิริยาท่ีไวต่อการสัมผสักบัรังสี RF / MW  เป็นอย่างยิ่ง(3),(8),(11),(17)  The NIOSH Technical  

Report สรุปและรายงานผลการศึกษาทางพยาธิวิทยา  มีการพิมพเ์ผยแพร่โดย A. A. Letavet and Z. 

V. Gordon ( 1960 )   มีรายงานว่าเกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางในหมู่คนงาน 525 

คนท่ีสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF / MW  โดยมีอาการดงัน้ี  ความดนัโลหิตต ่า( hypotension,)อตัราการเตน้

ของหวัใจชา้กว่าปกติ( slower than normal heart rates )ปริมาณฮีสตามีนในเลือดเพิ่มข้ึน, ( an 
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increase in the histamine content of the blood) ต่อมไทรอยดท์ างานเพิ่มข้ึน, กระบวนการต่อมไร้ท่อ

ฮอร์โมนหยดุชะงกั( disruption of the endocrine-hormonal process, ) การรับกล่ินเปล่ียนแปลงไวข้ึน

( alterations in the sensitivity to smell,) ปวดหวั, หงุดหงิด  และความเหน่ือยลา้เพิ่มข้ึน  นกัวิจยัอ่ืนๆ

กเ็ห็นความสอดคลอ้งของการตอบสนองทางชีวภาพคลา้ยๆกนั 

ii.) Sovet Union Experimental Results   (ผลการทดลองของสหภาพโซเวยีต) 

สหภาพโซเวียตและยโุรปตะวนัออกไดแ้สดงผลการทดลองใหเ้ห็นถึงความหลากหลายของ

ผลกระทบทางชีวภาพท่ีอาจเกิดข้ึนกบัส่ิงมีชีวิต   การสังเกตสัตวท์ดลองภายใตก้ารใชส้นามแม่เหลก็

ไฟฟ้าพลงังานต ่า (low power EM field ) แสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมไฟฟ้าของสมอง

ซ่ึงรบกวนการท างานของเซลลป์ระสาท 

L. K. Yereshova and YU. D. Dumanski  กระต่ายและหนูเพศผูสี้ขาวสัมผสัคล่ืนรังสี  RF / 

MW  อย่างต่อเน่ืองความถ่ี  2.50 GHz  โดยการฉายรังสีเป็นเวลา 8 ชัว่โมง / วนัในช่วง 3-4 เดือนท่ี

ระดบัความหนาแน่นของพลงังานจาก 1, 5 และ10 uW / cm2  สังเกตเห็นว่ากระต่ายสัมผสักบัคล่ืน

รังสี  RF / MW ความหนาแน่นของพลงังาน  5 และ 10 uW / cm2 แสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงใน

การท างานของไฟฟ้าในเปลือกหุม้สมองและการตอบสนองของสมองลดนอ้ยลง  พวกเขาสรุปว่าการ

สัมผสักบัรังสี  RF / MW ท าใหร้ะบบประสาทส่วนกลางในสัตวท์ดลองท างานมากข้ึน   

V. R. Faytel'berg-Blank and G. M. Perevalov แสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบทางชีวภาพของ 

รังสี  RF / MW ต่อการท างานของเซลล์ประสาท    พวกเขาใหก้ระต่ายและหนูสัมผสัคล่ืนรังสี  RF / 

MW  แบบคล่ืนต่อเน่ือง 460 MHz ความหนาแน่นพลงังาน 2 และ 5 mW / cm2  ฉายรังสีเฉพาะหวั
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ของกระต่ายเป็นเวลานาน 10 นาที ท่ีความหนาแน่นของพลงังาน  2 mW / cm2 ปรากฏว่า ระดบัความ

หนาแน่นของพลงังานท่ีประสาทเพิ่มข้ึนและปรากฏปฏิกิริยาของไฟฟ้ากระตุน้การท างาน กิจกรรม

เส้นประสาทไดรั้บการตั้งขอ้สังเกตวา่จะลดลงในระดบัความหนาแน่นของพลงังานท่ีสูงข้ึน  

ผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าการฉายรังสี RF / MWท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาในระบบ

ประสาทของสัตว(์    neurophysiological alterations in animals )  ส่วนการตอบสนองทางชีวภาพ

อาจจะข้ึนอยูก่บัความเขม้ของรังสีท่ีไดรั้บ 

 iii.) Behavioral Effects   (ผลกระทบต่อพฤติกรรม) 

 D. R. Justesen and N. W. King (1970)(7)  รายงานผลการทดลองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบ

ของพฤติกรรมในสัตวท์ดลองท่ีไดส้ัมผสักบัคล่ืนรังสี RF / MW จะเส่ือมลง  เขาใหห้นูสัมผสัคล่ืนใน

ลกัษณะต่างๆกนัในความถ่ี  2450 MHz  ฉายรังสีเป็นเวลา 5 นาทีและหยดุพกัอีก 5 นาทีต่อเน่ืองกนั

เป็นเวลา 60 นาที   การทดสอบผลของการฉายรังสีทัว่ร่างกาย   ในอตัราการดูดซับพลงังานท่ี 3.0, 

6.2, และ 9.2 วตัต ์/ กก.  มีขอ้สังเกตว่า SAR ใชท่ี้  6.2 วตัต ์/ กก. ปรากฏว่าพฤติกรรมของหนูเส่ือม

โทรมอยา่งมีนยัส าคญัและจะหยดุลงภายหลงัการทดลองนาน 60 นาที 

 James Lin, Arthur Guy, and Lynn Caldwell (1977) (29) รายงานว่าหนูเพศเมียสีขาวไดรั้บ

การฝึกฝนใหย้กหวัข้ึน  “head raising" ในการเคล่ือนไหวกินอาหารเมด็  มีการนบัการเคล่ือนไหว

ดงักล่าว  การนบัในแต่ละคร้ังจะหาจ านวนผลการฉายรังสีท่ีหนูรับคล่ืนรังสี  RF / MW  ความถ่ี 918 

MHz ความหนาแน่นก าลงัท่ีระดบั10, 20, และ 40 mW/cm
2 การสังเกตทางคลินิกพบว่าการ

ตอบสนองพื้นฐานยงัคงไม่เปล่ียนแปลงเม่ือฉายรังสีต ่ากวา่ระดบัความหนาแน่นก าลงั10 และ 20 mW 
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/ cm2   แต่ท่ี 40 mW / cm2   ปรากฏว่าการตอบสนองของพฤติกรรมลดลงอย่างรวดเร็วหลงัจาก รับ

รังสีอย่างต่อเน่ือง5 นาที หลงัจากนั้นประมาณ 15 นาทีจึงหยุด  มนัถูกก าหนดให้การรับพลงังาน

สูงสุดท่ี 40 mW / cm2 เป็นประมาณ 32 วตัต ์/ กก.และการดูดซึมเฉล่ีย 8.4 วตัต ์/ กก.ทัว่พื้นผิวทั้ง

ร่างกาย 

 iv.) Synergetic Effect of Drugs RF/MW Radiation (ผลกระทบการขยายผลร่วมกนัจากยา

เสพติดร่วมกบัรังสี RF/MW ) 

 J. R. Thomas et al. (1979)  รายงานวา่ยาเสพติดออกฤทธ์ิทางจิตร่วมกบัรังสี RF/MW 

อาจมีผลกระทบกบัส่ิงมีชีวติในลกัษณะขยายผลต่อกนัและกนั (มีรายงานอา้งอิงใน 1)  การทดลองใน

สั ต ว์ ใ น ห้ อ ง ท ด ล อ ง    ห นู เ ผื อ ก เ พ ศ ผู ้ ไ ด้ รั บ ส า ร เ ส พ ติ ด 

(dextroamphetamine ) และคล่ืนรังสี  RF / MW  อยา่งต่อเน่ืองท่ี  2450 MHz  ความหนาแน่นก าลงั 

 1 W/cm
2 คร้ังละ 30 นาที  พบว่าการตอบสนองท่ีสังเกตไดต่้อนาที  ของหนูทดลองท่ีไดรั้บยาเสพ

ติดร่วมกบัรังสี RF/MW ลดลงอยา่งรวดเร็วกว่ากลุ่มหนูท่ีใชเ้พียงยาเสพติด  บ่งช้ีว่าผลกระทบของ

คล่ืนรังสี  RF / MW  อาจจะเพิ่มข้ึนโดยยาบางชนิด 

 v.) Analeptic Effect in Animals  (ผลกระทบทางบ ารุงก าลงัในสัตว)์ 

 มีรายงานว่าคล่ืนรังสี  RF / MW แบบเป็นจงัหวะมีผลทางกระตุน้ก าลงัในสัตวท์ดลอง  R. D. 

McAfee ( 1971)  แสดงใหเ้ห็นว่าสัตวท่ี์ถูกวางยาสลบ  หากฉายดว้ยคล่ืนรังสี  RF / MW แบบเป็น

จงัหวะท่ี 10 GHz ท าใหต่ื้นข้ึนมาได ้   คาดวา่ความหนาแน่นก าลงัท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองอยูร่ะหว่าง 

20-40 mW / cm2   การทดลองในหนูพบว่าการฉายรังสีไดก้ระตุน้ใหห้นูต่ืนข้ึนจากการนอนหลบัลึก  
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และถูกตั้งขอ้สังเกตว่าความดนัโลหิตของหนูลดลง  พร้อมกบัการต่ืนตวัและการกระตุกของกล่อง

เสียงจะเกิดข้ึนหลงัจากหนูถูกปลุกใหต่ื้น 

  McAfee ร า ย ง า น ว่ า ก า ร ท่ี ก ล่ อ ง เ สี ย ง ก ร ะ ตุ ก อ า จ ปิ ด กั้ น ท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ 

ท าใหช้กั   หายใจไม่ออกและเสียชีวิตในท่ีสุด   การทดลองใน กระต่ายแมวและสุนขัแสดงให้เห็นว่า

สัตวเ์หล่าน้ีท าให้ต่ืนข้ึนมาดว้ยการฉายรังสีได ้  มีขอ้สังเกตว่าความดนัโลหิตของสุนัขและแมวจะ

เพิ่มข้ึนขณะท่ีถูกปลุกใหต่ื้น  ทุกกรณีฉายรังสีกระตุน้เฉพาะหวัของสัตวท์  าใหมี้การตอบสนองเกิด

ความต่ืนตวั   การท่ีไดรั้บการฉายรังสีแลว้ปรากฏวา่อุณหภูมิในร่างกายสัตวท์ดลองไม่ไดสู้งข้ึน   บ่งช้ี

วา่ผลกระทบของคล่ืนรังสี RF / MW และยากระตุน้อาจจะไม่ใช่ความร้อนจากธรรมชาติ(20) 

I.) Immunological Effect ( ผลกระทบต่อภูมิคุม้กนั) 

การสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF /MW ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพในเซลลท่ี์ส าคญัของ

ระบบภูมิคุม้กนัและท าให้ภูมิคุม้กนับกพร่อง(7),(17)  นกัวิจยัโซเวียตและยโุรปตะวนัออกพิมพผ์ลการ

ทดลองแสดงให้เห็นว่าการฉายรังสีท าให้ระบบภูมิคุม้กันร่างกายบกพร่องเกิดการบาดเจ็บและ

บาดเจบ็ร้ายแรงของอวยัวะภายในร่างกายแมแ้ต่การสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF /MW ในระดบัต ่าสามารถ

ท าใหก้ารท างานของระบบภูมิคุม้กนัเสียหาย   การฉายรังสีท าใหเ้ซลลก์ายภาพเม็ดเลือดขาวเปล่ียน  

สารก่อกลายพนัธุ์ Lymphoblastoid จะคลา้ยกนักบัโครงสร้างเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในระบบ

ภูมิคุม้กนั  

N. P. Zalyubovskaya and R. I. Kiselev (1979)  รายงานวา่การสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF /MW ท าใหเ้กิด

ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบภูมิคุม้กนัของสัตวท์ดลอง  หนูสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF /MW ท่ี 
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46.1 GHz หนาแน่นของก าลงั 1  mW / cm2   เป็นเวลา 15 นาที / วนั  ในเวลา 20 วนั  สังเกตพบว่า

จ านวนของเมด็เลือดขาวในกระแสเลือดของหนูลดลง   ส่งผลกระทบต่อจ านวนโปรตีนเอนไซมใ์น

เซรุ่มท่ีรวมกบัโปรตีนในร่างกายท่ีสร้างสารกระตุน้ท่ีตา้นสารกระตุน้บางชนิด(antigen-antibody)  

และตา้นเช้ือแบคทีเรีย เช่น Lysozyme ให้ลดนอ้ยลง เขารายงานว่าหนา้ท่ี phagocytes ของนิวโทรฟิ

และ ความตา้นทานต่อการติดเช้ือท่ีเกิดจากสารพิษบาดทะยกัลดลง( phagocytes activity of 

Europhiles  and a diminished  resistance to infections ) รวมทั้งภูมิคุม้กนัต่อโรคไทฟอยดแ์ละ

บาดทะยกัอ่ืน ๆ  การฉีดวคัซีนหรือ antitoxins ไม่ไดผ้ล   เม่ือตรวจหนูท่ีหายจากการบาดเจบ็และการ

บาดเจ็บร้ายแรงของอวยัวะภายในร่างกายแลว้   พบว่าการฉายรังสีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพในต่อม thymus, มา้ม (spleen), และต่อมน ้าเหลือง ( lymph nodes )   จ  านวนน ้าเหลือง 

ลดนอ้ยลง 

 J.) Effect on the Eye (ผลกระทบต่อดวงตา) 

การศึกษาในหอ้งทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่การสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF /MW ท าใหเ้ลนส์ตามีการ

ก่อตัวของต้อกระจกและมองไม่ เ ห็น   เ กิดความเสียหายของเ น้ือ เยื่อ ท่ี ดู เหมือนจะเป็น 

ผลจากการบาดเจ็บและความร้อนท่ี เ กิดจากคล่ืนรังสี  RF /  MW การด า เ นินการทดลอง 

ในสัตว์ทดลองได้แสดงให้ เ ห็นความเสียหายท่ี เ ก่ียวกับตาอย่าง รุนแรง ท่ี เ ป็นผลมาจาก 

การสัมผสัคล่ืนรังสี  

i.) Ocular Sensitivity ( การอ่อนไหวของดวงตา) 
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การสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF /MW  เป็นการบีบบงัคบัทางกายภาพท่ีน าไปสู่ความเสียหายของ

เน้ือเยือ่ตา   ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความเขม้ก าลงังานท่ีเกิดข้ึนและระยะเวลาของการถูกรังสี   การสัมผสัคล่ืน

รังสีเป็นปัจจยัก าหนดปริมาณของความเสียหายของเน้ือเยื่อเลนส์ตา(30)  ซ่ึงอ่อนไหวท่ีสุดกบัก าลงั 

คล่ืนรังสี  RF / MW ท่ีแผค่วามถ่ีระหวา่ง 1-10 GHz  มีการตั้งขอ้สังเกตวา่ในช่วงคล่ืนความถ่ีน้ี  ท าให้

เส้นใยเลนส์ตาไดรั้บความเสียหายในระดบัท่ีมากกวา่องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัตาและไม่สามารถ

หายกลบัคืนเป็นปกติเหมือนเดิมได ้ 

Stephen Cleary (1979)(30) รายงานว่าเส้นใยเลนส์มีความยาวเหมือนเส้นดา้ย  โครงสร้างท่ีก่อ

สารตอ้กระจก  ท่ีเกิดข้ึนในเลนส์เป็นผลมาจากการการเปล่ียนแปลงใน Para crystalline ทางกายภาพ 

ทางเคมีหรือความเครียดจากการเผาผลาญอาหาร ของโปรตีนในเลนส์   ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุของ

เลนตต์าขุ่นมวั( opacification)   

ii.)Experiment  on Rabbit (การทดลองในกระต่าย) 

จากการสังเกตกระต่ายท่ีสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF /MWนั้นท าใหเ้น้ือเยือ่เสียหายอยา่งรุนแรง 

Stephein Cleary รายงานว่ากระต่ายท่ีไดรั้บรังสีท่ีรุนแรงอาจท าให้เกิด  "ตาขุ่น  เน้ือเยื่อฉีก

ขาดทนัที  ม่านตาหด" การฉายรังสีท่ีตาโดยคล่ืนรังสี RF / MW ท่ีความถ่ี 2450 MHz  ระดบัความ

หนาแน่นก าลงัระหว่าง 100-300 mW / cm2 ท าใหเ้ลนส์เกิดความขุ่นมวัข้ึน  มีการตั้งขอ้สังเกตว่าการ

ฉายรังสีในระดบัน้ีเป็นเวลา 24-48 ชัว่โมงท าใหเ้กิดตอ้กระจกข้ึนได ้   
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 Kramer, Harris, Emery, and Guy (1976) รายงานการสังเกตดวงตาของกระต่ายท่ีไดส้ัมผสักบั

ก าลงัคล่ืน  RF / MW  ท่ีความถ่ี  2450 MHz ระดบัความหนาแน่นก าลงั 180 mW / cm2  เป็นเวลา 140 

นาที   ท าใหเ้กิดการก่อตวัของตอ้กระจกข้ึนได้(30) 

 Kramer, Harris, Emery, and Guy (1975)  ตั้งขอ้สังเกต ว่าตาเสียหายฉบัพลนัและการก่อตวั

ของตอ้กระจกดูเหมือนเป็นผลมาจากความอุณหภูมิความร้อนสูงผิดปกติในดวงตา( hyperthermia) มี

อุณหภูมิสูง 42 องศา C ระยะเวลาการทดสอบ ประมาณ 30 นาที แต่การบาดเจบ็ท่ีเกิดจากความร้อน

ของเน้ือเยือ่ตาอาจจะไม่คลา้ยกบัผลกระทบของการรับคล่ืนรังสี RF / MW   รายงานจากนกัวิจยัอ่ืน ๆ   

กไ็ดผ้ลคลา้ยๆกนั  ผลการศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าอุณหภูมิความร้อนสูงผิดปกติ( hyperthermia )เพียง

ชนิดเดียวอาจจะไม่สามารถท าใหต้อ้กระจกเกิดข้ึนได ้  การสัมผสัโดยตรงกบัคล่ืนรังสี RF / MW  ท า

ใหเ้ลนส์ตาขุ่นมวั( opacities) ได้(30) ท าใหต้อ้กระจกเกิดข้ึนได ้   

 iii.) Cataracts  in  Humans  (ตอ้กระจกในมนุษย)์ 
 

เป็นท่ีรู้กนัวา่การสัมผสักบัคล่ืนรังสี RF / MW ท าใหเ้กิดตอ้กระจกในดวงตาของมนุษย ์ มี

รายงานหลายกรณีท่ีวา่การเหน่ียวน าคล่ืนรังสี RF / MW ท าใหเ้กิดตอ้กระจกในมนุษย ์  เป็นแบบ

เลนส์ตาขุ่นมวั( opacities) เป็นผลมาจากการรับคล่ืนรังสีมากกวา่ท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานความปลอดภยั

ต่างๆ   อยา่งไรกต็ามยงัไม่แน่ใจวา่ระดบัรังสีขั้นต ่าพอท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ตาได ้เป็นเท่าใด 

Zaret, Kaplan and Kay (1970)  รายงานวา่มีรายงานจ านวนมากกล่าววา่  การประกอบอาชีพท่ี

ตอ้งถูกเหน่ียวน าคล่ืนรังสี RF / MW ท าใหเ้กิดตอ้กระจก    รายงานฉบบัน้ีอา้งคนท่ีรับคล่ืนรังสี RF / 

MW เป็นเวลานานจ านวน 42 ราย   เขารายงานว่าเยื่อหุ้มเลนส์ดา้นหลงัตาของคนงานไดรั้บความ
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เสียหายท าให้ล  าบากมาก   มีกรณีหน่ึงท่ีรับคล่ืนรังสีประมาณ 50 ชัว่โมง / สัปดาห์   เป็นเวลา 4 ปี 

ในช่วงเวลา 4 ปีรับก าลงัเฉล่ียความหนาแน่นของคล่ืนรังสี RF / MW ท่ี 10 mW / cm2  มีช่วงหน่ึงใน 

6 เดือน ท่ีรับความหนาแน่นของคล่ืนรังสี RF / MW  ถึงระดบัท่ี 1 W/cm2 

S. Cleary and B. Pasternak (1966) รายงานการศึกษาการแพร่ระบาดท่ีเกิดกบัคนงานใน

อุตสาหกรรมไมโครเวฟ ( industrial microwave workers) และในกองทพั  พบวา่เกิดการเปล่ียนแปลง

เลนส์ดวงตาของคนงานท่ีรับคล่ืนรังสี RF / MW  มานาน   โดยเกิดจุดท่ีเลนส์ดา้นหลงัของดวงตา  ผล

การศึกษาเปรียบเทียบคนงานท่ีท างานเก่ียวกบัไมโครเวฟซ่ึงอยูใ่นสภาพท่ีคลา้ยกนักบักลุ่มควบคุม   

เขาใหข้อ้สังเกตว่าคนส่วนนอ้ยท่ีไดรั้บผลกระทบเกิดจากอาชีพท่ีท า  ท าใหเ้กิดความเสียหาย

กบัเลนส์ตา  คนส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บผลกระทบจะเป็นคนท างานวิจยัและพฒันาไมโครเวฟ  นักวิจยั

สรุปวา่การสัมผสัคล่ืนรังสี RF/MW  ท าใหต้าเส่ือมเร็วกวา่ปกติ(30) 

นกัวจิยัอ่ืนๆรายงานคลา้ยๆกนัว่าการสัมผสัคล่ืนรังสี RF/MW  ท าลายดวงตาได ้ มีกรณีท่ีช่าง

ไมโครเวฟอายุ  22ปี  สัมผสัคล่ืนรังสีในแต่ละเดือนมากกว่า 5คร้ัง  ท่ีคล่ืนรังสี  3 GHz  ความ

หนาแน่นก าลงั 300 mW/cm2  เป็นเวลาประมาณ  3 นาที  ปรากฏวา่เป็นตอ้กระจกท่ีดวงตาทั้งสองขา้ง

เหมือนกบัถูกฉายรังสี   

 M. Zaret  รายงานว่าหญิงชราอาย ุ 50 ปี สัมผสัเตาไมโครเวฟ  2.45 GHz เป็นคร้ังคราว  ท่ี

ก  าลงัความหนาแน่น  1 mW/cm2  แต่ถา้เปิดเตาใชก้  าลงัความหนาแน่นเพิ่มข้ึนสูงถึง    90 mW/cm2  

ท าใหต้าเป็นตอ้กระจก 

K.) Auditory  Effect (ผลกระทบต่อการไดย้นิ)  



23 

 

คนท่ีสัมผสักบัความสั่นสะเทือนของคล่ืนรังสี RF / MW จะไดย้ินเสียงจ๊ิบ ๆๆๆ(chirping,) 

เสียงคล๊ิกๆๆๆหรือเสียงวี๊ๆ ๆๆ (clicking or buzzing )จากดา้นหลงัหรือดา้นในศีรษะ   ผลกระทบน้ีจะ

พบเฉพาะกับคล่ืนรังสี RF / MW แบบเป็นจังหวะท่ีแผ่ออกในลักษณะขบวนคล่ืนรูปส่ีเหล่ียม 

(square-wave pulse train)  ความกวา้งของคล่ืนรูปส่ีเหล่ียมและอตัราจงัหวะของรูปคล่ืนคือปัจจยัท่ี

ก าหนดชนิดต่างๆของเสียงท่ีดงัในหู  

James Lin รายงานวา่การไดย้นิเสียงจากคล่ืนรังสีอยู ่ท่ี 0.1 mW/cm2  และข้ึนสูงเกือบถึง 300 

mW/cm
2  หูเราไดย้นิคล่ืนความถ่ีระหวา่ง 200-3000 MHz  และความกวา้งของคล่ืนแบบ pulse อยู่

ระหวา่ง 1-100 us (ไมโครวนิาที)(32) 

 III. RF/MW ENERGY DEPOSITION  (การรับพลงังานสะสมเพิ่มข้ึนจากรังสี RF / MW) 

 การรับพลงังานสะสมเพิ่มข้ึนจากรังสี RF / MW ท าให้เกิดผลกระทบทางชีวภาพต่อร่างกาย

มนุษย ์  ปริมาณท่ีรับมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัมวลชีวภาพ  นกัวิจยัก าหนดปัจจยัท่ีร่างกายมนุษยดู์ดซบั

ก าลงัคล่ืนรังสี RF / MW   ผลการทดลองช้ีให้เห็นว่าข้ึนอยู่กบัความหนาของเส้ือผา้   ขนาดของ

ร่างกาย  ปริมาณน ้า   ความถ่ีพอ้ง(resonant) ของร่างกาย  คือปัจจยัส าคญัต่อปริมาณพลงังานท่ีร่างกาย

ดูดซบัไว ้(1),(8),(9),(16),(22) 

 A. Specific  Absorption  Rate (SAR)  (ค่าการดูดกลืนจ าเพราะ = ค่าซาร์ SAR) 

 ค่าซาร์เป็นค่าท่ีใชส้ าหรับวดัความร้อนท่ีเพิ่มสูงข้ึนในร่างกายมนุษยจ์ากการท่ีไดรั้บพลงังาน

คล่ืนรังสี RF/MW  ค่าซาร์คิดจากมวลร่างกายมนุษย ์ มีหน่วยเป็นวตัตต่์อกิโลกรัม( W/Kg ) 

 B. Depth  of  Energy Penetration (ความลึกท่ีพลงังานทะลุเขา้ร่างกาย) 
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เป็นท่ีทราบกนัดีวา่เน้ือเยือ่มนุษยดู์ดซบัรังสี RF / MW เขา้สู่ร่างกายได ้ ความลึกท่ีรังสีจะเขา้สู่

ร่างกายนั้นข้ึนอยูก่บัความยาวของคล่ืนรังสีและจ านวนน ้าภายในร่างกาย(3),(6) 

คล่ืนรังสีความยาวคล่ืนในย่านมิลิเมตร( millimeter-wave )  ไม่น่าจะทะลุเขา้สู่เน้ือเยื่อ

ร่างกายเกินกว่า 1หรือ 2 มิลิเมตร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่คล่ืนรังสี RF / MW  ท่ีมีความยาวคล่ืนนอ้ยกว่า  

3  เซนติเมตรจะถูกดูดซบัอยูท่ี่ชั้นผิวหนงัภายนอกเท่านั้น  คล่ืนรังสี RF / MW  ท่ีมีความยาวคล่ืน 3- 

10 เซนติเมตรจะทะลุเขา้สู่ร่างกายลึกประมาณ 1-10  มิลิเมตร   คล่ืนรังสี RF / MW  ท่ีมีความยาว

ระหวา่ง 25-200 เซนติเมตรจะทะลุเขา้สู่ร่างกายไดลึ้กท่ีสุด  สามารถท าลายอวยัวะภายในร่างกายและ

ท าใหเ้จบ็ป่วยร้ายแรงได ้ มีรายงานว่า ร่างกายมนุษยจ์ะโปร่งแสง (transparent คือคล่ืนจะทะลุผ่าน) 

ต่อคล่ืนรังสี RF / MW  ท่ีมีความยาวมากกว่า 200 เซนติเมตร  อีกทั้งความถ่ีของคล่ืนท่ีสูงกว่า 300 

MHz พบว่าความลึกท่ีพลงังานทะลุเขา้สู่ร่างกายจะผนัแปรข้ึนลงเป็นอยา่งมากกบัความถ่ีของคล่ืน  

ปกติพลงังานคล่ืนท่ีทะลุเขา้สู่ร่างกายจะลดนอ้ยลงเม่ือรังสีคล่ืนท่ีกระทบร่างกายมีความถ่ีเพิ่มข้ึน ท่ี

ระดบั 10 GHz การดูดซบัคล่ืนรังสี RF / MW  จะคลา้ยๆกบัคล่ืนรังสีอินฟาเรด( IR ) ตวัเลขเหล่าน้ีมา

จากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุข, ศึกษาและสวสัดิการของสหรัฐอเมริกา  

ปริมาณน ้าภายในร่างกายมนุษยมี์ผลต่อพลงังานคล่ืนท่ีทะลุเขา้สู่ร่างกายวา่จะเขา้ลึกเพียงใด 

 Ghandi and Riazi  รายงานว่าคล่ืนรังสีความยาวคล่ืนยา่น 1  มิลิเมตร  ทะลุเขา้สู่ร่างกายได้

นอ้ยกวา่ 2 มิลิเมตร เน่ืองมาจาก “Debye relaxationในโมเลกลุน ้า”  

Peter Debye (23) นกัฟิสิกส์ชาวดซัท์ ช่ือ Peter Debye เป็นผูส้ังเกตพบผลกระทบ Debye  

อธิบายวา่คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าถูกดูดซบัโดยวสัดุฉนวน ( dielectric )  เน่ืองจากโมเลกุล dipoles ท่ีมีอยู่
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ในวสัดุท่ีเป็นฉนวน (dielectric material)(24)  โมเลกุลน ้ าแทจ้ริงเป็น dipoles ท่ีสร้างข้ึนจากอะตอม

ไฮโดรเจนและออกซิเจน มวลชีวภาพมนุษย ์เช่น ผิวหนงัก็คือ dielectric ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบไป

ดว้ยน ้ า ดงันั้น ฉนวนเหล่าน้ี จึงเต็มไปดว้ยโมเลกุล dipoles  สามารถดูดซับคล่ืนรังสีความยาวคล่ืน

ยา่น 1 มิลิเมตรไดอ้ยา่งรวดเร็ว   คล่ืนรังสียา่นความถ่ีสูงท่ีแผ่ออกมานั้น  จึงไม่คาดว่าจะถูกดูดซบัเขา้

สู่ร่างกายไดลึ้กๆ 

C. Effect  of  Geometry (ผลกระทบของรูปร่างมนุษย)์ 

เน้ือเยือ่จะดูดซบัคล่ืนรังสี RF/MF จากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า ( EM field ) ในปริมาณเพียงใด

จะข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขทางกายภาพของร่างกายและคล่ืนรังสีท่ีมากระทบร่างกาย  Om Gandhi (1980) 

ตีพิมพร์ายงานผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่  เง่ือนไขท่ีร่างกายดูดซบัคล่ืนไดม้ากท่ีสุดเม่ือสนามไฟฟ้าขนาน

กบัแกนหลกัร่างกายและแผ่ขยายจากแขนขา้งหน่ึงสู่แขนอีกขา้งหน่ึง  จ  านวนท่ีดูดซับคล่ืนรังสียงั

ข้ึนอยูก่บัความถ่ีของคล่ืนและทิศทางสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า ( EM field )(22) 

D. Effect  of  Resonance Frequency (ผลกระทบจากความถ่ีพอ้ง(Resonance 

Frequency)) 

นกัวิจยัรายงานว่าร่างกายมนุษยจ์ะดูดซบัพลงังานรังสี RF / MW ทัว่ร่างกายไดม้ากท่ีสุดเม่ือ

แหล่งแผรั่งสีท่ีความถ่ีเรโซแนนท ์(ความถ่ีพอ้งทัว่ร่างกาย)(1),(9),(22),(25),(27)  มาตรฐานของ The ANSI (9) 

รายงานว่า ร่างกายมนุษยจ์ะดูดซบัพลงังานรังสีท่ีคล่ืนความถ่ี Resonance  ปล่อยออกมามากกว่าท่ีจะ

ดูดซบัคล่ืนความถ่ี 2450 MHz ถึง 7 เท่า   การค านวณเชิงคณิตศาสตร์หาค่าความถ่ี Resonance ของ

ร่างกายมนุษย ์ไดจ้ากการทดลองโดยใช้แบบตุ๊กตาจ าลองร่างกายมนุษย์(22)   นักวิจยัยงัไดค้  านวณ
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ค่าความถ่ี Resonance เฉพาะส่วนต่างๆของร่างกาย (Partial-body resonaces) จากแบบจ าลอง

คอมพิวเตอร์ ท าการประมาณค่าความถ่ี Resonance  ของศีรษะมนุษย์(26) 

  ร่างกายมนุษยป์กติ  (คิดเฉล่ียสูง  175 ซ.ม.)(9),(22),(25) จะมีความถ่ี Resonance  ระหว่าง 61.8-77  

MHz  ผลการทดลองหาค่าความถ่ี Resonance  มีความแตกต่างกนับา้ง  เกิดจากการค านวณ  

มาตรฐานของ The ANSI  รายงานความถ่ี Resonance  ทัว่ร่างกายมีค่า 70  MHz  ในท านองเดียวกนั 

Hagman, Gandhi, and Durney (25) ไดแ้สดงว่าคล่ืนความถ่ี Resonance มีค่าระหว่าง  68- 71  MHz  

อยา่งไรกดี็นกัวจิยักลุ่มน้ีไดค้  านวณความถ่ี Resonance  ทั้งร่างกายแสดงค่าเท่ากบั 77  MHz (25) 

 Om  Gandhi  (1980) รายงานว่าร่างกายดูดซบัพลงังานมากท่ีสุดจากคล่ืนรังสีในย่านคล่ืน

ความถ่ีท่ีมีค่าความยาวคล่ืน (λ) มากกว่าความสูงยาวของร่างกาย (L) ประมาณ  2.50-2.77 เท่า  (λ > 

2.50 L-2.77 L).  สูตรน้ีค  านวณความถ่ี Resonance ร่างกายมาตรฐานไดค่้า 61.8-68.5 MHz   เม่ือ

มนุษยส์ัมผสัไฟฟ้าโดยร่างกายต่อกบัสายดิน ความถ่ี Resonance  จะลดลงเหลือประมาณ 47  MHz (22)  

ภาพท่ีเห็นแสดงเป็นค่า SAR เปรียบเทียบ กบัความถ่ีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆระหว่างสภาวะ

ร่างกายอยูใ่นอากาศและร่างกายท่ีต่อสายดิน(22) 

 Hagman, Gandhi, D'Andrea, and Chatterjee (26) คิดค านวณแลว้แสดงใหเ้ห็นว่าความถ่ี 

Resonance  ของศีรษะ มีค่าประมาณ 375 MHz  จากอีกรายงาน Gandhi ค  านวณว่าการสั่นพอ้ง 

(Resonance) ใน ศีรษะ เกิดข้ึนเม่ือความยาวรังสีคล่ืนยาวมากกว่าเส้นผ่าศูนยก์ลางศีรษะ  4  เท่า   การ

ดูดซบัพลงัคล่ืนเกิดข้ึนมากท่ีสุดเม่ือสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าแผ่ในทิศคู่ขนานกบัแกนตั้งของร่างกาย ซ่ึง

เป็นเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากกรณีร่างกายทั้งร่างดูดซบัพลงังานคล่ืนรังสี  RF/MW   
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E. Effect  of  Clothing (ผลกระทบของเคร่ืองนุ่งห่ม) 

เส้ือผา้สามารถท าหนา้ท่ีในทางแปลงความตา้นทานไฟฟ้า (impedance matching transformer) 

ให้ใกลเ้คียงมากข้ึนระหว่างร่างกายและคล่ืน RF/MW   Gandhi and Riazi (1986)(6) รายงานว่า

ความถ่ีคล่ืนรังสีในช่วงความยาวคล่ืนมิลิเมตร (millimeter-wave band) เส้ือผา้มีประสิทธิภาพ

ส่งผ่านพลงังานรังสีสู่ร่างกาย สูงถึง 90-95 เปอร์เซ็นต ์   เขาพบว่าความหนาของเส้ือผา้และความถ่ี

ของคล่ืนรังสีเป็นตวัส าคญัก าหนดประสิทธิภาพการท าหนา้ท่ีส่งผ่าน  เขายงักล่าวว่าความเปียกช้ืน

ของเส้ือผา้  อาจท าให้ร่างกายดูดซับพลงังานลดนอ้ยลง  เพราะกระบวนการ Debye relaxationใน

โมเลกลุน ้า (6) 

IV. RF/MW RADIATION EXPOSURE STANDARDS(มาตรฐานการสัมผสัคล่ืนรังสีRF/MW)  

การท่ีส่ิงมีชีวิตสัมผสัคล่ืนรังสีRF/MW สามารถเป็นอนัตรายต่อชีวภาพได ้ อเมริกาและ

หลายๆประเทศจึงวางมาตรฐานการป้องกนัอนัตรายจากคล่ืนรังสีRF/MW  เพื่อสร้างความปลอดภยั

ต่อประชาชน  และความปลอดภยัในท่ีท างานจากการสัมผสัคล่ืนรังสี RF/MW   ทั้งน้ีระดบัสูงสุดใน

การสัมผสัคล่ืนท่ีก าหนดโดยองคก์รตรวจสอบแต่ละแห่งมกัจะไม่ตรงกนัข้ึนอยูก่บัการตีความขอ้มูล

วิจยัการสัมผสัคล่ืนรังสี RF/MW    สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตก าหนดระดบัสูงสุดท่ีอนุญาต

ในการสัมผสัคล่ืนรังสีท่ีแตกต่างกนัมาก  ประเทศในยุโรปตะวนัออกก าหนดมาตรฐานปลอดภยัท่ี

เขม้ขน้กวา่ยโุรปตะวนัตก(3),(8),(11),(22)  

A.ANSI  Standard  C95.1-1982  (มาตรฐาน ANSI ของอเมริกา) 
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สมาคมมาตรฐานอเมริกนั (American Standards Association) ไดม้อบหนา้ท่ีใหก้องทพัเรือ (The 

Department of the Navy) และสถาบนัวิศวกรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (The Institute  of  

Electrical  and  Electronics Engineers) ร่วมมือกนัคิดก าหนดมาตรฐานในระดบัการสัมผสัคล่ืน

รังสีท่ีมีความปลอดภยั  โครงการมาตรฐานความปลอดภยัจากคล่ืนรังสี  (the Radiation Hazards 

Standards Project) (1960) ไดต้ั้งข้ึนเพื่อประสานความร่วมมือและความพยายามของนกัวจิยั   

 สถาบนัมาตรฐานแห่งชาติอเมริกนั( 1982) ( The American National Standards Institute 

(ANSI)) ไดก้  าหนดมาตรการใหม่ในการป้องกนัอนัตรายจากคล่ืนรังสี RF/MW  ลงในขอ้แนะน า 

C95.1-1982 (9) ปัจจุบนั มาตรฐาน ANSI ฉบบัใหม่ ใชช่ื้อว่า “ANSI / IEEE  C95.1-1992” ก าหนด

จะตีพิมพใ์นเดือนพฤษภาคม 1993 แทนการใชฉ้บบั C95.1-1982     

  i.   Recommendations (ขอ้เสนอแนะ) 

        ANSI ก าหนดขอ้แนะน าใน  C95.1-1982 นั้น  เป็นการก าหนดมาตรฐานระดบัสูงสุดในการ

สัมผสัคล่ืนรังสี RF/MW   ท่ีคล่ืนความถ่ีระหว่าง  300 KHz  - 100 GHz.  สัมผสัรังสีไดไ้ม่เกิน   5 

mW/cm
2  (5 มิลิวตัตต่์อตารางเซนติเมตร)  ท่ีคล่ืนความถ่ีระหวา่ง 1500 MHz - 100,000 MHz 

ผูอ่้านควรหาขอ้มูลรายละเอียดไดจ้ากตวัเอกสาร ANSI   นอกจากน้ียงัก าหนดค่า  SAR ทั้งร่างกายท่ี

รับไดท่ี้  0.4 W/Kg โดยค่าสูงสุด ณ ต าแหน่งใดตอ้งไม่เกิน 8.0 W/Kg  ต่อเน้ือเยือ่หนกั  1  กรัม   

ขอ้แนะน าการสัมผสัคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งคล่ืนแบบ CW และ แบบ pulsed ตอ้งไม่เกิน  6  

นาที ในระดบัท่ีก าหนด(ไม่เกิน   5 mW/cm2 ) มาตรฐานความปลอดภยัน้ีไม่เก่ียวกบัการรักษาโรค  

เช่น  มะเร็ง   มาตรฐานน้ีใชก้บัคนทัว่ไปและคนท่ีท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีมีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า( 
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electromagnetic environments.)  มีขอ้ยกเวน้  2  ขอ้  คือ 1.)  ท่ีคล่ืนความถ่ีระหว่าง 100 KHz 

และ 1 GHz  การสัมผสัคล่ืนรังสีสามารถเกินค่าสูงสุดตามขอ้แนะน าได ้ตราบใดท่ีไม่เกินค่าก าหนด

ในอตัรา SAR 2.) การสัมผสัคล่ืนความถ่ีระหว่าง 300 KHz และ 1 GHz  สามารถเกินค่าท่ีก าหนดได้

ถา้อุปกรณ์แผค่ล่ืนรังสีออกไปมีก าลงัส่งนอ้ยกวา่ 7 วตัต์(9) 

 ii. Philosophy (หลกัปรัชญา) 

 ขอ้เสนอแนะระดับสูงสุดในการสัมผสัรังสีได้อธิบายว่าเป็นเพียงแนวทางในการป้องกนั

อนัตรายเท่านั้น( protection  guide.)  ANSI ก  าหนดมาตรฐานเท่าท่ีมีขอ้มูลใหเ้ป็นแนวทาง(ท่ีเป็นไป

ได)้เพื่อใหชี้วิตมนุษยส์ามารถต่อตา้นการสัมผสัคล่ืนรังสี RF/MW ได ้  แต่ยงัไม่ทราบถึงผลกระทบ

ทางชีวภาพของทุกๆคล่ืนความถ่ีในย่าน RF/MW  และในทุกรูปแบบการเขา้รหัสสัญญาณคล่ืน ( 

modulation schemes ) ดงันั้น  ผูศึ้กษา จึงไดแ้ต่คน้หาและ การตีความขอ้มูลในทางท่ีน ามาใชเ้ป็น

แนวทางดีท่ีสุดในการป้องกนัการสัมผสัคล่ืนรังสี RF/MW  เท่าท่ีเป็นไปได ้ ผูศึ้กษา ไดเ้นน้ศึกษาจาก

รายงานผลกระทบต่อชีวภาพ (ไม่ไดเ้กิดจากความร้อน) ท่ีเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อมนุษย ์ ซ่ึงมี

ความแตกต่างจากอดีต  การศึกษาวิจยัสมยัใหม่ นกัวิจยัต่างเห็นว่าแนวทางการป้องกนัอนัตรายจาก

คล่ืนรังสี RF/MW ตอ้งรวมถึงผลกระทบท่ีไม่ไดเ้กิดจากความร้อนดว้ย ( nonthermal effects )(9)  

 ระดบัความปลอดภยัท่ีแนะน าโดย  ANSI  เป็นการก าหนดการสัมผสัคล่ืนท่ีเรียกว่า far-field 

(ในบริเวณท่ีห่างจากแหล่งคล่ืนระยะหน่ึง)  ในการก าหนดระดับสูงสุดในการสัมผสัคล่ืนโดยใช้

ทฤษฎีการแผค่ล่ืนเป็นแนวราบ (plane wave) อาจไม่ถูกตอ้งพอท่ีจะใชใ้นบริเวณใกลแ้หล่งแผ่คล่ืนท่ี

เรียกว่า near-field  อยา่งไรกต็ามเช่ือว่าระดบัความหนาแน่นก าลงัต่างๆ( power density levels )
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น่าจะยงัไม่สูงพอท่ีจะเหน่ียวน าสนามคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า( induce EM fields) ท่ีมีความหนาแน่น

ของพลงังานมากพอท่ีจะส่งผลเกินกวา่อตัราค่า SAR ท่ีก  าหนด (9)
   

 การเลือกวิธีการวดัปริมาณคล่ืนรังสี RF/MW  ตอ้งตระหนกัว่าค่า SAR ไม่ไดค้รอบคลุมรวม

ทุกๆปัจจยัท่ีส าคญัและจ าเป็นในการน ามาก าหนดแนวทางความปลอดภยัไวท้ั้งหมด  หากยงัตอ้ง

พิจารณาถึงคล่ืนความถ่ีในการเขา้รหัสสัญญาณ (modulating frequency) และก าลงัสูงสุด (peak 

power) ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีแผ่ออกไปดว้ย ผูว้ิจยับางคนเตือนว่าตอ้งมีความระมดัระวงัเป็น

พิเศษส าหรับคล่ืนแบบแผ่เป็นจงัหวะ (pulsed)  หรือคล่ืนท่ีเขา้รหัสดว้ยความถ่ีท่ีใกลเ้คียงกบัความถ่ี

พอ้ง(resonance frequency) ทั้งร่างกาย(9)  

 การวเิคราะห์ผลกระทบต่อชีวภาพมนุษย ์  พบว่าผลกระทบต่อพฤติกรรมเป็นส่วนส าคญัท่ีไว

ต่อการตอบสนองจากการสัมผสัคล่ืนรังสี RF/MW  มากท่ีสุด มีขอ้สังเกตว่าผลกระทบต่อพฤติกรรม

นั้น  สามารถหายไดห้ากไดรั้บคล่ืนความถ่ีระหว่าง  600 MHz - 2450 MHz   โดยมีการจ ากดัการ

สัมผสัคล่ืนในอตัราค่า  SARทัว่ร่างกายในระดบัระหว่าง  4w/Kg – 8w/Kg   จากค่า SAR's ขา้งตน้ 

ความหนาแน่นก าลงัคล่ืน ท่ีค  านวณหรือวดัไดมี้ค่าอยูร่ะหว่าง 10 mW/cm2 - 50 mW/cm
2  ทั้งน้ีใน

บรรดาผลกระทบจากคล่ืนรังสี RF/MW ผลกระทบต่อพฤติกรรมถือเป็นผลกระทบท่ีร้ายแรงท่ีสุด(9) 

 เพื่อเป็นการประกนัความปลอดภยัให้เป็นท่ียอมรับกนั  จึงไดมี้การก าหนดระดบัค่าความ

ปลอดภยัเบ้ืองตน้จากค่าSAR โดยก าหนดใหท้ัว่ร่างกายรับก าลงัคล่ืนไดไ้ม่เกิน  0.4 W/Kg  เท่านั้น  

ซ่ึงนักวิจัยส่วนใหญ่มีความเห็นสรุปว่าเป็นมาตรฐานท่ีจ าเป็นและท่ีสมเหตุสมผล   ขอ้ยกเวน้ท่ี

กล่าวถึงในขอ้เสนอแนะก็ดว้ยเหตุผลของอตัราการดูดซับพลงังานทั้งร่างกายทั้งหมด   ในรายงาน
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เก่ียวกบัมาตรฐานน้ี ไดก้ล่าวถึงเคร่ืองวทิยรัุบส่งขนาดเลก็สามารถแผ่สนามคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (EM) 

เกินกว่าระดบัท่ีก าหนด  อย่างไรก็ตามไม่คิดว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะมีผลละเมิดต่อค่า SAR สูงสุด

ตามท่ี ก าหนด  

 B. USAF PEL. (AFOSH Standard 161-9, 12February 1987)  

 นบัแต่มีการตั้งคณะกรรมการร่วมไตรภาคีเพื่อตรวจสอบแลว้  กองทพัอากาศสหรัฐอเมริกา

(USAF) เห็นว่าจ  าเป็นตอ้งก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัในการป้องกนัการรับคล่ืนรังสี RF/MW   

ระดบัการสัมผสัท่ี USAF อนุญาต (permissible exposure level (PEL) ) ถูกก าหนดข้ึนเป็นมาตรฐาน 

AFOSH Standard 161- 9 ลงวนัท่ี 12  กุมภาพนัธ์ 1987.  มาตรฐานน้ีระบุเง่ือนไขความปลอดภยั

สูงสุดจากการไดรั้บผลกระทบจากคล่ืนวิทยแุละคล่ืนไมโครเวฟ( RF/MW ) ท่ีคล่ืนความถ่ีระหว่าง 

10 KHz - 300 GHz  ดงัแสดงในภาพท่ี 7 และ 8 (10)   

 โดยทัว่ไป ขอ้แนะน าการป้องกนัของ USAF เห็นสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของ ANSI ยกเวน้

มีความแตกต่างระหว่างคนท่ีสัมผสัในเขตหวงห้ามและนอกเขตหวงห้าม  แต่ไม่มีค  าอธิบายถึง

นโยบายดงักล่าวในมาตรฐาน USAF Standard  ระดบัสูงสุดของคล่ืนภายในเขตหวงหา้มของ PEL 

เปล่ียนแปลงจากค าแนะน าของ USAF เพียงเล็กน้อย ท่ีคล่ืนความถ่ีระหว่าง 1500-300,000 MHz   

มาตรฐาน USAF PEL ก าหนดท่ี 10 mW/cm2   มาตรฐาน USAF PEL ก  าหนดความปลอดภยัของแต่

ละคนท่ีค่าซาร์ทัว่ร่างกาย ไม่เกิน  0.4 W/Kg. โดยมีการสัมผสักบัค่าสูงสุดน้ีในเวลาไม่เกิน 6 นาที 

เท่านั้น  ยงัมีขอ้ก าหนดว่าการสัมผสัคล่ืนรังสี  RF/MW ในระยะใกล้กบัแหล่งคล่ืนท่ีแผ่คล่ืนใน
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ความถ่ีนอ้ยกวา่ 30MHz นั้น  อาจตอ้งแยกท าการวิเคราะห์ก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัจากคล่ืน

รังสีท่ีแตกต่างกนั(10) 

 C. Canada Western Europe  (คานาดาและยโุรปตะวนัตก) 

 นานาประเทศมีความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัจากผลกระทบจากการสัมผสัคล่ืนวิทยแุละ

คล่ืนไมโครเวฟ( RF/MW ) จึงเกิดข้อถกเถียงโตแ้ยง้ข้ึนทัว่โลก  ประเทศเสรีส่วนมากยอมรับ

มาตรฐานท่ี ANSI ก  าหนด  เช่น  Canada, the United Kingdom, Sweden, France, and West 

Germany (ปัจจุบนัรวมเป็นประเทศเยอรมนัแลว้) (8),(22)   

 D. Soviet Union & Eastern European Standards (มาตรฐานของสหภาพโซเวียตและยโุรป

ตะวนัออก) 

 สหภาพโซเวียตและยุโรปตะวนัออกมีการป้องกนัโดยก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัจาก

การสัมผสัคล่ืนวิทยุและคล่ืนไมโครเวฟ( RF/MW ) อย่างระมดัระวงัมากกว่าประเทศตะวนัตก 

(3),(8),(11)  

 สหภาพโซเวยีตอนุญาตใหส้ัมผสัคล่ืนรังสีทั้งร่างกายโดยก าหนดแยกเป็นช่วงระยะเวลาต่างๆ

ท่ีถูกสัมผสั   คล่ืนรังสี( RF/MW ) ท่ีมีความเขม้ 0.01 mW/cm2 สัมผสัไดไ้ม่เกิน 3 ชัว่โมงต่อวนั ความ

เขม้  0.1 mW/cm2
  สัมผสัได ้2 ชัว่โมงต่อวนั  และความเขม้  1.0 mW/cm2 สัมผสัได ้ 15-20 นาทีโดย

ในกรณีหลงัตอ้งมีการสวมใส่แวน่ตากนัลม (goggles)(3)  ประเทศเชคโกสโลวาเกีย (Czechoslovakia)  

แนะน าใหส้ัมผสัคล่ืนรังสีมีความเขม้ 0 .025 mW/cm
2  ของการท างานในแต่ละวนั(8) 

 จากการตรวจสอบพบว่าสหภาพโซเวียตและยโุรปตะวนัออกเนน้การป้องกนัการสัมผสัคล่ืน
รังสี( RF/MW ) ท่ีไม่ใช่ผลกระทบท่ีเป็นความร้อน( nonthermal effects ) แต่เป็นผลกระทบต่อชีวภาพ
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ของมนุษย ์ เขา ยืนยนัว่าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท าปฏิกิริยาต่อการท าหน้าท่ีของระบบชีวไฟฟ้า ( 
bioelectrical) และชีวเคมี( biochemical ) ภายในร่างกายมนุษย ์ ซ่ึงเป็นอนัตรายมากกว่าผลกระทบท่ี
เกิดจากอุณหภูมิความร้อน( effects from thermal heating)   จากการสังเกตพบว่าผลกระทบต่อระบบ
การท างานของร่างกายท่ีไม่ไดเ้กิดจากความร้อนเกิดข้ึนในระดบัความหนาแน่นก าลงัท่ีต  ่ากว่ามาก
เทียบกบัระดับท่ีสามารถจะส่งผลกระทบท่ีเกิดจากความร้อน  นักวิจยัของสหภาพโซเวียตได้ให้
เหตุผลว่าผลกระทบท่ีไม่ไดเ้กิดจากความร้อนจากการสัมผสัคล่ืนรังสี RF/MW ในระดบัความแรง
ต ่าๆ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system)  และระบบ
หวัใจและหลอดเลือด (cardiovascular system ) (3),(8)  
 กระทรวงสาธารณสุข, การศึกษาและสวสัดิการ(3) รายงานความแตกต่างของมาตรฐานท่ี

ก าหนดโดยตะวนัตกและตะวนัออกว่าเกิดจากความแตกต่างของปรัชญาพื้นฐานในการวิจยั  สหภาพ

โซเวยีตท าการศึกษาผลกระทบจากการสัมผสัคล่ืนรังสี( RF/MW ) ของมวลชีวภาพในการตอบสนอง

เชิงตอบกลบัเป็นหลกั ในขณะท่ีในซีกประเทศ ตะวนัตกไม่เห็นพอ้งว่านั่นคือเป้าหมายสุดทา้ยท่ี

เหมาะสมของการท าวิจยั(3)  ต่อมาไม่นานนักวิจยัตะวนัตกจึงได้ให้ความสนใจก าหนดมาตรฐาน

ป้องกันผลกระทบท่ีไม่ได้เกิดจากความร้อนจากการสัมผสัคล่ืนรังสีวิทยุและคล่ืนไมโครเวฟ( 

RF/MW ) ใหท้นัสมยัข้ึนมาใหม่(9)  

 

V. CONCLUSION (บทสรุป) 

 เป็นท่ีทราบกนัแลว้ว่าการสัมผสัคล่ืนวิทยุและคล่ืนไมโครเวฟ( RF/MW )มีผลกระทบต่อ

ชีวภาพของมนุษย ์ การวจิยัมานานกวา่ 30 ปี ไดใ้หพ้ื้นฐานในการสร้างความเขา้ใจในผลกระทบของ

คล่ืนรังสีท่ีมีต่อมวลชีวภาพต่างๆ  หลกัฐานจาการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าผลกระทบจากคล่ืนรังสีท่ีมี

ระดบัความแรงต ่าส่งผลกระทบอยา่งยิง่ยวดต่อกระบวนการชีวภาพได ้  ผลกระทบท่ีไม่ไดเ้กิดจาก
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ความร้อนจากการสัมผสัคล่ืนรังสี( RF/MW ) เร่ิมกลายเป็นประเด็นส าคญัในการวดัปฏิกิริยาชีวภาพ

ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EM)   การก าหนดแนวทางป้องกนัผลกระทบจากการสัมผสัคล่ืนวิทยุและ

คล่ืนไมโครเวฟ( RF/MW )  สมยัใหม่ จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนกบัการสัมผสัคล่ืนรังสีระดบัต ่า   

การยึดมาตรฐาน ANSI (9) น่าจะป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดจากความร้อนและช่วยในการลดปฏิกริยา

ระหว่างคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EM) ท่ีเกิดข้ึนกบักระบวนการชีวภาพในมนุษยใ์ห้น้อยลง (9)

 การดูดซับพลังงานคล่ืนวิทยุและคล่ืนไมโครเวฟ( RF/MW ) คือปัจจยัหลักท่ีท าให้เกิด

ความเครียดและการท าร้ายต่อระบบชีวภาพ   การดูดซับพลงังานเกิดข้ึนมากท่ีสุดเม่ือแผ่คล่ืนใน

ความถ่ี ท่ีตรงกบัความถ่ีสั่นพอ้ง ( resonance frequency ) ของมวลชีวภาพ  (9),(22)  ใ น ป ร ะ เ ด็ น

เดียวกนัน้ี การแผ่คล่ืนในความถ่ีอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ความถ่ีพอ้ง ( nonresonance frequency ) การดูดซับ

พลงังานเกิดมากท่ีสุดเม่ือคล่ืนสัญญาณท่ีแผ่ออกไปอยู่ในรูปคล่ืนแบบเป็นจงัหวะ (pulsed signal)  

การสร้างสัญญาณรูปแบบน้ียงัผลท าให้เกิดคล่ืนความถ่ีอ่ืนๆจ านวนมากท่ีเรียกกันว่า transient 

responses  ซ่ึงใน0eo;oความถ่ีมากมายดงักล่าว จะมีความถ่ีหน่ึงท่ีตรงกบัความถ่ีพอ้งของมวลชีวภาพ( 

resonant frequencies of biological materials )  ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ จากการสัมผสัคล่ืนโดยท่ีคล่ืนมี

ความถ่ีไม่ตรงกบัความถ่ีพอ้งนั้น ในกรณีคล่ืนรังสี RF/MW ในรูปแบบแผ่คล่ืนเป็นจงัหวะ (pulsed) 

(ซ่ึงกไ็ดแ้ก่คล่ืนสัญญาณในระบบดิจิตอล อยา่งระบบโทรศพัท ์3G และ 4G) จึงอาจเป็นอนัตรายต่อ

ชีวติและอวยัวะมากยิง่กว่าคล่ืนรังสี RF/MW ในรูปแบบแผ่คล่ืนอยา่งต่อเน่ือง (CW) (ไดแ้ก่ในระบบ

อนาลอก อยา่งเช่นระบบโทรศพัท ์2G)  
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