
ในโลกปัจจุบัน “อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป” เป็นสิ่งจำเป็น  

ต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่รู้หรือไม่

ว่าอุปกรณ์เหล่านี้เป็นแหล่งแผ่ “คลื่นวิทยุ” หรือ “คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” 

ที่แม้จะมีคลื่นความถี่ต่ำ (คลื่นความถี่ต่ำกว่า 3,000 Hz อย่างเช่น

ไฟฟ้าในบ้าน) แต่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ได้ หากรับ

คลื่นแรงเกินควรหรือเป็นเวลานานเกินไป เรียกได้ว่าอันตรายไม่แพ้ 

“โทรศัพท์มือถือ” (ไวไฟ หรือ ไวแม๊กซ์) และ “เสาส่ง

สัญญาณบริการโทรศัพท์มือถือ” ซึ่งเป็นแหล่งแผ่คลื่น

ความถี่สูง (คลื่นความถี่ระหว่าง 3,000 Hz   

ถึง 300,000 MHz) ที่อาจส่งผลให้เป็น  

มะเร็งและโรคร้ายต่างๆ ได ้

การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับต่างๆ   
(ณ บริเวณตัวเครื่อง) : 

• โทรศัพท์บ้านแบบไร้สาย ประมาณ 28 mG 

• โทรศัพท์มือถือ ประมาณ 43 mG 

• เครื่องรับโทรทัศน์/เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมาณ 56 mG 

• เตาไมโครเวฟ ประมาณ 2,000 mG  

ฯลฯ 

The Telecommunications Consumer Protection Institute

คลื่นอะไร?


...อยู่รอบตัวเรา 

ควรหลีกเลี่ยง  

การอยู่ใกล
้อุปกรณ์  

เครื่องใช้ไ
ฟฟ้าในบ้าน 

โทรศัพท์มือถือ แ
ละ  

เสาส่งสัญ
ญาณมือถือ   

โดยไม่จำเ
ป็น 



 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
อันตราย
ต่อสุขภาพอย่างไร?


เด็กได้รับคลื่นแม่เหล็ก  

เกินกว่า 4 mG เป็นเวลานานๆ   

มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง  

เม็ดเลือดขาว (ลูคิเมีย) ถึง 2 เท่าตัว  

...นั่นหมายถึง เด็กไม่ควรอยู่ใกล้  

โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์   

ไมโครเวฟ และอื่นๆ  

เด็กกลุ่มที่เกิดจากมารดาซึ่งอาศัย  

อยู่ใกล้กับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงภายใน

ระยะห่างไม่เกิน 200 เมตร มีอัตรา

ความเสี่ยงเป็นลูคิเมียสูงขึ้นร้อยละ 70 

เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มารดาอยู่ห่างจาก

สายไฟฟ้าแรงสูงเกินกว่า 600 เมตร

ขึ้นไป...นั่นหมายถึง คนท้องไม่ควร  

อยู่ใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

ผลกระทบต่อระบบควบคุมใน  

สมองมนุษย์ ทำให้เกิดอาการต่างๆ 

เช่น ปวดหัว หน้ามืด คลื่นเหียน 

สับสน อ่อนเพลีย ความจำเสื่อม   

ซึมเศร้า นอนไม่หลับ   

ชักกระตุก ฯลฯ 

ใช้มากๆ อาจก่อให้เกิด

เนื้องอกในสมอง มะเร็ง

ประสาทใกล้บริเวณหู 

มะเร็งต่างๆ ฯลฯ 

การใช้มือถือแนบไว้ที่หู  

ครั้งละนานๆ เป็นเวลาหลาย

ปีมีผลกระทบต่อสุขภาพของ  

ผู้ใช้โดยตรง ทั้งในระยะสั้น  

และระยะยาว 

ผู้ที่อยู่ใกล้เสาสัญญาณโทรศัพท์ฯ ในรัศมี 

400 เมตร เสี่ยงต่ออาการผิดปกติต่างๆ 

เช่น ปวดหัว นอนไม่หลับ ความจำเสื่อม 

สายตาพร่ามัว เป็นต้น และผู้อยู่อาศัยใน

อาคารชุดภายใต้และตรงกันข้ามกับบริเวณ

เสาส่งสัญญาณ ที่ตั้งบนหลังคาอาคารชุด  

มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน 

 

ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับ  

เสาสัญญาณฯ ภายในระยะ 400 เมตร   

เป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงเป็นมะเร็ง

สูงขึ้น 3 เท่าตัว ส่วนกลุ่มผู้อาศัยใกล้เสา

สัญญาณฯ ระหว่าง 3-7 ปี พบความเสี่ยง

เป็นมะเร็งสูงขึ้น 3 เท่าตัว 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

ในย่านความถี่ต่ำเป็น

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็น  

มะเร็งชนิดหนึ่ง 

ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคาร  

ที่มีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณ

บนอาคารในนครเมลเบิร์น 

ออสเตรเลีย ป่วยด้วย  

โรคมะเร็ง 7 ราย 

คลื่นความถี่ต่ำ 

ตัวอย่างข้อค้นพบจากงานวิจัยในต่างประเทศที่เน้นย้ำอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

คลื่นความถี่สูง 



ผลวิจัยต่างประเทศ  
เน้นย้ำผลกระทบต่อสุขภาพ 

แม้ในปัจจุบัน งานว
ิจัยและข้อมูลที่มีอย

ู่  

ในโลกยังไม่อาจสรุป
อย่างแน่ชัดว่า เมื่อด

ูดซึม 

“คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” มากๆ จะก่อให้เกิดโรคมะ
เร็ง  

หรือผลกระทบอื่นๆ
 จริงหรือไม่ เนื่องจ

ากมีข้อโต้แย้ง  

จากหลายฝ่ายที่เกี่ย
วข้อง แต่ก็มีผลงาน

วิจัยจำนวนมาก  

ที่แสดงถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาวะของผู้บร

ิโภคจาก

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเฉพาะกรณีของผู้ที่อยู่อาศัยใกล
้  

กับเสาส่งสัญญาณมือถือ (ภายในระยะ
 300-400 เมตร) 

ที่พบว่า หลังจากมีการ
ย้ายเสาฯ หรือย้ายท

ี่พักที่ทำงาน

แล้ว ผู้ถูกกระทบมีส
ุขภาวะดีขึ้น  

ใช้มือถืออย่างไร…  ปลอดภัยต่อสุขภาพ • ควรใช้มือถือด้วยเวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้  • ควรใช้โทรศัพท์บ้าน แต่ต้องไม่ใช่แบบไร้สาย ซึ่งมีผลกระทบเช่นเดียวกันกับโทรศัพท์มือถือ • ควรเปิดลำโพงมือถือ (สปีกเกอร์โฟน) แทนการใช้หูฟังแบบ  ใช้สายและหูฟังแบบบลูทูธ 
• ควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณที่มีคลื่นสัญญาณต่ำ เพราะว่าผู้ใช้จะได้รับปริมาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือที่สูงกว่าปกติ 

ตั้งเสาส่งสัญญาณ  มือถืออย่างปลอดภัย • ควรลดระดับความเข้มของคลื่นฯ ที่ไม่เป็นภัยกับประชาชนในระยะยาว 
• ควรตั้งเสาฯ ห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล หรือชุมชน อย่างต่ำ 300-400 เมตร และไม่ควรตั้งเสาบนหลังคาอาคาร 

• หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรใช้อุปกรณ์กำลังรับส่งต่ำติดตั้ง ตามจุดต่างๆ อาทิ ตามเสาไฟฟ้า แทนการตั้งเสาส่งฯ ขนาดใหญ่ 

ประเทศไทยกับการใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค 

แม้ว่าจะยังไม่มีการศ
ึกษาวิจัยถึงผลกระท

บจากคลื่นแม่เหล็กไ
ฟฟ้าต่อผู้บริโภคในประ

เทศไทย แต่ประเทศ
ไทย  

ก็มีการกำหนดมาต
รฐานการกำกับโดยอ

ิงตามมาตรฐาน ICNIRP ซึ่งเป็นมาตรฐ
านสากลที่ประเทศส

่วนใหญ่ในโลกใช้ 

และองค์การอนามัย
โลกรับรอง อีกทั้งเป

็นเกณฑ์ตามประกาศ กทช.
 เรื่อง “หลักเกณฑ์และมาตรฐานการก

ำกับดูแล

ความปลอดภัยต่อส
ุขภาพของมนุษย์จากการใ

ช้เครื่องวิทยุคมนาค
ม 2550” อย่างไรก็ต

าม มาตรฐานนี้กำห
นดบน  

พื้นฐานผลกระทบด้าน
ความร้อน ในขณะที่การศึกษาวิจัยใน

ปัจจุบันมุ่งไปที่ผลก
ระทบที่ไม่ใช่ความร

้อน ซึ่งทำให้เกิด  

ข้อห่วงกังวลว่าค่าท
ี่กำหนดเป็นมาตรฐา

นในปัจจุบันอาจสูงเ
กินไป หลายประเท

ศจึงได้ปรับมาตรฐา
นให้เข้มงวดขึ้น 

โดยลดระดับความแ
รงของสัญญาณลงเพื่อลดผลกระทบที่ไม่ใ

ช่ความร้อน (ได้แก่ 
ผลกระทบทางชีววิท

ยา) 

ผู้บริโภคทั่วโลกลุกฮือ..ต่อต้าน 
ปัจจุบัน ในหลายปร

ะเทศมีกระแสการต
่อต้าน  

เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือจากผู้บริโภค
 โดยบางประเทศ เช

่น 

ไต้หวัน มีการทำลายเสา
ส่งสัญญาณมือถือ 900 เสาในป

ี 2005 

และอิสราเอล เกิดเห
ตุจลาจลถึงขั้นเผาเส

าส่งสัญญาณมือถือ  

ในหลายเมือง ในปี 
2006 ฯลฯ  

การเคลื่อนไหวของผ
ู้บริโภคเหล่านี้ทำให

้ผู้ประกอบการ  

หันมาให้ความสนใจ
ในเรื่องผลกระทบต่อ

สุขภาพ และให้ความ

ร่วมมือในการย้ายเส
าให้ห่างไกลชุมชน 

รวมถึงการสนับสนุน
การ

วิจัยเพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น ในส่วนรัฐ

บาลของ

หลายประเทศได้ออ
กมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหา เช่น 

สวิตเซอร์แลนดไ์ด้ประกาศให้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าทุกย่านความถี่

เป็นมลภาวะประเภ
ทหนึ่ง และได้ลดคว

ามแรงของคลื่น 900
 และ 

1800 เช่นเดียวกับอิตาล ีได้ตรากฎหมาย
จำกัดความแรงทั้งค

ลื่น 

900 และ 1800 MHz ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐ
านสากลมาก ฯลฯ 

โลกตื่นตัว อันตราย จาก “คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” 



คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ภัยใกล้ตัว คลื่น  

แม่เหล็กไฟฟ้า ภัย
ใกล้ตัว คลื่น  

แม่เหล็กไฟฟ้า ภัย  
ใกล้ตัว คลื่น  
แม่เหล็กไฟฟ้า  

ภัยใกล้ตัว คลื่น  
แม่เหล็กไฟฟ้า  

ภัย  
ใกล้ตัว ข้อมูลจากการศึกษา “ผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า”   

โดย ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ นักวิชาการอิสระและกรรมการ สบท.   

และข้อมูลจากเวทีวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเรื่อง   

“การตั้งเสาสถานีวิทยุคมนาคมกับสุขภาพของประชาชน” วันที่ 19 มี.ค. 2551   

ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 

 

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย   

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)   

404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน   

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2790251 โทรสาร 02-2790251   

สายด่วนร้องเรียนปัญหาโทรคมนาคม โทร.1200 website: www.tci.or.th 

10 ข้อเสนอ  
นโยบายเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคไทย 

กำหนดเกณฑ์รวมสูงสุดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งย่านคลื่นความถี่ต่ำและคลื่นความถี่สูงใหม่   

ที่สอดคล้องกับหลักการแห่ง Precautionary Principle ของสหประชาชาติ ที่มีสาระของหลัก

การคือ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จะ

ต้องหามาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม เป็นต้นว่า ให้จำกัดคลื่นความถี่ต่ำ ไม่ให้เกิน 2 mG 

และคลื่นความถี่สูง รวมกันไม่เกิน 0.6 V/m หรือ 1 mW/m2 

สนับสนุนเทคโนโลยีและบริการทางเลือก ได้แก่ ระบบโทรคมนาคมที่ใช้สาย (เช่น ใยแก้ว  

นำแสงหรือทองแดง) 

ให้ความรู้ข้อมูลและทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเด็นลดละการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ

โทรศัพท์ไร้สายเป็นเวลานานๆ เนื่องจากอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพได้ 

แนะนำผู้ปกครองให้ละเว้นหรือจำกัดการใช้ข้างต้นในกลุ่มผู้เยาว์วัยโดยหันไปใช้ระบบที่เป็นสาย

แทน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถรับผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าผู้ใหญ่มาก 

ให้ละเว้นการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ในบริเวณใกล้สถานพยาบาล โรงเรียน 

ชุมชน ที่พักอาศัย รวมถึงการตั้งเสาใหม่บนหลังคาอาคารหรือตึกแถว เนื่องจากความแรงของ

คลื่นวัดที่จุดสูงๆ มีระดับสูงกว่าที่จุดแนวพื้นราบในบริเวณเดียวกันถึงร้อยเท่าตัวได้  

การตั้งเสาใหม่เพื่อให้บริการในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น หากไม่สามารถจัดหาบริเวณที่ห่างออกไป

อย่างน้อย 300 เมตรได้ ควรแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี อาทิ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์

กำลังรับส่งต่ำตามแนวเสาไฟฟ้าหรือด้วยวิธีการอื่นๆ แทน ดังที่ใช้กันในต่างประเทศ 

ก่อนการติดตั้งเสาใหม่ควรสร้างความเข้าใจทั้งในผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบแก่ชุมชนใน

บริเวณนั้นๆ จนได้ข้อยุติเห็นชอบร่วมกัน โดยยืนยันในมาตรการต่างๆ ที่รัฐและผู้ประกอบการ

ต่างจะดำเนินการเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบเชิงลบทั้งปวง 

จัดหาหน่วยงานอิสระที่มีความน่าเชื่อถือออกตรวจและวัดระดับความเข้มของ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นระยะๆ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ 

ติดตามข่าวสารข้อมูลและผลงานวิจัยด้านผลกระทบต่อสุขภาพในโลก โดยร่วมมือหรือให้  

การสนับสนุนภาคเอกชนและนักวิชาการ แล้วทำการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างเท่าทัน

แก่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง  

โน้มน้าวภาคอุตสาหกรรม (อุปกรณ์และบริการ) ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมระยะยาว  

ที่ยั่งยืนสำหรับทุกๆ ฝ่าย ทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และสังคม โดยไม่คำนึงเพียง  

ผลประโยชน์ในระยะสั้นเท่านั้น 
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