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กล่าวกันว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) เป็นสิ่งจำเป็นในการติดต่อสื่อสาร

ยุคปัจจุบัน อัตราผู้ครอบครอง และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงา

ตามตัว การเติบโตของธุรกิจการให้บริการต่างก็อยู่ในภาวะของการแข่งขันที่เข้ม

ข้น แต่ขณะเดียวกัน ประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

และการแผ่คลื่นจากเสาอากาศแพร่สัญญาณโทรคมนาคมต่างๆ กลับเป็น

ประเด็นที่ยังไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังมากนักในสังคมไทย 

 

ขณะนี้มีผลจากการศึกษาวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ในหลายประเทศ เรื่อง

ความเสี่ยงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสุขภาพมนุษย์จำนวนไม่น้อย พบว่า 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ได้ หากรับคลื่นแรงเกิน

ควรหรือเป็นเวลานานเกินไป อาทิ ประชากรที่อยู่ใกล้เสาสัญญาณโทรศัพท์ฯ ใน

รัศมี 400 เมตร มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะเกิดอาการผิดปกติ เช่น เวียนหัว 

คลื่นไส้ ความจำเสื่อม นอนไม่หลับ  

 

แม้ผลกระทบต่อสุขภาพของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจยังไม่ได้รับการยืนยัน

ชัดเจนทางวิชาการในขณะนี้ เนื่องจากข้อมูลยังไม่เพียงพอ ต้องใช้เวลาศึกษา

วิจัยอีกนานหลายปี ดังเช่น ปัญหากรณีบุหรี่ในอดีต หรือปัญหาพืชตัดต่อ  

พันธุกรรม (GMO) และภาวะโลกร้อน แต่การเฝ้าแต่รอคอยเพื่อผลพิสูจน์ที่  

แท้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์อาจสายเกินไปสำหรับประชาชนที่ถูกเร้าด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยการหันกลับมาร่วมกันเฝ้าระวังภัย

เหล่านี้ น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด  

 

คำนำ
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ผลกระทบตอ่สขุภาพจากการแผค่ลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้
(EMR)

ในสังคมปัจจุบัน คลื่นวิทยุ (หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) ได้กลายเป็นสิ่ง

จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ไม่ว่าประเทศ

ใดในโลก 

 

ขณะเดียวกัน ผลการศึกษาวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ในโลกนับจาก  

ช่วงทศวรรษ 1980 ในด้านความเสี่ยงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสุขภาพของ

มนุษย์ ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน โดยพบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ตั้งแต่   

0 Hz ถึง 300 GHz) สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ได้ หากรับคลื่น 

(exposure) แรงเกินควร และ/หรือเป็นเวลานานเกินไป จึงเป็นที่มาของการจัด

ตั้ง The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

(หรือ ICNIRP) เพื่อสอดส่องดูแลประเด็นดังกล่าว โดยภารกิจสำคัญส่วนหนึ่ง 

คือ การกำหนดเกณฑ์ปลอดภัย หรือขีดจำกัด (ค่าสูงสุด) การแผ่คลื่นฯ ใน  

ย่านความถี่ต่างๆ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในประเทศไทยตามประกาศ กทช. เรื่อง 

”หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์” ตั้งแต่

วันที่ 4 พฤษภาคม 2550  
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ทั้งนี้ ขีดจำกัดคลื่นในย่านความถี่ต่ำๆ (ELF) ที่รับว่าไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ 

ได้แก่ ความแรงสนามแม่เหล็กไม่เกินประมาณ 2 mG (หรือ 0.2 µT) ซึ่งอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านล้วนเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่

ต่างๆ โดยมีความแรงคลื่นภายในตัวเครื่องโดยประมาณดังนี้: 

 

• ไฟฟ้าในบ้าน (50 Hz)  0.3 mG 

• เครื่องเป่าผม  1,000 mG 

• โทรศัพท์ไร้สาย (Cordless Phone)  28 mG 

• โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)  43  mG 

• เครื่องรับโทรทัศน์/เครื่องคอมพิวเตอร์  56  mG 

• เตาไมโครเวฟ  2,000  mG  

 ฯลฯ 

 

(รวบรวมจากแหล่งต่างๆ อาทิ National Council on Radiation Protection, 

California Department of Health, Swiss Agency for the Environment, Forests and 

Landscape) 

 

ฉะนั้นประชาชนและผู้บริโภคจึงควรรับทราบ และไม่ควรอยู่ใกล้หรือนาน

จนเกินไปกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยไม่จำเป็น 

 

ผลกระทบจากการดูดซึมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เห็นได้ว่าไม่จำกัดแค่คลื่น

ความถี่สูง (RF) อย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมาก

เป็นพิเศษเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคลื่นความถี่ต่ำๆ ELF (อย่างกระแสไฟฟ้า 50 Hz) 

ซึ่งมีการศึกษาวิจัยเชิงระบาดวิทยา (Epidemiological study) ตั้งแต่ช่วงต้น

ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา โดยมีทั้งฝ่ายที่พบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แม้ในระดับ

ต่ำๆ มีผลกระทบจริง และฝ่ายที่สรุปว่าผลการศึกษายังไม่ชัดเจนพอหรือไม่มีเลย 
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ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กแรกเกิด
นักวิทยาศาสตร์ต่างเห็นตรงกันว่า หากเด็กได้รับคลื่นแม่เหล็กเกินกว่า 

0.4 µT (4 mG) เป็นเวลานานๆ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือด  

ขาว (leukemia) ถึง 2 เท่าตัว  

 

The International Agency for Research on Cancers (IARC) ได้

เห็นพ้องในข้อสรุปว่า “คลื่นแม่เหล็กในย่านความถี่ต่ำ (อาทิ ไฟฟ้าและอุปกรณ์

ไฟฟ้าตามบ้าน) อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง (carcinogenic agent) 

ชนิดหนึ่ง” อีกทั้งรัฐบาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ประกาศชัดเจนในเอกสาร 

Electrosmog in the environment 1 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนโดย 

Swiss Agency for the Environment, Forest and Landscape (SAEFL) ว่า 

“คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่ง”  

 

ความเห็นข้างต้นอยู่ในทิศทางเดียวกันกับข้อสรุปของรายงานวิจัยโดย 

Childhood Cancer Research Group, University of Oxford ในปี   

พ.ศ. 2548 ความว่า “เด็กกลุ่มที่เกิดจากมารดาซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับสายไฟฟ้า  

แรงสูงภายในระยะห่างไม่เกิน 200 เมตร มีอัตราความเสี่ยงเป็นมะเร็งเม็ดเลือด

ขาว (leukemia) สูงขึ้นร้อยละ 70 เทียบกับกลุ่มที่มารดาอยู่ห่างจากสายไฟฟ้า

แรงสูงเกินกว่า 600 เมตรขึ้นไป” 2 

 

 
1 SAEFL (2005): Electrosmog in the environment. Swiss Agency for the 

Environment, Forest and Landscape. <www.environment-switzerland.ch/

electrosmog> 

2 Draper G, Vincent T, Kroll ME, Swanson J (2005) Childhood cancer in relation 

to distance from high voltage power lines in England and Wales: a case-

control study. BMJ; 330(7503):1290. <www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15933351> 
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คลื่นความถี่ต่ำก็เป็นอันตรายได้
ศาสตราจารย์ ดร. โรเบิร์ต โอ เบคเกอร์ (Professor Dr. Robert O. 

Becker) แห่ง State University of New York, Upstate Medical Center 

และ Louisiana State University Medical Center ผู้ซึ่งเคยได้รับการเสนอชื่อ

เข้าชิงรางวัลโนเบล (Nobel Prize) สาขาการแพทย์ ถึง 2 ครั้งเนื่องจากผลงาน

วิจัยด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับการแพทย์ ได้สรุปถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ

คลื่นความถี่ต่ำมาก (ELF) ไว้ว่า ถึงแม้คลื่นจะมีความเข้มในระดับต่ำมากๆ แต่

หากได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ก็สามารถกระทบต่อระบบควบคุม (DC 

Control System) ในสมองมนุษย ์3 ทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้ เช่น 

• ปวดหัว (Headaches)   

• วิงเวียน (Dizziness)  

• คลื่นไส้ (Nausea)  

• สับสน (Confusion) 

• อ่อนเพลีย (Fatigue)  

• ความสามารถในการจำลดลง (Decreased memory)  

• ซึมเศร้า (Depression)  

• นอนไม่หลับ (Sleep disorders)  

• ชักกระตุก (Convulsion)  

 ฯลฯ 

 
  

ผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายหลังจากการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยคลื่นวิทยุ RF ในย่าน

ความถี่ไมโครเวฟตั้งแต่กลางทศวรรษ 1980 จนเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างมากใน

3 Becker RO “Cross Currents: the peril of electro pollution, the promise of 

electro medicine” Jeremy P. Tarcher /Penguin Publisher, 1990 และ 2004 (พิมพ์ซ้ำ) 
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เวลาถัดมา ทำให้เกิดประเด็นผลกระทบจากคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพ

มนุษย์ จนกลายเป็นที่มาของงานศึกษาวิจัยมากมายตามมา 

 

การร้องเรียนปัญหาด้านสุขภาพจากผู้บริโภคและการศึกษาวิจัยส่วนมาก

จะพุ่งเป้าไปที่ประเด็นการใช้โทรศัพท์ฯ ในช่วงแรกๆ แต่ในเวลาต่อมา การ  

ร้องเรียนเกือบทั้งสิ้นจะมาจากผู้พักอาศัยอยู่ใกล้กับเสาแพร่สัญญาณ (เสาอากาศ

หรือเสาสถานี) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone Antenna, หรือ 

Mast, หรือ Base Station) ซึ่งผู้อยู่อาศัยใกล้เสาฯ ไม่อยู่ในวิสัยที่จะควบคุมหรือ

ป้องกันตัวเองได้ จึงแตกต่างกับประเด็นการใช้ที่แต่ละผู้ใช้สามารถจะเลือกใช้

อย่างไร และเพียงใดได้ 

 

ดังนั้น มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณี

บุหรี่ กล่าวคือ ควรมีมาตรการสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ฯ (ผู้สูบบุหรี่) กลุ่มหนึ่ง และ

สำหรับผู้อยู่ใกล้เสาอากาศ (ผู้สูบบุหรี่มือสอง) อีกกลุ่มหนึ่ง 

 

ผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกเหนือจากอาการ

ที่มาจากคลื่นความถี่ต่ำ (ELF) ต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังรวมไปถึงอาการ

ที่สำคัญๆ ดังเช่น 

• เนื้องอกในสมอง (Brain tumors)   

• เนื้องอกของเส้นประสาทหู (Acoustic neuroma)  

• พาร์กินสัน (Parkinson)  

• อัลไซเมอร์ (Alzheimer)  

• มะเร็งต่างๆ (Cancers)  

 ฯลฯ 
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จากเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวถึง

เรื่องงานศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบว่า 

 

1) ประชากร 530 คน ทีอ่ยูใ่กลเ้สาสญัญาณโทรศพัทฯ์ ในรศัม ี400 เมตร 

พบว่ามีอาการผิดปกติต่างๆ 4 อาทิ  

• ปวดศีรษะ (Headaches) 

• นอนไม่หลับ (Sleep disruption) 

• ฉุนเฉียวง่าย (Irritability) 

• ซึมเศร้า (Depression)  

• สูญเสียความทรงจำ (Memory loss)  

• คลื่นไส้ (Nausea)  

• ปัญหาในการมองเห็น (Visual disruption)  

 

2) ผูอ้ยูอ่าศยัในอาคารชดุภายใตแ้ละตรงกนัขา้มกบับรเิวณเสาสง่สญัญาณ

ที่ตั้งบนหลังคาอาคารชุด พบว่ามีอาการต่างๆ 5 ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ Santini ข้างต้นได้แก่  

• ปวดศีรษะ (Headaches) 

• ปัญหาความทรงจำ (Memory changes)  

• วิงเวียน (Dizziness)  

• อาการสั่น (Tremors)  

• ซึมเศร้า (Depression)  

4 Santini et al (2002) [Pathologie Biologie (Paris)] <http://www.emrnetwork.org/

position/santini_hearing_march6_02.pdf> 

5 Abel-Rassoul G et al (2007) Neurobehavioral effects among inhabitants 

around mobile phone base stations. Neurotoxicology, Mar; 28(2):434-40 
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• สายตาพร่ามัว (Blurred vision)  

• นอนไม่หลับ (Sleep disturbance)  

• ฉุนเฉียวง่าย (Irritability)  

• ขาดสมาธิ (Lack of concentration)  

 

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยในทำนองเดียวกันอีกจำนวนมาก ที่สำคัญๆ อาทิ  

 

Eger และพวก (2004) 6 พบว่า กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับ  

เสาสัญญาณฯ ภายในระยะ 400 เมตร เป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงเป็น

มะเร็งสูงขึ้น 3 เท่าตัว หรือของ Wolf และ Wolf (2004) ก็เช่นกัน ได้พบ  

ความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว ในกลุ่มผู้อาศัยใกล้เสาสัญญาณฯ 

ระหว่าง 3 ถึง 7 ป ี7 

 

Ecolog Report (2000) 8 ซึ่งบริษัทที-โมบาย (T-Mobile) แห่งเยอรมนี

เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนในการรวบรวมวิเคราะห์ผลงานวิจัยในด้านนี้กว่า 220 ชิ้น 

พบหลักฐาน (evidence) ผลกระทบต่างๆ เช่น ต่อระบบประสาทส่วนกลาง 

การริเริ่ม (initiating) และการส่งเสริม (promoting) การเติบโตของเซลล์มะเร็ง 

6 Eger H et al (2004) The Influence of Being Physically Near to a Cell Phone 

Transmission Mast on the Incidence of Cancer, Umwelt Medizin Gesellschaft 

17.4.2004 

7 Anslow M (2008) The gathering brainstorm. The Ecologist. <http://

www.theecologist.org/archive_detail.asp?content_id=1179>  

8 ECOLOG report (2000). Mobile Telecommunications and Health. Dr. Kerstin 

Hennies, Dr. H.-Peter Neitzke, Dr. Hartmut Voigt, with the support of Dr. Gisa-

Kahle Anders <http://www.ecolog-institut.de/index.php?id=49&no_cache=1&

sword_list[]=T-Mobil> 
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ต่อการทำหน้าที่ของสมองและที่เกี่ยวกับระบบความจำ ฯลฯ พร้อมกับเรียกร้อง

ให้ ICNIRP ทบทวน เพื่อลดระดับเกณฑ์ความปลอดภัยในการแผ่คลื่นแม่เหล็ก  

ไฟฟ้าให้ต่ำลง 1,000 เท่า (หรือในระดับ 0.1% ของเกณฑ์ที่แนะนำ) 

 

เป็นที่สังเกตในวงการนักวิทยาศาสตร์ว่า อาการทางสุขภาพต่างๆ ข้างต้น

เกิดขึ้นทั้งๆ ที่อุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระดับการแผ่คลื่นจากเสาส่ง

สัญญาณฯ ล้วนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ICNIRP ประกาศแนะนำ โดยเป็นเกณฑ์  

ซึ่งกำหนดบนพื้นฐานที่ไม่ทำให้เนื้อเยื่อมนุษย์มีอุณหภูมิสูงขึ้นจากการดูดซึม  

พลังงานคลื่นฯ (กล่าวคือเป็นผลกระทบในเชิงความร้อน-Thermal effects ใน

ทำนองเดียวกันกับที่เตาไมโครเวฟสามารถอุ่นอาหาร) 

 

นักวิทยาศาสตร์จึงได้พุ่งประเด็นการวิจัยเสียใหม่ ไปยังผลกระทบที่ไม่ใช่

เชิงความร้อน (Non-thermal effects) หากแต่เป็นผลกระทบเชิงชีววิทยา ว่ามี

อะไรและอย่างไรบ้างจากการรับคลื่นความถี่สูงในระดับซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ ICNIRP 

มาก โดยมีชิ้นงานสำคัญๆ เช่น 

 

• The REFLEX report (2004) 9 ซึ่งเป็นโครงการ 4 ปี มูลค่า 3.2 

ล้านยูโร โดยกลุ่ม 12 กลุ่มใน 7 ประเทศสหภาพยุโรป (EU) ทำการศึกษา

ประเด็นผลกระทบจากคลื่นฯ แรงต่ำๆ ในระดับ 0.2-1.3 W/kg ต่อตัวอย่าง

เซลล์มนุษย์ในหลอดทดลอง (in-vitro) เทียบกับเกณฑ์ 2 W/kg ของ ICNIRP/

WHO ได้พบความเสียหายของโครโมโซม (Chromosome damage หรือ DNA 

breaks คล้ายกับความเสียหายจากการฉายแสง X-ray ปอด 1,600 ครั้ง) อัน

เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งและโรคอื่นๆ ตามมา 

 

9 Reflex (2004)  <http://www.verumfoundation.de/www2004/html/pdf/

euprojekte01/REFLEX_Final%20 Report_Part%201.pdf> 
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หมายเหตุ : REFLEX ย่อมาจาก “Risk Evaluation of Potential 

Environmental Hazards from Low Energy Electromagnetic Field (EMF) 

Exposure using Sensitive in-vitro Methods” ซึ่งใน “รายงานสรุปผลการ

ดำเนินการ” ของ กทช. โดยคณะกรรมการร่างมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับ

การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต่อสุขภาพผู้ใช้ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

พฤษภาคม 2548 ได้อ้างอิงถึง อีกทั้งข้อสรุปจาก REFLEX ยังสอดคล้องกับการ

ศึกษาโดยใช้หนูทดลองก่อนหน้านั้น อาทิ โดย Lai and Singh (2004) 10 

Svedenstal et al (1999) 11 เป็นต้น 

 

• Andrew Goldsworthy 12 ซึ่งเป็น Honorary Lecturer แห่ง 

Imperial College London ในประเทศอังกฤษ ได้สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับ 

“Non-thermal Effects” จากการดูดซึมคลื่นฯ ความแรงต่ำ ว่าสามารถสร้าง

ความเสียหายต่อ DNA มนุษย์ได้ พร้อมกับอธิบายกลไก (Mechanism) ว่าเกิด

จากการไหลออกของ Calcium ions จากเซลล์ (Calcium ion Efflux) ภายใต้

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า จนเกิดการรั่วซึมของเอ็นไซม์ที่ช่วยในการย่อย (digestive 

enzymes) เข้าสู่เซลล์ดังกล่าว แล้วจึงย่อย (digest) เซลล์นั้นๆ ขึ้นจนเกิดความ

บกพร่องตามมา ฯลฯ  

10 Lai and Singh (2004), Magnetic-Field–Induced DNA Strand Breaks in Brain 

Cells of the Rat. Environmental Health Perspectives, volume 112, no. 6. 

11 Svedenstal BM et al (1999) DNA damage, cell kinetics and ODC activities 

studied in CBA mice exposed to electromagnetic fields generated by 

transmission lines. In Vivo, Nov-Dec; 13(6):507-13 

12 Goldsworthy A (2007). The Biological Effects of Weak Electromagnetic Fields. <

www.electrosense.nl/nl/download/6> 
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ความตื่นตัวของผู้บริโภคในต่างประเทศ

ปัจจุบันงานวิจัยและข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่อาจสรุปได้โดยปราศจากข้อโต้แย้ง

ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการก่อเกิดมะเร็งกับการดูดซึมคลื่นความถี่สูง อย่าง

เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ WiFi หรือ WiMAX เป็นต้น แม้ในระดับการแผ่คลื่น

กำลังต่ำๆ แต่เป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ เหตุผลหนึ่งอาจเนื่องจากการเกิดมะเร็ง

เนื้อร้าย จะโดยเหตุปัจจัยใดก็ตาม โดยมากต้องใช้เวลานับ 10-15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 

ดังเห็นได้จากประสบการณ์รังสีปรมาณูที่นครนางาซากิและฮิโรชิมา ประเทศ

ญี่ปุ่น หรือจากการสูบบุหรี่ หรือการดูดซึมสาร asbestos เหล่านี้เป็นต้น 

 

อย่างไรก็ดี ผลงานวิจัยที่แสดงถึงผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้อยู่อาศัย  

ใกล้กับเสาโทรศัพท์ฯ (โดยเฉพาะภายในระยะ 300-400 เมตร) ที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง

ดังที่กล่าวมาแล้ว ก็มีการพบเห็นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในหลายๆ กรณีที่พบว่า 

หลังจากมีการย้ายเสาฯ หรือย้ายที่พัก/ทำงานแล้ว ผู้ถูกกระทบมีสุขภาวะดีขึ้น 

จึงน่าเชื่อได้ว่าผลกระทบต่อสุขภาวะนั้นๆ เป็นจริง ดังเห็นได้จากตัวอย่าง ได้แก่ 

 

กรณีหมู่บ้านชุมชนเล็กๆ Wishaw ในประเทศอังกฤษ ประกอบด้วย   

18 ครัวเรือนซึ่งตั้งอยู่ใกล้เสาโทรศัพท์ฯ ภายในระยะ 500 เมตร โดยหลังจาก
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การเปิดบริการได้ราว 7 ปี (พ.ศ. 2544) ปรากฏว่า สุขภาวะของผู้ที่อยู่อาศัย  

ในชุมชน รวมถึงปศุสัตว์ (เช่น ม้า) แย่ลงมาก โดยมีทั้งอาการปวดศีรษะ 

(headaches) วิงเวียน (dizziness) ปัญหาการนอนหลับ (sleep problems) 

ระบบภูมิคุ้มกันต่ำ (low immune system) จนถึงการเจ็บป่วยเป็นมะเร็ง ได้แก่ 

มะเร็งเต้านม (breast cancer) รวม 5 ราย มะเร็งต่อมลูกหมาก (prostate 

cancer) มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (bladder cancer) และมะเร็งปอด (lung 

cancer) อย่างละ 1 ราย ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก (pre-cancer 

cervical cells) 3 ราย ปัญหาประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว (motor neuron 

disease) รวมทั้งเนื้องอกของกระดูกสันหลัง (spine tumour) ที่ต้องรับการ

ผ่าตัด 1 ราย แต่ภายหลังจากที่บริษัท T-Mobile ได้ถอนเสาออกไปในช่วงปลาย

ปี 2546 สุขภาวะในชุมชนเริ่มดีขึ้นตามลำดับ ปัญหาการหลับนอน ปวดศีรษะ 

และวิงเวียนศีรษะต่างได้ลดหายไป 13 

 

กรณีที่สุขภาวะของชุมชนดีขึ้นภายหลังการย้ายเสาให้ห่างจากพื้นที่ดัง

ตัวอย่างข้างต้นมีจำนวนไม่น้อย แต่ในทางกลับกัน เมื่อชุมชนมีสุขภาวะลดลง

อย่างผิดปกติวิสัยอย่างชัดเจน โดยเห็นว่าน่าจะเป็นเพราะเสาโทรศัพท์ฯ ที่ตั้ง

ภายในชุมชน แล้วกลับไม่มีการดำเนินการใดๆ ก็อาจนำไปสู่การทำลายเสา

โทรศัพท์ฯ ได้ ดังเช่น 

 

ประเทศอิสราเอล เกิดการจลาจลและการเผาเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ทั้งหมดในหมู่บ้าน Druses แคว้น Usfiyeh เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2543 

เนื่องจากมีผู้เป็นมะเร็งรวมกันถึงกว่า 200 คน อีกทั้งที่ Neve Horesh ในเมือง 

Dimona ก็มีการทำลายเสาโทรศัพท์เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 เช่นกัน 14 

 
13 http://www.bbc.co.uk/insideout/westmidlands/series6/phone_masts.shtml 

14 http://www.radiationresearch.org 

emagB.indd   18 10/26/09   3:03:40 AM



ผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  l 1�

ประเทศไต้หวัน ในช่วงปี พ.ศ. 2548 ก็ได้มีการทำลายเสาโทรศัพท์

เคลื่อนที่ถึงเกือบ 900 เสา 15 

 

ดังนั้นการไม่ทำอะไร (Do nothing strategy) ในกรณีนี้ จึงมิใช่

มาตรการที่ดีในการบริหารจัดการกับปัญหา แม้จะยังขาดข้อยุติในมูลเหตุของ

ปัญหาก็ตาม 

 

15 http://www.digitimes.com/telecom/a20060316A9052.html 
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ข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (โดย

เฉพาะสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาสัญญาณ และเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย) ดูเหมือนจะ

ไม่แตกต่างกับปัญหาในอดีตกรณีบุหรี่ (Tobacco), ดีดีที (DDT) หรือวัสดุ

ก่อสร้าง Asbestos ฯลฯ หรือปัญหาพืชตัดต่อพันธุกรรม (GMO) และภาวะ  

โลกร้อนในขณะนี้ ซึ่งการรอจนสามารถพิสูจน์ผลทางวิทยาศาสตร์อย่างปราศ

จากข้อสงสัย อาจจะนำไปสู่ความสูญเสียอันมหาศาลทั้งในทางตรงและทางอ้อม 

ดังกรณีต่างๆ ในอดีตข้างต้น  

 

ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของโลกที่ตระหนักและรู้เห็นถึงความ

เป็นไปได้สูงในอันตรายของคลื่นฯ กำลังต่ำๆ จึงต่างออกมาให้คำเตือนต่อ

สาธารณะ 

 

 

ข้อถกเถียงที่ยังไม่ยุติ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ได้มีนักวิทยาศาสตร์จำนวน 42 คน ร่วม  

ลงนามในแถลงการณ์ “Benevento Resolution” 16 นักวิทยาศาสตร์อีกจำนวน

16 http://www.bbc.co.uk/insideout/westmidlands/series6/phone_masts.shtml 

ปฏิกิริยาของหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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ไม่น้อยได้เปิดเผยผลงานวิจัย ทั้งในเชิงระบาดวิทยา (Epidemiology) และการ

ทดลองในสัตว์หรือเซลล์มนุษย์ (in-vitro) จำนวนมาก ซึ่งต่างทำให้เชื่อได้ว่า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งแต่ 0 Hz ถึง 300 GHz แม้มีความแรงต่ำก็สามารถส่ง  

ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ได้ทั้งสิ้น แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักจะให้การปฏิเสธ 

หรือยืนยันว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่น่าจะส่งผลกระทบหากมีระดับไม่เกินกว่า

เกณฑ์สากลที่กำหนด หรือไม่ก็มักจะอ้างว่า การให้บริการมีความปลอดภัยดี 

จนกว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถชี้ถึงสาเหตุที่มา (Mechanism) ว่าอันตราย

จากคลื่นกำลังต่ำมีผลทางชีววิทยาอย่างไร ทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือไม่ 

  

อีกไม่น้อยเช่นกันที่มีการเผยแพร่หรือสนับสนุนงานวิจัยโดยหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปว่า คลื่นจากเสาสัญญาณหรือจากเครื่องโทรศัพท์ไร้สายยังไม่

พบผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ในระยะสั้น (Short-term) แต่ก็ยังไม่สามารถ

ยืนยันในผลกระทบระยะยาว (Long-term) ได้  

 

ในประเด็นข้างต้น ข้อสังเกตหนึ่งที่พึงคำนึงถึงก็คือ ประเด็นความลำเอียง 

(bias) ของนักวิจัย โดยอาจพิจารณาว่า ผลงานกลุ่มใดน่าจะมีผลประโยชน์  

ทับซ้อนหรือไม่ และมากน้อยกว่ากันเพียงใด ดังประสบการณ์ในอดีตอย่างกรณี

บุหรี่ หรือประเด็นภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานจากถ่านหิน น้ำมัน และ  

ก๊าซธรรมชาติในขณะนี้ ซึ่งเจมส์ แฮนเซน (James Hansen) ผู้อำนวยการ 

Goddard Institute for Space Studies ภายใต้องค์การบริหารการบินและ

อวกาศแห่งชาติ (NASA) ในสหรัฐฯ (หนึ่งใน 100 บุคคลที่ Times ยกย่องเป็น

บุคคลทรงอิทธิพลของโลกปี 2549) ได้กล่าวต่อสาธารณะไว้อย่างน่ารับฟังว่า  

 

“อุตสาหกรรมฯ กำลังปกปิดสาเหตุสภาวะโลกร้อนที่แท้จริงจากสาธารณะ

และผู้กำหนดนโยบาย แบบเดียวกับที่ผู้ผลิตบุหรี่ ซึ่งรู้แก่ใจว่าบุหรี่เป็นสาเหตุ

มะเร็งปอด แต่ผู้ผลิตได้จ้างนักวิทยาศาสตร์ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง” 
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(The industry is misleading the public and policy makers about the 

cause of climate change. And that is analogous to what the 

cigarette manufacturers did. They know smoking caused cancers, 

but they hired scientists who said that was not the case. 17) 

 

ขณะเดียวกัน จากผลการสำรวจนักวิทยาศาสตร์จำนวน 5,500 คนของ 

องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (Environment Protection Agency, EPA) 

ในกรุงวอชิงตัน ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ตอบแบบสอบถาม 1,586 ราย พบว่า  

ร้อยละ 60 ได้ตอบว่า “มีประสบการณ์ถูกแทรกแซงในงานวิจัยจากฝ่ายการเมือง 

(pol i t ical interference)” 18 ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่กฎระเบียบ 

(regulations) เกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ประกาศใช้อาจไม่สมเหตุ  

สมผลก็ได้ ซึ่ง EPA เองก็เคยปกป้องเกณฑ์ของ ICNIRP และ Federal 

Communications Commission (FCC) ว่าด้วยการแผ่คลื่นฯ มาแล้วถึง 2 ครั้ง

ว่ามีความเหมาะสมอยู่  

 

ในทางกลับกัน ตัวอย่างองค์กรอีกกลุ่มซึ่งทำหน้าที่ปกป้องสิทธิของผู้อาจ

ถูกผลกระทบนั้น จะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

17 Bangkok Post (April 8, 2008). NASA’s scientist warns Earth in Crisis. 

18 Bangkok Post (April 25, 2008). Survey: US scientists facing political pressures 
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ประสบการณ์การดำเนินการ
เพื่อบรรเทาปัญหาในบางประเทศ

โทรศัพท์ไร้สาย...อันตรายที่พึงระวัง
มีรายงานจากสวีเดนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์แบบไร้สาย หรือ Cordless 

Phone ภายในบ้านว่า “มีผลกระทบมากกว่าการใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  

มาก” 19 และยังได้มีการทดสอบอุปกรณ์ Hands-Free แบบหูฟัง (Ear phone) 

โดย CA (Computer Associates) พบว่า อุปกรณ์เหล่านี้มีอัตราความเสี่ยง  

สูงกว่าตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือถึง 3 เท่าตัว เนื่องจากอุปกรณ์และสายที่ต่อไป  

ยังเครื่องโทรศัพท์ฯ จะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศซึ่งจะรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุก

ย่านความถี ่20 อุปกรณ์อย่าง blue-tooth จึงไม่ใช่ทางออกเช่นกัน 

 

ในสารคดีพาโนรามา (Panorama) ซึ่งแพร่ภาพทาง BBC TV ในเดือน

พฤษภาคม 2550 ได้พิสูจน์ความแรงคลื่นจากอุปกรณ์ WiFi ที่วัดได้ในช่วงสื่อสาร

ข้อมูล (download) เทียบได้เท่ากับความแรงคลื่นจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่ใน

19 News of the World (February 5, 2006). Cordless handsets 10 times worse than 

mobiles, say experts 

20 Yahoo News (UK, Ireland) (April 2000) Hands–Free Mobile phones “Emit More 

Radiation” 
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ระยะห่าง 150 เมตร ในสารคดีดังกล่าวยังได้มีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยในสวีเดน ที่มี

อาการ “electro sensitivity” (บางครั้งเรียกว่า electro hypersensitive 

syndrome, EHS) หรือ “ภูมิแพ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” ซึ่งผู้ป่วยจะเกิดอาการปวด

หัว หรือหัวใจเต้นแรง หรืออ่อนเพลีย ฯลฯ ในทันทีที่เข้าใกล้เสาส่งสัญญาณ

โทรศัพท์ฯ หรือวิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ ซึ่งรัฐบาลสวีเดนได้ยอมรับและ

จัดให้เป็นโรคอย่างหนึ่ง โดยผู้ป่วยจะได้รับสิทธิคุ้มครองทั้งในค่าใช้จ่ายด้านรักษา

พยาบาลจนถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่พักอาศัย (กรณีใกล้เสาส่งคลื่นความถี่

สูง) เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว 

 

 

การสร้างมาตรการป้องกัน
นโยบายและมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จาก  

การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำเป็นต้องจำแนกออกเป็น 

2 กลุ่ม กล่าวคือ “กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์ฯ” และ “กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก  

เสาโทรศัพท์ฯ”  

  

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์ไร้สายถือเป็นสิทธิส่วนบุคลที่ผู้ใช้

ย่อมสามารถตัดสินใจจะเลือกใช้อย่างไร มากหรือน้อยเท่าใด ฉะนั้นมาตรการ

สำหรับกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการให้  

คำปรึกษาแนะนำที่เหมาะสมทันการณ์ ยกตัวอย่างเช่น 

 

1) หากไม่มีทางเลือกอื่น ควรจะใช้ด้วยเวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

(ไม่ใช่ไม่ควรจะใช้)  

2) หากเป็นไปได้ควรเลือกใช้โทรศัพท์ใช้สาย (โทรศัพท์บ้าน) แทน แต่

ต้องไม่ใช่แบบไร้สาย (Cordless phone) ซึ่งก็มีผลกระทบเช่น

เดียวกันกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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3) ควรใชอ้ปุกรณ ์Hands-Free แบบ Speaker phone (ลำโพง) จะดกีวา่ 

 

ดังนั้น การไม่ใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือไร้สายเป็นเวลานานๆ หรือ

การหันมาใช้เครื่องแบบมีสายแทนมากเท่าที่จะทำได้ จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดใน

การลดความเสี่ยงใดๆ หากมีการยืนยันว่าผลกระทบฯ มีจริงในที่สุด 

 

ดังเช่นในปี พ.ศ. 2550 เมื่อรัฐบาลเยอรมนีได้ออกประกาศแนะนำ

ประชาชนของตน ให้หันไปใช้โทรศัพท์ใช้สายแทนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวม

ทั้งแนะนำให้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ แทนที่จะใช้ WiFi อีกด้วย 21 

 

ในอีกแง่หนึ่ง หากการตั้งเสาโทรศัพท์ฯ (รวมถึงเสาสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ 

อุปกรณ์ WiFi หรือ Wi MAX ต่อไปในอนาคต) ได้สร้างผลกระทบขึ้นจริง ย่อม

จะถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เนื่องจากผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

จะรับผลกระทบตลอดระยะเวลาโดยไม่มีทางเลือก (imposed risks) ใดๆ แม้ว่า

ตนเองจะไม่เป็นผู้ใช้บริการก็ตาม จึงมีลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้สูบบุหรี่มือสอง 

(second hand smokers) ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้อื่น ซึ่งสมควร

และปัจจุบันก็ได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐ 

 

สิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางภาครัฐควรและต้องทำก็คือ การตั้งมาตรฐาน

ระดับความเข้มของคลื่นฯ ที่ไม่เป็นภัยกับประชาชนในระยะยาว ควบคู่กับการ

สื่อสารให้ข้อมูลความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและทันการณ์แก่ประชาชน 

เช่น ทางเลือกและการใช้เทคโนโลยีแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อป้องกัน

หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว  

 
21 The New Zealand Herald (September 16, 2007). EU calls for urgent action on 

WiFi radiation  
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มาตรฐานที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกใช้ โดยทั่วไปมักอิงกับข้อแนะนำของ 

ICNIRP (1998) อันเป็นเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (World Health 

Organization - WHO) รับรอง อีกทั้งเป็นเกณฑ์ตามประกาศ กทช. เรื่อง 

“หลักเกณฑ์และมาตรฐานการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์

จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 2550” และ “มาตรฐานความปลอดภัยต่อ

สุขภาพฯ กทช. ม.ท. 5001-2550” ซึ่งกำหนดความเข้มไม่ให้เกิน 4,500 mW/m2 

(หรือ 41 V/m) สำหรับคลื่น 900 MHz และ 9,000 mW/m2 (หรือ 58 V/m) 

สำหรับคลื่น 1800 MHz 

 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากปรากฏว่ามีงานศึกษาวิจัยจำนวนไม่น้อย ซึ่งชี้ถึง  

ผลกระทบทางชีววิทยา (Biological หรือ non-thermal effects) แม้ในระดับ

ความเข้มซึ่งต่ำกว่าข้อแนะนำของ ICNIRP/WHO ดังนั้นจึงมีรัฐบาลในระดับ

ประเทศหรือท้องถิ่น ทำการปรับลดเกณฑ์ที่บังคับใช้เสียใหม่ อาทิ  

 

• ประเทศอิตาลี (ปี พ.ศ. 2542) ได้ตรากฎหมายจำกัดความแรงทั้ง

คลื่น 900 MHz และ 1800 MHz ที่ระดับไม่เกิน 6 V/m  

• ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ปี พ.ศ. 2543) ได้จำกัดความแรงคลื่น   

900 MHz และ1800 MHz ที่ระดับ 4 และ 6 V/m ตามลำดับ หรือ

เท่ากับการลดกำลังคลื่น (density) ลงระหว่าง 50-90 เท่าตัว เทียบ

กับกำลังสูงสุดตามคำแนะนำของ ICNIRP 22 

 

 

22 Salzburg (2000) International Conference on Cell Tower Siting, Salzburg, June 

7-8 <www.salzburg.gv.at/celltower_e> 
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หลักการที่เรียกว่า“PrecautionaryPrinciple”
หลักการ “Precautionary Principle” เป็นหลักการที่สหประชาชาติ 

(UN) เห็นชอบในการประชุมด้าน Environment and Development ณ กรุง  

ริโอเดอจาเนโร (Rio de Janeiro) ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งมี  

สาระของหลักการที่สำคัญ คือ “ในกรณีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าจะส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพมนุษย์หรือต่อสิ่งแวดล้อมใดๆ แล้ว จักต้องมีมาตรการป้องกันอย่าง

เหมาะสม ถึงแม้ว่าจะยังขาดข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนก็ตาม”  

 

ทั้งนี้ คำนิยามว่าด้วยสุขภาพมนุษย์ของ WHO มิใช่ครอบคลุมเพียง

สุขภาพกายที่ควรปลอดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้น หากยังรวมถึงสุขภาพจิต 

และสภาวะทางสังคมที่ดีอีกด้วย (“A state of complete physical, mental, 

and social well–being, and not merely the absence of disease or 

infirmity”) 

 

หลายๆ ประเทศที่ยึดถือหลักการ Precautionary principle จึงต่าง

กำหนดขีดจำกัดให้ต่ำกว่าของ ICNIRP/WHO อย่างเช่น สำหรับคลื่น 1800 

MHz ได้แก่ (เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย)  

• เบลเยียม (Belgium)  1,115 mW/m2 

• โปแลนด ์(Poland) อติาล ี(Italy) รสัเซยี (Russia) และสวติเซอรแ์ลนด ์

(Switzerland)  100 mW/m2 

• วอลโลเนีย (Wallonia) ในเบลเยียม (Belgium)  24 mW/m2 

• มอสโคว์ (Moscow) ในรัสเซีย (Russia)  20 mW/m2 

• ซาลส์เบิร์ก (Salzburg) ในออสเตรีย (Austria)  ภายนอก  

ตัวบ้าน 0.01 mW/m2 และภายในบ้าน 0.001 mW/m2 ในปี 2543 

ซึ่งลดลงจาก 1 mW/m2 ที่ใช้ในปี 2541  
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• รัฐสภากลุ่มสหภาพยุโรป (EU Parliament) ก็ได้มีมติในปี 2544 ให้ใช้

เกณฑ์แนะนำ (Guidance) ที่ระดับไม่เกิน 0.1 mW/m2 เป็นต้น 

 

 

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
นอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายหรือกฎระเบียบแล้ว การให้ข้อมูล 

ความรู้ คำแนะนำ รวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ 

และชุมชนที่อาจรับผลกระทบจากการตั้งเสา ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญตาม

หลักการแห่ง Precautionary Principle ทั้งสิ้น 

  

ยกตัวอย่าง กรณีของ SAEFL (2005) ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความ

เสี่ยงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอยู่รอบตัวมนุษย์ (Electrosmog) ตั้งแต่สายไฟ

แรงสูงและแรงต่ำ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน บริเวณตามแนวรางรถไฟ 

หรือใกล้เสาสัญญาณโทรศัพท์ หรือเสาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ จนถึงตัว

อุปกรณ์สื่อสารไร้สายทุกชนิด (รวมถึงอุปกรณ์ WiFi และ WiMax หรืออื่นๆ ใน

อนาคต) 

  

ในทำนองเดียวกัน รัฐบาลเยอรมันยังได้แถลงเมื่อเดือนกันยายน 2550 

แนะนำผู้บริโภคให้ใช้โทรศัพท์มีสายและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้สาย (ADSL) 

แทนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ WiFi (เนื่องจากอุปกรณ์ WiFi ทำหน้าที่เป็น

สถานี หรือเสารับ-ส่งสัญญาณด้วยคลื่นความถี่สูง)  

 

สุดท้าย กระบวนการมีส่วนร่วมแบบไตรภาคีเป็นหนทางที่สามารถนำ  

ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบ เป็นประโยชน์และผลดีร่วมกันทุกๆ ฝ่ายได้ 

อย่างเช่นในกรณีของชุมชนใน Salzburg ซึ่งครั้งหนึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2541   

ได้ลุกขึ้นประท้วงการตั้งเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ จนนำไปสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
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23 Oberfeld G, and Konig C. (2000) The Salzburg Model : A Precautionary 

Strategy for Siting of Base Stations. Proceedings: International Conference of 

Cell Tower Siting, Salzburg, June 7-8:177-182. <www.salzburg.gv.at/celltower_e> 

(mediation) ระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และชุมชน จนในที่สุดต่าง

ยอมรับในข้อเสนอของกรมสาธารณสุข (Department of Public Health)   

ให้ใช้เกณฑ์ 1 mW/m2 cumulative (ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ICNIRP เกือบ 

10,000 เท่า) และต่อมาเมื่อผู้ประกอบการรายที่ 4 รายใหม่ (tele.ring) ได้  

รับใบอนุญาตประกอบการในเดือนพฤษภาคม 2542 ก็ได้มีการเจรจาและได้  

ข้อยุติ โดยผู้ประกอบการยอมรับเงื่อนไขติดตั้งเสาโดยแผ่คลื่นฯ ในระดับไม่เกิน 

0.25 mW/m2 หรือในสัดส่วน 1 ใน 4 ของเกณฑ์ cumulative สูงสุด เนื่องจาก

มีผู้ประกอบการให้บริการในบริเวณเดียวกัน 4 ราย 23 
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สืบเนื่องจากได้ปรากฏข้อมูลจำนวนไม่น้อยจนเกิดการยอมรับในหมู่  

นักวิทยาศาสตร์และผู้กำหนดนโยบายในหลายๆ ประเทศ ทำให้มีเหตุผลพอ  

เชื่อได้ว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งช่วง ELF จนถึงช่วงไมโครเวฟที่ใช้สำหรับให้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ WiFi หรือ WiMAX มีผลกระทบต่อสุขภาวะได้ อาทิ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ถือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกย่านความถี่เป็นมลภาวะ

ประเภทหนึ่ง (ดูหน้า 7 ใน SAEFL: Electrosmog in the environment) 24 

  

ดังนั้น หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งหลายของไทยจึงสมควรจะทบทวน

นโยบายและมาตรการป้องกัน “สุขภาพ” ของประชาชนให้สอดคล้องตามนิยาม

ของ WHO และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 5, 10 และ 11   

ดังข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้ 

 

1) กำหนดเกณฑ์รวม (cumulative) สูงสุดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

ทั้งย่าน ELF และย่าน RF ใหม่ ที่สอดคล้องกับหลักการแห่ง 

Precautionary Principle เป็นต้นว่าให้จำกัดคลื่นย่าน ELF ไม่ให้เกิน 

2 mG และคลื่นย่าน RF รวมกันไม่เกิน 0.6 V/m หรือ 1 mW/m2 

 
24 SAEFL (2005): อ้างแล้ว 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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2) สนับสนุนเทคโนโลยีและบริการทางเลือก ได้แก่ ระบบโทรคมนาคมที่

ใช้สาย (เช่น ใยแก้วนำแสงหรือสายทองแดง) 

 

3) ให้ความรู้ข้อมูลและทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเด็นลด ละ  

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์ไร้สายเป็นเวลานานๆ เนื่องจาก

อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (Potential health risks) ได้ 

 

4) แนะนำผู้ปกครองให้ละเว้นหรือจำกัดการใช้ข้างต้นในกลุ่มผู้เยาว์ โดย

หันไปใช้ระบบที่ใช้สายแทน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถรับผลกระทบ

ต่อสุขภาพจากการใช้มากกว่าผู้ใหญ่มาก 

 

5) ให้ละเว้นการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ใกล้สถาน

พยาบาล โรงเรียน ชุมชน ที่พักอาศัย รวมถึงการตั้งเสาใหม่บน

หลังคาอาคาร/ตึกแถว เนื่องจากความแรงของคลื่นวัดที่จุดสูงๆ อาจมี

ระดับสูงกว่าจุดแนวพื้นราบในบริเวณเดียวกันถึงร้อยเท่าตัวได้  

 

6) สำหรับการตั้งเสาใหม่เพื่อให้บริการในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น หากไม่

สามารถจัดหาบริเวณที่ห่างออกไปอย่างน้อย 300 เมตรได้ ควรแก้

ปัญหาด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี อาทิ ด้วยการติดตั้ง micro-cells 

หรือ nano-cells ตามแนวเสาไฟฟ้าหรือด้วยวิธีการอื่นๆ แทน ดังที่  

ใช้กันในต่างประเทศ (WHO, 2005 หน้า 17 และ 29) 25 

 

** หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์มือถือสามารถใช้งานได้ถึงระดับความแรงคลื่น 

0.00003 V/m หรือ กำลังคลื่น 2.0 x 10-9 mW/m2 

 25 WHO (2005) Workshop on Guiding Public Health Policy in Areas of Scientific 

Uncertainty, Ottawa, Canada, July 11-13 
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7) ก่อนการติดตั้งเสาใหม่ควรสร้างความเข้าใจทั้งในผลกระทบเชิงบวก

และเชิงลบแก่ชุมชนในบริเวณนั้นๆ จนได้ข้อยุติเห็นชอบร่วมกัน โดย

ยืนยันในมาตรการต่างๆ ที่รัฐและผู้ประกอบการต่างจะดำเนินการเพื่อ

ป้องกันหรือลดผลกระทบเชิงลบทั้งปวง 

 

8) จัดหาหน่วยงานอิสระที่มีความน่าเชื่อถือ ออกตรวจและวัดระดับความ

เข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นระยะๆ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว  

ต่อสาธารณะ 

 

9) ติดตามข่าวสารข้อมูลและผลงานวิจัยด้านผลกระทบต่อสุขภาพในโลก 

โดยร่วมมือและ/หรือให้การสนับสนุนภาคเอกชนและนักวิชาการ แล้ว

ทำการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างเท่าทันแก่สาธารณะอย่าง  

ต่อเนื่อง  

 

10) โน้มน้าวภาคอุตสาหกรรม (อุปกรณ์และบริการ) ให้คำนึงถึงผล

ประโยชน์ร่วมระยะยาวที่ยั่งยืนสำหรับทุกๆ ฝ่าย ทั้งผู้บริโภค   

ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และสังคม โดยไม่คำนึงเพียงในผลประโยชน์

ระยะสั้นๆ เท่านั้น 
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ADSL Asymmetrical digital subscriber loop 

ELF extremely low frequency หมายถึง คลื่นความถี่ต่ำกว่า 

3,000 Hz 

EMR electromagnetic radiation หมายถึง การแผ่

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

EPA Environment Protection Agency, USA 

Electrosmog หมายถึง มลภาวะจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

Electro sensitivity หมายถึง ภูมิแพ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

FCC Federal Communications Commission, USA 

GHz gigahertz = 1,000,000,000 Hz 

Hz hertz หรือ cycle per second หมายถึง หน่วย: จำนวน

รอบต่อวินาที 

IARC The International Agency for Research on Cancers 

ICEMS The International Commission For Electromagnetic 

Safety, EU  

ICNIRP The International Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection  

คำศัพท์น่ารู้
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MHz megahertz = 1,000,000 Hz 

mG milligauss หมายถึงหน่วยวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก 

(magnetic field) 

mW/m2 milliwatt per square meter หมายถึง หน่วยวัดกำลัง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า: มิลลิวัตต์ต่อตารางเมตร 

micro-cells หมายถึง อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมพื้นที่บริการ

ขนาดเล็ก 

nano-cells หมายถึง อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมพื้นที่บริการ

ขนาดเล็กมาก 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

องค์การการบินและอวกาศแห่งชาติ 

RF radio frequency หมายถึง คลื่นวิทยุ (แม่เหล็กไฟฟ้า) 

ระหว่าง 3,000 Hz ถึง 300,000 MHz 

V/m volt per meter หมายถึงหน่วยวัดความเข้มสนามไฟฟ้า 

(electric field) 

WHO World Health Organization องค์การอนามัยโลก 

WiFi Wireless Fidelity หมายถึง เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลด้วย

คลื่นวิทยุชนิดหนึ่ง 

WiMAX World Interoperability for Microwave Access   

หมายถึงเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุอีกชนิดหนึ่ง 
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บันทึกการจัดเวทีวิชาการ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

เรื่องการตั้งเสาสถานีวิทยุคมนาคมกับสุขภาพของประชาชน
วันที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 13.30 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารโรงอาหารชั้น 1  
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

 

ความเป็นมา
สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ได้รับข้อร้อง

เรียนกรณีการตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคมบนอาคารพาณิชย์ใกล้ที่พักอาศัยซึ่งอาจ

กอ่ใหเ้กดิความไมป่ลอดภยั สบท. ไดข้อความเหน็หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็

ผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และได้รับคำแนะนำจากสำนักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ให้ร่วมกันจัดเวทีวิชาการ เพื่อรวบรวม

ข้อมูลและแนวทางในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  

 

สบท. จึงได้จัดการประชุมทางวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม เรื่องการตั้งเสาสถานีวิทยุคมนาคมกับสุขภาพของประชาชน โดย

ได้เชิญนักวิชาการที่มีความรู้และความสนใจในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของ

มนุษย์ที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้แก่ ดร.ดนัย ทิวาเวช (รองเลขาธิการสภา

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) ผศ.ดร.ทองทด วานิชศรี 

(ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) มาเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก และเชิญผู้ให้

ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ผูป้ระกอบการ ตลอดจนประชาชนผูไ้ดร้บัความเดอืด

รอ้นเข้าร่วมด้วย  
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การนำเสนอของ“ดร.ดนัยทิวาเวช”
สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เรื่องคลื่นวิทยุจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ลูกข่าย) และคลื่นจากเสา  

ส่งสัญญาณสถานีวิทยุคมนาคม (แม่ข่าย) เป็นคลื่นประเภทเดียวกันแต่ส่ง  

ออกมาจากคนละแหล่งเพื่อสื่อสารกัน จัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สภาสมาคม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีฟอรัมและการสัมมนา  

เชิงปฏิบัติการเรื่อง ”กรณีศึกษาผลกระทบจากโทรศัพท์มือถือ” พบว่า ข้อมูล

เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นวิทยุมีทั้งข้อมูลที่สนับสนุนและขัดแย้ง   

ไม่สามารถสรุปได้อย่างเด็ดขาดว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย 

 

จากข้อมูลเท่าที่มีอยู่พอจะสรุปได้ว่า การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แนบไว้ที่หู

ครั้งละนานๆ เป็นเวลาหลายปี น่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้โดยตรงทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว ในส่วนผลกระทบในระยะสั้นที่ชัดเจนได้แก่ ความร้อน

บริเวณหูจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน บางคนจะรู้สึกได้แม้

ใช้ติดต่อกันเพียง 3 นาที และในผู้ที่ไวต่อคลื่นจะมีอาการคลื่นไส้ ปวดศีรษะ 

ตาพร่า ส่วนผลกระทบระยะยาวสรุปได้ว่า ผู้ที่อยู่ห่างจากเสาส่งสัญญาณไม่เกิน 

300 เมตรจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่อยู่ห่างออกไปในเรื่องของความสามารถ

ด้านความจำ มะเร็งเม็ดเลือดขาว และเนื้องอกในสมอง และในออสเตรเลียมี

รายงานในปี 2549 ว่า พบผู้ป่วยเนื้องอกในสมองจำนวน 7 รายซึ่งต่างปฏิบัติ

งานอยู่ในอาคาร RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) ที่มี  

การติดตั้งเสาส่งสัญญาณในชั้นที่เหนือขึ้นไป 

 

ในการลดผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจใช้อุปกรณ์หูฟังหรือ

ชุดแฮนด์ฟรี และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เท่าที่จำเป็น เพื่อลดจำนวนครั้งและระยะ

เวลาการใช้งานในแต่ละครั้งลงให้เหลือน้อยที่สุด ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 10 ขวบ

ไม่ควรใช้หรืออยู่ใกล้เสาส่งสัญญาณ และควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
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ในบริเวณที่มีคลื่นสัญญาณต่ำ เพราะว่าผู้ใช้จะได้รับปริมาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่

ส่งออกมาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงกว่าปกติ นอกจากนี้ควรมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ

ความแรงของเสาสัญญาณและเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งการให้ข้อมูลที่ครบ

ถ้วนแก่ประชาชน 

 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุและสุขภาพส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจาก

ต่างประเทศ ไม่มีการศึกษาในกลุ่มประชาชนไทยอย่างเป็นระบบ หากต้องการ

ข้อสรุปสำหรับการกำหนดมาตรการในประเทศเรา ควรมีการศึกษาภายใน

ประเทศ เนื่องจากมีปัจจัยด้านเชื้อชาติ สิ่งแวดล้อม กำลังส่ง และเทคโนโลยี   

ที่แตกต่างกัน 

 

นอกจากนี้ ปัญหาความปลอดภัยจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อีกประการ

คือ ปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้งานขณะขับรถ เนื่องจากการขาดสมาธิและ

ความเครียด 

 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของ“ดร.ดนัยทิวาเวช”
เมื่อเรามีความจำเป็นต้องใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็ต้องมีมาตรการ  

จัดการผลกระทบที่จะตามมา เช่น ผลกระทบจากคลื่นหรือปัญหาขยะอิเล็ก-  

ทรอนิกส์รวมถึงแบตเตอรี่ โดยอาจจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยผลกระทบ  

จากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยและกองทุนเพื่อการชดเชยผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบ 

 

นอกจากนี้ เสนอให้ สบท. จัดหาอุปกรณ์ตรวจความเข้มของคลื่นวิทยุ 

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องว่า บริเวณที่อยู่อาศัยนั้นมี

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในระดับใด มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด 
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การนำเสนอของ“ผศ.ดร.ทองทดวานิชศรี”
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กำลังส่งของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 500-600 

มิลลิวัตต์ (เดิมสูงถึง 2 วัตต์) ยิ่งมีกำลังส่งมากยิ่งน่าจะมีผลกระทบด้านสุขภาพ

มาก แต่หากกำลังส่งน้อยไปก็จะทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ ส่วนกำลังส่ง

ของเสาสถานีวิทยุคมนาคมอยู่ที่ประมาณ 20-60 วัตต์ อัตราขยายสายอากาศ

ประมาณ 18 dBi ซึ่งเป็นความแรงที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 

ในด้านความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พบว่าเทคโนโลยีสองจี (TDMA) 

จะส่งคลื่นกำลังสูงแต่ช่วงเวลาส่งสั้น (High Power, Short Duration) ส่วน

เทคโนโลยีสามจี (HSPA/OFDM/CDMA) นั้น Power Density ต่อความถี่ลดลง 

แต่ผลรวมเท่าเดิม 

 

ประเด็นที่น่าสนใจนอกจากเรื่องกำลังส่งคือ การติดตั้งเสาส่งสัญญาณที่

รบกวนทัศนียภาพ (Environmental pollution) และการแยกกันติดตั้งเสาของ  

ผู้ให้บริการแต่ละราย ทั้งที่สามารถใช้เสาร่วมกันได้ ทำให้มีการลงทุนโดยไม่

จำเป็น เช่น เสาประเภท Self Support มีต้นทุนประมาณต้นละ 1.5 ล้านบาท ผู้

ให้บริการรายใหญ่ติดตั้งประมาณ 10,000 ต้น รายเล็กประมาณ 5,000 ต้น 

ทำให้สูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้อง  

นำเข้าเกือบทั้งหมด 

 

ในส่วนผลกระทบต่อสุขภาพ มีการศึกษาทดลองพบข้อมูลที่ชัดเจนว่า 

คลื่นวิทยุทำให้สมองสัตว์ร้อนขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสิ่ง

จำเป็นในการติดต่อสื่อสาร เราต้องทำให้เกิดสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น และต้องหาวิธีการป้องกันผลกระทบจนเป็นที่ยอมรับได้ และ

ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในส่วนตัวเองทำงานที่ต้องได้รับคลื่นมานาน
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กว่า 20 ปี น่าจะเป็นผู้ที่ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย 

 

สำหรับประเด็นเรื่องการใช้หูฟังหรือชุดแฮนด์ฟรีนั้น อาจไม่ช่วยลดผล

กระทบมากเท่าไร เพราะอุปกรณ์เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับคลื่นวิทยุ จากข้อมูล

พบว่า Field Strength ลดลงเล็กน้อยเท่านั้น 

 

ในส่วนการติดตั้งเสาสถานีนั้นเป็นความจำเป็น เนื่องจากเมื่อมีผู้ใช้บริการ

เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการก็จำเป็นต้องติดตั้งเสาเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่ม

ขึ้น เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างทั่วถึง 

 

 แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีนี้ เสนอให้ กทช. ติดตามผลกระทบ  

จากสถานีวิทยุคมนาคมทั้งระยะสั้นและระยะยาว และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่

ประชาชน แต่ไม่ควรก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและการต่อต้านหรือทำลายเสา ซึ่ง

จะทำให้เกิดลักษณะคล้ายกับโรงไฟฟ้า คือทุกคนต้องการใช้ไฟฟ้า แต่ไม่ต้องการ

ให้โรงไฟฟ้าตั้งใกล้บ้าน โดยอาจต้องพิจารณาว่าการตั้งสถานีใกล้โรงพยาบาล

หรือโรงเรียนมีความเหมาะสมหรือไม่ และอาจต้องจัดทำโซนนิ่งโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน  

 

ส่วนการใช้เสาสถานีร่วมกันเป็นเพียงการใช้โครงสร้างเสาร่วม แต่การส่ง

สัญญาณยังต้องติดตั้งอุปกรณ์แยกกันอยู่ จึงไม่ลดความแรงของการส่งสัญญาณ 

แต่ลดปัญหาเรื่องมลพิษทางทัศนียภาพและประหยัดเงินตราไม่ให้ไหลออกนอก

ประเทศ 
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ข้อมูลจาก“ดร.สุเมธวงศ์พานิชเลิศ”
กรรมการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

ลักษณะปัญหาของเสาสถานีวิทยุคมนาคมคล้ายคลึงกับปัญหาของคนที่  

ไม่สูบบุหรี่แต่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ หรือ Second-hand smoker ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ คนที่อยู่ใกล้เสาแม้จะไม่ได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ก็

ต้องรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง แต่เสาสถานีวิทยุคมนาคมนั้นมี

ประโยชน์และมีความจำเป็นเพื่อการสื่อสาร ต่างจากบุหรี่ที่มีแต่โทษ จึงควร

กำกับดูแลโดยกำหนดกฎกติกาที่เหมาะสม ไม่ใช่การห้ามตั้งเสาสถานีเพิ่ม และที่

สำคัญคือการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับสังคมและหามาตรการป้องกันที่เหมาะสม 

 

ในปัจจุบันหลายประเทศมีกระแสการต่อต้านเสาสัญญาณ ทำให้  

ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ แต่โทรศัพท์

เคลื่อนที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ เราจึงควรใช้อย่างฉลาด รู้วิธีป้องกันผลกระทบ 

และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  

 

ในส่วนมาตรฐานการกำกับดูแลนั้น ประเทศไทยอิงตามมาตรฐาน ICNIRP 

(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ซึ่ง  

เป็นมาตรฐานสากล แต่มาตรฐานนี้กำหนดบนพื้นฐานผลกระทบด้านความร้อน 

(Thermal Effect) ในขณะที่การศึกษาวิจัยในปัจจุบันมุ่งไปที่ผลกระทบที่ไม่ใช่

ความร้อน (Non-thermal Effect) ซึ่งทำให้เกิดข้อห่วงกังวลว่าค่าที่กำหนดเป็น

มาตรฐานในปัจจุบันอาจสูงเกินไป หลายประเทศได้ปรับมาตรฐานให้เข้มงวดขึ้น 

โดยลดระดับความแรงของสัญญาณลงเพื่อลดผลกระทบที่ไม่ใช่ความร้อน 

 

นอกจากนี้ การใช้อุปกรณ์บลูทูธมีข้อแตกต่างจากการใช้โทรศัพท์ทั่วไป 

เพราะในการใช้โทรศัพท์เราจะหยิบขึ้นมาเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือโทรออก แต่การ
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ใช้บลูทูธมีการติดตั้งไว้ใกล้หูตลอดเวลา ทำให้เราได้รับสัญญาณคลื่นที่อยู่รอบตัว

ตลอดเวลา น่าจะแย่กว่าการใช้โทรศัพท์ตามปกติ 

 

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีเอกสารวิชาการเรื่อง Electrosmog in the 

environment ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และได้

เสนอให้ปรับค่ามาตรฐานลงต่ำกว่าของ ICNIRP ประมาณสิบเท่า เนื่องจากเห็น

ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลกระทบทางชีวภาพ 

 

 

ข้อมูลจาก“นายวิสุทธิ์บุญญโสภิต”
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กำหนดนิยามคำว่า 

“สุขภาพ” ไว้อย่างกว้าง และยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวันนี้อีก   

3 มาตรา คือ 

มาตรา 5 บัญญัติว่า บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 

มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต้องเปิดเผย

ข้อมูลนั้นและวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูล

ให้โดยเร็ว 

การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิส่วน

บุคคลของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

มาตรา 11 บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิ

ร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ 
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บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วย

งานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี  

ผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชน และแสดงความเห็นของตนในเรื่อง

ดังกล่าว 

 

ในส่วนผลการศึกษาวิจัยในประเทศฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2545 โดย   

R. Satini และคณะ พบว่า ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เสาส่งสัญญาณน้อยกว่า 300 เมตร  

จะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ที่อยู่ห่างมากกว่า 300 เมตร โดยเพศหญิงได้รับ  

ผลกระทบมากกว่าเพศชาย การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Pathologie Biologie 

ปีที่ 50 (2002) 

 

และมีรายงานการศึกษาผลกระทบด้านประสาทพฤติกรรมในผู้พักอาศัย

รอบสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศอียิปต์ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร

ทางการแพทย์ NeuroToxicology เมื่อปี 2549 สรุปได้ว่า ผู้พักอาศัยใกล้  

สถานีฐานมีความเสี่ยงต่อปัญหาจิตประสาทและปัญหาสมรรถนะด้านประสาท

พฤติกรรม จึงควรมีการทบทวนแนวทางมาตรฐานเรื่องการได้รับคลื่นจาก

การแผ่รังสีจากสถานีวิทยุคมนาคม และควรมีการทดสอบและค้นหาผู้พักอาศัย

รอบสถานีฐานที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

 

นอกจากนี้ ในประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเนื้องอก

ร้ายแรงระหว่างปี 2537-2547 เกือบหนึ่งพันราย พบอย่างมีนัยสำคัญว่า สัดส่วน

ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่พบมากในผู้ที่พักอาศัยใกล้กับสถานีฐานไม่เกิน 400 เมตร

เทียบกับผู้ที่พักอาศัยห่างออกไปในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสาร Umwelt-Medizin-Gesellschaft เมื่อปี 2547 อย่างไรก็ตาม องค์การ

อนามัยโลกยังไม่ยืนยันว่า คลื่นจากสถานีวิทยุคมนาคมมีผลต่อสุขภาพ 
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เราจึงควรทบทวนองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ 

ศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพจากสัญญาณที่ส่งจากเสาส่งโทรศัพท์ในประเทศ

ไทย ในระหว่างนี้หากจะมีการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมควรจัดเวทีทำความ

เข้าใจแบบมีส่วนร่วมกับประชาชนในย่านที่จะมีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 

และควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในย่านชุมชน 

 

 

ข้อมูลจาก“นางนิสากรมานะตระกูล”
กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

องค์การอนามัยโลกมีคณะกรรมการติดตามทบทวนความรู้ เกี่ยวกับ  

ผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกปี และยังไม่สรุปว่าคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ ในประเทศไทยไม่มีกฎหมาย

เกี่ยวกับการกำกับดูแลรังสีประเภท Non-ionizing (ซึ่งรวมถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) 

มีเพียงการกำกับดูแลรังสีประเภท Ionizing เช่น รังสีปรมาณู  

 

กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข ดูแลเฉพาะในส่วน Ionizing Radiation ไม่รวมในส่วนของ Non-

ionizing Radiation  

 

ก่อนหน้านี้ประเทศไทยไม่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องการตั้งสถานีฐาน แต่เมื่อ   

2 ปีที่แล้ว ทาง กทช. ได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และประกาศเกี่ยวกับ

มาตรฐานและมาตรการเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จาก

การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยอิงมาตรฐาน ICNIRP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล 

และในการขออนุญาตตั้งสถานีฐานผู้ประกอบการต้องจัดส่ง Beam line 

diagram ให้แก่ทาง กทช. 
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ทางกองรังสีและเครื่องมือแพทย์ได้เคยร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการ  

ต่างประเทศศึกษาความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ Ground State ในเขต

กรุงเทพฯ พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 

 

 

ข้อมูลจากผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(AISDTACและTRUEMOVE)

การติดตั้งสถานีฐานมีปัญหาทั้งสองด้าน คือด้านผู้ที่ต้องการให้ติดตั้ง

เนื่องจากต้องการใช้บริการ และด้านผู้ที่ไม่ต้องการให้ติดตั้งเนื่องจากกังวลต่อ  

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประกอบการเองก็พยายามหาจุดสมดุลของประชาชน

ทั้งสองกลุ่ม และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ กทช. กำหนด 

 

ในส่วนสถานที่ติดตั้งนั้นอาจเช่าพื้นที่ เอกชนที่อยู่ ใกล้แหล่งชุมชน 

เนื่องจากมีความต้องการใช้งานโทรศัพท์เป็นจำนวนมาก สำหรับเหตุผลที่ต้อง  

ติดตั้งเสาสถานีเพิ่มในบริเวณพื้นที่ให้บริการที่มีสัญญาณอยู่แล้ว ก็เพื่อรองรับ

ปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากแต่ละสถานีรองรับปริมาณการใช้ได้จำนวน

จำกัด 

 

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

ได้แก่ ความเข้ม ระยะทาง และระยะเวลา ซึ่งหากทั้งสามปัจจัยเป็นไปตาม  

ข้อกำหนดก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้ให้บริการก็พยายามปฏิบัติตาม

เกณฑ์ที่ทาง กทช. กำหนด 

 

ในส่วนข้อเสนอให้ใช้เสาร่วมนั้น ปัญหาอยู่ที่สัญญาร่วมการงานของ  

ผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่งต้องส่งมอบทรัพย์สินให้กับคู่สัญญา คือทีโอที หรือ 

กสท. ซึ่งดำเนินการแยกกัน ทำให้ไม่สามารถใช้เสาร่วมได้ 
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ข้อมูลจากผู้ร้องเรียนกรณีการตั้งเสาสถานีวิทยุคมนาคม
บริเวณที่ตั้งเสาเป็นชุมชนดั้งเดิมซึ่งมีสัญญาณโทรศัพท์แล้ว แต่ผู้ประกอบ

การก็ยังมาตั้งเสา เมื่อผู้ร้องได้ทดลองใช้โทรศัพท์ก็ไม่พบปัญหาเรื่องคลื่น

สัญญาณ จึงไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องมาติดตั้งเสาสถานีเพิ่มอีก หากจะติดตั้งเพื่อ

ให้ครอบคลุมพื้นที่ของชุมชนข้างเคียงก็ควรไปติดตั้งที่ชุมชนนั้นๆ เพราะไม่ใช่

ความต้องการของชุมชนที่ร้องเรียน 

 

ปัจจุบันในต่างประเทศมีข่าวเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นวิทยุ

เพิ่มขึ้น เช่นที่ RMIT หรือข้อมูลการศึกษาวิจัยที่อิสราเอล ซึ่งเรื่องเหล่านี้จำเป็น  

ที่จะต้องมีการติดตามความคืบหน้าของข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่กล่าว

แต่เพียงว่าในปัจจุบันไม่มีข้อมูลยืนยัน และจากการติดตามข้อมูลพบว่า แนวโน้ม

ของข้อมูลชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีผลกระทบจึงเป็นเรื่องจิตสำนึกที่

จะรับผิดชอบหรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

 

ในบางอาคารมีการติดตั้งเสาสถานีของผู้ให้บริการทั้งสามรายใกล้กัน ซึ่ง

ห่างจากที่นอนของผู้ร้องเพียงสองสามเมตรและต้องรับคลื่นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 

ทำให้กังวลเรื่องผลกระทบ เพราะลักษณะการได้รับคลื่นนั้นมีครบทั้งปัจจัยเรื่อง

ความเข้ม ระยะทาง และระยะเวลา 

  

และการติดตั้งเสาสถานียังส่งผลต่อทัศนียภาพและมูลค่าของอสังหา  

ริมทรัพย์ในบริเวณนั้นด้วย เมื่อมีการตั้งเสาสถานี มูลค่าสินทรัพย์ของผู้ให้บริการ

เพิ่มขึ้น แต่มูลค่าสินทรัพย์ของผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้นลดลง บางรายสะสมเงิน  

มาทั้งชีวิตเพื่อเตรียมสร้างบ้านพักอาศัยโดยได้เลือกทำเลที่ เหมาะสมแล้ว   

แต่เมื่อซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้วกลับมีเสาสถานีมาตั้งอยู่ข้างๆ โดยไม่ทราบล่วงหน้า 

ทำให้ไม่เหมาะที่จะพักอาศัย บางครั้งก็มีการตั้งเสาก่อนแล้วขออนุญาตตาม

กฎหมายในภายหลัง และเสาสถานีบางแห่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
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อีกด้วย จึงอยากให้ย้ายเสาสถานีออกไป และอยากให้ กทช. มีคำสั่งคุ้มครอง

ชั่วคราวให้ผู้ประกอบการหยุดการแพร่สัญญาณในระหว่างการดำเนินการด้วย 

 

 

ความเห็นและข้อเสนอจากที่ประชุม
ในปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก การดำเนินการในเรื่อง

เสาสถานีย่อมส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความ

รอบคอบ และไม่สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคม ควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

และกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมในการติดตั้งเสาสถานี เพื่อเป็นการเพิ่มทางออก

จากปัญหา มิใช่เป็นการเพิ่มความกังวลโดยไม่มีทางออกให้กับสังคม โดยควร

ดำเนินการดังนี้ 

 

• ควรมีการให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักถึง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

• ควรมีการติดตามผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระยะยาวและ

วางมาตรการป้องกัน 

• ในกรณีตั้งเสาสถานีขนาดใหญ่ ควรตั้งห่างจากชุมชนอย่างน้อย 300 

เมตร 

• ในกรณีตั้งเสาสถานีในเขตชุมชน ควรลดขนาดของสถานีลง และให้มี

กำลังส่งต่ำลง เช่น พิโคเซลล์ หรือนาโนเซลล์ เป็นต้น 

• ในการตั้งเสาควรมีการรับฟังความเห็นของชุมชน และกำหนดโซนที่

เหมาะสมในการติดตั้ง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม
“เวทีวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม”
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

• ดร.ดนัย ทิวาเวช สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 แห่งประเทศไทย 

• ผศ.ดร.ทองทด วานิชศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

• นายวิสุทธิ์ บุญญโสภิต สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

• นายสุรศักดิ์ ปริสัญญกุล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

• นางนิสากร มานะตระกูล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

อนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและบริการประชาชน 

๑. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ ประธานอนุกรรมการฯ 

๒. ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ อนุกรรมการฯ  

๓. นายจินดา เจริญสุข อนุกรรมการฯ 

๔. นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อนุกรรมการฯ 

๕. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม อนุกรรมการฯ  

๖. นายศรีสะเกษ สมาน อนุกรรมการฯ  

๗. นายดนัย อนันติโย อนุกรรมการฯ  

๘. นายจาตุร เกิดบ้านชัน อนุกรรมการฯ  
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เจ้าหน้าที่สถาบันฯ 

๑. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการ สบท. 

๒. นางสาวบงกชรัตน์ สงวนศรี เจ้าหน้าที่สถาบันฯ 

๓. นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ 

ผู้ร้องเรียน 

• ผู้ร้องเรียนจากหมู่บ้านชินเขต งามวงศ์วาน 

• ผู้ร้องเรียนจากหมู่บ้านดุสิต อเวนิว 

ผู้แทนบริษัทผู้ให้บริการ 

• ผู้แทนจากบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

• ผู้แทนจากบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

• ผู้แทนจากบริษัททรูมูฟ จำกัด 
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“สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” เป็นสถาบันอิสระภาย

ใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) โดยมี

คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (คบท.) ซึ่ง

ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริโภคและนักวิชาการ เป็นผู้กำกับนโยบาย เพื่อคุ้มครอง

ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

 

สบท. มีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังนี้ 

1. พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยผู้บริโภค

ด้วย การใช้เครือข่ายทั่วทั้งภูมิภาคทั่วประเทศ 

2. จัดตั้งโครงสร้างให้ตัวแทนผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมสามารถทำ

หน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

3. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคในด้าน

ต่างๆ และที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม 

4. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่  

ผู้บริโภค มีการจัดการองค์ความรู้ เพื่อยกระดับการทำงานด้านการคุ้มครอง  

ผู้บริโภค 

5. ศึกษารวบรวม ทำงานวิจัย ให้ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูล ในกิจการ

โทรคมนาคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

6. รบัเรือ่งรอ้งเรยีนและตดิตามตรวจสอบการบรกิารในกจิการโทรคมนาคม 

ตลอดจนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค 

7. ติดตาม เสนอแนะ นโยบาย กฎหมาย และมาตรการการคุ้มครอง  

ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

 

รูจ้กั“สถาบนัคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม”(สบท.)
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แผนการดำเนินงานในอนาคตของ สบท. 

1. ออกกฎระเบียบต่างๆ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ  

ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ประสานความร่วมมือกับองค์กรอิสระเพื่อการ

คุ้มครองผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

2. สนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพัฒนา

ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

เสมอภาค และเป็นธรรม 

3. จัดระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไกล่เกลี่ย ประสานงาน หรือหา  

ข้อยุติในกรณีที่มีข้อเรียงเรียนอันเกี่ยวกับผู้บริโภคภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

และไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้บริโภค 

4. สร้างระบบการรับเรื่องและแก้ไขข้อร้องเรียนแบบบริการเบ็ดเสร็จใน  

จุดเดียว (one stop service) 

5. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคเพื่ออำนวย  

ความสะดวกให้กับประชาชนในภูมิภาค อย่างน้อย 26 จังหวัด 

6. มีระบบการติดต่อทางโทรศัพท์สายด่วน หรือแบบหมายเลขเดียวทั่ว

ประเทศเพื่อความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการดำเนินการ้องทุกข์และแก้ไข

ปัญหา 
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ภาคเหนือ 

1. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.เชียงใหม่  

159/39-40 ม.10 ถ.เชียงใหม่ หางดง ต.ป่าแดด อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50000 

ผู้ประสานงาน คุณนวพร คมชัย  

โทรศัพท์ 053-201385 มือถือ 083-2085829 

อีเมล nok829@hotmail.com 

2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ลำปาง  

25 ถ.ศิริวิศาล ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 

ผู้ประสานงาน คุณมยุธเรศ แลวงศ์นิล 

โทรศัพท์ 054-352393 มือถือ 081-9871627 โทรสาร 054-352393 

อีเมล pam2516@gmail.com 

3. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.พะเยา  

312/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 

ผู้ประสานงาน คุณชนากานต์ วงศ์วารินทร์ 

โทรศัพท์ 054-458-757 มือถือ 081-641255 

อีเมล jum 008@yahoo.com 

4. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.เพชรบูรณ์ (ศูนย์ขยาย) 

131/3 ม.4 ต.เขาน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 627280 

ผู้ประสานงาน คุณฉัตรชัย บำรุงคีรี  

มือถือ 084-817-5960 

อีเมล monk 2550@yahoo.com 

  

เครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
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5. คุณสุภาพร ถิ่นวัตนากูล 

ผู้ประสานงานภาคเหนือ 

312/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  

โทรศัพท์ 054-480-905 มือถือ 081-8849602 โทรสาร 054-480903 

อีเมล jadd517@gmail.com 

 

ภาคตะวันออก 

1. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.สระบุรี  

31 ม.3 ต.หนองความโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 

ผู้ประสานงาน คุณปฐมมน กัณหา 

โทรศัพท์ 036-722057 มือถือ 080-0267638 โทรสาร 036-727057 

อีเมล thanapa@hotmail.com 

2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ตราด  

238 อาคารบุรเขตคณาจารย์ ถ.เนินตาแมว ต.บางพระอ.เมือง จ.ตราด 23000 

ผู้ประสานงาน คุณวิจาร ขันธุวาร 

โทรศัพท์ 039-524-131 มือถือ 085-361-3476 โทรสาร 039-524-200 

อีเมล tcitrat@gmail.com 

3. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ระยอง  

3/32 ม.2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

ผู้ประสานงาน คุณโสวิภา อินทรสุข 

โทรศัพท์ 038-617-368 มือถือ 086-843-8592 

โทรสาร 038-617-368 อีเมล eisdiya@hotmail.com 

4. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ฉะเชิงเทรา (ศูนย์ขยาย) 

187/13 ม.1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 

ผู้ประสานงาน นายน้ำค้าง มิ่นศรีจันทร์ 

โทรศัพท์ 038-502-280 มือถือ 089-075- 0176 โทรสาร 038-502-281 

อีเมล jira-taya@hotmail.com 
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5. นายพนัชทร สุนทราภิมุข 

ผู้ประสานงานภาคกลางและภาคตะวันออก 

3/32 ม.2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

มือถือ 086-305-1355 

อีเมล opeon.east@gmail.com 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ขอนแก่น  

สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น  

686/5 ซ.วุฒาราม ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

ผู้ประสานงาน คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ 

มือถือ 081-546-0754 โทรสาร 043-223-714  

อีเมล cakk2551@gmail.com 

2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.มหาสารคาม  

เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.มหาสารคาม 

100 ม. 16 บ้านหนองแวง ต.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130  

ผู้ประสานงาน คุณจรรยา แสนสุภา 

โทรศัพท์/โทรสาร 043-770-069 มือถือ 081-708-1386  

อีเมล janya_boy@hotmail.com 

3. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ร้อยเอ็ด  

307 ม.2 ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 

ผู้ประสานงาน คุณอาภรณ์ อะทาโส 

มือถือ 086-228-3656 โทรสาร 043-580-157 

อีเมล kowkong2008@hotmail.com  
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4. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.กาฬสินธิ์ (ศูนย์ขยาย) 

ผู้ประสานงาน คุณประคำ ศรีสมชัย  

43/2 ถ.บุญกว้าง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000  

มือถือ 087-2307461 โทรสาร 043-812176 

อีเมล prakum_sri@hotmail.com  

5. คุณนพพร ภูมิสวัสดิ์ 

ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

686/5 ซ.วุฒาราม ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000 

มือถือ 089-841-9646 

อีเมล noppornp9@gmail.com 

 

ภาคตะวันตก 

1. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.กาญจนบุรี  

1/1 ถ.คูเมือง ซ.โรงรับจำนำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

ผู้ประสานงาน คุณสุนทร สิริโย มือถือ 081-856-3764 

อีเมล kai_pjster@gmail.com 

2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.สมุทรสงคราม  

2/71 ม.2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 

ผู้ประสานงาน คุณเรณู ภู่อาวรณ์ 

โทรศัพท์/โทรสาร 034-723-026 มือถือ 085-405-6114  

อีเมล yimmy_md@hotmail.com 

3. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ราชบุรี (ศูนย์ขยาย) 

123/81 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี 

ผู้ประสานงาน คุณสุวิช วัฒนารมย์ มือถือ 089-743-4094  

อีเมล suwit 24@gmail.com  
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4. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.สมุทรสาคร (ศูนย์ขยาย) 

50/220 ม.5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

ผู้ประสานงาน คุณอรุณรัตน์ น้อมนบ 

โทรศัพท์ 02-810-3081 มือถือ 089-986-8587  

อีเมล arunrut 50@hotmail.com 

5. คุณอิสราวุธ ทองคำ 

ผู้ประสานงานภาคตะวันตก  

1/1 ถ.คูเมือง ซ.โรงรับจำนำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

มือถือ 089-616-0613 

อีเมล kai_pjster@gmail.com  

 

ภาคใต้ 

1. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.สุราษฏร์ธานี 

193/38 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000 

ผู้ประสานงาน คุณสิรินนา เพชรรัตน์ 

โทรศัพท์/โทรสาร 077-222-767 มือถือ 086-683-0464 

อีเมล consumer_surat@hotmail.com 

2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.สงขลา  

132/2 ซ.10 ถ.ราษฏร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

ผู้ประสานงาน คุณบารีย๊ะ ยาดำ 

โทรศัพท์ 074-424242 โทรสาร 074-254-542 มือถือ 084-631-6179 

อีเมล consumer_ songkhla@hotmail.com 

3. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ระนอง (ศูนย์ขยาย) 

32/32 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

ผู้ประสานงาน คุณสุพจน์ องค์วรรณดี 

โทรศัพท์/โทรสาร 077-825-561 มือถือ 086-684- 8221 

อีเมล rabatbai@yahoo.com 
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4. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.สตูล (ศูนย์ขยาย) 

822 ม.3 ต. กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  

ผู้ประสานงาน คุณชาคริส ละเหมาะ 

โทรศัพท์/โทรสาร 074-781-205 มือถือ 083-952-8377 

อีเมล chakit.lamouh@gmail.com 

5. คุณจุฑา สังขชาติ 

ผู้ประสานงานภาคใต้ 

132/2 ซ.10 ถ.ราษฏร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทรศัพท์ 074-424242 มือถือ 089-734-2298 โทรสาร 074-254-542  

อีเมล so.conet@hotmail.com 

 

* ศูนย์ขยายเริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 
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