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เสาโทรศัพท์หรือสถานีฐาน

การส่งคลืน่ระบบโทรศัพท์เคลือ่นที่

ผู้ใช้รับคลื่นจากเคร่ืองเฉพาะ

ในช่วงทีใ่ช้หรือเปิดเคร่ืองไว้

จึงจะเลอืกใช้มากหรือน้อยกไ็ด้

ผู้อยู่ใกล้เสาฯไม่อาจมีทางเลอืก

คลืน่แผ่จากเสาฯจะถูกดูดกลนืสู่

ร่างกายในทุกๆส่วนและอย่าง

ตลอดเวลา 
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โทรศัพท์มือถือ
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ผูสู้บมือ 2 

ผูสู้บบุหร่ี



ผงัความถ่ีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic spectrum)
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รังสีชนิดไม่ก่อไอออน รังสีชนิดก่อเกดิไอออน

(non-ionizing radiation)            (ionizing radiation) 

ท่ีมา: Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape- Electrosmog in the environment, June 2005



ความเห็นตามแนวคิด ฟิสิกส์ (Physics) ดั้งเดิม
Ionizing Radiation (ก่อให้แตกตัวเป็นไอออน)

รังสี เอก็ส์  แกมมา อลัฟา  ฯลฯ 

ผลกระทบต่อชีวภาพ (Biological, long-

term effects) 

• ทาํใหพ้นัธะเคมขีองโมเลกลุเน้ือเยือ่ / เซลล ์แตก

ตวัเป็นไอออน (Free radicals หรือ อนุมูลอสิระ)

• ทาํลาย หรือทาํใหเ้ซลลข์องส่ิงมีชีวติชาํรุด อาทิ 

หน่วยพนัธุกรรมเป็นพิษ (genotoxicity)  แตกขาด

ของสายเด่ียวและสายคู่ของดีเอน็เอ (single-and 

double-strand DNA breaks) เป็นตน้

Non-ionizing Radiation (ไม่ก่อให้แตกตัว)
คล่ืนความถ่ีวิทย/ุไมโครเวฟ (โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี, Wi-Fi) ฯลฯ 

ผลกระทบเชิงความร้อน (Thermal, 

acute short-term effects)

• ทาํใหเ้น้ือเยือ่ส่ิงมีชีวติอุณหภูมเิพิม่สูงขึน้ 

เช่น เตาไมโครเวฟ (dielectric heating)
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มะเร็ง (carcinogenicity) และโรคอ่ืนๆ

ICNIRP (1998);  กทช. (2550) : ขดีจาํกดัความเข้ม E (V/m)



ความเห็นสมยัใหม่ทาง ฟิสิกส์ชีวภาพ

• ต่อมา การศึกษาวิจยัพบหลกัฐานขดัเจนวา่ รังสีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดไอออน ในระดับความแรงตํา่กว่า มาตรฐานความปลอดภัย เป็น

อย่างมาก  (เช่นมาตรฐาน ICNIRP, FCC, IEEE, CENELEC) สามารถเกิดผล

กระทบต่อชีวภาพ ซ่ึงอาจนาํไปสู่การเจบ็ป่วย (Health effects) ต่อไปได้

• อาทิ ทาํใหส้ายของดีเอน็เอ (DNA) เกิดแตกขาดแบบสายเด่ียวและสายคู่  ซ่ึง

ถา้ร่างกายซ่อมแซมไม่ทนั หรือซ่อมผดิไปจากท่ีควรจะเป็น จะนาํไปสู่ปัญหา

สุขภาพในระยะยาวได ้เช่น โรคมะเร็ง โรคท่ีเกิดจากประสาทเป็นพิษ ฯลฯ
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The Comet assay  

for detecting DNA damage 



การศึกษาทบทวนนโยบายและมาตรการ

การป้องกันผลกระทบหรือความเส่ียงต่อสุขภาพ

จากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMR exposure)
โดย

ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ
เอกสารวชิาการภายใต้แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับ

สถาบันอุดมศกึษาไทย

เพื่อการพฒันานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ. หรือ TUHPP)

สถาบันศกึษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กุมภาพันธ์ 2553

 [1]  [2]
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www.tci.or.th/uploads/printfile/1269246
044.pdf

http://www.tuhpp.net/?p=2511

http://www.tci.or.th/uploads/printfile/1269246044.pdf
http://www.tci.or.th/uploads/printfile/1269246044.pdf


The BioInitiative Report (2007) (2012) :

• หลกัฐานผลการวจิยัระหวา่ง 2007 – 2012  พบความสมัพนัธ์เพ่ิม

มากข้ึนระหวา่งการสมัผสัรังสีคล่ืนโทรศพัทค์วามแรงตํ่า และ 

ความผดิปกติต่างๆในร่างกายเกิดจากคล่ืนในระดบัความแรงนอ้ย

กวา่มาตรฐานตามท่ีกาํหนดนบัพนัจนถึงหม่ืนเท่า หรือมากกวา่

• จากราว 1,800 รายงาน ไดพ้บ biological & health effects เช่น

gene transcription; stress proteins; genotoxicity and single-and 

double-strand DNA damage; neurotoxicity; carcinogenicity;  

melatonin reduction; effects on offspring behavior;  human semen..
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• Genotoxicity จากรังสีคล่ืนวทิย:ุ จาก 86 รายงาน (ปี 2007-2012) 

63% ท่ีพบ เทียบกบั 37% ท่ีไม่พบผลกระทบ

• Neurotoxicity 155 รายงาน 63% ท่ีพบ เทียบกบั 37% ท่ีไม่พบ

• Biological effects จาก เสาโทรศพัทฯ์ >5 รายงาน พบจากคล่ืนใน
ระดบั 0.03 - 0.5 mW/m2   (มาตรฐาน: 4,500 และ5,000 mW/m2 )

หมายเหตุ BioInitiative Report นกัวทิยาศาสตร์ทางการแพทยจ์าํนวน 29 ท่าน

: ประกอบดว้ย 20 PhD , 1 DrSc, 9 MD, 1 DVM, and 4 MSc, MA, MPH, or 
MSPAS จาก 10 ประเทศ 

USA 10     India 2   Sweden 6   Italy 2  Austria 2    Denmark 1  

Canada 2   Russia 1   Greece 2 Slovak Republic 1
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US Air Force RF review in 1988 
acknowledges non-thermal biological effects:

Abstract The study of human exposure to RF/microwave 

radiation has been the subject of widespread investigation and 
analysis. It is known that electromagnetic radiation has a 
biological effect on human tissue

Soviet Union & Eastern European Standards

In the Soviet Union, permissible exposure levels for whole-body 
irradiation  may not exceed 0.01 mW/cm2. Czechoslovakia has 
recommended a maximum exposure level of 0.025 mW/cm2

Conclusion Research conducted over the past 30 years 
has provided a basis for understanding the effect of 
irradiation of biological materials. Experimental 
evidence has shown that exposure to low intensity 
radiation can have a profound effect on biological 
processes. The non-thermal effects of RF/MW 
radiation exposure are becoming important measures 
of biological interaction with EM fields.
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แหลง่ท่ีมา :  http://bit.ly/1uGwflC



ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อาศัยใกล้สถานีฐาน (เสา)

• ปัญหาทาง สุขภาวะ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ วิงเวียนนอนไม่หลบั 

ความจาํเส่ือม ขาดสมาธิ ส่ันกระตกุ เศร้าสลด ฉุดเฉียว สายตาพร่ามวั ฯลฯ 

(ผูอ้าศยัรอบเสาภายใน 400 ม.) 

 - EHS (Electromagnetic  hypersensitivity Syndrome) หรือ NSHS

- EU (12/3/2012) : Recognition of MCS and EHS in ICDs  

• โรคมะเร็งส่วนต่างๆของร่างกาย  (ผูอ้าศยัรอบเสาภายใน 350-400 ม.) 

-    Eger H et al. (2004) พบอัตราความเส่ียงเพ่ิม 3 กว่าเท่า

- Wolf and Wolf (2004) พบอัตราเส่ียงเพ่ิม 4.15 เท่า
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อาการแพค้ล่ืน (EHS) ไม่ใช่เร่ือง “คิดไปเอง”

• สวีเดน เป็นประเทศแรกในโลกท่ีจดัให ้EHS เป็น disability ประเภทหน่ึง

• The Swedish Association for the Electrohypersensitive, aka FEB
http://translate.google.ca/translate?hl=en&sl=sv&u=http://eloverkanslig.org/&prev=/search%3Fq%3
Deloverkanslig.org%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D4Om%26rls%3Dorg.mozilla:en-
US:official%26channel%3Dnp

• อดีตนายกหญิงคนแรก (3 สมยั) Dr. Gro Brundtland, MD., MPH ของ
ประเทศนอร์เว และอดีตเลขาธิการ WHO ประกาศตนวา่แพค้ล่ืน (EHS)

• ประกาศท่ี 0014/2012 ของสภายโุรปวา่ดว้ยการแพส้ารเคมีและคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้า ใหท้าํการข้ึนบญัชีจาํนวนผูแ้พส้ารเคมี (MCS) และผูแ้พ้
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (EHS) ในสถิติจาํแนกระหวา่งประเทศของโรคและ
ปัญหาสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง (ICD)
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Mobile phone base-station studies registered in World Health Organisation EMF database
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รายงานวจัิยทีถู่กบรรจุในฐานข้อมูล EMF ของ WHO

8 ใน 10 ราย (80 %) บ่งช้ีผลกระทบสําหรับผู้อาศัยใกล้ที่ตั้งเสา



Mobile phone base-station studies registered in World Health Organisation EMF database

2008 www.mast-victims.org page 2 of 2
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mast-
victims.org%2Fresources%2Fdocs%2Fwho.pdf&ei=AUb0T7awJJCrrAeAzL3hBg&usg=AFQjCNF7Eo8lpfLWgW7zyKJSgH0gyN1f0g&sig2=jYH0WgJ
oPZ2_dqYqun4K8g ดร. สเุมธ วงศ์พานิชเลศิ 15
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Public health   Published 30 December 2013   http://bmjopen.bmj.com/content/3/12/e003836.full  

Claudio Gómez-Perretta et al. Subjective symptoms related to GSM radiation from mobile 
phone base stations: a cross-sectional study :  

+ A review of this topic in 2010 found that 8 of the 10 studies evaluated through PubMed 
had reported increased prevalence of adverse neurobehavioral symptoms or cancer in 
populations living at distances <500 m from BSs. 

Khurana VG et al. Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base 
stations. Int J Occup Environ Health 2010;16:263–7. 

+ Recently, a study measuring several biological stress markers found that RF EMF 
emitted by mobile phone BSs from 5.2 to 2126.8 μW/m2  

Augner C et al.  Effects of exposure to GSM mobile phone base station signals on salivary 
cortisol, alpha-amylase, and immunoglobulin A. Biomed Environ Sci 2010;23:199–207 



เหตุใดจงึยงัไม่สามารถมข้ีอสรุปทางวทิยาศาสตร์?

• ขอ้จาํกดัทางทรัพยากรทางการวิจยั (ระบาดวิทยา+หอ้งทดลอง)

• ขอ้จาํกดัจากความซบัซอ้นในการศึกษาวจิยั

• เหตุผลทางการเมือง-รัฐ ซ่ึงมกัมีส่วนไดส่้วนเสียกบัอุตสาหกรรม

• การแทรกแซงองคก์รในและระหวา่งประเทศ

• แทรกแซง หรือปกปิดผลการวจิยั หรือการทาํลายนกัวจิยัอิสระ  
เช่น หนังสือ “ผลกระทบฯ” สบท., และตัวอย่างในข่าวเชิงสืบสวน:

“ภัยพิบัดการเจบ็ตาย” : โทรศัพท์มือถือและสมองของเดก็ 

(‘Casualty catastrophe’: Cell phones and child brains เปิดดูคลิปได้ท่ี 
http://www.youtube.com/watch?v=y18EfVTDxuw  และคาํแปลบันทึกเสียงท่ี 
http://www.scribd.com/svongpanitlerd )
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บางเหตุการณ์สาํคญัท่ีเกิดข้ึนใน

ต่างประเทศเก่ียวกบัปัญหาและ

มาตรฐานปลอดภยัของการแผค่ล่ืนจาก

สถานี (เสา) โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
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http://www.iemfa.org/index.php/the-alliance/appealing-medical-groups

แถลงการณ์ อุทธรณ์ และคาํเตือนของแพทย์และ

นักวทิยาศาสตร์ให้ป้องกันภัยเส่ียงของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

ดร. สเุมธ วงศ์พานิชเลศิ 1922/09/57

http://www.iemfa.org/index.php/the-alliance/appealing-medical-groups


1. สมาคมแพทย์แห่งประเทศออสเตรีย อา้งมติท่ีประชุมสภายโุรปเม่ือ 
พฤษภาคม 2011 เร่ือง “The potential dangers of electromagnetic 
fields and their effect on the environment” ใหด้าํเนินมาตรการปกป้อง
มนุษย ์และ ส่ิงแวดลอ้ม จากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า โดยเฉพาะคล่ืน
ความถ่ีสูง  (คล่ืนวิทย ุRF)

2.  และ 31 พฤษภาคม 2011 International Agency for Research on 
Cancer (IARC) / WHO ได้ประกาศขึน้ทะเบียนคล่ืนวิทย ุ
(radiofrequency) เป็นปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งในคน (possibly 
carcinogenic to human Group 2B)
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• ผลสาํรวจในปี 2001 ใน Switzerland พบ 394 คนมีอาการจากการสัมผสัคล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้า คือ: การหลบันอน (58%) ปวดหัว (41%) หงุดหงิด (19%) อ่อนเพลีย

(18%) และ ขาดสมาธิ(16%) โดยเห็นวา่มีตน้เหตุจาก เสาโทรศพัท ์(74%) ใช้มือถือ 

(36%) โทรศัพท์ไร้สาย (29%) และ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง (27%)

• ใน Sweden อาการภมิูแพค้ล่ืน (electrohypersensitivity EHS) ถือเป็นความพิการ

ประเภทหน่ึง ซ่ึงรัฐจะใหก้ารช่วยเหลือตามกฎหมาย

• สมาคมแพทย์แห่งประเทศออสเตรีย จึงขอให้ปรับมาตรฐานเกณฑ์ความปลอดภัย

สําหรับผู้สัมผสัคลื่น 4 ช่ัวโมงต่อวันขึ้นไปเสียใหม่ ดังต่อไปนี้

≥1 mW/m2  เกณฑ์ถือว่าสูงกว่าค่าปกตมิากๆ

0.01-1 mW/m2  เกณฑ์ถือว่าสูงกว่าค่าปกตมิาก

     0.001-0.01 mW/m2  เกณฑ์ถือว่าสูงกว่าค่าปกตเิลก็น้อย

     ≤0.001 mW/m2  เกณฑ์อยู่ใน ค่าจํากดัปกติ

 http://www.aerztekammer.at/documents/10618/976981/EMF-Guideline.pdf
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Electromagnetic and Radiofrequency (RF) Field
Effect on Human Health

- สถาบันแพทย์ศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อมแห่งสหรัฐ (AAEM) ได้ศึกษาและทาํ

หน้าทีเ่ยยีวยาผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมต่อสุขภาพมนุษย์เป็นเวลากว่า 50 ปี

- ปัจจุบันมีการใช้คลืน่วทิยุ (RF) เพิม่ขึน้อย่างมหาศาล ควบคู่กบัมีรายงาน

การแพ้คลืน่ และการเจ็บป่วยทีเ่น่ืองมาจากการสัมผสัคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า

- การศึกษาวจัิยพบความสัมพนัธ์ (correlate) ระหว่างการสัมผสัคลืน่ RF กบั

โรคต่างๆ เช่น มะเร็ง โรคทางระบบประสาท การสืบพนัธ์ุ ภูมิคุ้มกนั จนถึง 

การแพ้คลืน่ (electromagnetic hypersensitivity หรือ EHS)
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• WHO /IARC : คลืน่วทิยุเป็นปัจจัยเส่ียงต่อมะเร็งคล้ายกบั DDT

• กลุ่มแพทย์เพือ่ส่ิงแวดล้อม (MfE) เห็นว่ามาตรฐานปัจจุบันยงัไม่ปลอดภัย

พอทีจ่ะป้องกนัประชากรสวสิ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและสตรีมีครรภ์

• กลุ่มแพทย์เพือ่ส่ิงแวดล้อม จึงทาํหนังสือลว. 16/3/2012 ร้องเรียนต่อ

สภาแห่งชาตใิห้ลดค่าเกณฑ์ปลอดภยัลงอกีให้ไม่เกนิ 0.6 V/m
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แถลงการณ์กลุ่มแพทย์เพือ่ส่ิงแวดล้อม สวสิเซอร์แลนด์  
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สภาล่างในฝร่ังเศส : ใช้หลกัการป้องกนัไว้ก่อน

ให้โรงเรียนตดิตั้งระบบสายแทนการใช้ WiFi
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สหภาพครูแห่ง Los Angeles (สมาชิก 40,000)

 มีมติไม่ใหใ้ชเ้ทคโนโลยไีร้สายในโรงเรียน

• Los Angeles Teacher's Union Passes Resolution to Ensure 
Safety from Hazardous Electromagnetic Fields in Schools

• ตามรอยกฏหมายใหม่ในประเทศฝร่ังเศส เพื่อพิทกัษเ์ดก็ 
ครูและพนกังานจากอนัตรายของคล่ืนจากเทคโนโลยไีร้
สาย จึงมีมติใหป้ฎิบติัตามมติ C-18 ของสมาคมการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อการปกป้องส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนให้
ปลอดจากสารพิษเคมีและคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า โดยการใช้
ระบบสายแทนการใชไ้วไฟไร้สายในหอ้งเรียน
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http://www.notowersnearschools.com/index.html
ดร. สเุมธ วงศ์พานิชเลศิ 26

เวปไม่เอาเสาโทรศัพท์ใกล้โรงเรียน

ประเทศออสเตรเลยี
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ศาลอทุธรณ์ตูนิเซียพบว่าเสาฯมอีนัตรายต่อชุมชน 

ส่ังร้ือถอนเสาโทรศัพท์มือถอืทีต่ั้งบนหลงัคาบ้าน 



: January 25, 2012

THEY have long feared that a mobile phone mast has been causing 
cancer in their village.

-ประชากรจาก 400 คนในหมู่บา้น Benajarafe ในสเปนมีผูป่้วยเป็น

มะเร็งสูงถึง 50 ราย โดยไดเ้สียชีวติไปแลว้ 30 คนในไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา

- ชาวบา้นเช่ือวา่ตน้เหตุการเสียชีวติสูงมากน้ีเกิดมาจากเสาสญัญาณท่ีตั้ง

ห่างจากบา้นพวกเขาเพียงไม่ก่ีเมตร ทั้งยงัเช่ืออีกวา่เป็นเหตุทาํใหค้น

จาํนวนมากนอนไม่หลบั ปวดหวั ซึมเศร้า และมีปัญหาทางความจาํ

- หลงัจากต่อสู้มา 2 ปี Vodafone ได้ถกูศาลส่ังให้ถอนเสาออกไปในท่ีสุด

VICTORY: Councillor Concepcion Labao
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• ผู้พพิากษาเกษยีณศาลสูงในมลรัฐราชสถาน ยืน่ฟ้องบริษทัโทรศัพท์เคลือ่นที่

อย่างน้อย 13 ราย นอกเหนือจากเจ้าหน้าทีรั่ฐบาลส่วนกลางและในมลรัฐ

• ข้อหา กระทาํภัยคกุคามทีร้่ายแรงต่อสาธารณสุข รวมทัง้ต่อพชืและสัตว์ อัน

เน่ืองมาจากคลืน่ทีแ่ผ่จากเสาโทรศัพท์เคลือ่นที่

•  กล่าวหาเจ้าหน้าทีล่ะเว้นต่อหน้าทีใ่นการอนุญาตติดต้ังเสาฯใกล้โรงเรียนและ

หมู่บ้าน และยงัอ้างถงึเกณฑ์ปลอดภัยของการแผ่คลืน่ทีใ่ช้บางประเทศในโลก
ดร. สเุมธ วงศ์พานิชเลศิ 29
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- ในท่ีสุดศาลสูงของมลรัฐราชาสถานในอินเดีย มีคําสัง่ถงึ ผู้

ให้บริการทกุรายในมลรัฐให้ทําการถอดถอน ย้ายเสาทั้งหมดท่ีตั้ง

ใกล ้โรงเรียน โรงพยาบาล สนามเดก็เล่น ภายในเวลา 2 เดือน 

(27/11/2555) โดยศาลเห็นวา่ :

- คล่ืนท่ีแผจ่าก เคร่ืองมือถือ และ เสา “เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ

เดก็และผูป้กครอง”  โดยอา้งรายงานศึกษาของคณะกรรมการร่วม

จากหลายกระทรวงวา่ “คลืน่ ส่งผลทาํใหเ้กิด มะเร็ง เนือ้งอกใน

สมอง โรคการย่อยอาหาร อาการหัวใจเต้นเร็วผดิปกต ิโรคและ

อาการผดิปกตอิืน่ๆในร่างกายมนุษย์”

ท่ีมา : The Times of India 



คดคีวามศาลแพ่ง (แผนกคดส่ิีงแวดล้อม) รายแรกในไทย

• หมายเลขดาํท่ี สว.(พ) 3/2554 เม่ือ 30 มิย. 2554

ศาลได้เห็นวา่ “คลืน่จากเสาฯมีความเสีย่งเป็นมลพิษตาม

กฎหมายส่ิงแวดลอ้มชนิดหน่ึง เจ้าของตอ้งรบัผิดชอบหาก

เกิดความเสียหาย แมน้ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานของ กสทช. 

ก็ตาม”

• คดีกําลงัเข้าสูก่ารพิจารณาโดยศาลฎีกา หลงัจากท่ีศาล

อุทธรณ์ไดส้ัง่กลบัคาํพิพากษาของศาลตน้
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คณะกรรมการร่วมจากหลายกระทรวงเสนอต่อรัฐบาลอนิเดยี :

 นาํมาตรการตามหลกัการป้องกนัไว้ก่อน มาปฏิบติั ดงัน้ี

- ปรับขีดจาํกดัการแผค่ล่ืนจากเสาใหมี้ค่าลดตํ่าลง 

- ยบัย ั้งการ ตั้ง เสาใกลชุ้มชนหนาแน่น โรงเรียน สนามเดก็

เล่น และโรงพยาบาล

- การขยายโครงข่ายโทรศพัทภ์ายในหวัเมือง เขตเทศบาลให้

ใชเ้คร่ืองส่งกาํลงัตํ่า (Micro cells) ติดตั้งตามเสาแนวถนน 

ผนงันอกอาคาร แทนเคร่ืองส่งกาํลงัสูง (Macro cells) ท่ีใช ้

เสาขนาดใหญ่ท่ีตั้งบนพื้นดิน หรือ บนดาดฟ้าอาคาร ดงัท่ี

ใชใ้นปัจจุบนั ฯลฯ



Year 2005

Description

The brochure describes the main sources 
of electrosmog, assesses the associated 
risks, identifies existing gaps in research 
and suggests ways in which we can reduce 
our own level of exposure.

Pages 56

Number DIV-5801-E

Publisher Federal Office for the Environment FOEN

Series Non-specialist publications

Documents Electrosmog in the environment.
2005 | 5121 kB | PDF 

Electrosmog in the environment (หมอกคลืน่รังสีในส่ิงแวดล้อม)
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เอกสารเผยแพร่
โดยรัฐบาลสวสิเซอร์แลนด์

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00686/index.html?lang=en

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00686/index.html?lang=en&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCGdn9,hGym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCVZ,s-.pdf




•  จึงสรุปไดว้า่ วนัน้ีไม่ตอ้งสงสยัวา่คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีคน
สร้างข้ึนมาเพื่อใชส้อยเป็นประโยชนอ์ยา่งมากนั้น มีความ
เส่ียงต่อสุขภาพของคนหรือไม่อีกต่อไป เพราะวา่

• ในปี 2001 องคก์ารอนามยัโลกข้ึนทะเบียนไฟฟ้ากาํลงั 
ความถ่ี ELF 50 Hz เป็นสารเส่ียงต่อมะเร็งในคน (2 B)

• และต่อมาในปี 2011 คล่ืนยา่นความถ่ีวทิย ุ(RF) กถ็ูกข้ึน
ทะเบียนใหเ้ป็นสารเส่ียงต่อมะเร็งในคน (2 B) เช่นกนั

• ส่ิงที่ กสทช. ควรทําต่อไปจึงได้แก่การทบทวนหลกัฐานที่มี

และร่วมกนัหาวธีิในอนัที่จะลดความเส่ียงต่างๆลงได้อย่างไร ?
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• เสาโทรศัพท์เคลือ่นที ่และ เสาสถานีวทิยุและโทรทศัน์ 

• เคร่ืองโทรศัพท์มือถอื โทรศัพท์ไร้สาย (ในบ้าน/สํานักงาน)

• อุปกรณ์ไร้สายต่างๆ เช่นไวไฟเร้าเตอร์ (ไวแมกส์) และอืน่ๆ
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โครงการศึกษาผลกระทบของการแผค่ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า

จากสถานีฐานของระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ต่อความปลอดภยัดา้นสุขภาพของมนุษย ์:

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

กสทช. ใชอ้า้งอิงยนืยนัวา่ : ผลการศึกษาออกมา “ชดัเจน” วา่คล่ืนท่ีแผจ่ากเสา...

“ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน” 

 <http://video.mthai.com/channel/CH7/player/1405782004.html> 
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วตัถุประสงค์และขอบเขตการดาํเนินงาน โดยยอ่ : 

1) ศึกษาการแผค่ล่ืนจากสถานีฐาน  

2) ศึกษา รวบรวมขอ้มูลดา้นมาตรฐานความปลอดภยัในการแผค่ล่ืน

ของสถานีฐานจากหน่วยงานวจิยัหรือกาํกบัดูแลฯในนานาชาติ 

3)  ศึกษาและวเิคราะห์ผลกระทบของสญัญาณโทรศพัทจ์ากสถานี

ฐาน ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัมนุษย ์

4) แนวทางป้องกนัผลกระทบจากสถานีฐานท่ีมีต่อชุมชน และ 

5) สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบจากสถานีฐานท่ีมีต่อชุมชน
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คาํถามท่ีตอ้งการคาํตอบ

• ใชง้บเกินจริงอยา่งไม่น่าเช่ือ หรือไม่ ?

• ศึกษาครบถว้นสมบูรณ์ตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขต หรือไม่ ?

• ศึกษาในส่ิงท่ีไม่ควรและไม่จาํเป็น หรือไม่ ?

• ส้ินเปลืองเงิน ลาํเอียงและไม่เป็นวชิาการ หรือไม่ ?

• เป็นไปตามหลกัในการวจิยัและสามารถตอบโจทก ์ หรือไม่ ?

• มีลกัษณะการบิดเบือนขอ้เทจ็จริง ไม่โปร่งใส สร้างความสบัสน 

และชกันาํสงัคมเกิดความเขา้ใจท่ีผดิๆ  หรือไม่ ?
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การศึกษาทบทวนนโยบายและมาตรการ

การป้องกันผลกระทบหรือความเส่ียงต่อสุขภาพ

จากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMR exposure)
โดย

ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ
เอกสารวชิาการภายใต้แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับ

สถาบันอุดมศกึษาไทย

เพื่อการพฒันานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ. หรือ TUHPP)

สถาบันศกึษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กุมภาพันธ์ 2553

 [1]  [2]
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www.tci.or.th/uploads/printfile/1269246
044.pdf

http://www.tuhpp.net/?p=2511

http://www.tci.or.th/uploads/printfile/1269246044.pdf
http://www.tci.or.th/uploads/printfile/1269246044.pdf


[3]
Government of India, Ministry of 
Communications & Information Technology, 

Department of Telecommunications

รัฐบาลประเทศอินเดีย

กระทรวงส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

กรมส่ือสารโทรคมนาคม

รายงานคณะกรรมการร่วมจากหลายกระทรวง

เร่ืองการแผ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า 

REPORT OF THE INTER-MINISTERIAL 
COMMITTEE ON EMF RADIATION 

ผูแ้ปล: สุเมธ วงศพ์านิชเลิศ ดร.

นกัวชิาการอิสระ

ตน้ฉบบั :  
www.dot.gov.in/sites/default/files/1.IMC%20Report_0.pdf

คณะกรรมการ

๑) ท่ีปรึกษา (เทคโนโลย)ี  ประธานกรรมการ

๒) รองอธิบดีอาวโุส (BW) กรมส่ือสาร
โทรคมนาคม  กรรมการและเลขานุการ

๓) นกัวทิยาศาสตร์ สภาวจิยัแพทยศาสตร์แห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข

๔) ท่ีปรึกษา สถาบนัเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ

๕) นกัวทิยาศาสตร์ กระทรวงส่ิงแวดลอ้มและป่าไม้

๖) รองอธิบดี (R) TEC  กรมส่ือสารโทรคมนาคม

๗) ท่ีปรึกษา ดา้นส่ือสารไร้สาย กรมส่ือสาร
โทรคมนาคม

๘) รองอธิบดี (CS) กรมส่ือสารโทรคมนาคม

ฉบบัแปลเป็นไทย :  http://www.scribd.com/svongpanitlerd
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สบท 2551 [1] นสธ 2553 [2] IMC 2010 [3] ลาดกระบัง 57

งบโครงการ ไม่มี 30,000 บาท ไม่มี

ประชุม 4 คร้ัง

15,000,000 

บาท

ระยะเวลา 2 เดือน 4 เดือน 4 เดือน 7 เดือน

วธีิหลกัในการ

ศึกษาวิจยั

ประมวลผล

วรรณกรรม

ประมวลผล

วรรณกรรม

วรรณกรรม

+ ผูเ้ช่ียวชาญ

สาํรวจ

ภาคสนาม

สาระ/คุณภาพ

ขอ้เสนอแนะ

----

10 ขอ้

----

6 กลุ่ม -18 ขอ้

สูงดีมาก

 17 ขอ้

นอ้ย-ไม่มี

3 ขอ้

ความคุ้มค่ารวม สูง สูง สูงมาก ??????

[1] , [2], [3]  อ่านหรือดาวน์โหลดไดท่ี้  http://www.scribd.com/svongpanitlerd 



ขอ้สงัเกตบางประการ : ตวัอยา่งการบิดเบือน ปกปิด 

ลาํเอียง สร้างความสบัสน ไม่ตอบโจทก์

• direct quote จาก ICNIRP, IARC, WHO ซ่ึงไม่ใช่หน่วยงานทาํ

หนา้ท่ีวจิยัหรือหน่วยงานกาํกบัดูแล มิได้ ศึกษาและประมวล

ผลการวิจัยในผลกระทบต่อสุขภาพจากวรรณกรรมในโลก

• เปรียบเทียบมาตรฐาน เฉพาะ กบัท่ีใชขี้ดจาํกดั ICNIRP, IEEE, 

CENELEC ท่ีเท่ากนัและสูงกวา่ไทย  แต่ละเลยกล่าวถึงท่ีตํ่ากวา่

• ใชค่้า SAR (ประเภทท่ี 3.1 ตามประกาศมาตรฐานฯ) แทนความ

แรงคล่ืนท่ีแผอ่อกจากเสาสถานีฐาน (ประเภทท่ี 3.3) มาสรุป ...

22/09/57 สเุมธ วงศ์พานิชเลิศ 43



• ร่างรายงานโครงการ: หากอา้งอิงตามมาตรฐานสากล สามารถ

สรุปไดว้า่ประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบสถานี ท่ีทาํการการตรวจวดั มี

ความปลอดภยัจากการไดรั้บคล่ืนฯท่ีแผอ่อกจากสถานีฐาน”.....

 Fallacy of Argument: สรุปได้ เพียงแค่ว่า “มีความสอดคล้องตาม

มาตรฐานเพียงเท่าน้ัน“  แต่ไม่อาจสรุปถึงความปลอดภัย หรือไม่ !

• และแมว้า่ WHOไดก้าํหนดใหค้ล่ืนเป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่ม 2B 

แต่กไ็ม่ไดเ้ป็นการยนืยนั เพราะ Group 2B หมายถึง “น่าสงสัย” !

- กลุ่ม 2B หมายถึง "Possibly carcinogenic” แปลไทยว่า “อาจจะ” 

(หรือเป็นไปได้ทีจ่ะ) เป็นปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง
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ปัจจัย (agents) เส่ียงต่อมะเร็งในมนุษย์ IARC :

Group 1      Carcinogenic to humans 108 agents 

Group 2A    Probably carcinogenic to humans 64 

Group 2B Possibly carcinogenic to humans 271 

Group 3      Not classifiable as to its carcinogenicity  508

Group 4      Probably not carcinogenic to humans 1

      
ทีม่า : http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/
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ทางออกท่ีย ัง่ยนื: 

มาตรการการป้องกนัไวก่้อน

Precautionary Principle: เป็นหลกัการสหประชาชาติเพ่ือการพิทกัษ์

ส่ิงแวดลอ้มโลก ตามแถลงการณ์ Rio Declaration on Environment and Development  

ณ ประเทศบราซิล ระหวา่ง 3 -14 มิถุนายน 2535 มีนิยามโดยยอ่ ใจความวา่ :

 “การกระทาํใดอันเช่ือได้ว่าอาจจะนาํไปสู่ภัยสาธารณะและส่ิงแวดล้อมท่ีร้ายแรงได้ 

แม้ว่ายงัขาดการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีชัดเจน ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการ

ชะลอการใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือการป้องกันหรือลดภัยอันตรายท่ีอาจมีขึน้ได้”
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ขดีจํากดั กสทช. ตามที ่ICNIRP แนะนํา

แหลง่แพรค่ลืน่ ความถี่ คา่ขดีจาํกดั (Exposure limit)

เสาสถานวีทิย-ุโทรทศัน์ 10-400 MHz 28 V/m    (2.1 W/m2)

เสาโทรศพัทเ์คลือ่นที่ 2G 900 MHz 41 V/m    (4.5 W/m2)

เสาโทรศพัทเ์คลือ่นที่ 2G 1,800 MHz 58 V/m    (9.0 W/m2)

เสาโทรศพัทเ์คลือ่นที่ 3G 2,100 MHz 61 V/m    (10.0 W/m2)

• เป็นการป้องกนัอนัตรายไดเ้ฉพาะแต่ ผลกระทบเชิงความร้อน แบบ

เฉียบพลนั-ระยะสั้น (Acute หรือ short-term thermal effects)

• ไม่สามรถป้องกนัผลกระทบเชิงชีววิทยา สะสมในระยะยาว (Long-

term biological effects) จากรังสีคล่ืนวทิยใุนระดบัตํ่ามากๆได้
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ทางออก...ท่ีย ัง่ยนื สาํหรับประเทศไทย

• ในพื้นท่ีชนบทนอกเขตเทศบาล หรือชุมชนหนาแน่น ใหขี้ดจาํกดัความ

หนาแน่นกาํลงัคล่ืนลดลง 1,000 เท่า ในระดบัไม่เกิน 10  mW/m 2

• ในเขตเทศบาล -ชุมชนหนาแน่น ใหล้ดลง 10,000 เท่าให ้ไม่เกิน 1 mW/m 2

• ไม่อนุญาตใหติ้ดตั้งเสาใกลก้บั โรงเรียน สถานเล้ียงเดก็ บา้นพกัคนชรา 

โรงพยาบาล และท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีประชากรหนาแน่น

• การขยายโครงข่ายในเขตเทศบาล อาํเภอ จงัหวดั ใหใ้ชส้ถานีฐานไมโครเซลล์ 

หรือ พิโก้เซลล์  และในชนบทโดยใช ้แมคโครเซลล์ ตอ้งจาํกดัไม่ตั้งกลางใจ

กลางหมู่บา้น-ชุมชนท่ีหนาแน่น หรือบนดาดฟ้าอาคาร

• ออกกฎระเบียบและทาํใหเ้กิด การใช้เสาร่วมกัน เพื่อลดการลงทุนซํ้ าซอ้น ฯลฯ 

ดงัในเอกสารโครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากเสาส่งสญัญาณโทรศพัท”์ 
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ประมาณการตน้ทุนโรคมะเร็งเน่ืองจากเสาในวนัขา้งหนา้

• เน่ืองจาก Latency ของมะเร็งท่ียาวนาน ถ้าหากเป็นเช่นนีต่้อไปเร่ือยๆ....

ในอีก 5 ปี..10 ปี...ชาติ สงัคม จนถึง ครอบครัว อาจเผชิญภยัใหญ่หลวง 

จากผูป่้วยเป็นมะเร็งรายใหม่ท่ีเพ่ิมจากอตัราปกติในกลุ่มผูอ้าศยั ใกล้กับ 

เสาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในระยะ 400 เมตรปีละถึงประมาณ 40.000 คน

สมมตฐิาน : ประชากรเฉล่ีย 1/3 อยูใ่กลเ้สา มีอตัราเส่ียงเพ่ิม 3 – 4 เท่า

สถิติผูเ้สียชีวติจากมะเร็ง 1 : 1,000 คน  ตน้ทุนต่อคนต่อปี 200,000 บาท

             ผู้เป็นมะเร็งรายใหม่ 40,000 คนทุกปี

ต้นทุนทั้งระบบโดยรวมเพิม่ขึน้ปีละ 80,000 ล้านบาทในทุกปี

... ยงัไม่รวมในความสูญเสียจากโรคและประเดน็อ่ืนๆทีป่ระมาณการแทบจะไม่ได้
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Produce harmonics & 

sub-harmonics  
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เอกสารอา้งอิง [5] 

Government of India, Ministry of Communications & Information Technology,  

Department of Telecommunications 

รัฐบาลประเทศอนิเดยี 

กระทรวงส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กรมส่ือสารโทรคมนาคม 

 

รายงานคณะกรรมการร่วมจากหลายกระทรวง 

เร่ืองการแผ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า1 

REPORT OF THE INTER-MINISTERIAL COMMITTEE ON EMF RADIATION2 

 

ผูแ้ปล: สุเมธ วงศพ์านิชเลิศ ดร. 

นกัวิชาการอิสระ 

                                                           
1 คําอธิบายเพ่ิมเติม ทัง้เชิงอรรถ ข้อความในวงเลบ็ {}  การเน้นด้วยการขีดเส้น เป็นการกระทําโดยผู้แปล โดยคาดหวงัวา่จะทําให้การอา่นเอกสารฉบบันีมี้

ความชดัเจนมากขึน้ ทัง้หมดนีจ้ึงเป็นความเห็นสว่นตวัและเป็นความรับผิดชอบของผู้แปลแตเ่พียงผู้ เดียว ผู้แปลขอขอบคณุอาจารย์ สพุล สขุศรีมัง่มี ซึง่ช่ว ย

แก้คําผิดและปรับแตง่ภาษาให้ถกูต้อง ชดัเจนและสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 
2 ต้นฉบบัภาษาองักฤษสามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซ้ต์รัฐบาลอินเดียได้ท่ี www.dot.gov.in/sites/default/files/1.IMC%20Report_0.pdf 
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สารบญั 
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๓ การดาํเนินการ         หนา้  5 

๔ รายละเอียดทัว่ไป         หนา้  6 

๕ ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์     หนา้ 12 

๖ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม       หนา้ 16 

๗ หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และการวิจยั     หนา้ 18 

๘ ขีดจาํกดัการแผค่ล่ืนจากสถานีฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   หนา้ 28 

๙ ขีดจาํกดัคล่ืน (SAR) สาํหรับเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือ   หนา้ 34 

๑๐ ขอ้เสนอและมาตรการอ่ืนๆ       หนา้ 38 

๑๑ ขอ้เสนอแนะ         หนา้ 41 

๑๒ บรรณานุกรม         หนา้ 45 
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คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการร่วมชุดหน่ึง ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีจากหลายกระทรวง ไดแ้ก่ กรมส่ือสาร

โทรคมนาคม (DoT)  สภาวิจยัแพทยศาสตร์แห่งชาติ (ICMR) กระทรวงสาธารณสุข สถาบนั

เทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ และ กระทรวงส่ิงแวดลอ้มและป่าไม ้(MOEF) ไดรั้บมอบหมายให้

ตรวจสอบผลกระทบของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMF Radiation) ท่ีแผจ่ากสถานีฐาน {เสา

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี} และเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี {มือถือ} มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

๑) ท่ีปรึกษา (เทคโนโลย)ี     ประธานกรรมการ 

๒) รองอธิบดีอาวโุส (BW) กรมส่ือสารโทรคมนาคม กรรมการและเลขานุการ 

๓) นกัวิทยาศาสตร์ สภาวิจยัแพทยศาสตร์แห่งชาติ  

กระทรวงสาธารณสุข     กรรมการ 

๔) ท่ีปรึกษา สถาบนัเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ  กรรมการ 

๕) นกัวิทยาศาสตร์ กระทรวงส่ิงแวดลอ้มและป่าไม ้ กรรมการ 

๖) รองอธิบดี (R) TEC  กรมส่ือสารโทรคมนาคม  กรรมการ  

๗) ท่ีปรึกษา ดา้นส่ือสารไร้สายและ WPC  

กรมส่ือสารโทรคมนาคม     กรรมการ 

๘) รองอธิบดี (CS) กรมส่ือสารโทรคมนาคม  กรรมการ 
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ข้อกาํหนดของคณะกรรมการฯ 

๑. ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษยจ์ากการแผรั่งสีคล่ืนวิทยจุากเสาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและเคร่ือง

โทรศพัทมื์อถือท่ีแผรั่งสีในระดบัตํ่ากวา่ขีดจาํกดัตามมาตรฐานท่ีกาํหนดในปัจจุบนั 

 ๒. การแพร่ขยายของสนาม {คล่ืน} แม่เหลก็ไฟฟ้าในส่ิงแวดลอ้ม 

๓. การตรวจสอบหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และการวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบจากการสมัผสัรังสี

คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีแผจ่ากเสาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือท่ีทาํการศึกษาโดยสภา

แพทยศาสตร์แห่งชาติ หรือองคก์รอ่ืนใดในอินเดียและในต่างประเทศ 

๔. ขอ้กาํหนดค่าขีดจาํกดัความหนาแน่นกาํลงัคล่ืนระดบัอา้งอิงท่ีแผจ่ากสถานีฐานในระบบ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีใชใ้นกิจการโทรคมนาคมในอินเดีย 

๕. ขอ้กาํหนดขีดจาํกดัท่ีปลอดภยัจากการสมัผสัพลงัคล่ืนความถ่ีวิทยท่ีุแผรั่งสีจากเคร่ือง

โทรศพัทมื์อถือ ไดแ้ก่ ระดบัอตัราการดูดกลืนจาํเพาะ (SAR) ในการรับคล่ืนรังสีท่ีแผอ่อกจาก

เคร่ืองโทรศพัทมื์อถือและการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

๖. ขอ้เสนอแนะและมาตรการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการแผค่ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจากเสา

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือ 
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การดาํเนินการ 

  คณะกรรมการร่วมไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี ๘ กนัยายน ค.ศ. ๒๐๑๐ วนัท่ี ๒๗ กนัยายน 

ค.ศ. ๒๐๑๐ วนัท่ี ๘ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ และ วนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๐  เพ่ือวิเคราะห์ใน

ประเดน็ผลกระทบต่างๆเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีนกัวิทยาศาสตร์จากสภาวิจยัแพทยศาสตร์

แห่งชาตินาํเสนอขอ้มูลทางดา้นชีวภาพ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม และผูเ้ช่ียวชาญ ศ.จ. เจเบฮาริ (J. 

Behari) นาํเสนอทางดา้นผลงานศึกษาวิจยัของภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยั JN 

ทาํใหค้ณะกรรมการมีความเขา้ใจประเดน็ผลกระทบต่างๆอยา่งลึกซ้ึง 

 ผูแ้ทนสมาคมผูผ้ลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม (TEMA) ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบการ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเซลลูล่าร์ประเทศอินเดีย  (COAI)  ผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชโ้ทรคมนาคมประเทศอินเดีย  

(TUGI) ผูแ้ทนชมรมดูแลผูบ้ริโภค (CCS) มลรัฐบงักาลอร์  และศ.จ. กิริช คูม่าร์ (Girish Kumar) 

สถาบนัเทคโนโลยสีารสนเทศอินเดีย (IIT) นครบอมเบย ์ไดร่้วมกนันาํเสนอมุมมองต่างๆต่อ

คณะกรรมการในวนัท่ี ๘ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ 

 กระทรวงส่ิงแวดลอ้มและป่า (กองสตัวป่์า) ไดจ้ดัตั้งกรรมการชุดหน่ึงทาํการประเมินระดบั

ผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการเพิ่มขยายเสาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในตวัเมือง เขตชานเมือง รวมทั้ง

ชนบทและพ้ืนท่ีป่าซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชากรนกและผึ้ง และเสนอมาตรการท่ีเหมาะสมในการ

บรรเทาผลกระทบต่อคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๐  

 

 

 



6 
 

รายละเอยีดทัว่ไป 

 ในอินเดีย แหล่งแผค่ล่ืนยา่นความถ่ีวิทยจุะไดแ้ก่ เสาแพร่สญัญาณทั้งหลาย เช่น เสาสถานี

วิทยกุระจายเสียงระบบ AM  FM  โทรทศัน์ และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ฯลฯ ซ่ึงแผค่ล่ืนในยา่นความถ่ี

วิทย/ุไมโครเวฟต่อเน่ืองตลอดเวลา เน่ืองจากความนิยมท่ีมีต่อเทคโนโลยไีร้สาย เช่น มือถือ 

โทรศพัทไ์ร้สายในบา้น ไว-ไฟ (อินเตอร์เน็ตไร้สาย) ไว-แมกส์ และอุปกรณ์ไร้สายอ่ืนๆ จึงส่งผล

ใหค้ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีแผจ่ากแหล่งเหล่าน้ี มีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งกา้วกระโดด  ทั้งน้ี 

โทรศพัทมื์อถือท่ี “เปิด” อยูแ่มไ้ม่มีการใช ้ กย็งัมีการแผค่ล่ืนรังสีอยูต่ลอดเวลา 

๑.๑  แหล่งคล่ืนรังสีในยา่นความถ่ีวิทยใุนอินเดียมีดงัต่อไปน้ี :- 

 

๑.๒  แหล่งคล่ืนวิทย ุ(RF)3 เหล่าน้ีไดเ้ปล่ียนภูมิทศัน์ของมนุษยใ์นทางท่ีเป็นประโยชน์อยา่ง

มากมายนบัไม่ถว้น อยา่งไรกต็ามส่ิงน้ีกท็าํใหม้นุษยต์อ้งอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยรังสีคล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้า (EMR)4 หรือสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic Fields : EMF) 

๑.๓  สนามไฟฟ้าเกิดข้ึนจากความต่างศกัยไ์ฟฟ้า ยิง่ต่างมากเพียงใด ผลท่ีไดแ้ก่สนามไฟฟ้ายิง่ 

                                                           
3 ย่อจาก Radio Frequency หรือความถ่ีวิทย ุการส่ือสารไร้สาย ล้วนอาศยัคล่ืนวิทยสุง่ผา่นบรรยากาศเช่ือมโยงระหวา่งต้นทาง – ปลายทาง 
4 ย่อจาก Electromagnetic Radiation หรือการแผค่ล่ืนหรือสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า  
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แรงข้ึนเพียงนั้น สนามแม่เหลก็เป็นผลท่ีเกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้ายิง่มาก

เท่าใด สนามแม่เหลก็จะยิง่เขม้ตามเพียงนั้น  สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMF) จึงเป็นผลของ

สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็ร่วมกนั  

๑.๔  สถานีฐานรับส่ง (Base Transceiver Station : BTS) ในเครือข่ายระบบส่ือสารเคล่ือนท่ีจะ

เป็นตวัผลิตคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  คล่ืนวิทย ุ(RF) เหล่าน้ีจะถูกใชใ้นการส่ือสญัญาณในระยะไกล  

เคร่ืองโทรศพัทมื์อถือกแ็ผค่ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเช่นเดียวกนั 

 ๑.๕  ความถ่ีของคล่ืนท่ีแผจ่ากแหล่งเหล่าน้ีเป็นตวักาํหนดลกัษณะสาํคญัของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า  

สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีแผจ่ากโทรศพัทมื์อถือจดัอยูใ่นช่วงค่อนไปทางดา้นความถ่ีตํ่าในผงั

สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าและพลงังานในตวัคล่ืนเหล่าน้ีมีไม่พอท่ีจะทาํลายพนัธะทางเคมีใหแ้ตก และ

จึงเรียกวา่เป็นรังสีชนิดไม่ก่อไอออน  (non-ionizing radiation) 

๑.๖  ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีแลว้มา อตัราการขยายตวัของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นไปอยา่งไม่เคยมี

มาก่อน ทาํใหเ้สาโทรศพัทเ์พ่ิมข้ึนเป็นประวติัการณ์เป็นจาํนวนถึง ๕๔๐,๐๐๐ เสาในอินเดีย และยงั

จะมีการติดตั้งเพ่ิมมากข้ึนๆทุกปีอีก 

๑.๗  การสมัผสัคล่ืนจากสถานีฐาน5:- 

 สถานีฐาน{เสา} โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีประกอบดว้ยอุปกรณ์เคร่ืองส่งวิทยพุร้อมดว้ยสายอากาศ

ติดตั้งบนยอดเสาเหลก็ อาจตั้งบนพ้ืนดินโดยลาํพงั หรือบนดาดฟ้า/หลงัคาตึกอาคาร สญัญาณวิทยุ

ถูกป้อนผา่นสายเคเบิลไฟฟ้าไปยงัสายอากาศแลว้ปล่อยคล่ืนวิทยอุอกไปครอบคลุมพ้ืนผวิดินรอบ

สถานีฐานเรียกวา่เซลล ์(cell)6 {เปรียบไดก้บัเสาไฟฟ้าส่องสวา่งตามทางหลวงหรือสนามแข่งกีฬา} 

                                                           
5 Base Stations ในวรรณกรรม จะพบคําท่ีใช้แทนกนัดงันี ้Mast หรือ Tower (เสาท่ีติดตัง้สายอากาศ) และ Antenna (สายอากาศ) 
6 สถานีฐานหรือเสาหนึ่งๆ จะสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ท่ีอยู่ภายในบริเวณพืน้ท่ีรอบๆเสา พืน้ท่ีดงักลา่วเรียกวา่หนึ่งเซลล์ (cell)  โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (mobile 

phone) จึงรู้จกัในอีกช่ือหนึ่งวา่ โทรศพัท์ระบบเซลลลูา่ร์ (cellular phone)  
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สายอากาศท่ีใชใ้นการส่ือสญัญาณกบัโทรศพัทมื์อถือมีหลายชนิด อาจเป็น ชนิดเซกเตอร์ท่ีมีรูปร่าง

เป็นแผน่ส่ีเหล่ียม (panel-shape sector antenna) {เป็นสายอากาศประเภทมีทิศทาง} หรืออาจเป็น

เสารูปแท่งตรงชนิดรอบทิศ (Omni-antenna)  ส่วนสายอากาศรูปจานกลม (Disk หรือ Dish 

antenna) จะใชใ้นการส่ือสารคล่ืนไมโครเวฟเช่ือมโยงระหวา่งสถานีฐานใกลเ้คียงกนัเป็นโครงข่าย

ทัว่ประเทศ  บางกรณีอาจใชเ้คเบิลใยแกว้นาํแสงเช่ืองโยงระหวา่งสถานีฐานแทนการใชจ้าน

ไมโครเวฟ  ระยะห่างระหวา่งสถานีฐานจะเป็นเท่าใดนั้นข้ึนกบับริเวณท่ีตั้ง และปริมาณการใช้

บริการในเซลลน์ั้น โดย อาจมีระยะห่างเพียงไม่ก่ีร้อยเมตรในเมืองขนาดใหญ่ ไปจนถึงหลาย

กิโลเมตรในเขตชนบทห่างไกล 

๑.๘ ชนิดของสถานีฐาน :- 

 สถานีฐานท่ีผูใ้หบ้ริการใชมี้หลายชนิดดว้ยกนัไดแ้ก่ ชนิดเซลลแ์มคโคร {ขนาดใหญ่} เซลล์

ไมโคร {ขนาดเลก็} และเซลลพิ์โก {ขนาดจ๋ิว} การจาํแนกชนิดต่างๆกเ็พ่ือตอบสนองเป้าประสงค์

การตั้งสถานีฐานนั้นๆ มิใช่เป็นเพราะขอ้จาํกดัทางเทคนิคอยา่งเช่น ขนาดกาํลงัส่งหรือความสูงของ

เสาอากาศ  ในอินเดียจะใชส้ถานีฐานชนิดแมคโครเซลลใ์นการสร้างโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

โดยมีเสาอากาศตั้งเหนือระดบัพ้ืนดินในระดบัสูงเพียงพอท่ีการแผก่ระจายลาํคล่ืนสู่รอบบริเวณ

ท่ีตั้งสถานีฐานไม่ถูกกีดกั้นบดบงั 

 สถานีฐานชนิดไมโครเซลล ์ใชเ้ป็นตวัเพ่ิมช่องสญัญาณวิทยใุนกรณีท่ีมีจาํนวนผูใ้ชสู้งมากๆ 

เช่น ตามนครใหญ่  ภายในตวัเมือง  เสาอากาศไมโครขนาดเลก็มกัจะติดตั้งตามเสาไฟฟ้าตามถนน 

หรือตามผนงักาํแพงนอกตวัตึกอาคาร  เสาอากาศไมโครเซลลใ์นทางเทคนิคไม่ต่างจากเสาอากาศ

แมคโครเซลลเ์พียงแต่มีความจุช่องสญัญาณ {กาํลงัส่ง}ท่ีนอ้ยกวา่ กาํลงัของเคร่ืองส่งในแต่ละ

สถานีฐานจะถูกออกแบบข้ึนตามปริมาณการใชภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีจะติดต่อกบัสถานี

ฐาน  หากพ้ืนท่ีบริการมีขนาดยิง่กวา้ง กาํลงัส่งยิง่ตอ้งสูงข้ึนตามขนาดของเซลล ์ ตามขอ้กาํหนด 
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{ในอินเดีย}กาํลงัสูงสุดของ เคร่ืองส่งสถานีฐานแมคโครเซลล ์ตอ้งมีขนาดไม่เกิน ๒๐ วตัต ์ สถานี

ฐานท่ีออกแบบใหร้องรับปริมาณการใชง้านไม่มาก จะมีเคร่ืองส่งเพียงตวัเดียว โดยกาํลงัคล่ืนท่ีแผ่

ออกจะคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่สถานีฐานท่ีตอ้งรองรับผูใ้ชจ้าํนวนมากจะมีเคร่ืองส่ง

หลายตวั กาํลงัคล่ืนท่ีแผอ่อกจะปรับตามปริมาณการใชบ้ริการในเวลานั้น โดยเคร่ืองส่งตวัหน่ึงจะ

แผค่ล่ืนเตม็กาํลงัอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ในขณะท่ีตวัอ่ืนๆจะปิดและเปิดใหก้าํลงัคล่ืนอยูใ่นระดบั

ไม่มากถึงระดบัสูงท่ีสุด  สถานีฐานชนิดไมโครเซลลม์กัจะมีกาํลงัส่งตํ่าเพียงในราว ๒-๓ วตัตแ์ละ

มกัมีจาํนวนท่ีติดตั้งใชอ้ยูน่อ้ยกวา่มาก เน่ืองจากพ้ืนท่ีบริการเลก็กวา่มาก {จึงไม่นิยมใช}้ 

๑.๙ ในการติดตั้งเสาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ผูใ้หบ้ริการตอ้งขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงาน SACFA 

กรมส่ือสารโทรคมนาคม หลงัจากผา่นการพิจารณาแลว้จาก กระทรวงกลาโหมและการท่าอากาศ

ยานวา่ลกัษณะการแผค่ล่ืนไม่รบกวนหรือเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงานของตนแต่อยา่งใด  

ปัจจุบนัในอินเดีย ยงัไม่มีขอ้จาํกดัตอ้งหา้มสาํหรับสถานท่ีตั้งเสาแต่อยา่งใด ทาํใหเ้กิดสภาพของ

เสาถูกติดตั้งยุง่เหยงิเตม็ไปทัว่ทั้งประเทศ  ทั้งยงัมีการขยายติดตั้งเสาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีราวดอกเห็ด

ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีประเทศพฒันาแลว้จะดาํเนินการกนั 

๑.๑๐ บริการโทรคมนาคมภาคพ้ืนดินเชิงพาณิชย ์ จดัแบ่งการแผค่ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าออกไดเ้ป็น ๒ 

กลุ่ม7 :- 

(๑)  การแผ่รังสีคลืน่จากสถานีฐาน ในโครงข่ายเคล่ือนท่ีระบบ GSM,  CDMA,  2G, 3G และ 

Wimax ซ่ึงใหบ้ริการส่ือสารขอ้มูลความเร็วสูง 

(๒) การแผ่รังสีคลืน่ของเคร่ืองโทรศัพท์มือถอื ซ่ึงในการส่ือสารและรับขอ้มูลความเร็วสูง ผูใ้ช้

จะถือโทรศพัทใ์กลก้บัลาํตวั 
                                                           
7การแผค่ล่ืน ๒ กลุม่ดงักลา่ว ตามนิยามตามประกาศ กสทช. เร่ือง”มาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพของมนษุย์จากการใช้เคร่ืองวิทยคุมนาคม” (๒๕๕๐) 

จะหมายถึงเคร่ืองวิทยคุมนาคมประเภท ๓.๓ และ ประเภท ๓.๑ ตามลําดบั 
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๑.๑๑ ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการสมัผสัถูกรังสีแม่เหลก็ไฟฟ้ามีดงัน้ี :- 

• ความถ่ี/ความยาวคล่ืนวิทยท่ีุใช ้

• กาํลงัของเคร่ืองส่งประจาํสถานีฐาน 

• ความหนาแน่นกาํลงัคล่ืนวิทยท่ีุแผอ่อกจากเสาอากาศ 

• ระยะเวลาการถูกคล่ืนวิทย ุและระยะห่างระหวา่งผูรั้บและเสาอากาศ 

• การสมัผสัคล่ืนท่ีแผอ่อกจากเสาอากาศอ่ืนๆซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 

• เคร่ืองขยายสญัญาณใหเ้ตม็กาํลงัเพ่ือเพ่ิมคุณภาพสญัญาณ ความแรงของสญัญาณ และ พ้ืนท่ี

รับสญัญาณใหไ้กลข้ึน  

• ระยะเวลา/ความถ่ีในการสมัผสัคล่ืนซํ้ าๆ 

• อาย ุขนาด และ ส่วนของร่างกายท่ีสมัผสัคล่ืน และ 

• อุณหภูมิ และ ความช้ืนอากาศ 

๑.๑๒ สืบเน่ืองจากการกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละความตอ้งการส่ือสารขอ้มูลเคล่ือนท่ีซ่ึงเพ่ิม

สูงข้ึนมาก ทาํใหจ้าํนวนเสาโทรศพัทท่ี์พบตามอาํเภอและตวัเมืองจึงเพ่ิมสูงข้ึนตามอยา่งรวดเร็ว 

รวมถึงเสาโทรศพัทร์ะบบ 3G ท่ีมีช่องความถ่ีซ่ึงกวา้งกวา่  นอกจากน้ี เน่ืองจากตน้ทุนของ

เทคโนโลยเีหล่าน้ียงัลดลงมาก จึงทาํใหก้ารมีและการใชเ้พิ่มสูงข้ึนเป็นอยา่งมาก ส่งผลใหร้ะดบั

การสมัผสัคล่ืนวิทยโุดยรวมของประชากรทั้งประเทศเพ่ิมสูงมากข้ึนอยา่งรวดเร็วมาก 

๑.๑๓ ปัจจุบนัปรากฏวา่มีผูฟ้้องคดีและเรีนกค่าเสียหายเป็นจาํนวนมาก ทั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็น

กลุ่ม โดยอา้งถึงผลกระทบต่อสุขภาพเน่ืองจากการสมัผสัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  จึงจาํเป็นท่ีตอ้งหา
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วิธีการอ่ืนๆดงัแนวทางปฏิบติัเป็นสากลท่ีดีท่ีสุดมาใชก้บัการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมระบบ

เคล่ือนท่ี ตลอดจนจดัทาํนโยบายแห่งชาติและขอ้แนะนาํเก่ียวกบัการแผค่ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าของเสา

ส่ือสารโทรคมนาคม 

๑.๑๔ วิธีการวดัคล่ืนวิทย ุ:- 

 อุปกรณ์เคร่ืองวดัความแรงสญัญาณคล่ืนวิทยมีุหลากหลาย และมีความแตกต่างกนัในขีด

ความสามารถทางเทคนิค อุปกรณ์ท่ีใชส้ะดวกและง่ายท่ีสุดจะเป็นเคร่ืองแบบมือถือใชว้ดัความ

หนาแน่นกาํลงัคล่ืนโดยตรง {หน่วย วตัตต่์อตารางเมตร}  อุปกรณ์อีกชนิดหน่ึงประกอบดว้ย

สายอากาศติดตั้งบนขาตั้งแลว้ต่อเขา้กบัเคร่ือง สเป็กตร้ัมอนาไลเซอร์ (spectrum analyzer) ซ่ึงจะวดั

ค่าความเขม้ของสญัญาณแลว้ส่งขอ้มูลไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะทาํการคาํนวณค่ารวมของรังสี

คล่ืนความถ่ีต่างๆท่ีมีอยูใ่นบริเวณรอบๆนั้นทั้งหมด โดยปกติทัว่ไป การวดัจะครอบคลุมคล่ืนใน

ยา่นความถ่ีระหวา่ง ๓๐ ถึง ๓๐๐๐ MHz จึงมีทั้งคล่ืนจากสถานีวิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ และ

สถานีฐานทั้งหมดในบริเวณนั้นรวมกนัเขา้ แต่กส็ามารถจะคาํนวณแยกค่าดงักล่าวออกตามสดัส่วน

ของแหล่งคล่ืนต่างๆได ้ ผูใ้หบ้ริการควรตอ้งคาํนวณ ระยะห่างนอ้ยท่ีสุดจากเสา8 (compliance 

distance) ในทุกทิศทุกทางตามขอ้กาํหนดเพ่ือไดซ่ึ้งขอบเขตพ้ืนท่ีรอบๆเสาซ่ึงระดบัคล่ืนในบริเวณ

ภายนอกขอบเขตดงักล่าว จะไม่สูงเกินกวา่ขีดจาํกดัท่ีกาํหนดไว ้

 

 

 
                                                           
8 หมายถึงระดบัทางใกล้ท่ีสดุจากเสาโทรศพัท์ท่ีระดบัการแผค่ล่ืนรังสีสอดคล้องตามขีดจํากดัสําหรับบคุคลทัว่ไป ซึง่หากลํา้เข้าไปใกล้เสามากกวา่นัน้ ก็จะ

สมัผสัถกูคล่ืนในระดบัท่ีสงูขึน้เกินกวา่ขีดจํากดัท่ีกําหนด 
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ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ 

๒.๑ การศึกษาวิจยัไดแ้สดงวา่ร่างกายมนุษย์เป็นระบบไฟฟ้าชีวภาพ  สัญญาณชีวะไฟฟ้าภายใน

คนจะทาํหน้าท่ีควบคุมหัวใจและสมอง การท่ีร่างกายสัมผสัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจากส่ิงแวดล้อม

รอบกายจึงสามารถเกิดปฏิกิริยากับกระบวนการทางชีวภาพพืน้ฐานภายในร่างกายคน และในบาง

กรณี อาจเป็นสาเหตทุาํให้เกิดความเจบ็ป่วยดังในรายงานการศึกษาต่าง  ๆ

๒.๒ การท่ีศีรษะอยูใ่กลก้บัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จะทาํใหศี้รษะกลายเป็นบริเวณเป้าการดูดซบั

พลงังานแม่เหลก็-ไฟฟ้าท่ีแผอ่อกจากระบบส่ือสารไร้สาย  คล่ืนสญัญาณจากอุปกรณ์ส่ือสารจึงไป

รบกวนคล่ืนท่ีสมองส่งไปควบคุมอวยัวะและส่วนต่างๆในร่างกายมนุษย ์เม่ือใชค้ล่ืนความถ่ีสูง 

{เช่น 900 MHz} เป็นตวัพาหะทาํการเขา้รหสัขอ้มูลซ่ึงมีลกัษณะเป็นสญัญาณคล่ืนความถ่ีตํ่ามาก 

{ไดแ้ก่สญัญาณ เสียง ขอ้ความ หรือภาพ}  ตามรายงานการศึกษาวิจัยต่างๆ คล่ืนสัญญาณหลงัจาก

การเข้ารหัส (modulated pulse) อาจส่งผลกระทบท่ีเป็นอันตรายต่อคนมากกว่าคล่ืนพาหะ (carrier) 

ซ่ึงปราศจากการเข้ารหัสข้อมลู (un-modulated)  

๒.๓ การส่ือสารโดยใช้คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นตัวนาํส่ือน้ัน จาํเป็นต้องอาศัยกระบวนการ

เข้ารหัส9เป็นองค์ประกอบสาํคัญ ซ่ึงเซลล์มนุษย์ เนือ้เย่ือ อวัยวะ และร่างกายแต่ละคนสามารถมี

ปฏิกริยาตอบสนองทางชีวภาพได้  โดยท่ีสญัญาณ{ เสียง ขอ้ความ หรือภาพ} ท่ีใชเ้ขา้รหสั จะมี

ลกัษณะการเปล่ียนแปลงเป็นจงัหวะ สญัญาณท่ีเขา้รหสัน้ีจึงอาจรบกวนการทาํงานตามปกติทาง

ชีวภาพของมนุษยแ์บบไม่เชิงเสน้ตรง10 (non-linear)ได ้

 

                                                           
9 กระบวนการ modulation นี ้หมายถึงการใช้คล่ืนวิทยคุวามถ่ีสงูเป็นพาหะในการนําพาคล่ืนความถ่ีต่ําท่ีมาจาก เสียง ภาพ หรือข้อมลู ท่ีจําเป็นต้องทํา

เช่นนี ้เน่ืองจากคล่ืนความถ่ีต่ําสามารถส่ือสารผา่นอากาศในเวลาช่วงสัน้ๆ ผิดกบัคล่ืนวิทยท่ีุส่ือสารในระยะไกลมากๆกระทัง่ไกลถึงดวงดวงดาวในอวกาศได้ 
10 หมายถึงวา่ความผิดปกติท่ีเกิดขึน้จะมากหรือน้อยไมไ่ด้เกิดขึน้เป็นอตัราเพ่ิมแบบเชิงเส้นตรงตามสดัสว่นของต้นเหต ุแตเ่กิดขึน้เป็นอตัราเพ่ิมแบบทวีคณู 
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๒.๔ ปัจจุบนัความห่วงใยนบัวนัจะมีเพ่ิมมากข้ึนต่อผลกระทบซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนั 

เน่ืองมาจากคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีแผก่ระจายรอบๆตวัประชาชน ส่ิงท่ีสร้างความกงัวลอยา่งยิง่ไดแ้ก่

คล่ืนท่ีแผจ่ากอุปกรณ์ประจาํท่ีในกิจการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อยา่งเช่น เสาอากาศของสถานีฐานท่ีใช้

เช่ือมโยงส่ือสารกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ทั้งน้ีเพราะเสาอากาศของสถานีฐานมีความแตกต่างจาก

โทรศพัทมื์อถือท่ีจะแผค่ล่ืนสญัญาณต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา อีกทั้งคล่ืนในบริเวณใกลเ้คียงกบัสถานี

ฐานยงัมีกาํลงัท่ีสูง ความเขม้ของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าจะลดค่าลงอยา่งมากในบริเวณท่ีห่างออกไป

จากท่ีตั้งเสาอากาศเน่ืองจากการลดทอนของกาํลงัคล่ืนเป็นอตัราระยะทางยกกาํลงัสอง  และ

เน่ืองจากการใชโ้ทรศพัทไ์ร้สายไดข้ยายตวัเพิ่มสูงข้ึนเป็นอยา่งมาก จึงเกิดความกงัวลในการแผรั่งสี

ของคล่ืนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนษยท่ี์เกิดข้ึนคร้ังแลว้คร้ังเล่าในสงัคม

ต่างๆ 

๒.๕ แนวทางการศึกษาในผลกระทบของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ามีอยูส่องดา้นคือ ศึกษาผลกระทบ

ทางชีวภาพ (bio effects)  และผลกระทบทางสุขภาพ (health effects) :- 

(๑) ผลกระทบทางชีวภาพไดแ้ก่การตอบสนองท่ีเกิดจากการกระตุน้หรือการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนในบรรยากาศ ท่ีสามารถวดัผลกระทบได ้โดยท่ีอาจจะไม่เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษย ์

(๒) ผลกระทบทางสุขภาพ ไดแ้ก่การเปล่ียนแปลงในมนุษยซ่ึ์งอาจจะส่งผลกระทบในระยะสั้น

หรือระยะยาวนานได ้ทาํใหเ้กิดแรงเครียดต่อระบบร่างกายมนุษยแ์ละอาจเป็นภยัต่อสุขภาพได ้

 การสมัผสัคล่ืนความถ่ีวิทยท่ีุอาจก่อเกิดผลกระทบทางชีวภาพมีความเป็นไปไดส้องทางท่ี

แตกต่างกนั ทางหน่ึงคือผลกระทบทางเชิงความร้อน (thermal effects) ท่ีเกิดจากการใช้

โทรศพัทมื์อถือใกลก้บัลาํตวั  อีกทางหน่ึงท่ีเป็นไปไดคื้อผลกระทบท่ีไม่ใช่เชิงความร้อน (non-

thermal effects) จากทั้งโทรศพัทมื์อถือและสถานีฐาน 
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ก) ผลกระทบทางความร้อน (Thermal Effects) :- 

ผลท่ีเกิดจากคล่ืนไมโครเวฟอนัหน่ึงคือการเกิดความร้อนในวตัถุไดอิเลคตริกท่ีไม่ใช่ส่ือนาํไฟฟ้า 

 (dielectric heating) ซ่ึงเม่ือวตัถุท่ีไม่เป็นส่ือไฟฟ้า (เช่น เน้ือเยือ่ส่ิงมีชีวิต) สมัผสักบัสนาม 

แม่เหลก็ไฟฟ้า เกิดขบวนการเหน่ียวนาํข้ึน เกิดเป็นโมเลกลุมีขั้วแม่เหลก็ (polar molecules) ท่ีหมุน

ตวัเสียดสีกนั ทาํใหเ้กิดพลงังานความร้อนในท่ีสุด  ส่วนใหญ่แลว้ผลกระทบทางความร้อนจึง

หมายถึงพลงังานความร้อนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการดูดซบัพลงังานคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  ในกรณีของ

ผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ พลงังานความร้อนจะเกิดข้ึนท่ีผวิศีรษะ ทาํใหอุ้ณหภูมิบริเวณนั้นสูงข้ึน

เลก็นอ้ยเพียงเศษส่วนของหน่ึงองศา  ความร้อนท่ีเพิ่มข้ึนนั้นร่างกายสามารถขจดัไดโ้ดยการเพ่ิม

ปริมาณเลือดท่ีไหลเวียนในสมองไปยงับริเวณใกลก้บัหูใหสู้งมากข้ึน อยา่งไรกต็าม แกว้ตาคนจะ

ไม่มีกลไกในการควบคุมอุณหภูมิเช่นน้ี ผลกระทบทางความร้อนจึงไดแ้ก่การทาํใหอุ้ณหภูมิ

ร่างกายเพ่ิมสูงข้ึน 

ข) ผลกระทบท่ีไม่ใช่ความร้อน (Non-Thermal Effects) :- 

ในกระบวนการส่ือสารบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี คล่ืนพาหะ {หมายถึงคล่ืนวิทย ุเช่นความถ่ี ๙๐๐ 

MHz} มีลกัษณะคล่ืนสญัญาณเปล่ียนแปลงเป็นจงัหวะดว้ยความถ่ีซ่ึงตํ่ากวา่ความถ่ีคล่ืนพาหะ  การ

ตอบสนองของระบบเซลลใ์นมนุษยต่์อผลกระทบท่ีไม่ไดเ้กิดจากความร้อนจะเกิดข้ึนเป็นปกติ

เสมือนวา่อุณหภูมิร่างกายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน  ผลกระทบท่ีไม่ไดเ้กิดจากความร้อนถือวา่เกิดจาก

กระบวนการเหน่ียวนาํทางแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนภายในเซลลต่์างๆของร่างกายมนุษย ์ซ่ึงน่าจะ

เป็นอนัตรายมากกวา่ผลกระทบท่ีเป็นความร้อน ผูซ่ึ้งสมัผสัคล่ืนในระดบัตํ่าเป็นประจาํจากเสา

โทรศพัทแ์ละผูท่ี้ใชโ้ทรศพัทมื์อถือเป็นประจาํต่างกล่าววา่รู้สึกไดถึ้งอาการหลายอยา่งโดยไม่รู้

สาเหตุในช่วงการใชแ้ละภายหลงัการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ  อาการมีตั้งแต่ รู้สึกเสียวแปลบและแสบ
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ร้อนท่ีบริเวณผวิศีรษะ อาการอ่อนเพลีย นอนไม่ค่อยหลบั  วิงเวียน  ขาดสมาธิ  เสียงดงัในหู  

ประสาทตอบสนองชา้ลง  ความจาํลดนอ้ยลง  ปวดศีรษะ  ระบบยอ่ยอาหารแปรปรวน  และหวัใจ

สัน่ระรัว ฯลฯ  ยงัมีการกล่าวถึงอนัตรายเน่ืองจากการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงหากถือแนบติดกบั

ศีรษะของผูใ้ช ้จะทาํใหศี้รษะของผูใ้ชดู้ดกลืนพลงังานคล่ืนท่ีแผอ่อกมาจากตวัโทรศพัทมื์อถือใน

สดัส่วนสูงสุดถึงร้อยละ ๕๐  

๒.๖ ปัจจุบนัยงัไม่อาจรู้อยา่งแน่ชดัในผลกระทบจากการสมัผสัคล่ืนเป็นระยะเวลายาวนานจาก

การใชเ้ทคโนโลยไีร้สายชนิดต่างๆ ซ่ึงรวมถึงโทรศพัทมื์อถือ และจากการท่ีทั้งลาํตวัมนุษยไ์ด้

สมัผสัคล่ืนท่ีแผจ่ากเสาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  การศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ยงัไม่สามารถยนืยนัใน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลกระทบ (cause-and-effect relationship)  การวิจยัยงัไม่อาจจะ

แยกอาการเหล่าน้ีออกจากการสมัผสัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเพียงอยา่งเดียว ฉะนั้นอาการขา้งตน้อาจมี

สาเหตุจากความเครียดดว้ยกไ็ด ้

๒.๗ กรรมการนกัวิทยาศาสตร์จากสภาวิจยัแพทยศาสตร์แห่งชาติ ไดช้ี้วา่เน่ืองจากอินเดียมี

ภูมิอากาศอยูใ่นเขตร้อน ประชากรมีดชันีมวลกายท่ีตํ่า โดยเฉล่ียคนอินเดียมีไขมนัร่างกายตํ่าเม่ือ

เทียบกบัประชากรในประเทศยโุรป อีกทั้งสภาพแวดลอ้มทัว่ไปในอินเดียกย็งัหนาแน่นไปดว้ย

คล่ืนวิทยใุนปริมาณสูง ประชากรอินเดียจึงน่าจะเส่ียงต่อผลกระทบซ่ึงเป็นอนัตรายจากการสมัผสั

คล่ืนความถ่ีวิทย ุ
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 ประเทศอุตสาหกรรมในปัจจุบนั ส่ิงท่ีแผก่ระจายอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีมากท่ีสุดคือคล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้า (EMR) หรือ สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMFs) ซ่ึงเกิดจากเทคโนโลยไีร้สายชนิดต่างๆ 

๓.๑ ส่ิงแวดลอ้มเกิดจากการหลอมรวมกนัของปัจจยัต่างๆ ทั้ง กายภาพ เคมี ชีวภาพ พฤติกรรม 

และเศรษฐกิจ-สงัคม รวมกนัเป็นหน่ึงเดียว  นบัวนัผูค้นจะตระหนกัรู้มากข้ึนถึงการแพร่กระจายไป

ทัว่ของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในบรรยากาศ  ทาํใหมี้การกาํหนดเป็นมลพิษลงในบญัชีมลพิษท่ีเพ่ิมข้ึน

ใหม่อีกประเภทหน่ึง เรียกวา่ มลภาวะไฟฟ้า (electro-pollution{electrosmog}) 

๓.๒ รายงานการศึกษาวิจยัช้ีวา่ ความแขง็แรงของประชากรนกอาจไดรั้บการคุกคาม  เน่ืองจาก

พบการเสียชีวิตของนกในบริเวณเสาโทรศพัทท่ี์สูงเกิน ๒๐๐ ฟุต อีกทั้งคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีแผ่

โดยเสาโทรศพัทอ์าจจะเป็นตน้เหตุในการสูญหายไปของผเีส้ือ ผึ้ง แมลง และนกกระจอก 

การศึกษาอีกหลายช้ิน ยงัไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ นกอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการสมัผสัคล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้า เน่ืองจากสูญเสียความสามารถการกาํหนดทิศทางท่ีจะบิน จนทาํใหฝ้งูนกพลดัหลง

และบินไปคนละทิศละทางกนั (เกวิน, คาเร็น และเจอราลด ์2000 [58]; จอริส และ เดิร์ค 2007 [83]; 

แอนดรูส์, 2007 [84])  อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการไดรั้บรู้วา่การศึกษาเหล่าน้ียงัไม่สามารถหา

ความสมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งผลกระทบจากการสมัผสัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ากบัอนัตรายต่อฝงูนกได ้ 

๓.๓ กระทรวงส่ิงแวดลอ้มและป่าไม ้(กองสตัวป่์า) ไดจ้ดัตั้งกรรมการข้ึนชุดหน่ึงเม่ือวนัท่ี ๓๐ 

สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ เพ่ือประเมินระดบัของผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของเสาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ภายในตวัเมือง ชานเมือง รวมทั้งพ้ืนท่ีชนบท/ป่าท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อประชากรนกและผึ้ง  อีก

ทั้งไดเ้สนอแนะมาตรการในการบรรเทาผลกระทบท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไ้ขปัญหา 
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๓.๔ เพ่ือติดตามตรวจสอบการการเพ่ิมข้ึนของระดบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า รัฐบาลจะพิจารณาจดัตั้ง

เครือข่ายตรวจสอบคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในบรรยากาศในแนวทางเดียวกนักบัเครือข่ายตรวจสอบ

คุณภาพอากาศแห่งชาติ  เครือข่ายตรวจสอบระดบัเสียงในอากาศ  สถานีตรวจอากาศ ฯลฯ กไ็ด ้
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หลกัฐานทางวทิยาศาสตร์และการวจิัย 

 องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 2010) [90] รายงานวา่ “เม่ือพิจารณาถึงคล่ืนท่ีแผอ่ยูใ่นระดบัตํ่า

มาก รวมถึงผลงานวิจยัท่ีรวบรวมได ้ปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีน่าเช่ือวา่ สญัญาณ

ความถ่ีวิทย ุ(RF) ระดบัตํ่าๆจากเสาโทรศพัทแ์ละโครงข่ายไร้สายจะส่งผลกระทบและเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ” 11 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่ือสญัญาณโดยส่งคล่ืนความถ่ีวิทยซ่ึุงเป็นสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 

และไม่เหมือนกบัคล่ืนรังสีชนิดท่ีทาํใหเ้กิดไอออ้น (ionizing radiation) เช่น รังสีเอก็ส์ หรือรังสี

แกมม่า จะไม่ทาํใหพ้นัธะทางเคมีแตกตวั หรือทาํใหพ้นัธะทางเคมีแตกตวัในร่างกายมนุษย ์

 อยา่งไรกต็าม มีผลวิจยัจาํนวนหน่ึงไดร้ายงานถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการสมัผสัคล่ืน

ความถ่ีวิทยแุละการเกิดความผดิปกติต่างๆในสุขภาพ ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ

เซลล ์ การเปล่ียนสภาพของเซลล ์ ดีเอน็เอ ระบบภูมิคุม้กนั ผลกระทบทางโฮโมน ระบบสืบพนัธ์ุ 

ระบบประสาท ระบบหวัใจ ตวักรองท่ีกั้นระหวา่งเลือดและสมอง  ทาํใหเ้กิดสเตรสโปรตีนข้ึน12 

ผวิหนงั ปัญหาการนอนหลบั ฯลฯ  โดยท่ีการวิจยัเหล่าน้ียงัมีจุดอ่อนในการออกแบบวิจยั อีกทั้ง

ขอ้มูลสถิติยงัขาดนยัสาํคญั ขอ้มูลจึงไม่ถือวา่เป็นขอ้สรุปท่ีปราศจากขอ้สงสยั 

๔.๑ กรรมการนกัวิทยาศาสตร์จากสภาวิจยัแพทยศาสตร์แห่งชาติ ไดอ้า้งอิงในงานวิจยัท่ีพบ

ผลกระทบซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพมนุษยด์งัต่อไปน้ี :- 

(๑) เคลียร่ี และพวก (1990a) [23] ทาํการทดลองเป็นระบบเก่ียวกบัการแพร่ขยายของเซลล ์(cell 

proliferation) และการเคล่ือนไหวของเซลล ์(cell kinetic) ภายใตก้ารส่งคล่ืนความถ่ีวิทยแุบบ 

                                                           
11 ตอ่มาภายหลงัได้มีการค้นพบผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายของคล่ืนแมเ่หลก็ไฟฟ้าจากโทรศพัท์มือถือ และจากเสาฯเพ่ิมมากขึน้และมีรายงานผลการวิจยัท่ี

แสดงผลกระทบฯเพ่ิมขึน้เป็นจํานวนมาก  องค์การอนามยัโลก จึงได้ประกาศเม่ือวนัท่ี  31  พฤษภาคม  ค.ศ. 2011 หลงัจากรายงานฉบบันีเ้พียงไมก่ี่เดือน

แล้ววา่  คล่ืนในย่านความถ่ีวิทย ุ(RF) ทัง้หมด (รวมทัง้คล่ืนท่ีใช้ในกิจการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และอปุกรณ์ส่ือสารไร้สาย) เป็นสารเส่ียงตอ่มะเร็งในมนษุย์ กลุม่ 

2B ตามนิยามของสถาบนัวิจยัมะเร็งระหวา่งประเทศ (International Agency for Research on Cancer, IARC)  
12 ปัจจยัท่ีกระตุ้นร่างกายให้สร้างสเตรสโปรตีนขึน้ ได้แก่ มีการติดเชือ้โรค อาการอกัเสบ มีการสมัผสักบัมลพิษตา่งๆ มีภาวะร่างกายขาดอาหารหรือนํา้ ฯลฯ 
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ต่อเน่ือง (continuous wave)13 โดยไดพ้บการแบ่งตวัของเซลลเ์พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วกวา่ปกติ อีกทั้ง

ทีมวิจยัยงัสามารถสงัเกตถึงการเพ่ิมจาํนวนเซลลลิ์มโฟไซต ์(Peripheral Lymphocyte) จากเลือด

ของมนุษยอ์ยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกนั (เคลียร่ี และพวก, 1990 b) [24] 

(๒) คล่ืนยา่นความถ่ีวิทยมีุผลในการลดการควบคุมการส่ือสารแกป็จงัชัน่แนลระหวา่งเซลล ์

(gap-junctional intercellular communication) ซ่ึงมีบทบาทสาํคญัในการควบคุมอตัราการแบ่งตวั

ของเซลล ์ การแบ่งตวัในช่วงพฒันาการ (differentiation) และการสมานแผล (เจียง, 1998) [46] 

(๓) คล่ืนยา่นความถ่ีวิทยมีุผลกระทบต่อคุณสมบติัของไอออนแชนเนล (ion channel) เช่น อตัรา

การสร้างแชนเนลโปรตีนลดตํ่าลง ความถ่ีในการเปิดแชนเนลแบบเด่ียวลดลง และอตัราแรปปิด

เบิอส์ไลคไ์ฟร่ิง (rapid burst-like firing) เพ่ิมสูงข้ึน (รีแพโคล่ี 1998) [44] มีรายงานพบวา่แคลเซ่ียม 

2+ ถูกปล่อยออกทางเยือ่หุม้เซลล ์(ดดัตา้ และพวก, 1984 [13]; บอวิน และพวก, 1975 [3]) ยงัมี

รายงานวา่ในสมองของหนูตวัอ่อนมีโปรตีนไคเนส ซี ชนิดพ่ึงพาแคลเซ่ียมมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน แสดง

วา่คล่ืนยา่นความถ่ีวิทยอุาจมีผลต่อเอม็ไซมใ์นเยือ่หุม้เซลลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการส่งสญัญาณของเซลล ์ 

การแพร่ขยายจาํนวนของเซลล ์และการแบ่งตวัในช่วงพฒันาการของเซลล ์(พอลราช และ เบฮาริ, 

2004) [70] 

(๔) คล่ืนยา่นความถ่ีวิทยมีุผลต่อพลวตัการเปล่ียนแปลงแบบคอนฟอร์เมชัน่เนลของโปรตีน

เบตา้-แลคโต-โกลบูลิน และมนัสามารถเร่งการเปล่ียนแปลงในภาวะดุลยภาพทั้งในกระบวนการ

โฟลด้ิงและกระบวนการอนัโฟลด้ิง  (บอร์และบอร์, 2000) [56] 

(๕) คล่ืนยา่นความถ่ีวิทยทุาํใหเ้กิดการซึมผา่นตวักรองท่ีกั้นระหวา่งเลือดและสมอง (blood brain 

                                                           
13 คล่ืนแบบตอ่เน่ือง คือคล่ืนรูปไซน์ (sine wave) เป็นคล่ืนความถ่ีเด่ียวๆ โดยปราศจากการเข้ารหสั (un-modulated) ซึง่ในข้อ ๒.๒ กลา่วไว้วา่จะสง่ผล

กระทบน้อยกวา่คล่ืนโทรศพัท์ท่ีได้เข้ารหสัสญัญาณเสียงหรือภาพท่ีต้องการจะส่ือสารกนั 
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barrier) ของสตัวท์ดลองเพ่ิมสูงข้ึน (อลัเบิร์ต, 1977 [7]; ออสกา้ร์และฮอกก้ินส์, 1977 [6]; ฟริทซ์

และพวก, 1997 [40], [41]) มีรายงานวา่ช่วงท่ีมีการใชโ้ทรศพัทมื์อถือจะทาํใหค้วามดนัโลหิตเพ่ิม

สูงข้ึน (บรอนและพวก, 1998) [47]  และยงัมีรายงานอีกวา่คล่ืนท่ีแผอ่อกจากโทรศพัทมื์อถือทาํให้

ศกัดาคล่ืนสมองประเภทชา้ (slow brain potential, SP) เกิดการลดลงเป็นอยา่งมาก ซ่ึงคล่ืนสมอง

ชนิดน้ีมีความสาํคญัอยา่งมากในขั้นตอนของการประมวลขอ้มูลเพ่ือเตรียมตวัใหพ้ร้อม หรือเตรียม

ตวัทาํกิจกรรมเพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ (เกเบรียล ์และพวก, 2000) [54] 

(๖) คล่ืนยา่นความถ่ีวิทยใุนระดบัความเขม้ตํ่ามีผลทาํใหดี้เอน็เอในเซลลส์มองและลูกอณัฑะ

ของหนูทดลองเกิดการเรียงตวักนัใหม่ (ซาร์คเกอร์ และพวก, 1994, 1996) [30], [34] 

(๗) พบการเพ่ิมข้ึนของเซลลก์ลายพนัธ์ุชนิดร้ายแรงถึงตายในลูกหนูท่ีเกิดจากหนู mice เพศผูท่ี้

ไดรั้บการฉายคล่ืน รวมทั้งตวัอสุจิมีสภาพผดิปกติ (เวอร์มา และพวก, 1976 [4]; เวอร์มาและทรา

บุเลห์, 1976 [5]; เกาด ์และพวก, 1982 [10])  แต่ผลดงักล่าวไม่พบในการทดลองในหนู rats (เบอร์

แมนและพวก, 1980)[10] และไม่พบในหนู mice สายพนัธ์ C3H (ซอร์นเดอร์ส และพวก, 1983, 

1988) [11], [18] 

(๘) ในขณะท่ีผลการวิจยัจาํนวนมากไดร้ายงานถึงการเบ่ียงเบนของโครโมโซมท่ีมีจาํนวนเพ่ิม

มากข้ึน (เหยาและไจลส์, 1970 [1]; เฉิน และพวก, 1974 [2]; การาช วโรห์แวค และพวก, 1991 

[25]; 1992 [26]; คาลิล และพวก, 1993 [28]; เมส์ และพวก, 1993 [27], 1995 [31a]; ทิส และพวก, 

2002 [26] นกัวิจยัอีกบางกลุ่มไม่พบผลกระทบดงักล่าว (เมลท์ส และพวก, 1987 [16]; เคอร์แบ

เกอร์ และพวก, 1990 [19])  นอกจากน้ีผลงานวิจยัหลายผลงานไดร้ายงานถึงการเพ่ิมข้ึนของจาํนวน

ไมโครนิวคลีไออนัเป็นตวัช้ีวดัโดยทางออ้มอีกตวัหน่ึงท่ีบ่งช้ีถึงการเกิดความบกพร่องข้ึนในดีเอน็

เอ (อานติเพนโค และโคเวชินโควา่, 1987 [17]; เมส์ และพวก, 1993 [27]; ไฮเดอร์ และพวก, 1994 

[31]; บาโลด, 1996 [37]; การาช วโรห์แวค, 1999 [49]) 
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(๙) โรบินเนต ์และพวก (1980)[8] ไดศึ้กษาพบวา่อตัราป่วยเป็นมะเร็งในเลือดและมะเร็งสมอง

เพ่ิมมากข้ึนในกลุ่มปฏิบติัการในกองทพัเรือสหรัฐฯท่ีทาํหนา้ท่ีซ่ึงตอ้งสมัผสัคล่ืนความถ่ีวิทย ุ (การ

ส่ือสารระบบไร้สายและระบบวิทย)ุ ในช่วงสงครามเกาหลี โดยการวิจยัไดติ้ดตามศึกษา 

บุคลากรกลุ่มน้ีถึงเกือบ ๒๐ ปี14  

(๑๐) การ์แลนด ์และพวก (1990) [21] ไดร้ายงานความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในกองทพัเรือ

สหรัฐฯท่ีป่วยเป็นมะเร็งเมด็เลือดขาวกบัการสมัผสักบัสนามแม่เหลก็ท่ีมีความเขม้สูง 

(๑๑) เกรสนั (1996) [35] ไดท้าํการศึกษาการเกิดมะเร็งในสมองในกลุ่มบุคลากรกองทพัอากาศ

สหรัฐฯ รายงานพบวา่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญักบัการสมัผสัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดท่ีไม่

ทาํใหเ้กิดไอออน (non-ionizing radiation) โดยเฉพาะคล่ืนไมโครเวฟ15  

(๑๒) โทมสั และพวก (1987) [15] รายงานวา่กลุ่มบุคคลเพศชายท่ีมีอาชีพทาํงานเก่ียวกบัทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ มีความเส่ียงต่อการเสียชีวิตดว้ยเน้ืองอกในสมองเพ่ิมข้ึน 

(๑๓) ไทน์ส และพวก (1996) [33] รายงานพบกลุ่มพนกังานวิทยแุละโทรเลขเพศหญิงมีอตัรา

ความเส่ียงเป็นมะเร็งเตา้นมเพ่ิมข้ึน 

(๑๔) วิจยัพบสถิติผูเ้สียชีวิตดว้ยมะเร็งโลหิตขาวท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้สาส่งวิทยกุระจายเสียง

กาํลงัส่งสูงเสาหน่ึงท่ีตั้งในรอบนอกกรุงโรมมีอตัราท่ีสูงมากกวา่ปกติ (ไมเคิลโลซซิ และพวก 

1998) [45] 

 (๑๕) มีรายงานในกลุ่มตาํรวจจราจรท่ีใชเ้คร่ืองส่ือสารวิทยรุะบบไมโครเวฟพบการป่วยเป็น

โรคมะเร็งในอณัฑะถึง ๖ รายดว้ยกนั (เดวีสและมอสโตฟี, 1993) [29]   

                                                           
14 สาเหตท่ีุต้องใช้เวลาติดตามศกึษานานเช่นนี ้ก็เน่ืองจากมะเร็งจะตรวจพบได้ต้องใช้เวลานบัสิบๆปีขึน้ไปภายหลงัจากการเร่ิมเกิดมะเร็งขึน้ในร่างกาย 
15 เป็นย่านความถ่ีเดียวกนักบัท่ีใช้ในอปุกรณ์ส่ือสารไร้สายตา่งๆรวมถึงโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
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(๑๖) เฮส์และพวก (1990) [20] ยงัไดพ้บกลุ่มบุคลากรในกองทพัท่ีแจง้วา่เคยปฏิบติังานท่ีใช้

คล่ืนวิทยแุละคล่ืนไมโครเวฟป่วยเป็นโรคมะเร็งในอณัฑะในอตัราเส่ียงท่ีมากเกินกวา่ปกติ 

(๑๗) สถาบนัวิจยัคาโรลินสกา้ในกรุงสตอกโฮลม์ รายงานวา่กลุ่มผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือนานกวา่ 

๑๐ ปีข้ึนไป มีความเส่ียงต่อการเกิดเน้ืองอกบริเวณเสน้ประสาทในหู (acoustic neuroma) เพ่ิมข้ึน 

(EIRIS, 2005) [76] 

(๑๘) เลนนาร์ท และพวก16  (2001, 2005, 2006, 2007 และ 2009) [63], [74], [78], [79], [87] ได้

ทาํการศึกษาดา้นระบาดวิทยาและ การศึกษาแบบเคส-คอนโทรล (case-control study) เป็นจาํนวน

หลายโครงการในเร่ืองการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นเวลานานกวา่ ๑๐ ปีข้ึนไป คณะวิจยัพบวา่ผูใ้ช้

กลุ่มดงักล่าว มีความเส่ียงต่อการเป็นเน้ืองอกประสาทในหู และมะเร็งไกลโอม่า (glioma)ในสมอง

เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัอยา่งคงเสน้คงวา  ความเส่ียงเกิดมากท่ีสุดในกลุ่มท่ีมกัใชใ้กลหู้ขา้ง

เดียวกนัเป็นประจาํ (ipsilateral) คณะฯรายงานวา่ยงัจาํเป็นตอ้งติดตามศึกษากลุ่มผูใ้ช้

โทรศพัทมื์อถือนานกวา่ ๑๐ ปีกกลุ่มน้ีต่อไปอีก รวมทั้งประเดน็ความเส่ียงการเกิดเน้ืองอกในสมอง

ชนิดอ่ืนๆกย็งัไม่สามารถตดัท้ิงไปได ้

(๑๙) โกลโดนิ (1990) [22] ทาํการเจาะและวิเคราะห์เลือดของเจา้หนา้ท่ีควบคุมการจราจรทาง

อากาศเพศชาย ๒๕ คนซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยูไ่ม่ห่างจากแหล่งคล่ืนไมโครเวฟ โดยเปรียบเทียบกบั

กลุ่มช่างอิเลก็ทรอนิกส์ พบวา่ พนกังานกลุ่มแรกท่ีจาํเป็นตอ้งสมัผสัคล่ืนจากเรดาร์ มีปริมาณทั้ง

เมด็เลือดขาว (Leukocyte) และเมด็เลือดแดงในระดบัท่ีตํ่ากวา่กลุ่มหลงัเป็นอยา่งมาก 

(๒๐) จากการตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจในกลุ่มคนงานท่ีตอ้งสมัผสักบัสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าพบวา่มี 

                                                           
16 ผลการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง ได้พบอตัราเส่ียงในมะเร็งในผู้ใช้โทรศพัท์มากและเป็นเวลานานอย่างมีนยัสําคญั จึงเป็นหลกัฐานและเหตผุลสําคญัอนัหนึ่งท่ี

คณะทํางาน IARC ตดัสินใจจดัให้คล่ืนวิทยเุป็นสารเส่ียงตอ่มะเร็งในคน กลุม่ ๒ บี เม่ือวนัท่ี  ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๑ 
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ความผดิปกติสูงเป็นจาํนวนมากเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีไม่ไดส้มัผสั (บอร์ทคีวิทส์ และพวก, 

1997) [42] 

(๒๑) สนามแม่เหลก็ไฟฟ้ายงัสามารถกระตุน้ปฏิกิริยาตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนัในมนุษย์

เหมือนกบัการท่ีไดรั้บแรงเคน้ทางความร้อน (โอพีเอชเอ, 2003) [67]  ทั้งน้ีผลกระทบในทางร้ายต่อ

ระบบภูมิคุม้กนัเป็นเหตุทาํใหเ้กิดการติดเช้ือจนกระทัง่เกิดโรคมะเร็งข้ึนได ้(อาร์เอสซี, 1999) [48] 

(๒๒)  การศึกษาท่ียงัไม่อาจสรุปผลอยา่งแน่ชดัไดช้ี้วา่ คล่ืนไฟฟ้าสมองภายใตอิ้ทธิพลคล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้าอาจทาํใหก้ารซึมผา่นผนงักั้นระหวา่งเลือดและสมองเกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆข้ึน

ได ้โดยการปลดปล่อยสารส่ือประสาท (neurotransmitter) การหลัง่สารเมลาโทนิน และสารเอน็

โดธีเล่ียมในจอภาพตา ม่านตา และกระจกตาสตัวท์ดลอง (โอพีเฮชเอ, 2003) [67] ผลกระทบต่อ

ระบบประสาททั้งพฤติกรรมและการเรียนรู้ (เฮอร์มานน์และฮอสมานน,์ 1997) [39] เคมีระบบ

ประสาท (มอสเสทและคณะ, 2001) [62] และการเปล่ียนแปลงของระบบประสาท (บีสนั และ 

เซมม,์ 2002) [66] ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสตัวท์ดลอง (แฮมบลิน และ วูด๊, 2004 [72], 

และ แทดเทอร์ซอลล ์และพวก, 2001 [59]) 

(๒๓) โควอลคชุ์ค และพวก (1983) [12] รายงานถึงภาวะเจริญพนัธ์ุลดลงในหนูเพศผูท่ี้ไดรั้บรังสี

คล่ืนวิทยนุาน ๓๐ นาที ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัราการตั้งครรภท่ี์ลดนอ้ยลง ในทางตรงกนัขา้ม บีเช่ย ์

และพวก (1986) [14] และ ดาสดาไซ และพวก(1999) [50] ไม่พบตวัอสุจิมีจาํนวนลดลง อีกทั้งไม่

พบความแตกต่างในสณัฐานอสุจิของหนูทดลองท่ีไดรั้บคล่ืนจากเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือ   อยา่งไรก็

ตาม ดาสแดก็และพวก (1999) [50], [51] ในการตรวจเน้ือเยือ่ลูกอณัฑะของหนู พบวา่มีการ

เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมาก ทั้งยงัพบวา่อุณหภูมิในช่องทวารหนกักไ็ดเ้พ่ิมสูงข้ึนอีกดว้ย 

(๒๔) จากการวิเคราะห์นํ้ าอสุจิของบุคคลากรทางทหารท่ีอาจไดรั้บคล่ืนวิทยใุนการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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ไดพ้บวา่ตวัอสุจิมีจาํนวนลดลงเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดรั้บคล่ืน (ดานุเลสคู และเพ่ือน, 

1996 [36]; เวยแ์อนดต์ และพวก, 1996 [32]; สแชรดเดอร์ และพวก, 1998 [43]) การศึกษายงัพบ

ความแตกต่างในคุณภาพของนํ้ าอสุจิและระดบัโฮโมนในกลุ่มพนกังานท่ีรับรังสีคล่ืนวิทยจุากเตา

ความร้อนพลงังานไดอิเลก็ทริก  (เกรจิวสค ์และพวก, 2000) [53] 

๔.๒ การศึกษาวจิยัที่รายงานในผลกระทบของเสาโทรศัพท์เคลือ่นที ่ 

(๒๕) ซานตินิ และพวก (2002) [65] ทาํการศึกษาวิจยักลุ่มประชากรในกรุงปารีสท่ีอาศยัอยูใ่กล ้

สถานีฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในรัศมี ๓๐๐ เมตร พบวา่ไดรั้บผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆอยา่งมี

นยัสาํคญั โดยเฉพาะอาการซึมเศร้า อ่อนเพลีย นอนไม่หลบั และขาดสมาธิ 

(๒๖) องคก์รวิจยัวิทยาศาสตร์ประยกุตแ์ห่งเนเธอร์แลนด ์ (ทีเอน็โอ, 2003) ไดวิ้จยัเก่ียวกบั

ผลกระทบต่อสุขภาวะและการทาํงานของสมองส่วนการรับรู้เน่ืองจากการสมัผสัคล่ืนวิทยท่ีุใชใ้น

ระบบส่ือสารทัว่โลก โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาและท่ีไม่มีปัญหา พบวา่

การแผค่ล่ืนจากเสาระบบ ๓Gไดส่้งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อสุขภาวะ ไดแ้ก่ อาการปวดศีรษะ 

กลา้มเน้ือปวด/ลา้ วิงเวียน ฯลฯ โดยผูท่ี้มีรายช่ือในโครงการ “ไวต่อคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า” (‘electro-

sensitive’)17 ในเนเธอร์แลนด ์พบวา่เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีสาํคญัหลายประการมากกวา่อีก

กลุ่มซ่ึงกไ็ดรั้บผลกระทบเช่นกนั 

(๒๗) ประเทศสเปน : โอเบอร์เฟลด ์เกิอร์ด และพวก (2004) [71] รายงานวา่พบผลกระทบต่อ

สุขภาพอยา่งมีนยัสาํคญัในกลุ่มผูอ้าศยัใกลก้บัสถานีฐานระบบจีเอสเอม็จาํนวน ๒ สถานี อาการท่ี

พบวา่มีความสมัพนัธ์สูงสุดกบัการอยูใ่กลก้บัสถานีฐานมีอาการท่ีปรากฏ ๕ อาการคือ อาการ

ซึมเศร้า อ่อนเพลีย นอนไม่หลบั ขาดสมาธิ และปัญหาเก่ียวกบัหวัใจ 

                                                           
17 อีกคําหนึ่งสําหรับอาการ ไว หรือ แพ้ คล่ืนท่ีมกัพบในวรรณกรรมคือ Electro-hypersensitivity Syndrome (EHS)  
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(๒๘) ประเทศอิสราเอล : รอนน่ี โวลฟ์ และ แดนน่ี โวลฟ์ (2004) [69] ทาํการศึกษาวิจยัโดยอาศยั

ประวติัในเวชระเบียนคนไขท่ี้อยูอ่าศยัภายในระยะห่าง ๓๕๐ เมตรจากเสาฯท่ีไดติ้ดตั้งมาเป็น

เวลานาน พบวา่มีผูป่้วยเป็นมะเร็งเพ่ิมข้ึนมากเป็นจาํนวนถึง ๔ เท่าของอตัราโดยเฉล่ียของ

ประชากรอิสราเอลทั้งประเทศ รายงานยงัพบวา่ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีเป็นมะเร็งในอตัราเพ่ิมข้ึนมาก

เป็นจาํนวนถึง ๑๐ เท่าตวัเม่ือเทียบกบัประชากรท่ีอาศยัไกลออกไปจากเสาดงักล่าว  

(๒๙) ในเยอรมนั (พฤศจิกายน ๒๐๐๔) : จากการสาํรวจประวติัคนไข ้๑๐๐๐ รายในช่วงปีค.ศ. 

๑๙๙๔ จนถึง ๒๐๐๔ คณะวิจยัรายงานวา่ ในหมู่คนไขท่ี้อาศยัตลอดช่วง ๑๐ ปีดงักล่าวในบา้นท่ี

ห่างภายใน ๔๐๐ เมตรวดัจากท่ีตั้งเสาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีซ่ึงถูกตั้งข้ึนในปี ๑๙๙๓ กรณีคนไขท่ี้เป็น

มะเร็งใหม่พบวา่มีสดัส่วนท่ีสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มคนไขท่ี้อาศยัห่าง

ออกไป โดยท่ีเร่ิมตรวจพบกรณีเป็นโรคมะเร็งดงักล่าวโดยเฉล่ียตั้งแต่ ๘ ปีก่อนหนา้น้ีแลว้ 

(๓๐) ประเทศออสเตรีย 2005 : ทาํการทดลองกบัคนท่ีไวต่อคล่ืน (electro sensitive) ประกอบดว้ย

ชาย ๓ คนและหญิง ๙ คน โดยเปิดและปิดเคร่ืองส่งสถานีฐานเป็นช่วงๆ พบวา่ทุกๆคนเกิดอาการ

หน่ึงหรือหลายอาการ เช่นเสียงดงัในศีรษะ {เสียงดงัในหู} หวัใจเตน้ไม่เป็นจงัหวะ รู้สึกไม่ค่อย

สบาย อาการมึนงง กระสบักระส่าย หายใจไม่ทนั ปัญหาทางหลอดลมหายใจ ฯลฯ การวิจยัคร้ังน้ี

ช้ีใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ภายในระยะ ๘๐ เมตรจากแหล่งกาํเนิดคล่ืน จะส่งผลใหค้ล่ืนไฟฟ้า

สมองมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 คณะกรรมการตระหนกัวา่ ปัจจุบนัผลวิจยัในหอ้งทดลองส่วนใหญ่แลว้ยงัไม่อาจช้ีถึง

ความสมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งการเกิดมะเร็งและการรับคล่ืนความถ่ีวิทยไุด้18 ทั้งน้ีหลกัฐานทาง

                                                           
18 เหตผุลสําคญัคือข้อมลูมะเร็งยงัมีไมม่ากพอในปัจจบุนั เน่ืองจากหลงัจากท่ีเร่ิมเกิดเป็นโรคมะเร็งขึน้ไมว่า่จะเกิดจากปัจจยัใดเป็นต้นเหตกุ็ตามจนกระทัง่

ตรวจวินิจฉยัพบเนือ้ร้ายมะเร็ง มกัต้องใช้เวลานานนบัสิบๆปี ทางแพทย์เรียกวา่ มะเร็งมี Latency สงูหรือใช้เวลานาน ตวัอย่างได้แก่ การสบูบหุร่ี หรือการ

สมัผสัรังสีปรมาณ ูซึง่มีประชากรท่ีรอดพ้นการตายทนัทีจากระเบิดท่ีเกาะฮิโรชิมา่ กวา่จะพบวา่เป็นโรคมะเร็งเป็นจํานวนมากในเวลาตอ่มาก็ เม่ือผา่นไปถึง 
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วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัผลกระทบทางชีวภาพ และผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายกมี็จาํนวนเพ่ิมข้ึนเร่ือย  ๆ

เช่น ทาํให ้ดีเอน็เอในเซลลเ์รียงตวัใหม่ หรือ โครโมโซมเกิดความเสียหาย (ซาร์กา้ร์ และพวก, 

1997 [38]; ซาร์กา้ร์ และเซลวาร์เมอร์ธ่ี, 2001 [60]) ดงันั้นถึงแมว้า่ยงัไม่อาจพิสูจน์ไดอ้ยา่งแน่ชดัวา่

คล่ืนวิทยจุะส่งผลกระทบทางชีวภาพมนุษย ์เน่ืองจากปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อการรับคล่ืนรังสีนั้น มี

ดว้ยกนัเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงทั้งหมดยงัมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งซบัซอ้นอีกไดแ้ก่ มวล รูปร่าง และ

ขนาดของร่างกาย (ตลอดจน อาย ุเพศ ระดบัการสมัผสักบัคล่ืน ฉนวนร่างกายป้องกนัการสมัผสักบั

คล่ืนฯลฯ) ตลอดจนเง่ือนไขสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆอีกต่างหาก  (อุณหภูมิ ความเร็วลม อากาศช้ืน)  

๔.๓ การศึกษาวจิยัในประเทศอนิเดยี :- 

(๑) สภาวิจยัแพทยศาสตร์แห่งชาติ ไดใ้หก้าร สนบัสนุนแก่ ศ.จ. เจ เบฮาริ แห่งภาควิชา

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเจวาฮาร์ลาล กรุงนิวเดลีในโครงการวิจยัเร่ือง “ผลกระทบ

ของรังสีคล่ืนไมโครเวฟต่อระบบสืบพนัธ์ในหนูเพศผู”้  (ค.ศ. ๒๐๐๕-๒๐๐๘) ผลการศึกษาพบวา่

ระบบสืบพนัธ์มีสภาวะความเครียดออกซิเดชนั19 และสงัเกตไดถึ้งปฏิกิริยาของเอน็ไซมซี์เอที 

(CAT activity) ในระดบัสูงข้ึน ผลท่ีไดแ้สดงวา่การไดรั้บรังสีไมโครเวฟอยา่งต่อเน่ืองทาํใหเ้ซลล์

อสุจิเกิดการแตกขาดในสายของดีเอน็เอทั้งคู่ (double strand DNA break)20 การศึกษาน้ีแสดงให้

เห็นวา่คล่ืนไมโครเวฟส่งผลทาํใหจ้าํนวนตวัอสุจิและนํ้ าหนกัของอณัฑะของหนูลดลง 

(๒) ในเร่ืองผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สภาวิจยัแพทยศาสตร์แห่งชาติเพ่ิง

จะริเร่ิม (ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๐) ทาํโครงการวิจยัเพ่ือศึกษาวา่การใชโ้ทรศพัทมื์อถือทาํให้

เกิดความผดิปกติทางระบบประสาทและระบบสืบพนัธ์หรือไม่  นอกจากน้ีจะทาํการวดัตวัแปร

                                                                                                                                                                                                              
๔๐ ปี ฯลฯ ดงันัน้ หากคล่ืนวิทยเุป็นเหตนํุาไปสูม่ะเร็ง จํานวนผู้ป่วยท่ีแท้จริงจึงยงัไมอ่าจรับรู้กนัได้  เน่ืองจากการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีความแพร่หลายอย่าง

มากก็เพียงประมาณสิบกวา่ปี และการใช้ WiFi อินเตอร์เน็ต และข้อมลูความเร็วสงูไร้สายเพ่ิงเกิดขึน้มาเพียงไมก่ี่ปีนีเ้อง 
19 หมายถึงภาวะท่ีเกิดอนมุลูอิสระมากเกินไป 
20 การแตกขาดในสายของดีเอน็เอทัง้คู ่หมายถึงเซลล์มีความชํารุดและกลายพนัธ์เป็นเซลล์มะเร็งตอ่ไปถ้าหากขาดการซอ่มแซมอย่างถกูต้อง 
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ต่างๆ ไดแ้ก่ค่าอตัราการดูดกลืนจาํเพาะ (SAR) ของโทรศพัทมื์อถือแต่ละรุ่น และ ความหนาแน่น

กาํลงัคล่ืน ความยาวคล่ืน และความถ่ีของคล่ืนวิทยท่ีุแผจ่ากเสาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  เพ่ือทาํการ

วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณสมบติัทางกายภาพของคล่ืนวิทยเุหล่าน้ี กบัขอ้มูลผูป่้วยท่ีมา

ทาํการรักษาพยาบาลและผลการตรวจวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ 

(๓) การศึกษาโดยมหาวิทยาลยักรูู นานคั เดฟ ในแอมริตซ่าร์ ไดพ้บความสมัพนัธ์ระหวา่งการใช้

โทรศพัทมื์อถือ (ไดส้มัผสัคล่ืนความถ่ีวิทย)ุ และความเสียหายของดีเอน็เอและโครโมโซมในเมด็

เลือดขาวของผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงอาจมีผลระยะยาวต่อการเกิดเน้ืองอกและ/หรือการ

เปล่ียนแปลงทางอาย ุ(คานธิ และ เอนิตา, 2007) [80] การศึกษาวิจยัยงัไดพ้บวา่การรับคล่ืนวิทยมีุ

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในทางสรีรวิทยา ทางประสาท การเรียนรู้ และการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม (คานธิ และพวก, 2005) [75] 

(๔) จากการศึกษาวิจยัของไกเมอร์ จนัดิการ์ห (พานดา และพวก, 2010) [89] มีขอ้เสนอแนะ

หลกัเกณฑใ์นการปล่อยคล่ืนรังสีซ่ึงเป็นอนัตรายจากโทรศพัทมื์อถือดงัน้ี 

• ไม่ควรใชโ้ทรศพัทมื์อถือต่อเน่ืองเกินกวา่วนัละหน่ึงชัว่โมง 

• ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้จาํเป็นตอ้งใชเ้ป็นเวลานานแลว้ ควรตอ้งใชเ้ทคโนโลยี

แฮนดฟ์รี ซ่ึงรวมถึงการใชส้ายเสียบหูฟัง และ บลูทูธ การท่ีโทรศพัทอ์ยูห่่างออกไปจากหู 

ทาํใหหู้และสมองสามารถหลีกเล่ียงท่ีจะไดรั้บคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีเป็นอนัตรายโดยตรงให้

นอ้ยลง 

• ประชาชนควรหลีกเล่ียงการพดูคุยกนัทางโทรศพัทมื์อถือเป็นเวลานานๆเท่าท่ีจะทาํได ้

๔.๔ เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงในกรณีศึกษาทั้งหมดขา้งตน้อยูใ่นตอนทา้ยของรายงานน้ี   
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ขดีจํากดัการแผ่คลืน่จากสถานีฐานโทรศัพท์เคลือ่นที ่

 คณะกรรมการสากลป้องกนัรังสีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการแตกตวัของไอออ้น (International 

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ช่ือยอ่ ICNIRP) คือองคก์ารวิทยาศาสตร์

อิสระระหวา่งประเทศซ่ึงทาํหนา้ท่ีกาํหนดแนวทางและใหค้าํแนะนาํในเร่ืองอนัตรายต่อสุขภาพท่ี

เกิดจากคล่ืนรังสีท่ีไม่ก่อการแตกตวัของไอออ้น  ICNIRP ไดเ้ผยแพร่แนวทางขอ้กาํหนดการจาํกดั

รังสีของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการแตกตวัของไอออ้น ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลกได้

สนบัสนุนแนวทางดงักล่าว ในความถ่ียา่นต่างๆจนสูงสุดถึง ๓๐๐ GHz  

๕.๑ ประเทศอินเดียไดป้ระกาศใชข้อ้กาํหนดการจาํกดัรังสีของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าใน

ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมตามท่ี ICNIRP แนะนาํดงัต่อไปน้ี 

ประเภทกลุ่มผู ้

ถูกรังสีคล่ืน 

ยา่นความถ่ีคล่ืน ความเขม้สนาม 

ไฟฟ้า (V/m) 

ความเขม้สนาม 

แม่เหลก็ (A/m) 

ความหนาแน่น

กาํลงัคล่ืน(W/m2 ) 

ประชาชนทัว่ไป 400-2000 MHz 1.375f ½ 0.0037f ½ f/200 

2-300 GHz 61 0.16 10 

 มาตรฐานความปลอดภยัท่ีใชอ้ยูข่า้งตน้ถูกกาํหนดบนพ้ืนฐานของการจาํกัดเพดาน

ผลกระทบเชิงความร้อน (ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึน้)เพียงเท่าน้ัน ไม่ไดป้้องกนัผลกระทบท่ีไม่ใช่เชิง

ความร้อน (non-thermal) เน่ืองจากการรับคล่ืน (ท่ีมีความเข้มตํา่กว่ามาตรฐาน) ซ่ึงการศึกษาวิจัยท่ี

กล่าวมาในรายงานนีชี้ใ้ห้เห็นว่ามีผลกระทบทางชีวภาพได้  ดงันั้น มาตรฐานขดีจาํกดัในปัจจุบัน

ของ ICNIRP/FCC21  จงึไม่เพยีงพอในการป้องกนัภยัทางสาธารณสุข จงึจาํเป็นต้องทําการ

ทบทวนและพจิารณากนัใหม่ 

                                                           
21 FCC (Federal Communication Commission)  ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลกิจการส่ือสารโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐฯ เทียบเท่า กสทช.ของไทย 



29 
 

๕.๒ บางประเทศในโลกไดก้าํหนดระดบัการแผค่ล่ืนรังสีของตนเองโดยคาํนึงถึงปัจจยั 

ส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวภาพของมนุษย ์โดยไดก้าํหนดมาตรฐานการรับรังสีของตน

ข้ึนใหม่ท่ีกาํหนดขีดจาํกดัการแผค่ล่ืนใหมี้ความเขม้ท่ีตํ่ากวา่ท่ี  ICNIRP/FCC กาํหนด ทั้งน้ีเพ่ือ

ป้องกนัประชาชนท่ีอาศยัอยูร่อบๆบริเวณสถานีฐานและป้องกนัอนัตรายของผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ  

แนวทางใหม่เหล่านั้นกาํหนดความเข้มของคลืน่ให้มีระดบัตํา่กว่าข้อกาํหนดที่เสนอโดยสถาบัน

วศิวกรไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ (IEEE) ในสหรัฐฯ และมาตรฐาน ICNIRP ถงึหลายร้อย หรือ 

หลายพนัเท่า  ขีดจาํกดัการแผค่ล่ืนในช่วงความถ่ีวิทย ุ(RF) ท่ีใชส้าํหรับบริการโทรศพัทมื์อถือ

ในช่วงระหวา่ง ๙๐๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz ในบางประเทศ รวมทั้งในประเทศท่ีไดล้ดค่าขีดจาํกดั

ใหมี้ความเขม้นอ้ยลง มีรายละเอียดดงัตวัอยา่งในตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ ๑ ขีดจํากดัระดบัการแผ่คลืน่สากล 

ขดีจาํกดัสากลของระดบัการแผ่คลืน่สําหรับคลืน่วทิยุ (1800 MHz)22 

12 W/m2 สหรัฐฯ, แคนาดา และญ่ีปุ่น 

9.2 W/m2 ขอ้แนะนาํ (ปี 1998) ของ ICNIRP และ สหภาพยโุรป – ใชใ้นอินเดีย 

9 W/m2 ขีดจาํกดัของคล่ืนใน ออสเตรเลีย 

2.4 W/m2 ขีดจาํกดัของคล่ืนใน เบลเยีย่ม 

1.0 W/m2 ขีดจาํกดัของคล่ืนใน อิตาลี, อิสราเอล 

0.5 W/m2 ขีดจาํกดัของคล่ืนใน กรุงโอ๊คแลนด ์นิวซีแลนด ์

0.45 W/m2 ขีดจาํกดัของคล่ืนใน กรุงลกัเซมเบิร์ก 

0.4 W/m2 ขีดจาํกดัของคล่ืนใน จีน 

0.2 W/m2 ขีดจาํกดัของคล่ืนใน รัสเซีย (ตั้งแต่ปี 1970), บูลกาเรีย 

                                                           
22 ในตาราง หน่วย W/m2  คือวตัต์ตอ่ตารางเมตร หมายถึงคา่ความหนาแน่นกําลงัคล่ืนท่ีวดัได้ในบรรยากาศซึง่แผจ่ากแหลง่กําเนิดท่ีอยู่ในพืน้ท่ีนัน้ๆ 
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0.1 W/m2 ขีดจาํกดัของคล่ืนใน โปแลนด,์ กรุงปารีส และ ฮงัการ่ี 

0.1 W/m2 ขีดจาํกดัของคล่ืนในพ้ืนท่ีเส่ียงใน อิตาลี 

0.095 W/m2 ขีดจาํกดัของคล่ืนใน สวิสเซอร์แลนด,์ อิตาลี 

0.09 W/m2 ECOLOG23 ปี 1998 (เยอรมนั) แนะนาํเฉพาะเพ่ือการป้องกนัไวก่้อน 

0.001 W/m2 ขีดจาํกดัของคล่ืนใน ออสเตรีย 

 

๕.๓ ระดบัการอา้งอิงระหวา่งประเทศและในระดบัชาติท่ีแนะนาํใหใ้ชเ้พ่ือป้องกนัอนัตรายต่อ

สาธารณะมีรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ ๒ ระดบัอ้างองิสําหรับประชาชนทั่วไปของคลืน่ความถี ่900 และ 1800 MHz 

ประเทศ หรือ 

องค์กร 

เอกสาร 900 MHz 1800 MHz 

สนามไฟฟ้า 

(V/m) 

ความหนาแน่น 

กาํลงัคล่ืน 
(W/m2) 

สนามไฟฟ้า 

(V/m) 

ความหนาแน่น 

กาํลงัคล่ืน 

(W/m2) 

ระดบัป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพระหว่างประเทศ 

องคก์ารระหวา่ง

ประเทศในการ

ป้องกนัรังสีไม่ก่อการ

แตกตวัของไอออ้น 

ICNIRP, 1998 41.25 4.5 58.3 9.0 

สถาบนัวิศวกรไฟฟ้า

และอิเลก็ทรอนิกส์ 

IEEE,1999 47.6 6.0 67.3 12 

                                                           
23 หมายถึง โครงการศกึษา เร่ือง “โทรคมนาคมเคล่ือนท่ีและสขุภาพ  (Mobile Telecommunications and Health )“ โดยสถาบนัวิจยั ECOLOG-

Institut ในเยอรมนั ซึง่ทําการรวบรวม ทบทวน ประเมินและสรุปผลงานศกึษาวิจยัในผลกระทบของคล่ืนแมเ่หลก็ไฟฟ้าของรายงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ขึน้ในโลก

ก่อนปี 2000 รวมทัง้สิน้ 232 รายงาน ภายใต้การสนบัสนนุของบริษัท T Mobile ในเยอรมนัซึง่เป็นผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่รายหนึ่งในโลก 
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กรรมการกาํหนด

มาตรฐานเทคนิคทาง

ไฟฟ้ายโุรป 

CENELEC, 

1995 

41.1 4.5 58.1 9.0 

ระดบัป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพแห่งชาติ 

สมาคมมาตรฐาน

ประเทศออสเตรเลีย 

AS/NSZ, 

1998 

27.5 2.0 27.5 2.0 

ระดบัป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพในประเทศยุโรปตะวนัออก 

สถาบนัมาตรฐาน

ประเทศฮงัการ่ี 

Hungary, 

1986 

6.1 0.1 6.1 0.1 

ระดบัป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพตามหลกัการป้องกนัไว้ก่อนแห่งชาต ิ

-- Belgiuma 20.6 1.1 30 2.4 

กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม 

อิตาลี 

Italy 1, 1998b 20 1.0 20 1.0 

กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม 

อิตาลี 

Italy 2, 1998b 6 0.1 6 0.1 

รัฐสภาประเทศ

สวิสเซอร์แลนด ์

NISV, 1999 4 0.04 6 0.1 

ระดบัป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพตามหลกัการป้องกนัไว้ก่อนที่ใช้ในท้องถิน่ 

ออสเตรีย24 S vorGW 1998 0.6  0.001 0.6 0.001 

 

๕.๔ รายงานไบโอ-อินิเชียติฟ25 (Bio-initiative Report) [84a] ตีพิมพใ์นสหรัฐฯไดเ้สนอแนะ

มาตรฐานความปลอดภยัใหม่ท่ีตั้งบนพ้ืนฐานการป้องกนัผลกระทบทางชีวภาพจากคล่ืน

                                                           
24 กรุงซาลซ์บร์ูก (Salzburg) ในประเทศออสเตรีย มีมาตรฐานความปลอดภยัสงูท่ีสดุในโลก กลา่วคือมีขีดจํากดัระดบัคล่ืนท่ีต่ําท่ีสดุ โดยในปี 2002 ได้ลด

ขีดจํากดัความหนาแน่นกําลงัคล่ืนลงอีก 100 เท่าเหลือเพียง 0.00001 W/m2 (เพียง 0.01 mW/m2) 
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แม่เหลก็ไฟฟ้าในคล่ืนความถ่ียา่นต่างๆท่ีมีต่อสาธารณะ โดย Bio-initiative Report 2007 เห็นควร

ใหมี้ขีดจาํกดัของความหนาแน่นกาํลงัคล่ืนยา่นวิทย ุณ บริเวณกลางแจง้รวมกนัไม่เกิน 1000 

μW/m2  (1 mW/m2) และภายในอาคารไม่เกิน 50 μW/m2 โดยมีเพดานสูงสุดไม่เกิน 100 μW/m2   

๕.๕ ในปัจจุบนัอินเดียไดใ้ชม้าตรฐาน ICNIRP  เน่ืองดว้ยหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ในดา้น

ผลกระทบของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าอนัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพมนุษยย์งัไม่เป็นท่ียติุ อยา่งไรกต็ามใน

การกาํหนดขีดจาํกดัตามมาตรฐานของ ICNIRP  หากพิจารณาจากสมมติฐานและเง่ือนไขอ่ืนๆนั้น 

อาจไม่สอดคลอ้งกบัสภาพท่ีแทจ้ริงในอินเดีย เช่น ความหนาแน่นประชากร และปัจจยัแวดลอ้ม

ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  ขณะเดียวกนัจากการพิจารณาถึงปัจจยัทางชีวภาพและส่ิงแวดลอ้ม  ทาํให้

หลายประเทศในโลกจึงไดก้าํหนดมาตรฐานปลอดภยัของตนเองท่ีเขม้งวดกวา่ ดว้ยการกาํหนด

มาตรฐานขีดจาํกดัตั้งแต่ระดบั ๐.๐๐๑ W/m2  จนถึง ๒.๔ W/m2  สาํหรับคล่ืนความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 

(ตารางท่ี ๑) เทียบกบัของอินเดียท่ีมีขีดจาํกดัอา้งอิง ๙.๒ W/m2  ในความถ่ีเดียวกนั  

๕.๖ เน่ืองจากอินเดียมีสภาพอากาศร้อน ประชากรโดยเฉล่ียมีดชันีมวลกายตํ่า ปริมาณไขมนั 

ในร่างกายท่ีตํ่ากวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัประชากรในประเทศยโุรป ทั้งส่ิงแวดลอ้มในอินเดียยงัไดรั้บ

คล่ืนในระดบัเขม้ขน้กวา่ จึงอาจทาํใหป้ระชากรอินเดียไดรั้บผลกระทบเป็นอนัตรายต่อสุขภาพจาก

คล่ืนวิทยมุากกวา่ และระดบัความอ่อนไหวต่อผลกระทบเหล่าน้ีของคนอินเดียโดยเฉล่ียอาจ 

แตกต่างจากคนในยโุรป ดงันั้น เน่ืองจากการเกิดความกงัวลในผลกระทบต่อสุขภาพ จึงสามารถ 

ดาํเนินการทบทวนกาํหนดมาตรฐานข้ึนใหม่ในอินเดียได ้

                                                                                                                                                                                                              
25 เป็นรายงานท่ีเขียนโดยนกัวิทยาศาสตร์ด้านแพทย์ สาธารณะสขุและชีววิทยา จากนานาประเทศ ๑๔ ท่านความหนา ๖๑๐ หน้าเผยแพร่ตอ่สาธารณะในปี 

2007 แสดงหลกัฐานชีว้า่มาตรฐานความปลอดภยัสากลท่ีกําหนดใช้ไมอ่าจประกนัในความปลอดภยัได้ ตอ่มาได้ทํารายงานฉบบัท่ี ๒ อีก ๕ ปีตอ่มาในปี 

2012 ในครัง้นีเ้ขียนโดยนกัวิทยาศาสตร์รวม ๒๙ ท่านรวมความหนาของรายงาน ๑๔๗๙ หน้า 
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๕.๗ ผลการตรวจวดัคล่ืนภาคสนามโดยสมาคมผูป้ระกอบการเซลลูล่าร์อินเดีย เช่นใน กรุงเดลี  

เจนไน และมุมไบแสดงวา่คล่ืนท่ีวดัไดต้ ํ่ากวา่ระดบัอา้งอิงท่ีกาํหนดหลายร้อยเท่า ส่ิงสาํคญักคื็อ

ระดบัมาตรฐานความปลอดภยัตอ้งเป็นไปตามเหตุผลและตอ้งหลีกเล่ียงการกาํหนดระดบัปลอดภยั

ไม่ใหเ้กินความจาํเป็นจนเกินไป  ดงันั้นในการกาํหนดมาตรฐานใหมี้ความปลอดภยัมากยิง่ข้ึนใน

อนาคตอยา่งมีเหตุผล ขีดจาํกดัระดบัคล่ืนวิทยใุนอินเดียจึงสามารถจะลดลงเป็นหน่ึงในสิบของ

ระดบัอา้งอิงท่ีกาํหนดไวใ้นปัจจุบนั26 

๕.๘ ในอนาคตจาํเป็นตอ้งพฒันาวิธีสร้างโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหม่ดว้ยทางเลือกใหม่ๆตาม

แนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในโลก ทั้งน้ีสถานีฐานขนาดเลก็ท่ีใชก้าํลงัตํ่าจะทาํใหก้ารกาํหนดระยะ

หา้มเขา้ใกลส้ถานีฐานลดนอ้ยกวา่มากเม่ือเทียบกบัสถานีฐานท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั27  การใชส้ถานี

ฐานขนาดเลก็เหล่าน้ีในเขตเมืองจึงสามารถลดระดบักาํลงัของคล่ืนท่ีแผก่ระจายออกไปใหล้ด

นอ้ยลงได ้

๕.๙ คณะกรรมการตั้งใจจะเดินทางไปศึกษาท่ีต่างประเทศในประเทศซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

ทางดา้นประชากรศาสตร์หน่ึงหรือสองประเทศ เพ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเครือข่ายการติดตาม

ตรวจสอบ {ระดบัคล่ืน} กลไกการติดตามตรวจสอบ กลไกการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด 

และขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใช ้ ก่อนท่ีจะกาํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับระดบัการแผค่ล่ืนในประเทศ

อินเดีย แต่เน่ืองจากเวลาท่ีจาํกดั จึงไม่สามารถจะทาํการศึกษาในส่วนน้ีได ้

 

                                                           
26 เหตผุลท่ีกรรมการเสนอให้ลดขีดจํากดัลง ทัง้ๆท่ีผลตรวจวดัจาก ๓ มหานครอยู่ในระดบัต่ํากวา่ท่ีกําหนดหลายร้อยเท่า ก็เน่ืองจากมีปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง

จํานวนมาก เช่น การตรวจวดัเป็นการสุม่ตวัอย่าง ไมส่ามารถจะครอบคลมุทกุพืน้ท่ีได้ ระดบัไมค่งท่ีหากแตแ่ปรผนัตามปริมาณการใช้ ส่ิงกีดขวางคล่ืน ฯลฯ 
27 หมายถึงสถานีฐาน micro cell และ pico cell ในข้อ ๑.๘ ซึง่เม่ือกําหนดระยะห้ามเข้าใกล้ถึงเสาฯน้อยลง การกระทบตอ่ประชาชนรอบเสาฯจึงมีปริมาณ

ลดน้อยลง 
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ขดีจํากดัคลืน่สําหรับเคร่ืองโทรศัพท์มอืถือ 

 คล่ืนวิทยท่ีุส่งจากโทรศพัทมื์อถือในระบบจีเอสเอม็มีกาํลงัสูงสุด ๒ วตัต ์และ

โทรศพัทมื์อถือดิจิตอลในระบบอ่ืน เช่น ซีดีเอม็เอ และ ดีแอมปส์ จะใชก้าํลงัตํ่ากวา่ โดยทัว่ไปใช้

นอ้ยกวา่ ๑ วตัต ์ระบบส่วนใหญ่ทั้งตวัโทรศพัทมื์อถือและสถานีฐานจะเพ่ิมหรือลดกาํลงัส่งโดย

อตัโนมติัเป็นช่วงๆโดยแปรผนัตามผลการตรวจสอบคุณภาพการรับสญัญาณและกาํลงัของ

สญัญาณตามสภาวะต่างๆ เช่นผูใ้ชอ้ยูใ่นหรือนอกตวัอาคาร หรือรถยนต ์หรือเม่ือผูใ้ชเ้ขา้ใกลท่ี้ตั้ง

สถานีฐานมากข้ึน กาํลงัท่ีส่งออกจากเสาอากาศในตวัโทรศพัทมื์อถือกจ็ะลดลง 

๖.๑ อตัราค่าการดูดกลืนจาํเพาะ (Specific Absorption Rate – SAR) เป็นหน่วยวดัความเขม้การ

สมัผสัพลงังานคล่ืนสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีแผจ่ากเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือ28 เป็นอตัราซ่ึงร่างกาย

มนุษยดู์ดกลืนกาํลงัคล่ืนท่ีแผจ่ากเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือวา่มากหรือนอ้ยเพียงใด 

๖.๒ อินเดียไดใ้ชแ้นวทางขอ้ปฏิบติัท่ีเสนอโดย ICNIRP มากาํหนดเป็นมาตรฐานขีดจาํกดัความ

ปลอดภยัในการสมัผสัคล่ืนของอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย SAR ทั้ง

ร่างกาย (วตัต/์กก.) 

 

ค่า SAR เฉพาะตรง

บริเวณศีรษะ ลาํตวั 

(วตัต/์กก.) 

ค่า SAR เฉพาะตรง

บริเวณแขน ขา  

(วตัต/์กก.) 

ค่าขีดจาํกดัการสมัผสั

สาํหรับประชาชนทัว่ไป 

0.08 2 4 

หมายเหตุ :- ค่า SAR จะกาํหนดจากค่าเฉล่ียในระยะเวลา 6 นาที ของการดูดกลืนกาํลงัคล่ืนของ

เน้ือเยือ่จาํนวนนํ้ าหนกั 10 กรัม  

                                                           
28 ตา่งกบัการวดัระดบัการสมัผสัถกูคล่ืนฯท่ีแผจ่ากเสาอากาศสถานีฐาน ซึง่ใช้คา่ความหนาแน่นกําลงัคล่ืน (หน่วย : วตัต์ตอ่ตารางเมตร)  
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๖.๓ ในประเทศสหรัฐฯ องคก์ารกาํกบัดูแลโทรคมนาคม เอฟซีซี กาํหนดค่าขีดจาํกดั SAR ตอ้ง

ไม่เกิน 1.6 วตัต/์กิโลกรัม คาํนวณจากค่าเฉล่ียการดูดกลืนคล่ืนท่ีบริเวณศีรษะโดยเน้ือเยือ่หนกั 1 

กรัม ในประเทศยโุรป ค่าขีดจาํกดั SAR ตอ้งไม่เกิน 2 วตัต/์กิโลกรัม สาํหรับเน้ือเยือ่หนกั 10 กรัม 

ค่าขีดจาํกดั SAR ท่ีกาํหนดใหใ้ช ้จึงแตกต่างค่อนขา้งมากข้ึนอยูก่บัปริมาณเน้ือเยือ่ท่ีกาํหนดในการ

หาค่าเฉล่ียการดูดกลืนคล่ืน 

๖.๔ การกาํกบัดูแลความปลอดภยัของการใชโ้ทรศพัทมื์อถือและอุปกรณ์ส่ือสารไร้สายต่างๆ จึง

ไดแ้ก่การกาํหนดตามปริมาณการแผค่ล่ืนของอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดปริมาณกาํลงัคล่ืนท่ี

ร่างกายดูดกลืน ค่าท่ีใชต้รวจวดัน้ีกคื็อ อตัราการดูดกลืนจาํเพาะ SAR มีหน่วยวตัตต่์อเน้ือเยือ่หนกั 

1 กิโลกรัม 

๖.๕ ร่างกายแต่ละคนจะมี ความถ่ีสะทอ้น (เรสโซแนน้ท ์Resonant Frequency) เฉพาะแต่ละ

บุคคลความถ่ีหน่ึงซ่ึงข้ึนกบัความสูงตามแกนแนวตั้งของแต่ละคน  ภายใตร้ะดบัคล่ืนท่ีมากระทบ

ในจาํนวนเท่าๆกนั ค่าเฉล่ีย SAR จึงข้ึนกบัความสูงของแต่ละคน ฉะนั้นค่าเฉล่ีย SAR ร่างกายจึง

แปรเปล่ียนข้ึนกบัขนาดร่างกายและความถ่ีคล่ืน 

๖.๖ มาตรฐานความปลอดภยัโทรศพัทมื์อถือในประเทศสหรัฐฯตามท่ีเอฟซีซีใชบ้งัคบัมีความ

เขม้งวดมากท่ีสุด โดยอนุญาตใชโ้ทรศพัทมื์อถือท่ีมีระดบัค่า SAR เท่ากบัหรือตํ่ากวา่ 1.6 วตัต/์

กิโลกรัม คาํนวณจากปริมาณเน้ือเยือ่หนกั 1 กรัม เทียบกบัค่าขีดจาํกดัสาํหรับประชาชนทัว่ไป

ตามท่ี ICNIRP แนะนาํ และอินเดียไดใ้ชบ้งัคบัอยู ่ซ่ึงไดแ้ก่ 2 วตัต/์กิโลกรัมโดยเฉล่ียในระยะเวลา  

6 นาทีวดัจากปริมาณเน้ือเยือ่หนกั 10 กรัม  การใชโ้ทรศพัทมื์อถือท่ีมีค่า SAR ท่ีสูงกวา่เช่นน้ี จึง 

เป็นไปไดท่ี้คนอินเดียจะไดรั้บรังสีคล่ืนวิทยใุนระดบัท่ีสูงข้ีน 
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๖.๗ ในขณะท่ีโทรศพัทมื์อถือไดล้ดราคาลงอยา่งต่อเน่ือง จาํนวนการใชโ้ทรศพัทมื์อถือจึงพุ่ง

สูงข้ึนมาก ทาํใหร้ะดบัการรับรังสีคล่ืนโดยรวมของประชากรจึงไดพุ้่งสูงข้ึนตามไปดว้ย29 ทั้งน้ี 

อินเดียมีประชากรหนาแน่น คนอินเดียโดยทัว่ไปมีดชันีมวลกายท่ีตํ่ากวา่ประชากรในประเทศ

ยโุรป อีกทั้งส่วนประกอบไขมนัในคนอินเดียโดยทัว่ไปมีปริมาณตํ่ากวา่ประชากรในประเทศยโุรป

อีกดว้ย ทาํใหค้นอินเดียอ่อนไหวต่อคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจากโทรศพัทมื์อถือมากกวา่ นอกจากน้ีเม่ือ

อยูห่่างไกลจากเสามากข้ึน เคร่ืองโทรศพัทจ์ะส่งสญัญาณเตม็อตัรากาํลงั รายงานพบวา่ SAR มีค่า

อยูใ่นช่วง 1 วตัต/์กิโลกรัม ดงันั้นอินเดียอาจพิจารณาใชม้าตรฐาน SAR ท่ีเขม้งวดข้ึน คือ การใชค่้า 

SAR ไม่เกิน 1.6 วตัต/์กิโลกรัม คาํนวณจากปริมาณเน้ือเยือ่หนกั 1 กรัมตามประเทศสหรัฐฯ 

๖.๘ ปัจจุบนัขอ้มูลค่า SAR ของโทรศพัทมื์อถือแต่ละรุ่น สามารถหาไดจ้ากเวบ็ไซต้ข์องผูผ้ลิต 

หรือจากคู่มือท่ีติดมากบัโทรศพัท ์โดยยงัไม่ไดติ้ดฉลากไวก้บัตวัโทรศพัท ์ ขอ้มูลค่า SAR แต่ละ

เคร่ืองควรมีไวพ้ร้อมท่ีจะแสดงใหก้บัผูซ้ื้อ ณ จุดขายโทรศพัททุ์กแห่งเพ่ือใหผู้ซ้ื้อไดรั้บทราบตอน

ซ้ือ ดงันั้นอินเดียสามารถพิจารณาใหติ้ดค่า SAR ไวก้บัตวัโทรศพัทมื์อถือแต่ละเคร่ือง 

๖.๙ โทรศพัทมื์อถือท่ีผลิตและจาํหน่ายในอินเดีย หรือท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศควรรับการ

ตรวจสอบวา่เป็นไปตามขีดจาํกดั SAR ตามมาตรฐาน อีกทั้งตอ้งไม่มีการผลิตและจาํหน่าย

โทรศพัทมื์อถือซ่ึงมีค่า SAR สูงกวา่ขีดจาํกดัตามมาตรฐานท่ีกาํหนดในอินเดีย กรมส่ือสาร

คมนาคมไดร้้องขอใหส้าํนกังานมาตรฐานอินเดียจดัทาํมาตรฐานขอ้กาํหนดโทรศพัทมื์อถือสาํหรับ

ใชก้าํกบั ดูแลการนาํเขา้/การผลิตโทรศพัทมื์อถือใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

๖.๑๐ เพ่ือการกาํหนดบทบงัคบัและการกาํกบัดูแลค่า SAR ของโทรศพัทมื์อถือ รัฐบาลสามารถ 

พิจารณาแกไ้ขกฎหมายโทรเลขอินเดีย ๑๘๘๕ และกฎระเบียบใดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการตรา 

                                                           
29 การใช้มีปริมาณสงูขึน้ จํานวนสถานีฐานจะสงูขึน้ตาม จํานวนประชากรท่ีอยู่ใกล้เสาภายใน เช่น ๔๐๐ เมตร และอตัราเส่ียงย่อมจะเพ่ิมขึน้ตามเช่นกนั  
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กฎหมายหากจาํเป็นเพ่ือบงัคบัใหอ้นุญาตผลิตและจาํหน่ายโทรศพัทมื์อถือในประเทศเฉพาะแต่

โทรศพัทท่ี์ไดม้าตรฐานความปลอดภยัเท่านั้น 

๖.๑๑ การตระหนกัรู้ในปริมาณการรับคล่ืนรังสี สามารถทาํไดโ้ดยใชฉ้ลากเตือนภยัแสดงระดบั

คล่ืน หรือการใหค้วามรู้ต่อสาธารณะดว้ยวิธีการต่างๆท่ีเหมาะสม คู่มือการใชโ้ทรศพัทมื์อถือควร

บรรจุขอ้แนะนาํการใชอ้ยา่งปลอดภยั ดงัน้ี  

• ใชร้ะบบแฮนดฟ์รีไร้สาย (หูฟัง ชุดสวมศีรษะ) ดว้ยอุปกรณ์บลูทูธกาํลงัส่งตํ่าเพ่ือลดการรับ

พลงัคล่ืนเขา้ยงัศีรษะ 

• ในการหาซ้ือโทรศพัทมื์อถือ ใหเ้ลือกโทรศพัทท่ี์มีค่า SAR ตํ่าเท่านั้น 

• ควรใชโ้ทรศพัทมื์อถือสนทนาในระยะเวลาสั้นๆ หรือใชส่้งขอ้ความแทน ขอ้แนะนาํน้ีควร

ใชโ้ดยเฉพาะกบักลุ่มเดก็และวยัรุ่น 

• ในทุกโอกาสท่ีเป็นไปได ้ใหใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือต่อเม่ืออยูใ่นบริเวณท่ีมีสญัญาณท่ีดีเท่านั้น 

• ผูท่ี้ฝังอุปกรณ์การแพทยใ์นร่างกาย  ตอ้งพกโทรศพัทมื์อถือห่างจากอุปกรณ์ท่ีฝังนั้นอยา่ง

นอ้ย ๓๐ ซม. ตลอดเวลา 

• ใหใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในบริเวณเปิดโล่ง อยา่ใชเ้ม่ืออยูภ่ายในยานพาหนะ ทั้งน้ีเพ่ือใหก้าร

รับส่งคล่ืนสญัญาณไดดี้ ทาํใหโ้ทรศพัทมื์อถือส่งคล่ืนดว้ยกาํลงัในระดบัตํ่า  

• ไม่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือในทุกโอกาสท่ีสามารถจะใชโ้ทรศพัทพ้ื์นฐานธรรมดาท่ีใชส้ายได ้

๖.๑๒ ขอ้มูลค่า SAR โทรศพัทมื์อถือทุกรุ่น ควรมีในเวบ็ไซตรั์ฐบาลและหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ี

เก่ียวขอ้ง  ประกอบดว้ยรายการค่า SAR ของโทรศพัทมื์อถือรุ่นต่างๆท่ีวางขายในตลาด 
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ข้อเสนอและมาตรการอืน่ๆ 

 ปัจจุบนั สงัคมมีความเป็นห่วงต่อผลกระทบจากคล่ืนรังสีแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีมีต่อสุขภาพเพ่ิม

มากข้ึน  จึงสมควรตอ้งเร่ิมการใชม้าตรการเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนในสงัคมต่อไปดงัน้ี : 

(ก)  ใหจ้ดัตั้ง ศูนยท์ดสอบ และวดัคล่ืนแบบออนไลน์ตามสถานท่ีสาํคญัตามนครหลวง/เมือง

ต่างๆ เพ่ือติดตามตรวจสอบระดบัคล่ืนในบรรยากาศตลอดเวลาทุกวนัแบบ ๒๔x๗  โดย

ส่งขอ้มูลท่ีวดัไปยงัศูนยค์อมพิวเตอร์เสิฟเวอร์กลางทาํการรวบรวมและวิเคราะห์

ประเมินผล ดงัเช่นท่ีทาํโดยศูนยก์ลางควบคุมมลพิษ กระทรวงส่ิงแวดลอ้มและป่าไม ้ซ่ึง

ดาํเนินการวดัระดบัมลพิษ ทั้งเสียงรบกวนและคุณภาพอากาศ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่ใหแ้ก่ประชาชน 

(ข)  นอกจากท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งมีการตรวจวดัระดบัการแผค่ล่ืนดว้ยตนเองวา่เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ ขอใหผู้ใ้หบ้ริการทาํการวดัระดบัคล่ืนตามบริเวณท่ีสาํคญั

ต่างๆ และเปิดเผยขอ้มูลใหส้าธารณะไดรั้บทราบอีกดว้ย 

(ค)  ผูใ้หบ้ริการควรจดัหาอุปกรณ์ตรวจวดัคล่ืนระบบเคล่ือนท่ี เพ่ือทาํการตรวจวดัเม่ือมี

ความจาํเป็น 

(ง) ใหจ้ดัตั้งระบบฐานขอ้มูลแห่งชาติข้ึน เพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัสถานีฐานทั้งหมดใน

ประเทศ ระดบัการแผค่ล่ืนของแต่ละสถานีฐาน และเปิดเผยขอ้มูลเหล่าน้ีต่อสาธารณะ

ใหเ้ขา้ถึงและรับรู้ได ้

(จ)  ขอ้มูลค่า SAR โทรศพัทมื์อถือแต่ละรุ่น ตอ้งมีพร้อมใหผู้ซ้ื้อรับทราบ ณ จุดขายทุกแห่ง 

(ฉ)  ควรจดัใหมี้ขอ้มูลรายช่ือโทรศพัทมื์อถือและค่า SAR แต่ละรุ่นอยูใ่นเวบ็ไซต้ข์องรัฐบาล 

(ช)  การติดตั้งสถานีฐานเคร่ืองส่งกาํลงัตํ่าภายในตวัเมือง จะสามารถลดระดบัการแผค่ล่ืนลง

ได ้ฉะนั้น จึงขอใหพิ้จารณาใชม้าตรการติดตั้งสถานีฐานเคร่ืองส่งกาํลงัตํ่าควบคู่กบั
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มาตรการเสริมภายในตวัอาคารดงัท่ีใชก้นัในหลายประเทศทางตะวนัตก แทนแนวทาง

ในปัจจุบนัท่ีใชส้ถานีฐานกาํลงัสูงส่งผา่นสายอากาศบนเสาขนาดสูง 

(ซ)  จาํเป็นตอ้งจดัดาํเนินการในโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองน้ีต่อสาธารณะ 

๗.๑ ควรตอ้งเร่ิมทาํการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ระยะยาวเก่ียวกบัผลกระทบต่อสุขภาพจากการ

สมัผสัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

• ผลกระทบต่อสุขภาพจากคล่ืนวิทยใุนเดก็ 

• ผลกระทบต่อสุขภาพจากคล่ืนวิทยตุ่อลูกอ่อนในครรภ ์ต่อมารดา และผูสู้งอาย ุ

• ผลรวมของคล่ืนสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีเกิดจากสายอากาศหลายสายแผค่ล่ืนในความถ่ี

ต่างกนัซ่ึงติดตั้งร่วมกนับนเสาเดียวกนั 

๗.๒ เน่ืองจากการใชร้ะบบโทรคมนาคมไร้สายมีความแพร่หลายเป็นอยา่งมาก และยงัมี

ความสาํคญัต่อเศรษฐกิจในสงัคมสมยัใหม่ ทาํใหค้วามนิยมต่อระบบโทรคมนาคมไร้สายเพ่ิมมาก

ข้ึน  จึงขอเสนอแนะใหใ้ชม้าตรการเพ่ือประโยชนส์าธารณะต่างๆตามท่ีกล่าวไวใ้นยอ่หนา้ต่างๆใน

ขา้งตน้ ประกอบดว้ย  ลดการใชโ้ทรศพัทมื์อถือลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด จาํกดัการใชข้องเดก็  

เปล่ียนไปใชโ้ทรศพัทมื์อถือและสถานีฐานแบบไมโครเซลลโ์ดยแผค่ล่ืนในระดบัท่ีตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะ

ทาํได ้(ALARA)30  ใชเ้ทคโนโลยรีะบบแฮนดฟ์รีและหูฟัง อยา่งเช่น บลูทูธ กาํหนดมาตรฐานความ

ปลอดภยัสูงท่ีสุดในดา้นการสมัผสัคล่ืน ในดา้นความเขม้ของคล่ืนวิทย ุและในดา้นระยะห่างจาก

เสาสถานีฐานจากท่ีอยูอ่าศยัของประชาชน เหล่าน้ีเป็นตน้ 

๗.๓ หลายๆประเทศไดน้าํแนวทางปฏิบติัอนัเป็นเลิศมาใชใ้นรูปของเอกสารท่ีรัฐทาํข้ึนมาให้

ความรู้ต่อผูใ้ชโ้ดยเนน้ท่ีการป้องกนัอนัตรายจากคล่ืนวิทย ุ กรมการโทรคมนาคมจึงควรจดัทาํ

                                                           
30 ย่อจาก as low as reasonably allowable 
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เอกสาร เร่ือง “คล่ืนวิทย ุและ ความปลอดภยัในชีวิตประจาํวนั” มีเน้ือหาแนะนาํส่ิงท่ีผูใ้ชค้วรทาํ 

และ ไม่ควรทาํ โดยใหข้อ้มูลแจกแจงส่ิงท่ีไม่เป็นจริงเก่ียวกบัการติดตั้งอุปกรณ์และการใช้

คล่ืนวิทย ุ และกาํหนดใหผู้ใ้หบ้ริการทุกรายตอ้งจดัพิมพเ์อกสารดงักล่าวแจกผูบ้ริโภคตามจุดขาย

บริการ เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนกัรู้ของผูบ้ริโภคใหเ้พิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยป้อนขอ้มูลอนั

ถูกตอ้ง อนันาํไปสู่บรรยากาศท่ีทาํใหทุ้กคนสามารถใชป้ระโยชน์จากคล่ืนวิทยไุดอ้ยา่งปลอดภยั 
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ข้อเสนอแนะ 

โทรศัพท์มือถอื : - 

ขอ้ ๑ ใหก้าํหนดมาตรฐานค่า SAR สาํหรับโทรศพัทมื์อถือใหม่ตามเอฟซีซีในประเทศสหรัฐโดยมี

ขีดจาํกดัของค่า SAR คาํนวณจากนํ้ าหนกัของเน้ือเยือ่หนกั 1 กรัมเฉล่ียในระยะเวลา ๖ นาทีไม่เกิน 

1.6 วตัต/์กิโลกรัม 

ขอ้ ๒ ตอ้งติดขอ้มูลค่า SAR บนตวัโทรศพัทมื์อถือใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

ขอ้ ๓ ขอ้มูลค่า SAR ของโทรศพัทมื์อถือรุ่นต่างๆท่ีวางจาํหน่าย ณ จุดขายตอ้งมีพร้อมใหผู้ซ้ื้อ

สามารถจะทราบค่า SAR ของโทรศพัทท่ี์ตนกาํลงัเลือกซ้ืออยู ่

ขอ้ ๔ ขอใหรั้ฐบาลพิจารณาแกไ้ข กฎหมายโทรเลขอนิเดยี ๑๘๘๕ และกฎระเบียบอืน่ใดที่

เกีย่วข้อง ตลอดจนการตรากฎหมายเพ่ือบงัคบัใหก้ารอนุญาตนาํเขา้/ผลิตหรือจาํหน่ายในประเทศ

ไดเ้ฉพาะแต่โทรศพัทมื์อถือท่ีไดม้าตรฐานการแผค่ล่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนดเท่านั้น 

ขอ้ ๕ โทรศพัทมื์อถือท่ีผลิตและขายในประเทศ หรือท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศตอ้งผา่นการ

ตรวจสอบค่า SAR ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด และตอ้งไม่มีการผลิตและขายโทรศพัทมื์อถือใดๆท่ีมี

ค่า SAR สูงเกินกวา่ท่ีกาํหนดในประเทศอินเดีย 

ขอ้ ๖ ขอ้มูลค่า SAR ของโทรศพัทมื์อถือ ตอ้งคน้หาไดจ้ากเวบ็ไซต้ข์องผูผ้ลิตและในคู่มือการใช้

ของผูผ้ลิตโทรศพัทมื์อถือ 

ขอ้ ๗ เพ่ือใหผู้ใ้ชไ้ดต้ระหนกัรู้ ในคู่มือของผูผ้ลิตโทรศพัทมื์อถือ ควรมีขอ้ความแสดงการใชอ้ยา่ง

ปลอดภยัดงัต่อไปน้ี 
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ก) ใชร้ะบบแฮนดฟ์รีไร้สาย (หูฟัง ชุดสวมศีรษะ) ดว้ยอุปกรณ์บลูทูธกาํลงัส่งตํ่าเพ่ือลดการ

รับพลงัคล่ืนไปสู่ศีรษะ 

ข) ในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือ ใหเ้ลือกแต่โทรศพัทท่ี์มีค่า SAR ตํ่า 

ค) ควรใชโ้ทรศพัทมื์อถือสนทนาเพียงในระยะเวลาสั้นๆ หรือใชส่้งขอ้ความแทน 

ขอ้แนะนาํน้ีควรใชโ้ดยเฉพาะกบักลุ่มเดก็ วยัรุ่น และหญิงมีครรภ ์

ง) เม่ือเป็นไปได ้ใหใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือต่อเม่ือมีคุณภาพของสญัญาณท่ีดี 

จ) ผูท่ี้ฝังอุปกรณ์การแพทยใ์นร่างกาย  ควรตอ้งพกโทรศพัทมื์อถือห่างจากอุปกรณ์ท่ีฝังนั้น

อยา่งนอ้ย ๓๐ ซม. 

ขอ้ ๘ ในเวบ็ไซตข์องรัฐบาล ขอใหมี้ขอ้มูลขา้งตน้ พร้อมดว้ยรายการค่า SAR ของโทรศพัทมื์อถือ

รุ่นต่างๆ 

สถานีฐานโทรศัพท์เคลือ่นที่ :- 

ขอ้ ๙ ขอใหล้ดขีดจาํกดัการแผค่ล่ืนวิทยใุนอินเดียลงเหลือหน่ึงในสิบของระดบัท่ีกาํหนดใน

ปัจจุบนั โดยคณะกรรมการไดค้าํนึงถึงขอ้มูลท่ี COAI/ AUSPI ไดช้ี้แจง ตลอดจนไดพิ้จารณาใน

แนวทางท่ีปฏิบติักนัในประเทศพฒันาแลว้ 

ขอ้ ๑๐ ใหจ้ดัตั้ง ศูนยท์ดสอบและวดัคล่ืนวิทยทุัว่ประเทศทาํการตรวจวดัระดบัการแผค่ล่ืนรังสีตาม

สถานท่ีสาํคญัในมหานครและตวัเมืองอยา่งต่อเน่ือง และส่งขอ้มูลท่ีไดไ้ปยงัคอมพิวเตอร์

เซิร์ฟเวอร์กลางทาํการประเมินผล 

ขอ้ ๑๑ นอกจากท่ีผูใ้หบ้ริการทาํการตรวจสอบระดบัการแผค่ล่ืนรังสีดว้ยตนเองใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนดตามท่ีปฏิบติักนัอยูแ่ลว้ ผูใ้หบ้ริการควรวดัระดบัคล่ืนตามบริเวณสาํคญัๆ และ 

เปิดใหป้ระชาชนไดท้ราบขอ้มูลเหล่าน้ีอีกดว้ย  ผูป้ระกอบการยงัควรจดัหาหน่วยวดัเคล่ือนท่ีออก 
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ตรวจวดัความแรงของคล่ืนฯในกรณีท่ีจาํเป็น 

ขอ้ ๑๒ กรมการส่ือสารโทรคมนาคมควรจดัตั้งฐานขอ้มูลระดบัชาติสาํหรับจดัเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบั

สถานีฐานท่ีมีอยูท่ ั้งหมด รวมทั้งระดบัการแผค่ล่ืนของสถานีฐานเหล่านั้นใหป้ระชาชนทัว่ไป 

ไดท้ราบ 

ขอ้ ๑๓ ใหจ้าํกดัการติดตั้งเสาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไม่ใหต้ั้งใกลก้บัท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีประชากรหนาแน่น 

โรงเรียน สนามเดก็เล่น และโรงพยาบาล  

ขอ้ ๑๔ ในการขยายโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทัว่ประเทศในอนาคต ใหติ้ดตั้งโดยใชส้ถานีฐานไม

โครเซลลท่ี์มีกาํลงัส่งตํ่า และใชม้าตรการเสริมภายในตวัอาคารแทนการใชส้ถานีฐานกาํลงัสูงและ

ติดตั้งสายอากาศบนเสาโทรศพัทสู์ง/บนดาดฟ้าอาคารสูงดงัเช่นแนวทางท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

ขอ้ ๑๕ ใหท้าํโครงการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ระยะยาวเก่ียวกบัผลกระทบต่อสุขภาพจากการ

สมัผสัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งในอินเดียในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

• ผลกระทบต่อสุขภาพจากคล่ืนวิทยใุนเดก็ 

• ผลกระทบต่อสุขภาพจากคล่ืนวิทยตุ่อทารกในครรภ ์ต่อมารดาและผูสู้งอาย ุ

• ผลลพัธ์ของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีเกิดจากสายอากาศหลายสายแผค่ล่ืนในความถ่ีต่างกนัซ่ึง

ไดติ้ดตั้งบนเสาสถานีฐานเดียวกนั 

ขอ้ ๑๖ ควรใชเ้ทคโนโลยรีะบบแฮนดฟ์รีและหูฟัง เช่น บลูทูธ เพ่ือทาํใหศี้รษะสมัผสักบั

เคร่ืองโทรศพัทใ์หน้อ้ยท่ีสุด 

ขอ้ ๑๗ ขอใหก้รมการโทรคมนาคมจดัทาํเอกสาร เร่ือง “คล่ืนวิทย ุและ ความปลอดภยัใน 
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ชีวิตประจาํวนั” มีเน้ือหาแนะนาํส่ิงท่ีผูใ้ชค้วรทาํ และไม่ควรทาํ โดยใหข้อ้มูลแจกแจงส่ิงท่ีไม่เป็น

จริงเก่ียวกบัการติดตั้งอุปกรณ์และการใชค้ล่ืนวิทย ุ และกาํหนดใหผู้ใ้หบ้ริการทุกรายตอ้งจดัพิมพ์

เอกสารดงักล่าวแจกจ่ายใหผู้บ้ริโภคตามจุดขายและบริการ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ของผูบ้ริโภค

ใหเ้พ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยป้อนขอ้มูลอนัถูกตอ้ง อนัจะนาํไปสู่บรรยากาศท่ีทาํใหทุ้กคนสามารถใช้

ประโยชน์จากคล่ืนวิทยไุดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

{ลงนามโดยกรรมการ} 

ดร. อาร์ เอส ชาร์มา  นกัวิทยาศาสตร์  สภาวิจยัแพทยศาสตร์แห่งชาติ  

อาร์วินด ์ดกัเกล  ท่ีปรึกษา  สถาบนัเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ 

อาร์ เอน็ จินดาล  นกัวิทยาศาสตร์  กระทรวงส่ิงแวดลอ้มและป่าไม ้

ย ูเค ศรีวาสทาวา  รองอธิบดี (R),   กรมส่ือสารโทรคมนาคม 

ที เค วาร์ดากริชนนั  ท่ีปรึกษาไร้สายร่วม, WPC  กรมส่ือสารโทรคมนาคม 

จี พี ศรีวาสทาวา  รองอธิบดี(CS),   กรมส่ือสารโทรคมนาคม 

พี เค พานิกราหิ  รองอธิบดีอาวโุส (BW),   กรมส่ือสารโทรคมนาคม  เลขานุการ 

ราม คูม่าร์  ท่ีปรึกษา (เทคโนโลย)ี  กรมส่ือสารโทรคมนาคม  ประธานคณะกรรมการ 

 

(หากตอ้งการรายละเอียดบรรณานุกรมซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษาวจิยั 90 เร่ือง สามารถเปิดดูไดจ้ากรายงาน

ฉบบัเตม็ท่ี http://www.scribd.com/svongpanitlerd) 



เอกสารอา้งองิ [6] 

วิดีทศัน์รายการข่าวเชิงสืบสวนความยาว10:28 นาที ในหวัข้อ “ภยัพิบดัการเจบ็ตาย” : โทรศพัทมื์อถือและ

สมองของเดก็ 

0(‘Casualty catastrophe’: Cell phones and child brains)0  

http://rt.com/shows/the-truthseeker/manifacturers-cell-phone-warning-447/ 

สามารถเปิดดไูด้จากลิงคผ์า่นอินเตอรเ์น็ต : http://www.youtube.com/watch?v=y18EfVTDxuw   

แปลคาํบนัทึกเสียงเป็นไทยโดย ดร. สเุมธ วงศพ์านิชเลิศ  

ผูป้ระกาศรายการ: 

-บริษทัประกนัภยัไม่ยอมรบัประกนัภยัจากการใช้โทรศพัทมื์อถือ  

-คาํเตือนภยัถกูซ่อนลึกไว้ใน(คู่มือการใช้)เคร่ืองโทรศพัทข์องท่าน 

-และ(น่ีคือ) “ภยัพิบติัใหญ่หลวงของการเจบ็ตาย”ครัง้ต่อไปหลงัจากบหุร่ีและแร่ใยหิน 

 

คีธ ฟิลลิปส,์ ผูห้ายป่วยจากเน้ืองอกในสมอง: ผมถอืโทรศพัทม์อืถอืไวต้รงน้ีและเน้ืองอกกเ็กดิขึน้ตรงบรเิวณนัน้

เลย 

สจว๊ต คอบบ,์ ผูห้ายป่วยจากเน้ืองอกในสมอง: ผมถอืโทรศพัทม์อืถอืดา้นหขูวาเสมอ ตรงน้ี อุตสาหกรรมมอืถอื

ควรจะใหข้อ้มลูเตอืนภยัก่อนน้ีนานมาแลว้ 

 

ผูส่ื้อข่าว RT: (แนะนํา) ศาสตราจารย ์ดาเรยีอสัซ ์เลสซนิสก์ี้ ผูเ้ป็นหนึง่ในนกัชวีวทิยาชัน้นําของโลก และเป็นบุคคลที ่

กลา้หาญ (เนือ่งจาก) ท่านรูล้่วงหน้าว่าการตพีมิพเ์ปิดโปงงานวจิยัทีc่แสดงว่า(คลืน่)มอืถอืส่งผลความเสยีหายทาง

ชวีภาพจรงิแลว้ ผูผ้ลติมอืถอืจะพยายามทาํใหเ้ขาตอ้งหยดุทาํอาชพีทางน้ี ศาสตราจารยเ์ลสซนิซก์ี้อยูก่บัเราแลว้ ขอ

ตอ้นรบัเขา้รายการครบั อุตสาหกรรมมปีฏกิริยิาอยา่งไรบา้งครบั? 

 

ศาสตราจารย ์ดาเรียอสัซ ์เลสซินสก้ี์, สาํนักงานความปลอดภยัด้านรงัสีและนิวเคลียร ์ประเทศฟินแลนด์: ผม

คดิว่าผมยงัไมพ่บว่ามกีารรณรงคท์าํลายผมแต่อยา่งไร แต่เฉพาะกรณขีองผมแลว้ อุตสาหกรรมเพยีงแค่ไดช้อ้ทิธผิลที่

เขามกีนัไมใ่หผ้มไดร้บัเงนิทุนวจิยั 

 

[หมายเหตูโดยผูแ้ปล: เคยปรากฏมาก่อนความพยายามทาํลายชื่อเสยีงนกัวจิยัดา้นน้ี เช่น กรณศีจ . Herr Professor 

Doktor Franz Adlkofer ผูเ้ป็นหวัหน้าโครงการ REFLEX ซึง่สรา้งความสัน่สะเทอืนใหแ้ก่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมป็

นอยา่งมากหลงัจากทีร่ายงานวจิยัไดเ้ปิดเผยออกมา เรือ่งราวกระบวนการทาํลาย ศจ . Adlkofer และนกัวจิยัอกีบาง

http://rt.com/shows/the-truthseeker/manifacturers-cell-phone-warning-447/


ท่านซึง่ไดส้รา้งผลงานอนัโดดเด่นในดา้นน้ี มรีายละเอยีดอยูใ่นหนงัสอืเขยีนโดยดร. เดฟ-รา่ เดวสิ ชื่อ “Disconnect : 

The Truth About Cell Phone Radiation, What the Industry Is Doing to Hide It, and How to Protect Your 

Family”] 

 

ผูส่ื้อข่าว RT: แต่ขณะน้ีงานศกึษาต่างๆอยา่งเช่นของศาสตราจารยเ์ลสซนิซก์ี้กไ็ดส้่งผลทาํใหศ้ลัยแพทยป์ระสาทชัน้

นําสามารถจะเตอืนภยัอนัน่ากลวัเกีย่วกบัมอืถอื 

 

นพ. คีธ แบลก็ค,์ ศลัยแพทยป์ระสาท โรงพยาบาลซีดาร-์ซินัย: มนัเท่ากบัการยา่งเผาสมองของเราโดยแท ้

 

ผูส่ื้อข่าว RT: (แนะนํา) อแลนสามขีองเอลล ิมารค์ส ์ไดร้บัผลกระทบจนทาํใหค้วามจาํเสือ่มอยา่งรนุแรงหลงัจากใช้

โทรศพัทม์อืถอืไดห้ลายปี คนืหนึง่ราวต ี๒ อแลนเกดิอาการชกัรนุแรงมาก ศลัยแพทยต์รวจพบเน้ืองอกขนาดเท่าลกู

กอลฟ์ตรงบรเิวณศรีษะทีเ่ขาแนบมอืถอื 

คุณเอลลคิรบั ขอบพระคุณทีร่ว่มรายการ ทาํไมคุณและอกีหลายๆคนจงึฟ้องศาลเอาผดิกบัอุตสาหกรรม(มอืถอื)? 

 

เอลลิมารค์ส ์ภรรยาผูป่้วยเป็นเน้ืองอกในสมอง : ยงัมผีูอ้ ื่นอกีหลาย หลาย หลายคนทีเ่สยีชวีติลงแลว้ และกําลงัจะ

เสยีชวีติจากสิง่น้ี อายนุ้อยกว่าสามดีฉินักม็ ีผูเ้สยีชวีติบางคนมอีายเุพยีง ๒๘ และศลัยแพทยป์ระสาทของพวกเขา

ถงึกบับอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากการใชโ้ทรศพัทม์อืถอื 

เรามปีระมาณ ๒๐ เมอืงและมลรฐัทีต่อ้งการออกกฏหมายตามทีซ่านฟรานซสิโกไดท้าํไปแลว้และพวกเขากไ็ดถู้ก

อุตสาหกรรมน้ีคุกคามดว้ยการฟ้องคดคีดัคา้นต่อศาล 

(หมายเหตุโดยผูแ้ปล : เป็นกลยทุธป์ระวงิเวลาทีอุ่ตสาหกรรมใช)้ 

ผูส่ื้อข่าว RT: (แนะนํา) ภาพทีแ่สดงคอืสมองของเบรท โบคุก เศษหนึง่ส่วนสีข่องสมองท่อนบนซึง่ทาํหน้าทีค่วบคุม

การทรงตวัของรา่งกายถูกตดัทิ้งไปหลงัจากศลัยแพทยต์รวจพบกอ้นเน้ืองอกขนาดใหญ่ตรงบรเิวณทีเ่ขาถอื

โทรศพัทม์อืถอื  

เขาคอืแชมเป้ียนพายเรอืระดบัประเทศสหรฐั แต่ปจัจบุนัเขาแทบจะขยบัตวัไมไ่ด้  

คุณเบรท ยนิดมีากทีพ่ดูคุยกบัคุณ ช่วยเล่าเรือ่งการฟ้องดาํเนินคดแีบบกลุ่มกบัอุตสาหกรรมโทรศทัพทม์อืถอืดว้ยครบั  

 

เบรท โบคกุ, ผูป่้วยเป็นเน้ืองอกสมอง : หนทางดยีวทีจ่ะใหค้วามรูแ้จง้แก่สาธาณะใหลุ้กขึน้มาต่อสูก้บักลุ่มธุรกจิ

ขนาดใหญ่คอืการฟ้องดาํเนินคดทีางกฏหมาย นัน่คอืหนทางทีเ่ขาไดท้าํในกรณสีบูบุหรี ่มนัไมอ่าจเกดิขึน้ไดเ้ลย

จนกระทัง่อยัการในสหรฐัมบีทบาทเขา้มาดาํเนินคดกีบัอุตสาหกรรมบุหรี ่จงึทาํใหเ้กดิการยอมความในทีสุ่ด นบัเป็น

มลูค่ามหาศาล โดยอุตสาหกรรมตอ้งจา่ยเงนินบัหลายรอ้ยลา้นเหรยีญสาํหรบัการใหค้วามรูแ้ก่สาธารณะในเรือ่ง

อนัตรายของการสบูบุหรี่ 



นัน่แหละคอืสิง่ทีก่ําลงัจะเกดิกบัโทรศพัทม์อืถอื มนัชดัเจนแน่นอนว่าสิง่น้ี(คลื่นมอืถอื) ทาํใหเ้ป็นมะเรง็ และอกีอยา่ง

พวกเขาไมต่อ้งการเลยทีจ่ะใหคุ้ณรูส้ ิง่น้ี 

มนัจะต้องเป็นไปในหนทางเดยีวกบัการสบูบุหรี ่เพราะหากคุณยอ้นกลบัไปในยคุ คศ ๑๙๖๐พวกเขาไดจ้า้งแพทยใ์ห้

ปรากฏทางโทรทศัน์ กล่าวว่า “เฮ่ สบูยีห่อ้มาลล์โบโร สบูยีห่อ้น้ี เพราะมนัดต่ีอท่านในเรือ่ง(ลด)อาการไอ” 

โฆษณาบหุร่ีย่ีห้อคาเมล : และดซูวิ่า(บุหรีต่รา) คาเมลิสด์ถีูกกบัคอของท่านแค่ไหน ! 

 

โฆษณาบหุร่ีเดอะฟล้ินสโ์ตน: ยีห่อ้วนิสต์ัน้ บุหรีม่ไีสก้รองดทีีสุ่ด ขายมากทีสุ่ดในอเมรกิา! 

 

เบรท โบคกุ, ผูป่้วยเป็นเน้ืองอกสมอง : และ (มอืถอื) มนัยิง่เป็นอนัตรายต่อเดก็ๆ เพราะกะโหลกพวกเขาบางกว่า

มาก อยา่งน้อยคุณไมอ่าจซือ้บุหรีย่กเวน้แต่มอีายเุกนิ ๑๘ ขวบ แต่ว่าแมแ้ต่เดก็อาย ุ๕ ขวบกส็ามารถไปหาและซือ้มอื

ถอืไวใ้ชไ้ด ้

 

ผูส่ื้อข่าว RT: สาํหรบัคนผลติเครือ่งโทรศพัท ์เดก็เลก็คอืกลุ่มเป้าหมายขอพวกเขา เดีย๋วน้ียงัมเีครือ่งโทรศพัทท์ีใ่ชไ้ด้

จรงิสาํหรบัเดก็อ่อน 

 

นิตยาสาร PCMag phone review:  มอืถอืรุน่ glowPhone เป็นแบบทาํสาํหรบัเดก็อายปุระมาณหา้ถงึแปดขวบ และ

รุน่ flyPhone สาํหรบักลุ่มราว ๑๐-๑๒ ขวบ 

 

ผูส่ื้อข่าว RT: วนัจดังานศพของแซมแมนธ่าตรงกบัวนัเกดิครบรอบ ๑๘ ปีของเธอ 

หนงัสอืพมิพเ์ดลีเ่มลร์ายงานว่า การใชม้อืถอืในวยัเดก็ทาํใหเ้ธอเกดิอาการปวดศรีษะก่อน และต่อมากเ็ปิดเน้ืองอก

สมองทีฆ่า่เธอ 

วุฒสิมาชกิลนิ แอลลสินักล่าวว่าในแถบประเทศตะวนัตก โรคเน้ืองอกสมองปจัจบุนัไดแ้ซงหน้าโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว 

กลายเป็นความเจบ็ปว่ยทีฆ่า่เดก็เป็นอนัดบัหนึง่ไปแลว้ 

แต่แพทยเ์ตอืนว่านัน่เป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแขง็ในมหาสมทุร 

การศกึษาทางคลนิิกหลายต่อหลายผลงาน พบว่าบรรดาชายหนุ่มทีพ่กมอืถอืในกระเป๋ากางเกงมโีอกาศจะไดล้กู

น้อยลง ขณะเดยีวกนัมบ่ีอยครัง้ทีห่ญงิสาวจะพกไวต้รงหน้าอก 

  

ทิฟแฟน่ี ฟรานทส์ ผูเ้ป็นมะเรง็เต้านม: ดฉินัชอบซุกมนัไวใ้นยกทรง 

 

ผูส่ื้อข่าว RT: ทฟิแฟนี ่ฟรานทส์ปว่ยเป็นมะเรง็เตา้นมดว้ยอายเุพยีง ๒๑ ปีตรงบรเิวณทีเ่ธอพกมอืถอืของเธอตัง้แต่

เยาวว์ยั 

นีค่อืจดุต่างๆทีเ่กดิมะเรง็ของดอนน่า เจยน์ส ์แพทยข์องเธอเรยีกสิง่น้ีว่าเป็น “รปูแบบพนัธุใ์หมข่องการกระจายมะเรง็

(เตา้นม)” ทีต่ําแหน่งตรงกนักบัจดุทีพ่วกเธอพกมอืถอืพอดบิพอด ี



 

นพ. จอน เวสต ์ประธาน ศนูยร์กัษาโรคทรวงอก : มนัเป็นรปูแบบทีผ่ดิจากปกตเิป็นอยา่งมากทีพ่บมะเรง็ลกัษณะ

เป็นจดุเลก็ๆหลายๆจดุตรงบรเิวณส่วนบนของเตา้นมแบบน้ี ผมไมเ่คยพบเหน็อะไรแบบน้ีมาก่อน 

 

ผูส่ื้อข่าว RT: สิง่ทีผ่มถอืในมอื คอืเครือ่งตรวจวดัการแผ่คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า ค่าปกตใินหอ้งวดัไดเ้ท่ากบั ๓๐ ไมโคร

โวลท์ต่อเมตร (ตรงประตู)เตาไมโครเวฟ(คลืน่ทีว่ดัได)้สงูขึน้เป็น ๘๐๐ไมโครโวลท์ต่อเมตร อุปกรณ์ไว-ไฟเรา้เตอรใ์ช้

เทคโนโลยกีารแผ่คลืน่ไมโครเวฟเดยีวกนั 

เมือ่ใชพ้ซีแีท๊ปแลต็ดาวโหลดภาพยนต ์(คลืน่ทีว่ดัได)้สงูถงึ ๒๐๐๐ไมโครโวลท์ต่อเมตร 

สมารท์โฟนทีข่ายดทีีสุ่ดในโลกบางรุน่(คลืน่ทีว่ดัได)้สงูเกนิกว่าหนึง่พนัเท่าของค่าปกติ(หรอืกว่า ๔๐,๐๐๐ ไมโครโวล์

ทต่อเมตร) 

บรษิทัประกนัภยัไมย่อมรบัการประกนัความเสีย่งสุขภาพต่อสาธารณะ (ทีเ่กดิจากการใช้)ซึง่ผูผ้ลติโทรศพัทม์อืถอืขอทาํ 

บรษิทัประกนัภยักล่าวลบัหลงัโดยขนานนามใหแ้ก่มอืถอืว่าคอื “ภยัพบิตักิารเจบ็ตาย” ทีม่ต่ีอมนุษยค์รัง้ใหมต่่อจากแร่

ใยหนิและบุหรี ่

ปจัจบุนัเหล่าผูผ้ลติโทรศพัทม์อืถอืไดพ้มิพข์อ้ความอยา่งเงยีบๆ(ในคู่มอืการใช)้ปฏเิสธความรบัผดิชอบในทางกฎหมาย

จากความเสยีหายทีเ่กดิจากการใชโ้ทรศพัทม์อืถอื 

ในตวัมอืถอื iPhone ท่านตอ้งกดเขา้ไปที ่Settings, General, About, และเลือ่นไปทีต่รงล่างสุดแลว้กดที ่ Legal และ

ทา้ยทีสุ่ดที ่RF Exposure, Radiofrequency Exposure. 

กจ็ะพบขอ้ความเป็นตวัหนงัสอืขนาดเลก็มากซึง่ท่านไมส่ามารถจะขยายใหต้วัโตมากขึน้เหมอืนกบัทีท่่านทาํไดก้บัหน้า

ทัว่ๆไป  แต่มนัอ่านไดว้่า : “ใหพ้กเครือ่ง iPhone ห่างจากรา่งกายเป็นระยะอยา่งน้อย ๑๐ มม.” 

แต่ในขณะเดยีวกนัอุตสาหกรรมน้ีกล่าวว่าการศกึษาของพวกเขาทัง้หมดแสดงว่ามอืถอืมคีวามปลอดภยัทุกประการ 

 

โทมสั วีลเลอร ์หวัหน้าผูท้าํหน้าท่ีลอ็บบีใ้ห้แก่ CTIA (หมายถงึ Cellular Telephone Industry of America หรอื 

สมาคมอุตสาหกรรมโทรศพัทร์ะบบเซลลลู่ารแ์ห่งอเมรกิา-ผูแ้ปล) : คลื่นวทิยจุากโทรศพัทม์อืถอืมคีวามปลอดภยั 

 

ผูส่ื้อข่าว RT: (แนะนํา) ศาสตราจารยส์าขาจรรยาบรรณ มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ ลอวเ์รนซ ์เลสสกิ ประกาศว่ากรณี

การศกึษาทีอุ่ตสาหกรรมจา้งทาํซึง่ต่างสรปุผลในทางเดยีวกนัเสมอว่าการแผ่คลืน่โทรศพัทม์อืถอืไมเ่ป็นภยันัน้เป็นเรือ่ง

ผลประโยชท์บัซอ้น 

ในขณะทีเ่หล่านกัวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นอสิระเกอืบทัง้สิ้นกลบัพบปญัหารา้ยแรงต่างๆตัง้แต่ความเสยีหายทางพนัธุกรรม 

DNA จนถงึการลดลงถงึ ๓ เท่าของเซลลอ์สุจ ิการเพิม่ของเน้ืองอกในสมอง ๒๙๐ % โรคออตสิตกิและลกูทีค่ลอดไม่

สมประกอบ  

(แนะนํา)อดตีทีป่รกึษาอาวุโสของประธานาธบิดี(ดา้นวทิยาศาสตรใ์นรฐับาลคลนิตัน้)และผูเ้ชีย่วชาญระบาดวทิยาชัน้นํา 

ดร. เดฟ-รา่ เดวสิ ผูเ้คยเขา้ใหก้ารต่อสภาสงูในเรือ่งน้ี ไดเ้ขา้รายการกบัเราแลว้  

ยนิดทีีพ่บท่านครบั 

ท่านจะอธบิายในผลสรปุทีต่รงกนัขา้มอยา่งสิ้นเชงิระหว่างการศกึษาของอุตสาหกรรมและนกัวจิยัอสิระไดอ้ยา่งไรครบั? 



 

เดวิส ผูป้ระพนัธห์นังสือ Disconnect: เมือ่ใดทีม่รีายงานจากการศกึษาวจิยัทีอ่สิระเกดิขึน้ อุตสาหกรรมจะทาํ ๓ สิง่

ต่อไปน้ี : สิง่แรกพวกเขาจะทาํคอืจะออกมาโจมตผีูศ้กึษาวจิยั (สอง) พยายามทาํใหผู้ศ้กึษาวจิยัตกงาน (และ) 

พยายามตดัทุนศกึษาวจิยัของพวกเขาหรอืกล่าวหาพวกน้ีว่ามพีฤตกิารทุจรติ(สรา้งขอ้มลูวจิยัเทจ็)  

เมือ่ทาํแลว้ไมไ่ดผ้ล กจ็ะจา้งนกัวทิยาศาสตรค์นอื่นๆทีไ่มม่คีวามรูใ้นสาขาน้ีมาทาํการศกึษาวจิยัซํ้าทีด่เูหมอืนกบัวธิี

การศกึษาเหล่าน้ีอกีครัง้ แต่ความจรงิแลว้ไมเ่หมอืนเลย 

และเมือ่ความพยายามทุกสิง่ลม้เหลว กเ็ขยีนบนัทกึความจาํ(ใชภ้ายในองคก์รของตน)  กล่าวว่าถา้หากอุตสาหกรรม

มอืถอืไดท้าํสิง่ทีท่าํจบสิน้ลงแลว้ เราคดิว่าเรา(ตอ้ง)เปิดเกมสท์าํสงครามกนักบัวทิยาศาสตร ์นัน่คอืการใชค้าํน้ีจรงิๆ –  

“เปิดเกมสท์าํสงครามกนักบัวทิยาศาสตร์” แต่แทจ้รงิแลว้ วทิยาศาสตรไ์มใ่ช่เรือ่งการทาํสงคราม และมนัไมใ่ช่เรือ่งเล่น

เกมส ์พวกเราจรงิจงัเอาเป็นเอาตายต่างหากในเรือ่งสุขภาพของเราและสุขภาพของลกูหลานเรา 

ผูส่ื้อข่าว RT: เอกสารอเีมลลท์ีส่่งภายในบรษิทั(ผลติมอืถอื)โมโตโรรา่ทีร่ ัว่ไหลออกมา เปิดเผยถงึการเปิดเกมส์ทาํ

สงคราม คอือุตสาหกรรมแทจ้รงิจา้งใหท้าํวจิยัดว้ยเป้าหมายเพงีเพือ่สรา้งภาพประกนัความปลอดภยัต่อสาธารณะ  

 

นอรแ์มน แซนเดร้อ บ.โมโตโรร่า: พวกเราไดเ้ปิดเกมสท์าํสงครามเรือ่งน้ีมาอยา่งพอเพยีง 

 

ผูส่ื้อข่าว RT: เคยมกีารวางแผนลบัๆซึง่เปิดพสิจูน์ว่ามนัช่างจะงา่ยแสนงา่ยทีจ่ะส่งรายงานการศกึษาหลอกลวงให้

วารสารตพีมิพเ์กดิขึน้แลว้ 

จอน โบฮานนอน ผูป้ลอมตวัเป็นนกัวทิยาศาสตรด์ทู่าทเีอาจรงิเอาจงัไดส้่งรายงานศกึษาทีเ่ขาจงใจใหม้ขีอ้ผดิพลาด

แบบทีเ่กดิกบัรายงานนกัเรยีนไปยงัวารสารต่างๆ โดยพรอ้มทีจ่ะจา่ยเงนิหากรบัทีจ่ะตพีมิพใ์ห้  

เหลอืเชือ่จรงิๆ ปรากฎว่ามจีาํนวนกว่าครึง่หนึง่ของวารสารในหลายประเทศเหล่าน้ีในโลก ตกลงตพีมิพร์ายงาน

ดงักล่าว ถงึกบัหลอกอา้งว่าเป็นงานวจิยัทีไ่ดผ้่านการตรวจวเิคราะหโ์ดยนกัวจิยัท่านอืน่ในวงการเดยีวกนัมาแลว้กม็ี  

(แนะนํา) ผูส้บืขา่วเชงิสอบสวน แอนโธนี กุตเชยีรด์ ิผูเ้คยเปิดโปงขา่วอปัยศดา้นสุขภาพหลายๆเรือ่งมาก่อน ยนิดมีาก

ทีพ่บกนัครบั 

เป็นไปไดห้รอืทีธุ่รกจิขนาดใหญ่จะทาํการศกึษาวจิยัหลอกลวงขึน้มาอนัจะสรา้งความเสีย่งใหก้บัคนนบัลา้นๆคน เรา

เคยมบีนัทกึเป็นเอกสารในเหตุการณ์แบบน้ีมาก่อนไหม? 

 

แอนโธนี กตุเชียรดิ์ บรรณาธิการนิตยสาร Storyleak: น่ีเป็นการกระทาํแบบน้ีจรงิๆโดยบรษิทัผลติยา Eli Lilly ใน

ยคุสมยัทศวรรษ ๑๙๘๐ ซึง่บรษิทัรูอ้ยูแ่ลว้ว่ายา Prozac มผีลขา้งเคยีงทาํใหผู้ใ้ชย้าบางคนคดิฆา่ตวัตายและมี



พฤตกิรรมกรา้วรา้ว ซึง่เป็นสิง่ตรงกนัข้ามทัง้สิน้กบัผลคาดหวงัทีบ่รษิทัตอ้งการ พวกเขารูก้นัในช่วงนัน้แลว้หลงัจากที่

บรษิทัไดท้าํการศกึษาวจิยัผลกระทบของยาน้ี พวกเขาปกปิดขอ้มลูวจิยั จนกระทัง่ผูส้ ื่อขา่ว BBC เปิดโปงความจรงิใน

ปี ๒๐๐๕ แต่แลว้พวกเขากย็งัใหก้ลุ่มผลประโยชน์ของตนทาํการวจิยัแลว้บอกว่ายาตวัน้ีดเียีย่มเพยีงใด แน่นอน

ปจัจบุนัพวกเขาจาํยอมตอ้งรบัแลว้ว่ายากล่อมประสาทตวัน้ีไดนํ้าไปสู่การฆา่ตวัตายและมพีฤตกิรรมอนักรา้วรา้ว

เกดิขึน้ ปจัจบุนัเกอืบทุกคนกําลงัตามไล่บีบ้รษิทัยา 

เมือ่ไรทีบ่รษิทัมอืถอืเหล่าน้ีถูกบงัคบัใหอ้อกมายอมรบัว่ารงัสคีลื่นมอืถอืทาํใหเ้กดิเน้ืองอกในสมอง ว่ามนัทาํสิง่น้ีจรงิๆ 

และอนัทีจ่รงิแลว้พวกเขากไ็ดบ้อกกล่าวในทาํนองน้ีแลว้ในคู่มอืผูใ้ชข้องเขา ฉนัน้สิง่น้ีกําลงัเกดิขึน้มาแลว้ หากเมือ่

สาธารณะตื่นตระหนกัเรือ่งน้ีเมือ่ใด มนัจะแยย่ิง่เสยีกว่ายากล่อมประสาท มนัจะยิง่แยก่ว่าบุหรี่  

ผูส่ื้อข่าว RT: เราไดส้่งคาํเชญิไปยงัสมาคม CTIA ผูท้าํหน้าทีล่๊อบบี้ใหแ้ก่อุตสาหกรรมโทรศพัทม์อืถอืทีท่รงอํานาจ

มารว่มรายการน้ีเพือ่พดูคุยในประเดน็ต่างๆในรายการน้ี  

พวกเขาตอบปฏเิสธคาํเชญิดว้ยขอ้ความหนึง่บนัทดั 

 

ผูส่ื้อข่าว RT: (แนะนํา) นกัหนงัสอืพมิพเ์กีย่วกบัอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทีค่นอ่านนบัถอืมากทีสุ่ด ดร . หลุยส ์สเลซนิ 

บรรณาธกิารนิตยาสาร ข่าวไมโครเวฟ ตัง้แต่ปี ๑๙๘๑ 

คุณหลุยส ์ยนิดมีากครบัทีไ่ดคุ้ยกบัท่าน ดเูหมอืนสิง่ทีอุ่ตสาหกรรมและสิง่ทีค่นอืน่ๆพดูกนัจะอยูค่นละจกัรวาลทีข่นาน

กนัไมม่วีนัจะบรรจบกนั 

 

บรรณาธิการนิตยาสาร ข่าวไมโครเวฟ : ทัง้ระบบชาํรดุใชก้ารอะไรไมไ่ด ้ไมม่กีารบอกความจรงิกบัสงัคม มนับา้

แท้ๆ  คุณกร็ูว้่าทนัททีีเ่รารูก้นัว่าบุหรีน่ัน้ฆา่คน มนัเป็นเรือ่งงา่ยดายออกทีจ่ะบอกยอมรบัว่าเราผดิไปแลว้ในเรือ่งบุหรี ่

ประเดน็อยูท่ีว่่าเราต้องมกีารดาํเนินการจรงิจงัเสยีทใีนเรือ่งน้ีแลว้ 

. 

ผูส่ื้อข่าว RT: สิง่ทีก่ําลงัดาํเนินการกนัภายนอกประเทศสหรฐั 

ประเทศฝรัง่เศส กําลงัเปลีย่นจากการใชร้ะบบไว-ไฟในหอ้งเรยีนหนักลบัไปใชร้ะบบสายเคเบลิ 

ประเทศตัง้แต่เยอรมนัจนถงึอสิราเอลและฟินแลนดก์ําลงัดาํเนินการหา้มขายมอืถอืใหแ้ก่เดก็ๆ  

แต่ (ประธานาธบิด)ีโอบามา่เพิง่ไดแ้ต่งตัง้หวัหน้าล๊อบบี้ของอุตสาหกรรม นายโทมสั วลีเลอร ์ขึน้มาเป็นประธาน

คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการโทรคมนาคม (FCC) 

อดตีผูบ้รหิารในสาํนกังานคณะกรรมการน้ี บอกว่านีเ่ป็นเรือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่หลอืเชือ่เกดิขึน้อกีครัง้หนึง่  

เมือ่เป็นเช่นน้ี แพทยต่์างๆทีอ่ยากจะชกัชวนคุณพ่อคุณแมท่ัง้หลายอยา่งน้อยทีสุ่ดไดบ้อกเล่าถงึอนัตรายของมอืถอื 

ต่างบอกว่าพวกตนคงคาดหวงัอะไรในเรือ่งน้ีไดไ้มม่ากนกั 
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Biological Effects from RF Radiation at Low-Intensity Exposure,
based on the BioInitiative 2012 Report, and the

Implications for Smart Meters and Smart Appliances

Introduction and Conclusions

The Biological Effects Chart, at the end of this document, has been produced using data from a massive
new review of the medical research literature on the biological effects of electromagnetic fields. That
review is called the BioInitiative 2012 Report.2 The purpose of the Biological Effects Chart is to show the
radiofrequency (RF) exposure levels at which biological effects were found in 67 studies from the RF Color
Charts of the BioInitiative 2012 Report, and then to compare those exposure levels to the following:

(1) current FCC Maximum Permitted Exposure (MPE) limits that govern Smart Meters and Smart
Appliances in the United States

(2) new biologically based RF exposure limits proposed in the BioInitiative 2012 Report
(3) calculated RF exposure levels produced by a single Smart Meter at various distances
(4) calculated RF exposure levels produced by a single Smart Appliance at various distances

This comparison is based on RF exposure levels expressed as the RF power density (RF power per unit area).
This comparison does not address other potentially important factors such as carrier continuity (continuous
versus pulsed radiation) and modulation technique (the method used to impress information on the
carrier), among others. The purpose is to identify what biological effects arise from exposure to RF power
density levels like those produced by Smart Meters and Smart Appliances.

This comparison indicates the following:

(1) The current FCC Maximum Permitted Exposure (MPE) limits are so high that they provide no
protection for the public from the biological effects found in any of the 67 studies.

(2) New biologically based RF exposure limits proposed in the BioInitiative 2012 Report are 1 million
times lower than current FCC limits and would protect against the biological effects found in nearly
all of the 67 studies.

(3) A single Smart Meter on a home can produce RF exposure levels that caused the biological
effects found in either most or many of the 67 studies, depending on the distance from the Smart
Meter.

(4) A single Smart Appliance in the home can produce RF exposure levels that caused the biological
effects found in nearly half or fewer of the 67 studies, depending on the distance from the Smart
Appliance. Multiple Smart Appliances in a home multiply the total exposure.

1
The author holds a Ph.D. in Applied Physics from Harvard University, 1975.

2
BioInitiative Working Group, Cindy Sage and David O. Carpenter, Editors, BioInitiative Report: A Rationale for Biologically-based

Public Exposure Standards for Electromagnetic Radiation, December 31, 2012 ( http://www.bioinitiative.org ).
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(5) A single Smart Meter on a nearest neighbor’s home can produce RF exposure levels that caused
the biological effects found in many of the 67 studies. A given home may have one to eight nearest
neighbors, each with a Smart Meter, multiplying the total exposure in the given home.

Other observations:

(1) Most biological effects of RF exposure cannot be sensed by human beings. Examples are the
onset of cancer, DNA damage, and fertility effects. One category of effects that can often be sensed
includes neurological effects on sleep, memory, learning, and behavior.

(2) Unborn and very young children may be more affected by RF exposure than adults.

This document provides background information, an explanation of each feature of the Biological Effects
Chart, and a detailed discussion of each of the conclusions and observations summarized above. That
discussion begins on page 11.

Figure 1, on page 9 in this document, and the Biological Effects Chart, at the end of this document, are in
color, and are most easily understood when viewed in color. But they can also be understood in black and
white. To make that possible, key lines in Figure 1 and in the Biological Effects Chart are identified not only
by color but also by line thickness and line style (solid versus dashed).

Terminology for Parts of the Electromagnetic Spectrum

Electromagnetic fields occur over a wide range of frequencies, referred to as the electromagnetic
spectrum.3 But the terms used for parts of that spectrum are not consistently named or defined. The
BioInitiative 2012 Report uses the following definitions for two key parts of the electromagnetic spectrum:

extra low frequency (ELF): electromagnetic fields with frequencies from 1 to 300 Hz4

radiofrequency (RF): electromagnetic fields with frequencies from 100 kHz to 300 GHz5

Within the radiofrequencies lie the microwave frequencies. Microwaves, too, are variously defined. Here
are two common definitions:

microwaves: electromagnetic fields with frequencies from 300 MHz to 300 GHz6

microwaves: electromagnetic fields with frequencies from 1 GHz to 100 GHz7

This document focuses on the biological effects of the frequencies at which the following devices operate.
Those frequencies are shown in round numbers.

3
Explanation of units of measure for frequency: 1 hertz is 1 cycle per second. 1 kilohertz is equivalent to 1000 hertz.

1 megahertz is equivalent to 1000 kilohertz and to 1,000,000 hertz. 1 gigahertz is equivalent to 1000 megahertz and to
1,000,000 kilohertz and to 1,000,000,000 hertz. These units are abbreviated as follows: hertz (Hz), kilohertz (kHz),
megahertz (MHz), and gigahertz (GHz).
4

BioInitiative 2012 Report cited in footnote 2 on page 1, Section 26, Glossary of Terms and Abbreviations, page 3. The Report
notes that the term Extremely Low Frequency is used in Europe and the term Extra Low Frequency is used in the United States.
Wikipedia uses the term Extremely Low Frequency to refer to 3 to 300 hertz
( http://en.wikipedia.org/wiki/Extremely_low_frequency ).
5

BioInitiative 2012 Report cited in footnote 2 on page 1, Section 26, Glossary of Terms and Abbreviations, page 5.
6

( http://en.wikipedia.org/wiki/Microwaves )
7

( http://en.wikipedia.org/wiki/Microwaves )
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cell towers8 300, 400, 700, 800, 900, 950, 1800, 1900, 2100 MHz
Wi-Fi (most common type of WLAN)9 2400, 2500 MHz (predominant)

2600, 3600, 5000 MHz (emerging)
wireless laptops10 2400 MHz (predominant)

5000 MHz (emerging)
Smart Meters11 900, 2400 MHz (Smart Meters and Collector Smart Meters)

850 MHz (Collector Smart Meters only)
Smart Appliances12 2400 MHz

Note that that all of these devices operate at frequencies between 300 MHz and 5000 MHz. The
frequencies at which Smart Meters and Smart Appliances operate are right in the middle of this range.
According to one or more of the definitions given above, all of these frequencies may be referred to as
either radiofrequencies (RF) or microwaves. Since the BioInitiative 2012 Report refers to these frequencies
as radiofrequencies (RF), that term will be used here. But the term microwaves could have been used just
as well.

The BioInitiative 2012 Report

The BioInitiative 2012 Report was developed by an international group of 29 individuals with expertise on
the biological effects of electromagnetic fields, or on the related public-health issues.13 As a group, these
experts hold 20 PhD degrees, one DrSc degree, 9 MD degrees, one DVM degree, and four degrees of MSc,
MA, MPH, or MSPAS. These experts come from ten countries, each with the following number of
participants:

USA 10 India 2
Sweden 6 Italy 2
Austria 2 Denmark 1
Canada 2 Russia 1
Greece 2 Slovak Republic 1

The goal of the BioInitiative Report is to present “a solid scientific and public health policy assessment that
is evidence-based.” The report was prepared “independent of governments, existing bodies and industry
professional societies that have clung to old standards.”14

8
( http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_network ), ( http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_frequency_bands ), and

( http://en.wikipedia.org/wiki/UMTS_frequency_bands )
9

( http://en.wikipedia.org/wiki/WI-FI ) and ( http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels )
10

( http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_LAN )
11

Both the Landis-Gyr FOCUS AXR-SD and the General Electric I-210+c Smart Meters, being installed in Maryland, have FCC ID
OWS-NIC514. They send and receive information in two microwave frequency ranges: (1) 902.3 to 926.9 MHz, and (2) 2405.8 to
2480.9 MHz ( http://stopsmartmeters.org/wp-content/uploads/2012/01/OWS-NIC514-FCC-specifications.pdf ). Collector Smart
Meters have a third transmission frequency of 850 MHz ( http://sagereports.com/smart-meter-rf/?page_id=210 ). They receive
and retransmit the signals from Smart Meters to assure that those signals reach the antennas of the electric power company. It
is not clear to me at this time whether Collector Smart Meters are employed in all installations of Smart Meters.
12

The most likely transmitter/receiver in the Smart Appliances is the so-called ZigBee device. ZigBee devices operate at 865 MHz
(in Europe) and 915 MHz (in the USA and Australia) as well as 2.4 GHz (worldwide) ( https://en.wikipedia.org/wiki/ZigBee ). But
the Smart Meters first observed in installations in Maryland seem to require that the ZigBee devices operate at 2.4 GHz.
13

BioInitiative 2012 Report cited in footnote 2 on page 1, cover page of the full report, as a single PDF file.
14

BioInitiative 2012 Report cited in footnote 2 on page 1 , Section i, Preface 2012, page 2.
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The Scope of the BioInitiative 2012 Report

The 1479-page BioInitiative 2012 Report considers the “content and implications of about 1800 new
studies” since the last BioInitiative Report was published in 2007.15 The 2012 Report contains 16 chapters
that address key categories of biological effects. The 2012 Report also contains several chapters that
address key public policy issues, such as the nature and shortcomings of the current exposure standards,
and the bases for sufficient argument for changing those standards. Emphasized is the importance of
weighing the magnitude of potential harm against the evidence of potential harm, to determine when
protective action should be triggered.16 Since Smart Meters are being mandated for entire populations in
the United States, the magnitude of potential harm is considerable, so prudence dictates serious
consideration of the increasing evidence of harm.

The Data Source for the Biological Effects Chart

The data for the appended Biological Effects Chart were drawn from the so-called RF Color Charts in the
BioInitiative 2012 Report.17 The RF Color Charts contain two charts:

The first chart describes 67 studies of the biological effects of radiofrequency (RF) radiation.18 Each
study represents one or more biological effects found at a one value of the RF power density (RF
power per unit area) or within a range of such values. These data are especially useful when
considering whole-body exposure, which is the type of exposure that human beings receive from
Smart Meters at a distance of 1 meter or more.19 These data form the basis for the appended
Biological Effects Chart.

The second chart describes 68 studies of the biological effects of radiofrequency (RF) radiation.20 In
this chart, each study represents one or more biological effects found at one Specific Absorption
Rate, or SAR value, or within a range of such values. A SAR value is the RF power absorbed per unit
mass of the biological entity being irradiated. These data are especially useful when less than the
entire body is irradiated, and at very close distances, such as when a cell phone irradiates the head.

15
BioInitiative 2012 Report cited in footnote 2 on page 1 , Section 1, Summary for the Public and Conclusions, 2012 Supplement:

Summary for the Public – Ms. Sage, page 3.
16

BioInitiative 2012 Report, cited in footnote 2 on page 1, Table 1-1, Section 23: The Precautionary Principle, 2012 Supplement:
The Precautionary Principle – Mr. Gee, page 2.
17

BioInitiative 2012 Report, cited in footnote 2 on page 1, Section 1, Summary for the Public and Conclusions, Table 1-2 Reported
Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure 2012, no page numbers.
18

Each study in the first chart derives from one publication. But three publications contributed two studies, and one publication
contributed three studies. As a result, the 67 studies derive from 62 publications. So the terms studies and publications have
slightly different meanings as used here.
19

More specifically, the power density values used in the first table are valid in the “far field” (also called the “radiative field”) of
the Smart Meter. For the type of antenna in a Smart Meter or a Collector Smart Meter, the far field should begin about two
wavelengths from the meter ( http://en.wikipedia.org/wiki/Far_field ). A Collector Smart Meter transmits on three frequencies
(850, 900, and 2400 MHz). The longest wavelength transmitted by a Collector Smart Meter is determined by the lowest
frequency which it transmits, which is 850 MHz. That wavelength is 0.35 meters (about 1 foot). A Smart Meter transmits on two
frequencies (900 MHz and 2400 MHz), so the lowest frequency transmitted by a Smart Meter is 900 MHz, and the longest
wavelength it transmits is 0.33 meters (again about 1 foot). Smart Appliances are expected to transmit at 2400 GHz, with has a
wavelength of 0.13 meters (about 5 inches). So for all three devices, the far field begins about 0.7 meters (about 2 feet), or less,
from them. This document addresses distances from 1 meter (about 3 feet) up, so all such distances are in the far field for all
three devices.
20

Each study in the second chart derives from one publication. But two publications contributed two studies each. As a result
the 68 studies derive from 66 publications. So the terms studies and publications have slightly different meanings as used here.
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This is not the usual case for RF exposure from Smart Meters, so these data were not used for the
appended Biological Effects Chart.

Criteria for Selection of the Studies in the RF Color Charts

The criteria used in the BioInitiative 2012 Report to select the studies for the RF Color Charts, and thus for
the appended Biological Effects Chart, were the following:21

(1) A selection of good examples only. Not intended to be comprehensive.
(2) Peer-reviewed and published studies only.
(3) Good exposure data (numeric).
(4) Author(s) have clear methods and conclusions.
(5) Cover wide range of topics, such as genotoxicity, neurological, immune, cancers, behavior,

attention, memory, sleep, etc.
(6) Cover wide range of exposure levels, with an emphasis on the lowest levels and the more

recent studies.

Every study in the first chart of the RF Color Charts, and thus every study in the appended Biological Effects
Chart based on that first chart, except one (Dumansky, 1974), was published after 1986. 1986 is the year of
publication of the document on which the current FCC Maximum Permitted Exposure (MPE) limits are
principally based.22 That was 27 years ago, which is one factor in explaining why the current FCC MPE limits
are out of date. The references for the studies in the RF Color Charts, and thus for the biological effects
data in the appended Biological Effects Chart, are included in the reference list that immediately follows
the RF Color Charts in the PDF file of the full BioInitiative 2012 Report.23

Explanation of the Appended Biological Effects Chart

The Horizontal Axis of the Biological Effects Chart

The studies are presented in order of increasing RF power density along the horizontal axis of the Biological
Effects Chart. That order facilitates comparing effects observed at similar RF power densities. Each
position along the horizontal axis of the Biological Effects Chart represents one study whose principal
author and date of publication are written under that axis. The studies could just as well have been
ordered alphabetically by the authors’ last names, or numerically by the publication dates.

The Vertical Axis of the Biological Effects Chart

The vertical axis represents the RF power densities at which each study was conducted. These power
densities cover a wide range of values, so a logarithmic vertical axis was employed. This approach
permitted displaying 11 orders of magnitude on the Biological Effects Chart.24 The units of measure

21
The criteria were provided by Cindy Sage, co-editor of BioInitiative 2012, in a private communication, April 23, 2013.

22
The current FCC exposure limits are based principally on a 1986 publication of the National Council on Radiation Protection

and Measurements (NCRP). That publication is “Report No. 086 - Biological Effects and Exposure Criteria for Radiofrequency
Electromagnetic Fields”. The NCRP was chartered by the U.S. Congress in 1964, but is not a Government agency and is not
subject to oversight by the Congress.
23

BioInitiative 2012 Report cited in footnote 2 on page 1, Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation (RFR) at
Low-Intensity Exposure Levels, sequential pages 112-121 in the 1479-page PDF version of the full Report.
24

Each order of magnitude is a factor of 10.
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selected for the vertical axis are milliwatts per square meter (mW/m2).25 These units work well for the
wide range of power densities required for the vertical axis, making the length of the smallest number,
0.000001, not too much longer than the length of the largest number, 10000.

The selected units for the vertical axis also work well for relating the RF power density shown to the total
RF power that an adult human would receive. The surface area of an adult human is about 2 square meters
(m2).26 So the surface area that an adult human presents to an RF wave arriving from the front, or from the
back, is about 1 square meter (m2). So when an adult human faces an oncoming wave of radiation with a
power density of, say, 10 milliwatts per square meter (mW/m2), that human will receive a total of 10
milliwatts (mW) of radiation over the entire body. That is, the number describing the power density will be
the same as the number describing the total power received, even though the units of measure are
different in the two cases. So, when examining the vertical axis of the attached Biological Effects Chart,
each number on that axis may be taken to mean both the power density (in mW/m2) of the oncoming wave
of RF radiation and the total RF power (in mW) received by an adult human when standing with the front,
or the back, facing the direction from which the radiation is coming.

The Round Red Dots on the Biological Effects Chart

Each round red dot • on the attached Biological Effects Chart indicates the RF power density at which the

study named on the horizontal axis, directly below the dot, was conducted. Some studies were conducted
over a range of power densities. In such cases, the average value of the high and low ends of the range
determines the location of the dot on the vertical axis. The range of power densities applicable is shown as
a black vertical line through the dot. The top of the vertical line marks the high end of the range, and the
bottom of the vertical line marks the low end of the range. On those vertical lines, the dots appear higher
than the middle. That effect results from the logarithmic vertical axis, even though the dots are located at
the true average value of the high and low ends of the range.

The Alphabetic Codes above the Dots on the Biological Effects Chart

A one- or two-letter code appears just above each of the dots on the Biological Effects Chart. Each code,
such as “CB”, identifies the category into which the biological effects found by a given study fall. Those
one- and two-letter codes are translated in the table on the Biological Effects Chart, first into the one or
two words represented by the letters of the codes, and then into a fuller description of the category, as
reported in the RF Color Charts of the BioInitiative 2012 Report. For example, the code “CB” stands for the
words “Cancer, Brain” and represents a category that contains “Brain tumors and blood-brain barrier”.27

Similarly, the code “CO” stands for the words “Cancer, Other” and represents a category that contains
“Cancer (other than brain), cell proliferation”.

The Thick Horizontal Blue Line at the Top of the Biological Effects Chart

The thick horizontal blue line, which appears at the top of the Biological Effects Chart, represents the
Maximum Permitted Exposure (MPE) limits of the Federal Communications Commission (FCC). These are
the limits applicable to the general population for uncontrolled exposure for the frequencies that Smart

25
1 milliwatt (mW) is one-thousandth of a watt (W).

26
The surface area of a man is about 1.9 square meters (m

2
); and the surface area of a woman is about 1.6 square meters (m

2
),

both according to Wikipedia ( http://en.wikipedia.org/wiki/Body_surface_area ).
27

The reference to blood-brain barrier refers to the weakening of the barrier that the body erects between the blood and the
brain to prevent harmful entities circulating in the blood from entering the brain.
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Meters, Collector Smart Meters, and Smart Appliances use: 2400 MHz, 900 MHz, and 850 MHz. The top
edge of the blue line is the limit applicable to 2400 MHz. The bottom edge of the blue line is the limit
applicable to 850 MHz. The limit applicable to 900 MHz falls in between.

Frequency FCC Maximum Permitted Exposure (MPE) Limits28

(MHz) (mW/m2)

2400 10,000 (Smart Meters, Collector Smart Meters, and Smart Appliances)
900 6000 (Smart Meters and Collector Smart Meters)
850 5700 (Collector Smart Meters)

However, those FCC limits apply to the time-average RF power density over a period of 30 minutes. So,
pulsed signals, like those issued by Smart Meters and Smart Appliances, are permitted to assume even
higher peak values, as long as the time-average over a period of 30 minutes is below the FCC limits shown.

The Thick Horizontal Yellow Line on the Biological Effects Chart

The thick horizontal yellow line, which appears about one-third from the bottom of the Biological Effects
Chart, shows the new RF exposure limits proposed in the BioInitiative 2012 Report for chronic exposure to
pulsed radiation. Pulsed radiation is the type of radiation that Smart Meters and Smart Appliances emit.
The top of this line is located at 0.006 milliwatts per square meter (mW/m2). The bottom of this line is
located at 0.003 milliwatts per square meter (mW/m2).29

New Biologically Based RF Exposure Limits Proposed in the BioInitiative 2012 Report30

(as expressed, equivalently, in various units of measure)

0.3 to 0.6 nanowatts per square centimeter (nW/cm2) (units used in BioInitiative 2012)
0.003 to 0.006 milliwatts per square meter (mW/m2) (units used in appended Chart)

 3 to 6 microwatts per square meter (μW/m2)

The data from the 67 studies in the Biological Effects Chart indicate why this level might have been judged
appropriate by the authors of the BioInitiative 2012 Report: This level would protect against the biological
effects found by all but five of the 67 studies. The BioInitiative 2012 Report indicates that these proposed
new limits “may need to change in the future, as new and better studies are completed.” 31 Note that this
level, which can also be expressed as 3 to 6 microwatts per square meter (μW/m2), is in agreement with
the level of 5 microwatts per square meter (μW/m2) proposed by Dietrich Klinghardt, M.D., Ph.D., in his
detailed video treatment of the health hazards of Smart Meters.32

28
Questions and Answers about Biological Effects and Potential Hazards of Radiofrequency Electromagnetic Fields, OET (Office of

Engineering and Technology) Bulletin 56, Fourth Edition, Federal Communications Commission, August 1999. See Table 1(B),
Limits for General Population/Uncontrolled Exposure, page 15.
( http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins/oet56/oet56e4.pdf )
29

BioInitiative 2012 Report cited in footnote 2 on page 1 , Section 1, Summary for the Public and Conclusions, 2012 Supplement:
Summary for the Public – Ms. Sage, pages 25-26.
30

 1 milliwatt (mW) is one thousandth of a watt (W).  1 microwatt (μW) is one millionth of a watt (W).  1 nanowatt (nW) is one 
billionth of a watt (W). 1 centimeter (cm) is one hundredth of a meter (m). So, 1 square centimeter (cm

2
) is one ten thousandth

of 1 square meter (m
2
).

31
See footnote 29 above.

32
Dr. Klinghardt’s video, and further information about him, can be found on the following web sites:

( http://marylandsmartmeterawareness.org/smart-meter-news/dr-dietrich-klinghardt-smart-meters-emr-the-health-crisis-of-
our-time ) and ( http://www.klinghardtacademy.com/BioData/Dr-Dietrich-Klinghardt.html ).
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The Thin Horizontal Green Lines on the Biological Effects Chart

The four thin horizontal green lines show the power density of the RF radiation emitted by a Smart Meter
at four different distances. To determine these levels, I assumed that the Smart Meter is the type being
installed in Maryland, as described in footnote 11 on page 3:

P = RF power output = 1 watt
g = antenna gain = 4 dBi = 2.5 (a pure number, a ratio)33

This Smart Meter has an RF power output, P, of approximately 1 watt. The antenna used in the Smart
Meter is a variation of a vertical dipole antenna which provides a gain, g, of 4 dBi, or 2.5, in the horizontal
direction. I have not accounted for absorption by obstructions, such as walls and other objects, which can
lower RF power density levels. Nor have I accounted for reflections from walls or other objects, which can
raise or lower RF power density levels. So the actual power densities would likely fall somewhere between
the two extremes that could apply if these other factors had been considered. The RF power density, PD, in
watts per square meter (W/m2) can be calculated from this equation:

ܲ ൌ ݃
ܲ

Ͷݎߨଶ
൨

In the above equation, r is the distance, in meters, from the Smart Meter, in the horizontal direction. This
equation can be understood this way: The radiation from the Smart Meter travels outward from the meter
and is initially regarded as spreading uniformly over the surface of a sphere (centered on the Smart Meter)
which has a radius, r, and thus a surface area of 4πr2. So the part of the equation in square brackets [ ]
indicates the power density that would be produced, at a distance, r, if the radiation from the Smart Meter
spread uniformly over the surface of that sphere. The antenna used in the Smart Meter increases the
power density in the horizontal direction, at the expense of a decrease in the power density in the vertical
direction, because all receivers of interest are in the horizontal direction. Those receivers include the
antennas of the electric power company and the antennas of other Smart Meters in the area with which a
given Smart Meter communicates. The antenna gain, g, accounts for this characteristic of the antenna and
causes PD to represent the power density in the horizontal direction.

The RF power density, PD, computed from the above equation is plotted in Figure 1 on page 9 as a function
of the distance from the Smart Meter. The power density is expressed in units of milliwatts per square
meter (mW/m2) to match the units in the Biological Effects Chart under discussion. A logarithmic vertical
axis is used for the power density, again to match the logarithmic vertical axis of the Biological Effects
Chart. The vertical axis appears on both sides of Figure 1 to facilitate easier reading.

The power density is strongest near the Smart Meter and falls off quickly with increasing distance, but
persists at lower levels to great distances. The power density of the Smart Meter drops to the maximum

33
The antenna gain, g, is usually specified in dBi, which means the gain, in decibels, relative to an ideal isotropic antenna, which

is an idealized antenna that radiates equally in all directions. The gain of the antenna in a Smart Meter (with FCC ID
OWS-NIC514) is 4 dBi and translates to a factor of 2.5. That is, the power density in the horizontal direction is 2.5 times greater
than it would be if the antenna radiated equally in all directions. In the case of Smart Meters, the power density in the vertical
direction is reduced in favor of increased power density in the horizontal direction where all intended receivers are located. To
access the reference, start at ( http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid ). In the box Grantee Code, enter OWS. In the box Product
Code, enter –NIC514 (including the hyphen), press Search, click on the first entry Detail, and click on Test Report. This should
take you to this location ( https://apps.fcc.gov/eas/GetApplicationAttachment.html?id=1174749 ) which you cannot address
directly. Then see page 3 of 66 of the document found.
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exposure level proposed in the BioInitiative 2012 Report at a distance of about 180 meters. On the
appended Biological Effects Chart, the four thin horizontal green lines show the power densities, taken
from Figure 1, for distances of 1 meter (3 feet), 5 meters (16 feet), 20 meters (66 feet), and 100 meters
(328 feet).

Figure 1: Smart Meter and Smart Appliance RF Power Densities versus Distance
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SMART METER ASSUMPTIONS
RF Power Output = 1 watt
Antenna Gain = 4 dBi = 2.5
Propagation

no absorption
no reflection

FCC Maximum Permitted Exposure to Frequencies Used by Smart Meters
(for continuous radiation; no absolute limit for pulsed radiation)

New maximum exposure limits proposed in BioInitiative 2012 for chronic exposure to pulsed radiation

SMART APPLIANCE ASSUMPTIONS
RF Power Output = 0.1 watt
Antenna Gain = 3 dBi = 2
Propagation

no absorption
no reflection

Smart Meter

Smart Appliance

The Thin Dashed Horizontal Blue Lines on the Biological Effects Chart

Smart Meters are designed to communicate wirelessly with new Smart Appliances that are now becoming
available. The Smart Appliances contain RF transmitters and receivers of their own. Through the Smart
Meters, the Smart Appliances can report, to the electric power company, data sufficient to identify the
specific appliances and to indicate when they were installed or removed, and how much power they are
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consuming throughout the day and the night, every day of the year. Less certain is whether the electric
power company will be able to turn off the Smart Appliances by sending a wireless signal to them through
the Smart Meter. (For example, the electric power company might want to turn off appliances that draw a
lot of electricity at certain times of day, and in certain seasons, when the load on the electric power system
is high. An example would be turning off the air-conditioner at midday in midsummer.)

Such Smart Appliances will increase the RF radiation inside each home. Verifiable data on the actual RF
power output of the transmitters that will be used in the Smart Appliances is hard to find at present; but a
likely value is 0.1 watt, since that is a common value used for other short-range wireless devices.34 The
antenna gain is assumed to be 3 dBi or 2.35 The frequency of operation is assumed to be 2.4 GHz to
communicate with the Smart Meters.36

The RF power density for Smart Appliances is calculated with the same equation used for Smart Meters
above but with the different values for P and g just cited:

P = RF power output = 0.1 watt
g = antenna gain = 3 dBi = 2 (a pure number, a ratio)

The result for a single Smart Appliance is shown by the dashed blue line in Figure 1 on page 9. Once again, I
have not accounted for absorption and reflection during propagation. Absorption can lower the power
density. Reflection can lower or raise the power density. So the power densities shown in Figure 1 would
likely fall somewhere between the two extremes that could apply if these other factors had been
considered. The patterns of absorption and reflection inside homes vary greatly, so many different
situations are possible.

The power density from a single Smart Appliance does not fall to the new maximum exposure level
proposed in the BioInitiative 2012 Report until a distance of 50 meters (164 feet) from the Smart Appliance
has been reached. So there will be no location within the typical home that will be that far from a Smart
Appliance. Of course, over time, many such Smart Appliances may be purchased for a home, multiplying
the total exposure produced.

In the appended Biological Effects Chart, the thin dashed blue lines show the RF power density, taken from
Figure 1, for a single Smart Appliance at three distances: 1 meter (3 feet), 3 meters (10 feet), and
10 meters (33 feet) from the Smart Appliance. 10 meters is about at far from a Smart Appliance as a
person can get inside the typical home with a single centrally located Smart Appliance.

34
The most likely transmitter/receiver in the Smart Appliances is the so-called ZigBee device. These devices have RF outputs

ranging from 0.001 watt to 0.1 watt, which is equivalent to a range of 1 milliwatt (mW) to 100 milliwatts (mW).
( https://en.wikipedia.org/wiki/ZigBee )
35

The assumed gain¸ g, in this case, is 3 dBi, which is based on the performance of an ordinary vertical dipole antenna. That is,
the power density in the horizontal direction is 2 times greater than it would be if the antenna radiated equally in all directions.
36

ZigBee devices operate at 865 (in Europe) and 915 MHz (in the USA and Australia), as well as 2.4 GHz (worldwide); but the
design of the Smart Meters installed in Maryland seems to require that the ZigBee devices operate at 2.4 GHz.
( https://en.wikipedia.org/wiki/ZigBee )



11

Conclusions and Observations

Current FCC Maximum Permitted Exposure (MPE) Limits Are Too High to Protect the
Public

Because the FCC Maximum Permitted Exposure (MPE) limits are at power densities higher than the power
densities addressed in all of the 67 studies, those limits provide no protection against the biological effects
found in any of the 67 studies, no matter what the source of the RF radiation.

Further, the FCC Maximum Permitted Exposure limits apply to each source of radiation, individually, not to
the combined exposure from all sources. But a person will generally be exposed to radiation from a
combination of sources. So the FCC Maximum Permitted Exposure limits not only are too high to protect a
person from a single source of radiation, but also do not consider the actual exposure received by a person
from multiple sources of radiation.

New Biologically Based RF Exposure Limits, Proposed in the BioInitiative 2012
Report, are 1 Million Times Lower than the FCC Limits, to Protect the Public

The new RF exposure limits proposed in the BioInitiative 2012 Report are about 1 million times lower
(stricter) than the current FCC Maximum Permitted Exposure Limits in the frequency ranges at which Smart
Meters, Collector Smart Meters, and Smart Appliances operate.

Comparison of RF Exposure Limits

BioInitiative 2012 Report (RF) FCC MPE (850 to 2400 MHz) Ratio (FCC/BioInitiative 2012)

.003 to .006 mW/m2 5700 to 10,000 mW/m2 950,000 to 3,000,000

As shown in the appended Biological Effects Chart, the new RF exposure limits in the BioInitiative 2012
Report are low enough to protect against the biological effects found in nearly all of the 67 studies covered
by that Chart.

A Single Smart Meter Can Produce RF Power Density Levels Shown to Cause
Biological Effects

The Biological Effects Chart enables a comparison between the RF power densities produced by a Smart
Meter, at various distances from that Smart Meter, and the RF power densities that triggered biological
effects in the 67 studies.

The power density at 1 meter (3 feet) from a Smart Meter is higher than the power density that
triggered biological effects in 50 of the 67 studies.

The power density at 5 meters (16 feet) from a Smart Meter is higher than the power density that
triggered biological effects in 26 of the 67 studies.

The power density at 20 meters (66 feet) from a Smart Meter is higher than the power density that
triggered biological effects in 14 of the 67 studies.



12

This distance of 20 meters is likely as far from a Smart Meter as a person can get and still be
inside the typical home. So living and sleeping on the side of a home that is farthest from
the Smart Meter is helpful but still may not reduce the received power densities to biological
insignificance. Further, one or more of the neighbors’ Smart Meters may be closer and may
thus be the stronger source.

The power density at 100 meters (328 feet) from a Smart Meter is higher than the power density
that triggered biological effects in 6 of the 67 studies.

So, even at the distance of a football field from the Smart Meter, the power density received
may still be biologically significant.

As shown in Figure 1, the RF power density from a Smart Meter does not drop down to the level of the
proposed new RF exposure limits until distances of 180 to 200 meters from the Smart Meter are reached.
In most residential communities, whether composed of single-family homes, townhomes, or apartments, it
will not be possible to get sufficiently far away from all of the Smart Meters present in that community.

A Single Smart Appliance inside a Home Can Produce RF Power Density Levels
Shown to Cause Biological Effects

Unfortunately, the problem of excess exposure to RF radiation will get worse as Smart Appliances are
adopted. They contain their own internal RF transmitters and receivers. Those Smart Appliances are
designed to communicate with Smart Meters and to report through the Smart Meters to the electric power
company. The data the Smart Appliances report will be sufficient for the electric power company to
identify which appliances you own, when you use them, and how much power they consume, throughout
the day and the night. The electric power company may even be able to turn the Smart Appliances off by
sending a wireless signal to the Smart Meter that is then transferred to the Smart Appliances, but that is
less certain at this time.

When these Smart Appliances are installed in a home, they will significantly increase the radiation levels in
that home for several reasons:

They will begin transmitting, and from distances very close to the residents.

The number of Smart Appliances in the home may increase with time as the residents gradually
replace their old appliances with new Smart Appliances, increasing the total radiation level.

The Smart Meters will transmit more frequently, in order to communicate with the Smart
Appliances.

Even a single Smart Appliance can produce RF power densities of concern. An inspection of the appended
Biological Effects Chart indicates the following:

The power density at 1 meter (3 feet) from a Smart Appliance is higher than the power density that
triggered biological effects in 32 of the 67 studies.

The power density at 3 meters (10 feet) from a Smart Appliance is higher than the power density
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that triggered biological effects in 21 of the 67 studies.

The power density at 10 meters (33 feet) from a Smart Appliance is higher than the power density
that triggered biological effects in 10 of the 67 studies.

These observations do not bode well for having 5, 10, or 15 Smart Appliances in a home. The RF radiation
from even a few Smart Appliances, because they will be so close to the residents, may rival that of a home’s
more distant Smart Meter. And the RF radiation from a large number of Smart Appliances may exceed that
of a home’s Smart Meter.

A Single Smart Meter on a Neighbor’s Home Can Produce RF Power Density Levels
Shown to Cause Biological Effects

For some locations in a given home, the distance to a neighbor’s Smart Meter may be less than the distance
to the resident’s own Smart Meter. Thus, a neighbor’s Smart Meter may be the principal source of
radiation for some locations in the given home. The Biological Effects Chart shows that a single Smart
Meter can produce RF power densities found to cause biological effects even at distances greater than 20
meters, and certainly up to 100 meters. And the number of neighbors within that range can be large. A
given single-family home in a residential community may have one to eight nearest neighbors, and even
more next nearest neighbors, all within 100 meters (328 feet) of a given home, and each with a Smart
Meter.

The problem of exposure from the neighbors’ Smart Meters becomes more serious as the distances
between adjacent homes, and thus the distances between adjacent Smart Meters, get smaller. So,
generally speaking, residents of townhouses will receive more radiation from their neighbors’ Smart Meters
than residents of single-family homes. And residents of apartments will receive even more radiation from
their neighbors’ Smart Meters, depending on the location of the Smart Meters in the apartment buildings.

So Smart Meters are a community concern, not just an individual concern. To resolve the problems of RF
exposure for a given home, it will be necessary to address all of the Smart Meters near that home. Smart
Appliances, too, contribute to this concern. While, individually, they have a lower RF power output than a
Smart Meter, the Smart Appliances of neighbors can also increase the RF exposure in the given home.

Fortunately, some states have offered an individual OPT OUT from the installation of a Smart Meter.37

While such an OPT OUT is very helpful, and is definitely the vital first step, the data on biological effects
discussed here suggest the limitations of such an OPT OUT in resolving the problem of excess radiation
from Smart Meters. There is no substitute for a roll back of all Smart Meters at the community level, or
higher.

Most Biological Effects of RF Radiation Cannot be Sensed by Human Beings

Most biological effects of RF radiation cannot be sensed by human beings. This fact is evident from an
inspection of the categories of biological effects from the RF Color Charts in the BioInitiative 2012 Report,
as shown below. For example, humans cannot sense the onset of cancer, DNA damage, or fertility effects.

37
Maryland, through the Maryland Public Service Commission, currently offers a temporary OPT OUT, with the future of that

OPT OUT yet to be decided. And the Maryland House of Delegates is currently considering legislation (HB1038) that would make
the OPT OUT permanent and would provide other protections for Maryland homeowners.

ACER
Highlight

ACER
Highlight
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Categories of Biological Effects in the RF Color Charts of the BioInitiative 2012 Report

Code Code Translation Biological Effects Category

CB Cancer, Brain Brain tumors and blood-brain barrier
CO Cancer, Other Cancer (other than brain), cell proliferation
H Heart Cardiac, heart muscle, blood-pressure, vascular effects
MC Metabolism, Calcium Disrupted calcium metabolism
OD Oxidation, DNA Oxidative damage/ROS/DNA damage/DNA repair failure
R Reproduction Reproduction/fertility effects
S Sleep Sleep, neuron firing rate, EEG, memory, learning, behavior
SI Stress, Immune Stress proteins, HSP,38 disrupted immune function

The principal category of biological effects that humans can often sense is the S (or Sleep) category. This
category includes neurological effects on sleep, memory, learning, and behavior, among others.
Unfortunately, not sensing these particular effects does not guarantee that other biological effects are not
occurring.

RF Radiation May Affect Unborn and Very Young Children More Severely than
Adults

The BioInitiative 2012 Report presents evidence that unborn and very young children may be more greatly
affected by RF radiation than adults because unborn and very young children are in “critical phases of
growth and development”.39

Concern for unborn and very young children is shared by the American Academy of Pediatrics (AAP) which
wrote to the U.S. Congress in support of a bill before the U.S. House of Representatives (H.R. 6358).40 This
bill would fund development of better founded RF exposure limits to protect against cell phones and other
wireless sources of RF radiation. The AAP made the following statement:

The AAP strongly supports H.R. 6358’s emphasis on examining the effects of radiofrequency (RF)
energy on vulnerable populations, including children and pregnant women. In addition, we are
pleased that the bill would require the consideration of those effects when developing maximum
exposure standards. Children are disproportionately affected by environmental exposures, including
cell phone radiation. The differences in bone density and the amount of fluid in a child’s brain
compared to an adult’s brain could allow children to absorb greater quantities of RF energy deeper
into their brains than adults. It is essential that any new standards for cell phones or other wireless
devices be based on protecting the youngest and most vulnerable populations to ensure they are
safeguarded through their lifetimes.41

38
HSP stands for Heat Shock Proteins. BioInitiative 2012 Report, cited in footnote 2 on page 1, Section 1, Summary for the Public

and Conclusions, Table 1-2 Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure 2012, no page
numbers.
39

BioInitiative 2012 Report cited in footnote 2 on page 1, Section 1: Summary for the Public and Conclusions, 2012 Supplement:
Summary for the Public – Ms. Sage, pages 8-10.
40

Summary of H.R. 6358 can be found here:
( http://marylandsmartmeterawareness.org/smart-meter-news/ask-your-congressional-rep-to-co-sponsor-h-r-6358 ). Full copy
of H.R. 6358 can be found here: ( http://thomas.loc.gov/home/gpoxmlc112/h6358_ih.xml ).
41

( http://ehtrust.org/wp-content/uploads/2012/12/aap_support_letter_cell_phone_right_to_know_act.pdf )

ACER
Highlight
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Highlight
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Smart Meters and Smart Appliances operate in the same frequency ranges as cell phones. Further, Smart
Meters have twice the RF power output of the typical cell phone, as shown in the table below, and will be
transmitting day and night. Emerging Smart Appliances will likely have about one-fifth the RF power output
of the typical cell phone. But a given home may have several Smart Appliances; and they, too, will be
transmitting day and night.

Device RF Power Output

Smart Meter42 1.115 watts which is 1115 milliwatts
Typical leakage from a microwave oven43 1 watt which is 1000 milliwatts
Typical cell phone43 0.5 watt which is 500 milliwatts
Wireless LAN (802.11a)43 0.251 watt which is 251 milliwatts
Wireless LAN (802.11n)43 0.250 watt which is 250 milliwatts
Cordless phone44 0.230 watt which is 230 milliwatts
Smart Appliance45 0.100 watt which is 100 milliwatts
Wireless LAN (802.11 b, g)43 0.100 watt which is 100 milliwatts
Typical laptop wireless LAN (Wi-Fi)43 0.032 watt which is 32 milliwatts

A Final Note

The Smart Meter is the first source of RF exposure that is mandated for installation in every home in an
entire region without the informed consent, or any consent, of the residents, and that is not under the
control of the residents.

For other sources of RF exposure in the home, the residents have a choice to use them, or not to use them,
and how often, and how long. Some of those other sources are included in the table above.

The Smart Appliances, while not mandated, will be the second source of RF exposure in a home that is not
under the control of the residents -- if manufacturers of the Smart Appliances provide no way of turning
off the RF transmitters in those appliances.

The only solution for the individual homeowner, at present, is the removal of the Smart Meter and the
avoidance of the Smart Appliances. This is a vital first step; but it is only a partial solution for a given home,
because the radiation from the neighbors’ Smart Meters and Smart Appliances will cross property
boundaries. Collaboration with the neighbors on reducing exposure levels is needed; and a solution at the
community level, or higher, will be even more effective.

42
The Landis+Gyr FOCUS AXR-SD and the General Electric I-210+c, being installed in Maryland, have FCC-ID OWS-NIC514 which

indicates that they send and receive information in two microwave frequency ranges: (1) 902.3 to 926.9 MHz, and (2) 2405.8 to
2480.9 MHz. The RF power output in the first frequency range is 0.968 watts. The RF power output in the second frequency
range is 0.147 watt. These values sum to the 1.115 watts shown here, to provide an indication of the total RF power output
capability of a Smart Meter. I have used an approximate value of 1 watt for the RF power output of a Smart Meter throughout
this document ( http://stopsmartmeters.org/wp-content/uploads/2012/01/OWS-NIC514-FCC-specifications.pdf ).
43

The RF power output levels come from this web site: ( http://en.wikipedia.org/wiki/DBm ). 1 watt equals 1000 milliwatts.
44

Panasonic specifies the power output of its DECT 6.0 cordless telephone Model KXTG1061 as 115 milliwatts for the handset
and another 115 milliwatts for the base station, for a total capability of 230 milliwatts.
45

For a reference, see footnote 34 on page 10.
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Principal Investigator of Study, and Year of Publication

Reported Biological Effects from RF Radiation at Low-Intensity Exposure
in Each of the 67 Studies Referenced in the "BioInitiative 2012" Report
(Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop, and Smart Meter Power Densities)

Power density 1 meter (3 feet) from Smart Meter

Power density 5 meters (16 feet) from Smart Meter

Power density 20 meters (66 feet) from Smart Meter

Power density 100 meters (328 feet) from Smart Meter

June 11, 2013 Ronald M. Powell, Ph.D.

CODE CODE TRANSLATION BIOLOGICAL EFFECTS CATEGORY
CB Cancer, Brain Brain tumors and blood-brain barrier
CO Cancer, Other Cancer (other than brain), cell proliferation
H Heart Cardiac, heart muscle, blood-pressure, vascular effects
MC Metabolism , Calcium Disrupted calcium metabolism
OD Oxidation, DNA Oxidative damage/ROS/DNA damage/DNA repair failure
R Reproduction Reproduction/fertility effects

S Sleep Sleep, neuron firing rate, EEG, memory, learning, behavior
SI Stress, Immune Stress proteins, HSP, disrupted immune function

Reference fordata dots (red), data range indicators (verticalblack lines through red dots), biological effects categories for the red dots, and new proposed limits (yellow line): BioInitiative Working Group,
Cindy Sage and David O. Carpenter, Editors. BioInitiative Report: A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for ElectromagneticRadiation at www.bioinitiative.org, December 31, 2012. For
references for other information on this chart, including the FCC Maximum Permitted Exposure limits, and the power densities of Smart Meters and Smart Appliances, see accompanying paper.

SMART METER ASSUMPTIONS
RF Power Output = 1 watt

Antenna Gain = 4 dBi = 2.5
Propagation

no absorption, no reflection

New RF exposure limits proposed in BioInitiative 2012 for chronic exposure to pulsed radiation

FCC Maximum Permitted Exposure to Frequencies used by Smart Meters (for continuous radiation; no absolute limit for pulsed radiation)
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Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure
(Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and 'Smart' Meter RF Intensities)

Reference 

As low as (10
-13
) or 

100 femtowatts/cm2

Super-low intensity RFR effects at MW reasonant frequencies resulted in changes in genes; problems with 

chromatin conformation (DNA)
Belyaev, 1997

5 picowatts/cm2 (10-
12
)

Changed growth rates in yeast cells Grundler, 1992

0.1 nanowatt/cm2 

(10-
10
) or 100 

picowatts/cm2

Super-low intensity RFR effects at MW reasonant frequencies resulted in changes in genes; problems with 

chromatin condensation (DNA) intensities comparable to base stations
Belyaev, 1997

0.00034 uW/cm2 Chronic exposure to mobile phone pulsed RF significantly reduced sperm count, Behari, 2006

0.0005 uW/cm2 RFR decreased cell proliferation at 960 MHz GSM 217 Hz for 30-min exposure Velizarov, 1999

0.0006 - 0.0128 

uW/cm2

Fatigue, depressive tendency, sleeping disorders, concentration difficulties, cardio- vascular problems reported 

with exposure to GSM 900/1800 MHz cell  phone signal at base station level exposures. 
Oberfeld, 2004

0.0009 uW/cm2 RFR induced 10%-40% increase in DNA synthesis in glioma cells (brain) Stagg, 1997

0.003 - 0.02 uW/cm2
In children and adolescents (8-17 yrs) short-term exposure caused headache, irritation, concentration difficulties 

in school.
Heinrich, 2010

0.003 to 0.05 

uW/cm2

In children and adolescents (8-17 yrs) short-term exposure caused conduct problems in school (behavioral 

problems)
Thomas, 2010

0.005 uW/cm2
In adults (30-60 yrs) chronic exposure caused sleep disturbances, (but not significantly increased across the 

entire population)
Mohler, 2010

0.005 - 0.04 uW/cm2
Adults exposed to short-term cell phone radiation reported headaches, concentration difficulties (differences not 

significant, but elevated)
Thomas, 2008

0.006 - 0.01 uW/cm2

Chronic exposure to base station RF (whole-body) in humans showed increased stress hormones; dopamine 

levels substantially decreased; higher levels of adrenaline and nor-adrenaline; dose-response seen; produced 

chronic physiological stress in cells even after 1.5 years.

Buchner, 2012

0.01 - 0.11 uW/cm2 RFR from cell towers caused fatigue, headaches, sleeping problems Navarro, 2003

Power Density 

(Microwatts/centimeter2 - uW/cm2)



Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure
(Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and 'Smart' Meter RF Intensities)

Reference 
Power Density 

(Microwatts/centimeter2 - uW/cm2)

0.01 - 0.05 uW/cm2
Adults (18-91 yrs) with short-term exposure to GSM cell phone radiation reported headache, neurological 

problems, sleep and concentration problems.
Hutter, 2006

0.005 - 0.04 uW/cm2
Adults exposed to short-term cell phone radiation reported headaches,  concentration difficulties (differences not 

significant, but elevated)
Thomas, 2008

0.015 - 0.21 uW/cm2
Adults exposed to short-term GSM 900 radiation reported changes in mental state (e.g., calmness) but 

limitations of study on language descriptors prevented refined word choices (stupified, zoned-out)
Augner, 2009

0.05 - 0.1 uW/cm2 RFR linked to adverse neurological, cardio symptoms and cancer risk Khurana, 2010

0.05 - 0.1 uW/cm2 RFR related to headache, concentration and sleeping problems, fatigue Kundi, 2009

0.07 - 0.1 uW/cm2

Sperm head abnormalities in mice exposed for 6-months to base station level RF/MW. Sperm head abnormalities 

occurred in 39% to 46% exposed mice (only 2% in controls) abnormalities was also found to be dose 

dependent.  The implications of the pin-head and banana-shaped sperm head.  The occurrence of sperm head 

observed increase occurrence of sperm head abnormalities on the reproductive health of humans living in close 

proximity to GSM base stations were discussed."

Otitoloju, 2010

0.38 uW/cm2 RFR affected calcium metabolism in heart cells Schwartz, 1990

0.8 - 10 uW/cm2 RFR caused emotional behavior changes, free-radical damage by super-weak MWs Akoev, 2002

0.13 uW/cm2 RFR from 3G cell towers decreased cognition, well-being Zwamborn, 2003

0.16 uW/cm2 Motor function, memory and attention of school children affected (Latvia) Kolodynski, 1996

0.168 - 1.053 

uW/cm2
Irreversible infertility in mice after 5 generations of exposure to RFR from an 'antenna park'

Magras & Zenos, 

1997

0.2 - 8 uW/cm2 RFR caused a two-fold increase in leukemia in children Hocking, 1996

0.2 - 8 uW/cm2 RFR decreased survival in children with leukemia Hocking, 2000

0.21 - 1.28 uW/cm2 Adolescents and adults exposed only 45 min to UMTS cell phone radiation reported increases In headaches. Riddervold, 2008



Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure
(Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and 'Smart' Meter RF Intensities)

Reference 
Power Density 

(Microwatts/centimeter2 - uW/cm2)

0.5 uW/cm2 Significant degeneration of seminiferous epithelium in mice at 2.45 GHz, 30-40 min. Saunders, 1981

0.5 - 1.0 uW/cm2
Wi-FI level laptop exposure for 4-hr resulted in decrease in sperm viability, DNA fragmentation with sperm 

samples placed in petri dishes under a laptop connected via WI-FI to the internet.
Avendano, 2012

1.0 uW/cm2 RFR induced pathological leakage of the blood-brain barrier Persson, 1997

1.0 uW/cm2 RFR caused significant effect on immune function in mice Fesenko, 1999

1.0 uW/cm2 RFR affected function of the immune system Novoselova, 1999

1.0 uW/cm2
Short-term (50 min) exposure in electrosensitive patients, caused loss of well-being after GSM and especially 

UMTS cell phone radiation exposure
Eltiti, 2007

1.3 - 5.7 uW/cm2 RFR associated with a doubling of leukemia in adults Dolk, 1997

1.25 uW/cm2 RFR exposure affected kidney development in rats (in-utero exposure)
Pyrpasopoulou, 

2004

1.5 uW/cm2 RFR reduced memory function in rats Nittby, 2007

2 uW/cm2 RFR induced double-strand DNA damage in rat brain cells Kesari, 2008

2.5 uW/cm2 RFR affected calcium concentrations in heart muscle cells Wolke, 1996

2 - 4 uW/cm2 Altered cell membranes; acetycholine-induced ion channel disruption D'Inzeo, 1988

4 uW/cm2 RFR caused changes in hippocampus (brain memory and learning) Tattersall, 2001

4 - 15 uW/cm2 Memory impairment, slowed motor skills and retarded learning in children Chiang, 1989

5 uW/cm2 RFR caused drop in NK lymphocytes (immune function decreased) Boscolo, 2001

5.25 uW/cm2 20 minutes of RFR at cell tower frequencies induced cell stress response Kwee, 2001

5 - 10 uW/cm2 RFR caused impaired nervous system activity Dumansky, 1974

6 uW/cm2 RFR induced DNA damage in cells Phillips, 1998



Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure
(Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and 'Smart' Meter RF Intensities)

Reference 
Power Density 

(Microwatts/centimeter2 - uW/cm2)

8.75 uW/cm2 RFR at 900 MHz for 2-12 hours caused DNA breaks in leukemia cells Marinelli, 2004

10 uW/cm2 Changes in behavior (avoidance) after 0.5 hour exposure to pulsed RFR Navakatikian, 1994

10 - 100 uW/cm2
Increased risk in radar operators of cancer; very short latency period; dose response to exposure level of RFR 

reported.
Richter, 2000

12.5 uW/cm2 RFR caused calcium efflux in cells - can affect many critical cell functions Dutta, 1989

13.5 uW/cm2 RFR affected human lymphocytes - induced stress response in cells Sarimov, 2004

14.75 uW/cm2 RFR increased biomarker for cell division in glioma brain tumor cells Stagg, 1997

20 uW/cm2 Increase in serum cortisol (a stress hormone) Mann, 1998

28.2 uW/cm2 RFR increased free radical production in rat cells Yurekli, 2006

37.5 uW/cm2 Immune system effects - elevation of PFC count (antibody producing cells Veyret, 1991

45 uW/cm2 Pulsed RFR affected serum testosterone levels in mice Forgacs, 2006

50 uW/cm2 Cell phone RFR caused a pathological leakage of the blood-brain barrier in 1 hour Salford, 2003

50 uW/cm2 An 18% reduction in REM sleep (important to memory and learning functions) Mann, 1996

60 uW/cm2 RFR caused structural changes in cells of mouse embryos Somozy, 1991

60 uW/cm2 Pulsed RFR affected immune function in white blood cells Stankiewicz, 2006

60 uW/cm2 Cortex of the brain was activated by 15 minutes of 902 MHz cell phone Lebedeva, 2000

65 uW/cm2 RFR affected genes related to cancer Ivaschuk, 1999

92.5 uW/cm2 RFR caused genetic changes in human white blood cells Belyaev, 2005

100 uW/cm2 Changes in immune function Elekes, 1996

100 uW/cm2 A 24.3% drop in testosterone after 6 hours of CW RFR exposure Navakatikian, 1994



Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure
(Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and 'Smart' Meter RF Intensities)

Reference 
Power Density 

(Microwatts/centimeter2 - uW/cm2)

120 uW/cm2 A pathological leakage in the blood-brain barrier with 915 MHz cell RF Salford, 1994

500 uW/cm2 Intestinal epithelial cells exposed to 2.45 GHz pulsed at 16 Hz showed changes in intercellular calcium. Somozy, 1993

500 uW/cm2 A 24.6% drop in testosterone and 23.2% drop in insulin after 12 hrs of pulsed RFR exposure. Navakatikian, 1994

STANDARDS

530 - 600 uW/cm2 Limit for uncontrolled public exposure to 800-900 MHz ANSI/IEEE and FCC

1000 uW/cm2 PCS STANDARD for public exposure (as of September 1,1997) FCC, 1996

5000 uW/cm2 PCS STANDARD for occupational exposure (as of September 1, 1997) FCC, 1996

0.003 uW/cm2 Background RF levels in US cities and suburbs in the 1990s Mantiply, 1997

0.05 uW/cm2 Median ambient power density in cities in Sweden (30-2000 MHz) Hamnierius, 2000

0.1 - 10 uW/cm2 Ambient power density within 100-200' of cell site in US (data from 2000) Sage, 2000

BACKGROUND LEVELS



Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure
(Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and 'Smart' Meter RF Intensities)

SAR

(Watts/Kilogram)
Reference

0.000064 - 0.000078 

W/Kg

Well-being and cognitive function affected in humans exposed to GSM-UMTS cell phone frequencies; RF levels 

similar near cell sites
TNO Physics and

0.00015 - 0.003 

W/Kg

Calcium ion movement in isolated frog heart tissue is increased 18% (P<.01) and by 21% (P<.05) by weak RF 

field modulated at 16 Hz
Schwartz, 1990

0.000021 - 0.0021 

W/Kg
Changes in cell cycle; cell proliferation (960 MHz GSM mobile phone) Kwee, 1997

0.0003 - 0.06 W/Kg

Neurobehavioral disorders in offspring of pregnant mice exposed in utero to cell phones - dose-response 

impaired glutamatergic synaptic transmission  onto layer V pyramidal neurons of the prefrontal cortex.  

Hyperactivity and impaired memory function in offspring.  Altered brain development.

Aldad, 2012

0.0009 W/Kg Changes in brain glial cells with TDMA 836.55 MHz frequency Stagg, 1997

0.0016 - 0.0044 

W/Kg

Very low power 700 MHz CW affects excitability of hippocampus tissue, consistent with reported behavioral 

changes.
Tattersall, 2001

0.0021 W/Kg
Heat shock protein HSP 70 is activated by very low intensity microwave exposure in human epithelial amnion 

cells
Kwee, 2001

0.0024 - 0.024 W/Kg
Digital cell phone RFR at very low intensities causes DNA damage in human cells; both DNA damage and 

impairment of DNA is reported
Phillips, 1998

0.0027 W/Kg
Changes in active avoidance conditioned behavioral effect is seen after one-half hour of pulsed radiofrequency 

radiation
Navakatikian, 1994

0.0035 W/Kg
900 MHz cell phone signal induces DNA breaks and early activation of p53 gene; short exposure of 2-12 hours 

leads cells to acquire greater survival chance - linked to tumor agressiveness.
Marinelli, 2004

0.0095 W/Kg
MW modulated at 7 Hz produces more errors in short-term memory functioin on complex tasks (can affect 

cognitive processes such as attention and memory)
Lass, 2002

0.001 W/Kg
750 MHz continuous wave (CW) RFR exposure caused increase in heat shock protein (stress proteins).  

Equivalent to what would be induced by 3 degree C. heating of tissue (but no heating occurred)
De Pomerai, 2000



Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure
(Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and 'Smart' Meter RF Intensities)

SAR

(Watts/Kilogram)
Reference

0.001 W/Kg
Statistically significant change in intracellular calcium concentration in heart muscle cells exposed to RFR (900 

MHz/50 Hz modulation)
Wolke, 1996

0.0021 W/Kg
A significant change in cell proliferation not attributable to thermal heating.  RFR induces non-thermal stress 

proteins (960 MHz GSM)
Velizarov, 1999

0.004 - 0.008 W/Kg

915 MHz cell phone RFR caused pathological leakage of blood-brain barrier. Worst at lower SAR levels and 

worse with CW compared to Frequency of pathological changes was 35% in rats exposed to pulsed radiation at 

50% to continuous wave RFR.  Effects observed at a specific absorption (SA) of > 1.5 joules/Kg in human 

tissues

Persson, 1997

0.0059 W/Kg
Cell phone RFR induces glioma (brain cancer) cells to significantly increase thymidine uptake, which may be 

indication of more cell division
Stagg, 1997

0.014 W/Kg
Sperm damage from oxidative stress and lowered melatonin levels resulted from 2-hr per day/45 days 

exposure to 10 GHz.
Kumar, 2012

0.015 W/Kg Immune system effects - elevation of PFC count (antibody-producing cells) Veyret, 1991

0.02 W/Kg

A single, 2-hr exposure to GSM cell phone radiation results in serious neuron damage (brain cell damage) and 

death in cortex, hippocampus, and basal ganglia of brain- even 50+ days later blood-brain barrier is still leaking 

albumin (P<.002) following only one cell phone exposure

Salford, 2003

0.026 W/Kg
Activity of c-jun (oncogene or cancer gene) was altered in cells after 20 minutes exposure to cell phone digital 

TDMA signal
Ivaschuk, 1997

0.0317 W/Kg Decrease in eating and drinking behavior Ray, 1990

0.037 W/Kg
Hyperactivity caused by nitric oxide synthase inhibitor is countered by exposure to ultra-wide band pulses 

(600/sec) for 30 min
Seaman, 1999

0.037 - 0.040 W/Kg

A 1-hr cell phone exposure causes chromatin condensation; impaired DNA repair mechanisms; last 3 days 

(longer than stress response) the effect reaches saturation in only one hour of exposure; electro- sensitive (ES) 

people have different response in formation of DNA repair foci, compared to healthy individuals; effects depend 

on carrier frequency (915 MHz = 0.037 W/Kg but 1947 MHz = 0.040 W/Kg)

Belyaev, 2008



Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure
(Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and 'Smart' Meter RF Intensities)

SAR

(Watts/Kilogram)
Reference

0.05 W/Kg
Significant increase in firing rate of neurons (350%) with pulsed 900 MHz cell phone radiation exposure (but not 

with CW) in avian brain cells
Beason, 2002

0.09 W/Kg
900 MHz study of mice for 7 days, 12-hr per day (whole-body) resulted in significant effect on mitochondria and 

genome stability
Aitken, 2005

0.091 W/Kg

Wireless internet 2400 MHz, 24-hrs per day/20 weeks  increased DNA damage and reduced DNA repair; levels 

below 802.11 g Authors say "findings raise questions about safety of radiofrequency exposure from Wi-Fi 

internet access devices for growing organisms of reproductive age, with a potential effect on fertility and 

integrity of germ cells" (male germ cells are the reproductive cells=sperm)

Atasoy, 2012

0.11 W/Kg
Increased cell death (apoptosis) and DNA fragmentation at 2.45 GHz for 35 days exposure (chronic exposure 

study)
Kesari, 2010

0.121 W/Kg
Cardiovascular system shows significant decrease in arterial blood pressure (hypotension) after exposure to 

ultra-wide band pulses
Lu, 1999

0.13 - 1.4 W/Kg
Lymphoma cancer rate doubled with two 1/2-hr exposures per day of cell phone radiation for 18 months 

(pulsed 900 MHz cell signal)
Repacholi, 1997

0.14 W/Kg Elevation of immune response to RFR exposure Elekes, 1996

0.141 W/Kg Structural changes in testes - smaller diameter of seminiferous Dasdag, 1999

0.15 - 0.4 W/Kg Statistically significant increase in malignant tumors in rats chronically exposed to RFR Chou, 1992

0.26 W/Kg Harmful effects to the eye/certain drugs sensitize the eye to RFR Kues, 1992

0.28 - 1.33 W/Kg
Significant increase in reported headaches with increasing use of hand-held cell phone use (maximum tested 

was 60 min per day)
Chia, 2000

0.3 - 0.44 W/Kg Cell phone use results in changes in cognitive thinking/mental tasks related to memory retrieval Krause, 2000

0.3 - 0.44 W/Kg Attention function of brain and brain responses are speeded up Preece, 1999

0.3 - 0.46 W/Kg
Cell phone RFR doubles pathological leakage of blood-brain barrier permeability at two days (P=.002) and 

triples permeability at four days (P=.001) at 1800 MHz GSM cell phone radiation
Schirmacher, 2000



Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure
(Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and 'Smart' Meter RF Intensities)

SAR

(Watts/Kilogram)
Reference

0.43 W/Kg
Significant decrease in sperm mobility; drop in sperm concentration; and decrease in seminiferous tubules at 

800 MHz, 8-hr/day, 12 weeks, with mobile phone radiation level on STANDBY ONLY (in rabbits)
Salama, 2008

0.5 W/Kg 900 MHz pulsed RF affects firing rate of neurons (Lymnea stagnalis) but continuous wave had no effect Bolshakov, 1992

0.58 - 0.75 W/Kg Decrease in brain tumors after chronic exposure to RFR at 836 MHz Adey, 1999

0.6 - 0.9 W/Kg

Mouse embryos develop fragile cranial bones from in utero 900 MHz The authors say "(O)ur results clearly show 

that even modest exposure (e.g., 6 min daily for 21 days" is sufficient to interfere with the normal mouse 

developmental process"

Fragopoulou, 2009

0.6 and 1.2 W/Kg Increase in DNA single and double-strand DNA breaks in rat brain cells with exposure to 2450 MHz RFR Lai & Singh, 1996

0.795 W/Kg
GSM 900 MHz, 217 Hz significantly decreases ovarian development and size of ovaries, due to DNA damage and 

premature cell death of nurse cells and follicles in ovaries (that nourish egg cells)
Panagopoulous, 2012

0.87 W/Kg
Altered human mental performance after exposure to GSM cell phone radiation (900 MHz TDMA digital cell 

phone signal)
Hamblin, 2004

0.87 W/Kg

Change in human brainwaves; decrease in EEG potential and statistically significant change in alpha (8-13 Hz) 

and beta (13-22 Hz) brainwave activity in humans at 900 MHz; exposures 6/min per day for 21 days (chronic 

exposure)

D'Costa, 2003

0.9 W/Kg Decreased sperm count and more sperm cell death (apoptosis) after 35 days exposure, 2-hr per day Kesari, 2012 

< 1.0 W/Kg

Rats exposed to mobile phone radiation on STANDBY ONLY for 11-hr 45-min plus 15-min TRANSMIT mode; 2 

times per day for 21 days showed decreased number of ovarian follicles in pups born to these pregnant rats.  

The authors conclude "the decreased number of follicles in pups exposed to mobile phone microwaves suggest 

that intrauterine exposure has toxic effects on ovaries."

Gul, 2009

0.4 - 1.0 W/Kg

One 6-hr exposure to 1800 MHz cell phone radiation in human sperm cells caused a significant dose response 

and reduced sperm motility and viability; reactive oxygen species levels were significantly increased after 

exposure to 1.0 W/Kg; study confirms detrimental effects of RF/MW to human sperm.  The authors conclude 

"(T)hese findings have clear implicatiions for the safety of extensive mobile phone use by males of reproductive 

age, potentially affecting both their fertility and the health and wellbeing of their offspring."

De Iuliis, 2009



Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure
(Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and 'Smart' Meter RF Intensities)

SAR

(Watts/Kilogram)
Reference

1.0 W/Kg Human semen degraded by exposure to cell phone frequency RF increased free-radical damage. De Iuliis, 2009

1.0 W/Kg
Motility, sperm count, sperm morphology, and viability reduced in active cell phone users (human males) in 

dose-dependent manner.
Agarwal, 2008

1.0 W/Kg GSM cell phone use modulates brain wave oscillations and sleep EEG Huber, 2002

1.0 W/Kg Cell phone RFR during waking hours affects brain wave activity. (EEG patterns) during subsequent sleep Achermann, 2000

1.0 W/Kg
Cell phone use causes nitric oxide (NO) nasal vasodilation (swelling inside nasal passage) on side of head phone 

use
Paredi, 2001

1.0 W/Kg Four-fold increase in eye cancer (uveal melanoma) in cell phone users Stang, 2001

1.0 W/Kg Increase in headache, fatigue and heating behind ear in cell phone users Sandstrom, 2001

1.0 W/Kg Significant increase in concentration difficulties using 1800 MHz cell phone compared to 900 MHz cell phone Santini, 2001

1.0 W/Kg Sleep patterns and brain wave activity are changed with 900 MHz cell phone radiation exposure during sleep Borbely, 1999

1.4 W/Kg
GSM cell phone exposure induced heat shock protein HSP 70 by 360% (stress response) and phosphorylation of 

ELK-1 by 390%
Weisbrot, 2003

1.46 W/Kg
850 MHz cell phone radiation decreases sperm motility, viability is significantly decreased; increased oxidative 

damage (free-radicals) significantly decreased; increased oxidative damage (free-radicals)
Agarwal, 2009

1.48 W/Kg
A significant decrease in protein kinase C activity at 112 MHz with 2-hr per day for 35 days; hippocampus is 

site, consistent with reports that RFR negatively affects learning and memory functions
Paulraj, 2004

1.0 - 2.0 W/Kg Significant elevation in micronuclei in peripheral blood cells at 2450 MHz (8 treatments of 2-hr each) Trosic, 2002

1.5 W/Kg
GSM cell phone exposure affected gene expression levels in tumor suppressor p53-deficient embryonic stem 

cells; and significantly increased HSP 70 heat shock protein production
Czyz, 2004



Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure
(Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and 'Smart' Meter RF Intensities)

SAR

(Watts/Kilogram)
Reference

1.8 W/Kg

Whole-body exposure to RF cell phone radiation of 900-1800 MHz 1 cm from head of rats caused high incidence 

of sperm cell death; deformation of sperm cells; prominent clumping together of sperm cells into "grass bundle 

shapes" that are unable to separate/swim.  Sperm cells unable to swim and fertilize in normal manner.

Yan, 2007

2.0 W/Kg

GSM cell phone exposure of 1-hr activated heat shock protein HSP 27 (stress response) and P38 MAPK 

(mutagen-activated protein kinase) that authors say facilitates brain cancer and increased blood-brain barrier 

permeability, allowing toxins to cross BBB into brain

Leszczynski, 2002

2 W/Kg

900 MHz cell phone exposure caused brain cell oxidative damage by increasing levels of NO, MDA, XO and ADA 

in brain cells; caused statistically significant increase in 'dark neurons' or damaged brain cells in cortex, 

hippocampus and basal ganglia with a 1-hr exposure for 7 consecutive days

Ilhan, 2004

2.6 W/Kg

900 MHz cell phone exposure for 1-hr significantly altered protein expression levels in 38 proteins following 

irradiation; activates  P38 MAP kinase stress signalling pathway and leads to changes in cell sie and shape 

(shrinking and rounding up) and to activation of HSP 27, a stress protein (heat shock protein)

Leszczynski, 2004

2.0 - 3.0 W/Kg RFR accelerated development of both skin and breast tumors Szmigielski, 1982

2 W/Kg Pulse-modulated RFR and MF affect brain physiology (sleep study) Schmidt, 2012

STANDARDS

0.08 W/Kg IEEE Standard uncontrolled public environment (whole body) IEEE

0.4 W/Kg IEEE Standard controlled occupational environment (whole body) IEEE

1.6 W/Kg FCC (IEEE) SAR limit for 1 gram of tissue in a partial body exposure FCC, 1996

2 W/Kg ICNIRP SAR limit for 10 grams of tissue ICNIRP, 1996
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