
 
 

ข้าพเจ้าชื่อ นางละอองทิพย์  อมฤตเรืองศักดิ์  อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 53 ซอย 22 ถนนโชตนา อ าเภอ
เมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เมื่อปี พ.ศ.2548 (10 ปีมาแล้ว-จนถึงปัจจุบัน) ได้มีบริษัท แอด
วานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) หรือ AIS มาท าการเช่าติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือจากเจ้าของที่
ข้างบ้านข้าพเจ้า โดยตั้งห่างจากรั้วของเสาสัญญาณฯถึงรั้วบ้านข้าพเจ้า เพียง 1.5 เมตร และจากฐานเสา-ตัว
บ้าน5-6 เมตร  ในขณะนั้น ข้าพเจ้าและครอบครัว ไม่มีความรู้เรื่องอันตรายจากคลื่นรังสีที่แผ่มาจากเสาฯ 
เนื่องจากไม่เคยทราบข้อมูลในด้านนี้มาก่อน จึงท าให้เกิดปัญหาสุขภาพอันร้ายแรง ตามมา  

ครอบครัวของข้าพเจ้าประกอบด้วยบุคคล 7 ชีวิต คือคุณพ่อ คุณแม่ คุณป้า ลูกชาย 2 คน สามี และ
ข้าพเจ้า เราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความสุข หลังจากเสาสัญญาณมาตั้ง ได้ 2-3 ปี  สุขภาพของคนใน
ครอบครัวก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด  

- คุณป้า ปัจจุบันอายุ 81 ปี และคุณแม่ ปัจจุบันอายุ 77 ปี ทั้ง 2 ท่าน มีอาการเหมือนกันคือ เหนื่อย 
เพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง ปวด-วิงเวียนศีรษะ อาเจียน โดยไม่ทราบสาเหตุอยู่บ่อยๆ บางครั้งถึงขนาดต้องเข้าพัก
รักษาตัวที่ โรงพยาบาล และเมื่อตรวจเช็คแล้ว แพทย์ก็ไม่สามารถหาสาเหตุของอาการเหล่านี้ได้ เพราะทั้ง
ความดันโลหิตและร่างกายโดยรวมก็ปกติ นอกจากนี้ทั้ง 2 ท่าน ยังมีปัญหาสายตา และ การฟัง คุณป้ามีอาการ
ของโรค พาร์คินสัน ศีรษะสั่นตลอดเวลา 
- คุณพ่อ ปัจจุบันอายุ 79 ปี ท่านเคยเป็นคนอารมณ์ดี มีสุขภาพร่างกายที่ดีเนื่องจากท่านดูแลเรื่อง
อาหารการกินของท่านเองอย่างดีเยี่ยม(ท่านจบโภชนวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหิดล) และแข็งแรงจนสามารถวิด



พ้ืนด้วยมือข้างเดียวได้เมื่ออายุ 74ปี ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งล าไส้ใหญ่ในปี พ.ศ.2554 โดยเริ่มมีอาการ
จาก อาหารไม่ย่อย ขณะนี้ต้องผ่าตัดย้ายทวารมาไว้ที่หน้าท้อง กลายเป็นคนไม่ปกติ เหนื่อยหอบง่าย ไม่มี
เรี่ยวแรง และขี้หงุดหงิด  
- สามีและข้าพเจ้า มีปัญหาในด้านความจ าอย่างเห็นได้ชัด รู้สึกไม่สบายตลอดเวลา และมีปัญหาเรื่อง
การรับฟัง  
สามีเป็นโรคภูมิแพ้อย่างแรง และเคยตรวจพบว่า มีเม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติ 

 ที่ส าคัญและน่าเป็นห่วงที่สุดคือลูกชายของข้าพเจ้าทั้ง 2 คน ด้วยสาเหตุจากความไม่รู้ จึงจัดให้เขา
นอนในห้องที่คิดว่าดีที่สุดของบ้าน คือมีหน้าต่างทั้ง 3 ด้าน อากาศถ่ายเทได้สะดวก แต่ด้านหนึ่งติดกับเสา
สัญญาณ(ห่างจากหัวนอนลูกเพียง 5-6 เมตร) มาเป็นเวลาถึง 9 ปี 

- ปัจจุบันลูกชายคนโตของข้าพเจ้ามีอายุ 14 ปี (เกิด พ.ศ. 2543 เสาฯ มาตั้งปี พ.ศ.2548 ในขณะที่เขา
อายุ 5 ป)ี ตอนเด็ก ๆ ก่อนอายุ 5-6 ปี เขาเป็นคนที่มีพัฒนาการที่ดีมาก เรียนรู้เร็ว และร่าเริงแจ่มใส สามารถ
อ่านหนังสือ แฮรรี่ พอร์ตเตอร์ จบ 3-4 เล่มตั้งแต่อยู่ชั้นเตรียมอนุบาล แล้วยังสามารถน ามาเล่าให้ข้าพเจ้าฟัง
ได้อย่างสนุกสนาน ข้าพเจ้าเคยภาคภูมิใจในตัวเขามาก ข้าพเจ้าเคยสงสัยว่า เพราะเหตุใด พัฒนาการของเขา
จึงแย่ลงเรื่อย ๆ ทั้งๆ ที่ข้าพเจ้าและสามีเฝ้าดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดี สม่ าเสมอ เขากลายเป็นคนเฉื่อยชา ไม่
มีสมาธิ เซื่องซึม และมักผวาตื่นตอนกลางคืน อาการคล้ายชักกระตุก (ตอนหลังทราบว่า คืออาการของคนถูก
คลื่นช๊อต) หลายครั้งที่ข้าพเจ้าต้องปลอบเขากลางดึก เพราะคิดว่าเขาฝันร้ายอีกแล้ว เขาบอกว่ามีเสียงดังอยู่ใน
หู จนเขาตกใจ ตอนนั้นข้าพเจ้าไม่เคยรู้เรื่องอันตรายจากเสาสัญญาณมาก่อนจึงไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใด 
- และลูกชายคนเล็ก ปัจจุบัน อายุ 11 ปี (เกิด พ.ศ.2546 เสาฯ มาตั้งปี พ.ศ.2548 ในขณะที่เขามีอายุ
เพียง 2 ปี) แรกคลอดเป็นเด็กที่สมบูรณ์ น้ าหนัก 3,200 กรัม ข้าพเจ้าพักฟ้ืนที่ โรงพยาบาลเพียงแค่ 3 วัน 
แพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้  แต่เมื่อปี พ.ศ.2550 เขามีอาการซีดอย่างน่าตกใจ ปากซีด เล็บซีด และตัวเย็น
จัด ข้าพเจ้ารีบพาเขาไปโรงพยาบาล แพทย์แจ้งว่านี่คืออาการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง  ในขณะนั้นแพทย์ต้อง
ท าการเติมเลือดอย่างเร่งด่วนและบอกกับข้าพเจ้าว่า หากมาช้ากว่านี้สัก 2 ชั่วโมง เขาจะช๊อค และมีอันตราย
ถึงชีวิต เขานอนพักรักษาตัวเติมเลือดถ่ายเลือดอยู่ประมาณ 3 สัปดาห์ ค่ารักษาพยาบาลสูงลิ่ว แต่ประกันไม่
ยอมจ่าย โดยอ้างว่า เรื่องเกี่ยวกับเลือดเป็นเรื่องของพันธุกรรม ไม่รับท าประกัน พร้อมกล่าวหาว่าข้าพเจ้า
บิดเบือน ไม่เปิดเผยข้อมูลความจริง ให้กับตัวแทนประกันทราบ ไม่ว่าข้าพเจ้าจะยืนยันเช่นไร เขาก็ยืนกรานที่
จะไม่จ่าย และไม่เชื่อว่าเมื่อตอนเกิดมาเขาไม่ได้เป็นโรคเก่ียวกับเลือดตัวนี้  แต่ข้าพเจ้าก็ติดต่อทวงถามอยู่ถึง 6 
เดือน จนทางตัวแทนประกันฯ ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์กับทางบริษัทฯ ในที่สุดเขาก็ได้หลักฐานจากแพทย์สูติ 
ยืนยันว่าไม่มีการตรวจพบโรคเลือดในเด็กคนนี้ ตอนแรกคลอด จึงขอตั้งเบิกเงินคืนให้กับข้าพเจ้าได้ส าเร็จ  
แพทย์ลงความเห็นว่าเขาเป็น G6pd ซึ่งคือภูมิแพ้ในเลือดชนิดหนึ่ง  (ซึ่งตอนหลังข้าพเจ้าทราบว่า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเอนไซม์ในเลือดได้ โดยการท าปฏิกิริยาเคมี ในสมองมีผลท าให้การหลั่งสาร 
Melatonin ในสมองส่วนกลางท างานผิดปกติ มีงานวิจัยหลายชิ้นพูดถึงเรื่องนี้ และที่ยกตัวอย่างมาคือ –
เอกสารแนบ 4-ชาร์ตสรุปผลที่เกิดขึ้นทางด้านชีวเคมี ชีววิทยา และสรีระวิทยา โดย สถาบัน EMF 



Bioprotection สหรัฐอเมริกา )หลังจากนั้น เขาก็มีปัญหาเรื่องเลือดอยู่เรื่อย ๆ ต้องเข้า-ออก โรงพยาบาลเป็น
ประจ า และแพทย์แจ้งว่าจะเป็นเช่นนี้ตลอดชีวิตของเขา ไม่มีทางรักษาหาย ทั้งแพทย์และข้าพเจ้า ในเวลานั้น 
ต่างไม่เข้าใจว่าเลือดที่ปกติ กลายเป็นเลือดที่ผิดปกติ เป็นไปได้อย่างไร 

จนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นวันแรกของการรู้เรื่องอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่มา
จากเสาฯต้นนี้  เช้าวันนั้นลูกชายมาบอกข้าพเจ้าว่า เมื่อคืนนอนไม่หลับเลย เพราะเสียง กระหึ่มของ
เครื่องปรับอากาศที่มาจากห้องควบคุม ตรงฐานเสาฯ ข้าพเจ้าจึงเกิดความสงสัยว่าเหตุใด เสาสัญญาณฯต้นนี้จึง
ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เคยปิดเลยตั้งแต่เริ่มติดตั้งเสาฯ  เครื่องปรับอากาศจะ
ท างานตลอดเวลาเปลี่ยนกันท างานสลับกันอยู่ 2 เครื่องภายในห้องควบคุมที่มีขนาดเพียง 2.5x2.5 เมตร(แม้ใน
วันที่ไฟฟ้าดับ ) ข้าพเจ้าจึง Search ใน Google ด้วยค าว่า “เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ-ความร้อน” ปรากฏ
ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับรู้วันนั้น คือรายงานเรื่องผลกระทบจากเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ยาวเหยียดหลาย
หน้ากระดาษ และเมื่อเปลี่ยนมา Search ค าว่า Cell Phone Tower , Base Station ก็พบทั้ง Short term 
Effect และ Long term Effect จากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกิดจากเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ยิ่งพบรายงาน
การวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากอีกหลายประเทศทั่วโลก มากมาย(ยิ่งกว่าภาษาไทยหลายเท่า) โดยเฉพาะที่ประเทศ
อินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ติดอันดับโลก ก็ได้มีการตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว พร้อมกับการท าการศึกษา และวิจัยกันอย่างจริงจัง ถึงขนาด 
มีการเสนอมาตรการ และขีดจ ากัดของคลื่นความถี่ต่ าที่ใช้ได้ผลในการสื่อสาร และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ด้วย  ทั้งนี้ในประเทศไทย มีเพียง ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ นักวิชาการอิสระที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง  และทา
งกสทช. ก็ได้ให้ทุนวิจัย 15.0 ล้านบาท กับสถาบัน เทคโนฯพระจอมเกล้า เพ่ือศึกษาเรื่องนี้ โดยใช้เวลาเก็บ
ข้อมูลเพียง 6 เดือน ซึ่งเป็นเวลาที่น้อยมาก  

ทั้งนี้ เมื่อข้าพเจ้ามั่นใจ 100% ว่าลูกชายทั้ง 2 คน และคนในครอบครัว ล้วนมีสาเหตุของความ
ผิดปกติต่าง ๆ มาจากการที่เราอาศัยอยู่ และใช้ชีวิต 24 ชั่วโมงอยู่ภายในพ้ินทีส่นามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แผ่มาจาก
เสาสัญญาณฯ ต้นที่อยู่ข้างบ้านมาเป็นเวลาถึง 10 ปีนี้แน่นอน 

ข้าพเจ้าจึงโทรศัพท์แจ้งไปยัง AIS ให้มาท าการย้ายเสาสัญญาณโดยด่วน ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าโทรไป คือ
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 หลังจากวางสายเพียงไม่กี่นาที ก็ปรากฏร่างของชาว AIS ทั้ง 5 มาเยี่ยมข้าพเจ้าถึงที่
บ้านมีทั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการและ วิศวกร ทุกเสียงต่างยืนยันเหมือนกันหมดว่า คลื่นฯจากเสาฯ ไม่มีปัญหาใดๆ 
กับสุขภาพมนุษย์ และไม่รับปากว่าจะย้ายเสาฯให้ข้าพเจ้า ครั้งที่2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ชาว AIS ได้พากัน
มาเยี่ยมข้าพเจ้าอีกครั้ง และท้ังสองฝ่ายต่างคนต่างพูดเหมือนเดิม คือข้าพเจ้าบอกให้รีบย้าย ส่วนทาง AIS บอก
จะไม่ย้าย  ครั้งที่ 3 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ ชาว AIS มาพบข้าพเจ้า คือคนจากส่วนกลางที่มาบอกว่า เขา
ยินดีย้ายเสาให้ทันทีถ้าหากข้าพเจ้าพิสูจน์ได้ว่าการเจ็บป่วยของคนที่บ้าน มีสาเหตุมาจาก เสาสัญญาณฯ 
ข้าพเจ้าจึงไปปรึกษาแพทย์ 3-4 ท่าน ทุกท่านบอกตรงกันว่า ยังไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์อันไหนที่บอกได้ว่า
ความผิดปกติที่พบ มาจากคลื่นฯจากเสาฯ  และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 กันยายน  มาพร้อมกับแจ้งว่าจะท าการ
ปรับ antenna ให้กับข้าพเจ้า นอกจากนี้ ทาง AIS ได้แจ้งให้ กสทช.มาท าการวัดคลื่นฯ และส่งรายงานมาให้



ข้าพเจ้าดูว่าคลื่นที่วัดได้ มีผลออกมาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของกสทช.ที่ก าหนดไว้ แต่ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือ
แจ้งกลับไปว่า ขอให้ย้ายเสาฯโดยด่วน เพราะข้าพเจ้าทราบมาว่า การได้รับคลื่นความถี่ ต่ า ๆ นานๆ ก็ท าให้
เกิดอันตรายจากผลกระทบในระยะยาวได้ ทาง กสทช. เขต 9 เชียงใหม่ แจ้งตอบกลับมาอีกทีว่า ได้ส่งหนังสือ
ของข้าพเจ้าต่อไปยังส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว  ข้าพเจ้าได้ท าเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้ตรวจการแผ่นดินและ ค่ายทหาร(ค่ายกาวิละ-เชียงใหม่) แล้ว แต่ไม่มี
การติดต่อกลับมาแต่อย่างใด 

ข้าพเจ้าขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามที่ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าจากทาง internet  และข่าวสารต่าง ๆ ยังไม่
ปรากฎผู้ที่เรียกร้องความเป็นธรรมจากผลกระทบตัวนี้เช่นเดียวกับข้าพเจ้าในประเทศไทย ว่า จะได้รับการ
เยียวยา เอาใจใส่หรือให้ความสนใจจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่อย่างใด รวมถึงต่างประเทศที่มีผู้ ฟ้องร้องกว่า 
800 ราย ก็มีเพียง 2-3 รายที่ชนะคดี ทั้ง ๆที่ งานวิจัยนับพันชิ้นที่ยืนยันได้ว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุใน
ความแรงต่ า มีผลกระทบต่อประจุไฟฟ้าในตัวมนุษย์อย่างแน่นอน 

ข้าพเจ้าค่อนข้างแน่ใจว่า ผลกระทบด้านชีวภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวดังกล่าว จะได้รับการศึกษา
อย่างจริงจังโดยหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และได้ผลสรุปที่ถูกต้องแน่ชัดในเวลาอันใกล้นี้ 
เพราะการละเลยต่อชีวิตมนุษย์ ไม่ให้ความสนใจ เห็นใจต่อผู้ได้รับผลกระทบ ที่มีความเดือดร้อน หลายชีวิตที่
ต้องประสบกับปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่เป็นอยู่นี้คือเรื่องใหญ่ของประเทศ  จะมีเยาวชนอีกกี่
ล้านคนที่อาศัยอยู่ภายใต้เสาสัญญาณฯ แล้วอนาคตของประเทศชาติจะเป็นเช่นไร 

ข้าพเจ้าหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น (โดยเฉพาะเด็กชาย 2 คนนั้น -ไม่ยุติธรรมเลยที่                
เขาต้องมาเจอเรื่องราวเช่นนี้ เพราะเขาต้องมีชีวิตอยู่อีกนาน)  ความเจ็บป่วยของบุคคลอันเป็นที่รักของ
ข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าเองทั้ง 7 ชีวิต  แม้จะเป็นเรื่องราวแค่จุลภาค แต่จะมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับมหภาค ในเวลาอันใกล้นี้ 

 

     ละอองทิพย์  อมฤตเรืองศักดิ์ 
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º · ¤ Ñ́ÂèÍ  ¡ ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ¡ Ñº ÃÑ§ÊÕäÁâ¤ÃàÇ¿ ¨ Ò¡ àÊÒÊè§ÊÑ  Ò³ â· ÃÈÑ¾· ìÁ×Í ¶×Í  àÊÒÊè§ÊÑ  Ò³ â· Ã· ÑÈ¹ ì áÅÐ

àÊÒÊè§ÊÑ  Ò³  FM อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี ทาํใหเ้กดิ » Ñ ËÒÃØ¹ áÃ§µèÒ§æ· Ò§´ éÒ¹ ÊØ¢ÀÒ¾  

¼Å¡ ÃÐ· º ¨ Ò¡ ÃÑ§ÊÕäÁâ¤ÃàÇ¿ ¨ íÒá¹ ¡ ä́ éà»ç¹ ÊÍ §»ÃÐàÀ· ¤×Í  ¼Å¡ ÃÐ· º àª Ô§¤ÇÒÁÃéÍ ¹  (Thermal effects) 

และผลกระทบทีไ่มข่ึน้กบัความรอ้น  (Non-thermal effects) มาตรฐานทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนัเกีย่วกบัความ

»ÅÍ ´ ÀÑÂã¹ ¡ ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ¡ Ñº ÃÑ§ÊṌÑ§¡ ÅèÒÇ ÊèÇ¹ ãË è̈ÐÁØèงในเรือ่งของความปลอดภยัจากผลก ÃÐ· º àª Ô§¤ÇÒÁ

รอ้น ซึง่ถอืว่ายงัเป็นมาตรฐานทีไ่มเ่พยีงพอ ไดม้กีารวดัรงัสมีาโดยตลอดในหลายสถานทีท่ีอ่ยูใ่กลก้บัเสา

ส่งสญัญาณโทรศพัทม์อืถอื และพบว่าระดบัของรงัสสีงูมาก รายงานฉบบัน้ีเป็นการทบทวนงานวจิยัต่างๆ

อยา่งหลากหลาย ทัง้การวิ ¨ ÑÂ· Ò§ÃÐº Ò́ ÇÔ· ÂÒáÅÐ¡ ÒÃÇÔ̈ÑÂàª Ô§· ´ ÅÍ § ที่ÁÕÃÒÂ§Ò¹ ¼ÅÍ Í ¡ ÁÒÇèÒ ¾º

ผลกระทบทางชวีวทิยาทีส่าํคญัๆทีต่ํ่ากว่ามาตรฐานทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนัมาก นอกจากน้ี ÂÑ§ä́ é¹ íÒàÊ¹ Í

รายละเอยีดเกีย่วกบัเกราะป้องกนัรงัส ี (Radiation Shield) เอาไวด้ว้ย ซึง่»ÃÐ¡ Í º ´ éÇÂàÊÒÍ Ò¡ ÒÈ º Í Ãì́

áº ¹ ´ ìáº º ขัว้เดี่ÂÇชุดหน่ึงทีÁ่Õ· ÔÈ· Ò§¡ ÒÃ¡ ÃÐ̈ ÒÂคลื่นในแนวตัง้ฉาก (orthogonally polarized multiple 

broad band monopole antennas) เพื่อดดูซบัรงัสทีีไ่มต่อ้งการ   

 

¤ íÒÊíÒ¤ Ñ :  ¼Å¡ ÃÐ· º · Ò§ª ÕÇÀÒ¾, àÊÒÍ Ò¡ ÒÈº Í Ãì́ áº ¹ ´ ì, ÃÑ§ÊṎÒ¡ àÊÒÊè§ÊÑ  Ò³ â· ÃÈÑ¾· ìÁ×Í ¶×Í , ÃÑ§ÊÕ

äÁâ¤ÃàÇ¿ , à¡ ÃÒÐ»éÍ §¡ Ñ¹ ÃÑ§ÊÕ  

 

1. º · ¹ íÒ  

 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของการสื่อสารดว้ยโทรศพัทม์อืถอื จงึทาํใหจ้าํนวนของการตดิตัง้เสาส่ง

สญัญาณโทรศพัทม์อืถอืกําลงัเพิม่ขึน้ขึน้เรือ่ยๆทุกวนั  » Ñ̈̈ Øº Ñ¹  »ÃÐ· ÈÍ Ô¹ à́ ÕÂÁÕàÊÒÊè§ÊÑ  Ò³

â· ÃÈÑ¾· ìÁ×Í ¶×Í à¡ ×Í º  375,000 µé¹  และเพื่อใหส้นองอุปสงคด์า้นการสื่อสารไดอ้ยา่งเพยีงพอ จะตอ้งเพิม่

¨ íÒ¹ Ç¹ ãËéà»ç¹  425,000 µé¹ ÀÒÂã¹ »Õ 2553 เสาส่งสญัญาณฯเหล่าน้ีจะส่งสญัญาณในยา่นความถี ่ 869 - 

894 MHz (ÃÐº º  CDMA), 935 - 960 MHz (ÃÐº º  GSM 900) áÅÐ 1805 – 1880 MHz (ÃÐº º  GSM 

1800) นอกจากน้ี ä́ éเริม่ÁÕ¡ ÒÃãª éÃÐº º  3G ในเมอืงใหญ่ๆบางแห่ง ซึง่เสาส่งสญัญาณสาํหรบัระบบน้ีจะ

ส่งสญัญาณในยา่นความถี่  2110 – 2170 MHz ส่วนใหญ่ของเสาส่งสญัญาณฯเหล่าน้ี  จะตดิตัง้ใกลแ้หล่ง

ทีพ่กัอาศยัและอาคารสาํนกังานเพื่อใหส้ญัญาณทีด่แีละครอบคลุมสาํหรบัผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอื àÊÒÊè§

สญัญาณโทรศพัทม์อืถอืแต่ละตน้รวมทัง้ ¡ íÒÅÑ§Êè§ (Transmitting power) ¢Í §ÁÑ¹  ÅéÇ¹ Í Í ¡ áº º ÁÒãËé

สามารถครอบคลุมพืน้ทีไ่ดเ้ป็นระยะทางอยา่งน้อยสองสามกโิลเมตร เพื่อใหโ้ทรศพัทม์อืถอืทีอ่ยูใ่น
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ÃÐÂÐ· Ò§ËÃ×Í ÃÑÈÁÕดงักล่าวนัน้ สามารถส่งและรบัสญัญาณไดด้พีอสาํหรบัการสื่อสาร ทีร่าบรืน่ อาคารใดๆ

ทีต่ ัง้อยูใ่นระยะทาง  10-90 àÁµÃ (คอื ตํ่ากว่า 100 àÁµÃÅ§ÁÒ) ¨ Ò¡ àÊÒÊÑ  Ò³ Ï ´ Ñ§¡ ÅèÒÇ ¨ Ðä́ éÃÑº

สญัญาณทีแ่รงเป็น 10,000 เท่าของความแรงทีต่อ้งการสาํหรบัการสื่อสารกนัดว้ยโทรศพัทม์อืถอื ใน

àÁ×Í §µèÒ§æ àª è¹ ÁØÁäº  à́ ÅÕ º Ñ§¡ ÒÅÍ Ãì Ï ÅÏ  ÁÕ¼Ùé¤¹ ¹ Ñº à»ç¹ ÅéÒ¹ æ คนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่อีนัตรายยิง่

เหล่าน้ี      

 มาตรฐานและแนวทางการปฏบิตัต่ิางๆทัว่โลกµèÒ§¡ çไดใ้หค้าํแนะนําที่äÁèàËÁ×Í ¹ ¡ Ñ¹ ä»àÊÕÂ· Õà́ ÕÂÇ

เกีย่วกบัขดีจาํกดัของการสมัผสักบัรงัส ีตวัอยา่ง เช่น โดยทัว่ไปแลว้ ขดีจาํกดัของการสมัผสักบัรงัสทีี่

¾ÔÁ¾ìà¼Âá¾Ãèã¹ »ÃÐà· ÈÃÑÊà« ÕÂáÅÐº Ò§»ÃÐà· Èã¹ ÂØâÃ»µÐÇÑ¹ Í Í ¡  จะเครง่ครดักว่าคาํแนะนําเกีย่วกบั

ขดีจาํกดัของการสมัผสัรงัสทีีม่กีารกําหนดหรอืเสนอไวใ้นทวปีอเมรกิาเหนือหรอื ã¹ ส่วนอื่นๆของทวปี

ÂØâÃ»    

 

2. ¡ íÒÅÑ§¢Í §¡ ÒÃá¾Ãè¡ ÃÐ̈ ÒÂคล่ืนตามท่ีÇÑ́ä́ é (Measured Radiated Power)   

 ä́ éÁÕ¡ ÒÃÇÑ́ÃÐ́ Ñº ¢Í §ÃÑ§ÊÕã¡ Åé¡ Ñº àÊÒ Êè§ÊÑ  Ò³ â· ÃÈÑ¾· ìÁ×Í ¶×Í µèÒ§æ ấ Âãª éàÊÒÍ Ò¡ ÒÈº Í Ãì́

แบนดแ์บบขัว้เดยีว (Broadband monopole antenna) ทีม่Íี ÑµÃÒ¡ ÒÃ¢ÂÒÂ = 2 dB áÅÐấ Â¡ ÒÃãª é

เครือ่งมอืวดัและวเิคราะหค์ลื่นความถี ่ (Spectrum analyzer) การวดักระทาํ ณ จดุต่างๆหลายจดุทีอ่ยู่

ตรงดา้นหน้าของเสาส่งสญัญาณ โดยวดัห่างจากเสาเป็นระยะทางทีแ่ตกต่างกนั เริม่ตัง้แต่ 50 àÁµÃä»

¨ ¹ ¶Ö§ 150 เมตร และวดัในระดบัความสงูทีแ่ตกต่างกนั วดัทัง้ภายในและภายนอกตวัอาคารต่างๆ ÇÑ́ã¹

จดุทีท่าํมมุแตกต่างกนักบัเสาส่งสั  Ò³  (ทัง้ทีอ่ยูภ่ายในและภายนอกพหูลกัของ ¡ íÒÅÑ§¡ ÒÃá¾Ãè¡ ÃÐ̈ ÒÂ

คลื่น) สาํหรบัเสาส่งสญัญาณทัง้หลายทีม่เีครือ่งส่งสาํหรบัระบบ CDMA ÃÐº º  GSM 900 áÅÐÃÐº º  

GSM 1800 ¡ çÁÕ¡ ÒÃÇÑ́¤ÇÒÁáÃ§¢Í §ÊÑ  Ò³ áÂ¡ ¨ Ò¡ ¡ Ñ¹ ÊíÒËÃÑº áµèÅÐ ยา่นความถี ่ในการวดัทีร่ะยะ 50 

àÁµÃ เมือ่วดัภายในหอ้งแต่ทว่าอยูใ่กลห้น้าต่าง กําลงัของการแพรก่ระจายคลื่นทีว่ดัไดม้คี่า Í ÂÙèÃÐËÇèÒ§ -

20 ¶Ö§ -30 dBm ส่วนทีร่ะยÐ 100 ¶Ö§ 150 àÁµÃáÅÐÇÑ́ในแนวที่· íÒÁØÁáµ¡ µèÒ§¡ Ñ¹  ¡ íÒÅÑ§¢Í §¡ ÒÃ

แพรก่ระจายคลื่นทีว่ดัไดม้คี่าอยูร่ะหว่าง -30 ¶Ö§ -50 dBm ในยา่นความถี ่800, 900 áÅÐ 1800 MHz ซึง่

ค่าทีว่ดัไดน้ี้สอดคลอ้งกบัการคาํนวณตามทฤษฎ ี 

 

 กําลงัส่งทีไ่ดร้บั (Pr) ¼èÒ¹ àÊÒÍ Ò¡ ÒÈ ³  ÃÐÂÐ· Ò§ R ไดจ้ากการคาํนวณตามสตูรขา้งล่างน้ี  

 

 
 

เมือ่กําลงัส่ง (Pt) = 20 ÇÑµµì, Í ÑµÃÒ¡ ÒÃ¢ÂÒÂ¢Í §àÊÒÍ Ò¡ ÒÈทีใ่ชส้่งสญัญาณ (Gt) = 10 dB, Í ÑµÃÒ¡ ÒÃ

¢ÂÒÂ¢Í §àÊÒÍ Ò¡ ÒÈแบบขัว้เดีย่วทีใ่ชร้บัÊÑ  Ò³  (Gr) = 2 dB, กําลงัการแพรก่ระจายคลื่นทีว่ดัได้ (Pr)  

³  ÃÐÂÐ· Ò§ (R) 50 àÁµÃ ¨ Ðมดีงัน้ี  

 



 3 

¡ íÒÅÑ§¢Í §การแพรก่ระจายคลื่นทีว่ดัได้ = -10.2 dBm ทีค่วามถี ่887 MHz  

¡ íÒÅÑ§¢Í §การแพรก่ระจายคลื่นทีว่ดัได้ = -10.8 dBm ทีค่วามถี ่945 MHz 

¡ íÒÅÑ§¢Í §การแพรก่ระจายคลื่นทีว่ดัได้ = -16.7 dBm ทีค่วามถี ่1872 MHz 

 

 เน่ืองจากผนงัคอนกรตีทาํใหก้ําลงัของการแพรก่ระจายคลื่นลดลง อกีทัง้อาคารเหล่าน้ีกม็ไิดอ้ยู่

ในทศิทางทีต่รงกบัขอบเขตของการแพรก่ระจายคลื่นทีม่กีําลงัสงูสุดของเสาส่งสญัญาณ ดงันั ้¹  ¡ íÒÅÑ§¢Í §

การแพรก่ระจายคลื่นทีว่ดัไดจ้งึน้อยกว่ากําลงัฯทีค่าํนวณไดต้ามทฤษฎ ี  

 เครือ่งโทรศพัท์Á×Í ¶×Í ã́ æ µéÍ §¡ ÒÃ Input power (ËÃ×Í ¡ íÒÅÑ§Êè§¢Í §คลื่นสาํหรบัป้อนเขา้เครือ่ง ) 

ทีร่ะดบั -80 to -100 dBm จงึจะทาํใหเ้ครือ่งโทรศพัทส์ามารถใชง้านไดด้ ีเมือ่เปรยีบเทยีบกําลงัส่งที่

ÃÐ́ Ñº  -80 dBm น้ี กบักําลงัของการแพรก่ระจายคลื่นทีว่ดัได ้ณ ระยะ 50 เมตร ซึง่ค่าทีว่ดัไดอ้ยา่งน้อยก็

จะอยูใ่นระดบัสงูขึน้ไปกว่าน้ีอกี 50 ¶Ö§ 60 dB ซึง่หมายความว่า สญัญาณทีว่ดัไดน้ี้แรงกว่า ÊÑ  Ò³ ã¹

ระดบัทีเ่ครือ่งโทรศพัทม์อืถอืตอ้งการถงึ 100,000 ¶Ö§ 1,000,000 à· èÒ ซึง่กไ็มใ่ช่สิง่ทีน่่าแปลกใจแต่อยา่ง

ใด เน่ืองจากเสาส่งสญัญาณโทรศพัทม์อืถอืแต่ละตน้สามารถแพรก่ระจายคลื่นครอบคลุมพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่น

รศัมปีระมาณสองสามกโิลเมตร ดงันัน้ สญัญาณทีว่ดัได ้ณ ระ ÂÐ 50 àÁµÃ̈ Ö§áÃ§ÁÒ¡  à¾ÃÒÐ¢¹ Ò́ ¢Í §

กําลงัส่งจะแปรผนัตามระยะทาง ตามสตูรคาํนวณทีว่่า กําลงัส่ง = หน่ึงหารดว้ยระยะทางยกกําลงัสอง 

(1/R
2
)  

 ¤ÇÒÁà¢éÁËÃ×Í ¤ÇÒÁË¹ Òá¹ è¹ ¢Í §¡ íÒÅÑ§Êè§ (Power density) ทีร่ะยะ 50 àÁµÃ¤×Í  6.366 ÁÔÅÅÔ

ÇÑµµì/µÒÃÒ§àÁµÃ (mW/m
2
) ซึง่เท่ากบั 6366 äÁâ¤ÃÇÑµµì/µÒÃÒ§àÁµÃ (μW/m

2
) ÁÒµÃ°Ò¹ ¢Í §ÊËÀÒ¾â«

เวยีตไดก้ําหนดไวว้่า ขดีจาํกดัทีป่ลอดภยัสาํหรบัการรบัรงัส ี 2 ชัว่โมงต่อวนั  อยูท่ีร่ะดบั 0.1 ÇÑµµì/µÒÃÒ§

àÁµÃ (W/m
2
) ซึง่เท่ากบั 0.01 ÁÔÅÅÔÇÑµµì/µÒÃÒ§à«¹ µÔàÁµÃ (mW/cm

2
) ËÃ×Í à· èÒ¡ Ñº  100,000 äÁâ¤ÃÇÑµµì/

µÒÃÒ§àÁµÃ (μW/m
2
) ขดีจาํกดัดงักล่าวน้ีไดถู้กกําหนดขึน้เมือ่หลายทศวรรษมาแลว้ในสหภาพโซเวยีต  

ซึง่มสีภาพภมูอิากาศทีห่นาวเยน็ แต่สาํหรบัประเทศต่างๆในเขตรอ้น เช่น อนิเดยี ซึง่ ÁÕÍ Ò¡ ÒÈÃéÍ ¹ áÅÐ

ชืน้ ขดีจาํกดัของความเขม้ขน้ ของกําลงัส่งทีแ่พรก่ระจายออกมาทีถ่อืว่าอยูใ่นระดบัปลอดภยันัน้ ควร ¨ Ð

ตํ่ากว่าน้ีมาก อกีประการหน่ึง ขดีจาํกดับนดงักล่าว เป็นความเขม้สงูสุดทีส่ามารถรบัไดใ้นการสมัผสักบั

คลื่นไมเ่กนิ 2 ชัว่โมงต่อวนั ในขณะทีบ่างคน (ấ Âà©¾ÒÐ¼ÙéÊÙ§Í ÒÂØ áÁèº éÒ¹  à́ ç¡ àÅç¡ ) ทีอ่าศยัอยูใ่กลก้บั

เสาส่งสญัญาณฯ ลว้นสมัผสักบัรงัสขีองคลื่นน้ี 24 ชัว่โมงต่อวนั ในการวจิยัล่าสุด ทีป่ระเทศเยอรมนั กม็ี

การระบุว่าขดีจาํกดับนสาํหรบัการป้องกนัผลกระทบทางชวีวทิยาทีไ่มข่ึน้กบัความรอ้น (non-thermal 

biological effects) อยูท่ี ่1,000 äÁâ¤ÃÇÑµµì/µÒÃÒ§àÁµÃ (μW/m
2
) áÅÐÊíÒËÃÑº การสมัผสักบัแหล่งทีป่ล่อย

คลื่นออกมาโดยมคีวามแรงเพิม่สงูขึน้à»ç¹ ¨ Ñ§ËÇÐËÃ×Í à»ç¹ ÃÐÂÐæ (pulsed radiation sources) àª è¹  Ê¶Ò¹ Õ

ËÃ×Í àÊÒÊè§ÊÑ  Ò³ â· ÃÈÑ¾· ìÁ×Í ¶×Í  áÅÐ เป็นการสมัผสัในระยะเวลายาวนานนัน้ กไ็ดม้กีารกําหนด

ขดีจาํกดับนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีป่ลอดภยักว่านัน้ 10 à· èÒ ¡ ÅèÒÇ¤×Í  ความเขม้ของกําลงัส่งทีส่มัผสัได ้ไม่

¤ÇÃà¡ Ô¹  100 äÁâ¤ÃÇÑµµì/µÒÃÒ§àÁµÃ (μW/m
2
) [1]  

 ในสถานทีห่ลายๆแห่ง มกีารตดิตัง้เสาส่งสญัญาณโทรศพัทม์อืถอืบนหลงัคาของอาคารอนัเป็นที่

อยูอ่าศยัหรอืสาํนกังาน แมว้่าสายอากาศจะกระจายสญัญาณลงมาในแนวดิง่ดว้ยกําลงั ที่Å´ Å§ áµèấ Â
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ปกตแิลว้ ระยะทางระหว่างสายอากาศกบัชัน้บนสุดของอาคารกจ็ะห่างกนัเพยีงไมก่ีเ่มตร ดงันั ้ ¹  ÃÐ́ Ñº

ของรงัส ีณ สองชัน้บนสุดของอาคารกย็งัอยูใ่นระดบัทีส่งูมาก  

 

3. ¼Å¡ ÃÐ· º · Ò§ª ÕÇÇÔ· ÂÒ  

 เมือ่รา่งกายมนุษยส์มัผสักบัรงัสแีมเ่หลก็ไฟฟ้า รา่งกายจะดดูซบัรงัสนีัน้ เน่ืองจากร่ Ò§¡ ÒÂÁ¹ ØÉÂì

ÁÕÊèÇ¹ »ÃÐ¡ Í º à»ç¹ ¢Í §àËÅÇ¶Ö§ÃéÍ ÂÅÐ 70 »ÃÒ¡ ¯ การณ์น้ีกค็ลา้ยๆกบัการปรงุอาหาร ã¹ àµÒÍ º

ไมโครเวฟนัน่เอง มนุษยม์คีวามสงู (ËÃ×Í ¤ÇÒÁÂÒÇÅíÒµÑÇ) ทีย่าวกว่าความยาวคลื่นของความถีท่ีส่่งมา

จากเสาส่งสญัญาณฯมาก ดงันัน้ จงึมกีารสัน่พอ้ง (Resonances) ขึน้หลายๆครัง้ในรา่งกาย ซึง่ทาํใหเ้กดิ

ความรอ้นเฉพาะที่ÀÒÂã¹ ÃèÒ§¡ ÒÂ Êè§¼ÅãËéà¡ Ố¡ ÒÃà»ç¹ µØèÁÊÔÇËÃ×Í µØèÁË¹ Í § ¡ ÒÃáËé§àË×Í ´ ¢Í §¢Í §àËÅÇ

ÃÍ º ´ Ç§µÒ ÊÁÍ § ¢éÍ  ËÑÇã̈  ª èÍ§· éÍ § Ï ÅÏ     

 มาตรฐานสากลทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนั  (ซึง่ยดึตามคาํแนะนําของ ICNIRP) ÅéÇ¹ à»ç¹ ¡ ÒÃ́ ÙáÅ เรือ่ง 

¼Å¡ ÃÐ· º àª Ô§¤ÇÒÁÃéÍ ¹  (Thermal effects) ของรงัสแีต่เพยีงอยา่งเดยีว ในขณะทีก่ารวจิยัทางดา้น

ระบาดวทิยาและการวจิยัเชงิทดลองหลายๆโครงการไดพ้บผลกระทบต่างๆทีม่นียัสาํคญัดา้นชวีวทิยาที่

ตํ่ากว่ามาตรฐานดงักล่าวน้ีมาก ผลกระทบทีไ่มข่ึน้กบั ¤ÇÒÁÃéÍ ¹  (Non-thermal effects) ¨ Ò¡ ÃÑ§ÊÕ¢Í §

ความถีว่ทิยทุีส่ะสมมาตลอดช่วงเวลา รวมทัง้ความเสีย่งต่างๆจะปรากฏใหเ้หน็หลงัจากทีไ่ดม้กีารสมัผสั

ÃÑ§ÊÕÁÒáÅéÇ 8 ¶Ö§ 10 »Õ [2] ¼Å¡ ÃÐ· º µèÒ§æ̈ ÐäÁèÊÑ§à¡ µàËç¹ ä́ éã¹ ª èÇ§»ÕáÃ¡ æ¢Í §¡ ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ¡ Ñº ÃÑ§ÊÕ 

เน่ืองจากรา่งกายมกีลไกบางอยา่งในการป้องกนัตนเอง  áÅÐ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´  (ทีÃ่èÒ§¡ ÒÂä́ éÃÑº ) ¨ Ð¶Ù¡́ ÙáÅ

áÅÐ̈ Ñ́¡ ÒÃấ Â stress proteins ¢Í §รา่งกายทีม่ชีื่อàÃÕÂ¡ ÇèÒ heat shock proteins [3] (¡ ÅèÒÇ¤×Í  ã¹ ÀÒÇÐ

ทีÃ่èÒ§¡ ÒÂà¡ Ố¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´  â»ÃµÕ¹ µèÒ§æ̈ ÐÁÕ¡ ÒÃÁéÇ¹ ¾Ñº ¼Ố» ¡ µÔ áÅÐ heat shock proteins (ซึง่จะทาํงาน

เมือ่ถูกกระตุน้ดว้ยความรอ้น ตามชือ่ของมนั ) ¨ Ðทาํหน้าที ่ª èÇÂãËéโปรตนีเหล่าน้ี  ÊÒÁÒÃ¶¡ ÅÑº ÁÒÁÕ¡ ÒÃ

มว้นพบัทีถู่กตอ้งตามแบบดัง้เดมิ ä́ é เมือ่อุณหภมูสิงูขึน้ จะมกีารสงัเคราะห ์ Heat shock protein เพิม่ขึน้ 

เพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้ปรตนีอืน่ๆในเซลลส์ญูเสยีสภาพไปเมือ่อุณหภมูสิงูขึน้อยา่งรวดเรว็  .... ¼Ùéá»Å) ซึง่

หมายความว่า รา่งกายสามารถรบัรูว้่ารงัสแีมเ่หลก็ไฟฟ้าเหล่าน้ี มแีนวโน้มทีจ่ะ à»ç¹ Í Ñ¹ µÃÒÂµèÍ ÃèÒ§¡ ÒÂ

ได ้ขอ้ห่วงใยเพิม่เตมิอกีประการหน่ึงกค็อื หาก ÂÑ§¤§ÁÕ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ Í ÂÙèµèÍ ä»à»ç¹ àÇÅÒÂÒÇ¹ Ò¹  ¡ ÒÃ

Ê¹ Í §µÍ º ´ Ñ§¡ ÅèÒÇ¢Í §ÃèÒ§¡ ÒÂ¡ ç̈ÐÅ´ Å§ áÅÐà«ÅÅì¡ ç̈Ðä́ é¡ ÒÃ¤ØéÁ¤ÃÍ § น้อยลงสาํหรบัการถูกทาํลายที่

อาจเกดิขึน้ และน่ีคอืเหตุผลทีว่่าทาํไมการสมัผสักบัรงัสแีบบย าวนานหรอืเรือ้รงัสามารถเป็นอนัตรายที่

ค่อนขา้งรนุแรงได ้แมใ้นกรณทีีไ่ดร้บัรงัสใีนความแรงทีต่ํ่ามากๆกต็าม    

 รงัสจีากเสาส่งสญัญาณโทรศพัทม์อืถอืมคีวามสมัพนัธก์บัเพิม่ ¢¹ Ò́ ¢Í §กอ้นเน้ือในสมอง [2] 

เน่ืองจากตวักรองกัน้ระหว่างเลอืดและสมอง (Blood brain barrier) ถูกทาํลาย รวมทัง้ เซลลใ์นสมองทีท่าํ

หน้าทีเ่กีย่วกบัการเรยีนรู ้ความจาํ และการเคลื่อนไหวของรา่งกาย ¡ ç¶Ù¡ · íÒÅÒÂ´ éÇÂ ¡ ÒÃÇÔ̈ÑÂµèÒ§æ¢Í § 

Carl Blackman ¾º ÇèÒ Ê¹ ÒÁáÁèàËÅç¡ ä¿¿éÒ¢¹ Ò́ Í èÍ ¹ æ· íÒã ËéÁÕ¡ ÒÃ»ÅèÍ ÂäÍ Í Í ¹ ¢Í §á¤Åà« ÕÂÁÍ Í ¡ ÁÒ

¨ Ò¡ ¼¹ Ñ§à«ÅÅì [4] ¡ ÒÃรัว่ไหลของ äÍ Í Í ¹ ¢Í §á¤Åà« ÕÂÁ à¢éÒÁÒÊÙè¢Í §àËÅÇÀÒÂã¹ à«ÅÅì (Cytosol) 

เปรยีบเสมอืนการทาํหน้าทีเ่ป็นตวักระตุน้การเผาผลาญอาหารของรา่งกาย  (metabolic stimulant) ทีจ่ะ

ä»àÃè§¡ ÒÃà̈ ÃÔ àµÔº âµáÅÐàÃè§¡ ÒÃÊÁÒ¹ á¼Å  (ËÃ×Í àÃè§¡ Òรฟ้ืนฟูอาการบาดเจบ็ใหค้นืสภาพเดมิเรว็ขึน้ )  
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แต่ในขณะเดยีวกนั กช่็วยเสรมิการเตบิโตของกอ้นเน้ือทีผ่ดิปกตน้ีิดว้ย การสญูเสยีไออนของแคลเซยีม

ทาํใหเ้กดิรรู ัว่ของผนงัทีห่่อหุม้ไลโซโซม (lysosomes) · íÒãËéàÍ ¹ ä«Áì DNAase หลุดรัว่ออกมา ซึง่ส่งผล

ãËé DNA ¶Ù¡ · íÒÅÒÂ ความเป็นไปไดอ้กีประการหน่ึง ที ่DNA จะถูกทาํลายกค็อื เกดิจากการทีม่กีารสรา้ง

อนุมลูอสิระเพิม่มากขึน้ภายในเซลล ์[5, 6] ซึง่สามารถส่งผลต่อไปใหเ้ซลลถ์ูกทาํลาย  โดยถูกทาํลายทีไ่ม

âµ¤Í ¹ à́ ÃÕÂ (ซึง่เป็นแหล่งพลงังานของเซลล์ ) นอกจากน้ี รายงาน ¨ Ò¡ ¡ ÒÃ· ´ ÅÍ §ã¹ Ë¹ Ù¾º ÇèÒ· íÒãËéà¡ Ố

การเป็นหมนัชนิดทีแ่กไ้ขกลบัคนืไมไ่ด้ [7] และการสมัผสักบัรงัสอียา่งต่อเน่ืองกม็คีวามสมัพนัธก์บัการที่

µÑÇÍ ÊØ̈Ô¢Í §¼Ùéª ÒÂÁÕ¡ ÒÃ เจรญิเตบิโตและการเคลื่อนทีล่ดลง »ÃÐÁÒ³ ÃéÍ ÂÅÐ 25 [8] à́ ç¡ æ̈ ÐÁÕ¤ÇÒÁ

เปราะบางต่อการรบัรงัสคีลื่นวทิยทุีแ่ผ่ออกมามากกว่าผูใ้หญ่ เน่ืองจากกะโ ËÅ¡ ÈÕÃÉÐ¢Í §¾Ç¡ à¢Òº Ò§

¡ ÇèÒ ระบบประสาทของพวกเขากก็ําลงัอยูร่ะหว่างการพฒันา อกีทัง้ปลอกประสาท (myelin sheath) ¡ çÂÑ§

äÁèä́ éÁÕ¡ ÒÃสรา้งขึน้มา  สตรมีคีรรภแ์ละทารกในครรภต่์างกล็ว้นเปราะบางเช่นกนั เน่ืองจากขอ้เทจ็จรงิ

ทีว่่า รงัสคีลื่นวทิยจุะทาํปฏกิริยิาต่อเน่ืองกบัตวัอ่อนทีก่ําลงัพฒันาขึน้ในครรภแ์ละต่อเซลลต่์างๆทีก่ําลงั

เพิม่จาํนวนขึน้เรือ่ยๆ รงัสไีมโครเวฟจะทาํลายตวักรองกัน้ã¹ Ã¡  (placental barrier) ซึง่áÊ´ §¹ ÑÂÇèÒÊµÃÕÁÕ

¤ÃÃÀìäÁè¤ÇÃãª éâ· ÃÈÑ¾· ìÁ×Í ¶×Í  [9] การสมัผสักบัคลื่นวทิยสุามารถทาํใหเ้กดิผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงคต่์อ

เครือ่งกระตุน้และกําหนดจงัหวะการเตน้ของหวัใจ (heart pacemaker) เครือ่งชอ็ก ä¿¿éÒËÑÇã̈ ËÃ×Í

¡ ÃÐµØ¡ ä¿¿éÒËÑÇã̈ ª ¹ Ô¼́èÒ½Ñ§µỐµÑÇ¼Ùé»èÇÂ (implantable cardiovascular defibrillator) และเครือ่งกําเนิด

áÃ§´ Ñ¹ Í ÔÁ¾ÑÅÊì (impulse generators) [10] รงัสเีหล่าน้ีอาจหยดุการทาํงานของเครือ่งกระตุน้หวัใจในการ

ส่งชพีจรในลกัษณะทีป่กต ิหรอือาจทาํใหเ้กดิชพีจรบางประเภททีถู่กควบคุมจากภายนอก ทีส่ามารถ

Êè§¼ÅãËé¼Ùé»èÇÂ¶Ö§á¡ èª ÕÇÔµä́ é  การวจิยัต่างๆในบุคคลทีต่อ้งสมัผสักบัรงัสใีนระหว่างการปฏบิตังิาน (ที่

àÃÕÂ¡ ÇèÒ occupational exposure) กพ็บว่าบุคคลเหล่าน้ีมคีวามเสีย่งดา้นสุขภาพในระดบัทีส่งูขึน้ อกีการ

วจิยัหน่ึงกพ็บว่า  ¾¹ Ñ¡ §Ò¹ ã¹ ¡ ÅØèÁทีส่มัผสักบัÊ¹ ÒÁแมเ่หลก็ไฟฟ้ามากทีสุ่ด 10% áÃ¡  มแีนวโน้มสงูขึน้

เป็นสองเท่าทีจ่ะเสยีชวีติจากมะเรง็ต่อมลกูหมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัพนกังานที่ ä́ éÊÑÁ¼ÑÊ ¡ Ñº

สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าในระดบัทีร่องๆลงมา [11] ¡ ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ¡ Ñº Ê¹ ÒÁä¿¿éÒáÁèàËÅç¡ ¾º ÇèÒมคีวามเกีย่วขอ้ง

¡ Ñº ¡ ÒÃà¡ ỐâÃ¤Í ÑÅä«àÁÍ Ãì (Alzheimer’s disease) âÃ¤à«ÅÅì»ÃÐÊÒ· ¹ íÒ¤íÒสัง่เสื่อม (motor neuron 

disease) áÅÐâÃ¤¾Ò¡ Ô¹ ÊÑ¹  (Parkinson’s disease) [12] โรคทัง้หมดทีก่ล่าวมาน้ีเกีย่วขอ้ง ¡ Ñº ¡ ÒÃµÒÂ

¢Í §à«ÅÅì»ÃÐÊÒ· º Ò§à«ÅÅìáÅÐ̈ Ñ́Í ÂÙèã¹ ¡ ÅØèÁของโรคทีเ่กดิจาก¤ÇÒÁเสื่อมของระบบประสาท  นอกจากน้ี 

ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่กลก้บัเสาส่งสญัญาณโทรศพัทม์อืถอืยงัมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิปญัหาทางจติประสาท àª è¹  

» Ḉ ÈÕÃÉÐ ÊÙ àÊÕÂความทรงจาํ คลื่นไส ้ àÇÕÂ¹ ÈÕÃÉÐ อาการสัน่ กลา้มเน้ือหดเกรง็ เหน็บชา เสยีวแปลบ

เหมอืนถูกเขม็แทง การมปีฏกิริยิาโตต้อบอตัโนมตัทิีเ่ปลีย่นแปล งไป ปวดกลา้มเน้ือและขอ้  ปวดขาและ

à· éÒ ÁÕÍ Ò¡ ÒÃ«ÖÁàÈÃéÒ áÅÐ ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ố»¡ µỐéÒ¹ ¡ ÒÃ¹ Í ¹  [13] ส่วนปฏกิริยิาทีร่นุแรงอื่นๆไดแ้ก่ การมี

Í Ò¡ ÒÃª Ñ¡  Í ÑÁ¾Òµ à»ç¹ âÃ¤¨ Ôµ ËÃ×Í ÇÔ¡ Å¨ ÃÔµ  áÅÐâÃ¤ËÅÍ ´ àÅ×Í ´ ÊÁÍ §  ทัง้หมดน้ีลว้นชีใ้หเ้หน็ความจรงิ

ทีว่่า มาตรฐานเกีย่วกบัการสมัผสักบัรงัสี ไมโครเวฟทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนัไมไ่ดก่้อใหเ้กดิความปลอดภยั

สาํหรบักรณทีีม่กีารสมัผสัรงัสเีป็นระยะเวลายาวนานแต่อยา่งใด     

 การวจิยัในออสเตรเลยีพบว่าเดก็ๆทีอ่าศยัอยูใ่กลก้บัเสาส่งสญัญาณโทรทศัน์และสญัญาณวทิยุ

ã¹ ÃÐº º  FM ÁÕÍ ÑµÃÒ¡ ÒÃà»ç¹ ÁÐàÃç§àÁḉàÅ×Í ´ ¢ÒÇ (leukemia) ทีเ่พิม่ÊÙ§เป็นสองเท่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบั
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เดก็ทีอ่าศยั Í ÂÙèËèÒ§¨ Ò¡ àÊÒÊè§ÊÑ  Ò³ Ï ´ Ñ§¡ ÅèÒÇ เป็นระยะทางทีม่ากกว่าเจด็ไมลข์ึน้ไป [14] ÊèÇ¹ ã¹ Í Õ¡

การวจิยัหน่ึงกพ็บว่าพนกังานทีส่มัผสักบัสญัญาณโทรทศัน์มี  Í ÔÁÁÙâ¹ ¡ ÅÍ º º ÙÅÔ¹  ¨ Õ (Immunoglobulin G)   

áÅÐ Í ÔÁÁÙâ¹ ¡ ÅÍ º º ÙÅÔ¹  àÍ  (Immunoglobulin A) เพิม่ขึน้ ในขณะทีเ่ซลลล์มิโฟไซท ์ (lymphocyte) áÅÐ

à«Å· Õ 8 (T8 cells) ลดลง ซึง่ส่งผลใหก้ารตอบสนองทางภมูคิุม้กนัลดลง [15]  

 การวจิยัหน่ึงของประเทศเยอรมนัพบว่า  ã¹ º ÃÃ́ Òผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณทีห่่างจากเสาส่ง

ÊÑ  Ò³ Ï à»ç¹ ÃÐÂÐ· Ò§ 400 àÁµÃÅ§ÁÒ (โดยพกัอาศยัทีน่ัน่µỐµèÍ ¡ Ñ¹ ÁÒµÅÍ ´ ในช่วงสบิปีทีผ่่านมา ) ÁÕ

จาํนวนของผูท้ีเ่ป็นมะเรง็รายใหมส่งูเป็นสามเท่าเมือ่เทยีบกบักลุ่มอื่นๆทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณทีห่่างออกไป 

นอกจากน้ี ¼Ùé»èÇÂ´ Ñ§¡ ÅèÒÇเริม่รู้ÊÖ¡ มอีาการปว่ยเรว็ขึน้โดยเฉลีย่ 8 »Õเมือ่เทยีบกบักลุ่มอื่นๆขา้งต้ ¹  ¨ Ö§ÁÕ

¢éÍ àÊ¹ Í á¹ ÐÇèÒ “ขดีจาํกดัทีป่ลอดภยั ” ¢Í §Á¹ ØÉÂìã¹ ¡ ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ¡ Ñº ÃÑ§ÊÕ ¤×Í ÊÑÁ¼ÑÊä́ éäÁèà¡ Ô¹  50 äÁâ¤Ã

ÇÑµµì/µÒÃÒ§àÁµÃ (μW/m2) áÅÐ “¢ Ṍ̈ íÒ¡ Ñ́º ¹ ” (ขดีจาํกดัทีด่ทีีสุ่ด ) ¤×Í  äÁèà¡ Ô¹  100 äÁâ¤ÃÇÑµµì/µÒÃÒ§

àÁµÃ  

 

4. à¡ ÃÒÐ»éÍ §¡ Ñ¹ ÃÑ§ÊÕ (Radiation Shield)  

 เน่ืองจากเสาอากาศมไีวเ้พื่อการส่งและการรบัสญัญาณ จงึไดม้กีารพฒันา “à¡ ÃÒÐ»éÍ §¡ Ñ¹ ÃÑ§ÊÕ” ที่

»ÃÐ¡ Í º ´ éÇÂเสาอากาศบอรด์แบนดแ์บบขัว้เดี่ ÂÇชุดหน่ึงทีÁ่Õ· ÔÈ· Ò§¡ ÒÃ¡ ÃÐ̈ ÒÂคลื่นในแนวตัง้ฉาก àÊÒ

Í Ò¡ ÒÈ´ Ñ§¡ ÅèÒÇà»ç¹ àÊÒÍ Ò¡ ÒÈ º Í Ãì́ áº ¹ ´ ìáº º ขัว้เดยีวชนิดกลม  (broadband planar circular 

monopole antennas) ทีอ่อกแบบมาเพื่อÃÍ §ÃÑº ยา่นความถีร่ะหว่าง 800 ¶Ö§ 4000 MHz àÊÒÍ Ò¡ ÒÈ

เหล่าน้ีจะ ตดิตัง้โดยใหม้ศีกัยภาพรวมทีพ่อดสีาํหรบัการดดูซบัรงัสอีนัตราย เพื่อใหเ้กดิสิง่แวดลอ้มที่

»ÅÍ ´ ÀÑÂ»ÃÒÈ¨ Ò¡ ÃÑ§ÊÕ ÃÒÂÅÐàÍ ÕÂ´ เกีย่วกบัสายอากาศเหล่าน้ีรวมทัง้การวั ดอื่นๆจะนําเสนอในการ

ประชุมสมัมนาวชิาการในครัง้น้ีµèÍ ä»    

 

5. º · ÊÃØ»  

 นอกจากรงัสทีีก่ระจายออกมาอยา่งต่อเน่ืองจากเสาส่งสญัญาณโทรศพัทม์อืถอืแลว้ กย็งัมรีงัสี

¨ Ò¡ â· ÃÈÑ¾· ìÁ×Í ¶×Í  â· ÃÈÑ¾· ìäÃéÊÒÂ คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะและโน้ตบุ๊ค เสาส่งสญัญาณโทรทศัน์ เสาส่ง

ÊÑ  Ò³ ÃÐº º  FM เตาอบไมโครวเวฟ และอื่นๆอกี พวกเราไดส้มัผสักบัรงัสต่ีางๆเหล่าน้ีทัง้หมดใน

ลกัษณะทีส่ะสมรวมกนัจากทุกแหล่ง ดงันัน้ ผูก้ําหนดนโยบายทัว่โลกจะตอ้งมกีารบงัคบัใชป้ทสัถานที่

à¤Ãè§¤ÃÑ́¡ ÇèÒà́ ÔÁเกีย่วกบัประเดน็เรือ่งรงัสน้ีี    

 อยา่งไรกต็าม น่ีกไ็มไ่ดห้มายความว่าพวกเ ÃÒ̈ ÐµéÍ §ÂØµÔ¡ ÒÃ¾íÒ¹ Ñ¡ Í ÒÈÑÂã¡ Åé¡ Ñº àÊÒÊè§ÊÑ  Ò³

เหล่าน้ี พวกเราลว้นทราบดวี่ายานยนตท์ัง้หลายกท็าํใหเ้กดิมลภาวะ แต่เราก็ äÁèä́ éËÂǾ¡ ÒÃãª éÂÒ¹ Â¹ µì? 

ตรงกนัขา้ม เรากลบัคน้พบหนทางแกไ้ขต่างๆ เช่น การใชเ้ชือ้เพลงิทีไ่มผ่สมตะกัว่ ใชย้านพาหนะที่

ขบัเคลื่อนดว้ยก๊าซธรรมชาต ิย านพาหนะทีใ่ชท้ัง้ก๊าซและน้ํามนัสลบักนัได ้ (ÃÐº º äÎ º ÃỐ) Ï ÅÏ  · íÒ¹ Í §

เดยีวกนั ทางออกในการหลกีเลีย่งรงัสสี่วนเกนิกค็อืการใชเ้กราะป้องกนัรงัส ีซึง่สามารถดดูซบัรงัสไีดร้อ้ย

ÅÐ 10 ¶Ö§ÃéÍ ÂÅÐ 50 ขึน้อยูก่บัสถานทีต่ดิตัง้และทศิทางของแหล่งกําเนิดรงัส ีการใชเ้กราะหลายๆชุ ´

ÊÒÁÒÃ¶ ดดูซบัรงัสเีพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 80 ¶Ö§ÃéÍ ÂÅÐ 90 บรษิทัผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอืทัง้หลายกไ็ม่
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ควรที่¨ Ðตัง้ท่าคอยปฏเิสธอยูถ่่ายเดยีว และควรจะตอ้งยอมรบัว่ารงัสสีามารถทาํใหเ้กดิปญัหาต่างๆที่

ÃØ¹ áÃ§· Ò§´ éÒ¹ ÊØ¢ÀÒ¾ä́ é áÅÐµéÍ §ÁÕ· èÒ· ÕáÅÐการยอมรบัเช่นน้ีก่อนเท่า นัน้ ผูค้นทัว่โลก¶Ö§¨ Ðä́ éª èÇÂ¡ Ñ¹  

ดาํเนินการวจิยัต่างๆเพื่อใหพ้บทางออกของปญัหาน้ี  
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Abstract- Continuous exposure to microwave 

radiations from Cell phone towers, TV and FM 

towers cause serious health problems over the 

years. Microwave radiation effects are classified 

as - thermal and non-thermal. The current 

exposure safety standards are mainly based on the 

thermal effects, which are inadequate. 

Measurements have been carried out at various 

places near the cell towers and it has been found 

that the radiation levels are very high. This paper 

reviews various epidemiological and experimental 

studies, which show significant biological effects 

far below the current standards. Also, the details 

of Radiation Shield are given, which consists of 

orthogonally polarized multiple broad band 

monopole antennas to absorb the undesired 

radiation. 

 

Index Terms- Biological Effects, Broadband 

Antennas, Cell Tower Radiation, Microwave 

Radiation, Radiation Shield 

 

 

I. INTRODUCTION 

 

With increase in cell phone communication, 

number of cell towers getting installed is 

increasing every day. In India, currently there 

are nearly 3.75 lakh cell phone towers, and to 

meet the communication demand, the number 

will increase to 4.25 lakh towers by 2010. The 

cell tower transmits in the frequency range of 

869 - 894 MHz (CDMA), 935 - 960 MHz 

(GSM900) and 1805 – 1880 MHz (GSM1800). 

Also, 3G has been deployed in a few cities, 

whose tower transmits in the frequency range of 

2110 – 2170 MHz.  Majority of these towers are 

mounted near the residential and office buildings 

to provide good mobile phone coverage to the 

users. A mobile phone tower and its transmitting 

power are designed such a way that it covers a 

distance of at least a few kilometers, implying 

that a mobile phone at that distance should be 

able to transmit and receive enough signal for 

proper communication. A building situated at 

10’s of meter from the tower will receive 10,000 

times stronger signal than required for mobile 

communication. In cities like Mumbai, Delhi, 

Bangalore etc, millions of people reside within 

these high radiation zones. 

 

Not all standards and guidelines throughout the 

world have recommended the same limits for 

exposure. For example, some published 

exposure limits in Russia and some eastern 

European countries have been generally more 

restrictive than existing or proposed 

recommendations for exposure developed in 

North America and other parts of Europe. 

 

 

II. MEASURED RADIATED POWER 

 

Radiation level measurements near several cell 

sites were carried out using broadband 

monopole antenna of gain = 2 dB and spectrum 

analyzer. The measurements were done at 

different locations in front of the transmitting 

towers at a distance varying from 50m to 150m, 

at different heights, inside and outside the 

buildings, and at various angles from the tower 

(within and off the main beam lobe). For a cell 

site consisting of transmitting towers of CDMA, 

GSM900 and GSM1800, signal strengths were 

measured for each frequency bands. At a 

distance of 50m, the measured power varied 

between -20 to -30 dBm inside the rooms but 

near the window. At a distance of 100 to 150 m 

and at different angles, the measured power 

varied between -30 to -50 dBm in the frequency 

band of 800, 900 and 1800 MHz. These 

measurements agree with the theoretical 

calculations.  

 

Power Received Pr by an antenna at a distance R 

is given by: 



ISMOT 2009, Dec. 16-19, New Delhi, India 1366

2

2 44
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
×××=

××
=

R
GGP

R

AreaGP
P rtt

tt
r

π

λ

π
  

For a transmitter power of Pt = 20 W, 

transmitting antenna gain of Gt = 10 dB, 

receiving monopole antenna of gain Gt = 2 dB, 

the received power at R = 50 m is:  

 

At 887 MHz, Pr = -10.2 dBm. 

At 945 MHz, Pr = -10.8 dBm.  

At 1872 MHz, Pr = -16.7 dBm 

 

The concrete wall provides some attenuation and 

also these buildings were not directly in the 

direction of maximum radiation of transmitting 

antenna, and hence measured power is less than 

theoretically calculated power. 

 

A mobile phone requires -80 to -100 dBm input 

power for its proper operation. In comparison 

with -80 dBm level, the measured power level at 

R = 50m is at least 50 to 60 dB higher, which 

translates to 100,000 to 1000,000 times stronger 

signal than a mobile phone requires. This is not 

surprising, as one cell tower typically covers a 

radius of a few kilometers, so at 50 m distance, 

signal will be very strong as transmitted power 

varies as 1/R2
. 

 

The power density at R = 50m is equal to 6.366 

mW/m2
 = 6366 µW/m

2
. According to the Soviet 

Union standard, the safe radiation limit is 

0.1W/m
2 

= 0.01mW/cm
2
 = 100,000µW/m

2
 for 2 

hours of exposure per day. This limit was 

established several decades back in Soviet 

Union, which has cold weather. For tropical 

countries, such as, India, which is hot and 

humid, the acceptable maximum radiated power 

density should be much lower. Also, the above 

limit is for a maximum exposure of 2 hours/day, 

whereas some of the people (especially older 

people, house wives, small children) living near 

the towers are exposed to this radiation 24 hours 

a day. In a more recent study in Germany, a 

threshold of 1,000 µW/m
2
 was pointed out for 

non-thermal biological effects, and a further 

safety factor of 10 was recommended for pulsed 

radiation sources as cellular phone base stations 

for long-term exposure, reporting that the power 

densities should not exceed 100 µW/m
2
 [1].  

 

At many places, cell phone towers are mounted 

on the roof top of the residential /commercial 

buildings. Even though antenna radiates less 

power vertically down but the distance between 

the antenna and top floor is usually a few 

meters, so the radiation level in the top two 

floors remain very high.  

 

 

III. BIOLOGICAL EFFECTS  

 

When a human body is exposed to the 

electromagnetic radiation, it absorbs radiation, 

because human body contains 70% of liquid. It 

is similar to that of cooking in the microwave 

oven. The human height is much greater than the 

wavelength of the cell tower transmitting 

frequencies, so there will be multiple resonances 

in the body, which creates localized heating 

inside the body. This results in boils, drying up 

the fluids around eyes, brain, joints, heart, 

abdomen, etc 

 

The current international standards (based on 

ICNIRP recommendations) are purely based on 

the thermal effects of radiation where as various 

epidemiological and experimental studies have 

shown to have significant biological effects far 

below these standards. Non-thermal effects of 

Radio frequency radiation accumulate over time 

and the risks are more pronounced after 8 to 10 

years of exposure [2]. The effects are not 

observed in the initial years of exposure as the 

body has certain defense mechanisms and the 

pressure is on the stress proteins of the body, 

namely the heat shock proteins [3]. This means 

that the body recognizes these electromagnetic 

radiations as a potential harm. An additional 

concern is that if the stress goes on too long, 

there is a reduced response, and the cells are less 

protected against the damage. This is why 

prolonged or chronic exposures may be quite 

harmful, even at very low intensities.  

 

Radiation from cell phone towers has been 

associated with greater increase in brain tumor 

[2]. This is due to the damage in the blood brain 

barrier and the cells in the brain which are 
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concerned with learning, memory and 

movement. Studies by Carl Blackman have 

shown that weak electromagnetic fields release 

calcium ions from cell membranes [4]. Leakage 

of calcium ions into the cytosol acts as a 

metabolic stimulant, which accelerates growth 

and healing, but it also promotes the growth of 

tumors. Loss of calcium ions causes leaks in the 

membranes of lysosomes releasing DNAase that 

causes DNA damage. Another possibility of 

DNA damage is via increased free radical 

formation inside cells [5, 6], which further 

causes cellular damage in the mitochondria. 

Irreversible infertility has been reported in mice 

[7] and continuous exposure has been associated 

with reduction in sperm viability and mobility 

by around 25 percent in men [8]. Children are 

more vulnerable to radio frequency radiation 

emissions as their skulls are thinner, their 

nervous system still developing and myelin 

sheath is yet not developed. A pregnant woman 

and the fetus both are vulnerable because of the 

fact that these RF radiations continuously react 

with the developing embryo and increasing cells. 

Microwave radiation damages the placental 

barrier, implying that pregnant woman should 

not use cell phone [9]. The RF Exposure can 

adversely affect the heart pace maker, 

implantable cardiovascular defibrillators and 

impulse generators [10]. These radiations may 

stop Pace Maker from delivering pulses in a 

regular way or may generate some kind of 

external controlling pulse putting the patient to 

death. Studies of people who are exposed in 

their work (occupational exposure), have shown 

to have elevated levels of health risks. Another 

study reveals that workers who are in the highest 

10% category for EMF exposure are twice as 

likely to die of prostate cancer as those exposed 

at lower levels [11]. Exposure to 

electromagnetic fields has shown to be in 

connection with Alzheimer’s disease, motor 

neuron disease and Parkinson’s disease [12]. All 

these diseases are involved with the death of 

specific neurons and are classified as 

neurodegenerative diseases. Inhabitants living 

near mobile phone base stations are also at risk 

for developing neuropsychiatric problems as 

headache, memory loss, nausea, dizziness, 

tremors, muscle spasms, numbness, tingling, 

altered reflexes, muscle and joint paint, leg/foot 

pain, depression, and sleep disturbance [13]. 

More severe reactions include seizures, 

paralysis, psychosis and stroke. All point to the 

fact that the current exposure standards for 

microwaves are not safe for long-term exposure. 

 

A study in Australia found that children living 

near TV and FM broadcast towers had more 

than twice the rate of leukemia as children living 

more than seven miles away from these towers 

[14]. In another study, TV signal exposed 

workers were observed to have increased 

Immunoglobulin G and A and decreased 

lymphocytes and T8 cells, resulting in a 

decrease in immune response [15]. 

 

In a German study, it was found that proportion 

of newly developed cancer cases was three times 

higher among those who had lived during the 

past ten years at a distance of up to 400m from 

the cellular transmitter site, compared to those 

living further away. Also, patients fell ill on 

average 8 years earlier. It is recommended that 

the safe limit of radiations for human beings is 

up to 50 µW/m
2
 and the upper limit is 100 

µW/m
2
.  

 

 

IV. RADIATION SHIELD 

 

Since antennas are used for transmitting and 

receiving signals. A “Radiation Shield” 

consisting of multiple orthogonally polarized 

broadband monopole antennas, has been 

developed. The antennas are broadband planar 

circular monopole antennas and are designed to 

cover the frequency range from 800 to 4000 

MHz. The antennas are terminated in matched 

load to absorb the harmful radiation to produce a 

safe radiation free environment. The details of 

these antennas and other measurements will be 

presented at the symposium. 

 

 

V. CONCLUSIONS 

 

In addition to the continuous radiation from cell 

towers, there is radiation from cell phones, 

wireless phones, computers, laptops, TV towers, 

FM towers, microwave ovens, etc. We are 
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exposed to all these radiations, which are 

additive in nature. Stricter radiation norms must 

be enforced by the policy makers across the 

globe.  

This does not mean that we have to stop living 

near these towers. We all know that automobiles 

create air pollution – have we stopped using 

them? Instead solutions were found such as 

unleaded petrol, CNG driven vehicle, hybrid 

vehicles, etc. Similarly, the solution to avoid 

excess radiation is to use radiation shield, which 

absorbs 10% to 50% of radiation depending 

upon its placement and direction of source of 

radiation. Multiple units can absorb radiation up 

to 80% to 90%. Mobile companies should not be 

in the denial mode, and accept that radiation 

causes serious health problems, only then people 

all over the world will carry out research to 

come out with solutions. 
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