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อันตรายจากคลื่นแมเหลก็ไฟฟา 

 

        ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของมนุษยเรามากขึ้น จึงทําใหมีการแสวงหาความ

สะดวกสบายของมนุษยไมมีที่ส้ินสุด และหลีกเล่ียงไดยากตราบใดท่ีโลกนี้ยังมีเทคโนโลยีใหมๆหล่ังไหลเขามาใหบริโภคอยู

เร่ือยๆ "อุปกรณไฟฟานานาชนิด" "คอมพิวเตอร/มือถือฯ" ลวนเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูคนในสังคมโลกยุคดิจิตอลไปเสียแลว 

เร่ิมต้ังแตต่ืนเชาขึ้นมาน่ังหนา จอทีวี. อุนอาหารดวยไมโครเวฟ พูดคุยทํางานทางโทรศัพทมือถือ นั่งทํางาน-เลนเกมหนาจอ

คอมพิวเตอรฯ 

 

คล่ืนแมเหล็กไฟฟา(ElectromagneticRadiation) 

คล่ืนแมเหล็กไฟฟาเปนรูปแบบหนึ่งการ

ถายเทพลังงาน จากแหลงที่มีพลังงานสูงแผ

รังสีออกไปรอบๆ โดยมีคุณสมบัติที่เก่ียวของ

กับคล่ืนแมเหล็กไฟฟา คือ ความยาวคล่ืน(l) 

โดยอาจวัดเปน nanometer(nm) หรือ 

micrometer (mm) และ ความถ่ีคล่ืน(f) ซึ่งจะ

วัดเปน hertz(Hz) โดยคุณสมบัติทั้งสองมีความสัมพันธผานคาความเร็วแสง ในรูป c = fl  

         คล่ืนแมเหล็กไฟฟา เกิดจากการรบกวน ทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic disturbance) โดยการทําให

สนามไฟฟา หรือสนามแมเหล็กมีการเปล่ียนแปลง เม่ือสนามไฟฟามีการเปล่ียนแปลงจะเหน่ียวนําใหเกิดสนามแมเหล็ก 

หรือถาสนามแมเหล็กมีการเปล่ียนแปลงก็จะเหน่ียวนําใหเกิดสนามไฟฟาคล่ืนแมเหล็กไฟฟา เปนคล่ืนตามขวาง 

ประกอบดวยสนามไฟฟา และสนามแมเหล็กที่มีการส่ันในแนวต้ังฉากกัน และอยูบนระนาบต้ังฉากกับทิศการเคล่ือนที่ ของ

คล่ืนแมเหล็กไฟฟา เปนคล่ืนที่เคล่ือนที่โดยไมอาศัยตัวกลางจึงสามารถเคล่ือนที่ในสุญญากาศได สเปกตรัม (Spectrum) 

ของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาจะประกอบดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา ที่มีความถ่ี และความยาวคล่ืนแตกตางกัน ซึ่งครอบคลุมต้ังแต

คล่ืนแสงที่ตามองเห็นอัลตราไวโอเลต อินฟราเรด คล่ืนวิทยุ โทรทัศน ไมโครเวฟ รังสีเอกซ รังสีแกมมา เปนตน 

 

สมบัติ ของ คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

1. ไมตองใชตัวกลางในการเคล่ือนที่  

2. อัตราเร็ว ของ คล่ืนแมเหล็กไฟฟาทุกชนิด ในสุญญากาศ เทากับ 3x108m/s ซึ่งเทากับ อัตราเร็วของแสง  

3. เปนคล่ืนตามขวาง  

4. ถายเทพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง  

5. ถูกปลอยออกมาและถูกดูดกลืนไดโดยสสาร  

6. ไมมีประจุไฟฟา  

7. คล่ืนสามารถแทรกสอด สะทอน หกัเห และเล้ียวเบนได 
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คล่ืนแมเหล็กไฟฟาจึงมีประโยชนมาก ในการส่ือสาร,โทรคมนาคม,ทางการแพทย และก็เปนอันตรายที่แฝงมากับ 

เคร่ืองใชไฟฟานานา ชนิดที่อํานวยความสะดวกใหผูคนในสังคม จากการคนควาในตางประเทศพบวา อุปกรณไฟฟาได

กระจายคล่ืนแมเหล็กไฟฟาจํานวนมากออกมา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร มือถือ ทีวี และไมโครเวฟ เปนอุปกรณเคร่ืองใชที่มี

อยูในทุก ครัวเรือน ผลทางการแพทยระบุวา คล่ืนแมเหล็กอาจกอใหเกิด มะเร็ง,เนื้องอกในสมอง,อัลไซเมอร,โรคพารกินสัน,

โรคติดเชื้อ,เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ,กระดูกพรุน,เปนตน  

 

 

 
 

ในระบบสายสงของการไฟฟา 

        ซึ่งปจจุบันการไฟฟานครหลวงไดมีการติดต้ังระบบสงจายกําลังไฟฟาตามมาตรฐาน และควบคุมคาสนามไฟฟา

และสนามแมเหล็กที่มีความปลอดภัยใหเปนไปตามที่องคการอนามัยโลก (World Health Organization:WHO) 

กําหนด    ซึ่งไดรวมกับหนวยงาน  International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) ทําการ

วิจัยและพัฒนา ดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมเก่ียวกับสนามแมเหล็กไฟฟา 
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         โดยไดกําหนดระดับสูงสุดของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กที่เกิดจาก ระบบไฟฟาความถ่ีตํ่า(50 Hz) ที่

ประชาชนสามารถสัมผัสไดอยางปลอดภัยไว ดังแสดงในตาราง 

 

ตาราง คาขีดจํากัดสูงสุดของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 50 Hz 

สถานท ี่ ระยะเวลา สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก 

สถานประกอบการ ตลอดชั่วโมงการทํางาน 10 kV/m 5,000 mG 

สาธารณะ ตลอดทั้งวัน 5 kV/m 1,000 mG 

หมายเหตุ: 1 kV = 1,000 V และ 1,000 mG = 1 G 

 

เครื่องใชไฟฟาตางๆ 

        ในบรรดาเครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหลายเชน 

 

 

 

 

 

 

‐ โทรศัพทมือถือ จะทําใหไดรับอันตรายมากท่ีสุด เนื่องจากลักษณะการใชจะใกลชิดหูมากกวาเครื่องใชไฟฟา

อื่นๆ ดังนั้น แฟช่ันการใชโทรศัพทมือถือในเด็กถือวาเปนส่ิงที่อันตราย เนื่องจากเด็กมีสภาพรางกายที่ตาง จาก

ผูใหญโดยเฉพาะเด็กเล็กที่กะโหลกจะบางกวาผูใหญ การรับคล่ืนความรอนเหลานั้นอาจจะ สงผลใหสมองเส่ือม

เร็วย่ิงขึ้น 

‐ เตาไมโครเวฟ ที่ผานมาจะเห็นวามีเตาไมโครเวฟราคาถูกเขามาในตลาดบานเรา ตรงน้ีควรมีการตรวจเช็ค

เนื่องจากของราคาถูกบางครั้งอาจไมมีมาตรการปองกันอันตราย ใหผูบริโภค ที่สําคัญกลุมแมบานถือเปนกลุม

เส่ียง เนื่องจากแมบานตองทําอาหาร มีการยืนอยูหนา เตาไมโครเวฟเปนเวลานาน ตรงน้ีเปนเร่ืองเส่ียงที่ตอง

ระวัง สวนในไมโครเวฟท่ีราคาแพงและมีมาตรการปองกันที่ดีโดยมีฉนวนหุมอยู ก็ไมควรชะลาใจใชไมโครเวฟ
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ประกอบอาหารไปทุกอยาง เพราะจะทําใหเสียวิตามินและแรธาตุที่อยูในอาหารได เนื่องจากความรอนใน

ไมโครเวฟมีปริมาณสูง เชน นึ่งผักก็ไมควรนึ่งกับไมโครเวฟ หรือตมนมใหเดือดก็ไมควร เพราะคล่ืนไมโครเวฟจะ

ทําลายสารอาหารที่มีประโยชนจนหมด 

‐ โทรทัศน-คอมพิวเตอร ผูที่นั่งหนาจอโทรทัศน หรือจอคอมพิวเตอร มีงานวิจัยจากตางประเทศหลายช้ินออกมา

บอกวา คล่ืนแมเหล็กไฟฟาสามารถทําอันตรายตอมนุษยเราได เชน คล่ืนรังสีจากคอมพิวเตอรและ

มอนิเตอร ทําใหผูหญิงมีโอกาสตั้งครรภนอย หรือเส่ียงที่เดก็ในครรภจะผดิปกติ แทง หรือบางราย

อาจจะคลอดกอนกําหนด ซ้ํายังกระตุนใหเซลลที่ควบคุมแคลเซียมทํางานเร็วขึ้น เปนสาเหตุใหเกิดเปน

โรคมะเร็งไดงายอีกดวย”แตทั้งหมดที่วามานี้กยั็งไมมีผลการรับรองวาเปนจริง ซึ่งเม่ือป1998 องคการ

อนามัยโลกก็ออกมาสรุปเรื่องนี้วา ไมพบปญหาเรื่องสายตา และตอกระจกเกิดขึ้นกับคนท่ีทํางานกับ

คอมพิวเตอร แตอาจจะพบอาการปวดศีรษะและสายตาลาจากการมองจอที่มีแสงจาเปนเวลานาน 

สวนประเด็นเร่ืองความผิดปกติของเด็กในครรภนั้น รายงานการศึกษาวิจัยระบาดทางระบาดวิทยา ก็ไมพบวามี

รังสีจากจอคอมพิวเตอรมีผลตอการต้ังครรภ ซึ่งความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับเด็กในครรภนั้น นาจะเกิดจาก

ความเครียด ทานั่งและการนั่งเปนเวลานาน ๆ  

 

ในตางประเทศพบวามีคนที่อยูหนาคอมพิวเตอร ทํางานถึงกับช็อกมาแลว โดยมีสาเหตุมาจากคล่ืน 

แมเหล็กไฟฟาแผรังสีออกมาหรือทําใหบางคนประสาทตาเสีย มีอาการปวดศีรษะปวดตา อาเจียน หากไดรับคล่ืน

แมเหล็กไฟฟามากๆ รางกายจะเกิดสภาวะเลือดขนขึ้นทําใหเลือดในรางกายหมุนเวียน ไดยาก ของเสียผานออกมาได

ลําบาก 

 

        ดังนั้นหากเราหลีกเล่ียงการสัมผัสคล่ืนโดยตรงหรือลดปริมาณการสัมผัสคล่ืนไดก็จะชวยลดความเส่ียงจาก

ผลกระทบของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่อาจเกิดกับรางกายของเราได 

 

วิธีการหลีกเล่ียงและลดความเส่ียง 

โทรศัพทมือถือ :  

อยาคุยโทรศัพทนาน ย่ิงคุยนานเทาไรปริมาณคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่จะเขาไปในศีรษะก็จะย่ิงมีมากเทานั้น แตหาก

จําเปนตองคุยเปนเวลานานควรใช Small Talk แทนการแนบโทรศัพทไวที่หูโดยตรง โดย Small Talk แบบมีสายจะลด

ปริมาณคล่ืนไดมากกวาแบบไรสาย และควรวางโทรศัพทใหหางจากตัวเพื่อลดปริมาณคล่ืนที่จะเขาสูรางกายทางที่ดีใช

โทรศัพทบานแบบสายแทนไดก็ดี เพราะไมมีคล่ืนแมเหล็กไฟฟาออกมาหรืออาจจะมีก็ปริมาณนอยกวา 

โทรศัพทไรสาย :  

ควรต้ังฐานเคร่ืองไวที่ชองทางเดินไมควรวางไวในหองนอนหรือหองใดหองหนึ่ง เพราะฐานเคร่ืองจะสงคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

ออกมา แมวาเคร่ืองจะอยูในสถานะสแตนดบายก็ตามที ดังนั้นหากจะเลือกซื้อควรเลือกรุนที่ไมไดสงสัญญาณตลอดเวลา 

และสามารถปดสัญญาณไดเม่ือวางตัวเคร่ืองไวกับฐานเคร่ือง 
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เตาไมโครเวฟ :  

อยานั่งหรือยืนหนาเตาไมโครเวฟระหวางที่กําลังทําหรืออุนอาหาร เพราะถึงแมวาคล่ืนแมเหล็กไฟฟาจะถูกกําหนดใหอยู

เฉพาะท่ีเตาไมโครเวฟก็ตาม แตในบางคร้ังคล่ืนก็สามารถเล็ดลอดออกมาภายนอกได ดังนั้นย่ิงเราอยูหางไดมากเทาไหรก็

จะย่ิงดีเทานั้น และเม่ืออาหารอุนเสร็จแลวควรรอสักครูกอนหยิบอาหารควรสวมถุงมือที่ทําดวยผากอนหยิบทุกคร้ังจะชวย

ลดคล่ืนที่ยังตกคางอยูไดบางและปฏิบัติตามคูมือการใชไมโครเวฟอยางเครงครัด 

โทรทัศนและคอมพิวเตอร :  

ไมควรนั่งอยูใกลหนาจอและเปนเวลานานมากเกินไป  เพราะนอกจากจะสงผลเสียตอดวงตาแลวยังไดรับคล่ืน

แมเหล็กไฟฟาที่สงออกมาจากหนาจออีกดวย 

เครือขายไรสาย (Wireless LAN)  

เม่ือไมไดใชก็ควรที่จะปดตัวกระจายสัญญาณหรือ Access Point เพราะจะกระจายคล่ืนแมเหล็กไฟฟาในระยะทางท่ีกวาง

แตหากยุงยากเกินไป ก็ใหเลือกใชรุนที่สามารถลดความเขมของคล่ืนแทนได 

        จะเห็นไดวาอุปกรณหลายชนิดท่ีกลาวมาขางตน มักใชกันอยูในชีวิตประจําวันเปนสวนใหญ แมยังไมมีขาว

ออกมาวามีผูไดรับผลรุนแรงจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟาก็ตามที และอุปกรณไฟฟาทุกชนิด มีคล่ืนแมเหล็กไฟฟาทั้งนั้น แตก็จะ

มีมากนอยแตกตางกันไป แมแตในสายไฟท่ีใชเดินในอาคาร บานเรือนก็มีคล่ืนแมเหล็กไฟฟา แตคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่

ปลอยออกมาก็มีปริมาณนอยมาก  จริง ๆ แลวคล่ืนแมเหล็กไฟฟามันอันตรายมาก  มันเหมือนมลพิษในอากาศ ที่เราไม

สามารถหลีกเล่ียงไดเลย คนสวนใหญก็รูถึงอันตราย แตก็ไมคอยใสใจมาก เหมือนเสนผมบังภูเขา คลายกับอันตรายจาก

บุหร่ี คนก็รูแตก็ยังสูบอะไรประมาณนั้น เพราะฉะน้ันปองกันเอาไวดีกวาแก เพราะไมวาสถาบันใด ๆ ก็ไมกลาการันตี วา

คล่ืนแมเหล็กไฟฟานี้ปลอดภัยหรือไมปลอดภัยตอสุขาภาพรางกายของคนเรา แตที่แน ๆ มันเห็นผลในระยะส้ัน และระยะ

ยาว ในระยะส้ัน เชน เม่ือคุยโทรศัพทนาน ๆ จะรูสึกปวดหู ปวดศรีษะ มึน งง อยากอาเจียร หรือแมแตการใชอินเตอรเน็ต 

จะรูสึกไดวา เม่ือเวลาท่ีเราอยูหนาจอคอม ฯ นาน ๆ หรือเขาอินเตอรเน็ต นาน ๆ ตอเนื่องเกิน 1 ชั่วโมง จะเวียนศรีษะ 

เหมือนคนแพทอง มึนศรีษะ 

         หวังวาบทความขางตนนี้อาจจะเปนประโยชนกับผูอานชาวซีพีทุกทาน ที่ไดทราบถึงอันตรายจากคล่ืน

แมเหล็กไฟฟาที่เหมือนเปนภัยเงียบ แฝงอยูในชีวิตประจําวันของคนเรา ซึ่งทําใหเรา หลีกเล่ียงและลดความเส่ียงได 

................................................................................................................................................................................ 
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