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บทคัดย่อ

  โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารที่

พกพาไปในสถานที่ต่าง ๆ ได้ โทรศัพท์มือถือเครื่องแรกผลิตขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ โดย บริษัทโมโต

โรลา มีน�้าหนักถึง ๑.๑ กิโลกรัม และเป็นระบบแอนะล็อก ต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบจีเอสเอ็ม ท�าให้

โทรศัพท์มีขนาดเล็กลง และสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น การรับส่งข้อความ วีดิทัศน์  ดูหนัง

ฟังเพลง  ท�าให้เป็นที่นิยมมากทั่วโลก ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีประชาชนมากกว่า ๑.๔ พันล้านคนทั่วโลก

พกพาโทรศัพท์มือถือ ตัวเลขผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วโลกสูงถึง ๔.๓ พันล้านคน ในประเทศไทย ผู้ใช้

โทรศัพท์มือถือมีมากถึง ๓๘.๒ ล้านคน ประชากรในกรุงเทพมหานครร้อยละ ๗๗.๓ ใช้โทรศัพท์มือ

ถือ โดยร้อยละ ๔๑.๒ ใช้ส�าหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสาร มีข่าวออกมาเป็นระยะว่าการใช้โทรศัพท์

มือถืออาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้

	 ค�ำส�ำคัญ	: โทรศัพท์มือถือ

บทน�า
	 	 โทรศพัท์มอืถอืหรอืโทรศพัท์เคลือ่นที	่	มหีลายคนเรยีก	วทิยโุทรศพัท์		คอื	อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์
ทีใ่ช้ในการสือ่สารสองทาง	โดยใช้คลืน่วทิยตุดิต่อกบัเครอืข่ายโทรศพัท์มอืถอืผ่านสถานฐีาน	เครอืข่ายของ
โทรศพัท์มอืถอืของผูใ้ห้บรกิารแต่ละแห่งจะเชือ่มต่อกบัเครอืข่ายของโทรศพัท์บ้าน	และเครอืข่ายโทรศพัท์
มือถือของผู้ให้บริการแห่งอื่น๑	 โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องแรกได้รับการผลิตและออกแสดงใน	พ.ศ.	๒๕๑๖	
โดย	มาร์ติน	คูเปอร์		นักประดิษฐ์ของบริษัทโมโตโรลา	มีน�้าหนักประมาณ	๑.๑	กิโลกรัม	หลังจากนั้นการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยในวันที่	๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๓๔	
หรือ	 ๒๐	 ปีที่แล้ว	 เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	 Global System for Mobile Communications  

(GSM)	 ได้เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกของโลก๒	 	 ระบบ GSM	 ถือเป็นมาตรฐานเครือข่าย 
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โทรศัพท์มือถือในยุคที่	๒	เป็นการก้าวข้ามผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล	เป็นการพัฒนาให้อุปกรณ์
มีขนาดเล็กลง	และสามารถส่งเป็นข้อความได้	นอกจากการพูดเพียงอย่างเดียว	ปัจจุบันระบบ GSM	 ได้
รับการพัฒนามาถึงยุคที่	๓	ที่เรียกว่า	ทรีจี	(3G)	มีการต่อยอดน�ามาตรฐานเครือข่าย Universal Mobile 

Telecommunication System (UMTS)	ซึง่อาจเรยีกได้ว่าเป็นเครอืข่าย	W-CDMA	มาใช้เพิม่ความสามารถ
ในการรบั-ส่งข้อมลูไร้สาย		มคีวามเรว็สงูถงึ	๒	เมกะไบต์/วนิาท	ีท�าให้สามารถรบัส่งข้อมลูในรปูแบบวดีทิศัน์	 
หรือเสียงเพลง	 รวมถึงบริการอื่น	 ๆ	 เช่น	 การสนทนาแบบเห็นหน้า	 ดูหนัง-ฟังเพลงในรูปแบบสตรีมมิง	
ปัจจุบันประชากรมากกว่า	 ๑.๔	พันล้านคนทั่วโลกพกพาโทรศัพท์มือถือ	 โดยมีตัวเลขผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
ทัว่โลก	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๒	สงูถงึ	๔.๓	พนัล้านคน๓	ส่วนในประเทศไทย	ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิ(สสช.)	รายงานว่า 
ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมากถึง	 ๓๘.๒	 ล้านคน	 เพิ่มจาก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ถึงร้อยละ	 ๖๑.๘ 
โดยที่ประชากรในกรุงเทพมหานครใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ	๗๗.๓	 กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้ประโยชน์จาก
โทรศพัท์มอืถอืคอืใช้เพือ่รบั-ส่งข้อมลูข่าวสาร	ร้อยละ	๔๑.๒	และใช้เพือ่รบัส่งข้อความ	โหลดเพลง	รปูภาพ	
เอสเอ็มเอส	เอ็มเอ็มเอส	ร้อยละ	๓๐.๒๓,	๔

ประเภทของโทรศัพท์มือถือ๕

	 	 โทรศพัท์มอืถอืมหีลายประเภทตามประโยชน์การใช้งานและววิฒันาการของโทรศพัท์มอืถอื	ดงันี้	
	 	 ๑.	 โทรศพัท์ธรรมดา	เป็นโทรศพัท์ทีม่ฟัีงก์ชนัพืน้ฐานในการเป็นโทรศพัท์	คอื	การโทรศพัท์ออก
และรับสายเหมือนกับโทรศัพท์บ้าน	
	 	 ๒.	 สมาร์ตโฟน	 (smart phone)	 คือ	 โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่าง	 ๆ	 ที่ย่อเอาความ
สามารถในการรับส่งข้อมูล	ดูหนังฟังเพลง	การจัดการไฟล์ต่าง	ๆ	ที่เทียบได้กับคอมพิวเตอร์พื้นฐานย่อม	
ๆ	ตัวหนึ่งมาไว้ในตัว	ท�าให้โทรศัพท์มือถือเพิ่มความสามารถมากไปกว่าการโทรศัพท์ออกและรับสาย	
	 	 ๓.	 ซิมเบียนโฟน	 (simbian phone)	 เป็นสมาร์ตโฟนแบบหนึ่ง	มีระบบปฏิบัติการที่ได้รับความ
นิยมสูงสุด	ในปัจจุบันเป็นโทรศัพท์มือถือที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันพัฒนาระหว่างบริษัทใหญ่อย่าง	Nokia, 

Ericsson, Motorola, PSION Panasonic, Sony, Sanyo	และมบีรษิทั	Kenwood เข้าร่วมด้วย	ซมิเบยีนโฟน 
เครื่องแรกเปิดตัวเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๓	นั่นคือรุ่น Ericsson R380s 

	 	 ๔.	 โทรศพัท์พดีเีอ		เป็นการน�าเอาความเป็นโทรศพัท์มอืถอืไปใส่รวมกบัพดีเีอ	(Personal Digital 

Assistance หรือ	PDA)	 เป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว	 เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก	 สามารถใช้งานได้หลายอย่าง	 ทั้งเป็นผู้เตรียมการ	 ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์	 เครื่องเล่นเอ็มพีทรี	 กล้องดิจิทัล	 อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์,	 พจนานุกรม	 สามารถโอน
ถ่ายข้อมูล	ผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้	พีดีเอมีระบบปฏิบัติการของตัวเองเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ในขณะนี้
มีอุปกรณ์หลัก	ๆ	จาก	๒	ค่าย	คือ
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	 	 	 ๔.๑	 PPC Phone Pocket PC	 พัฒนาโดยค่ายไมโครซอฟท์	 ได้รับความนิยมมากในตลาด
โทรศัพท์พีดีเอ	มีผู้ใช้งานมาก	ใช้งานง่าย	คล้ายกับคอมพิวเตอร์	ใช้ระบบปฏิบัติการ	Windows CE	นอก
เหนือจากที่กล่าวมาแล้ว	ยังสามารถแก้ไขและจัดการกับงานออฟฟิศเหมือนในคอมพิวเตอร์อย่าง	Word, 

Excel ได้อย่างสมบูรณ์
					 	 	 ๔.๒	 Palm Phone	ใช้งานด้วยระบบปฏิบัติการ	Palm OS	พัฒนาโดยบริษัท	Palm	การใช้
งานในส่วนต่าง	ๆ	นั้นจะเหมือนการย่อมาจากพีดีเอ	ภาพรวมของโทรศัพท์มือถือจาก	Palm	และมีจุดเด่น
อยู่ที่คุณสมบัติการเป็นผู้เตรียมการที่ดี	Palm OS	นี้มีอยู่ในโทรศัพท์ของ Palm เอง	
	 	 ๕.	 โทรศัพท์มัลติมีเดีย	 เป็นโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติในการดูหนัง	 ฟังเพลง	 และทางด้านความ
บันเทิงต่าง	ๆ	ในปัจจุบันได้รับความนิยมมาก	สิ่งที่มักมาควบคู่กับโทรศัพท์มัลติมีเดียคือหน่วยความจ�า
ต่าง	ๆ	เพื่อให้เพียงพอแก่การบันทึกไฟล์ต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเพลง	
	 	 ๖.		โทรศพัท์มอืถอืตดิกล้อง	เริม่เข้ามามบีทบาทมากขึน้	คณุภาพของภาพถ่ายและความละเอยีด
กพ็ฒันาขึน้ไป	นอกจากนีย้งัมกีารเพิม่คณุสมบตัหิลาย	ๆ 	อย่างเข้าไปให้เปรยีบเสมอืนกล้องดจิทิลัทัว่	ๆ 	ไป	
รวมถงึการโอนถ่ายข้อมลูและการเพิม่หน่วยความจ�าแบบต่าง	ๆ 	ท�าให้การเกบ็รปูมเีนือ้ทีม่ากขึน้		เพือ่เพิม่
ความสะดวกสบายในการใช้งาน	
	 	 ๗.	 โทรศพัท์แฟชัน่	เป็นโทรศพัท์อกีประเภทหนึง่ทีถ่อืว่าได้รบัความนยิมไม่แพ้โทรศพัท์ชนดิอืน่	ๆ 		 
โดยทั่วไปจะถูกออกแบบมาฉีกแนว	แปลกไปจากโทรศัพท์ทั่วไป	
	 	 ๘.		โทรศัพท์รับส่งข้อความ	 มีอยู่ช่วงหนึ่งการส่งข้อความถือเป็นที่นิยมมาก	 ท�าให้มีการพัฒนา
โทรศัพท์ให้สามารถพิมพ์ข้อความส่งออกและรับข้อความได้		
	 	 ๙.		โทรศัพท์หรูหรา (High-End Phone) เป็นโทรศัพท์มือถือที่ออกแบบมาให้ดูหรูหรา	 การใช้
งานมักไม่ซับซ้อนเท่าใดนัก	เน้นการออกแบบและวัสดุที่น�ามาใช้ให้ดูทันสมัยและหรูหรา	

การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย๖

	 	 เมือ่	พ.ศ.	๒๕๒๙	องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย	หรอื	ทศท.	(ชือ่ในขณะนัน้)	ได้เริม่ให้บรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่	 โดยน�าระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบนอร์ดิก (Nordic Mobile Telephone System, 

NMT) ซึ่งมีให้บริการในประเทศแถบสแกนดิเนเวียมาใช้	 แต่ได้ปรับเปลี่ยนความถี่ในการน�ามาให้บริการ
จาก	๔๕๐	เมกะเฮิรตซ์	เป็น	๔๗๐	เมกะเฮิรตซ์	จึงเป็นที่มาของชื่อระบบ	NMT 470	ซึ่งนับเป็นโทรศัพท์
เคลื่อนที่ระบบแรกของประเทศไทย	 ระยะแรกให้บริการในเขตกรุงเทพฯ	 ปริมณฑล	 และจังหวัดชายฝั่ง
ด้านตะวันออก	 ก่อนขยายบริการไปทั่วประเทศในเวลาต่อมา	 เครื่องลูกข่ายของระบบ	NMT 470	 จะมี
ลักษณะเป็นกระเป๋าหิ้ว	 มีน�้าหนักประมาณ	๑-๕	 กิโลกรัม	 ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นแบบมือถือเช่นปัจจุบัน	
ต่อมาเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 ทศท.	 ได้น�าระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นก้าวหน้า	 (Advanced Mobile Phone  
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System หรือ	AMPS) ความถี่	๘๐๐	เมกะเฮิรตซ์	มาให้บริการ	ลักษณะเด่นของระบบ	AMPS 800	คือ	
เครือ่งลกูข่ายทีม่ขีนาดเลก็สามารถถอืไปมาได้โดยสะดวก	จงึได้รบัความนยิมมาก	และเป็นทีม่าของโทรศพัท์ 
มือถือระบบ	ANPS 800	เริ่มให้บริการในเขตกรุงเทพฯ	ก่อนขยายไปตามหัวเมืองใหญ่	แต่การให้บริการ 
ระยะแรกไม่ได้เรียกผ่านรหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (รหัส	 ๐๑)	 แต่ต้องเรียกผ่านหมวดเลขหมายของพื้นที่
กรงุเทพฯ	จงึท�าให้ผูใ้ช้บรกิารต้องเสยีค่าโทรศพัท์ทัง้การโทรศพัท์ออกและรบัสาย	ภายหลงัได้ก�าหนดรหสั
เรียกผ่านเป็น	๐๑๖	ผู้ที่ต้องการติดต่อหรือโทรศัพท์เข้าสู่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องใส่รหัส	๐๑	หน้าเลข
หมายโทรศพัท์เคลือ่นที	่๗	หลกั	ภายหลงัมผีูใ้ช้โทรศพัท์เคลือ่นทีม่ากขึน้	จงึได้มกีารเพิม่จ�านวนหมายเลขขึน้	
โดยขยายเลขรหสัน�าหน้าหมายเลขเป็น	๐๙,	๐๗,	๐๕,	๐๖,	๐๓	เป็นต้น	ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๕๔๗	คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	จึงได้จัดท�าแผนการปรับระบบเลขหมายโทรศัพท์	โดยมีนโยบายเพิ่มตัวเลข 
๑	หลักในเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	และโทรศัพท์ประจ�าที่	(พื้นฐาน)	โดยเพิ่มตัวเลขหลังเลข	๐	ด้วยเลข	
๘	ในโทรศัพท์เคลื่อนที่	ซึ่งจะได้เป็น	๐๘-xxxx-xxxx	และเพิ่มเลข	๘	ก่อนเลข	๐	ของเลขหมายประจ�าที่ 
ซึ่งจะได้เป็น	 ๘๐-xxxx-xxxx	 ส่วนตัวเลขหลักที่	 ๒-๑๐	 ก็จะเป็นเลขหมายเดิมของโทรศัพท์พื้นฐาน	 ใน
ขณะเดียวกันองค์การโทรศัพท์	[บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)]	ได้น�าเลขหมายในกลุ่มพื้นฐานที่ยังไม่เปิด
ใช้ให้	สกทช.	ไปจัดสรรเพิ่มเติม	ได้แก่	๐-๒๐xx-xxxx,	๐-๓๒๐x-xxxx,	๐-๓๒๘x-xxxx,	๐-๓๒๙x-xxxx,	
๐-๓๔๐x-xxxx	เป็นต้น	ซึ่งก็ช่วยบรรเทาการขาดแคลนเลขหมายโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราว

ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย๖

  ๑.	 บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	ให้บริการเครือข่าย	๒	เครือข่าย	คือ
	 	 	 ให้บรกิารระบบ	NMT 470	(ปัจจบุนัปรบัระบบไปใช้เป็นโครงข่ายโทรศพัท์สาธารณะเคลือ่นที่	
และใช้เป็นระบบโทรศัพท์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตนอกข่ายสายและถิ่นทุรกันดาร	 โดยใช้เป็น
โทรศัพท์ประจ�าที่ติดตั้งภายในอาคาร	มีสายอากาศรับสัญญาณ	(ภายหลังใน	พ.ศ.	๒๕๕๑	จึงได้ปรับระบบ
เป็น CDMA 2001X)	ให้บริการระบบทรีจีในโครงข่าย	HSPA	โดยใช้ความถี่	๑,๙๐๐	เมกะเฮิรตซ์	(ความถี่	
Thai Mobile	เดิม)	และความถี่	๒,๑๐๐	เมกะเฮิรตซ์	(ความถี่ทดลอง)	ในชื่อ	TOT3G	ในพื้นที่	กทม.
	 	 ๒.	 บริษัท	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	ให้บริการเครือข่าย	๒	เครือข่าย	คือ
	 	 	 ให้บรกิารระบบ	AMPS 800 Band-A	ในชือ่	AMPS 800	(ปัจจบุนัยกเลกิการให้บรกิารแล้ว)	
และระบบ CDMA 20001x EV-DO	 ในชื่อบริการ CAT CDMA ซึ่งถือเป็นระบบทรีจี	 ในพื้นที่จังหวัด
ภูมิภาค	๕๑	จังหวัด	 (กิจการ	CDMA ขายให้แก่บริษัททรูแล้ว	จะโอนเข้าสู่ระบบ	HSPA	ภายใน	๑	ปี
ครึ่ง-๒	ปี)	
	 	 ๓.	 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	เอไอเอส	ปัจจุบันให้บริการเครือ
ข่าย	๒	เครือข่าย	คือ
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	 	 รบัสมัปทานให้บรกิารระบบ	NMT 900	จากบรษิทั	ทโีอท	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ในชือ่	CELLULAR 

900	(ปัจจบุนัยกเลกิการให้บรกิารแล้ว)	และรบัสมัปทานให้บรกิารระบบ	GSM ทีค่วามถี	่๙๐๐	เมกะเฮริตซ์	
จากบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	ในชื่อ	GSM Advance	และ	One-2-Call	และ	GSM	ที่ความถี่	๑,๘๐๐	
เมกะเฮิรตซ์	ในชื่อ	GSM 1800		จากบริษัท	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	(ผ่านการซื้อกิจการของ	
บริษัท	ดิจิตอลโฟน	จ�ากัด	ซึ่งเป็นโครงข่ายในชื่อการค้า	Hello	เดิม)	ปัจจุบันเริ่มทดลองให้บริการ	ระบบ
ทรีจี	ในโครงข่าย	HSPA	ความถี่	๙๐๐	เมกะเฮิรตซ์	(ใช้ชื่อบริการว่า	GSM Super 3G)	ในบางพื้นที่ของ
กรุงเทพฯ	และบางจังหวัด	

	 	 ๔.	 บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ดีแทค	ปัจจุบันให้บริการเครือ
ข่าย	๑	เครือข่าย	คือ
	 	 	 รับสัมปทานให้บริการระบบ	AMPS 800 Bnad-B	 จากบริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	 จ�ากัด	
(มหาชน)ในชื่อ	Wordphone 800	 (ปัจจุบันยกเลิกการให้บริการแล้ว)	 และรับสัมปทานให้บริการระบบ	
GSM ที่ความถี่	๑,๘๐๐	เมกะเฮิรตซ์	จากบริษัท	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	ในชื่อ Wordphone 

1800  News	 ภายหลังเปลี่ยนเป็น	 DTAC	 และปัจจุบันเริ่มทดลองให้บริการทรีจีในโครงข่าย	 HSPA 

ความถี่	๘๕๐	เมกะเฮิรตซ์	ในบริเวณอาคารจัตุรัสจามจุรี	กรุงเทพฯ

	 	 ๕.	 บริษัท	ทรูมูฟ	จ�ากัด	ให้บริการเครือข่าย	๑	เครือข่าย	คือ
	 	 	 รับสัมปทานให้บริการระบบ	 GSM	 ที่ความถี่	 ๑,๘๐๐	 เมกะเฮิรตซ์	 จากบริษัท	 กสท.	
โทรคมนาคม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และปัจจุบันเริ่มทดลองให้บริการทรีจีในโครงข่าย	HSPA	 ความถี่	 ๘๕๐	
เมกะเฮิรตซ์	ในบริเวณบางพื้นที่ของกรุงเทพฯ	พัทยา	เชียงใหม่	และภูเก็ต	

	 	 ๖.	 บริษัท	ฮัทชิสัน	ซีเอที	ไวร์เลส	มัลติมีเดีย	จ�ากัด	ให้บริการเครือข่าย	๑	เครือข่าย		คือ
	 	 	 รบัสทิธิเ์ป็นตวัแทนผูใ้ห้บรกิารด้านการตลาด	โทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ	CDMA 2000 1x	ใน
พื้นที่กรุงเทพฯ	และจังหวัดภาคกลาง	๒๕	จังหวัด	จากบริษัท	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยใช้
ชื่อ	ฮัทช์	(HUTCH)	(กิจการ CDMA ขายให้บริษัททรูแล้ว	แล้วจะโอนเข้าสู่	ระบบ	HSPA	ภายใน	๑	ปี
ครึ่ง-๒	ปี)	

  ๗.	 บริษัท	ไทย	โมบาย	จ�ากัด
	 	 	 เป็นบรษิทัทีก่่อตัง้โดยการลงทนุร่วมกนัระหว่าง	บรษิทั	ทโีอท	ีจ�ากดั	(มหาชน)	กบับรษิทั	กสท.	
โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อให้บริการระบบ	GSM ที่ความถี่	๑,๙๐๐	เมกะเฮริตซ์	ในพื้นที่กรงุเทพฯ		
แต่ไม่ประสบความส�าเร็จในการให้บริการ	ต่อมาบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ซื้อหุ้นจาก	บริษัท	กสท.	
โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	ร้อยละ	๔๙	กลับมาทั้งหมด	เพื่อต้องการให้ได้สิทธิ์ในการบริหารและสิทธิ์
การให้บริการ	 เพื่อน�าความถี่	 ๑,๙๐๐	 เมกะเฮิรตซ์	 มาพัฒนาเป็นระบบทรีจี	 (ปัจจุบันได้ให้บริการระบบ 
ทรีจีในความถี่นี้แล้ว	และได้ยกเลิกระบบ GSM 1900	ในระบบ	2.75	G)
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รังสีโทรศัพท์เคลื่อนที่กับสุขภาพ๗, ๘

	 	 มีการรายงานว่า	การใช้โทรศัพท์มือถือแนบหูครั้งละนาน	ๆ 	อาจท�าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ได้	ในระยะสัน้อาจมอีาการปวดหู	ปวดศรีษะ	ตาพร่ามวั	มนึงง	ขาดสมาธ	ิและเกดิความเครยีด	นอนไม่หลบั	
ส่วนผลในระยะยาวอาจท�าให้เกิดโรคความจ�าเสื่อม	โรคมะเร็งสมอง	มะเร็งเม็ดเลือดขาว	เป็นต้น๘	ซึ่งเกิด
จาก	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลื่นไมโครเวฟที่ส่งออกจากเครื่องโทรศัพท์	
	 	 องค์การอนามัยโลกออกรายงานเมื่อวันที่	๓๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	แถลงเรื่องรังสีโทรศัพท์
เคลือ่นทีว่่า	“อาจก่อให้เกดิมะเรง็ในมนษุย์”	โดยอ้างองิจากรายงานว่า	กลุม่ผูใ้ช้โทรศพัท์เคลือ่นทีบ่่อยครัง้
ที่สุดจะมีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมองเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	๔๐%	(เฉลี่ยที่ได้รับรายงานอยู่ที่	๓๐	นาทีต่อ
วัน	ติดต่อกันนานกว่า	๑๐	ปี)	

ผลกระทบต่อสุขภาพ๗, ๙, ๑๐

	 	 ความเชือ่ทีว่่าโทรศพัท์เคลือ่นทีส่ามารถก่อให้เกดิความเสีย่งต่อสขุภาพในระยะยาวนัน้	ปัจจบุนั
ได้รับการยืนยันจากองค์การอนามัยโลกแล้ว	 	 โดยองค์การฯ	 ได้บรรจุโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในรายชื่อวัตถุ 
ก่อมะเรง็		องค์การอนามยัโลกได้ออกรายงานเมือ่วนัที	่๓๑		พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	โดยจดัว่ารงัสโีทรศพัท์
เคลื่อนที่เป็น	“วัตถุก่อมะเร็ง”	และ	“อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์”	ได้	รายงานดังกล่าวออกมาหลังจาก
ที่คณะนักวิทยาศาสตร์ได้ทบทวนการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่	
	 	 ดร.ดนยั			ทวิาเวช๙	กรรมการสมาคมพษิวทิยา	และรองเลขาธกิารของ	สสวทท.	กล่าวว่า	ผลกระทบ 
ต่อสขุภาพของผูใ้ช้โทรศพัท์มอืถอืมโีดยตรง	ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	คอื	ในระยะสัน้จะมอีาการปวดหู	
ปวดศรีษะ	ตาพร่ามวั	มนึงง	ขาดสมาธ	ิและเกดิความเครยีด	นอนไม่หลบั	ส�าหรบัผลในระยะยาว	อาจท�าให้
เกิดโรคความจ�าเสื่อม	โรคมะเร็งสมอง	มะเร็งเม็ดเลือดขาว	เป็นต้น		นอกจากนี้	ยังมีรายงานว่า	โทรศัพท์
มือถือแบบธรรมดาจะมีผลต่อสุขภาพสูงขึ้น	ถ้ามีเสาอากาศติดตั้งอยู่ด้วย	ในขณะที่ใช้งานโทรศัพท์นั้นเสา
อากาศจะอยูใ่กล้ชดิกบัศรีษะของผูใ้ช้	ท�าให้มคีวามกงัวลเกีย่วกบัระดบัการได้รบัคลืน่ไมโครเวฟของสมอง๑๐ 
หากเสาอากาศของโทรศพัท์ถกูห่อหุม้ไว้ด้วยฉนวนจะมผีลต่อสขุภาพน้อยมาก	เนือ่งจากระดบัของการได้รบั
รงัสจีะลดลงอย่างรวดเรว็เมือ่ระยะห่างจากเสาอากาศเพิม่ขึน้	โทรศพัท์ไร้สายทีใ่ช้งานโดยอยูห่่างจากเครือ่ง
รับได้ในระยะไม่เกิน	๒๐	เมตร	การใช้งานจะไม่มีผลต่อสุขภาพ		เนื่องจากระดับรังสีต�่ามาก	นอกจากนี้ยัง
มีรายงานว่า	ประมาณร้อยละ	๗๐	ของไมโครเวฟที่แผ่ออกมาจากโทรศัพท์มือถือจะถูกดูดกลืนไปที่ศีรษะ
ของผู้ใช้	อาจส่งผลให้เกิดจุดร้อน	(hot spot)	ขึ้นในสมองของผู้ใช้ได้	

ผลของการได้รับไมโครเวฟ๑๐

	 	 ไมโครเวฟเป็นคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าชนดิหนึง่	ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่มชีวีติ	มาตรฐานการป้องกนัรงัสี	
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(ARPANSA Radiation Protection Standard)	 ซึ่งก�าหนดระดับการได้รับรังสีสูงสุดส�าหรับคลื่นความถี่	 
๓–๓๐๐	กโิลเฮริตซ์	ซึง่เป็นสิง่ทีท่ราบแน่ชดัแล้วถงึผลทางด้านความร้อน	ทีเ่กดิจากการได้รบัไมโครเวฟ	นัน่
คือ	เมื่อเนื้อเยื่อได้รับไมโครเวฟสูงถึงระดับหนึ่ง	เนื้อเยื่อจะร้อนและเกิดความเสียหาย	ขีดจ�ากัดของการได้
สมัผสัรงัสจีงึถกูก�าหนดเอาไว้ต�า่กว่าระดบัทีจ่ะท�าให้เกดิความร้อน	มาตรฐานนีไ้ด้ก�าหนดขดีจ�ากดัของการ
ได้รับรังสีที่ไม่ท�าให้เกิดความร้อน	 โทรศัพท์มือถือทั้งหมดที่วางจ�าหน่ายในออสเตรเลียจะต้องเป็นไปตาม 
ข้อบังคับของ	Australian Communications and Media Authority (ACMA)	และเป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่�าหนดระดบัก�าลงัส่งของโทรศพัท์มอืถอื	ดงันัน้	จงึคาดว่าการใช้โทรศพัท์มอืถอืจะไม่ท�าให้เกดิความร้อน
แก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย	รวมทั้งสมองด้วย
	 	 นอกจากนี้	 ยังมีรายงานบางชิ้นซึ่งกล่าวว่า	 ไมโครเวฟสามารถกระตุ้นให้มะเร็งขยายตัวเร็วขึ้น 
เรื่องนี้ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลที่แน่นอนและความสัมพันธ์ของผลที่เกิดขึ้นของปริมาณรังสี 
หน่วยงานป้องกันรังสีออสเตรเลียและองค์การความปลอดภัยทางสุขภาพได้ติดตามงานวิจัยเรื่องนี้อย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง

การสนับสนุนงานวิจัยของรัฐบาล๑๐

	 	 ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๓๙	รฐับาลออสเตรเลยีได้อนมุตังิบประมาณในโครงการพลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้าปี
ละ	๑	ล้านเหรยีญ	โครงการนีส้นบัสนนุงานวจิยัเพือ่ให้ได้ข้อมลูผลกระทบต่อประชาชนจากการใช้โทรศพัท์
มอืถอื	สถานถ่ีายทอดสญัญาณ	รวมทัง้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ในการสือ่สาร	โครงการนีจ้ะเน้นไปทีป่ระชาชน	
โดยหาข้อมูลในการก�าหนดมาตรฐานและนโยบายด้านสุขภาพที่มีฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด
โครงการ EME	 ได้ร่วมกับ Committee on Electromagnetic Energy Public Health Issues (CEME-

PHI)	และผู้แทนจาก	Department of Communications, Information Technology	กับ	Department of 

Health and Ageing, ARPANSA, ACMA, รวมทั้ง	National Health and Medical Research Council 

(NHMRC) โครงการนี้ประกอบด้วยส่วนต่าง	ๆ	๓	ส่วน	คือ	โครงการวิจัยออสเตรเลียโดย	NHMRC	เป็น 
ผู้ด�าเนินการวิจัยด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในออสเตรเลีย	 และร่วมกับประเทศอื่นในภูมิภาคให้ออสเตรเลีย
เข้าร่วมในองค์การอนามัยโลก	โครงการสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างประเทศ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อประเมิน
ผลกระทบต่อสขุภาพและสิง่แวดล้อมจากการได้รบัคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	โครงการประชาสมัพนัธ์	ด�าเนนิการ
โดย ARPANSA	ท�าหน้าที่ให้ข้อมูลแก่สื่อต่าง	ๆ	และประชาชน

ข้อแนะน�าส�าหรับประชาชนหรือผู้บริโภค เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายในอนาคต คือ๙

	 	 ๑.	 ควรจ�ากัดระยะเวลาในการใช้แต่ละครั้งให้น้อยลง	
	 	 ๒.	 ลดความถี่ในการใช้ให้น้อยลง
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	 	 ๓.	 ควรใช้อุปกรณ์หูฟังทุกครั้งที่ใช้โทรศัพท์	เพราะจะท�าให้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าน้อยลง			
	 	 ๔.	 หลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กอายุต�่ากว่า	๑๐	ขวบ	เพราะคลื่นแม่เล็กไฟฟ้าจะผ่านกะโหลกศีรษะ 
	 	 	 ของเด็กเข้าสู่เยื่อสมองได้ลึกกว่าของผู้ใหญ่	
	 	 ๕.	 หลีกเลี่ยงการใช้ในที่ที่มีสัญญาณคลื่นโทรศัพท์จากสถานีส่งต�่า	 เพราะผู้ใช้จะได้รับปริมาณ 
	 	 	 คลื่นที่ส่งออกมาจากโทรศัพท์มือถือสูงกว่าปกติ	
	 	 ๖.	 หลีกเลี่ยงการใช้ในขณะขับรถ	เพราะท�าให้ขาดสมาธิ	จะท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้	
	 	 ๗.	 หลีกเลี่ยงการใช้ในขณะเติมน�้ามันรถยนต์	เพราะจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ได้	
	 	 ๘.	 ควรปิดมือถือก่อนเข้าไปในบริเวณที่มีการรับจ่ายน�้ามันและก๊าซ	 และการขนย้ายเชื้อเพลิง 
	 	 	 หรือสารเคมี

เด็กที่ใช้โทรศัพท์มือถือมีความเสี่ยงที่จะเป็นเนื้องอกในสมองชนิดร้ายแรงเพิ่มขึ้น ๕ เท่า๑๑

	 	 อินดิเพนเดนต์๑๑	 รายงานว่า	 เด็กและวัยรุ่นจากสวีเดนเสี่ยงเท่าที่จะเป็นเนื้องอกในสมองชนิด 
ร้ายแรงเพิ่มขึ้น	 ๕	 จากการใช้โทรศัพท์มือถือ	 และเด็กจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากสมอง 
และระบบประสาทยังพัฒนาไม่เต็มที่		นอกจากนี้	ศีรษะของเด็กมีขนาดเล็กกว่าและกะโหลกบางกว่าของ
ผูใ้หญ่	ท�าให้คลืน่พลงังานจากโทรศพัท์มอืถอืสามารถทะลทุะลวงเข้าสูส่มองเดก็ได้มากกว่า	ศาสตราจารย์	
เลนนาร์ต	ฮาร์เดลล์	จากมหาวทิยาลยัฮอสปิตอล	ในโอเรโบร	ประเทศสวเีดน	เสนอรายงานวจิยัต่อทีป่ระชมุ
ที่จัดโดย	เรดิเอชัน	รีเสิร์ช	ทรัสต์	ว่า	ผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออายุน้อยกว่า	๒๐	ปี	มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง	๕	เท่า	
ทีจ่ะเป็นเนือ้งอกในสมองชนดิร้ายแรง	(glioma) หรือ	มะเร็งที่เกดิทีเ่ซลล์ประสาทค�้าจนุ	โดยจะเป็นมะเรง็
ที่เซลล์ประสาท	 ซึ่งแม้ไม่เป็นอันตราย	 แต่การตัดเนื้องอกนี้จากเส้นประสาทอาจท�าให้เกิดอาการหูตึงได้ 
ในทางกลับกัน	คนที่ใช้โทรศัพท์มือถืออายุมากกว่า	๒๐	ปี	มีโอกาสเป็นเนื้องอกในสมองชนิดร้ายแรงเพียง
ร้อยละ	๕๐	เท่านั้น	ดังนั้น	เด็กอายุต�่ากว่า	๑๒	ปี	ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือ	

โทรศัพท์มือถือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม๘

	 	 แบตเตอรี่ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือจะเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม	 เนื่องจาก
ประกอบด้วยสารอันตรายหลายชนิด	 มีอายุการใช้งานประมาณ	๑๒-๑๘	 เดือน	 และก�าลังจะเป็นปัญหา
ที่น่ากลัวทั้งในปัจจุบันและอนาคต	แบตเตอรี่ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือมี	๒	ชนิด	คือ	ชนิด NICAD (Nickel 

Cadmium Cells) และ Hydride (Nickel Metal Hydride Cells)	 สารประกอบที่ใช้ในแบตเตอรี่ชนิด
แรกคือ	NICAD	 จัดเป็นขยะอันตรายที่จะก่อโทษแก่สุขภาพของคน	 และเกิดภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ได้	 เนื่องจากขั้วลบของถ่านชนิดนี้เป็นแคดเมียมไฮดรอกไซด์	 ซึ่งเมื่อประจุไฟฟ้าแล้วจะกลายสภาพ 
เป็นแคดเมียม	 ซึ่งเป็นสารก่อพิษในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก	 แคดเมียมเป็นโลหะหนัก	 มีอยู่ในธรรมชาติ
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จ�านวนน้อย	หากได้รับเข้าไปทีละน้อยจากการหายใจ	กินหรือดื่ม	ก็จะเกิดพิษเรื้อรังทีละน้อย	ด้วยอาการ
ส�าคัญ	คือ	ไตอักเสบ	ไตล้มเหลว	ข้อเสื่อม	ถุงลมปอดโป่งพอง	การหายใจผิดปรกติ	และท�าให้เกิดมะเร็งใน
อวยัวะหลายชนดิ	ทีน่่ากลวั	คอื	แคดเมยีมทีถ่กูทิง้จากอตุสาหกรรมหรอืแบตเตอรีจ่ะปนเป้ือนเข้าในดนิ	น�า้	
ซึง่สตัว์และพชืจะรบัเข้าไปในตวั	เมือ่คนกนิสตัว์หรอืพชืเข้าไป	กจ็ะได้รบัแคดเมยีมสะสมเข้าไปในปรมิาณที่
เกดิพษิได้ง่าย	ขณะนีต้วัเลขทีไ่ด้จากการจดทะเบยีนโทรศพัท์มอืถอืทัว่ประเทศมจี�านวนมาก	และมจี�านวน
ไม่น้อยที่ใช้แบตเตอรี่แบบ	NICAD	ซึ่งแต่ละก้อนจะมีอายุการใช้งานประมาณ	๑	ปี	ดังนั้น	จะมีแบตเตอรี่	
NICAD	เป็นพษิทิง้จ�านวนหลายล้านก้อนต่อปี	ขณะนีม้ปีระชาชนทีรู่ถ้งึพษิของขยะอนัตรายและพยายาม
แยกขยะ	แต่ก็ไม่สามารถที่จะหาที่ทิ้งที่ถูกต้อง	หรือหาหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้
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  Mobile phone a handy electronic appliance that was used for two–way 
communication.  The mobile phone was first introduced to the world market in 1973 
by Motorola Company Ltd. It was an analog device with a weight of 1.1 kilograms. 
Subsequently, the mobile phone was developed and changed to the Global System for 
Mobile Communications (GSM), resulting in a small size and more applications such 
as sending message, video and music.  In 2009, more than 1.4 million people carried 
mobile phones and 4.3 million people in the world used mobile phones. In Thailand, 
more than 38.2 million people used mobile phones and more than 77.3 % of the  Bang-
kokions used them, and 41.2 % used them for sending messages.  There has been news 
regularly that the use of mobile phone might be hazardous to the health of the user. 
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