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แวนที่ใช ควรปองกนั แสง UVA และ UVB ได 99-100% แตสามารถใหแสง visible light ผาน
ได 75-90% สวนของเลนสควรทําจากสาร polycarbonate  ที่จะชวยปองกันไดดี แตแสงอาจรอดเขาได
ทางดานเหนือแวนและดานขางของแวน ซึ่งอาจใชแวนที่ปดคลุมรูที่แสงรอดนี้ได หรืออาจใช contact lenes 
ที่สามารถปองกัน UVA (บางชนิดปองกนัได 70-90%) และ UVB (บางชนิดปองกนัไดถึง 95-99%) ได จะ
ชวยปองกันแสงที่อาจรอดผานมาได  
 

2. เสื้อปองกันแสงแดด  
เปนรูปแบบใหมที่แนะนาํใหใชในปจจุบัน  โดยเฉพาะผูทีต่องสัมผัสแสงแดดแรงๆ เปนเวลานานอยู

เสมอ เส้ือเหลานี้จะออกแบบใหมีความเยน็และใสแลวรูสึกสบายตัวและสามารถปองกนัไดทั้ง UVA และ 
UVB คุณสมบัติของเส้ือนี้มีการจัดคุณสมบัติในการปองกนั UV เปน Ultraviolet Protection Factor (UPF) 
ซึ่งจะเปนรูปแบบที่คลายกับ Sun Protection Factor (SPF) ที่ใชสําหรับ sunscreen ซึ่งเปนคาที่กาํหนด
สําหรับ UVB เทานั้น ตัวอยางคา SPF 30 หมายความวาเปนคาที่ปองกันแสง UVB และสามารถอยูใต
แสงอาทิตยไดนาน 30 เทาจงึจะเร่ิมผิวแดงแดด เมื่อเปรียบเทยีบกับผูที่ไมไดใช sunscreen 

คา UPF ที่แนะนําโดยทัว่ไปจะใชประมาณ UPF 30 แตคา UPF มีคาไดสูงสุดถึง 50+ เส้ือที่ใชผลิต
นี้จะมีคุณสมบัติของผาและวัสดุที่ใชคุณสมบัติพิเศษตามการพฒันาของบริษัทผูผลิต 

3.  
3. รมกัน UV  
    การปองกนัไดข้ึนกับคุณสมบัติของวัสดุที่ผลิต ความหนาของผืนรมจะชวยปองกนัไดมากข้ึน  

การชวยเสริมการโคตดวยพลาสติกจะชวยปองกนัข้ึน สีที่ใชถาสีมืดข้ึนจะชวยไดมากข้ึน แตการปองกันจะ
ลดลงหากสีซดีลงเมื่อใชนานๆ คาการปองกนัแสง UV ใชเปน UPF เชนกนั บางคร้ังมีตัวเลขแสดงคาไวที่รม 
อยางไรก็ตามรมไมสามารถปองกนัแสง UV ที่สทอนจากพื้น หรือ น้ํา หมิะ คอนกรีต  ควรใชอุปกรณอ่ืน
ปองกนัแสงรวมดวย เชน แวน เส้ือ เปนตน 
 

4. ฟลมกรองแสง  
วัตถุประสงคของการติดฟลมกรองแสง 

 การติดฟลมกรองแสงเพื่อตกแตง (Decorative Film) ฟลมกรองแสงสามารถติดต้ังเปน
ลวดลายตางๆ เพื่อความสวยงาม รวมถึงฟลมกรองแสงสามารถลดรังสีอุลตราไวโอเลต
หรือรังสียูวีไดกวา 99% ซึ่งชวยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและตอกระจก 

 ฟลมกรองแสงสามารถชะลอการซีดจางของอุปกรณและเฟอรนิเจอรตางๆ ภายในอาคาร, 
ที่พกัอาศัย 
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 ฟลมกรองแสงสามารถสรางความสวยงามภายนอกและไมบดบังทัศนวสัิยในการมองจาก
ภายใน สรางความเปนสวนตัว 

 ฟลมกรองแสงสามารถลดแสงจาจากภายนอก ทาํใหรูสึกสบายสายตา 
 
ฟลมกรองแสง เนนฟลมติดรถยนต 

พลังงานแสงอาทิตย นอกจากจะมีรังสีตางๆแลว ยังใหแสงสวาง และมีความรอนดวย
ดังนัน้ฟลมกรองแสงที่ดีตองสามารถปองกนัไดทั้งรังสี แสง และความรอน คือ 
คาการลดความรอนจากแสงแดด ( Total Solar Energy Rejected ) นัน้เอง 
ประโยชนที่จะไดรับในการติดต้ังฟลมกรองแสงสําหรับรถยนต 

การเลือกฟลมกรองแสง สําหรับรถยนต โดยท่ัวไปแลวควรมีความเขาใจพืน้ฐาน ของ
ระบบการทาํงาน ของฟลมกรองแสง ซึง่อาจจะชวยนาํไปสูการตัดสินใจไดวา จะเลือกอยางไร 
จึงสมเหตุสมผล  ประโยชนทีจ่ะไดรับคือ (จาก http://www.thaiwindowfilm.com/) 

1. การลดความรอน ซึง่ฟลมกรองแสงที่ดีสามารถลดอุณหภูมิในรถลงไดกวา 60% 
2. ปองกนัผิวหนงัและดวงตา โดยการติดฟลมกรองแสงสามารถลดรังสีอัลตราไวโอ

เลตหรือยูวีไดกวา 99% ซึ่งเปนการลดความเส่ียงของการเกิดมะเร็งผิวหนังและตอ
กระจก 

3. ลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ฟลมกรองแสงที่ดีจะสามารถยึดกระจกไมใหแตก
กระจายเม่ือเกดิอุบัติเหตุ ทาํใหปลอดภัยจากความคมของเศษกระจก หรือเศษจาก
กระจกนิรภัย กระเด็นเขาตา 

4. เพิ่มความปลอดภัยในการขับข่ี การติดฟลมกรองแสงสามารถลดแสงจาจากดวง
อาทิตย, แสงไฟจากรถทีว่ิ่งสวนทาง ทําใหชวยเพิ่มวิสัยทศันในการขับข่ีที่ดีข้ึน 

5. สรางความเปนสวนตัวและปลอดภัย การติดฟลมกรองแสงที่มีความทึบแสงจะชวย
บดบังผูประสงครายภายนอก และบดบังทรัพยสินภายในโดยเฉพาะปองกันสําหรับ
สุภาพสตรี ชวยในดานความเปนสวนตัว แตในเร่ืองนี้กม็ีทั้งขอดีและขอเสีย เพราะก็
จะเปนการพรางตาผูคนภายนอกในกรณีเกิดเหตุการณรายในรถ 

6. การติดฟลมกรองแสงจะชวยปกปองรถคุณ ไมใหอุปกรณภายในรถไมวาจะเปนแผง
หนาปด, คอนโซน, พวงมาลัย ฯลฯ ซีดจางและแตกราวเร็ว 

7. ประหยัดพลังงาน การติดฟลมกรองแสงทีดี่สามารถชวยประหยัดพลังงานและลด
ภาวะโลกรอนได โดยการปองกนัความรอนที่เขามาในตัวรถ ทาํใหระบบปรับความ
เย็นในรถ ทํางานนอยลงจึงเปนการชวยประหยัดพลังงาน รวมถึงคาดูแลรักษา
ระบบปรับความเยน็อีกดวย 
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8. การตกแตงรถเพื่อความเก สวยงาม เพราะมีฟลมแบบแฟช่ันที่ใหความสวยงามกับ
รถยนตไดดวย 

ฟลมกรองแสง 40 %, 60 %, 80 % มีความหมายวาอยางไร? 
เปนตัวเลขที่เรียกความเขมของฟลมกรองแสง ซึง่เปนความเขาใจผิดในยุดแรก ๆ ที่มี

การจําหนายฟลมกรองแสงในประเทศไทย โดยเขาใจวาฟลมกรองแสงทีน่ําเขามาจาก
ตางประเทศนัน้จะมีไมกี่เบอร คือ ประมาณ 3-4 เบอร เชน เบอร 05 , 20 , 35 , 50 ซึ่งเบอรนัน้ 
ๆ ตามมาตรฐานสากล จะบงบอกถงึคาที่แสงสามารถสองผานฟลมกรองแสงได เชน  

เบอร 05 แสงสามารถสองผานไดประมาณ 5 % ฟลมจะเขม 95 %  
เบอร 20 แสงสามารถสองผานได 20 % ฟลมจะมีความเขม 80 % เปนตน  
ซึ่งในยุคแรก ๆ ทั้งผูบริโภคและรานคายังไมทราบรายละเอียดดังกลาวจึงใชการ

ประมาณความเขมของฟลมแทน เชน  
เบอร 05 แสงผานได 5 % ฟลมจะมีความเขม 95 % แตเรียกฟลมเบอรนี้วาฟลม 80 %  
เบอร 20 แสงสองผานได 20 % ฟลมจะมีความเขม 80 % แตเรียกฟลมเบอรนี้วาฟลม

60 %  
เบอร 50 แสงสองผานได 50 % ฟลมจะมีความเขม 50 % แตเรียกฟลมเบอรนี้วา 40 %  
ซึ่งยงัคงใชเรียกกันอยูจนทุกวันนี้ สําหรับอุปกรณที่จะใชในการตรวจวดัก็ไมมีใชกัน

ทั่วไป ดังนัน้กฎหมายที่ใชบังคับก็ไมสามารถทําไดจริงจงั มีขอมูลวามกีารประกาศยกเลิก
กฎหมายฟลมกรองแสงไปต้ังแตป 2543 

การเลือกชนิดของฟลมกรองแสงมีหลากหลายชนิด ข้ึนกบัตลาดและความตองการของ
ผูใช ราคามีแตกตางกนัมาก ข้ึนกับคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มข้ึนจากผลิตภัณฑ แตความสามารถ
พื้นฐานที่ตองการกนัทัว่ไปในคุณภาพของฟลมทีม่ีคุณภาพดีอาจไมแตกตางกัน 

4. ครีมกันแดด 
สําหรับลําแสงยูวีทีจ่ะกออันตรายตอผิวหนังจะประกอบดวย 

 UVA I และ II มีอํานาจทะลุทะลวงสูงเขาสูชั้นหนงัแท ทาํใหเกิดการทาํลายคอลลา

เจนซ่ึงเปนสาเหตุหลักของรอยยนและหยอนคลอย กระ และมะเร็งของผิวหนงั 

 UVA I มีอํานาจทะลุทะลวงสูงที่สุด ลงไปไดลึกที่สุด 

 UVB มีอํานาจทะลุทะลวงผิวหนงันอยกวา จึงเขาสูชัน้หนงักาํพราทําใหเกิดฝา ผิวดํา

คลํ้าผิวไหมจากแดด ( sunburn ) 

สารที่ใสในครีมกันแดดมีหลายชนิด ที่แนะนําใชผสมในสูตรที่มีฤทธิ์ปองกนั UV ดี คือ 

สังกะสีออกไซด  (Zinc oxide) สามารถนํามาใชในข้ีผ้ึง, ครีมและ โลชัน่เพื่อปองกนั ผิวไหมและ
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ความเสียหายอ่ืน ๆ จากแสง Ultraviolet สามารถปองกนัรังสี UVA ไดถาใชความเขมขนเกนิรอย

ละ 2 ข้ึนไป แตราคาของสังกะสีออกไซด จะสูงมาก สังกะสีออกไซดจะไมดูดซึมเขาสูผิวหนัง จะติด

อยูบนพื้นผิวหนังและชวยบล็อกทั้ง UVA (400 -315 นาโนเมตร) และ UVB (315-280 นาโนเมตร) 

จะ เปนสารที่ไมกอการระคายเคือง (nonirritating), ไมกอการแพ ( non-allergenic), และไมเกิด

การ อุดตัน  (non- comedogenic)  ที่จะเปนสาเหตุหนึง่ของการเกิดเปนสิว สําหรับสาร ไททา

เนียมออกไซด (titanium dioxide)  จะปองกันอันตรายจากคล่ืนความยาวชวง UVA II และ UVB  

ได ถาในครีมกันแดดมีสารทั้ง สังกะสีออกไซด  และไตตาเนียมออกไซด สองชนิดนีร้วมกัน จะเปน

สารกัน UV ทีม่ีคุณสมบัติครบถวน คือปองกนัไดครบทั้ง UVA I , UVA II และ UVB 

5. อุปกรณทีน่ิยมใช 

 ไมโครเวฟ (microwave) เปน คล่ืนแมเหล็กไฟฟา(electromagnetic spectrum) ทีม่ี

ความยาวคล่ืนอยูระหวางคล่ืนวทิย ุ(radio wave) กับอินฟราเรด ( infrared ) มี

ความถี ่ระหวาง 300-30000 Megahertz (MHz)   แม็กนิตรอน (Magnetron) เปน

สวนประกอบหลักทําหนาทีเ่ปล่ียนพลังงานไฟฟาเปนคล่ืนไมโครเวฟคล่ืนไมโครเวฟที่

นํามาใชประโยชนในการทําอาหาร  เมื่อคล่ืนพุงไปกระทบอาหารจะถายทอดพลังงาน

ของมันใหโมเลกุลของน้าํทัง้ในและนอกอาหารเกิดการส่ันสะเทือนเสียดสีกันเปน

ความรอน จึงทําใหอาหารสกุอยางรวดเร็ว เมื่อคล่ืน ไมโครเวฟ มอบพลังงานให 

โมเลกุลของน้าํหมดแลว มนัก็จะสลายตัวไป ไมสะสมอยูในอาหารอีก คงเหลือไวแต

สภาพอาหารที่เปล่ียนจากอาหารเดิมเปนอาหารสุกเทานั้น คล่ืน ไมโครเวฟ จึงไมเปน

อันตรายตอมนุษย  
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1  สารที่มีโมเลกลุ  2  ข้ัว (Dipolar Molecules) ยกตัวอยางเชน  โมเลกุล

ของน้ําซ่ึงเปนโมเลกุลมีข้ัว โดยออกซิเจนเปนข้ัวลบ และไฮโดรเจนเปนข้ัวบวก น้าํ

พยายามจะเรียงตัวภายใตสนามไฟฟาเมื่อไดรับคล่ืนไมโครเวฟ ซึง่มีความถีท่ี่สูง

มาก เหนียวนาํให โมเลกุลของน้าํ เปล่ียนทิศสลับไปมาอยางรวดเร็ว ตามทิศทาง

ของสนามไฟฟา  เกิดการเสียดสีกันระหวางโมเลกุลของน้าํที่ส่ันสะเทือน หรือกับ

โมเลกุลอ่ืนๆ ภายในอาหาร จะทาํใหเกิดความรอนข้ึนมา 

2  สารที่มีไอออนอยูในของเหลว  สนามไฟฟาที่เกิดจากคลืน่ไมโครเวฟจะทําใหเกิด

การเสียดสี (Collisions) ทําใหเกิดความรอนข้ึนมา 

ทางการแพทยนําคล่ืน ไมโครเวฟมาใชในการรักษาบาง จะใชชนิดที่มี

ความถี่คล่ืนนอยกวา ไมโครเวฟ ที่ใชปรุงอาหารเพราะตองการเพียงความรอนขนาด

อุน ๆ สบาย ๆ หรือความรอนสูงข้ึนอีกเล็กนอยขนาดพอทนได ไมใชรอนมากขนาดจะ

ทําใหเนื้อสุกไหม เชน ทางเวชศาสตรฟนฟูใช ไมโครเวฟ ความถี่ตํ่าเพื่อใชคลายการ

ปวดกลามเนื้อ ปวดตามขอมคีวามรอนขนาดอุน ๆ กาํลังสบาย ๆ ทางดานรังสีรักษา

และทางระบบทางเดินปสสาวะใช ไมโครเวฟ ความถี่สูงข้ึนกวาทางเวชศาสตรฟนฟู

ประมาณ 915 MZ ใหความรอนสูงข้ึน แตไมถึงจุดเดือด ใชรักษาทาํลาย

เซลลมะเร็งเฉพาะที่ต้ืน ๆ รวมกับการรักษาดวยรังสีและยารักษามะเร็ง เคร่ือง

เดียวกนันีย้ังสามารถใชรักษาโรคตอมลูกหมากโตในชายผูสูงอายุบางรายไดดวย  

การใชไมโครเวฟในการแปรรูปอาหารเปนที่นยิมเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

ในอุตสาหกรรมอาหาร ไดประยุกตใชไมโครเวฟมาในกระบวนการแปรรูปอาหาร การ 

ไดแกการลวก (blanching) การละลาย (Thawing) น้ําแข็ง,  frozen seafood , การ

ทําใหสุก (Cooking), การพาสเจอไรซ (Pasteurization, การเตรียมอาหาร  เปนตน 
 

มีอุปกรณอีกหลายชนิดที่รางกายเราสัมผัสและใกลชิดและยังไมมีขอสรุปทางวทิยาศาสตร

อยางแนชัดวาจะกออันตรายตอรางกายมากนอยเพียงใด เชน  

 ผูทํางานหนาคอมพิวเตอรมโีอกาสเปนมะเร็งสมองเพิ่มข้ึนหรือไม เพราะสนามแมเหล็กที่

สงผานออกมาจากจอมอนิเตอรหรือจอคอมพิวเตอรที่ใชหลอด Cathode-ray โดยมีแรง

สนับสนนุยนืยนัจากการศึกษาวิจยัทีเ่รียกวา Adelaide Study ซึ่งเจาะจงศึกษามะเร็งสมอง
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ชนิดหนึ่งที่เรียกวา Glioma และศึกษาเร่ืองการไดรับสนามแมเหล็กกบัมะเร็ง ตลอดจนอาการ

ไมสบายหลายๆอยางภายหลังการทาํงานหนาจอคอมพิวเตอรนานๆ เชน สายตาลา ปวด

ศีรษะ เปนตน 

 อุปกรณภายในบานเรือน/สํานักงาน มีคล่ืนแมเหล็ก เชน การใชเคร่ืองเปาผม คอมพิวเตอร 

โทรศัพท มือถอื เตาอบไมโครเวฟ เคร่ืองถายเอกสารและการอาศัยอยูใกลบริเวณทีม่ีสาย

ไฟฟาแรงสูง และอันตรายในสัตรีที่ต้ังครรภ 

ในอนาคตจะมีผูที่ศึกษาและมีขอมูลที่อธบิายไดแนชัดทางวทิยาศาสตร ซึ่งตองติดตาม

ขาวสารตางๆเหลานี้ และนํามาประยกุตใชใหเหมาะสมกับชีวิตของเราในโลกปจจบัุน  

ที่มาของขอมูล 

1. http://www.thaiwindowfilm.com/ 
2. http://irfthai.wordpress.com/hyperpigmentation/uv-screen/ 
3. http://www.aoa.org/x4735.xml 
4. http://www.sunprotection.net/ 
5. http://www.cfsan.fda.gov/~comm/ift-micr.html 
6. บรรจุภัณฑอาหารไมโครเวฟ โดย อาจารยปุน คงเจริญเกียรติ) 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/401 
7. http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=6af18e1b0e84dbfc 

 

 


