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ไฟฟาแรงสูงคืออะไร
คือ ระบบไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาระหวางสายไฟฟาสูงเกินกวา 1,000 โวลตขึ้นไป

ทําไมจึงตองใชไฟฟาแรงสูง
ระบบไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาสูงจะสามารถสงกระแสไฟฟาไปไดในระยะทางที่ไกล และ
มีการสูญเสียทางไฟฟาต่ํากวาระบบไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาต่ํา ดังนั้นการสงกระแสไฟฟาที่มี
ประสิทธิภาพ จึงตองสงดวยระบบไฟฟาแรงสูงแทบทั้งสิ้น

ไฟฟาแรงสูงมีอันตรายอยางไร
เนื่องจากไฟฟาแรงสูงมีแรงดันไฟฟาที่สูงมากเมื่อเทียบกับไฟฟาแรงต่ําที่
ใชกับเครื่องใชไฟฟาตามบานทั่วไป (220 โวลต) ไฟฟาแรงสูงจึงสามารถที่จะกระโดดขาม
อากาศ หรือฉนวนไฟฟาเขาหาวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตไดโดยไมตองสัมผัสหรือแตะสายไฟ
หากวัตถุนั้นอยูภายในระยะอันตรายที่ไฟฟาแรงสูงสามารถกระโดดขามได ระยะ
อันตรายนี้จะขึ้นอยูกับระดับแรงดันไฟฟาของไฟฟาแรงสูง โดยแรงดันยิ่งสูงระยะที่ไฟฟา
สามารถกระโดดขามไดก็จะยิ่งไกล ไฟฟาแรงสูงจึงมีอันตรายมาก ซึ่งสถิติผไ
ู ดรับอันตราย
จากไฟฟาแรงสูงในเขตบริการของการไฟฟานครหลวงนั้น มีผูเสียชีวิต บาดเจ็บ และ
ทุพพลภาพ ประมาณปละเกือบ 100 คน

เราจะทราบไดอยางไรวาสายไฟฟานั้นเปนสายไฟฟาแรงสูง
เนื่องจากสายไฟฟาแรงสูงมีระยะอันตรายที่จะกระโดดขามได ดังนั้น จึงตองมี
การจับยึดสายไฟฟาดวยวัสดุท่เี ปนฉนวนไฟฟาในจํานวนที่พอเหมาะกับไฟฟาแรงสูง
นั้น ฉนวนไฟฟ า ที่ ใ ชกั น ส ว นใหญ จ ะทํา ด ว ยกระเบื้ อ งเคลื อ บเปน ชั้ น ๆ มี รู ป รา ง
เหมือนชามคว่ําที่เรียกวาลูกถวย ดังนั้นเราจึงสามารถสังเกตวาเปนสายไฟฟาแรงสูง
ไดจากการยึดสายไฟฟาดวยลูกถวยเปนชั้น ๆ ซึ่งจํานวนชั้นของลูกถวยจะบงบอกถึง
ระดับแรงดันไฟฟาของไฟฟาแรงสูงนั้น
วิธีสังเกตวาเปนไฟฟาแรงสูงอีกอยางหนึ่งก็คือ ระดับความสูงของสายไฟ สาย
ไฟฟาแรงสูงมักจะอยูสูงจากพื้นดินตั้งแต 9 เมตรขึ้นไป สายไฟฟาที่อยูสูงกวามักจะมี
แรงดันไฟฟามากกวาสายไฟฟาที่อยูต่ํากวา

สายไฟฟาแรงสูงจะมีฉนวนหุมอยูหรือไม
สายไฟฟาแรงสูงสวนใหญที่ใชสงกระแสไฟฟาไปตามถนนหรือทุงนานั้น สวนใหญจะไมมีฉนวนหุม หรือหากมีฉนวนหุม ก็จะหุมบางๆ ไวเทานั้น ซึ่ง
ถือวาไมปลอดภัยที่จะสัมผัสหรือแตะตอง การหุมฉนวนที่ปลอดภัยนั้นจะตองมีฉนวนที่หนา มีการพันทับดวยสายชีลด (Shield)
และมีเปลือกนอกอีกชั้น
หนึ่ง ทําใหมีสายมีน้ําหนักมากจึงไมสามารถพาดไปบนเสาไฟฟาทั่วไปได

ระบบไฟฟาแรงสูงของการไฟฟานครหลวง มีระดับแรงดันไฟฟาเทาใด
ระบบไฟฟาแรงสูงของการไฟฟานครหลวง ปจจุบันจายดวยระบบแรงดันไฟฟาขนาดตั้งแต 12,000 โวลต ถึง 115,000 โวลต เปนสวนใหญ และมี
การจายดวยระบบ 230,000 โวลตอยูบาง การเรียกระดับแรงดันไฟฟาของไฟฟาแรงสูงมักจะเรียกเปนหนวยของพันโวลตวา เควี หรือกิโลโวลต เชน
12,000 โวลต จะเรียกวา 12 เควี หรือ12 กิโลโวลต เปนตน

การไฟฟานครหลวงมีการกําหนดมาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยจากสายไฟฟาแรงสูงไวอยางไร
1. ระยะหางระหวางสายกับ อาคาร/สิ่งปลูกสราง/ปายโฆษณา
มาตรฐานระยะหางในแนวนอนที่ปลอดภัยระหวาง อาคาร/สิ่งปลูกสราง หรือปายโฆษณากับสายไฟฟาแรงสูงมีการกําหนดไวดังนี้
ขนาดแรงดันไฟฟา (โวลต)
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อาคาร/ระเบียง
ปายโฆษณา
12,000 –24,000
1.80
1.80
69,000
2.13
1.80
115,000
2.30
2.30
230,000
3.00
3.00
หมายเหตุ ระยะดังกลาวไมครอบคลุมการทํางานนอกตัวอาคาร หรือบนระเบียงเปดที่อาจมีการยื่นวัตถุออกนอกตัว
อาคาร ซึ่งจะตองเปนไปตามมาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยสําหรับการทํางาน หรือจะตองมีการหุมหรือคลุมสายเพื่อ
ความปลอดภัย
2.ระยะหางระหวางสายกับผูปฏิบัติงาน/เครื่องมือกล
มาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยของการทํางานใกลสายไฟฟาแรงสูงสําหรับบุคคลหรือผูที่ปฏิบัติงานรวมถึงอุปกรณหรือเครื่องมือกลทุกชนิด เชน ปนจั่น
รถเครน หรือวัตถุที่ถืออยูในมือ จะตองอยูหางจากสวนที่มีไฟฟาแรงสูงไมนอยกวาระยะดังตอไปนี้
ขนาดแรงดันไฟฟา (โวลต)

ระยะหางที่ปลอดภัย (เมตร)

12,000 - 69,000
115,000
230,000

3.05
3.20
3.90

หมายเหตุ
1. สายไฟฟาบางชนิดที่มีการหุมฉนวนเปนพิเศษอาจมีระยะหางต่ํากวามาตรฐานได ขอใหปรึกษาการไฟฟา
นครหลวง
2.
หากบริเวณที่ตองการปฏิบัติงานมีระยะหางที่ต่ํากวามาตรฐานจะตองแจงใหการไฟฟานครหลวงดําเนิน
การหุมหรือ คลุมสายกอนลงมือทํางาน

เราจะทราบไดอยางไรวาสายไฟฟาแรงสูงนั้นมีระดับแรงดันเทาใด
วิธีสังเกตงาย ๆ ก็คือการนับจํานวนชั้นของลูกถวย หรือที่ใชยึดจับสายไฟฟาอยูดังนี้
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จํานวนชั้นของลูกถวยคว่ํา (ชั้น)

แรงดันไฟฟา (โวลต)

2-3
4
7
14

12,000-24,000
69,000
115,000
230,000

อีกวิธีหนึ่ง ก็คือ ใหสังเกตจากความสูงของสายไฟฟา เทียบกับอาคาร
ระดับความสูงของสายไฟ

แรงดันไฟฟา (โวลต)

อาคารชั้นที่ 2 - 3
อาคารชั้นที่ 4 - 5
อาคารชั้นที่ 6 ขึ้นไป

12,000-24,000
69,000 - 115,000
230,000

ลักษณะงานที่เสี่ยงตออันตรายจากไฟฟาแรงสูงมีอะไรบาง
ในการทํางานใกลแนวสายไฟฟาแรงสูงนั้น ลักษณะงานที่มักเกิดอุบัติภัยจากไฟฟาแรงสูง ไดแก
งานกอสราง เชน งานกอสรางอาคาร สะพานลอย ทางดวน งานซอมและปรับปรุงสาธารณูปโภคตาง ๆ งานตอกเสาเข็ม ปนจั่น รถเครน เปนตน
งานติดตั้ง เชน งานติดตั้งปายโฆษณา เสาอากาศทีวี เหล็กดัด กระจก อะลูมิเนียม ไฟประดับ เปนตน

ขอควรระวังในการทํางานใกลแนวสายไฟฟาแรงสูง
1. หามทํานั่งรานค้ําหรือครอมใกลสายไฟฟาแรงสูงที่ไมมีฉนวนปดคลุมขณะที่ทําการกอสราง หรือติดตั้งปายโฆษณา
2. หามทํางานใกลสายหรืออุปกรณไฟฟาแรงสูงในขณะที่มีฝนตก ฟาคะนอง
3. หามฉีดพน เท หรือราดน้ําใด ๆ ใกลสายไฟฟาแรงสูง ดังนี้
- การรดน้ําตนไม
- การฉีดน้ําดวยสายยาง
- การตอทอน้ําทิ้งที่ไหลออกจากระเบียงหรือกันสาด ทําใหลําน้ําเขาใกลหรือกระทบเสาไฟ
- ละอองน้ําจากเครื่องหลอเย็น (Cooling Tower) ที่ใชสําหรับเครื่องปรับอากาศหรือระบายความรอนสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ละอองน้ํามัก
จะทําใหฉนวนไฟฟาเสื่อมสภาพ ทําใหมีกระแสไฟฟารั่วที่ฉนวนไฟฟา นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดไฟฟาดับเปนบริเวณกวาง ในบางกรณีอาจทําใหสายไฟฟา
ขาดไดดวย
4. หามสอยสิ่งใด ๆ ทุกชนิดที่ติดอยูที่สายไฟฟาแรงสูง เชน วาว สายปาน ลูกโปรงสวรรค เปนตน
5. หามจุดไฟเผาขยะหรือหญารวมทั้งการทําอาหารทุกชนิด เชน การปง ยาง ผัด หรือทอดที่ทําใหความรอนและควันไฟรม หรือพนใสสายไฟฟาหรือ
ฉนวนไฟฟาแรงสูง เพราะจะทําใหฉนวนไฟฟาเสื่อมสภาพ ทําใหมีไฟฟารั่วและเกิดลัดวงจร จนไฟฟาดับเปนบริเวณกวาง และในบางกรณีอาจทําใหสาย
ไฟฟาขาดดวย
6.หามจับดึง หรือแกวงลวดสลิงเหล็กที่ใชยึดโยงเสาไฟฟาแรงสูงหรือบริเวณโคนเสาไฟฟา เพราะอาจจะ
แกวงไปกระ ทบสายไฟฟาแรงสูง ทําใหมีไฟรั่วลงมา หรือทําใหสายไฟแรงสูงขาดได
7.หามไตหรือขึ้นไปบนเสาไฟฟาทุกชนิด ทุกกรณี
8.หามยื่นสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย หรือนําวัสดุอื่นใดเขาใกลสายไฟฟาแรงสูงมากกวาระยะที่กําหนด
9.ไมควรติดตั้งเสาอากาศโทรทัศนใกลแนวสายไฟฟาแรงสูง
เพราะนอกจากจะทําใหรับสัญญาณไดไม
ชัดเจนเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนแลว ยังเกิดอุบัติเหตุถูกไฟฟาแรงสูงดูดในระหวางทําการติดตั้งอีกดวย และใน
วันขางหนาหากเสาอากาศลมลง มาแตะสายไฟฟาแรงสูงดวยลมพาย ุ หรือดวยเหตุอื่นใด นอกจากเครื่องใชไฟฟา
ของทานจะชํารุดแลวบุคคลภายในบานอาจไดรับอันตราย และยังทําใหมีไฟฟาดับเปนบริเวณกวางอีกดวย
10.
ผูเปนเจาของปายชื่อสถานที่ประกอบการที่ติดตั้งตามอาคารและผูดําเนินการติดตั้งปายโฆษณาขนาด
ใหญบนดาดฟาอาคาร หรือริมถนนใกลแนวสายไฟฟาแรงสูง ตองหมั่นดูแล ตรวจสอบความแข็งแรงของฐานและ
โครงเหล็กที่ใชติดตั้งปายโฆษณา
11.การกอสรางอาคาร บานพักอาศัย และปลูกตนไม ตองหางจากสายไฟฟาแรงสูงตามระยะที่กําหนด เพื่อ
ปองกันมิใหสัมผัสกับสายหรืออุปกรณไฟฟา
12.ควรระมัดระวังเครื่องมือกลทุกชนิดที่ใชงานกอสรางอาคารขนาดใหญ
งานปรับปรุงหรือกอสราง
สาธารณูปโภคตาง ๆ เขาใกลสายไฟฟาแรงสูงเกินกวาระยะที่กําหนด

13.ควรระมัดระวังผาคลุมกันฝุนระหวางทําการกอสราง มิใหปลิวมาสัมผัสสายไฟฟา
14.กิ่งไมที่แตะสายไฟฟาจะทําใหมีไฟรั่วลงมาตามกิ่งไม ทําใหอาจไดรับอันตรายจากไฟฟารั่วได จึงตอง
ระมัดระวังคอยดูแลตัดแตงกิ่งไมไมใหเขาใกลสายไฟฟาเกินระยะที่กําหนด
15.เมื่อเกิดเพลิงไหม ผูที่จะใชเครื่องมือดับเพลิง ควรมีความรูเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องมือดับเพลิงวาเปน
ชนิดที่ใชดับเพลิง ซึ่งเกิดกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟาหรือไม และระยะหางเทาใด
16.ควรติดตั้งปายหรือสัญญาณเตือนภัยแสดงเขตอันตรายจากไฟฟาแรงสูงเสมอ
17.กอนที่จะขุดเจาะ หรือตอกปกวัตถุใดๆ เชน แทงโลหะลงในดิน จะตองแนใจเสียกอนวาไมมีสายไฟฟา
แรงสูงอยูใตพื้นดินนั้น มิฉะนั้นทานอาจไดรับอันตรายจากไฟฟาแรงสูงได
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18. หามยิงนกหรือสัตวที่เกาะบนสายไฟฟาแรงสูง เพราะสายจะขาดตกลงมาทําใหผูคนและตัวทานเองได
รับอันตรายจากไฟฟาแรงสูง
19.
หากตองการใหการไฟฟานครหลวงหุมสายไฟฟาแรงสูงในกรณีท่จี ําเปนตองทํางานใกลสายไฟฟา
ทานสามารถติดตอไดที่การไฟฟานครหลวงเขตตาง ๆ

ขอควรระวังอันตรายจากสายไฟฟาแรงสูงขาด
1. หลีกเลี่ยงการยืนอยูที่โคนเสาไฟฟาหรือใตแนวสายไฟฟาแรงสูงในขณะที่มีฝนตก ฟาคะนอง
เพื่อปองกันอันตรายจากฟาผาและสายไฟฟาแรงสูงขาด
2. การเลนวาวใกลสายไฟฟาแรงสูง เมื่อวาวติดสายไฟการดึงสายปานจะทําใหสายไฟแกวงเขาหา
กัน และเกิดไฟฟาลัดวงจร ทําใหสายไฟฟาแรงสูงขาดตกลงมาได
3. กิ่งไมที่แตะและเสียดสีกับสายไฟฟาแรงสูงนอกจากจะมีไฟฟาวิ่งลงมากับตนไมแลว ยังอาจทํา
ใหมีไฟฟาดับหรือสายไฟฟาแรงสูงขาดตกลงมาได
4. เมื่อพบวามีสายไฟฟาแรงสูงขาด ใหดําเนินการดังนี้
- หลีกเลี่ยงอยาเขาใกลหรือกันคนไมใหเขาใกลสายไฟฟา
- อยาพยายามจับหรือใชวัสดุเขี่ยสายไฟเปนอันขาด ทานอาจไดรับอันตราย
- โทรศัพทแจงการไฟฟานครหลวงหรือหนวยงานสาธารณภัยที่สะดวกที่สุด
5.ถาสายไฟฟาแรงสูงขาด และพาดอยูกับรถยนตที่ขับหรือจอดอยูมีขอแนะนําดังนี้
- อยาพยายามลงจากรถจนกวาจะแนใจวา ไมมีสายไฟฟาแรงสูงพาดอยูกับรถหรือมีสายไฟฟา
พาดอยูบนพื้นดินที่เปยกอยู
- ขับรถใหพนจากสายไฟฟาแรงสูงที่พาดอยูนั้น ถาสามารถทําได
6. หากสายไฟฟาแรงสูงขาดตกน้ําใหหลีกเลี่ยงใหพนจากบริเวณที่มีน้ําใหมากที่สุด แลวแจงการ
ไฟฟานครหลวงพรอมกับกันคนไมใหเขาใกลน้ํา
7. หากพบวามีเสียงดังคลายเลียงผึ้งบินบริเวณอุปกรณหรือสายไฟฟาแรงสูงบนเสาไฟฟา ใหรีบ
แจงการไฟฟานครหลวงที่ใกลที่สุด เพื่อดําเนินการแกไข
<กลับหนาหลัก>

http://www.mea.or.th/apd/6/6.htm
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