
 

 

ไฟฟาแรงสูงคืออะไร 

คือ ระบบไฟฟาท่ีมีแรงดันไฟฟาระหวางสายไฟฟาสูงเกินกวา 1,000 โวลตขึ้นไป 
 

ทําไมจึงตองใชไฟฟาแรงสูง 

ระบบไฟฟาท่ีมีแรงดันไฟฟาสูงจะสามารถสงกระแสไฟฟาไปไดในระยะทางที่ไกล และ
มีการสูญเสียทางไฟฟาต่ํากวาระบบไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาต่ํา ดังนั้นการสงกระแสไฟฟาที่มี
ประสิทธิภาพ จึงตองสงดวยระบบไฟฟาแรงสูงแทบท้ังสิ้น 

 

 ไฟฟาแรงสูงมีอันตรายอยางไร 

 

เนื่องจากไฟฟาแรงสูงมีแรงดันไฟฟาท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับไฟฟาแรงต่ําท่ี
ใชกับเครื่องใชไฟฟาตามบานท่ัวไป (220 โวลต) ไฟฟาแรงสูงจึงสามารถที่จะกระโดดขาม
อากาศ หรือฉนวนไฟฟาเขาหาวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตไดโดยไมตองสัมผัสหรือแตะสายไฟ 

หากวัตถุน้ันอยูภายในระยะอันตรายท่ีไฟฟาแรงสูงสามารถกระโดดขามได ระยะ
อันตรายนี้จะข้ึนอยูกับระดับแรงดันไฟฟาของไฟฟาแรงสูง โดยแรงดันยิ่งสูงระยะท่ีไฟฟา
สามารถกระโดดขามไดก็จะยิ่งไกล ไฟฟาแรงสูงจึงมีอันตรายมาก ซึ่งสถิติผูไดรับอันตราย
จากไฟฟาแรงสูงในเขตบริการของการไฟฟานครหลวงน้ัน มีผูเสียชีวิต บาดเจ็บ และ
ทุพพลภาพ ประมาณปละเกือบ 100 คน 

  

  

เราจะทราบไดอยางไรวาสายไฟฟาน้ันเปนสายไฟฟาแรงสูง 

 

เนื่องจากสายไฟฟาแรงสูงมีระยะอันตรายท่ีจะกระโดดขามได ดังนั้น จึงตองมี
การจับยึดสายไฟฟาดวยวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาในจํานวนที่พอเหมาะกับไฟฟาแรงสูง
นั้น ฉนวนไฟฟาท่ีใชกันสวนใหญจะทําดวยกระเบ้ืองเคลือบเปนช้ัน ๆ มีรูปราง
เหมือนชามคว่ําที่เรียกวาลูกถวย ดังนั้นเราจึงสามารถสังเกตวาเปนสายไฟฟาแรงสูง
ไดจากการยึดสายไฟฟาดวยลูกถวยเปนชั้น ๆ ซึ่งจํานวนชั้นของลูกถวยจะบงบอกถึง
ระดับแรงดันไฟฟาของไฟฟาแรงสูงนั้น 

วิธีสังเกตวาเปนไฟฟาแรงสูงอีกอยางหนึ่งก็คือ ระดับความสูงของสายไฟ สาย
ไฟฟาแรงสูงมักจะอยูสูงจากพ้ืนดินต้ังแต 9 เมตรขึ้นไป สายไฟฟาที่อยูสูงกวามักจะมี
แรงดันไฟฟามากกวาสายไฟฟาท่ีอยูตํ่ากวา 

สายไฟฟาแรงสูงจะมีฉนวนหุมอยูหรือไม 

สายไฟฟาแรงสูงสวนใหญท่ีใชสงกระแสไฟฟาไปตามถนนหรือทุงนานั้น สวนใหญจะไมมีฉนวนหุม หรือหากมีฉนวนหุม ก็จะหุมบางๆ ไวเทานั้น ซึ่ง
ถือวาไมปลอดภัยท่ีจะสัมผัสหรือแตะตอง การหุมฉนวนท่ีปลอดภัยนั้นจะตองมีฉนวนท่ีหนา มีการพันทับดวยสายชีลด (Shield) และมีเปลือกนอกอีกช้ัน
หนึ่ง ทําใหมีสายมีน้ําหนักมากจึงไมสามารถพาดไปบนเสาไฟฟาท่ัวไปได 

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) 
ระยะหางจากสายไฟฟาในแนวนอนไมนอยกวา (เมตร) 
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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 

หมายเหต ุ ระยะดังกลาวไมครอบคลุมการทํางานนอกตัวอาคาร หรือบนระเบียงเปดที่อาจมีการยื่นวัตถุออกนอกตัว
อาคาร ซึ่งจะตองเปนไปตามมาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยสําหรับการทํางาน หรือจะตองมีการหุมหรือคลุมสายเพื่อ
ความปลอดภัย 

2.ระยะหางระหวางสายกับผูปฏิบัติงาน/เคร่ืองมือกล 

มาตรฐานระยะหางท่ีปลอดภัยของการทํางานใกลสายไฟฟาแรงสูงสําหรับบุคคลหรือผูที่ปฏิบัติงานรวมถึงอุปกรณหรือเครื่องมือกลทุกชนิด เชน ปนจั่น
รถเครน หรือวัตถุท่ีถืออยูในมือ จะตองอยูหางจากสวนที่มีไฟฟาแรงสูงไมนอยกวาระยะดังตอไปน้ี 

 

 

ขนาดแรงดันไฟฟา (โวลต) ระยะหางท่ีปลอดภัย (เมตร) 

12,000 - 69,000 3.05

115,000 3.20

230,000 3.90

หมายเหตุ  

1. สายไฟฟาบางชนิดท่ีมีการหุมฉนวนเปนพิเศษอาจมีระยะหางต่ํากวามาตรฐานได ขอใหปรึกษาการไฟฟา
นครหลวง 

2. หากบริเวณท่ีตองการปฏิบัติงานมีระยะหางที่ตํ่ากวามาตรฐานจะตองแจงใหการไฟฟานครหลวงดําเนิน
การหุมหรือ คลุมสายกอนลงมือทํางาน  

เราจะทราบไดอยางไรวาสายไฟฟาแรงสูงนั้นมีระดับแรงดันเทาใด 

วิธีสังเกตงาย ๆ ก็คือการนับจํานวนช้ันของลูกถวย หรือท่ีใชยึดจับสายไฟฟาอยูดังนี้ 
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จํานวนช้ันของลูกถวยควํ่า (ชั้น) แรงดันไฟฟา (โวลต)

2-3 12,000-24,000
4 69,000
7 115,000

14 230,000

 
อีกวิธีหนึ่ง ก็คือ ใหสังเกตจากความสูงของสายไฟฟา เทียบกับอาคาร 

 

ระดับความสูงของสายไฟ แรงดันไฟฟา (โวลต)

อาคารชั้นท่ี 2 - 3 12,000-24,000
อาคารชั้นท่ี 4 - 5 69,000 - 115,000
อาคารช้ันที่ 6 ขึ้นไป 230,000

ลักษณะงานที่เส่ียงตออันตรายจากไฟฟาแรงสูงมีอะไรบาง 

ในการทํางานใกลแนวสายไฟฟาแรงสูงนั้น ลักษณะงานท่ีมักเกิดอุบัติภัยจากไฟฟาแรงสูง ไดแก 

งานกอสราง เชน งานกอสรางอาคาร สะพานลอย ทางดวน งานซอมและปรับปรุงสาธารณูปโภคตาง ๆ งานตอกเสาเข็ม ปนจั่น รถเครน เปนตน 

งานติดตั้ง เชน งานติดตั้งปายโฆษณา เสาอากาศทีวี เหล็กดัด กระจก อะลูมิเนียม ไฟประดับ เปนตน 

ขอควรระวังในการทํางานใกลแนวสายไฟฟาแรงสูง 

1. หามทํานั่งรานค้ําหรือครอมใกลสายไฟฟาแรงสูงท่ีไมมีฉนวนปดคลุมขณะท่ีทําการกอสราง หรือติดตั้งปายโฆษณา 

2. หามทํางานใกลสายหรืออุปกรณไฟฟาแรงสูงในขณะท่ีมีฝนตก ฟาคะนอง 

3. หามฉีดพน เท หรือราดน้ําใด ๆ ใกลสายไฟฟาแรงสูง ดังนี้  

- การรดน้ําตนไม 

- การฉีดน้ําดวยสายยาง 

- การตอทอน้ําทิ้งที่ไหลออกจากระเบียงหรือกันสาด ทําใหลําน้ําเขาใกลหรือกระทบเสาไฟ  

- ละอองน้ําจากเคร่ืองหลอเย็น (Cooling Tower) ท่ีใชสําหรับเคร่ืองปรับอากาศหรือระบายความรอนสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ละอองน้ํามัก
จะทําใหฉนวนไฟฟาเสื่อมสภาพ ทําใหมีกระแสไฟฟารั่วที่ฉนวนไฟฟา นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดไฟฟาดับเปนบริเวณกวาง ในบางกรณีอาจทําใหสายไฟฟา
ขาดไดดวย  

4. หามสอยส่ิงใด ๆ ทุกชนิดท่ีติดอยูที่สายไฟฟาแรงสูง เชน วาว สายปาน ลูกโปรงสวรรค เปนตน  

5. หามจุดไฟเผาขยะหรือหญารวมทั้งการทําอาหารทุกชนิด เชน การปง ยาง ผัด หรือทอดท่ีทําใหความรอนและควันไฟรม หรือพนใสสายไฟฟาหรือ
ฉนวนไฟฟาแรงสูง เพราะจะทําใหฉนวนไฟฟาเสื่อมสภาพ ทําใหมีไฟฟาร่ัวและเกิดลัดวงจร จนไฟฟาดับเปนบริเวณกวาง และในบางกรณีอาจทําใหสาย
ไฟฟาขาดดวย  

6.หามจับดึง หรือแกวงลวดสลิงเหล็กท่ีใชยึดโยงเสาไฟฟาแรงสูงหรือบริเวณโคนเสาไฟฟา เพราะอาจจะ
แกวงไปกระ ทบสายไฟฟาแรงสูง ทําใหมีไฟรั่วลงมา หรือทําใหสายไฟแรงสูงขาดได 

7.หามไตหรือขึ้นไปบนเสาไฟฟาทุกชนิด ทุกกรณี 

8.หามยื่นสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย หรือนําวัสดุอื่นใดเขาใกลสายไฟฟาแรงสูงมากกวาระยะที่กําหนด  

9.ไมควรติดตั้งเสาอากาศโทรทัศนใกลแนวสายไฟฟาแรงสูง เพราะนอกจากจะทําใหรับสัญญาณไดไม
ชัดเจนเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนแลว ยังเกิดอุบัติเหตุถูกไฟฟาแรงสูงดูดในระหวางทําการติดตั้งอีกดวย และใน
วันขางหนาหากเสาอากาศลมลง มาแตะสายไฟฟาแรงสูงดวยลมพาย  ุ หรือดวยเหตุอื่นใด นอกจากเครื่องใชไฟฟา
ของทานจะชํารุดแลวบุคคลภายในบานอาจไดรับอันตราย และยังทําใหมีไฟฟาดับเปนบริเวณกวางอีกดวย  

10. ผูเปนเจาของปายชื่อสถานท่ีประกอบการท่ีติดตั้งตามอาคารและผูดําเนินการติดต้ังปายโฆษณาขนาด
ใหญบนดาดฟาอาคาร หรือริมถนนใกลแนวสายไฟฟาแรงสูง ตองหมั่นดูแล ตรวจสอบความแข็งแรงของฐานและ
โครงเหล็กที่ใชติดต้ังปายโฆษณา  

11.การกอสรางอาคาร บานพักอาศัย และปลูกตนไม  ตองหางจากสายไฟฟาแรงสูงตามระยะที่กําหนด เพื่อ
ปองกันมิใหสัมผัสกับสายหรืออุปกรณไฟฟา  

12.ควรระมัดระวังเครื่องมือกลทุกชนิดท่ีใชงานกอสรางอาคารขนาดใหญ งานปรับปรุงหรือกอสราง
สาธารณูปโภคตาง ๆ เขาใกลสายไฟฟาแรงสูงเกินกวาระยะที่กําหนด 

13.ควรระมัดระวังผาคลุมกันฝุนระหวางทําการกอสราง มิใหปลิวมาสัมผัสสายไฟฟา 

14.ก่ิงไมท่ีแตะสายไฟฟาจะทําใหมีไฟร่ัวลงมาตามก่ิงไม ทําใหอาจไดรับอันตรายจากไฟฟารั่วได จึงตอง
ระมัดระวังคอยดูแลตัดแตงก่ิงไมไมใหเขาใกลสายไฟฟาเกินระยะท่ีกําหนด  

15.เม่ือเกิดเพลิงไหม ผูท่ีจะใชเครื่องมือดับเพลิง ควรมีความรูเกี่ยวกับวิธีการใชเคร่ืองมือดับเพลิงวาเปน
ชนิดท่ีใชดับเพลิง ซึ่งเกิดกับสิ่งท่ีมีกระแสไฟฟาหรือไม และระยะหางเทาใด  

16.ควรติดตั้งปายหรือสัญญาณเตือนภัยแสดงเขตอันตรายจากไฟฟาแรงสูงเสมอ  

17.กอนท่ีจะขุดเจาะ หรือตอกปกวัตถุใดๆ เชน แทงโลหะลงในดิน จะตองแนใจเสียกอนวาไมมีสายไฟฟา
แรงสูงอยูใตพ้ืนดินนั้น มิฉะนั้นทานอาจไดรับอันตรายจากไฟฟาแรงสูงได  
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18. หามยิงนกหรือสัตวท่ีเกาะบนสายไฟฟาแรงสูง เพราะสายจะขาดตกลงมาทําใหผูคนและตัวทานเองได
รับอันตรายจากไฟฟาแรงสูง  

19. หากตองการใหการไฟฟานครหลวงหุมสายไฟฟาแรงสูงในกรณีที่จําเปนตองทํางานใกลสายไฟฟา
ทานสามารถติดตอไดท่ีการไฟฟานครหลวงเขตตาง ๆ  
 
 

ขอควรระวังอันตรายจากสายไฟฟาแรงสูงขาด 

 

1. หลีกเล่ียงการยืนอยูท่ีโคนเสาไฟฟาหรือใตแนวสายไฟฟาแรงสูงในขณะท่ีมีฝนตก ฟาคะนอง 
เพ่ือปองกันอันตรายจากฟาผาและสายไฟฟาแรงสูงขาด 

2. การเลนวาวใกลสายไฟฟาแรงสูง เมื่อวาวติดสายไฟการดึงสายปานจะทําใหสายไฟแกวงเขาหา
กัน และเกิดไฟฟาลัดวงจร ทําใหสายไฟฟาแรงสูงขาดตกลงมาได  

3. ก่ิงไมที่แตะและเสียดสีกับสายไฟฟาแรงสูงนอกจากจะมีไฟฟาว่ิงลงมากับตนไมแลว ยังอาจทํา
ใหมีไฟฟาดับหรือสายไฟฟาแรงสูงขาดตกลงมาได  

4. เมื่อพบวามีสายไฟฟาแรงสูงขาด ใหดําเนินการดังนี้ 

- หลีกเลี่ยงอยาเขาใกลหรือกันคนไมใหเขาใกลสายไฟฟา 

- อยาพยายามจับหรือใชวัสดุเข่ียสายไฟเปนอันขาด ทานอาจไดรับอันตราย 

- โทรศัพทแจงการไฟฟานครหลวงหรือหนวยงานสาธารณภัยที่สะดวกท่ีสุด 

5.ถาสายไฟฟาแรงสูงขาด และพาดอยูกับรถยนตที่ขับหรือจอดอยูมีขอแนะนําดังนี้ 

 - อยาพยายามลงจากรถจนกวาจะแนใจวา ไมมีสายไฟฟาแรงสูงพาดอยูกับรถหรือมีสายไฟฟา
พาดอยูบนพื้นดินที่เปยกอยู 

- ขับรถใหพนจากสายไฟฟาแรงสูงท่ีพาดอยูนั้น ถาสามารถทําได  

6. หากสายไฟฟาแรงสูงขาดตกน้ําใหหลีกเล่ียงใหพนจากบริเวณท่ีมีน้ําใหมากที่สุด แลวแจงการ
ไฟฟานครหลวงพรอมกับกันคนไมใหเขาใกลน้ํา  

7. หากพบวามีเสียงดังคลายเลียงผ้ึงบินบริเวณอุปกรณหรือสายไฟฟาแรงสูงบนเสาไฟฟา ใหรีบ
แจงการไฟฟานครหลวงที่ใกลที่สุด เพื่อดําเนินการแกไข  

<กลับหนาหลัก> <กลับหนาแรก>
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