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1. สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก คืออะไร 
 

สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก (Electric and Magnetic Field: EMFs) จะหมายถึง
เสนสมมุติที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงอาณาเขตและความเขมของเสนแรงที่เกิดขึ้นระหวางวัตถุที่มี
ความแตกตางของศักยไฟฟาหรือแรงดันไฟฟา (เรียกวา   
สนามไฟฟา) และที่เกิดขึ้นโดยรอบวัตถุที่มีกระแสไฟฟา
ไหล  (เรี ยกว า  สนามแม เหล็ก )    ในกรณี กล าวถึ งทั้ ง       
สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กพรอมกันมักจะเรียกรวมวา 
สนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Field: EMF)  หรือ  
คลื่นแม เหล็กไฟฟา    สนามไฟฟาและสนามแม เหล็ก
สามารถเกิดขึ้นได 2 ลักษณะคือ 

1) เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ไดแก  สนามแมเหล็กโลก  คลื่นรังสีจากแสงอาทิตย       
คลื่นฟาผา  คลื่นรังสีแกมมา เปนตน 

2) เกิดขึ้นจากการสรางของมนุษย  แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 
 แบบจงใจ  คือสนามแมเหล็กไฟฟาที่จงใจสรางใหเกิดขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะใชประโยชนโดยตรงจากคลื่น
สนามแมเหล็กไฟฟาที่สรางขึ้นนี้   เชน   ใหสามารถสง     
ไปไดในระยะไกลๆ ดวยการสงสัญญาณของระบบสื่อสาร 
สัญญาณเรดาร   คลื่นโทรศัพท    คลื่นโทรทัศน   และ     

คลื่นวิทยุ   และการใชคลื่นไมโครเวฟในการใหความรอน   เปนตน 
 แบบไมจงใจ คือสนามแมเหล็กไฟฟาที่เกิดจากการใชงาน
อุปกรณ  โดยไมไดมีวัตถุประสงคหลัก ที่จะใชประโยชน 

โดยตรงจากสนามแมเหล็ก
ไฟฟาที่ เกิดขึ้น   เชน  ระบบ 
สงจายกําลังไฟฟา (สายสง 
ไฟฟา) รวมถึงอุปกรณเครื่อง
ใชไฟฟา เปนตน 

โทรศัพทมือถือ 

เรดาร

สายสงไฟฟา 

1

สนามแมเหล็กโลกและปรากฏ-
การณฟาผาเนื่องจากสนามไฟฟา

การไฟฟานครหลวง 

ความรูเบื้องตนที่ควรทราบ
 

 เสนแรงไฟฟา 

ประจุไฟฟาและเสนแรงไฟฟา 

ประจุไฟฟามีทั้งประจุ
บวกและประจุลบ โดยเสน
แรงไฟฟาของประจุบวกจะ
พุงออกและของประจุลบจะ
พุงเขาหา แสดงดังรูปซายมือ 
ในที่ที่ มี เสนแรงไฟฟ าเรา
เรียกวามี สนามไฟฟา 

ทิ ศท างของเส น แรง   
ไฟฟาคือทิศทางของสนาม
ไฟฟาที่จุดนั้นๆ 

 

 เสนแรงแมเหล็ก 
เมื่อนํากระดาษแข็งวางบนแทงแมเหล็ก

โรยเศษผงเหล็กละเอียดบนกระดาษ    แลว
เคาะดวยนิ้วเบาๆ ผงเหล็กจะเรียงตัวตามเสน
แรงแมเหล็กจากขั้ว N ไปขั้ว S อยางสวยงาม
ดังรูปขวามือ   โดยในที่ที่มีเสนแรงแมเหล็ก
เราเรียกวามี สนามแมเหล็ก  

เสนแรงแมเหล็กของแทงแมเหล็ก 

 
เสนแรงแมเหล็กรอบตัวนํา

 

รูปซายมือแสดงเสนแรงแมเหล็กที่เกิดขึ้นรอบ  
ตัวนําที่มีกระแสไฟฟาไหลผาน   ซึ่งมีลักษณะเปนรูป 
วงกลม   โดยเสนแรงแมเหล็กมีทิศทางไปในทิศของ
การขันสกรูเกลียวขวาเมื่อกระแสมีทิศทางพุงเขาและ
จะไปในทิศการขันสกรูเกลียวซายเมื่อกระแสพุงออก 

2 

ตัวนํา 

เสนแรงแมเหล็ก
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1. สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก คืออะไร 
 

สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก (Electric and Magnetic Field: EMFs) จะหมายถึง
เสนสมมุติที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงอาณาเขตและความเขมของเสนแรงที่เกิดขึ้นระหวางวัตถุที่มี
ความแตกตางของศักยไฟฟาหรือแรงดันไฟฟา (เรียกวา   
สนามไฟฟา) และที่เกิดขึ้นโดยรอบวัตถุที่มีกระแสไฟฟา
ไหล  (เรี ยกว า  สนามแม เหล็ก )    ในกรณี กล าวถึ งทั้ ง       
สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กพรอมกันมักจะเรียกรวมวา 
สนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Field: EMF)  หรือ  
คลื่นแม เหล็กไฟฟา    สนามไฟฟาและสนามแม เหล็ก
สามารถเกิดขึ้นได 2 ลักษณะคือ 

1) เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ไดแก  สนามแมเหล็กโลก  คลื่นรังสีจากแสงอาทิตย       
คลื่นฟาผา  คลื่นรังสีแกมมา เปนตน 

2) เกิดขึ้นจากการสรางของมนุษย  แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 
 แบบจงใจ  คือสนามแมเหล็กไฟฟาที่จงใจสรางใหเกิดขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะใชประโยชนโดยตรงจากคลื่น
สนามแมเหล็กไฟฟาที่สรางขึ้นนี้   เชน   ใหสามารถสง     
ไปไดในระยะไกลๆ ดวยการสงสัญญาณของระบบสื่อสาร 
สัญญาณเรดาร   คลื่นโทรศัพท    คลื่นโทรทัศน   และ     

คลื่นวิทยุ   และการใชคลื่นไมโครเวฟในการใหความรอน   เปนตน 
 แบบไมจงใจ คือสนามแมเหล็กไฟฟาที่เกิดจากการใชงาน
อุปกรณ  โดยไมไดมีวัตถุประสงคหลัก ที่จะใชประโยชน 

โดยตรงจากสนามแมเหล็ก
ไฟฟาที่ เกิดขึ้น   เชน  ระบบ 
สงจายกําลังไฟฟา (สายสง 
ไฟฟา) รวมถึงอุปกรณเครื่อง
ใชไฟฟา เปนตน 

โทรศัพทมือถือ 

เรดาร

สายสงไฟฟา 

1

สนามแมเหล็กโลกและปรากฏ-
การณฟาผาเนื่องจากสนามไฟฟา

การไฟฟานครหลวง 

ความรูเบื้องตนที่ควรทราบ
 

 เสนแรงไฟฟา 

ประจุไฟฟาและเสนแรงไฟฟา 

ประจุไฟฟามีทั้งประจุ
บวกและประจุลบ โดยเสน
แรงไฟฟาของประจุบวกจะ
พุงออกและของประจุลบจะ
พุงเขาหา แสดงดังรูปซายมือ 
ในที่ที่ มี เสนแรงไฟฟ าเรา
เรียกวามี สนามไฟฟา 

ทิ ศท างของเส น แรง   
ไฟฟาคือทิศทางของสนาม
ไฟฟาที่จุดนั้นๆ 

 

 เสนแรงแมเหล็ก 
เมื่อนํากระดาษแข็งวางบนแทงแมเหล็ก

โรยเศษผงเหล็กละเอียดบนกระดาษ    แลว
เคาะดวยนิ้วเบาๆ ผงเหล็กจะเรียงตัวตามเสน
แรงแมเหล็กจากขั้ว N ไปขั้ว S อยางสวยงาม
ดังรูปขวามือ   โดยในที่ที่มีเสนแรงแมเหล็ก
เราเรียกวามี สนามแมเหล็ก  

เสนแรงแมเหล็กของแทงแมเหล็ก 

 
เสนแรงแมเหล็กรอบตัวนํา

 

รูปซายมือแสดงเสนแรงแมเหล็กที่เกิดขึ้นรอบ  
ตัวนําที่มีกระแสไฟฟาไหลผาน   ซึ่งมีลักษณะเปนรูป 
วงกลม   โดยเสนแรงแมเหล็กมีทิศทางไปในทิศของ
การขันสกรูเกลียวขวาเมื่อกระแสมีทิศทางพุงเขาและ
จะไปในทิศการขันสกรูเกลียวซายเมื่อกระแสพุงออก 

2 

ตัวนํา 

เสนแรงแมเหล็ก
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สนามแมเหล็กไฟฟายังสามารถแบงออกเปน สนามแม-
เหล็กไฟฟาสถิตที่ไมมีการเปลี่ยนตามเวลา (Static Field หรือ 
DC Field)   ตัวอยางเชน  สนามไฟฟาระหวางกอนเมฆกับ      
พื้นโลก สนามแมเหล็กจากแมเหล็กถาวร  สนามแมเหล็กโลก 
เปนตน   สวนอีกประเภทคือสนามแมเหล็กไฟฟาที่มีการเปลี่ยน
ต าม เว ล า  (Dynamic Field ห รื อ  AC Field)  ตั ว อ ย า ง เช น      
สนามแมเหล็กไฟฟาที่ เกิดจากระบบการสงจายกําลังไฟฟา

กระแสสลับ (50 Hz) และ 
ระบบสื่อสาร เปนตน 

 

สนามแมเหล็กไฟฟา
ที่ เกิดจากระบบการสงจาย
กําลังไฟฟ าเปน เพียงสวน
หนึ่ งของแถบคลื่นความถี่
ขอ งคลื่ น แม เห ล็ กไฟฟ า 
(Electromagnetic Spectrum) 
ซึ่งแถบคลื่นความถี่นี้จะเปนตัวบอกถึงระดับพลังงาน
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Energy หรือ 
Photon Energy) โดยคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูง
จะมีระดับของพลังงานสูง และ คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี
ความถี่ต่ําก็จะมีระดับของพลังงานที่ต่ํา 

 

แถบคลื่ นความถี่ ของคลื่ น แม เหล็กไฟฟ า      
เรียงลําดับความถี่สูงไปสู ต่ํา เปนดังนี้   รังสีคอสมิก  
รังสีแกมมา  รังสีเอ็กซ  แสงอาทิตย  คลื่นความรอน 
คลื่นไมโครเวฟ  คลื่นวิทยุ  และสนามแมเหล็กที่เกิด
จากกระแสไฟฟา  ดังแสดงในรูป 

3

สนามแมเหล็กที่เกิดขึ้น
รอบแทงแมเหล็กถาวร แถบคลื่นความถี่ของ

คลื่นแมเหล็กไฟฟา

สนามไฟฟาระหวาง
กอนเมฆกับพื้นโลก 

การไฟฟานครหลวง 

อยางไรก็ตาม สนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟา   เปนเพียงสวนหนึ่งของแถบ
ความถี่ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความแตกตางกันอยางมากเมื่อเทียบกับรังสีแกมมา        
ซึ่งมีความถี่อยูในยานการแผรังสีคลื่นแม เหล็กไฟฟาที่ทํ าให เกิดไอออน  (Ionization 
Radiation) (1) และสามารถทําลายการยึดเหนี่ยวของโมเลกุลได นั่นหมายความวารังสีแกมมา
และการแผรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ทําใหเกิดไอออนสามารถทําลายสวนตางๆ ของดีเอ็นเอ 
(DNA) และการไดรับรังสีชนิดนี้สามารถนําไปสูโรคมะเร็งได 

คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีแถบคลื่นความถี่ที่ต่ําลงมา  ระดับพลังงานของคลื่นแมเหล็ก-
ไฟฟาก็จะมีคาลดลง  ตัวอยางเชน คลื่นไมโครเวฟ  ซึ่งมีพลังงานไมเพียงพอที่จะทําลาย   
การยึดเหนี่ยวของโมเลกุลได   อยางไรก็ตามการไดรับการแผรังสีของคลื่นไมโครเวฟที่มี  
คาสูงโดยตรงสามารถทําใหเกิดความรอนไดเชนเดียวกับการทําใหอาหารสุกโดยใช             
เตาไมโครเวฟ 

สนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟา มีความถี่อยูบนแถบคลื่นความถี่ของคลื่นแม-
เหล็กไฟฟาในยานความถี่ต่ํามาก (2)   สนามแมเหล็กจากเครื่องใชไฟฟาและสายสงไฟฟานั้น   
มีระดับพลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟานอยมากๆ   ซึ่งไมเพียงพอที่จะทําลายการยึดเหนี่ยว
ของโมเลกุลได 

แตอยางไรก็ดี เซลลรางกายคนเราสามารถตอบสนองกับสนามแมเหล็กไฟฟาที่มี
พลังงานต่ําดวย ในกรณีที่ขนาดของสนามแมเหล็กไฟฟานั้นมีคาสูง  ซึ่งปฏิกิริยาเหลานี้     
จะเปนปฏิกิริยาทางออม (ผลกระทบทางกายภาพ)   โดยยังไมมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา 
ผลกระทบทางออมนี้จะกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 

                                                        
(1)  Ionization Radiation คือ การแผรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ทําใหเกิดการแตกตัวของอะตอมหรือกลุมของ
อะตอมที่มีประจุบวกและลบ โดยขึ้นอยูกับการไดหรือสูญเสียอิเล็กตรอน 
(2)  ยานความถี่ต่ํามาก (Extremely Low Frequency : ELF) มีความถี่อยูในชวง 3 Hz ถึง 3,000 Hz (3 kHz) 
สําหรับประเทศไทยใชความถี่ในการสงกระแสไฟฟาที่ 50 Hz 
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กจากสายสงไฟฟา  
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สนามแมเหล็กไฟฟา
ที่ เกิดจากระบบการสงจาย
กําลังไฟฟ าเปน เพียงสวน
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(Electromagnetic Spectrum) 
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คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีแถบคลื่นความถี่ที่ต่ําลงมา  ระดับพลังงานของคลื่นแมเหล็ก-
ไฟฟาก็จะมีคาลดลง  ตัวอยางเชน คลื่นไมโครเวฟ  ซึ่งมีพลังงานไมเพียงพอที่จะทําลาย   
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พลังงานต่ําดวย ในกรณีที่ขนาดของสนามแมเหล็กไฟฟานั้นมีคาสูง  ซึ่งปฏิกิริยาเหลานี้     
จะเปนปฏิกิริยาทางออม (ผลกระทบทางกายภาพ)   โดยยังไมมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา 
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(1)  Ionization Radiation คือ การแผรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ทําใหเกิดการแตกตัวของอะตอมหรือกลุมของ
อะตอมที่มีประจุบวกและลบ โดยขึ้นอยูกับการไดหรือสูญเสียอิเล็กตรอน 
(2)  ยานความถี่ต่ํามาก (Extremely Low Frequency : ELF) มีความถี่อยูในชวง 3 Hz ถึง 3,000 Hz (3 kHz) 
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กจากสายสงไฟฟา  

2. สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กจากธรรมชาติ 
 

สนามไฟฟาที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ   
บนโลกของเรานี้เปนสนามไฟฟาสถิตที่ไมมี
การเปลี่ ยนตาม เวลา  หรือ  มีค าเกือบคงที่ 
(Static Field หรือ DC Field)   ซึ่งเกิดจากการ
ถายเทและรวมตัวกันของประจุไฟฟ าใน    
กอนเมฆ และสนามไฟฟาบนโลกทําใหเกิด
ปรากฏการณฟาผา   สนามไฟฟาจากธรรมชาติ
บริ เวณใกล พื้นโลกขณะปกติจะมีคาเฉลี่ย      
ต่ํ ากวา  200 โวลตตอ เมตร  (200 V/m)   และ
สนามไฟฟาจากธรรมชาตินี้อาจมีคาสูงถึง 
50,000 V/m ในชวงเกิดปรากฏการณฟาผา 

 
 
สนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

บนโลก หรือ สนามแมเหล็กโลก   เกิดจาก
กระแสไฟฟ าที่ ไหลอยู ในแกนของโลก      
ซึ่งเปนสนามแมเหล็กสถิตมีคาคอนขางคงที่
และไมมีการเปลี่ยนแปลง (DC Field)   เราใช
ประโยชนจากสนามแมเหล็กโลกในการระบุ   
ทิศเหนือ/ทิศใต  โดยเฉลี่ยสนามแมเหล็กโลก 
มีคาประมาณ 500 มิลลิเกาส (500 mG) 

สนามแมเหล็กบนโลกซึ่งเกิดจาก
กระแสไฟฟาที่ไหลในแกนโลก 
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สนามไฟฟาบนโลก
ทําใหเกิดปรากฏการณฟาผา 

การไฟฟานครหลวง 

3. เปรียบเทียบคุณสมบัติระหวางสนามไฟฟาและ         
สนามแมเหล็กจากระบบไฟฟา 

 

สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก 
1) เกิดจากประจุไฟฟา (แรงดันไฟฟา)     
โดยไมจําเปนตองมีกระแสไหล 

 
โคมไฟที่เสียบปลั๊กแลวแตยังไมไดเปด

สวิตช  จะมีแรงดันไฟฟาปรากฏที่สายไฟฟา 
และทําใหมีสนามไฟฟาเกิดขึ้น 

1) เกิดจากกระแสไฟฟาไหลในตัวนํา เชน 
สายไฟฟา 

 
โคมไฟที่เสียบปลั๊กและมีการเปดสวิตช

แลวนั้น  จะมีกระแสไฟฟาไหลในสายไฟฟา 
และทําใหมีสนามแมเหล็กเกิดขึ้นดวย 

2) หนวยที่ใชวัด คือ โวลตตอเมตร      
(Volts per meter: V/m) หรือ กิโลโวลตตอ
เมตร (kilovolts per meter: kV/m) 

1 kV = 1,000 V 

2) หนวยที่ใชวัด คือ เกาส (Gauss: G)     
หรือ เทสลา (Tesla: T) 
1 มิลลิเกาส (mG) = 0.1 ไมโครเทสลา (µT) 
    มิลลิ (m) = 1/1,000 (1 ในพันสวน) 
ไมโคร (µ) = 1/1,000,000 (1 ในลานสวน) 

3) การลดทอนสนามไฟฟา ทําไดงาย โดยใช
วัสดุตัวนําที่มีการตอลงดิน  บังหรือกั้นไว 
เชน รั้วเหล็ก   อาคาร หรือ ตนไม  เปนตน 

3) การลดทอนสนามแมเหล็ก โดยใชวัสดุ
ทั่วไปทําไดยาก ตองใชวัสดุพิเศษที่มี       
คุณสมบัติดูดซับสนามแมเหล็กไดดี เชน 
แผนเหล็กพิเศษที่ใชทําแกนของหมอแปลง
ไฟฟา เปนตน 

4) ระดับของสนามไฟฟาขึ้นอยูกับขนาด
ของแรงดันไฟฟา และจะมีคาลดลงเมื่อระยะ
หางจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น 

4) ระดับของสนามแมเหล็กขึ้นอยูกับขนาด
ของกระแสไฟฟา และจะมีคาลดลงเมื่อระยะ
หางจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น 
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กอนเมฆ และสนามไฟฟาบนโลกทําใหเกิด
ปรากฏการณฟาผา   สนามไฟฟาจากธรรมชาติ
บริ เวณใกล พื้นโลกขณะปกติจะมีคาเฉลี่ย      
ต่ํ ากวา  200 โวลตตอ เมตร  (200 V/m)   และ
สนามไฟฟาจากธรรมชาตินี้อาจมีคาสูงถึง 
50,000 V/m ในชวงเกิดปรากฏการณฟาผา 

 
 
สนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

บนโลก หรือ สนามแมเหล็กโลก   เกิดจาก
กระแสไฟฟ าที่ ไหลอยู ในแกนของโลก      
ซึ่งเปนสนามแมเหล็กสถิตมีคาคอนขางคงที่
และไมมีการเปลี่ยนแปลง (DC Field)   เราใช
ประโยชนจากสนามแมเหล็กโลกในการระบุ   
ทิศเหนือ/ทิศใต  โดยเฉลี่ยสนามแมเหล็กโลก 
มีคาประมาณ 500 มิลลิเกาส (500 mG) 

สนามแมเหล็กบนโลกซึ่งเกิดจาก
กระแสไฟฟาที่ไหลในแกนโลก 
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สนามแมเหล็กจากระบบไฟฟา 

 

สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก 
1) เกิดจากประจุไฟฟา (แรงดันไฟฟา)     
โดยไมจําเปนตองมีกระแสไหล 

 
โคมไฟที่เสียบปลั๊กแลวแตยังไมไดเปด

สวิตช  จะมีแรงดันไฟฟาปรากฏที่สายไฟฟา 
และทําใหมีสนามไฟฟาเกิดขึ้น 

1) เกิดจากกระแสไฟฟาไหลในตัวนํา เชน 
สายไฟฟา 

 
โคมไฟที่เสียบปลั๊กและมีการเปดสวิตช

แลวนั้น  จะมีกระแสไฟฟาไหลในสายไฟฟา 
และทําใหมีสนามแมเหล็กเกิดขึ้นดวย 

2) หนวยที่ใชวัด คือ โวลตตอเมตร      
(Volts per meter: V/m) หรือ กิโลโวลตตอ
เมตร (kilovolts per meter: kV/m) 

1 kV = 1,000 V 

2) หนวยที่ใชวัด คือ เกาส (Gauss: G)     
หรือ เทสลา (Tesla: T) 
1 มิลลิเกาส (mG) = 0.1 ไมโครเทสลา (µT) 
    มิลลิ (m) = 1/1,000 (1 ในพันสวน) 
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3) การลดทอนสนามไฟฟา ทําไดงาย โดยใช
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แผนเหล็กพิเศษที่ใชทําแกนของหมอแปลง
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4) ระดับของสนามไฟฟาขึ้นอยูกับขนาด
ของแรงดันไฟฟา และจะมีคาลดลงเมื่อระยะ
หางจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น 

4) ระดับของสนามแมเหล็กขึ้นอยูกับขนาด
ของกระแสไฟฟา และจะมีคาลดลงเมื่อระยะ
หางจากแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น 
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กจากสายสงไฟฟา  

4.  แรงดันไฟฟาของระบบไฟฟาและสนามแมเหล็ก 
 

ระบบไฟฟาแรงสูงของการไฟฟานครหลวงปจจุบันจายดวยระบบแรงดันไฟฟา
ขนาดตั้งแต 12,000 โวลต  24,000 โวลต   69,000 โวลต และ 115,000 โวลต   เปนสวนใหญ 
และมีการจายดวยระบบ 230,000 โวลต อยูบาง   การเรียกระดับแรงดันไฟฟาของไฟฟา-  
แรงสูงมักจะเรียกเปนหนวยของพันโวลตวา เควี (kV) หรือ กิโลโวลต (kilovolts) เชน 
12,000 โวลต   จะเรียกวา 12 เควี หรือ 12 กิโลโวลต เปนตน 

ขนาดของสนามแมเหล็กนั้นไมสามารถคาดเดาไดจากแรงดันของ
ระบบไฟฟา  กลาวคือ  ไมเสมอไปที่สายสงไฟฟาระบบแรงดัน 69 เควี  
จะสรางสนามแม เหล็กที่มีขนาดสูงกวาระบบแรงดันต่ํ า 220 โวลต        
นั่นเปนเพราะกระแสที่ไหลในสายไฟฟาเปนตัวสรางสนามแมเหล็ก      
ไมใชแรงดันไฟฟา   ขนาดของสนามแมเหล็กจะแปรผันโดยตรงกับขนาด
กระแสไฟฟา   นั่นหมายถึงระดับของสนามแมเหล็กจะมีคาเพิ่มขึ้นตาม  
คากระแสไฟฟาที่ไหลในสายไฟฟา 

 
5. ระดับของสนามแมเหล็กจากระบบสงจายไฟฟา 
 

 

สายสงระบบแรงดัน 
69 และ 115 กิโลโวลต 
(เสาสูง 20 เมตร) 

1 ถึง 100 มิลลิเกาส (mG) 
ใตแนวสาย 

 

สายจําหนายระบบแรงดัน 
12 - 24 กิโลโวลต 
(เสาสูง 12 เมตร) 

1 ถึง 20 มิลลิเกาส (mG) 
ใตแนวสาย 

 

สายแรงต่ําระบบแรงดัน 
220/380 โวลต 
(เสาสูง 8 เมตร) 

1 ถึง 10 มิลลิเกาส (mG) 
ใตแนวสาย 

เครื่องมือวัดคา
สนามแมเหล็ก

7 การไฟฟานครหลวง 

6. แหลงกําเนิดสนามแมเหล็กอื่นๆ 
 

อุปกรณทุกชนิดที่มีกระแสไฟฟาไหลผานก็จะมีสนามแม เหล็กเกิดขึ้นรอบ     
อุปกรณนั้น    โดยขนาดของสนามแมเหล็กจะขึ้นอยู กับกระแสไฟฟาที่ไหลผานและ      
ระยะหางจากเครื่องใชไฟฟา ดังตัวอยางที่แสดงในตาราง 

 

ตาราง ตัวอยางคาสนามแมเหล็กสูงสุดของเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
ระยะหางจากเครื่องใชไฟฟา (เมตร) 0.15 0.30 0.60 1.20 

 
เครื่องเปาผม 700 70 10 1 

 
เครื่องดูดฝุน 700 200 50 10 

 
เครื่องโกนหนวดไฟฟา 600 100 10 1 

 
เตาอบไมโครเวฟ 300 200 30 20 

 
หลอดฟลูออเรสเซนต 100 30 8 4 

 
เครื่องซักผา 100 30 6 - 

 
ตูเย็น 40 20 10 10 

 
พัดลม - 50 6 1 

 
เตารีด 20 3 - - 

หมายเหตุ: คาสนามแมเหล็กวัดในหนวย มิลลิเกาส (mG) 
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ขนาดตั้งแต 12,000 โวลต  24,000 โวลต   69,000 โวลต และ 115,000 โวลต   เปนสวนใหญ 
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(เสาสูง 12 เมตร) 
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1 ถึง 10 มิลลิเกาส (mG) 
ใตแนวสาย 

เครื่องมือวัดคา
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7 การไฟฟานครหลวง 

6. แหลงกําเนิดสนามแมเหล็กอื่นๆ 
 

อุปกรณทุกชนิดที่มีกระแสไฟฟาไหลผานก็จะมีสนามแม เหล็กเกิดขึ้นรอบ     
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ตาราง ตัวอยางคาสนามแมเหล็กสูงสุดของเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
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7. เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราสัมผัสกับสนามไฟฟาและ            
สนามแมเหล็ก 

 

โดยธรรมชาติในรางกายของคนเราจะมีกระแสไฟฟาที่ใชในการดํารงชีวิตและ      
เปนสวนที่สําคัญ  รางกายจะถูกสั่งงานดวยการกระตุนของกระแสไฟฟาผานเสนประสาท 
ทั้งหลายเพื่อใหรางกายทํางานอยางปกติ  ปฏิกริยาทางชีวเคมีสวนใหญจะเกี่ยวของกับ
กระบวนการทางไฟฟาตั้งแตกระบวนการยอยอาหารจนถึงการทํางานของสมอง 

 

ผลกระทบของการสัมผัสสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กจากภายนอกตอรางกาย   
โดยหลักๆ แลวจะขึ้นอยูกับคาความถี่และขนาดของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก          
คาความถี่เรียกงายๆ คือ จํานวนรอบการแกวงของสัญญาณ หรือ จํานวนรอบตอวินาที               
โดยที่  ณ คาความถี่ต่ํา (50 Hz) ซึ่งเปนของระบบสงจายกระแสไฟฟานั้น   สนามไฟฟาและ    
สนามแม เหล็กจะผานรางกายไป    ในขณะที่ระดับความถี่ วิท ยุ   สนามไฟฟ าและ           
สนามแมเหล็กบางสวนจะถูกดูดกลืนผานเขาสูรางกายของคนเราซึ่งตามธรรมชาตินั้นทุกคน
ก็ไดรับผลกระทบดังกลาวจากการสัมผัสแหลงกําเนิดสนามแมเหล็กตามที่กลาวในขางตน 

 

   
 สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก 
 

ในทางทฤษฎีจะพบวาเมื่อเรายืนอยูใตสายสงไฟฟาแรงสูงที่มีการติดตั้งตาม       
มาตรฐานแลว  สนามไฟฟาจะผานรางกายโดยจะมีประจุไฟฟากระจายสะสมบนผิวของ   
รางกายและทําใหมีกระแสไฟฟาไหลผานรางกายลงสูพื้นดิน   ในขณะที่สนามแมเหล็ก     
จะผานรางกายและจะเหนี่ยวนําใหเกิดกระแสไฟฟาไหลวนภายในรางกายตามปกติเหมือนที่
ไดรับจากแหลงกําเนิดสนามแมเหล็กที่อยูในชีวิตประจําวัน 

9 การไฟฟานครหลวง 

8. ผลของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กตอคนและสัตว 
 

ผลกระทบหรืออันตรายจากสนามไฟฟาและสนาม-  
แมเหล็กที่มีตอคนและสัตว    เปนคําถามที่มีการกลาวถึง    
อยูเสมอๆ   โดยเฉพาะผูที่มีบานเรือนหรือที่ทํางานอยูใกลกับ
สายสงไฟฟาแรงสูง   จะมีความวิตกกังวลถึงอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากสิ่งที่มองไมเห็น   ซึ่งในเรื่องนี้ไดมีการศึกษาวิจัย
กันทั่วโลก    แตก็ยังไมมีขอสรุปใดๆ วามีหรือไมมีอันตราย      
แตประการใด  เพราะไมมีหลักฐานหรือขอมูลที่ยืนยันหรือ
พิสูจนไดชัดเจน 

 
9. การไฟฟานครหลวงมีการกําหนดคาสนามไฟฟาและ          
สนามแมเหล็กที่ปลอดภัยไวอยางไร 

 

ปจจุบันการไฟฟานครหลวงไดมีการติดตั้งระบบสงจายกําลังไฟฟาตามมาตรฐาน  
และควบคุมคาสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กที่มีความปลอดภัยใหเปนไปตามที่องคการ
อนามั ยโลก  (World Health Organization: WHO) กํ าหนด    ซึ่ งได ร วมกับหน วยงาน 
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)  ทํ าก าร วิ จั ย
และพัฒนาดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับสนามแมเหล็กไฟฟา   โดยไดกําหนด
ระดับสูงสุดของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กที่เกิดจากระบบไฟฟาความถี่ต่ํา (50 Hz)      
ที่ประชาชนสามารถสัมผัสไดอยางปลอดภัยไว ดังแสดงในตาราง 
 

ตาราง คาขีดจํากัดสูงสุดของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 50 Hz 
สถานที่ 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 
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ทั้งหลายเพื่อใหรางกายทํางานอยางปกติ  ปฏิกริยาทางชีวเคมีสวนใหญจะเกี่ยวของกับ
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ผลกระทบของการสัมผัสสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กจากภายนอกตอรางกาย   
โดยหลักๆ แลวจะขึ้นอยูกับคาความถี่และขนาดของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก          
คาความถี่เรียกงายๆ คือ จํานวนรอบการแกวงของสัญญาณ หรือ จํานวนรอบตอวินาที               
โดยที่  ณ คาความถี่ต่ํา (50 Hz) ซึ่งเปนของระบบสงจายกระแสไฟฟานั้น   สนามไฟฟาและ    
สนามแม เหล็กจะผานรางกายไป    ในขณะที่ระดับความถี่ วิท ยุ   สนามไฟฟ าและ           
สนามแมเหล็กบางสวนจะถูกดูดกลืนผานเขาสูรางกายของคนเราซึ่งตามธรรมชาตินั้นทุกคน
ก็ไดรับผลกระทบดังกลาวจากการสัมผัสแหลงกําเนิดสนามแมเหล็กตามที่กลาวในขางตน 

 

   
 สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก 
 

ในทางทฤษฎีจะพบวาเมื่อเรายืนอยูใตสายสงไฟฟาแรงสูงที่มีการติดตั้งตาม       
มาตรฐานแลว  สนามไฟฟาจะผานรางกายโดยจะมีประจุไฟฟากระจายสะสมบนผิวของ   
รางกายและทําใหมีกระแสไฟฟาไหลผานรางกายลงสูพื้นดิน   ในขณะที่สนามแมเหล็ก     
จะผานรางกายและจะเหนี่ยวนําใหเกิดกระแสไฟฟาไหลวนภายในรางกายตามปกติเหมือนที่
ไดรับจากแหลงกําเนิดสนามแมเหล็กที่อยูในชีวิตประจําวัน 

9 การไฟฟานครหลวง 

8. ผลของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กตอคนและสัตว 
 

ผลกระทบหรืออันตรายจากสนามไฟฟาและสนาม-  
แมเหล็กที่มีตอคนและสัตว    เปนคําถามที่มีการกลาวถึง    
อยูเสมอๆ   โดยเฉพาะผูที่มีบานเรือนหรือที่ทํางานอยูใกลกับ
สายสงไฟฟาแรงสูง   จะมีความวิตกกังวลถึงอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากสิ่งที่มองไมเห็น   ซึ่งในเรื่องนี้ไดมีการศึกษาวิจัย
กันทั่วโลก    แตก็ยังไมมีขอสรุปใดๆ วามีหรือไมมีอันตราย      
แตประการใด  เพราะไมมีหลักฐานหรือขอมูลที่ยืนยันหรือ
พิสูจนไดชัดเจน 

 
9. การไฟฟานครหลวงมีการกําหนดคาสนามไฟฟาและ          
สนามแมเหล็กที่ปลอดภัยไวอยางไร 

 

ปจจุบันการไฟฟานครหลวงไดมีการติดตั้งระบบสงจายกําลังไฟฟาตามมาตรฐาน  
และควบคุมคาสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กที่มีความปลอดภัยใหเปนไปตามที่องคการ
อนามั ยโลก  (World Health Organization: WHO) กํ าหนด    ซึ่ งได ร วมกับหน วยงาน 
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)  ทํ าก าร วิ จั ย
และพัฒนาดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับสนามแมเหล็กไฟฟา   โดยไดกําหนด
ระดับสูงสุดของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กที่เกิดจากระบบไฟฟาความถี่ต่ํา (50 Hz)      
ที่ประชาชนสามารถสัมผัสไดอยางปลอดภัยไว ดังแสดงในตาราง 
 

ตาราง คาขีดจํากัดสูงสุดของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 50 Hz 
สถานที่ 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 
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กจากสายสงไฟฟา  

10. ผลของสนามแมเหล็กตอการทํางานของอุปกรณ 
 

ผลกระทบของสนามแมเหล็กมักจะเกิดขึ้นกับอุปกรณที่มีการทํางานเกี่ยวของกับ
สนามแมเหล็ก  โดยเฉพาะกับอุปกรณที่มีความออนไหวตอสนามแมเหล็ก  ระดับของ  
สนามแมเหล็กที่มีผลกระทบจะขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณ ตัวอยางเชน  จอคอมพิวเตอร
ชนิดหลอดภาพ CRT  เมื่อไดรับสนามแมเหล็กจากภายนอกเกินกวา 10 mG ขึ้นไป  อาจจะ
ทําใหภาพบนจอสั่นพลิ้วหรือ บัตรที่มีการบันทึกขอมูลลงบนแถบแมเหล็ก เชน บัตร เอทีเอ็ม     

เมื่อไดรับสนามแมเหล็กเกินกวา 100,000 mG จะทําใหขอมูลบนแถบแมเหล็กมีผลกระทบ
จนบัตรใชงานไมได 
 

11. ทําไมสนามแมเหล็กจึงรบกวนการทํางานบนจอ
คอมพิวเตอร 

 

เสนที่เปนคลื่นและภาพที่สั่นพลิ้วบนจอคอมพิวเตอรนั้นเปนอาการที่สนามแมเหล็ก
ของหลอดภาพถูกรบกวนจากสนามแมเหล็กภายนอก    สนามแมเหล็กสามารถเกิดขึ้นได
ตลอดเวลาเมื่ อมีกระแสไฟฟ าไหลผาน
เครื่องใชไฟฟ าหรือสายไฟฟ า    ดังนั้ น
สนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นจากเครื่องใชไฟฟา
และการสงจายไฟฟา   รวมถึงระบบไฟฟา
ภายในอาคารลวนเปนแหลงกําเนิดสนาม-
แมเหล็กที่สามารถทําใหเกิดอาการสั่นพลิ้ว
ของภาพบนจอคอมพิวเตอรชนิดหลอดภาพ 
CRT ไดทั้งสิ้น 

โดยทั่วไปสนามแมเหล็กจะตองมีคา
มากกวา 10 mG  จึงจะทําใหเกิดการสั่นพลิ้ว
ของภาพบนจอคอมพิวเตอร   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของจอภาพ   โดยจอภาพขนาดใหญ     
(วัดเสนทแยงมุมของจอภาพหนวยเปนนิ้ว)  จะมีความออนไหวตอสนามแมเหล็กมากกวา 
จอภาพขนาดเล็ก  นั่นหมายถึงจอภาพขนาดใหญจะถูกรบกวนไดงายกวา 

อาการสั่นพลิ้วบนจอคอมพิวเตอรซึ่งเกิดจากพัดลม
ไฟฟาที่ยกเขามาใกลจอ (ตัวอยางกรณีรุนแรงที่สุด)

11 การไฟฟานครหลวง 

ตัวอยางการสั่นพลิ้วของภาพบนจอคอมพิวเตอร 
ชนิดหลอดภาพ CRT ซึ่งเกิดจากเตาอบ 

ไมโครเวฟที่วางอยูอีกดานของผนัง   ในกรณีนี้ 
เมื่อยายจอคอมพิวเตอรออกหางจากแหลงกําเนิด 
ประมาณ 2 ฟุต ก็สามารถแกไขอาการสั่นพลิ้วได 
เนื่องจากสนามแมเหล็กมีการลดลงอยางรวดเร็ว 

เมื่ออยูหางจากแหลงกําเนิดมากขึ้น 

12. หากภาพบนจอคอมพิวเตอรมีอาการสั่นพลิ้ว              
จะแกไขอยางไร 

 

กอนอื่นตองพยายามหาแหลงกําเนิดหรือตัวสรางสนามแม เหล็กที่ทํ าให เกิด          
การสั่นพลิ้ว   โดยการปดไฟแสงสวางและเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ทีละอยางและใหสังเกต
อาการสั่นพลิ้วที่เปลี่ยนไป   ในกรณีที่เปนตัวสรางสนามแมเหล็กเมื่อปดแลวอาการสั่นพลิ้ว
จะลดลง 

เมื่อหาแหลงกําเนิดสนามแมเหล็กที่ทําใหเกิดการสั่นพลิ้วไดแลว   วิธีการแกไข  
อยางแรกคือ   ใหพยายามยายจอคอมพิวเตอรหรือแหลงกําเนิดสนามแมเหล็กอยางใด    
อยางหนึ่งใหหางจากกันจนกวาอาการสั่นพลิ้วจะหมดไป   ซึ่งในบางกรณีสามารถแกไข
อาการสั่นพลิ้วไดโดยงายดวยการเปลี่ยนทิศทางการวางจอภาพ (หมุนจอภาพ) 
 
หมายเหตุ: การแกไขที่แหลงกําเนิดอื่นๆ ที่อาจ
จะเปนอันตรายและไมอาจดําเนินการได    
ดวยตนเอง เชน สายไฟฟา  หมอแปลงไฟฟา 
หรือ การติดตั้งและการเดินสายที่ไมถูกตอง  
ควรแจงใหชางไฟฟาหรือการไฟฟาในเขต  
พื้นที่เขามาตรวจสอบและดําเนินการปรับปรุง
แกไข 

 
ถาแหลงกําเนิดสนามแมเหล็กเกิดจาก

ระบบแสงสวาง   ซึ่งสวนมากมักจะมาจาก   
บัลลาสตชนิดขดลวดแกนเหล็ก   ในกรณีนี้
การเปลี่ยนบัลลาสตจากชนิดขดลวดแกนเหล็ก
เปนบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสสามารถลดสนาม-
แมเหล็กที่เกิดขึ้นและชวยแกไขอาการสั่นพลิ้ว
ของภาพบนจอได 
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กจากสายสงไฟฟา  

10. ผลของสนามแมเหล็กตอการทํางานของอุปกรณ 
 

ผลกระทบของสนามแมเหล็กมักจะเกิดขึ้นกับอุปกรณที่มีการทํางานเกี่ยวของกับ
สนามแมเหล็ก  โดยเฉพาะกับอุปกรณที่มีความออนไหวตอสนามแมเหล็ก  ระดับของ  
สนามแมเหล็กที่มีผลกระทบจะขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณ ตัวอยางเชน  จอคอมพิวเตอร
ชนิดหลอดภาพ CRT  เมื่อไดรับสนามแมเหล็กจากภายนอกเกินกวา 10 mG ขึ้นไป  อาจจะ
ทําใหภาพบนจอสั่นพลิ้วหรือ บัตรที่มีการบันทึกขอมูลลงบนแถบแมเหล็ก เชน บัตร เอทีเอ็ม     

เมื่อไดรับสนามแมเหล็กเกินกวา 100,000 mG จะทําใหขอมูลบนแถบแมเหล็กมีผลกระทบ
จนบัตรใชงานไมได 
 

11. ทําไมสนามแมเหล็กจึงรบกวนการทํางานบนจอ
คอมพิวเตอร 

 

เสนที่เปนคลื่นและภาพที่สั่นพลิ้วบนจอคอมพิวเตอรนั้นเปนอาการที่สนามแมเหล็ก
ของหลอดภาพถูกรบกวนจากสนามแมเหล็กภายนอก    สนามแมเหล็กสามารถเกิดขึ้นได
ตลอดเวลาเมื่ อมีกระแสไฟฟ าไหลผาน
เครื่องใชไฟฟ าหรือสายไฟฟ า    ดังนั้ น
สนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นจากเครื่องใชไฟฟา
และการสงจายไฟฟา   รวมถึงระบบไฟฟา
ภายในอาคารลวนเปนแหลงกําเนิดสนาม-
แมเหล็กที่สามารถทําใหเกิดอาการสั่นพลิ้ว
ของภาพบนจอคอมพิวเตอรชนิดหลอดภาพ 
CRT ไดทั้งสิ้น 

โดยทั่วไปสนามแมเหล็กจะตองมีคา
มากกวา 10 mG  จึงจะทําใหเกิดการสั่นพลิ้ว
ของภาพบนจอคอมพิวเตอร   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของจอภาพ   โดยจอภาพขนาดใหญ     
(วัดเสนทแยงมุมของจอภาพหนวยเปนนิ้ว)  จะมีความออนไหวตอสนามแมเหล็กมากกวา 
จอภาพขนาดเล็ก  นั่นหมายถึงจอภาพขนาดใหญจะถูกรบกวนไดงายกวา 

อาการสั่นพลิ้วบนจอคอมพิวเตอรซึ่งเกิดจากพัดลม
ไฟฟาที่ยกเขามาใกลจอ (ตัวอยางกรณีรุนแรงที่สุด)

11 การไฟฟานครหลวง 

ตัวอยางการสั่นพลิ้วของภาพบนจอคอมพิวเตอร 
ชนิดหลอดภาพ CRT ซึ่งเกิดจากเตาอบ 

ไมโครเวฟที่วางอยูอีกดานของผนัง   ในกรณีนี้ 
เมื่อยายจอคอมพิวเตอรออกหางจากแหลงกําเนิด 
ประมาณ 2 ฟุต ก็สามารถแกไขอาการสั่นพลิ้วได 
เนื่องจากสนามแมเหล็กมีการลดลงอยางรวดเร็ว 

เมื่ออยูหางจากแหลงกําเนิดมากขึ้น 

12. หากภาพบนจอคอมพิวเตอรมีอาการสั่นพลิ้ว              
จะแกไขอยางไร 

 

กอนอื่นตองพยายามหาแหลงกําเนิดหรือตัวสรางสนามแม เหล็กที่ทํ าให เกิด          
การสั่นพลิ้ว   โดยการปดไฟแสงสวางและเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ทีละอยางและใหสังเกต
อาการสั่นพลิ้วที่เปลี่ยนไป   ในกรณีที่เปนตัวสรางสนามแมเหล็กเมื่อปดแลวอาการสั่นพลิ้ว
จะลดลง 

เมื่อหาแหลงกําเนิดสนามแมเหล็กที่ทําใหเกิดการสั่นพลิ้วไดแลว   วิธีการแกไข  
อยางแรกคือ   ใหพยายามยายจอคอมพิวเตอรหรือแหลงกําเนิดสนามแมเหล็กอยางใด    
อยางหนึ่งใหหางจากกันจนกวาอาการสั่นพลิ้วจะหมดไป   ซึ่งในบางกรณีสามารถแกไข
อาการสั่นพลิ้วไดโดยงายดวยการเปลี่ยนทิศทางการวางจอภาพ (หมุนจอภาพ) 
 
หมายเหตุ: การแกไขที่แหลงกําเนิดอื่นๆ ที่อาจ
จะเปนอันตรายและไมอาจดําเนินการได    
ดวยตนเอง เชน สายไฟฟา  หมอแปลงไฟฟา 
หรือ การติดตั้งและการเดินสายที่ไมถูกตอง  
ควรแจงใหชางไฟฟาหรือการไฟฟาในเขต  
พื้นที่เขามาตรวจสอบและดําเนินการปรับปรุง
แกไข 
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12 



ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กจากสายสงไฟฟา  

สิ่งที่จะตองตรวจสอบ
 ตองมั่นใจวาคอมพิวเตอรและ

จอคอมพิวเตอรนั้นวางอยูใน
พื้นที่ที่เหมาะสม และหางจาก
เครื่ อ งใช ไฟฟ าขนาดใหญ 
แผงสวิตชควบคุมการจายไฟ 
และ หมอแปลงไฟฟา 

 คนหาแหลงกํ าเนิ ดหรือ ตัว
สรางสนามแมเหล็ก  โดยการ
ปดไฟแสงสวางและเครื่องใช
ไฟฟาที่สงสัยทีละเครื่องหรือ
ใชเครื่องวัดสนามแมเหล็ก 

 ยายจอคอมพิวเตอรหรือแหลง
กําเนิดของสนามแมเหล็กให
อยูหางกัน 

 เป ลี่ ยน ค วาม ถี่ ก ารส แกน 
ในแนวตั้งของจอภาพ โดยเขา
ไปปรับที่  Display Properties
(Monitor Setting) 

 ตรวจสอบการเดินสายภายใน
และภายนอกอาคาร  ซึ่งควร
ใหชางไฟฟาหรือการไฟฟา
เปนผูดําเนินการ

ในกรณีที่จอภาพและแหลงกําเนิดสนามแมเหล็กไมสามารถเคลื่อนยายตําแหนง   
การวางได  การปรับความถี่การสแกนหรือการกวาดภาพในแนวตั้ง (Refresh rate) ใหมีคา  
สูงกวา 50 Hz มากๆ   เปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถ 
แกไขอาการสั่นพลิ้วของภาพบนจอได   เชน   
ปรับเปน 75 Hz หรือ 85 Hz ความถี่ในการสแกน
นี้สามารถเข าไปปรับ เปลี่ยนไดโดยเข าไปที่ 
Display Properties เลือกเมนู  Setting คลิกที่ ปุ ม 
Advanced เลือกเมนู Monitor แลวเลือกคาความถี่
ในการสแกนที่ ตองการในสวนของ  Monitor 
Setting (สําหรับ Microsoft Window)   ในบางครั้ง   
การปรับความถี่ในการสแกนก็ไมสามารถแกไข
อาการสั่นพลิ้วของภาพบนจอไดเนื่องจากสนาม-
แมเหล็กอาจมีคาสูงมากในบริเวณนั้น 

 
หมายเหตุ: การปรับความถี่ในการสแกนควร
กระทําโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 
กรณีที่ตรวจพบวาแหลงกําเนิดหรือตัว

สรางสนามแมเหล็กรบกวนมาจากสายตัวนําของ
การไฟฟาหรืออุปกรณของการไฟฟาหรือมาจาก
อาคารขางเคียง  ใหปรึกษาหรือแจงการไฟฟาใน
เขตพื้นที่เพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป 

13 การไฟฟานครหลวง 

ภาพถายตัวอยางกลองชีลด (ของตางประเทศ)
สําหรับครอบจอคอมพิวเตอร 

มาตรการสุดทายในการแกไขอาการ
สั่นพลิ้วของภาพบนจอคอมพิวเตอร คือ การ
กําบังหรือชีลด (Shield) จอคอมพิวเตอรหรือ
บริเวณพื้นที่ใชงานดวยวัสดุชีลด   ซึ่งเปน
โลหะผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษในการกําบัง
สนามแมเหล็กเชน แผนเหล็กที่ใชทําแกน
ของหมอแปลงไฟฟากําลัง เปนตน   การใช
วัสดุชีลดสามารถลดทอนหรือปองกันการ 
รบกวนจากสนามแมเหล็กได 

 
 

 
13. การหลีกเลี่ยงการรบกวนของสนามแมเหล็กบนจอ

คอมพิวเตอรจากระบบสงจายไฟฟา 
 

ควรหลีกเลี่ยงการใชงานคอมพิวเตอรใกลแนวสายไฟฟาของการไฟฟา หรือ ควร   
ใชงานหางจากแนวสายของการไฟฟาเปนระยะประมาณ 5 ถึง 15 เมตร   ขึ้นอยูกับชนิดและ
ประเภทของสายไฟฟา 

หากมีความจําเปนหรือหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองใชงาน
คอมพิวเตอรในบริเวณที่มีสนามแมเหล็กรบกวน  ควรเลือกใช
จอคอมพิวเตอรที่เปนจอภาพชนิด LCD แทนจอชนิดหลอดภาพ 
CRT เนื่องจากสนามแมเหล็กไมมีผลกระทบตอการทํางานของ
จอภาพชนิดนี้ 

ตัวอยางจอคอมพิวเตอร 
ชนิด LCD 

14 
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จอภาพชนิดนี้ 

ตัวอยางจอคอมพิวเตอร 
ชนิด LCD 

14 



ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กจากสายสงไฟฟา  

14. การบริการตรวจสอบและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ         
สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 

 

การไฟฟานครหลวงยินดีใหบริการตรวจสอบ  วิเคราะห  และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
ปญหาสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กกับผูใชไฟฟาทุกทาน   หากผูใชไฟฟามีขอสงสัย   
หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตอที่   ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา      
การไฟฟานครหลวง (Call Center) 1130   หรือ ฝายวิจัยและพัฒนา การไฟฟานครหลวง     
0-2348-5555   หรือ การไฟฟานครหลวงเขตที่อยูใกลสถานที่ใชไฟฟาของทาน ดังนี้ 

 
การไฟฟานครหลวง

เขต 
อักษร 

/รหัสเครื่องวัด 
ขอใชบริการไฟฟา 

07.30-15.00 น. 
แจงไฟฟาขัดของ 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

วัดเลียบ A  B  C  D  E  F  G  H  I 
01  02  03  04  05  06  07  08 

K  L  M  V  J  G 
09  10  11  39  69  75 

0-2220-5226 0-2220-5211 

คลองเตย N  O  P  R  S  T  U  Y 
12  13  14  15  16  17  18  24 

KT  AY  LJ 
25  32  38 

0-2348-5226 0-2348-5211 

บางกะป SN  BK  AK  BC  PK 
23  26  33  27  35 

0-2725-5226 0-2725-5211 

สมุทรปราการ KD  BB  PM 
37  44  55 

0-2791-5226 0-2791-5211 

มีนบุรี น  ศ  ฟ 
62  63  67 

0-2907-5226 0-2907-5211 

บางพลี BP  BK  ฮ  BB 
34  35  64  44 

0-2769-5226 0-2769-5211 

15 การไฟฟานครหลวง 

 
การไฟฟานครหลวง

เขต 
อักษร 

/รหัสเครื่องวัด 
ขอใชบริการไฟฟา 

07.30-15.00 น. 
แจงไฟฟาขัดของ 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

สามเสน ง  ค  จ  ฉ  ช  ซ  ญ 
71  73  74  76  81  82  83 

ร  ย  ว  ส  ด 
84  86  87  88  92 

0-2242-5226 0-2242-5211 

ธนบุรี W1  WB  WA 
19  31  70 

0-2878-5226 0-2878-5211 

บางใหญ ฝ  พ  ข 
80  93  94 

0-2832-5226 0-2832-5211 

ราษฎรบูรณะ WP 
30 

0-2877-5226 0-2877-52113 

บางขุนเทียน BT  BS  BN 
57  58  59 

0-2841-5226 0-2841-5211 

ยานนาวา W2  X  Z 
20  21  22 

0-2611-5226 0-2611-5211 

นนทบุรี อ  ก 
79  85 

0-2902-5226 0-2902-5211 

บางเขน ม  ต 
77  78 

0-2792-5226 0-2792-5211 

ลาดพราว ษ 
68 

0-2725-5397 0-2725-5336 

ลาดกระบัง ท  ผ 
65  66 

0-2907-5397 0-2907-5336 

ประเวศ PK  BC  BP 
35  27  34 

0-2769-5397 0-2769-5336 

บางบัวทอง ป  ฝ  ก  BL 
72  80  85  60 

0-2832-5397 0-2832-5336 

16 
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07.30-15.00 น. 
แจงไฟฟาขัดของ 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

สามเสน ง  ค  จ  ฉ  ช  ซ  ญ 
71  73  74  76  81  82  83 

ร  ย  ว  ส  ด 
84  86  87  88  92 

0-2242-5226 0-2242-5211 

ธนบุรี W1  WB  WA 
19  31  70 

0-2878-5226 0-2878-5211 

บางใหญ ฝ  พ  ข 
80  93  94 

0-2832-5226 0-2832-5211 

ราษฎรบูรณะ WP 
30 

0-2877-5226 0-2877-52113 

บางขุนเทียน BT  BS  BN 
57  58  59 

0-2841-5226 0-2841-5211 

ยานนาวา W2  X  Z 
20  21  22 

0-2611-5226 0-2611-5211 

นนทบุรี อ  ก 
79  85 

0-2902-5226 0-2902-5211 

บางเขน ม  ต 
77  78 

0-2792-5226 0-2792-5211 

ลาดพราว ษ 
68 

0-2725-5397 0-2725-5336 

ลาดกระบัง ท  ผ 
65  66 

0-2907-5397 0-2907-5336 

ประเวศ PK  BC  BP 
35  27  34 

0-2769-5397 0-2769-5336 

บางบัวทอง ป  ฝ  ก  BL 
72  80  85  60 

0-2832-5397 0-2832-5336 

16 



ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กจากสายสงไฟฟา     การไฟฟานครหลวง 

 

 

จัดทําโดย 
 

ฝายประชาสัมพันธ  โทร. 0-2256-3364 
ฝายวิจัยและพัฒนา  โทร. 0-2348-5555 




