
สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร

คูมือการทดสอบ

อภิรักษ สุขเกษม

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

คูมือเรียน-สอบ/อาชีวศึกษา-ชางไฟฟา

หนังสือ คูมือการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร เลมนี้ จัดทําขึ้น
เพื	อใชเปนแนวทางใหกับแรงงานหรือชางที่ประกอบอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ซึ่งจะตองผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 โดยเขารับการทดสอบภาคความรู (ภาคทฤษฎี) และภาค
ความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) แลวจึงเขาสูกระบวนการประเมินความรูความสามารถ เพื	อใหมีใบรับรองความรูความสามารถ 
(License) หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพที่ถูกตองตามกฎหมาย ทั้งยังเปนการสงเสริมใหผูประกอบอาชีพไดรับคาตอบแทน 
หรือคาจางตามมาตรฐานฝมือ เปนการเตรียมความพรอมแรงงานกอนเขาสูสถานประกอบการ เนื้อหาภายในเลมแบง
ออกเปน 5 สวน เริ่มจาก บทนํา ความรูเกี่ยวกับชางไฟฟาภายในอาคาร ตัวอยางแบบทดสอบภาคความรูและภาคความ
สามารถ การขอรับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ และการขอรับประเมินความรูความสามารถ

ประวัติผูเขียน  อภิรักษ  สุขเกษม
ประวัติการศึกษา
● ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟากําลัง) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
● ประกาศนยีบตัรครเูทคนคิชัน้สงู (ไฟฟากําลัง) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
● ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ประวัติการทํางาน
● ปจจุบัน ครูชํานาญการพิเศษ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
● ทําหนาที่รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางานทะเบียน

หัวหนางานครูที่ปรึกษา หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
● คณะอนุกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาไฟฟากําลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสายระดับชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
● วิทยากรหลักสูตร “ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร” สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
● ผานการอบรมหลักสูตร “ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 และระดับ 2

สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
● ผานการอบรมหลักสูตร “การเปนผูประเมิน” สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ผลงานทางวิชาการ : หนังสือวิชา หมอแปลงไฟฟา และ มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 

เกียรติประวัติ
● หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2556 จากคุรุสภา
● ครูดีไมมีอบายมุข ประจําป 2558 จากสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ 
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หนังสือ คูมือการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร เลมนี้ จัดทําขึ้น
เพื	อใชเปนแนวทางใหกับแรงงานหรือชางที่ประกอบอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ซึ่งจะตองผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 โดยเขารับการทดสอบภาคความรู (ภาคทฤษฎี) และภาค
ความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) แลวจึงเขาสูกระบวนการประเมินความรูความสามารถ เพื	อใหมีใบรับรองความรูความสามารถ 
(License) หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพที่ถูกตองตามกฎหมาย ทั้งยังเปนการสงเสริมใหผูประกอบอาชีพไดรับคาตอบแทน 
หรือคาจางตามมาตรฐานฝมือ เปนการเตรียมความพรอมแรงงานกอนเขาสูสถานประกอบการ เน้ือหาภายในเลมแบง
ออกเปน 5 สวน เริ่มจาก บทนํา ความรูเกี่ยวกับชางไฟฟาภายในอาคาร ตัวอยางแบบทดสอบภาคความรูและภาคความ
สามารถ การขอรับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ และการขอรับประเมินความรูความสามารถ

ประวัติผูเขียน  อภิรักษ  สุขเกษม
ประวัติการศึกษา
● ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟากําลัง) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
● ประกาศนยีบตัรครเูทคนคิชัน้สงู (ไฟฟากําลัง) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
● ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ประวัติการทํางาน
● ปจจุบัน ครูชํานาญการพิเศษ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
● ทําหนาที่รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางานทะเบียน

หัวหนางานครูที่ปรึกษา หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
● คณะอนุกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาไฟฟากําลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสายระดับชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
● วิทยากรหลักสูตร “ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร” สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
● ผานการอบรมหลักสูตร “ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 และระดับ 2

สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
● ผานการอบรมหลักสูตร “การเปนผูประเมิน” สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ผลงานทางวิชาการ : หนังสือวิชา หมอแปลงไฟฟา และ มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 

เกียรติประวัติ
● หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2556 จากคุรุสภา
● ครูดีไมมีอบายมุข ประจําป 2558 จากสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ 
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คนหาหนังสือที่ตองการ (รวม e-book และสินคาที่นาสนใจ) ไดเร็ว ทันใจ
● บน PC และ Notebook ท่ี www.se-ed.com
● สำหรับ SmartPhone และ Tablet ทุกย่ีหอ ท่ี http://m.se-ed.com (ผาน browser เขาอินเทอรเน็ตแลวทำ

Bookmark บนจอ Home จะใชงานไดเหมือน App ทุกประการ) หรือติดต้ัง SE-ED Application ไดจาก Play Store
บน Android หรือจาก App Store บน iOS

สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร

คูมือการทดสอบ

อภิรักษ สุขเกษม

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ



 z ในกรณีที่ ตองการ ซื้อ เปน จ�านวน มาก เพื่อ ใช ใน การ สอน การ ฝกอบรม การ สงเสริมการ ขาย หรือ เปน ของ

ขวัญ พิเศษ เปนตน กรุณา ติดตอสอบถาม ราคา พิเศษ ไดที่ ฝาย ขาย บริษัท ซี เอ็ด ย ูเค ชั่น  จ�ากัด (มหาชน) 
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โทรศัพท 0-2826-8222  โทรสาร 0-2826-8356-9

 z หาก มี ค�า แนะน�า หรือ ติชม สามารถ ติดตอ ไดที่ comment@se–ed.com
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ค�ำน�ำ

สาขาอาชพีชางไฟฟ้าภายในอาคาร เปนสาขาอาชพีอนัดบัแรกทีก่รมพฒันาฝีมอืแรงงาน

ประกาศบังคับใชกฎหมายที่วาดวยผูที่จะปฏิบัติงานเดินสายไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณใน

ระบบไฟฟ้า จะตองผานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหงชาติ และผานการประเมิน

รับรองความรูความสามารถหรือมีใบอนุญาตใหประกอบอาชีพ (License) ในสาขาอาชีพ 

ดงักลาว เพราะสาขาชางไฟฟ้าภายในอาคารหากผูปฏบิตังิานมคีวามรูและทกัษะไมเพยีงพอ

อาจกอใหเกิดอันตราย สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินในวงกวาง

ดังน้ันการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหงชาต ิสาขาชางไฟฟ้าภายในอาคาร และ

การประเมนิรบัรองความรูความสามารถ เปนวธิกีารที่ใช ในการทดสอบความรูความสามารถ 

และทศันคตขิองผูเขารับการทดสอบ หรืออกีนยัหน่ึงเปนกระบวนการทีส่รางองคความรูและ

ทักษะทางดานอาชีพใหกับผูเขารับการทดสอบหรือแรงงานกอนเขาไปสูสถานประกอบการ

ผูเขยีนหวงัเปนอยางยิง่วา คูมอืการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหงชาต ิสาขา

อาชพีชางไฟฟ้าภายในอาคาร เลมนี ้จะชวยใหผูอาน ผูทีส่นใจ แรงงาน และผูประกอบการ 

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวของไดน�าไปใช ใหเกิดประโยชน และเปนแนวทางชวยสงเสริม

ใหผูประกอบอาชีพไดรับคาจางตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเปนผูประกอบอาชีพที่

ถูกตองตามกฎหมาย หากมีสิ่งใดท่ีผูอานจะพึงเสนอแนะ ผูเขียนขอนอมรับค�าติชมเพื่อ 

น�าไปปรับปรุงแกไขดวยความเคารพ

                                          อภิรักษ์ สุขเกษม
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2.1  ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

2.1.1 ไฟฟ้าท�าอันตรายแก่ร่างกายมนุษย์ ได้อย่างไร

ผู้ที่ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า เกิดจากอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบังเอิญไป

สัมผัสหรือเป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว (Leakage Current) ในขณะที่ร่างกาย

ส่วนอ่ืนสัมผสัอยูกั่บพ้ืนดนิทีช่ืน้ ซึง่ท�าให้กระแสไฟฟ้า (Current) สามารถไหลผ่านร่างกายลง

สู่ดินครบวงจร ดังแสดงในรูปที่ 2.1 (ก) ท�าให้เกิดอันตราย ซึ่งเวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถ

ท�าให้ร่างกายพิการหรือเสียชีวิตได้ ผลของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

ปัจจัยที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อความรุนแรงของการถูกไฟฟ้าไฟดูดคือ เส้นทางที่

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายบริเวณอวัยวะที่ส�าคัญ เช่น บริเวณศีรษะ หัวใจ หรือทรวงอก 

อันตรายที่ได้รับจะมีมากกว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านส่วนอื่นของร่างกาย และถ้าร่างกายถูก

กระแสไฟฟ้าเป็นบริเวณกว้างก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตมากขึ้น

ความรูเ้กีย่วกบัช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร

2
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จุดสัมผัส

เต้ารับ

NL

กระแสไฟฟ้ารั่วไหลผ่านจุดสัมผัสของร่างกายกระแสไฟฟ้ารั่วไหลผ่านลงดิน

  (ก) กระแสไฟฟ้ารั่วไหลผ่านร่างกายลงสู่ดิน              (ข) กระแสไฟฟ้ารั่วไหลผ่านร่างกาย

รูปที่ 2.1 ไฟฟ้าท�าอันตรายแก่ร่างกายได้เมื่อกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านร่างกายลงดิน

เมื่อพิจารณาในรูปที่ 2.1 (ข) กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย โดยรูปด้านซ้ายจะเป็น

อันตรายมากกว่ารูปด้านขวา เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอวัยวะที่ส�าคัญคือ หัวใจ ท�าให้

กล้ามเนื้อของหัวใจกระตุกและหดตัวอย่างรุนแรง และจังหวะการเต้นของหัวใจถี่รัวอาจ

ท�าให้หัวใจวายเสียชีวิตได้ ดังน้ันไฟฟ้าสามารถท�าอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของมนุษย์

ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังนี้

1. เกิดจากกระแสไฟฟ้าใช้ร่างกายเป็นทางเดินผ่านลงดิน เนื่องจากระบบ

จ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งด้านแรงดันไฟฟ้าสูงและด้านแรงดันไฟฟ้าต�่า โดยมีการต่อวงจรส่วนหนึ่ง

ลงดินไว้ กระแสไฟฟ้าจึงพยายามไหลลงสู่ดิน เพื่อให้ครบวงจรกับดิน (Ground)

2. เกิดจากร่างกายต่อเป็นส่วนหนึง่ของวงจรไฟฟ้าโดยไม่ผ่านลงดนิ ตวัอย่าง

เช่น การยืนอยู่บนพื้นที่เป็นฉนวนอย่างดี แล้วใช้มือทั้งสองข้างจับปลายสาย 2 ข้างของ 

สายไฟฟ้าเส้นเดียวกันซึ่งบังเอิญขาดอยู่ หรือใช้มือจับสายที่มีไฟทั้ง 2 เส้นพร้อมกัน ท�าให้



บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 9

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอวัยวะของร่างกายออกไปครบวงจร ซ่ึงอาจท�าให้ได้รับอันตรายจน 

ถึงขั้นเสียชีวิตได้

3. เกิดจากความร้อนและแสงสว่างที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจ

เป็นอันตรายแก่ดวงตา เนื่องจากแสงสว่างที่มีความเข้มมากหรือเศษโลหะที่หลอมละลายมี

ความร้อนสูงกระเด็นเข้าตา อาจท�าให้ตาบอดได้ และเกิดบาดแผลแก่ร่างกายส่วนที่เข้าไป

ใกล้หรือสัมผัสกับจุดที่มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit Current) ตัวอย่างเช่น การ

ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ตัดไฟฟ้า ในขณะที่ต่อปลายสาย 2 เส้น ที่เตรียมไว้ไป

สัมผัสถึงกันจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 

2.1.2 องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของอุบัติภัยจากไฟฟ้า

อนัตรายทีเ่กดิจากกระแสไฟฟ้ามผีลให้ผูป้ระสบอบุตัภิยัเกดิอนัตรายแตกต่างกนั อาจ

เพียงแค่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย บาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นตัว

ก�าหนดความรุนแรงของอุบัติภัยจากไฟฟ้า ดังนี้

1. ปรมิาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกาย เป็นองค์ประกอบทีม่คีวามส�าคญั

มาก ถ้ามกีระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายในปรมิาณมาก ความรนุแรงของอบุตัภิยักจ็ะมากตาม

ไปด้วย ดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ปริมาณกระแสไฟฟ้าและอาการที่เกิดขึ้นแก่ร่างกาย

ปริมาณกระแสไฟฟ้า อาการที่เกิดขึ้นแก่ร่างกาย

0.5 mA ไม่เกิดความรู้สึก

0.5 – 2 mA เริ่มเกิดความรู้สึกว่าถูกกระแสไฟฟ้าดูด

2 – 10 mA กล้ามเนื้อหดตัว แต่ยังไม่เสียการควบคุมตัวเอง

10 – 25 mA รู้สึกเจ็บปวด ไม่สามารถขยับตัวได้

มากกว่า 25 mA กล้ามเนื้อเกร็งและหดตัวอย่างรุนแรง

50 – 100 mA กล้ามเนื้อหัวใจกระตุกอย่างแรงหรือหัวใจเต้นถี่รัว

100 mA ระบบการหายใจหยุดท�างาน
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2. ระยะเวลาที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย เมื่อร่างกายต่อเป็นส่วนหนึ่งของ

วงจรไฟฟ้า ในขณะทีผู่ถ้กูไฟฟ้าดดูส่วนมากจะไม่สามารถควบคมุตวัเองให้หลดุพ้นจากไฟฟ้า

ได้ ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอวัยวะที่ส�าคัญในเวลานาน และเป็นอันตรายต่อร่างกาย

ถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ซึ่งปริมาณของกระแสไฟฟ้ากับระยะเวลาจะส่งผลต่ออาการ

ของผู้ถูกไฟฟ้าดูด ดังแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกระแสไฟฟ้ากับระยะเวลาที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกาย 

ปริมาณกระแสไฟฟ้า ระยะเวลา ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

15 mA นานกว่า 2 นาที เสียชีวิต

20 mA นานกว่า 1 นาที เสียชีวิต

30 mA นานกว่า 35 วินาที เสียชีวิต

100 mA นานกว่า 3 วินาที เสียชีวิต

500 mA นานกว่า 0.11 วินาที เสียชีวิต

1,000 mA นานกว่า 0.03 นาที เสียชีวิต

3. ความต้านทานของร่างกายต่อกระแสไฟฟ้า โดยธรรมชาติกระแสไฟฟ้า

จะพยายามไหลลงสู่ดินตามเส้นทางการไหลท่ีสะดวกที่สุดและมีความต้านทานน้อยที่สุด 

ตัวอย่างเช่น ตัวน�าทองแดงที่น�ามาท�าสายไฟฟ้า ส�าหรับผิวหนังเป็นส่วนที่มีความต้านทาน

ต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าได้มากหรือน้อยก็ได้ เมื่อผิวหนังแห้งสนิทจะมีความต้านทาน

ต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าผิวหนังที่มีความเปียกชื้น ดังนั้นเมื่อผิวหนังส่วนที่ไป

สัมผัสกับไฟฟ้าเป็นส่วนที่เปียกชื้น กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านร่างกายได้มากขึ้นและอันตราย

ที่ได้รับจะรุนแรงมากขึ้นด้วย โดยผิวหนังแห้งมีความต้านทาน 100,000 – 600,000 โอห์ม 

และผิวหนังเปียกชื้นมีความต้านทาน 1,000 โอห์ม



บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 11

4. แรงดนัไฟฟ้าทีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกาย แรงดนัไฟฟ้า (Voltage) เป็นส่วนหนึง่

ที่ท�าให้เกิดอันตรายได้ โดยระดับแรงดันไฟฟ้าที่ประสบอุบัติภัยจะอยู่ที่ประมาณ 110 – 400 

โวลต์ ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าส�าหรับใช้งานโดยทั่วไป ปริมาณของแรงดันไฟฟ้าที่ 220 โวลต์ 

เป็นระดับแรงดันไฟฟ้าที่ท�าให้ผิวหนังที่สัมผัสทะลุ ฉีกขาด และเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะ

ที่โดนไฟฟ้าดูด โดยไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือมีเหงื่อ

อาจท�าให้ความต้านทานมีค่าลดลงเหลือเพียง 400 โอห์ม ซึ่งเป็นอันตรายมาก

5. เส้นทางทีก่ระแสไฟฟ้าไหลผ่านอวยัวะภายในร่างกาย ถ้ากระแสไฟฟ้าไหล

ผ่านร่างกายตรงบริเวณที่ส�าคัญ ตัวอย่างเช่น บริเวณศีรษะ บริเวณทรวงอก อันตรายที่ได้

รับจะมีความรุนแรงมากกว่า เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอวัยวะในส่วนอื่นๆ และเมื่อร่างกาย

ถูกกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในบริเวณกว้าง อันตรายก็จะมากขึ้นด้วย

2.1.3 การป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้ถูกน�ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย ถ้าผู้ ใช้

ไฟฟ้าขาดความระมัดระวัง ไม่มีการดแูลบ�ารงุรกัษาให้อยู่ในสภาพทีด่ ีอาจก่อให้เกดิอนัตราย

ได้ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วกระแสไฟฟ้าจะไหลไปในทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุด ดังนั้น

เพื่อให้ร่างกายมีความต้านทานมาก และมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้น้อยหรือไม่สามารถไหล

ผ่านไปได้ จึงจ�าแนกวิธีการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนี้

2.1.4 การติดตั้งระบบสายดิน

เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากจะมีโครงสร้างภายนอกเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น และเครื่องซัก

ผ้า ซึง่เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่าน้ีเกดิช�ารุด ในกรณทีีฉ่นวนเสื่อมสภาพหรอืมรีอยถลอกฉกีขาด 

จะท�าให้สายไฟฟ้าไปสัมผัสกับโครงของเครื่องใช้ไฟฟ้า ท�าให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่าน

มายังโครงโลหะได้ เมื่อผู้ ใช้ไปสัมผัสในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าท�างานอยู่ กระแสไฟฟ้ารั่วจะ

ไหลผ่านตัวผู้สัมผัสลงสู่ดิน ท�าให้ได้รับอันตรายได้ ดังนั้นการติดตั้งระบบสายดิน (Ground 

System) จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าที่รั่วออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

ลงสู่ดินจะไม่ไหลผ่านตัวผู้ที่ไปสัมผัส และท�าให้ไม่เป็นอันตราย
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คูมือการทดสอบ

อภิรักษ สุขเกษม

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

คูมือเรียน-สอบ/อาชีวศึกษา-ชางไฟฟา

หนังสือ คูมือการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร เลมนี้ จัดทําขึ้น
เพื	อใชเปนแนวทางใหกับแรงงานหรือชางที่ประกอบอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ซึ่งจะตองผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 โดยเขารับการทดสอบภาคความรู (ภาคทฤษฎี) และภาค
ความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) แลวจึงเขาสูกระบวนการประเมินความรูความสามารถ เพื	อใหมีใบรับรองความรูความสามารถ 
(License) หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพที่ถูกตองตามกฎหมาย ทั้งยังเปนการสงเสริมใหผูประกอบอาชีพไดรับคาตอบแทน 
หรือคาจางตามมาตรฐานฝมือ เปนการเตรียมความพรอมแรงงานกอนเขาสูสถานประกอบการ เนื้อหาภายในเลมแบง
ออกเปน 5 สวน เริ่มจาก บทนํา ความรูเกี่ยวกับชางไฟฟาภายในอาคาร ตัวอยางแบบทดสอบภาคความรูและภาคความ
สามารถ การขอรับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ และการขอรับประเมินความรูความสามารถ

ประวัติผูเขียน  อภิรักษ  สุขเกษม
ประวัติการศึกษา
● ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟากําลัง) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
● ประกาศนยีบตัรครเูทคนคิชัน้สงู (ไฟฟากําลัง) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
● ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ประวัติการทํางาน
● ปจจุบัน ครูชํานาญการพิเศษ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
● ทําหนาที่รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางานทะเบียน

หัวหนางานครูที่ปรึกษา หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
● คณะอนุกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาไฟฟากําลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสายระดับชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
● วิทยากรหลักสูตร “ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร” สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
● ผานการอบรมหลักสูตร “ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 และระดับ 2

สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
● ผานการอบรมหลักสูตร “การเปนผูประเมิน” สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ผลงานทางวิชาการ : หนังสือวิชา หมอแปลงไฟฟา และ มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 

เกียรติประวัติ
● หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2556 จากคุรุสภา
● ครูดีไมมีอบายมุข ประจําป 2558 จากสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ 

คูมือเรียน-สอบ/อาชีวศึกษา-ชางไฟ
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