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ประเภทสารกึง่ ตัวน�า ได้แก่ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เทอร์มสิ เตอร์ ผลึกแร่ เซลล์เหนีย่ วน�าด้วยแสง
ไอซีเครื่องมือและเครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
การจัดท�าหนังสือเล่มนี้อาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง หากมีข้อผิดพลาดหรือค�าแนะน�าใดๆ
กรุณาติดต่อมายังผู้เขียนได้ โดยตรงที่ boontham_patraja@yahoo.com เพื่อที่ผู้เขียนจะได้
น�าค�าแนะน�าเหล่านั้นมาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในการเขียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป และขอมอบ
อุทศิ ความดี ความสมบูรณ์ของหนังสือเล่มนี้ให้แก่ บิดา มารดาผู้ ให้กา� เนิดและเป็นครูคนแรกที่
เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ผู้ประสาทวิชาทุกๆ ท่าน
บุญธรรม ภัทราจารุกุล
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1
บ ท ที่

ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาระส�ำคัญบทที่ 1

ระบบไฟฟ้ามีทงั้ คุณและโทษ การติดตัง้ ระบบไฟฟ้าไม่ดหี รือผิดพลาดจะท�ำให้เกิดไฟฟ้าดูด (Electrical
Shocks) หรือที่เราเรียกว่า ไฟชอร์ต และไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit Current) รวมทั้งไฟฟ้ารั่ว
(Leak Circuit) ซึ่งอาจจะท�ำอันตรายให้กับเราจนเสียชีวิต หรืออาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้
ดังนัน้ การติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าและการบ�ำรุงรักษาจะต้องมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ เพื่อ
ป้องกันการถูกไฟฟ้าดูดที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตได้ โดยการท�ำลายการท�ำงานของหัวใจ และ
การใช้กระแสไฟฟ้าเกินก�ำหนด (Over Currents) ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดไฟไหม้ และเกิดความเสียหาย
ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสายไฟฟ้า

จุดประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการก�ำจัดและป้องกันไฟฟ้าสถิต
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเกิดไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าชอร์ต
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎความปลอดภัยในงานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายการก�ำจัดและป้องกันไฟฟ้าสถิตได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถอธิบายการเกิดไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าชอร์ตได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถอธิบายอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
4. สามารถอธิบายกฎความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
5. สามารถอธิบายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
6. ท�ำแบบฝึกหัดได้ถกู ต้อง และส�ำเร็จภายในเวลาทีก่ ำ� หนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เนื้อหาสาระ
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก�ำจัดและป้องกันไฟฟ้าสถิต การเกิดไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าชอร์ต
อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กฎความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)
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ระบบไฟฟ้ามีทงั้ คุณและโทษ การติดตัง้ ระบบไฟฟ้าไม่ดหี รือผิดพลาดจะท�ำให้เกิดไฟฟ้าดูด
หรือที่เรียกว่า ไฟชอร์ต และไฟฟ้าลัดวงจร รวมทั้งไฟฟ้ารั่ว ซึ่งอาจจะท�ำอันตรายให้กับเรา
จนเสียชีวิต หรืออาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้
ดังนัน้ การติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าและการบ�ำรุงรักษาจะต้องมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยเป็น
พิเศษ เพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าดูดทีเ่ ป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวติ ได้ โดยการท�ำลายการท�ำงาน
ของหัวใจ และการใช้กระแสไฟฟ้าเกินก�ำหนด ซึง่ อาจจะท�ำให้เกิดไฟไหม้และเกิดความเสียหาย
ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ ระบบสายไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 1.1 และรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.1 ช่างไฟฟ้าที่ไม่มีความระมัดระวังในการท�ำงานจนถูกไฟฟ้าชอร์ต

รูปที่ 1.2 ช่างไฟฟ้าท�ำการขันนอตยึดสายไฟฟ้าโดยไม่ตัดวงจรไฟฟ้าจนเกิดประกายไฟ

1.1 การก�ำจัดและป้องกันไฟฟ้าสถิต
(Removal and Prevention of Electrostatic)
ไฟฟ้าสถิตจะเป็นตัวกระตุน้ ท�ำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมด และร่างกาย
มนุษย์จะเป็นตัวที่ท�ำให้เกิดศักย์ประจุทางไฟฟ้าสถิต ดังนั้นในการท�ำงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องท�ำการคายประจุให้กับ
โต๊ะท�ำงานหรือพื้นผิวโลหะที่ก�ำลังท�ำงาน เพื่อลดการเกิดไฟฟ้าสถิต

บทที่ 1 : ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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การก�ำจัดและป้องกันไฟฟ้าสถิตภายในอาคารสามารถกระท�ำได้งา่ ยๆ โดยการเปิดหน้าต่าง
หรือใช้เครื่องท�ำความชื้น (Humidifier) เพื่อเพิ่มปริมาณความชื้นของอากาศ หรือใช้เครื่อง
ป้องกันไฟฟ้าสถิต (Ionizers)

รูปที่ 1.3 สัญลักษณ์ระวังไฟฟ้าสถิต

อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำส่วนใหญ่ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือ
การ์ดต่างๆ จะมีความไวมากกับประจุไฟฟ้าสถิต และท�ำให้เกิดการเสียหายได้ ผู้ผลิตจึงต้อง
ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Sensitive Device; ESD) เพื่อป้องกันอุปกรณ์
ดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ถุงบรรจุฮาร์ดดิสก์ป้องกันไฟฟ้าสถิต หรือการ์ดต่างๆ และเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดไฟฟ้าสถิตกับคนงานที่ท�ำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำ จึงต้องติดสายรัดข้อมือป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต (Anti Static Strap) เพื่อท�ำให้ตนเองเป็นสายดิน ดังแสดงในรูปที่ 1.4 และรูปที่ 1.5

รูปที่ 1.4 สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต

		

รูปที่ 1.5 ถุงบรรจุฮาร์ดดิสก์หรือการ์ดเพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต

ในโรงงานอุตสาหกรรม พืน้ โรงงานหรือพืน้ ในโรงพยาบาลจะมีการสวมใส่รองเท้าป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต เพื่อป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตจากการสัมผัสกับพื้น รองเท้านี้จะมีพื้นรองเท้า
ที่น�ำไฟฟ้าได้ดี ไม่ควรจะสับสนระหว่างรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตกับรองเท้าฉนวน ซึ่งให้ผล
ตรงข้ามกันคือเป็นการป้องกันไฟฟ้าดูด ดังแสดงในรูปที่ 1.6
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รูปที่ 1.6 รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตซึ่งจะติดสัญลักษณ์ ESD ไว้ที่รองเท้าตามมาตรฐาน
ISO 200345 : 2004

1.2 ไฟฟ้าดูด (Electric Shock)
ไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าชอร์ตเกิดขึน้ ได้เมื่อร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์เกิดการสัมผัสกับแหล่ง
ก�ำเนิดไฟฟ้าต่างๆ และท�ำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านผิวหนัง กล้ามเนื้อ หรือผม
กระแสไฟฟ้าต�ำ่ สุดทีม่ นุษย์สามารถรูส้ กึ ได้ เช่น กระแสไฟฟ้า AC/60 เฮิรตซ์ (Hz) อย่างน้อย
ที่สุดคือ 1 มิลลิแอมแปร์ (mA) และกระแสไฟฟ้า DC อย่างน้อยที่สุดคือ 5 มิลลิแอมแปร์
และถ้ากระแสไฟฟ้ามีค่าสูงพอ จะท�ำให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อ หรือกล้ามเนื้อกระตุก
ซึ่งน�ำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้น
กระแสไฟฟ้า AC/60 เฮิรตซ์ ที่ 60 มิลลิแอมแปร์ หรือกระแสไฟ DC ที่ 300–500
มิลลิแอมแปร์ สามารถก่อให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อกระตุก ไฟฟ้าชอร์ตอย่างต่อเนื่องของไฟฟ้า
AC ที่ 120 โวลต์/60 เฮิรตซ์ จะท�ำให้เกิดอันตรายต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อย่างไรก็ตาม
ความรุนแรงจากไฟฟ้าชอร์ตจะขึ้นอยู่กับเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย
กระแสไฟฟ้าเพียง 10 ไมโครแอมแปร์ ( A) ก็เพียงพอที่จะสามารถท�ำให้เกิดภาวะ
กล้ามเนื้อ กระตุก ดังนั้นอุปกรณ์ตรวจวัดทางการแพทย์ชนิดใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อผู้ป่วยจึงต้อง
ค�ำนึงถึงปริมาณกระแสไฟฟ้านี้ด้วย
ในการทดลอง ถ้ามีกระแสไฟฟ้า 50–500 มิลลิแอมแปร์ไหลผ่านหัวใจ ก็เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้
หัวใจหยุดเต้นได้ จ�ำนวนกระแสไฟฟ้าที่แน่นอนนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และขึ้นอยู่กับความถี่
ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย แต่มีความถี่ 55 เฮิรตซ์ก็สามารถฆ่าเราได้

บทที่ 1 : ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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การถูกไฟฟ้าชอร์ตจะมี 2 ลักษณะ ได้แก่

1.2.1 ไฟฟ้าชอร์ตขนาดใหญ่ (Macroshock)
ไฟฟ้าชอร์ตขนาดใหญ่เป็นการไหลของกระแสไฟฟ้าเข้าไปในผิวหนัง และผ่านร่างกายจาก
แขนข้างหนึง่ ไปทีแ่ ขนอีกข้างหนึง่ หรือระหว่างแขนและเท้า และมีโอกาสทีจ่ ะไหลผ่านเข้าไปที่
หัวใจ ซึ่งมันจะอันตรายมากกว่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านระหว่างขาและพื้นดิน ไฟฟ้าชอร์ตแบบนี้
กระแสไฟฟ้าจะต้องไหลผ่านเข้าไปในร่างกายโดยผ่านทางผิวหนัง

1.2.2 ไฟฟ้าชอร์ตขนาดเล็ก (Microshock)
ไฟฟ้าชอร์ตขนาดเล็กลักษณะนี้คือ เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ (Pacemaker) ที่มี
แหล่งก�ำเนิดกระแสไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กมากๆ และมีทางเดินของกระแสไฟฟ้าเชื่อมต่อโดยตรง
กับเนื้อเยื่อหัวใจ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันการเสียชีวิตจากการเต้นของหัวใจผิดพลาด ดังแสดง
ในรูปที่ 1.7
การป้องกันการถูกไฟฟ้าชอร์ต จะใช้มาตรฐาน IEC 60364 ซึง่ เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ
ส�ำหรับการติดตั้งไฟฟ้า และมาตรฐานระดับชาติในหลายๆ ประเทศมีพื้นฐานอยู่บนมาตรฐานนี้

รูปที่ 1.7 การใส่เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจเข้าไปในร่างกาย

1.3 อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Hazards of Electrical and Electronics Equipment)
อันตรายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่
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1.3.1 ชุดอุปกรณ์ ไฟฟ้า (Set of Electrical Equipment)
ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟและข้อต่ออาจจะมีคมซ่อนอยูโ่ ดยทีเ่ รามองไม่เห็น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแผงวงจรที่ท�ำจากไฟเบอร์กลาสที่แข็งมากๆ ดังนั้นเมื่อเราหยิบจับอุปกรณ์เหล่านี้ควร
จะระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษ

1.3.2 ระบบไฟฟ้าที่ ใช้ ไฟฟ้าแรงสูงที่ค่อนข้างสูง
(Electrical System for Quite High Voltage)
ระบบไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าแรงสูงทีค่ อ่ นข้างสูงซึง่ ขณะท�ำงานเราอาจจะต้องสัมผัสส่วนประกอบ
ทีน่ ำ� ไฟฟ้าแรงสูง หรือส่วนประกอบทีอ่ ยูใ่ กล้ ในกรณีทเี่ กิดการคายประจุไฟฟ้าแรงสูงที่ไม่คาดคิด
เกิดขึน้ ร่างกายของเราก็จะเป็นรูปแบบของเส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้าไปยังกราวน์ โดยผ่าน
ระบบส�ำคัญของร่างกายเราจนเสียชีวิตได้

1.3.3 การลัดวงจร (Short Circuit Current)
การลัดวงจรจะเป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดการอาร์กและเกิดอุบตั เิ หตุไฟไหม้ เมื่อประกอบ
ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า สัญญาณบอกเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรคือ อุปกรณ์ไฟฟ้าจะเกิดความร้อนขึน้ มา
โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าทีเ่ กิดความร้อนอาจจะไม่จำ� เป็นต้องมีควันหรือการเผาไหม้ออกมา ถ้าหากเรา
สงสัยว่าอาจจะเกิดการลัดวงจรให้ทำ� การปิดไฟทีเ่ มนบอร์ด และท�ำการตรวจสอบชิน้ ส่วนอุปกรณ์

1.4 กฎความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronics Safety Rules)
ในการท�ำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการด�ำเนินการซ่อมแซมจุดใดๆ เราจะต้องจ�ำกฎ
ความปลอดภัยส�ำหรับการใช้งานไฟฟ้าจนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน
1. อย่าเล่นว่าวหรือเครื่องบินจ�ำลองใกล้สายไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 1.8
2. เก็บรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ห่างไกลจากน�้ำ
3. ให้อยู่ห่างไกลรั้วกั้นรอบๆ สถานีไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลง ตลอดจนไม่ปีนรั้วกั้น
เข้าไปภายในเด็ดขาด ดังแสดงในรูปที่ 1.9

บทที่ 1 : ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รูปที่ 1.8 อย่าเล่นว่าวใกล้สายไฟฟ้า
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รูปที่ 1.9 ป้ายเตือนให้ระวังไฟฟ้าแรงสูง

4. ก่อนที่จะปีนขึ้นต้นไม้ ให้มองไปรอบๆ ว่ามีสายไฟฟ้าอยู่หรือไม่ ถ้ามีให้หลีกเลี่ยงจาก
ต้นไม้นั้นทันที
5. ให้ตะโกนดังๆ เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือ
6. ต้องให้แน่ใจว่าได้เก็บสายไฟฟ้าทั้งหมดไว้เรียบร้อยและเป็นระเบียบเพื่อป้องกันสัตว์
กัดแทะสายไฟฟ้า หรือคนอาจเดินสะดุดและหกล้มได้

(ก) การเก็บสายไฟฟ้าที่ถูกวิธี

(ข) การเก็บสายไฟฟ้าที่ผิดวิธี
รูปที่ 1.10 การเก็บสายไฟฟ้า

7. เมื่อจะดึงสายไฟฟ้าออกจากเต้าเสียบให้จับที่ปลั๊กสายไฟ เพราะถ้าดึงที่ตัวสายไฟฟ้า
จะท�ำให้สายไฟฟ้าขาดในได้ ดังแสดงในรูปที่ 1.11
8. ให้ระวังไฟฟ้าชอร์ตตามป้ายเตือนเมื่ออยู่ใกล้แหล่งน�้ำ และห้ามท�ำงานระบบไฟฟ้า
ใกล้แหล่งน�ำ้ ดังแสดงในรูปที่ 1.12
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(ก) การจับดึงสายไฟฟ้าที่ถูกวิธี
(ข) การจับดึงสายไฟฟ้าที่ผิดวิธี
รูปที่ 1.11 การจับดึงสายไฟฟ้าออกจากเต้าเสียบ

รูปที่ 1.12 ป้ายเตือนระวังไฟฟ้าชอร์ต (ISO 3864) เมื่ออยู่ใกล้แหล่งน�้ำ

จริงๆ

9. ถ้ามีการล้างมือก่อนที่จะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้แน่ใจว่ามือได้แห้งอย่างทั่วถึง

10. ให้แน่ใจว่าได้มีการต่อสายดินอยู่ตลอดเวลา เมื่อพยายามที่จะทดสอบระบบไฟฟ้า
เพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าต่างๆ
11. ให้แน่ใจว่ามีเครื่องดับเพลิง ถ้ามี
การท�ำงานที่ผิดพลาด
12. ให้หลีกเลี่ยงการใช้อะแดปเตอร์ที่
เต็มไปด้วยปลั๊กเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งอาจจะ
เกิดความเสียหายของระบบไฟฟ้าในบ้านจน
รูปที่ 1.13 การต่อสายพ่วงออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า
เป็นสาเหตุของการท�ำให้เกิดไฟไหม้ได้
ที่ไม่เหมาะสม

บทที่ 1 : ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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13. ใส่ฝาครอบพลาสติกที่เต้าเสียบเพื่อความปลอดภัย ในการป้องกันเด็กเอานิ้วมือไป
แหย่รูเต้าเสียบ

รูปที่ 1.14 ใส่ฝาครอบเต้าเสียบเพื่อป้องกันเด็กเอานิ้วมือไปแหย่รูเต้าเสียบ

14. ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีการใช้งาน โดยการดึงปลั๊กสายไฟออก เพื่อความมั่นใจเมื่อ
เราออกจากบ้านพักอาศัย เพราะอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ได้
15. ให้อยู่ห่างจากสายไฟฟ้าที่ตกลงบนพื้นและรีบแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทราบ
16. อย่าใช้สายไฟฟ้าทีข่ าดหรือฉนวนช�ำรุดเสียหาย ให้ทำ� การซ่อมแซมหรือเปลีย่ น และ
ท�ำการตรวจสอบอยู่เป็นประจ�ำ
17. อย่าใช้เต้าเสียบที่เสียหาย ให้เปลี่ยนใหม่ด้วยความระมัดระวังเมื่อมีความจ�ำเป็น
18. ให้ปดิ สวิตช์ไฟฟ้าหลักทีเ่ มนบอร์ด (Mainboard) หากมีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าต่างๆ
และให้ทำ� การซ่อมแซมตามความรู้เท่าที่มีเท่านั้น
19. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ทีซ่ อื้ มาได้รบั มาตรฐาน และ
ท�ำการบ�ำรุงรักษาให้ถกู ต้องเท่าทีจ่ ำ� เป็น
20. อุปกรณ์ไฟฟ้าทีอ่ ยูภ่ ายนอก
อาคาร เช่น เต้าเสียบจะมีฝาครอบปิด
ป้องกันน�้ำและความชื้น แต่ถ้ามีฝนตก
ห้ามใช้งานโดยเด็ดขาด
รูปที่ 1.15 เต้าเสียบภายนอกอาคารจะมีฝาครอบปิดกันน�้ำ
และความชื้น
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21. ให้ดึงปลั๊กสายไฟออกจากเบ้าเสียบหรือปิดสวิตช์เมื่อต้องการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
เพราะอาจจะสัมผัสกับความร้อนและกระแสไฟฟ้าทีข่ วั้ หลอดไฟฟ้า จนบาดเจ็บและเสียชีวติ ได้
22. เบรกเกอร์ (Circuit Breakers) และฟิวส์ควรมีขนาดที่ทนต่อกระแสไฟฟ้าที่ถูกต้อง
ส�ำหรับวงจรต่างๆ
23. ห้ามใช้เครื่องเป่าผม วิทยุ หรือโทรทัศน์ ใกล้อา่ งอาบน�ำ้ หรืออยูใ่ นห้องน�ำ้ ยกเว้นเฉพาะ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะ แต่ต้องดูแลไม่ให้อุปกรณ์เหล่านั้นเปียกน�้ำ และ
หลีกเลี่ยงการเสียบและถอดปลั๊กขณะมือเปียกน�ำ้

รูปที่ 1.16 ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องน�้ำ

24. ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่มือเปียก
25. ห้ามปีนเสาไฟฟ้าหรือเสาไฟฟ้าแรงสูง
26. สวมถุงมือและรองเท้าเมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้า
ลัดวงจร

รูปที่ 1.17 สวมถุงมือและรองเท้าเมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

