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   (Basic of Electrical and Electronic Work)

 เพื�อให

1. รู เขาใจ และนําไปใชเกี่ยวกับหลักการทํางาน ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

2. มีทักษะเกี่ยวกับการใชเครื�องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเตรียม

อุปกรณ ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เลือกเครื�องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เปน 

ระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื�อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม

1. แสดงหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนและ 

ความปลอดภัย

2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟาเบื้องตน

3. ตอวงจรและอุปกรณควบคุมมอเตอรไฟฟาเบื้องตน

4. ตอวงจรและตรวจสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
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วงจรไฟฟาแสงสวาง การควบคุมมอเตอรเบื้องตน อุปกรณปองกันไฟฟาและการตอ

สายดิน อปุกรณอเิลก็ทรอนกิส R L C หมอแปลงไฟฟา รเีลย ไมโครโฟน ลาํโพง อปุกรณ 

สารกึ่งตัวนํา การบัดกรี การใชมัลติมิเตอร เครื�องกําเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป  

การประกอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน



ระบบไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิสเปนระบบทีต่องใชพลังงานไฟฟา เพื�อใหอปุกรณไฟฟาและ

อเิลก็ทรอนิกสชนดิตางๆ ในระบบทํางานตามที่ไดออกแบบไว วชิางานไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส

เบือ้งตน กลุมสมรรถนะวชิาชพีพืน้ฐาน ประเภทวชิาชางอตุสาหกรรม ของสํานกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ที่แผนกวิชาชางตางๆ ตองศึกษา โดยเปนการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

เกีย่วกับอปุกรณไฟฟาและอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส เนือ้หาในหนงัสอืเลมนีเ้รยีบเรยีงตามคาํอธบิาย

รายวิชาอยางครบถวน ซึ่งอุปกรณไฟฟาจะประกอบดวยแผงสวิตช แผงจายไฟ สวิตชไฟฟา

สายไฟฟา เตารับสําหรับเสียบปลั๊กไฟ และหลอดไฟฟา เปนตน และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ประเภทสารก่ึงตวันํา ไดแก ไดโอด ทรานซสิเตอร เทอรมสิเตอร ผลึกแร เซลลเหนีย่วนาํดวยแสง

ไอซีเครื�องมือและเครื�องมือวัดในงานไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เปนตน

การจัดทําหนังสือเลมนี้อาจจะมีขอบกพรองอยูบาง หากมีขอผิดพลาดหรือคําแนะนําใดๆ 

กรุณาติดตอมายังผูเขียนไดโดยตรงท่ี boontham_patraja@yahoo.com เพื�อที่ผูเขียนจะได

นําคําแนะนําเหลานั้นมาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในการเขียนใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป และขอมอบ

อทุศิความด ีความสมบูรณของหนังสือเลมนี้ใหแก บดิา มารดาผู ใหกาํเนดิและเปนครคูนแรกที่

เคารพรักเทิดทูนอยางสูงยิ่ง ตลอดจนครูอาจารยผูประสาทวิชาทุกๆ ทาน
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สาระสําคัญบทที่ 1

ระบบไฟฟามทีัง้คณุและโทษ การตดิตัง้ระบบไฟฟาไมดหีรอืผดิพลาดจะทําใหเกดิไฟฟาดดู (Electrical 

Shocks) หรือที่เราเรียกวา ไฟชอรต และไฟฟาลัดวงจร (Short Circuit Current) รวมทั้งไฟฟารั่ว 

(Leak Circuit) ซึ่งอาจจะทําอันตรายใหกับเราจนเสียชีวิต หรืออาจจะเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหมได 

ดงันัน้การตดิตัง้อปุกรณไฟฟาและการบาํรงุรกัษาจะตองมมีาตรการเรื�องความปลอดภยัเปนพเิศษ เพื�อ 

ปองกันการถูกไฟฟาดูดที่เปนสาเหตุใหเกิดการเสียชีวิตได โดยการทําลายการทํางานของหัวใจ และ

การใชกระแสไฟฟาเกินกําหนด (Over Currents) ซึ่งอาจจะทําใหเกิดไฟไหม และเกิดความเสียหาย

ตออุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และระบบสายไฟฟา 

จุดประสงคทั่วไป

1. เพื�อใหมีความรูความเขาใจในการกําจัดและปองกันไฟฟาสถิต 

2. เพื�อใหมีความรูความเขาใจในการเกิดไฟฟาดูด หรือไฟฟาชอรต

3. เพื�อใหมีความรูความเขาใจในอันตรายที่เกิดจากไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส

4. เพื�อใหมีความรูความเขาใจในกฎความปลอดภัยในงานไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส

5. เพื�อใหมีความรูความเขาใจในการปฐมพยาบาลเบื้องตน

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1. สามารถอธิบายการกําจัดและปองกันไฟฟาสถิตไดอยางถูกตอง

2. สามารถอธิบายการเกิดไฟฟาดูดหรือไฟฟาชอรตไดอยางถูกตอง

3. สามารถอธิบายอันตรายที่เกิดจากไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดอยางถูกตอง

4. สามารถอธิบายกฎความปลอดภัยในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดอยางถูกตอง

5. สามารถอธิบายการปฐมพยาบาลเบื้องตนไดอยางถูกตอง

6. ทาํแบบฝกหดัไดถกูตอง และสาํเรจ็ภายในเวลาท่ีกาํหนดอยางมเีหตแุละผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ 

พอเพียง

เนื้อหาสาระ

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําจัดและปองกันไฟฟาสถิต การเกิดไฟฟาดูดหรือไฟฟาชอรต 

อันตรายที่เกิดจากไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กฎความปลอดภัยในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง

การปฐมพยาบาลเบื้องตน (First Aid)

1
บ ท ที่

1
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ระบบไฟฟามทีัง้คณุและโทษ การตดิตัง้ระบบไฟฟาไมดหีรอืผดิพลาดจะทาํใหเกดิไฟฟาดดู 

หรือที่เรียกวา ไฟชอรต และไฟฟาลัดวงจร รวมท้ังไฟฟารั่ว ซึ่งอาจจะทําอันตรายใหกับเรา 

จนเสียชีวิต หรืออาจจะเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหมได

ดงันัน้การตดิตัง้อุปกรณไฟฟาและการบาํรงุรักษาจะตองมมีาตรการเรื�องความปลอดภยัเปน

พเิศษ เพื�อปองกันการถูกไฟฟาดดูทีเ่ปนสาเหตใุหเกดิการเสยีชวีติไดโดยการทาํลายการทาํงาน

ของหวัใจ และการใชกระแสไฟฟาเกนิกาํหนด ซึง่อาจจะทาํใหเกดิไฟไหมและเกดิความเสยีหาย

ตออปุกรณไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส รวมท้ังระบบสายไฟฟา ดงัแสดงในรปูที ่1.1 และรูปที ่1.2

รูปที่ 1.1 ชางไฟฟาที่ไมมีความระมัดระวังในการทํางานจนถูกไฟฟาชอรต

รูปที่ 1.2 ชางไฟฟาทําการขันนอตยึดสายไฟฟาโดยไมตัดวงจรไฟฟาจนเกิดประกายไฟ

1.1 การกําจัดและปองกันไฟฟาสถิต

 (Removal and Prevention of Electrostatic)

ไฟฟาสถิตจะเปนตวักระตุนทาํลายอปุกรณไฟฟาและอเิล็กทรอนกิสทัง้หมด และรางกาย

มนุษยจะเปนตัวที่ทําใหเกิดศักยประจุทางไฟฟาสถิต ดังนั้นในการทํางานท่ีเกี่ยวกับอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางย่ิงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส จึงตองทําการคายประจุใหกับ 

โตะทํางานหรือพื้นผิวโลหะที่กําลังทํางาน เพื�อลดการเกิดไฟฟาสถิต 
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การกําจดัและปองกันไฟฟาสถติภายในอาคารสามารถกระทาํไดงายๆ โดยการเปดหนาตาง

หรือใชเครื�องทําความชื้น (Humidifier) เพื�อเพิ่มปริมาณความช้ืนของอากาศ หรือใชเครื�อง

ปองกันไฟฟาสถิต (Ionizers) 

รูปที่ 1.3 สัญลักษณระวังไฟฟาสถิต

อุปกรณสารก่ึงตัวนําสวนใหญที่ใช ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เชน ฮารดดิสก หรือ

การดตางๆ จะมีความไวมากกับประจุไฟฟาสถิต และทําใหเกิดการเสียหายได ผูผลิตจึงตอง

ใชอุปกรณปองกันไฟฟาสถิต (Electrostatic Sensitive Device; ESD) เพื�อปองกันอุปกรณ

ดังกลาว ซึ่งไดแก ถุงบรรจุฮารดดิสกปองกันไฟฟาสถิต หรือการดตางๆ และเพื�อปองกันไมให

เกิดไฟฟาสถิตกับคนงานที่ทํางานเกี่ยวกับอุปกรณสารกึ่งตัวนํา จึงตองติดสายรัดขอมือปองกัน

ไฟฟาสถติ (Anti Static Strap) เพื�อทาํใหตนเองเปนสายดนิ ดงัแสดงในรปูที ่1.4 และรูปที ่1.5

  

 รูปที่ 1.4 สายรัดขอมือปองกันไฟฟาสถิต รูปที่ 1.5 ถุงบรรจุฮารดดิสกหรือการดเพื�อปองกัน

  ไฟฟาสถิต

ในโรงงานอตุสาหกรรม พืน้โรงงานหรอืพืน้ในโรงพยาบาลจะมกีารสวมใสรองเทาปองกนั

ไฟฟาสถิต เพื�อปองกันการเกิดประจุไฟฟาสถิตจากการสัมผัสกับพื้น รองเทานี้จะมีพื้นรองเทา

ที่นําไฟฟาไดดี ไมควรจะสับสนระหวางรองเทาปองกันไฟฟาสถิตกับรองเทาฉนวน ซึ่งใหผล 

ตรงขามกันคือเปนการปองกันไฟฟาดูด ดังแสดงในรูปที่ 1.6
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รูปที่ 1.6 รองเทาปองกันไฟฟาสถิตซึ่งจะติดสัญลักษณ ESD ไวที่รองเทาตามมาตรฐาน

 ISO 200345 : 2004

1.2 ไฟฟาดูด (Electric Shock)

ไฟฟาดดูหรอืไฟฟาชอรตเกดิขึน้ไดเมื�อรางกายของมนษุยหรอืสตัวเกดิการสมัผสักบัแหลง

กําเนิดไฟฟาตางๆ และทําใหเกิดการไหลของกระแสไฟฟาผานผิวหนัง กลามเนื้อ หรือผม 

กระแสไฟฟาตํา่สดุทีม่นษุยสามารถรูสกึได เชน กระแสไฟฟา AC/60 เฮริตซ (Hz) อยางนอย 

ที่สุดคือ 1 มิลลิแอมแปร (mA) และกระแสไฟฟา DC อยางนอยที่สุดคือ 5 มิลลิแอมแปร 

และถากระแสไฟฟามีคาสูงพอ จะทําใหเกิดความเสียหายของเนื้อเยื�อ หรือกลามเนื้อกระตุก 

ซึ่งนําไปสูภาวะหัวใจหยุดเตน 

กระแสไฟฟา AC/60 เฮิรตซ ท่ี 60 มิลลิแอมแปร หรือกระแสไฟ DC ที่ 300–500 

มิลลิแอมแปร สามารถกอใหเกิดภาวะกลามเนื้อกระตุก ไฟฟาชอรตอยางตอเนื�องของไฟฟา 

AC ที่ 120 โวลต/60 เฮิรตซ จะทําใหเกิดอันตรายตอภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ อยางไรก็ตาม  

ความรุนแรงจากไฟฟาชอรตจะขึ้นอยูกับเสนทางที่กระแสไฟฟาไหลผานรางกาย

กระแสไฟฟาเพียง 10 ไมโครแอมแปร ( A) ก็เพียงพอที่จะสามารถทําใหเกิดภาวะ 

กลามเน้ือ กระตุก ดังนั้นอุปกรณตรวจวัดทางการแพทยชนิดใชไฟฟาที่เชื�อมตอผูปวยจึงตอง

คํานึงถึงปริมาณกระแสไฟฟานี้ดวย

ในการทดลอง ถามกีระแสไฟฟา 50–500 มิลลแิอมแปรไหลผานหวัใจ กเ็พยีงพอทีจ่ะทาํให

หัวใจหยุดเตนได จํานวนกระแสไฟฟาที่แน�นอนนั้นขึ้นอยูกับแตละบุคคล และขึ้นอยูกับความถี่

ของแหลงจายไฟฟา กระแสไฟฟาเพียงเล็กนอย แตมีความถี่ 55 เฮิรตซก็สามารถฆาเราได
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การถูกไฟฟาชอรตจะมี 2 ลักษณะ ไดแก

1.2.1 ไฟฟาชอรตขนาดใหญ (Macroshock)

ไฟฟาชอรตขนาดใหญเปนการไหลของกระแสไฟฟาเขาไปในผิวหนงั และผานรางกายจาก

แขนขางหนึง่ไปทีแ่ขนอกีขางหน่ึง หรือระหวางแขนและเทา และมโีอกาสทีจ่ะไหลผานเขาไปที่

หัวใจ ซึ่งมันจะอันตรายมากกวากระแสไฟฟาไหลผานระหวางขาและพื้นดิน ไฟฟาชอรตแบบนี้

กระแสไฟฟาจะตองไหลผานเขาไปในรางกายโดยผานทางผิวหนัง

1.2.2 ไฟฟาชอรตขนาดเล็ก (Microshock)

ไฟฟาชอรตขนาดเล็กลักษณะน้ีคือ เครื�องกระตุนการเตนของหัวใจ (Pacemaker) ที่มี 

แหลงกําเนิดกระแสไฟฟาที่มีขนาดเล็กมากๆ และมีทางเดินของกระแสไฟฟาเชื�อมตอโดยตรง

กับเนื้อเยื�อหัวใจ ซ่ึงเปนอุปกรณปองกันการเสียชีวิตจากการเตนของหัวใจผิดพลาด ดังแสดง

ในรูปที่ 1.7

การปองกนัการถกูไฟฟาชอรต จะใชมาตรฐาน IEC 60364 ซึง่เปนมาตรฐานระหวางประเทศ 

สําหรับการติดตั้งไฟฟา และมาตรฐานระดับชาติในหลายๆ ประเทศมีพื้นฐานอยูบนมาตรฐานนี้

รูปที่ 1.7 การใสเครื�องกระตุนการเตนของหัวใจเขาไปในรางกาย

1.3 อันตรายที่เกิดจากไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
 (Hazards of Electrical and Electronics Equipment)

อันตรายที่เกิดจากการใชอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไมถูกตอง ไดแก
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1.3.1 ชุดอุปกรณไฟฟา (Set of Electrical Equipment)

ชดุอุปกรณไฟฟา เชน สายไฟและขอตออาจจะมคีมซอนอยูโดยทีเ่รามองไมเหน็ โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งแผงวงจรที่ทําจากไฟเบอรกลาสที่แข็งมากๆ ดังนั้นเมื�อเราหยิบจับอุปกรณเหลานี้ควร

จะระมัดระวังมากขึ้นเปนพิเศษ 

1.3.2 ระบบไฟฟาที่ใชไฟฟาแรงสูงที่คอนขางสูง

 (Electrical System for Quite High Voltage)

ระบบไฟฟาที่ใชไฟฟาแรงสงูท่ีคอนขางสงูซ่ึงขณะทาํงานเราอาจจะตองสมัผสัสวนประกอบ

ทีน่าํไฟฟาแรงสงู หรอืสวนประกอบท่ีอยูใกล ในกรณทีีเ่กดิการคายประจไุฟฟาแรงสงูที่ไมคาดคดิ 

เกดิขึน้ รางกายของเรากจ็ะเปนรปูแบบของเสนทางเดนิของกระแสไฟฟาไปยงักราวน โดยผาน

ระบบสําคัญของรางกายเราจนเสียชีวิตได 

1.3.3 การลัดวงจร (Short Circuit Current)

การลัดวงจรจะเปนสาเหตหุนึง่ของการเกิดการอารกและเกดิอบุตัเิหตไุฟไหม เมื�อประกอบ

ชดุอปุกรณไฟฟา สญัญาณบอกเหตขุองไฟฟาลดัวงจรคอื อปุกรณไฟฟาจะเกดิความรอนขึน้มา 

โดยอปุกรณไฟฟาทีเ่กดิความรอนอาจจะไมจาํเปนตองมคีวนัหรอืการเผาไหมออกมา ถาหากเรา

สงสัยวาอาจจะเกดิการลดัวงจรใหทาํการปดไฟทีเ่มนบอรด และทาํการตรวจสอบชิน้สวนอปุกรณ 

1.4 กฎความปลอดภัยในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

 (Electrical and Electronics Safety Rules)

ในการทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟาและการดําเนินการซอมแซมจุดใดๆ เราจะตองจํากฎ 

ความปลอดภัยสําหรับการใชงานไฟฟาจนเขาใจไดอยางถูกตอง เพื�อความปลอดภัยตอชีวิต

และทรัพยสิน

1. อยาเลนวาวหรือเครื�องบินจําลองใกลสายไฟฟา ดังแสดงในรูปที่ 1.8

2. เก็บรักษาอุปกรณไฟฟาใหหางไกลจากนํ้า

3. ใหอยูหางไกลรั้วกั้นรอบๆ สถานีไฟฟาแรงสูง และหมอแปลง ตลอดจนไมปนรั้วกั้น

เขาไปภายในเด็ดขาด ดังแสดงในรูปที่ 1.9
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 รูปที่ 1.8 อยาเลนวาวใกลสายไฟฟา รูปที่ 1.9 ปายเตือนใหระวังไฟฟาแรงสูง

4. กอนที่จะปนขึ้นตนไม ใหมองไปรอบๆ วามีสายไฟฟาอยูหรือไม ถามีใหหลีกเลี่ยงจาก

ตนไมนั้นทันที 

5. ใหตะโกนดังๆ เมื�อตองการขอความชวยเหลือ

6. ตองใหแน�ใจวาไดเก็บสายไฟฟาทั้งหมดไวเรียบรอยและเปนระเบียบเพื�อปองกันสัตว

กัดแทะสายไฟฟา หรือคนอาจเดินสะดุดและหกลมได

  

 (ก) การเก็บสายไฟฟาที่ถูกวิธี (ข) การเก็บสายไฟฟาที่ผิดวิธี

รูปที่ 1.10 การเก็บสายไฟฟา

7. เมื�อจะดึงสายไฟฟาออกจากเตาเสียบใหจับที่ปลั๊กสายไฟ เพราะถาดึงที่ตัวสายไฟฟา

จะทําใหสายไฟฟาขาดในได ดังแสดงในรูปที่ 1.11

8. ใหระวังไฟฟาชอรตตามปายเตือนเมื�ออยูใกลแหลงนํ้า และหามทํางานระบบไฟฟา 

ใกลแหลงนํ้า ดังแสดงในรูปที่ 1.12
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 (ก) การจับดึงสายไฟฟาที่ถูกวิธี (ข) การจับดึงสายไฟฟาที่ผิดวิธี

รูปที่ 1.11 การจับดึงสายไฟฟาออกจากเตาเสียบ

รูปที่ 1.12 ปายเตือนระวังไฟฟาชอรต (ISO 3864) เมื�ออยูใกลแหลงนํ้า

9. ถามีการลางมือกอนที่จะปรับเปลี่ยนอุปกรณไฟฟา ใหแน�ใจวามือไดแหงอยางทั่วถึง

จริงๆ   

10. ใหแน�ใจวาไดมีการตอสายดินอยูตลอดเวลา เมื�อพยายามที่จะทดสอบระบบไฟฟา 

เพื�อปองกันประจุไฟฟาตางๆ 

11. ใหแน�ใจวามีเครื�องดับเพลิง ถามี

การทํางานที่ผิดพลาด 

12. ใหหลีกเลี่ยงการใชอะแดปเตอรที่

เต็มไปดวยปลั๊กเทาที่จะเปนไปได ซึ่งอาจจะ

เกิดความเสียหายของระบบไฟฟาในบานจน

เปนสาเหตุของการทําใหเกิดไฟไหมได 
รูปที่ 1.13 การตอสายพวงออกจากเตาเสียบไฟฟา

ที่ไมเหมาะสม
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13. ใสฝาครอบพลาสติกที่เตาเสียบเพื�อความปลอดภัย ในการปองกันเด็กเอานิ้วมือไป

แหยรูเตาเสียบ

  

รูปที่ 1.14 ใสฝาครอบเตาเสียบเพื�อปองกันเด็กเอานิ้วมือไปแหยรูเตาเสียบ

14. ปดอุปกรณไฟฟาท่ีไมมีการใชงาน โดยการดึงปลั๊กสายไฟออก เพื�อความมั่นใจเมื�อ

เราออกจากบานพักอาศัย เพราะอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหมได   

15. ใหอยูหางจากสายไฟฟาที่ตกลงบนพื้นและรีบแจงผูที่เกี่ยวของโดยตรงทราบ

16. อยาใชสายไฟฟาท่ีขาดหรอืฉนวนชาํรดุเสยีหาย ใหทาํการซอมแซมหรอืเปลีย่น และ

ทําการตรวจสอบอยูเปนประจํา

17. อยาใชเตาเสียบที่เสียหาย ใหเปลี่ยนใหมดวยความระมัดระวังเมื�อมีความจําเปน

18. ใหปดสวิตชไฟฟาหลกัทีเ่มนบอรด (Mainboard) หากมกีารซอมแซมระบบไฟฟาตางๆ 

และใหทําการซอมแซมตามความรูเทาที่มีเทานั้น

19. ตรวจสอบใหแน�ใจวาอปุกรณ

ไฟฟาตางๆ ท่ีซือ้มาไดรบัมาตรฐาน และ

ทาํการบาํรงุรกัษาใหถกูตองเทาทีจ่าํเปน

20. อุปกรณไฟฟาท่ีอยูภายนอก

อาคาร เชน เตาเสียบจะมีฝาครอบปด

ปองกันนํ้าและความชื้น แตถามีฝนตก

หามใชงานโดยเด็ดขาด
รูปที่ 1.15 เตาเสียบภายนอกอาคารจะมีฝาครอบปดกันนํ้า

และความชื้น



10 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

21. ใหดึงปลั๊กสายไฟออกจากเบาเสียบหรือปดสวิตชเมื�อตองการเปลี่ยนหลอดไฟฟา 

เพราะอาจจะสมัผสักับความรอนและกระแสไฟฟาทีข่ัว้หลอดไฟฟา จนบาดเจบ็และเสยีชวีติได

22. เบรกเกอร (Circuit Breakers) และฟวสควรมีขนาดที่ทนตอกระแสไฟฟาที่ถูกตอง

สําหรับวงจรตางๆ

23. หามใชเครื�องเปาผม วทิย ุหรอืโทรทศันใกลอางอาบน้ํา หรอือยูในหองนํา้ ยกเวนเฉพาะ 

อุปกรณไฟฟาที่ไดรับการออกแบบมาเฉพาะ แตตองดูแลไมใหอุปกรณเหลานั้นเปยกนํ้า และ

หลีกเลี่ยงการเสียบและถอดปลั๊กขณะมือเปยกนํ้า

รูปที่ 1.16 หามใชอุปกรณไฟฟาในหองนํ้า

24. หามสัมผัสอุปกรณไฟฟาในขณะที่มือเปยก

25. หามปนเสาไฟฟาหรือเสาไฟฟาแรงสูง

26. สวมถุงมือและรองเทาเมื�อปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา เพื�อปองกันไฟฟาดูดหรือไฟฟา

ลัดวงจร

รูปที่ 1.17 สวมถุงมือและรองเทาเมื�อปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา



บทที่ 1 : ความปลอดภัยในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 11

1.5 การปฐมพยาบาลเบื้องตน (First Aid)

เมื�อมีผูเคราะหรายทีถ่กูไฟฟาชอรต และเปนอสิระจากสายลวดไฟฟาทีม่กีระแสไฟฟาไหล

แลว ใหตรวจดทูีต่าของเขา และชีพจรทีข่อมอืหรอืคอของผูปวย ถารูมานตาขยายตวั และหวัใจ 

หยุดเตน ใหเริ่มตนปฐมพยาบาลโดยการเอามือปดที่หนาอกและทําการนวดหัวใจทันที  

หลงัจากนัน้ตรวจสอบการหายใจของผูเคราะหราย ถาหยดุหายใจ ใหเร่ิมตนการชวยหายใจดวย

การเปาปาก (Mouth to Mouth) อีกครั้งหนึ่ง และติดตอขอความชวยเหลือจากคนอื�นโดยเร็ว 

อยาหยุดเปนอันขาด

อยาหยุดชวยการหายใจถาผูปวยไมสามารถหายใจไดเอง และใหผูปวยนอนลงเพื�อคลุม

ผาหมใหอบอุนและสบาย และใหปฏิบัติดังนี้

1. ใหโทร.เรียกหมอหรือรถพยาบาลดวน

2. คลายเสื้อผาของผูปวยใหหลวม

3. นําผาหมคลุมผูปวยเพื�อใหอบอุนและสบาย

  

 (ก) การตรวจสอบชีพจรที่คอของผูปวย (ข) การนวดหัวใจ

รูปที่ 1.18 วิธีการปฐมพยาบาล

รูปที่ 1.19 วิธีการเปาปากเพื�อชวยหายใจ
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ใบงานที่ 1.1 บทที่ 1

วิชา งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน สอนครั้งที่ 1

ชืGอบท ความปลอดภัยในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ชั่วโมงรวม 72

ชืGองาน การชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุจากไฟฟาดูด จํานวนชั่วโมง 4

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู

จุดประสงคทั่วไป

1. เพื�อใหมีความรูความเขาใจในการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุจากไฟฟาดูด

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1. สามารถทําการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุจากไฟฟาดูดไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และ

สําเร็จภายในเวลาที่กําหนดอยางมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายการสอน/การเรียนรู

การเกิดปรากฏการณไฟฟาดูด (Electrical Shocks) หรือที่เราเรียกวา ไฟชอรต และ

ไฟฟาลดัวงจร (Short Circuit Current) และไฟฟารัว่ (Leak Circuit) ซึง่อาจจะทาํอันตรายให

กบัเราจนเสยีชีวติ การชวยเหลอืผูประสบอุบตัเิหตจุากไฟฟาดดูทีถ่กูวธิจีะสามารถชวยชวีติได

อุปกรณการทดลอง

1. ไมแหงหรือทอพีวีซี ขนาด 1/
2
 นิ้ว ยาวประมาณ 1.5 เมตร ถึง 2 เมตร จํานวน 1 ทอน 

2. ดามไมกวาด จํานวน 1 ดาม

ตอ 
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ใบงานที่ 1.1 บทที่ 1

วิชา งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน สอนครั้งที่ 1

ชืGอบท ความปลอดภัยในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ชั่วโมงรวม 72

ชืGองาน การชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุจากไฟฟาดูด จํานวนชั่วโมง 4

วิธีการทดลอง

1. ตัดกระแสไฟฟาจากเครื�องใชไฟฟา โดยการถอดปลั๊กถาปลั๊กไมเสียหาย หรือการปลด 

เซอรกิตเบรกเกอร 

ตัดกระแสไฟฟาจากเครื�องใชไฟฟาโดยการถอดปลั๊ก

ตัดกระแสไฟฟาจากเครื�องใชไฟฟาโดยการปลดเซอรกิตเบรกเกอร

2. ถาไมสามารถตัดกระแสไฟฟาโดยการถอดปลัก๊หรอืปลดเซอรกติเบรกเกอร ใหยนืในทีแ่หง

หรือที่เปนฉนวนไฟฟา เชน พรมเช็ดเทา หนังสือพิมพ สมุดโทรศัพท หรือไมกระดาน

ตอ 




