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1 ระบบความปลอดภัย 

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า   

3 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 

4 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 

5 ตัวต้านทาน 

6 ตัวเก็บประจุ 

7 ตัวเหนี่ยวน�า 

8 หม้อแปลงไฟฟ้า 

9 รีเลย์ 

10 ไมโครโฟนและล�าโพง 

11 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�า 

12 เทคนคิการบัดกรีและการประกอบวงจรอเิลก็ทรอนกิส์  

13 การควบคุมมอเตอร์ 

14 เครื่องมือวัดและทดสอบ  

หน่วยที่

สมรรถนะ

รายวิชา
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ค�าน�า
 ปัจจุบนัอปุกรณ์ทางด้านไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์นัน้เป็นอปุกรณ์ทีส่�าคญัในชวีติประจ�าวนัเป็นอย่างยิง่ 

ดังนั้นเราจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เพราะอุปกรณ์ดังกล่าวส่วนใหญ่  

จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ ยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ, 

โทรทัศน์, เคร่ืองขยายเสยีง, คอมพวิเตอร์, โทรศพัท์มอืถอื ฯลฯ เป็นต้น โดยอปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ 

มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ราคาค่อนข้างประหยัดและสามารถใช้งานได้อย่างแพร่หลาย ดังนั้นการเรียนรู้ 

ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จึงถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรทางด้านวิชาชีพ เพราะจ�าเป็นและมีความส�าคัญเป็น 

อย่างยิ่ง

 ในหนังสืองานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเล่มนี้ ได้กล่าวถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน, 

อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในงานด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, การบัดกรี, การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้

เครื่องมือวัดและทดสอบ เพื่อวัดแรงดัน, กระแส และความต้านทานในวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

 คณะผูจั้ดท�าได้เรียบเรียงจากประสบการณ์การสอน และเทคโนโลยใีหม่ เพือ่ปรับปรุงเนือ้หาในหนงัสอื

เพื่อให้ทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยีที่ก ้าวหน้าอย่างรวดเร็วและให้ความสอดคล้องตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 หมวดวิชาชีพพื้นฐาน โดยเนื้อหาภายในจะเป็นภาพ 4 สี เพื่อให้

นักเรียน และนักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้องตามรูปในหนังสือ  

ท�าให้นักเรียนและนักศึกษาที่น�าหนังสือไปศึกษาได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว และเห็นภาพเสมือนจริงได้ ทางคณะ 

ผู้จัดท�ายินดีน้อมรับและจะแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป

คณะผู้จัดท�า

บุญสีบ โพธิ์ศรี 

ศุภโชค พานทอง
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สารบัญ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

หน่วยที่ 1 ระบบความปลอดภัย 1
	 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 2
	 กระแสไฟฟ้าไหลเกิน	(Over	Current)	 2
	 ไฟดูด	(Electric	Shock)	 2
	 ลักษณะของการถูกไฟฟ้าดูด	 3
	 การป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า	 5
	 หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย	 5
	 การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า	 10
สรุปเนื้อหาส�าคัญ	(แผนผังมโนทัศน์)	 15
ใบงานที่	1	ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 16
แผนฝึกปฏิบัติงาน	โครงการ	วิชา	งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น	 17
แบบฝึกหัดที่	1	เรื่อง	ระบบความปลอดภัย	 20
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า 22
	 โครงสร้างของอะตอม	 23
	 การแบ่งสารทางไฟฟ้า	 23
	 ประจุไฟฟ้า	(Charge	of	Electricity)	 23
	 การเกิดประจุไฟฟ้า	 24
	 แรงดันไฟฟ้า	(Electrical	Voltage)	 26
	 หน่วยของแรงดันไฟฟ้า	 26
	 ชนิดของแรงดันไฟฟ้า	 26
	 แหล่งก�าเนิดไฟฟ้า	 26
	 การน�าแบตเตอรี่ไปใช้งาน	 29
	 เซลล์แสงอาทิตย์	(Solar	Cells)	 30
	 จุดเด่นของไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	 30
	 แหล่งจ่ายไฟแบบอิเล็กทรอนิกส์	 31
	 เจนเนอเรเตอร์	(Generators)	 32
	 กฎของโอห์ม	(Ohm's	Law)	 32
	 ก�าลังไฟฟ้า	(Power	in	Electrical)	 33
	 ความสัมพันธ์ของการหาค่าทางไฟฟ้า	 34
	 องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า	 35
	 วงจรอนุกรม	 37
	 การวัดค่าความต้านทาน	 38
	 การวัดค่าความต้านทานรวมของวงจร	 38
	 การวัดค่าแรงดันตกคร่อม	 39
	 การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรอนุกรม	 39
	 วงจรขนาน	 39
	 การค�านวณค่าความต้านทาน	 40
	 การวัดค่าแรงดันตกคร่อมในวงจรขนาน	 40
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	 วงจรผสม	 41
	 การค�านวณค่าความต้านทาน	 42
	 การวัดค่าแรงดันตกคร่อมในวงจรผสม	 43
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	 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบความร้อน		 73
	 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่เหล็ก		 73
	 เซอร์กิตเบรกเกอร์ในยุคปัจจุบัน	 73
	 การต่อลงดิน	 74
สรุปเนื้อหาส�าคัญ	(แผนผังมโนทัศน์)	 75
ใบงานที่	4	เรื่อง	อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า	 76
แบบฝึกหัดที่	4	เรื่อง	อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า	 78
หน่วยที่ 5 ตัวต้านทาน 79
	 ตัวต้านทาน	 80
	 ชนิดของตัวต้านทาน	 80
	 ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้	 83
	 ตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้	 84
	 โพเทนชิโอมิเตอร์	(Potentiometer)	 84
	 ตัวต้านทานชนิดพิเศษ	 86
	 หน่วยของความต้านทาน	 87
	 การอ่านค่าความต้านทาน	 87
สรุปเนื้อหาส�าคัญ	(แผนผังมโนทัศน์)	 92
ใบงานที่	5	ตัวต้านทาน	 93
แบบฝึกหัดที่	5	เรื่อง	ตัวต้านทาน	 96
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หน่วยที่ 6 ตัวเก็บประจุ 97
	 หลักการเบื้องต้นของตัวเก็บประจุ	 98
	 ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการเก็บประจุ	 98
	 ชนิดของตัวเก็บประจุ	 99
	 ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้	(Variable	Capacitor)	 102
	 ตัวเก็บประจุแบบเลือกค่าได้	(Select	Capacitor)	 103
	 หน่วยความจุ	 103
	 การอ่านค่าความจุ	 104
	 การต่อวงจรใช้งาน	 107
	 การตรวจสอบตัวเก็บประจุ	 109
สรุปเนื้อหาส�าคัญ	(แผนผังมโนทัศน์)	 110
ใบงานที่	6	ตัวเก็บประจุ	 111
แบบฝึกหัดที่	6	เรื่อง	ตัวเก็บประจุ	 113
หน่วยที่ 7 ตัวเหนี่ยวน�า 115
	 หลักการเบื้องต้นของตัวเหนี่ยวน�า	(Inductor)	 116
	 หน่วยของการเหนี่ยวน�า	 117
	 การอ่านค่าความเหนี่ยวน�า	 117
	 ปัจจัยที่มีผลต่อความเหนี่ยวน�า	 119
	 ชนิดของตัวเหนี่ยวน�า	 121
	 การต่อวงจรใช้งาน	 121
	 การตรวจสอบตัวเหนี่ยวน�า	 124
	 การประยุกต์ใช้ในงานต่าง	ๆ	 125
สรุปเนื้อหาส�าคัญ	(แผนผังมโนทัศน์)	 126
ใบงานที่	7	ตัวเหนี่ยวน�า	 127
แบบฝึกหัดที่	7	เรื่อง	ตัวเหนี่ยวน�า	 130
หน่วยที่ 8 หม้อแปลงไฟฟ้า 132
	 หม้อแปลงไฟฟ้า	(Transformer)	 133
	 หลักการท�างานของหม้อแปลงไฟฟ้า	 135
	 หม้อแปลงชนิดต่าง	ๆ	 137
	 การค�านวณค่าในวงจรหม้อแปลง	 138
	 การตรวจสอบขั้วหม้อแปลง	 140
	 ข้อควรระวังในการใช้งาน	 141
สรุปเนื้อหาส�าคัญ	(แผนผังมโนทัศน์)	 142
ใบงานที่	8	หม้อแปลงไฟฟ้า	 143
แบบฝึกหัดที่	8	เรื่อง	หม้อแปลงไฟฟ้า	 145
หน่วยที่ 9 รีเลย์ 147
	 หลักการเบื้องต้นของรีเลย์	 148
	 หน้าสัมผัสของรีเลย์	 148
	 ชนิดของรีเลย์	 149
	 การเลือกซื้อรีเลย์	 151

�����.indd   8 6/6/2562 BE   02:10



ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

PED 

	 การตรวจสอบรีเลย์	 151
	 การประยุกต์ใช้งานรีเลย์	 151
สรุปเนื้อหาส�าคัญ	(แผนผังมโนทัศน์)	 153
ใบงานที่	9	รีเลย์	 154
แบบฝึกหัดที่	9	เรื่อง	รีเลย์	 157
หน่วยที่ 10 ไมโครโฟนและล�าโพง 159
	 ไมโครโฟน	(Microphone)	 160
	 ชนิดของไมโครโฟน	 160
	 หลักการท�างาน	 161
	 การเลือกใช้งาน	 162
	 การติดตั้งและการต่อใช้งาน	 163
	 วิธีการใช้และการดูแลรักษาไมโครโฟน	 164
	 ล�าโพง	(Loudspeaker)	 164
	 ชนิดของล�าโพง	 165
	 หลักการท�างาน	 166
	 การเลือกใช้งาน	 167
	 การตรวจสอบ	 167
	 การติดตั้งและการต่อใช้งาน	 168
	 ข้อควรระวังในการต่อใช้งาน	 169
สรุปเนื้อหาส�าคัญ	(แผนผังมโนทัศน์)	 170
ใบงานที่	10	ไมโครโฟนและล�าโพง	 171
แบบฝึกหัดที่	10	เรื่อง	ไมโครโฟนและล�าโพง	 173
หน่วยที่ 11 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�า 175
	 สารกึ่งตัวน�า	 176
	 สารกึ่งตัวน�า	ชนิด	P	และชนิด	N	 176
	 ไดโอด	 177
	 การตรวจสอบไดโอด	 178
	 การน�าไปใช้งาน	 179
	 ไดโอดชนิดต่าง	ๆ	 180
	 ข้อควรระวังในการใช้งานไดโอด	 181
	 ทรานซิสเตอร์	(Transistor)	 182
	 การท�างานของทรานซิสเตอร์	 183
	 การไบอัสทรานซิสเตอร์	 184
	 การตรวจสอบทรานซิสเตอร์	 184
	 การน�าไปใช้งาน	 185
	 ทรานซิสเตอร์ชนิดต่าง	ๆ	 186
สรุปเนื้อหาส�าคัญ	(แผนผังมโนทัศน์)	 187
ใบงานที่	11	อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�า	 188
แบบฝึกหัดที่	11	เรื่อง	อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�า	 193
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หน่วยที่ 12 เทคนิคการบัดกรีและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 195
	 การบัดกรี	 196
	 หัวแร้งบัดกรี	 196
	 ตะกั่วบัดกรี	 198
	 เทคนิคในการบัดกรี	 198
	 การบัดกรีอุปกรณ์เข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์	 199
	 การเชื่อมสายไฟกับแผ่นวงจรพิมพ์	 199
	 การบัดกรีสายไฟกับหลัก	(Terminal)	 199
	 การปฏิบัติเมื่อปลายหัวแร้งสกปรก	 199
	 การจ่ายตะกั่วบัดกรี	 199
	 การถอนบัดกรี	 200
	 แผ่นวงจรพิมพ์	 200
	 การท�าแผ่นวงจรพิมพ์	 203
สรุปเนื้อหาส�าคัญ	(แผนผังมโนทัศน์)	 205
ใบงานที่	12	เทคนิคการบัดกรี	 206
แบบฝึกหัดที่	12	เรื่อง	เทคนิคการบัดกรี	 211
หน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์  212
	 ความหมายของมอเตอร์ไฟฟ้า	 213
	 หลักการท�างาน	 215
	 การควบคุมมอเตอร์	 216
สรุปเนื้อหาส�าคัญ	(แผนผังมโนทัศน์)	 218
ใบงานที่	13	การควบคุมมอเตอร์	 219
แบบฝึกหัดที่	13	เรื่อง	การควบคุมมอเตอร์	 221
หน่วยที่ 14 เครื่องมือวัดและทดสอบ  222
	 มัลติมิเตอร์	 223
	 การอ่านสเกล	 224
	 การวัดแรงดันและกระแสไฟตรง	 225
	 การวัดแรงดันไฟสลับ	 226
	 การวัดค่าความต้านทาน	 227
	 เครื่องก�าเนิดสัญญาณไฟฟ้า	 228
	 ออสซิลโลสโคป	(Oscilloscope)	 229
	 วัดแรงดันด้วยออสซิลโลสโคป	 230
	 วัดกระแสด้วยออสซิลโลสโคป	 231
	 วัดความถี่ด้วยออสซิลโลสโคป	 231
	 ข้อควรระวังในการวัด	 232
สรุปเนื้อหาส�าคัญ	(แผนผังมโนทัศน์)	 233
ใบงานที่	14	เครื่องมือวัดและทดสอบ	 234
แบบฝึกหัดที่	14	เรื่อง	เครื่องมือวัดและทดสอบ	 240
บรรณานุกรม 241  
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1ระบบความปลอดภัย
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 1. ความปลอดภัย

 2. ความปลอดภัยในงานไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

  3. การปองกันอันตราย

 4. หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

 5. การปฐมพยาบาลผูไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา

สาระการเรียนรู้

จําลองชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุจากไฟฟาและปฐมพยาบาลผูถูกไฟดูด

สมรรถนะพื�นฐาน

 1. อธิบายระบบความปลอดภัยในงานไฟฟา - อิเล็กทรอนิกสได

 2. อธิบายวิธีการปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟาได

 3. ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุจากไฟฟาได

 4. ปฐมพยาบาลผูถูกไฟฟาดูดได

 5. ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

จุดประสงค์การเรียนรู้

ระบบความปลอดภัย
หน่วยที่ 1
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 การท�างานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าขาดความระมัดระวังจะท�าให้ได้รับ

อันตรายและเกิดความเสียหายได้ เน่ืองจากร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไปสัมผัสกับวงจรไฟฟ้า

คุณสมบัติของไฟฟ้าโดยท่ัวไป จะพยายามไหลและแทรกซึมเข้าหาสื่อตัวน�าต่างๆ เช่น โลหะ ดิน 

น�า้ เป็นต้น เมือ่ร่างกายของเราเข้าไปสมัผสัจะท�าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตวัเราเข้าสูพ้ื่นดนิหรอืน�า้

 กระแสไฟฟ้าทีไ่หลผ่านร่างกาย แม้จะมปีรมิาณพยีงเลก็น้อยกอ็าจจะท�าให้ได้รบัอนัตราย

ได้ ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอวัยวะท่ีส�าคัญของร่างกาย สาเหตุท่ีท�าให้ได้รับอันตรายจาก

ไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

 1. กระแสไฟฟ้าไหลเกิน เป็นสาเหตุที่ท�าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือทรัพย์สินอื่นเกิดเสียหาย

 2. ไฟฟ้าดูด เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดอันตรายกับมนุษย์ถึงขั้นเสียชีวิตได้

 กระแสไฟฟ้าไหลเกิน หมายถึง สภาวะของกระแสทีไ่หลผ่านตวัน�าจนเกินพิกัดทีก่�าหนดไว้

อาจเกิดได้ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ

 1. โหลดเกิน (Over Load) หมายถึง กระแสไหลในวงจรปกติ แต่น�าอุปกรณ์ที่กินก�าลัง

ไฟสูงหลายๆ ชดุมาต่อในจดุเดยีวกัน ท�าให้กระแสไหลรวมกันเกินกว่าท่ีจะทนรบัภาระของโหลดได้ 

เช่น น�าเอาอุปกรณ์มาต่อที่จุดต่อเดียวกันของเต้ารับหลายทางแยก

 2. การลัดวงจร (Short Circuit) หรือเรียกกันท่ัว ๆ ไปว่าไฟฟ้าชอร์ต เกิดจากฉนวน

ช�ารุดท�าให้เกิดสายที่มีไฟ (Line) สายดิน (Ground) สัมผัสถึงกัน มีผลท�าให้เกิดความร้อน ฉนวนที่

ห่อหุ้มลวดตัวน�าจะลุกไหม้ในที่สุด

 ไฟฟ้าดูด คือ การที่มีกระแสไฟฟ้า

ไหลผ่านร่างกายของมนุษย์ โดยบางส่วนของ

ร่างกายจะมีสภาพเป็นตัวน�าไฟฟ้า 

 อันตรายจากการถกูไฟฟ้าดดูขึน้อยูก่บั

ปรมิาณและกระแสไฟฟ้าทีไ่หลผ่านร่างกายและ

ระยะเวลาที่ถูกดูด 

กระแสไฟฟ้าไหลเกิน (Over Current)

ไฟดูด (Electric Shock)

ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รูปที่ 1.1 แสดงลักษณะของการถูกไฟฟ้าดูด 
ที่มา : https://health.mthai.com/howto/health-care/19913.html
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รูปที่ 1.2 แสดงลักษณะของการรั่วระหว่างสาย
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=LsQLioAQnc0

 การรั่วระหว่างสาย (Line Leakage) 

คอื กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านร่างกายระหว่างสาย

ไฟกับสายดิน

ลักษณะของการถูกไฟฟ้าดูด

ปริมาณกระแสไฟฟ้า (mA) ผลกระทบที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกาย

2 มอีาการอ่อนเพลยี ประสาทมอืสัน่ กล้ามเนือ้กระตกุเลก็น้อย 

เกิดความกลัว

5 – 10 มีอาการช็อก (Shock) กล้ามเนื้อกระตุก เกิดอาการเจ็บปวด 

ระบบหายใจล้มเหลว

10 – 25 ความดนัเลอืดสงู บรเิวณถูกดดูเกิดอาการหดตวัของกล้ามเนือ้ 

ระบบหายใจล้มเหลวถึงข้ันหมดสติ

25 – 80 เกร็งกล้ามเนื้อ หายใจติดขัด อาจท�าให้สมองขาดออกซิเจน 

ถ้านานเกิน 4 นาที

80 – 200 ขาดเลือดเลี้ยงหัวใจ หัวใจล้มเหลวหลังถูกดูดชั่วขณะ หัวใจ

หยุดเต้น หรือเสียชีวิตได้

200 – 5,000 หัวใจล้มเหลวหลังถูกดูด 0.1 วินาที ผิวหนังถูกท�าลายหัวใจ

หยุดเต้นและเสียชีวิตได้

มากกว่า 5,000 ถูกเผาไหม้ เนื้อเยื่อตายและเสียชีวิตได้

ตารางที่ 1.1 จะแสดงปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อร่างกาย ดังนี้

ตารางที่ 1.1 แสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านและมีผลต่อร่างกาย

ค�าตอบ

 คนท่ีมีร ่างกายอ่อนแอ

ได้รับอันตรายมากท่ีสุด เพราะ

มีค่าความต้านทานน้อยกว่าคน 

ที่มีร่างกายแข็งแรง

 ค�าถาม

 คนที่มีร่างกายแข็งแรงกับคนท่ีมีร่างกายอ่อนแอ 

ถ้าได้รับอันตรายเนื่องจากไฟฟ้าในกรณีเดียวกัน ระยะ

เวลาเท่ากัน บคุคลใดได้รบัอนัตรายมากท่ีสุด เพราะเหตใุด
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4 ระบบความปลอดภัย

PED 

รูปที่ 1.3 แสดงการรั่วไหลลงดิน
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=LsQLioAQnc0

รูปที่ 1.4 แสดงการรั่วไหลผ่านโครงอุปกรณ์
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=LsQLioAQnc0

 การรัว่ไหลลงสูด่นิ คอื กระแสไฟฟ้าที่

ไหลผ่านร่างกายจากสายท่ีมไีฟลงสูด่นิอนัเน่ือง

มาจากพ้ืนดินมีความชื้น จึงท�าให้เกิดการน�า

กระแสไฟฟ้าได้

 การรัว่ไหลผ่านโครงอุปกรณ์ (Frame 

Leakage) คือ แรงดันไฟฟ้าบางส่วนรั่วออกมา

ปรากฏที่โครงโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้า เกิดจาก

ความชื้นหรือเสื่อมคุณภาพของอุปกรณ์ท�าให้

เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายขณะที่สัมผัส

กับอุปกรณ์ชนิดนั้น ๆ

 ระบบป้องกันทางไฟฟ้า คอื ระบบป้องกันท่ีไม่ให้แรงดนัไฟฟ้าเกินค่าสงูสดุซึง่เป็นแรงดนั

ที่ยอมให้มนุษย์สัมผัสได้โดยตรง (แรงดันไม่เกิน 65 โวลต์) อย่างไรก็ตาม ค่าแรงดันไฟฟ้าระดับนี ้

จะก่อให้เกิดอันตรายได้หรอืไม่ข้ึนอยู่กับสภาพความต้านทานไฟฟ้าของแต่ละบคุคล ซึง่โดยปกตค่ิา

ความต้านทานของมนษุย์มค่ีาอยู่ประมาณ 1,000 – 4,000 โอห์ม ดงัน้ันเราสามารถหากระแสไฟฟ้า

ที่ไหลผ่านตัวมนุษย์ได้จากสูตร

 ในกรณีทีร่่างกายเปียกชืน้จะมค่ีาความต้านทานประมาณ 1300Ω จะหาค่ากระแสไฟฟ้า

ที่ไหลผ่านร่างกายได้ ดังนี้คือ

แรงดันตกคร่อมตัวมนุษย์
กระแสไฟฟ้า =

ความต้านทานตัวมนุษย์
65V

กระแสไฟฟ้า =
4000Ω

กระแสไฟฟ้า =    16.25mA

แรงดันตกคร่อมตัวมนุษย์
กระแสไฟฟ้า =

ความต้านทานตัวมนุษย์
65V

กระแสไฟฟ้า =
1300Ω

กระแสไฟฟ้า =     50mA
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5ระบบความปลอดภัย

PED 

รูปที่ 1.6 ร่างกายเปยกชื้นไม่ควรสัมผัสกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่มา : https://oer.learn.in.th

รูปที่ 1.7 ไม่ควรซ่อมและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้าไม่มี
ความรู้
ที่มา : http://www.xarapat.com/

รูปที่ 1.5 แสดงกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ร่างกายมนุษย์

ที่มา : http://www.metrelthailand.com/index.php/

knowledge/237-2017-05-31-06-32-12

 ถ้าศึกษาจากตารางที่ 1.1 จะเห็นได้ว่า

ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายจ�านวน 

50 mA ถือว่าอันตรายมาก

 เด็กควรรู้

 สาย N ในระบบไฟฟ้า 1 เฟส เป็นสาย

ทีเ่ราสมัผสัแล้วไม่ได้รบัอนัตรายเน่ืองจากไม่มี

ความต่างศักย์

 สาย N ในระบบไฟฟ้า 1 เฟส เป็นสาย

 วิธีป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย คือ ใช้ฉนวนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ยาก 

เช่น การสวมถุงมือยาง, รองเท้ายาง หรือการต่อสายดิน เป็นต้น ในปัจจุบันมีผู้คิดค้นระบบป้องกัน

อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการคุ้มครองชีวิต และทรัพย์สินมากมาย เช่น การต่อสายดิน, 

เซฟทีคัต, ฟิวส์, เซอร์กิตเบรกเกอร์ อุปกรณ์จะถูกติดตั้งบริเวณต้นทางของวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันมิ

ให้เกิดการลัดวงจร การเลือกขนาดของฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ควรสูงกว่าโหลดท่ีใช้แต่ไม่เกิน

พิกัดของสายไฟฟ้าเพราะอาจท�าให้สายเกิดการช�ารุดเสียหายได้

 1. เมือ่ร่างกายเปียกชืน้ เช่น มอื, เท้าเปียก 

ไม่ควรแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 

เพราะหากอุปกรณ์ดังกล่าวช�ารุด จะถูกกระแส

ไฟฟ้าดูดและอาจเสียชีวิตได้

 2. ถ ้าขาดความรู ้ด ้านไฟฟ ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ควรซ่อมและแก้ไขอุปกรณ์

ดังกล่าวด้วยตัวเอง เพราะอาจท�าให้ถูกกระแส

ไฟฟ้าดูด เกิดอันตรายได้

การป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า

หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
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6 ระบบความปลอดภัย

PED 

รูปที่ 1.8 ตัดกระแสไฟฟ้าก่อนลงมือซ่อม
ที่มา : http://www.thepower.co.th/knowledge/checking-rcd-

เครื่องตัดไฟรั่ว/

รปูที ่1.10 อย่าให้เดก็เล่นเครือ่งใช้ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์
ที่มา : http://homepro-mom-and-baby.blogspot.com/2017/12/3-

warning-protect-kid-from-home-appliance.html

รูปที่ 1.9 ถอดเต้าเสียบออกเมื่อเลิกใช้งาน
ที่มา : https://beelievesourcing.co.th/เคล็ดลับการเลือกปลั๊กไฟ/

รูปที่ 1.11 ใช้ผ้าแห้งคล้องผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
ที่มา :  ht tp: / /www.metrel thai land.com/ index.php/knowl-

edge/223-2016-11-21-06-42-07

 3. ก่อนท่ีจะท�าการตรวจซ่อมอุปกรณ์

ไฟฟ้า - อเิลก็ทรอนิกส์ จะต้องตดักระแสไฟฟ้าท่ี

จ่ายไปยังอปุกรณ์นัน้ ๆ  เช่น ถอดเต้าเสยีบ ปลด

สวิตช์ เป็นต้น

 5. ระวังอย่าให้เดก็เล่นเครือ่งใช้ไฟฟ้า-

อิเล็กทรอนิกส์ และเต้ารับควรใช้แบบที่มีฝาปิด

เพ่ือป้องกันเดก็น�าวัสดุไปเสยีบรเูต้ารบัซึง่จะเกิด

อันตรายได้

 4. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อน

สูง เช่น เตารีด, เตาไฟฟ้า ควรระมัดระวังอย่า

ใช้งานใกล้กับสารไวไฟ เมื่อเลิกใช้แล้วให้ถอด

เต้าเสียบออก

 6. หากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดดู ให้ตดั

แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อน เช่น ปลดคัตเอาต์

เต้าเสียบออกหรือใช้ผ้าแห้งคล้องผู้ถูกกระแส

ไฟฟ้าดูดออกมา ก่อนท�าการปฐมพยาบาล

ค�าตอบ

 ตัดกระแสไฟฟ้าก่อน

ลงมือซ่อม

 ค�าถาม

 ถ้านักเรียนพบสายไฟ

ที่ช�ารุดภายในบ้านถ้าต้องการ

ซ่อมแซมต้องท�าสิ่งใดก่อน
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7ระบบความปลอดภัย

PED 

รูปที่ 1.12 ควรจัดให้มีการตรวจสอบสายไฟฟ้า
ที่มา : https://www.jeab.com/home-living/18-ways-to-hide-in-your-

home

รูปที่ 1.14 ใช้ไขควงเช็กไฟเพื่อตรวจสอบไฟรั่ว
ที่มา : https://wp.teerapongauto.com/product/voltage-alert-

อุปกรณ์อุปกรณ์ตรวจสอบไฟรั่ว-5/

รูปที่ 1.13 เปลี่ยนเต้ารับและเต้าเสียบที่ช�ารุด
ที่มา : https://rabbitfinance.com/blog/how-to-protect-short-circuit

รูปที่ 1.15 ใส่ฟวส์ให้ถูกขนาดและเหมาะสม
ที่มา : https://www.shutterstock.com/image-photo/electrical-termi-

nal-box-control-panel-magnetic-1186900645

 7. ควรจดัให้มกีารตรวจสอบสายไฟฟ้า

ภายในบ้านเพ่ือป้องกันอันตรายจากกระแส

ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดอันตรายและอัคคีภัย

ขึ้นได้

 9. เครื่องใช้ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ท่ี

ผิวนอกเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น, โทรทัศน์, พัดลม 

อาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไปที่ผิวภายนอกดังกล่าว

ได้ ควรหมัน่ตรวจสอบโดยใช้ไขควงเชก็ไฟตรวจ

สอบหากพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่ว ควรให้ช่าง

ซ่อมแซมแก้ไขต่อไป

 8. เต้ารับและเต้าเสียบของเครื่องใช้

ไฟฟ้า หากพบว่าแตกช�ารุดให้รีบเปลีย่นใหม่โดย

เรว็ และหากพบว่าสายไฟฟ้าของเครือ่งใช้ไฟฟ้า

เปือยช�ารุดก็ให้เปลี่ยนใหม่ด้วย

 10. ฟิวส์ท่ีใช้ตามแผงสวิตช์ต่าง ๆ  ต้อง

ติดตั้งขนาดให้ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อฟิวส์

ขาดควรมีการตรวจหาสาเหตุโดยเบื้องต้นก่อน

ท่ีจะเปลี่ยนฟิวส์ใหม่และต้องใส่ฟิวส์ขนาดเดิม

ห้ามใช้สายไฟหรือลวดใส่แทนฟิวส์ เพราะเมื่อ

เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสายไฟหรือลวดจะไม่

ขาดอาจเกิดอัคคีภัยได้
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8 ระบบความปลอดภัย

PED 

รูปที่ 1.16 แสดงการถอดเต้าเสียบผิดวิธี
ที่มา : http://www.chiangmaiaircare.com/ข้อควรปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้า

หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย/

รูปที่ 1.18 อย่าใช้เต้ารับและเต้าเสียบที่แตกและ
ช�ารุด

ที่มา : https://rabbitfinance.com/blog/how-to-protect-short-circuit

รูปท่ี 1.17 ใช้ผ้าหรือกระดาษพลางหลอดไฟอาจเกิด
อัคคีภัยได้
ที่มา : https://pxhere.com/th/photo/920289

รูปที่ 1.19 ไม่ควรใช้เต้าเสียบที่เต้ารับอันเดียวกันหลายอัน
ที่มา : https://www.sanook.com/home/11709/

 11. การถอดเต้าเสียบ ให้จับที่ตัวเต้า 

เสียบแล้วดึงออก อย่าดึงที่สายไฟฟ้าเพราะ

อาจท�าให้สายไฟฟ้าขาดภายในและเกิดกระแส

ไฟฟ้าลัดวงจรได้

 13. อย่าใช้สายไฟฟ้าเสียบที่เต้ารับ

โดยตรง หรือใช้เต้าเสียบที่แตกช�ารุดไปเสียบท่ี

เต้ารับ เพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือ

อาจพลั้งพลาดถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้

 12. อย ่าใช ้ผ ้าหรือกระดาษพลาง

หลอดไฟไว้เพราะอาจเกิดอัคคีภัยได้

 14. การใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์หลายเครือ่งในเวลาเดยีวกัน อาจท�าให้กระแสไฟฟ้า

ไหลสู่สายเต้ารับมีปริมาณสูงมาก ท�าให้เกิดความร้อนสะสม เป็นเหตุให้ฉนวนสายไฟฟ้าเสียหาย

และเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเกิดอัคคีภัยได้

�������� 1.indd   8 4/6/2562 BE   15:16



ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน

9ระบบความปลอดภัย

PED 

รูปที่ 1.20 ไม่ควรวางของหนักกดทับสายไฟ
ที่มา : https://www.thaihometown.com/knowledge/4231/

รูปที่ 1.22 ไม่ควรเล่นว่าวในบริเวณที่มีสายไฟฟ้า
ที่มา : https://harga.web.id/daftar-harga-terbaru-antena-tv-indoor-

outdoor-all-merek.info/antenna-tv-outdor

รูปที่ 1.21 สายไฟฟ้าขาดอย่าจับต้องให้แจ้งการไฟฟ้า
ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9610000030958

รูปท่ี 1.23 ไม่ควรตั้งเสาโทรทัศน์หรือเสาอากาศวิทยุ
บริเวณที่มีสายไฟแรงสูง

 15. อย่าเดิน หรือวางสายไฟฟ้าใกล้

บริเวณที่มีความร้อนสูง และอย่าให้ของหนัก

กดทับสายไฟฟ้าเพราะอาจท�าให้ฉนวนไฟฟ้า

ลัดวงจรเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

 17. ไม ่ควรเล ่นว ่าวในบริ เวณท่ีมี

สายไฟฟ้า โดยเฉพาะสายไฟฟ้าแรงสูง เพราะ

อาจจะท�าให้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าได้

 16. เมื่อพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือ

สายไฟฟ้าท่ีหย่อนยานต�า่ลงมา อย่าเข้าไปจบัต้อง

และให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคท่ีอยู่ใกล้ทราบ

เพื่อจะได้ซ่อมแซมแก้ไขต่อไป

 18.  ไม ่ ควรตั้ ง เสา โทร ทัศน ์ห รือ

เสาอากาศวิทยุบริเวณท่ีมีสายไฟฟ้าแรงสูง 

เพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าได้
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10 ระบบความปลอดภัย

PED 

รูปที่ 1.24 ไม่ควรจุดไฟบริเวณเสาไฟฟ้า
ที่มา : https://oer.learn.in.th/search_detail/result/16196

https://www.smk.co.th/websmk/newsview.aspx?cat=1&id=8

รูปที่ 1.25 ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าชอร์ตปลา
ที่มา : http://siamensis.org/node/7695,

http://www.siamfishing.com/note.html

 19. การเผาหญ้า ก่ิงไม้ หรือเศษวัสดุ

ต่าง ๆ  ให้ห่างจากเสาไฟฟ้าเพราะอาจท�าให้เกิด

กระแสไฟฟ้าลดัวงจรและเกิดอนัตรายต่อผูท้ีอ่ยู่

ใกล้ได้

 20. ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าชอร์ตปลา

เพราะผิดกฎหมายและอาจได้รับอันตรายจาก

ไฟฟ้าดูดจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้

 เด็กควรรู้

 การใช้โรลสายไฟที่เป็นม้วนถ้าต่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านาน ๆ ควรคลี่

สายออกจากโรล เพื่อช่วยระบายความร้อนให้กับสายไฟ

 การใช้โรลสายไฟที่เป็นม้วนถ้าต่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านาน ๆ ควรคลี่

 ในกรณีที่พบเห็นผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด จะต้องช่วยเหลือให้ถูกวีและรวดเร็ว ทั้งนี้เพ่ือ

ความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือและผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด หลังจากน้ันให้ท�าการปฐมพยาบาลและ

ช่วยเหลือก่อนน�าส่งโรงพยาบาล โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้คือ

 1. มองดท่ัูวบรเิวณทีเ่กดิเหตอุย่างรอบคอบ อย่ารีบร้อนเข้าไปช่วยใครสักคนหน่ึง แต่

หากยังคงมีอันตรายจากไฟดูดอยู่ การท�าเช่นนั้นรังแต่จะท�าให้คุณได้รับบาดเจ็บตามไปด้วย จงใช้

เวลาชั่วอึดใจหนึ่งประเมินสถานการณ์ และมองหาอันตรายใด ๆ ที่มองเห็นได้

  * ตรวจหาแหล่งที่มาของไฟดูด จงดูว่าผู้ประสบภัยยังสัมผัสกับแหล่งท่ีมาของไฟฟ้า

หรือไม่ และจงจ�าไว้ว่าไฟฟ้าสามารถไหลผ่านร่างของผู้ประสบภัยเข้ามาในตัวคุณได้

  * ห้ามใช้น�า้ ถึงหากจะมเีพลงิก�าลงัไหม้อยู่ก็ตาม เพราะน�า้สามารถเป็นตวัน�าไฟฟ้าได้

  * ห้ามเข้าไปในบริเวณที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่หากว่าพื้นเปียก

การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
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11ระบบความปลอดภัย

PED 

 3. ตัดกระแสไฟ ตัดกระแสไฟฟ้าหากสามารถท�าได้โดยปลอดภัย แต่อย่าพยายามท�า 

เช่นนัน้เพ่ือช่วยเหลอืบางคนผูอ้ยู่ใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูง ทางเลือกท่ีดท่ีีสุดคอืตดักระแสไฟท่ีตู้จ่ายไฟ 

ที่กล่องเซอร์กิต เบรกเกอร์หรือกล่องฟิวส์ 

  * เปิดกล่องเซอร์กิต เบรกเกอร์ 

มองหาบลอ็กรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้าซึง่มท่ีีจบั และอยู่

ที่ด้านบนสุดของกล่องฟิว

  * คว้าที่จับแล้วสับไปอีกด้านหน่ึง 

เหมือนกับสับสวิตช์ไฟฟ้า

  * ทดลองเปิดไฟฟ้าหรือเครื่องใช้

ไฟฟ้าอืน่ ๆ  เพ่ือตรวจสอบซ�า้สองว่าได้ตดักระแส

ไฟฟ้าแล้วจริง ๆ

รูปที่ 1.26 มองดูทั่วบริเวณที่เกิดเหตุอย่างรอบคอบ 
ที่มา https://th.wikihow.com/

รูปที่ 1.27 แจ้งหน่วยบริการฉุกเฉิน 
ที่มา https://th.wikihow.com

รูปที่ 1.28 ตัดกระแสไฟ 
ที่มา https://th.wikihow.com

  * จงใช้ถังดับเพลิงเฉพาะส�าหรับ

ดับไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้า ถังดับเพลิงท่ีใช้กับ

ไฟไหม้ซึ่งเกิดจากไฟฟ้าจะมีเครื่องหมายติดว่า

เป็นถังดับเพลิงชนิด C หรือ BC หรือ AB

 2. แจ้งหน่วยบริการฉุกเฉิน แจ้งขอ

ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดท่ีจะท�าได้ ย่ิงแจ้ง

เร็วเท่าไร ความช่วยเหลือจะย่ิงมาถึงเร็วมาก

ขึน้เท่าน้ัน จงอธิบายสถานการณ์อย่างมสีตแิละ

ชัดเจนเท่าที่จะสามารถท�าได้ในตอนที่โทรแจ้ง
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รูปที่ 1.29 แยกตัวผู้ประสบภัยออกจากแหล่งไฟฟ้า 
ที่มา https://th.wikihow.com

รูปที่ 1.30 ให้ผู้ประสบภัยนอนในท่าพักฟื้น 
ที่มา https://th.wikihow.com

รูปที่ 1.31 ใช้ผ้าห่มคลุมตัวผู้ประสบภัย 
ที่มา https://th.wikihow.com

 4. แยกตัวผู ้ประสบภัยออกจาก

แหล่งไฟฟ้า  อย่าแตะต้องตัวผู้ประสบภัยหาก

ยังไม่มกีารตดักระแสไฟฟ้า แม้คณุจะใช้อปุกรณ์

ท่ีไม่ใช่ตัวน�าไฟฟ้าก็ตาม ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่า

ไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้ว จึงใช้ไม้หรือแท่งยางหรือ

อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ตัวน�าไฟฟ้าใด ๆ ท�าการแยกตัว 

ผู้ประสบภัยออกจากแหล่งไฟฟ้า

 5. ให้ผู้ประสบภยันอนในท่าพกัฟ้ืน 

(Recovery position) การให้ผู้ประสบภัยจาก 

ไฟดูดนอนในท่าพักฟื ้นจะช่วยให้แน่ใจว่า 

ทางเดินหายใจยังคงเปิดโล่งอยู่

 6. ใช้ผ้าห่มคลุมตัวผู ้ประสบภัย  

ผู้ประสบภัยจะมีอุณหภูมิร่างกายเย็นลงอย่าง

รวดเร็ว จึงสมควรพยายามห่อตัวผู้ประสบภัย

ด้วยผ้าห่มไฟฟ้าเพ่ือควบคุมอณุหภมูใินร่างกาย

เอาไว้ เพื่อรอรถฉุกเฉินมารับตัวผู้ประสบภัยไป

ท�าการรักษาต่อ
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รูปที่ 1.32 ตรวจร่างกายของผู้ประสบภัย 
ที่มา https://th.wikihow.com

 7. ตรวจร่างกายของผู้ประสบภัย 

ตรวจดูร่างกายของผู้ประสบภัย เริ่มจากศีรษะ

และเลื่อนลงไปที่คอ แขน ท้อง และขา มองหา

แผลไหม้หรอือาการบาดเจบ็ใด ๆ ซึง่อาจสงัเกต

เห็นได้ในทันที รายงานเรื่องอาการบาดเจ็บให้

หน่วยบริการฉุกเฉินทราบ เมื่อพวกเขาเดินทาง

มาถึง

 8. ท�า CPR สถานการณ์ฉกุเฉนิน้ัน มคีวามส�าคญัทีจ่ะประเมนิช่องทางหายใจ (Airways) 

การหายใจ (Breathing) และระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system) ของผู้ประสบภัย ก่อนที่ 

จะท�า CPR ซึ่งกระบวนการน้ียังเป็นท่ีรู้จักในชื่อ ABC อีกด้วย คุณสามารถประเมินส่ิงต่าง ๆ  

เหล่านี้ ด้วยการท�าดังต่อไปนี้

  * ตรวจดูทางเดินหายใจของผู้ประสบภัย มองหาอุปสรรคใด ๆ หรือสัญญาณต่าง ๆ 

ของความเสียหาย

  * เฝ้าดูเพ่ือทราบว่าผู้ประสบภัยก�าลังหายใจเองหรือไม่ สังเกตผู้ประสบภัยเพ่ือดูว่า 

ก�าลังหายใจเป็นปกติหรือไม่ เพ่ือท�าเช่นน้ีจงน�าหูของคุณไปอยู่ใกล้กับจมูกและปากของ 

ผู้ประสบภัยแล้วฟังเสียงลมหายใจ อย่าท�า CPR หากผู้ประสบภัยก�าลังหายใจหรือก�าลังไอ

  * เริ่มท�า CPR หากผู้ประสบภัยไม่หายใจ ในกรณีที่ผู้บาดเจ็บไม่หายใจ คุณจะต้อง

เริ่มท�า CPR ในทันที

  * จงใช้น�้าหนักร่างกายท่อนบนของคุณ ไม่ใช่ใช้แค่แขนทั้งคู่ในขณะที่กดนวดลงมา

ตรง ๆ บนแผ่นอก

  * กดลึกอย่างน้อย 2 นิ้ว (ประมาณ 5 เซ็นติเมตร) 

  * นวดแรง ๆ ในอัตรา 100 ครั้ง/นาที จงท�าต่อไปจนกระทั่งผู้ประสบภัยกลับมาก�าลัง

หายใจอีกครั้งหนึ่ง หรือจนหน่วยบริการฉุกเฉินมาถึง
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14 ระบบความปลอดภัย

PED 

รูปที่ 1.33 ท�า CPR 
ที่มา https://th.wikihow.com

รูปที่ 1.34 รอคอยหน่วยบริการฉุกเฉิน 
ที่มา https://th.wikihow.com

 7. รอคอยหน่วยบริการฉุกเฉิน เมื่อผู้ประสบภัยมีอาการดีข้ึนแล้วแล้ว ควรอยู่กับ 

ผู้ประสบภัยและพยายามช่วยปลอบใจเพ่ือให้สงบลง พกโทรศัพท์ติดตัวในกรณีท่ีคุณจ�าเป็นต้อง

โทรถึงใครอย่างรบีด่วน เฝ้าดอูาการของผูป้ระสบภัยอย่างดท่ีีสุดท่ีจะท�าได้ และอย่าท้ิงไว้ตามล�าพัง

�������� 1.indd   14 4/6/2562 BE   15:16



ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

15ระบบความปลอดภัย
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Web Guide www.ssobook.com

 1. หนังสือในหอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดทั่วไป

 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง

 3. หน่วยงานองค์การโทรศัพท์

 4. บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ

 5. หนังสือ วารสาร เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 6. http://www.pea.co.th/peac2/audit_care.html

 7. http://www.gengineer.com

 8. http://www.thaigoodview.com/libray/studentsshow

 9. http://www.vcherkarr.com

ระบบความปลอดภัย

ความปลอดภัยในงาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การป้องกันอันตราย
ที่เกิดจากไฟฟ้า

การปฐมพยาบาล
หลักการปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัย

กระแสไฟฟ้าไหลเกิน ไฟฟ้าดูด

  สรุปเนื้อหาส�าคัญ (แผนผังมโนทัศน์)
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16 ระบบความปลอดภัย

PED 

ใบงานที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จุดประสงค์

 1. อธิบายหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยได้

 2. ป้องกันอันตรายที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้

 3. ปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้

กิจกรรม

 แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม

 กลุ่มท่ี 1 มอบหมายให้รวบรวมหลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย จัดท�าและติดบอร์ดหน้า 

   ชั้นเรียน

 กลุ่มที่ 2 มอบหมายให้ศึกษาวิธีการป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและ 

   อิเล็กทรอนิกส์แล้วให้ออกมาสาธิตหน้าชั้นเรียน

 กลุ่มที่ 3 มอบหมายให้ศกึษาเรือ่งการปฐมพยาบาลผูไ้ด้รบัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าแล้ว 

   ให้ออกมาสาธิตหน้าชั้นเรียน

การประเมินผล

ล�าดับที่ รายการประเมิน 1 2 3 4

1 ความถูกต้องของหลักในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

2 ความพร้อมในการสาธิตการป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากอุปกรณ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3 ความพร้อมในการสาธิตการปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจาก

กระแสไฟฟ้า

1 = ปรับปรุงแก้ไข

2 = พอใช้

3 = ดี

4 = ดีมาก

ข้อเสนอแนะ

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

ผู้ประเมนิ...........................................................วนัที.่............เดอืน.....................พ.ศ...............
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17ระบบความปลอดภัย

PED 

แผนฝึกปฏิบัติงาน โครงการ 

วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

เรือ่ง การส�ารวจความปลอดภยัไฟฟ้าภายในบ้านและสอนการใช้งานเครือ่งใช้ไฟฟ้าอย่าง

ปลอดภัย

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนส�ารวจอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของนักเรียนท่ีคิดว่า 

ไม่ได้มาตรฐานและคาดว่าน่าจะเกิดอันตราย โดยถ่ายรูปประกอบและคิดค้นหาวธิกีารแก้ไข

และน�าเสนอหน้าชั้นเรียน

 
 ชื่ออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ปลอดภัย

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................. (1 คะแนน)
 

 สาเหตุของความไม่ปลอดภัย

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................. (1 คะแนน)
 

 วิธีการแก้ไข

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................. (1 คะแนน)

ติดรูป 1 คะแนน
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 ผู้ที่เหมาะสมกับการแก้ไข

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................. (1 คะแนน)
 

 ยี่ห้อของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................. (1 คะแนน)
 

 อุปกรณ์ป้องกันภายในบ้าน (เช่น คัตเอาต์ เซฟทีคัต)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................. (1 คะแนน)
 

 อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................. (1 คะแนน)
 

 อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................(1 คะแนน)
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2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดอย่างถูกวิธี เมื่อให้ความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ถ่ายรูปติดไว้ด้านล่าง

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน โดยการให้ความรู้แก่ประชาชน  

ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ให้ความรู้เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี เมื่อให้ความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ถ่ายรูปติดไว้ด้านล่าง

ติดรูปถ่าย

ติดรูปถ่าย
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แบบฝึกหัดที่ 1

เรื่อง ระบบความปลอดภัย

ค�าสั่ง ให้เขียนเครื่องหมาย (X) ทับตัวเลือกค�าตอบที่ถูกที่สุด

1. อันตรายจากไฟฟ้าข้อใดที่ท�าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์ถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

 ก. โหลดเกิน ข. ไฟฟ้าดูด 

 ค. การลัดวงจร ง. กระแสไฟฟ้าไหลเกิน

2. ผลกระทบที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายท�าให้อ่อนเพลีย แสดงว่าปริมาณกระแสไฟฟ้ามีค่าเท่าใด

 ก. 2 mA ข. 5 - 10 mA

 ค. 10 - 25 mA ง. 25 - 80 mA

3. การที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายระหว่างสายไฟกับสายดินมีสาเหตุมาจากข้อใด

 ก. โหลดเกิน ข. การลัดวงจร

 ค. การรั่วผ่านอุปกรณ์ ง. การรั่วระหว่างสาย

4. กรณีที่ร่างกายมีค่าความต้านทาน 2 KΩ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายจะมีค่าเท่าใด

 ก. 16.25 mA ข. 25 mA

 ค. 32 mA ง. 50 mA

5. ข้อใดกล่าวผิดจากความเป็นจริง

 ก. มือเท้าเปียกไม่ควรแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า ข. ก่อนซ่อมควรตัดกระแสไฟฟ้าก่อน

 ค. หากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดให้รีบเข้าไปช่วย ง. การถอดเต้าเสียบ ให้จับที่เต้าเสียบ

6. การไหม้ของรถไฟลอยฟ้าที่สวนสนุกส่วนใหญ่เกิดจากข้อใด

 ก. ไฟฟ้าดูด ข. ไฟฟ้าลัดวงจร

 ค. การทิ้งก้นบุหรี่ ง. อุปกรณ์ไฟฟ้าช�ารุด

7. สาเหตุของการท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลเกิน คือข้อใด

 ก. การลัดวงจรและโหลดเกิน ข. ไฟฟ้าดูด

 ค. ไฟฟ้ารั่ว ง. การลัดวงจร

8. ในกรณีที่สายไฟฟ้าเกิดการช�ารุด ท�าให้ลวดตัวน�าภายในสัมผัสถึงกันซึ่งจะท�าให้เกิดข้อใด

 ก. การลัดวงจร ข. ไฟฟ้ารั่ว

 ค. โหลดเกิน ง. กระแสไหลเกิน

9. การป้องกันมิให้โหลดเกิน ควรปฏิบัติอย่างไร

 ก. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกินพิกัดของเครื่อง

 ข. ไม่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดที่เต้าเสียบเดียวกัน

 ค. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดที่เต้าเสียบเดียวกัน

 ง. ปิดไฟในกรณีที่ไม่ได้ใช้ไฟ
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10. อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ทีม่โีครงเป็นโลหะ ควรปฏบิตัอิย่างไรเพือ่ลดอันตราย

 ก. ต่อสายไฟเข้ากับโครงโลหะของอุปกรณ์ อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับสายล่อฟ้า

 ข. ต่อสายไฟเข้ากับโครงโลหะ ส่วนอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับแท่งลงดิน

 ค. ต่อสายไฟด้านหนึ่งเข้ากับสายนิวทรัล ส่วนอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับโครงของอุปกรณ์

 ง. สายด้านหนึ่งต่อเข้ากับท่อประปา ส่วนอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับโครงของอุปกรณ์
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