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สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย พันธศักด์ิ พุฒิมานิตพงศ 

 

หามคัดลอก ลอกเลียน ดดัแปลง ทาํซํ้า ถายเอกสาร พิมพ หรือวิธี 
ใดวิธีหน่ึง ในรูปแบบใด ๆ ไมวาสวนหน่ึงสวนใดของหนังสือเลมน้ี  
เพ่ือเผยแพรในส่ือทุกประเภท  หรือเพ่ือวัตถุประสงคใด ๆ นอกจาก 
จะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร 

 
 

ISBN   
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คําอธิบายรายวิชา 
 

 
 

รหสัวิชารหสัวิชา   2200110000--11000055    งานไฟฟ้าและงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์อิเลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้นเบือ้งต้น     1 1 ––  3 3 ––  22    
                    ((BBaass ii cc   EElleecc tt rr ii ccaall   aanndd  EElleecc tt rroonn iicc   WWoorrkk ))  
 

จดุประสงคร์ายวิชาจดุประสงคร์ายวิชา     เพือ่ให้  
 

1. รู ้เขา้ใจ และนําไปใชง้านเกีย่วกบัหลกัการทาํงาน ระบบความปลอดภยั ในงานไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ 

2. มทีกัษะเกีย่วกบัการใชเ้ครือ่งมอืวดัทดสอบวงจรไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์การเตรยีมอุปกรณ์ 
ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์เลอืกเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์

3. มเีจตคตแิละกจินิสยัทีด่ใีนการทาํงานดว้ยความละเอยีดรอบคอบ  ปลอดภยั  เป็นระเบยีบ  สะอาด 
ตรงต่อเวลา มคีวามซื่อสตัย ์รบัผดิชอบ และรกัษาสภาพแวดลอ้ม 

 

สมรรถนะสมรรถนะรายวิชารายวิชา   
 

1. แสดงหลกัการวดั ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้และความปลอดภยั   
2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบือ้งตน้   
3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าเบือ้งตน้   
4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้    

 

คาํอธิบายรายวิชาคาํอธิบายรายวิชา   
 

ศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัหลกัความปลอดภยัในการปฏบิตังิานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์แหล่งกําเนิด
ไฟฟ้า กฎของโอหม์ พลงังานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบือ้งตน้  วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  การควบคุมมอเตอรเ์บือ้งตน้ 
อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดนิ  อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์R L C  หมอ้แปลงไฟฟ้า  รเีลย ์ไมโครโฟน 
ลาํโพง อุปกรณ์สารกึง่ตวันํา การบดักร ีการใชม้ลัตมิเิตอร ์เครื่องกําเนิดสญัญาณ ออสซลิโลสโคป การประกอบ
วงจรไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้    



ประวัติผูเขียน 
 

 
 

พันพันธศักดิ ์ พุฒมิานิตพงศธศักดิ ์ พุฒมิานิตพงศ  
 

  ประวตัิประวตัิ การศึกษาการศึกษา   
 

  ระดบัปริญญาตรี ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) สาขาไฟฟ้าสือ่สาร สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล วทิยาเขตเทเวศร ์

  ระดบัปริญญาโท ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมมหาบณัฑติ (ค.อ.ม.)  สาขาไฟฟ้า  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

  ตาํแหน่งปัจจบุนัตาํแหน่งปัจจบุนั    ขา้ราชการบาํนาญ วทิยฐานะ ครเูชีย่วชาญ คศ.4  สาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

    ประสบการณ์ทาํงานประสบการณ์ทาํงาน   
 เป็นอาจารยส์อนประจาํคณะไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์วทิยาลยัชา่งกลปทุมวนั    
 เป็นครสูอนประจาํคณะไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์วทิยาลยัสารพดัชา่งพระนคร     
 เป็นคณะกรรการบรหิารสถานศกึษา วทิยาลยัสารพดัชา่งพระนคร          
 เป็นคณะกรรมการประเมนิผลงานการเลื่อนตาํแหน่งใหส้งูขึน้ของขา้ราชการคร ูของสาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา  กระทรวงศกึษาธกิาร        
 เป็นทีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ในการจดัทาํผลงานทางวชิาการ 

เพือ่นเลื่อนตาํแหน่งใหส้งูขึน้           
 เขยีนตาํราวชิาการทางดา้นชา่งไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ออกเผยแพรห่ลายเลม่ หลายวชิา มปีระสบการณ์

ในการเขยีนตาํรามายาวนาน      
 

  เครือ่งราชอิสริยาภรณ์ ชัน้สายสะพายเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ ชัน้สายสะพาย   
 

  ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) 
  ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก (ป.ช.) 
  มหาวชริมงกุฎ (ม.ว.ม.) 



 

คํานํา 
 

ความเจรญิกา้วหน้าในโลกปัจจุบนั ถูกพฒันาขึน้มาดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั อุปกรณ์ทาง
ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสร์ุ่นใหม่ๆ ถูกผลติขึน้มาใชง้านอย่างต่อเน่ือง  ก่อใหเ้กดิสิง่อํานวยความ
สะดวกทีห่ลากหลาย พฒันาสรา้งขึน้เพือ่รองรบัความตอ้งการของคนบนโลก เทคโนโลยทีีท่นัสมยั
เกดิขึน้สวนทางกบัธรรมชาตบินโลก สง่ผลเสยีต่อสิง่แวดลอ้มรอบตวั ทัง้มลพษิ สภาวะอากาศ ดนิ 
และน้ํา ทําใหโ้ลกเกดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีเ่ลวรา้ยมากขึน้  เราทุกคนบนโลกตอ้งตระหนัก
หนัมาเหลยีวแลโลกของเรา ชว่ยกนัปกป้องความวบิตัทิีจ่ะเกดิขึน้    

หนงัสอืงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้เล่มน้ี เป็นหนงัสอืเรยีนอยูใ่นกลุ่มสมรรถนะ
วชิาชพีพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อใหเ้กดิความรูท้างดา้นไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์
เบือ้งตน้โดยรวม ช่วยใหผู้เ้รยีนทราบถงึคุณสมบตั ิหลกัการ และการทํางานของงานดา้นไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกส ์ผูเ้รยีนสามารถนําความรูไ้ปใชง้านในชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 
เน้ือหาภายในเล่มมหีน่วยบทเรยีนทัง้สิน้ 12 หน่วยบทเรยีน แต่ละหน่วยบทเรยีนประกอบดว้ย 
สมรรถนะการเรยีนรู ้ทฤษฎเีน้ือหา แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน และใบปฏบิตังิานใชฝึ้กภาคปฏบิตั ิ
ชว่ยใหก้ระบวนการเรยีนรูค้รบถว้นสมบูรณ์ นําไปใชใ้นการเรยีนการสอนในระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพี (ปวช.) ประเภทวชิาอุตสาหกรรม ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวง 
ศกึษาธกิาร รวมถงึใชเ้ป็นพืน้ฐานการเรยีนรูใ้นวชิาชพีสาขางานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้รวมถงึผูท้ี่
สนใจใฝ่รูว้ชิาพืน้ฐานวชิาชพี 
 ผูเ้ขยีนหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า  การนําหนงัสอืเล่มน้ีไปใชใ้นการเรยีน  และศกึษาหาความรู ้
จะสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีวามสุข  เกดิความรูแ้ละทกัษะไปพรอ้มๆ กนั  ยอ่มก่อประโยชน์ต่อ
ครผููส้อน ตวันกัศกึษา และประเทศชาตไิดบ้า้ง หากมขีอ้เสนอแนะทีส่รา้งสรรคเ์ป็นประโยชน์ต่อ
สว่นรวม  สามารถใหข้อ้เสนอแนะและความคดิเหน็กบัผูเ้ขยีนและทมีงาม ไดท้ี ่ 086-820-4498 
หรอืที ่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์: PANSAKPUT@YAHOO.COM จะเป็นพระคุณยิง่ 
 

“ความดทีี่เกิดจากหนังสือเลมน้ีขออุทิศให บิดา มารดา ครอบครัว และผูมีพระคุณทุกทาน” 
 

    พันธศักด์ิ  พุฒิมานิตพงศ 
       ค.อ.บ. (ไฟฟาสื่อสาร), ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

ครูเช่ียวชาญ   คศ.4 
ในนามตวัแทนผูจ้ดัทาํ 
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สารบัญ 
 
บทที่1 ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า        

1.1 ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า        
1.1.1 ประโยชน์ของไฟฟ้า        
1.1.2 โทษของไฟฟ้า         

1.2 อนัตรายของไฟฟ้าต่อรา่งกายมนุษย ์       
1.2.1 การสมัผสัไฟฟ้าโดยตรง        
1.2.2 การสมัผสัไฟฟ้าโดยออ้ม       

1.3 การใชไ้ฟฟ้าอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั       
1.4 การปฏบิตังิานดา้นไฟฟ้าทีป่ลอดภยั       
1.5 การชว่ยเหลอืผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าดดู      
1.6 การปฐมพยาบาลผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าดดู      

1.6.1 การผายปอดดว้ยการใหล้มหายใจทางปาก     
1.6.2 การนวดหวัใจภายนอก        

บทสรปุ           
แบบฝึกหดับทที ่1          
ใบปฏบิตังิาน 1.1          
คาํศพัทเ์ทคนิค          

บทที่2 เครื่องวดัไฟฟ้าเบือ้งต้น         
2.1 ชนิดเครือ่งมอืวดัไฟฟ้าเบือ้งตน้        
2.2 มลัตมิเิตอรช์นิดแอนะลอก        
2.3 สเกลหน้าปัดมลัตมิเิตอรช์นิดแอนะลอก       
2.4 การใชง้านมลัตมิเิตอรช์นิดแอนะลอก       

2.4.1 การวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DCV)      
2.4.2 การวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (ACV)      
2.4.3 การวดักระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DCmA)      
2.4.4 การวดัความตา้นทาน ()       
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4.4 การแปลงหน่วยปรมิาณไฟฟ้า        
4.5 การคาํนวณคา่กาํลงัไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า       
4.6 พลงังานไฟฟ้า          
บทสรปุ           

แบบฝึกหดับทที ่4          
ใบปฏบิตังิาน 4.1          
คาํศพัทเ์ทคนิค          

บทที่5 วงจรไฟฟ้าเบือ้งต้น และวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง      
5.1 สว่นประกอบวงจรไฟฟ้า        
5.2 รปูแบบการต่อวงจรไฟฟ้า        

5.2.1 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม        
5.2.2 วงจรไฟฟ้าแบบขนาน        
5.2.3 วงจรไฟฟ้าแบบผสม        

5.3 วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง         
5.3.1 หลอดไส ้         
5.3.2 หลอดปล่อยประจุ        
5.3.3 หลอด LED         

บทสรปุ           
แบบฝึกหดับทที ่5          
ใบปฏบิตังิาน 5.1          
คาํศพัทเ์ทคนิค          

บทที่6 มอเตอรแ์ละการควบคมุเบือ้งต้น       
6.1 แมเ่หลก็ถาวร          
6.2 แมเ่หลก็ไฟฟ้า          
6.3 มอเตอรไ์ฟฟ้าเบือ้งตน้         
6.4 การทาํงานของมอเตอรไ์ฟฟ้า        
6.5 ชนิดของมอเตอรไ์ฟฟ้า         

6.5.1 มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง       
6.5.2 มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบั       

6.6 การควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้าเบือ้งตน้       

67 
69 
69 
71 
72 
74 
78 
79 
80 
81 
81 
82 
82 
83 
84 
85 
90 
92 
94 
96 
98 
99 

100 
102 
104 
106 
107 
107 
108 
109 



6.6.1 ระบบการทาํงานทีใ่ชม้อเตอรไ์ฟฟ้า      
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7.2 ฟิวส ์           
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8.2.1 ตวัตา้นทานประเภทโลหะ       
8.2.2 ตวัตา้นทานประเภทอโลหะ       
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8.5.1 แบบรหสั 4 แถบส ี        
8.5.2 แบบรหสั 5 แถบส ี        

8.6 การต่อตวัตา้นทาน         
8.6.1 การต่อตวัตา้นทานแบบอนุกรม       
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9.3.5 ตวัเกบ็ประจุชนิดอเิลก็โตรไลตกิ       
9.3.6 ตวัเกบ็ประจุชนิดแทนทาลมั       

9.4 ตวัเกบ็ประจุแบบเปลีย่นแปลงคา่ได ้       
9.5 หน่วยความจุและคา่ทนแรงดนัไฟฟ้า       

9.5.1 หน่วยความจุตวัเกบ็ประจุ       
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10.4.2 หมอ้แปลงกาํลงัชนิดเพิม่แรงดนัไฟฟ้า      
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12.6 เทคนิคการบดักรอุีปกรณ์        
12.7 วงจรไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้       
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สาระการเรียนรู  
 

1. ประโยชนแ์ละโทษของไฟฟ้า 
2. อนัตรายของไฟฟ้าตอ่รา่งกายมนุษย ์
3. ขอ้ควรปฏบิตัใินการใชไ้ฟฟ้าอยา่งถกูตอ้งปลอดภัย 
4. การปฏบิตังิานดา้นไฟฟ้าทปีลอดภัย  
5. การชว่ยเหลอืผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าดดู 
6. การปฐมพยาบาลผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าดดู  
 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

1. บอกประโยชน์และโทษของไฟฟ้าได ้
2. บอกถงึอนัตรายของไฟฟ้าตอ่รา่งกายมนุษยไ์ด ้
3. อธบิายขอ้ควรปฏบิตัใินการใชไ้ฟฟ้าอยา่งถกูตอ้ง

ปลอดภัยได ้
4. บอกวธิกีารปฏบิตังิานดา้นไฟฟ้าทปีลอดภัยได ้ 
5. แสดงวธิกีารชว่ยเหลอืผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้า

ดดูได ้
6. แสดงวธิกีารปฐมพยาบาลผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าดดูได ้
 
สมรรถนะการเรียนรู 

 
1. บอกถงึอนัตรายของไฟฟ้าตอ่รา่งกายมนุษยอ์ยา่งถกูตอ้งชดัเจน  
2. บอกวธิกีารปฏบิตังิานดา้นไฟฟ้าทปีลอดภัยเป็นลําดบัขนัอยา่งถกูตอ้ง  
3. แสดงวธิกีารชว่ยเหลอืและปฐมพยาบาลผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าดดู ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 
ผังความคิด 
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          ความปลอดภัยความปลอดภัย  
          ในงานในงานไฟฟาไฟฟา  

 
 

1.1     ประโยชนและโทษของไฟฟา  
 

 ไฟฟ้ามปีระโยชน์อนันต์และมโีทษมหนัต ์ เป็นคาํกล่าวทีท่นัสมยัอยู่เสมอ  ผูท้ีใ่ชไ้ฟฟ้า
ทุกคนจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึความปลอดภยัในการใชง้านทุกครัง้  และใชง้านดว้ยความระมดัระวงั 
โดยไมต่กอยูใ่นความประมาท   
 

 1.1.1 ประโยชน์ของไฟฟ้า 
 

  ประโยชน์ของไฟฟ้า มมีากมายมหาศาล ถูกนําไปใชง้านอยา่งแพร่หลายทัว่ไป 
เชน่ งานการผลติทางอุตสาหกรรม  งานทางการเกษตร งานดา้นสื่อสารโทรคมนาคม  งานดา้น
ใหบ้รกิาร งานดา้นอาํนวยความสะดวก  และการใหค้วามรู ้ความบนัเทงิ เป็นตน้ ประโยชน์ของ
ไฟฟ้าเมือ่พจิารณาทางดา้นการนําไปใชง้าน แบ่งออกไดด้งัน้ี   
  1. ใหค้วามรอ้น โดยเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นความรอ้น เช่น เตาไฟฟ้า เตา
อบ เตารดีไฟฟ้า หมอ้หงุขา้วไฟฟ้า เครือ่งเป่าผม และหวัแรง้บดักร ีเป็นตน้ 
  2. ใหค้วามเยน็ โดยเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นความเยน็ เช่น ตูแ้ช่แขง็ ตูเ้ยน็ 
ตูน้ํ้าเยน็ และเครือ่งปรบัอากาศ เป็นตน้  
  3. ใหพ้ลงังานกล โดยเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานกล  เช่น  มอเตอร ์ 
พดัลม สวา่นไฟฟ้า เครือ่งซกัผา้ และเครือ่งดดูฝุ่ น เป็นตน้ 
  4. ใหอ้าํนาจแมเ่หลก็ โดยเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นสนามแม่เหลก็ เช่น กระดิง่ 
ไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า ลาํโพง และแมเ่หลก็ไฟฟ้า เป็นตน้  
  5. ใหแ้สงสว่าง โดยเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นแสงสว่าง  เช่น ไฟฉาย หลอด
ไฟฟ้า และการเกดิประกายไฟจากการเชื่อมไฟฟ้า เป็นตน้  
  6. ใหค้วามสะดวกสบาย  โดยจ่ายพลงังานไฟฟ้าไปใหอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
ทาํใหเ้กดิการทาํงานในอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสช์นิดต่างๆ  เช่น เครื่องรบัวทิยุ เครื่องรบัโทรทศัน์ 
เครือ่งขยายเสยีง เครือ่งเล่นวดีทีศัน์ คอมพวิเตอร ์โทรศพัท ์และวทิยสุือ่สาร เป็นตน้   
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 1.1.2 โทษของไฟฟ้า  
 

  โทษของไฟฟ้ามมีากมายมหาศาลเช่นเดยีวกนั  สว่นใหญ่เกดิจากการใชไ้ฟฟ้า
อยา่งผดิวธิ ี ขาดความระมดัระวงั  หรอืใชไ้ฟฟ้าดว้ยความประมาทเลนิเล่อ  ก่อใหเ้กดิอนัตราย
ตามมาอยา่งมากมาย ทัง้ต่อทรพัยส์นิ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสช์าํรดุเสยีหาย และ
ทาํใหเ้กดิเพลงิไหม ้เป็นตน้ หรอืต่อรา่งกายคน  เช่น พกิาร และเสยีชวีติ เป็นตน้ จําเป็นตอ้งมี
การป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชไ้ฟฟ้า อนัตรายเกดิจากไฟฟ้าแบ่งออกได ้2 ลกัษณะ 
คอื ไฟฟ้าลดัวงจรหรอืไฟฟ้าชอ็ต (Short Circuit) และไฟฟ้าดดู (Electric Shock) ทัง้สองลกัษณะน้ี
มสีาเหตุของการเกดิทีแ่ตกต่างกนั และอนัตรายทีไ่ดร้บักแ็ตกต่างกนัดว้ย 
 

  1. ไฟฟ้าลดัวงจร เป็นสภาวะที่
กระแสไฟฟ้าไหลไดค้รบวงจร โดยไม่ต้องผ่าน
อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใชไ้ฟฟ้า หรอืภาระ (Load) 
ผลของไฟฟ้าลดัวงจร จะทําใหเ้กดิความรอ้นสูง 
เมื่อความรอ้นถงึจุดลุกไหม ้ทําใหเ้กดิเพลงิไหม้
ขึน้ได ้การเกดิไฟฟ้าลดัวงจร แสดงดงัรปูที ่1.1   
 

  2. ไฟฟ้าดูด เป็นสภาวะที่เกดิ
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นรา่งกายคนลงพืน้ดนิ หรอื
เกดิกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายคนครบวงจร 
จะก่อใหเ้กดิอาการเกรง็ของกลา้มเน้ือ จนรา่งกาย
ไม่สามารถดิน้หรอืสะบดัใหห้ลุดออกจากไฟฟ้า
ได ้ผลทีเ่กดิจากไฟฟ้าดูดอาจทําใหพ้กิารหรอืถงึ
เสยีชวีติได ้การเกดิไฟฟ้าดดู แสดงดงัรปูที ่1.2    

 

 

 
 

รปูที่ 1.1 เพลงิไหมเ้กดิจากไฟฟ้าลดัวงจร   
 

 
  

รปูที่ 1.2 ไฟฟ้าดดู   
 

1.2     อันตรายของไฟฟาตอรางกายมนุษย    
 

 ร่างกายคนเป็นตวันําไฟฟ้าเช่นเดยีวกบัตวันําอื่นๆ ไฟฟ้าสามารถไหลผ่านร่างกายไป
ไดอ้ย่างสะดวก ดงันัน้จงึควรระมดัระวงัไม่ใหร้่างกายสมัผสัถูกตวันําไฟฟ้าทีต่่อรบัพลงังานไฟฟ้า
จากแหล่งกําเนิดไฟฟ้า  หรอืในขณะทีม่กีระแสไฟฟ้าไหลผ่านตวันําไฟฟ้าเหล่านัน้  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ขณะทีส่ว่นหน่ึงสว่นใดของรา่งกายคนสมัผสัอยูก่บัพืน้น้ํา  พืน้ปนู  พืน้ดนิ  หรอืโลหะที่
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ต่อถงึพืน้น้ําหรอืพืน้ดนิ  กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านร่างกายลงสู่พืน้น้ําหรอืพืน้ดนิไดส้ะดวก 
อกีกรณีหน่ึงทีร่า่งกายคนสมัผสัถูกสายตวันําไฟฟ้าพรอ้มกนัมากกว่าหน่ึงเสน้ ทําใหร้่างกายคน
เปลีย่นไปเป็นภาระไฟฟ้าทนัทแีทนเครื่องใชไ้ฟฟ้า  ทําใหเ้กดิกระแสไฟฟ้าไหลผ่านรา่งกายคน
ครบวงจร เรยีกการเกดิกระแสไฟฟ้าไหลในลกัษณะน้ีว่าไฟฟ้าดดู การถูกไฟฟ้าดดูของรา่งกายคน
จากการสมัผสัสว่นทีม่ไีฟฟ้า  สามารถแยกตามลกัษณะของการสมัผสัไฟฟ้าได ้2 แบบ คอื การ
สมัผสัโดยตรง (Direct Contact) และการสมัผสัโดยออ้ม (Indirect Contact)   
 

 1.2.1 การสมัผสัไฟฟ้าโดยตรง  
 

  การสมัผสัไฟฟ้าโดยตรง เป็นกรณี
ทีส่ว่นของรา่งกายคนสมัผสัถูกสว่นทีม่ไีฟฟ้าจ่ายมา
โดยตรง เชน่ สายไฟฟ้ารัว่เพราะฉนวนชาํรุด มคีน
ใชม้อืจบัสายไฟฟ้าทีร่ ัว่ หรอืจากการทีใ่ชน้ิ้วมอื ใช้
โลหะขนาดเลก็ ไดแ้ก่ ลวด ไขควง หรอืโลหะอื่นๆ 
แหย่เขา้ไปในรเูตา้รบัไฟฟ้า เป็นตน้  ลกัษณะการ
สมัผสัไฟฟ้าโดยตรงน้ี จะส่งผลใหเ้กดิกระแสไฟฟ้า
จาํนวนมากไหลเขา้สูร่า่งกายคนผา่นไปลงดนิ ทาํให้
เกดิอนัตรายมาก คนอาจพกิารหรอืถงึเสยีชวีติได ้
การสมัผสัไฟฟ้าโดยตรง แสดงดงัรปูที ่1.3  

 
 

รปูที่ 1.3 การสมัผสัไฟฟ้าโดยตรง   

 

 1.2.2 การสมัผสัไฟฟ้าโดยอ้อม   
 

  การสมัผสัไฟฟ้าโดยออ้ม เป็นการ
สมัผสัทีค่นไมไ่ดส้มัผสักบัสว่นทีม่ไีฟฟ้าโดยตรง แต่
เกดิจากการทีค่นไปสมัผสักบัอุปกรณ์ไฟฟ้า  หรอื
เครื่องใชไ้ฟฟ้าตามปกต ิซึง่โดยปกตจิะไม่มไีฟฟ้า
จา่ยมาทีต่วัถงัโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้า หรอืเครื่องใช ้
ไฟฟ้า แต่ถา้เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรอืเครื่องใชไ้ฟฟ้า
เกดิไฟฟ้ารัว่ มกัจะมไีฟฟ้าจ่ายไปทีต่วัถงัโลหะของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า หรอืเครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้  เมื่อคนไป
สมัผสัจงึเกดิกระแสไฟฟ้าไหลผา่นเขา้สูร่า่งกายคน
ไปลงดนิ เช่นเดยีวกบัการสมัผสัสว่นทีม่ไีฟฟ้า การ
สมัผสัไฟฟ้าโดยออ้มมอีนัตรายสงูมาก เพราะจาก  

 

 
 

รปูที่ 1.4 การสมัผสัไฟฟ้าโดยออ้ม   
 

การขาดความระมดัระวงัของผูใ้ชง้าน การสมัผสัไฟฟ้าโดยออ้ม แสดงดงัรปูที ่1.4  
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 ร่างกายคนเมื่อถูกไฟฟ้าดูด  จะเกดิอาการเกรง็ของกลา้มเน้ือจนไม่มแีรงสะบดัใหห้ลุด
ออกจากไฟฟ้าได ้ ผลของไฟฟ้าดดูอาจทาํใหบ้าดเจบ็ พกิาร หรอือาจถงึเสยีชวีติได ้ อนัตรายที่
เกดิขึน้จะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัขนาดของกระแสไฟฟ้าทีไ่หลผ่านร่างกายไป กระแสไฟฟ้าไหล
ผา่นน้อยเกดิอนัตรายน้อย กระแสไฟฟ้าไหลผา่นมากเกดิอนัตรายมาก ความสมัพนัธข์องปรมิาณ
กระแสไหลผา่นรา่งกายมนุษยม์ผีลต่อปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ แสดงดงัตารางที ่1.1 
 

ตารางที่ 1.1 ปรมิาณกระแสไฟฟ้าไหลผา่นรา่งกายคนมผีลต่อปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ 
 

ปริมาณกระแสไหลผา่น 
ร่างกายคน 

ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ 

ตํ่ากวา่ 0.5 มลิลแิอมป์ (mA) ยงัไมม่ผีลหรอืไมรู่ส้กึ 
1 mA รูส้กึจัก๊จีห้รอืกระตุกเลก็น้อย 

5 mA 
รูส้กึสัน่เลก็น้อย  แต่ไมเ่จบ็  คนสว่นใหญ่สามารถหนีได ้
แต่การเคลื่อนทีอ่ยา่งไมร่ะวงัจะทาํใหเ้กดิอนัตรายได ้

6 – 25 mA (ผูห้ญงิ)  
9 – 30 mA (ผูช้าย) 

รูส้กึเจบ็ปวด สญูเสยีการควบคุมกลา้มเน้ือ น่ีคอืปรมิาณ
กระแสทีร่า่งกายไมส่ามารถขยบัเขยือ้นได ้

50 – 150 mA 
ไดร้บัความเจบ็ปวดเป็นอย่างมาก อวยัวะทีเ่กีย่วกบัการ
หายใจหยุดทาํงาน กลา้มเน้ือหดตวัอยา่งรุนแรง กลา้มเน้ือ
ขอ้ต่อจะแขง็ ทาํใหเ้สยีชวีติได ้

1 – 4.3 แอมแปร ์(A) 
หวัใจหยดุเตน้  กลา้มเน้ือหดตวั  เสน้ประสาทถูกทาํลาย 
ทาํใหเ้สยีชวีติ 

10 A หวัใจหยดุเตน้ และถูกเผาไหมอ้ยา่งรนุแรง เสยีชวีติ 

15 A 
กระแสเกนิคา่ตํ่าสดุทีฟิ่วส ์ หรอืเซอรก์ติเบรกเกอรจ์ะตดั
วงจร 

 

 นอกจากนัน้ระยะเวลาทีก่ระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายคน จะส่งผลถงึอนัตรายทีเ่กดิขึน้
น้อยหรอืมากดว้ย กระแสไฟฟ้าไหลผา่นใชเ้วลาน้อยเกดิอนัตรายน้อย กระแสไฟฟ้าไหลผา่นใช้
เวลามากเกดิอนัตรายมากตามระยะเวลาทีถู่กไฟฟ้าดดู ดงันัน้ถา้ไมม่บุีคคลอื่นใหค้วามช่วยเหลอื
อยา่งทนัทว่งท ีอนัตรายทีไ่ดร้บักจ็ะสาหสัเพิม่มากขึน้ ไดแ้ก่ หวัใจเตน้รวัเรว็หรอืชา้ ซึง่อาจไดร้บั
อนัตรายถงึเสยีชวีติ ถา้ระยะเวลาทีถู่กไฟฟ้าดูดนานเกนิกว่าระยะเวลาทีถู่กกําหนดไวใ้นตาราง 
แสดงดงัตารางที ่1.2    
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ตารางที่ 1.2 ปรมิาณกระแสไฟฟ้าไหลผา่นรา่งกายคนกบัระยะเวลาทีท่าํใหเ้สยีชวีติ 
 

ปริมาณกระแสไหลผา่น 
ร่างกายคน 

ระยะเวลา หมายเหต  ุ

15 mA นานกวา่ 2 นาท ี

เสียชีวิต 

20 mA นานกวา่ 1 นาท ี
30 mA นานกวา่ 35 วนิาท ี
100 mA นานกวา่ 3 วนิาท ี
500 mA นานกวา่ 0.11 วนิาท ี

1 A นานกวา่ 0.01 วนิาท ี
 

 

1.3     การใชไฟฟาอยางถูกตองปลอดภัย    
 

 การใชไ้ฟฟ้าทุกครัง้ควรคาํนึงถงึความปลอดภยั ใชอ้ยา่งประหยดั มปีระสทิธภิาพ เกดิ
ความคุม้คา่ ไดป้ระโยชน์สงูสุด  นอกจากนัน้ยงัเกดิผลดต่ีอประเทศในการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ยงัชว่ยลดภาวะโลกรอ้นไดด้ว้ย ผูใ้ชไ้ฟฟ้าจงึจาํเป็นตอ้งเรยีนรูว้ธิกีารใชไ้ฟฟ้าอยา่ง
ถูกตอ้ง ขอ้ควรปฏบิตัใินการใชไ้ฟฟ้าอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั ปฏบิตัไิดด้งัน้ี   
 

 1. ตรวจสอบใหแ้น่ชดัก่อนจา้งงานหรอืทาํสญัญากบับรษิทั หรอืช่างทีจ่ะทาํงานในระบบ
ไฟฟ้าภายในบา้น วา่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ และมคีวามรูค้วามชาํนาญเชื่อถอืไดเ้ทา่นัน้ 
 2. อุปกรณ์ตดิตัง้ทางไฟฟ้าตอ้งเป็นชนิดทีไ่ดร้บัการรบัรองจากมาตรฐานต่างๆ ทีน่่าเชื่อถอื 
เชน่ สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.), UL, VDE และ IEC เป็นตน้ เครื่องหมาย
มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประเทศต่างๆ แสดงดงัรปูที ่1.5    
 

    
 

มอก. มาตรฐานไทย 
 

มาตรฐานอเมรกิา 
 

มาตรฐานเยอรมนั 
 

มาตรฐานยโุรป 
 

รปูที่ 1.5 เครือ่งหมายมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประเทศต่างๆ 
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 3. การเดนิสายไฟ และตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า จะตอ้งเป็นไปตามกฎการเดนิสายและตดิตัง้
อุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค หรอืมาตรฐานการตดิตัง้ไฟฟ้า
ทีห่น่วยงานการไฟฟ้าทัง้สองยอมรบั 

 4. ก่อนใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้า  ผูใ้ชต้อ้งอ่านและศกึษาคู่มอืแนะนําการใชง้านใหเ้ขา้ใจ  และ
ปฏบิตัติามคาํแนะนําอยา่งเครง่ครดั 

 5. ทุกครัง้ทีจ่ะใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้า  ควรตรวจสอบสายไฟ เตา้เสยีบ และเตา้รบั  ทีจ่ะใชง้าน
วา่มรีอ่งรอยของการชาํรดุหรอืไม ่  

 6. เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่เีปลอืกหุม้ภายนอกทาํดว้ยโลหะทุกชนิด หรอืเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีอ่าจม ี
ไฟฟ้ารัว่มากบัน้ํา  จาํเป็นตอ้งต่อสายดนิของเครื่องใช ้
ไฟฟ้าเขา้กบัระบบสายดนิ โดยจะตอ้งมกีารตดิตัง้ระบบ
สายดนิทีถู่กตอ้งภายในบา้น และใชเ้ตา้เสยีบชนิดมขี ัว้
สายดนิกบัเตา้รบัชนิดมขี ัว้สายดนิเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าเหล่าน้ี เชน่ ตูเ้ยน็ เตารดี เตาไมโครเวฟ 
หมอ้หุงขา้ว  เตาไฟฟ้า  กระทะไฟฟ้า  เครื่องทําน้ําอุ่น 
เครื่องปรบัอากาศ  และเครื่องซกัผา้  เป็นตน้  ลกัษณะ
เตา้เสยีบเตา้รบัชนิดมขี ัว้สายดนิ แสดงดงัรปูที ่1.6  

 

 
 

รปูที่ 1.6 เตา้เสยีบเตา้รบัชนิดมขี ัว้สายดนิ 
 

 7. ขณะรา่งกายเปียกชืน้ หา้มแตะตอ้งอุปกรณ์
ทีม่ไีฟฟ้า หรอืเครื่องใชไ้ฟฟ้าโดยเดด็ขาด เพราะอาจมี
ไฟฟ้ารัว่ทีอุ่ปกรณ์เหล่านัน้ และความตา้นทานต่อไฟฟ้า
ของผวิหนงัทีเ่ปียกชืน้จะลดลงอยา่งมาก  ทาํใหก้ระแส 
ไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายไดส้ะดวก  กรณีทีจ่ําเป็นตอ้งใช้
ไฟฟ้าขณะทีร่า่งกายเปียกชืน้ เชน่ การใชเ้ครือ่งทาํน้ําอุน่
ในการอาบน้ํา นอกจากจะตอ้งตดิตัง้สายดนิแลว้ จะตอ้ง
ตดิตัง้เครือ่งตดัไฟรัว่ช่วยเสรมิการทาํงานรว่มกบัสายดนิ
ใหป้ลอดภยัยิง่ขึน้ดว้ย เครื่องทาํน้ําอุ่นทีม่รีะบบตดัไฟรัว่ 
แสดงดงัรปูที ่1.7  

 

 
 

รปูที่ 1.7 เครือ่งทาํน้ําอุ่นทีม่รีะบบตดัไฟรัว่ 
 

 8. การเดนิสายไฟ หรอืลากสายไฟไปใชง้านนอกอาคารเป็นการชัว่คราว หรอืถาวร ตอ้ง
ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าชนิดทีก่นัน้ํา ทนทานต่อสภาวะแวดลอ้มทางกลและแสงแดดแลว้ 
วงจรไฟฟ้าหรอืเตา้รบันัน้ตอ้งมเีครือ่งตดัไฟรัว่ดว้ยจงึจะปลอดภยั 
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 9. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นประจาํอยา่งน้อยปีละครัง้ 

 10. แยกวงจรไฟฟ้าทีน้ํ่าอาจท่วมถงึออกต่างหาก เพื่อใหส้ามารถปลดไฟฟ้าออกไดท้นัที
เมือ่เกดิน้ําทว่ม หรอือาจตดิตัง้เครือ่งตดัไฟรัว่รว่มดว้ยกไ็ด ้

 

 
 

รปูที่ 1.8 การใชไ้ขควงลองไฟทดสอบไฟรัว่ 

 11. ฝึกเป็นคนชา่งสงัเกตสิง่ผดิปกตขิอง
อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใชไ้ฟฟ้า จากส ีกลิน่ 
เสยีง และอุณหภูม ิรวมถงึการใชเ้ครื่องมอืงา่ยๆ 
ในการตรวจสอบไฟฟ้า เชน่ ไขควงทดสอบไฟฟ้า 
เป็นตน้ การสงัเกตจากความผดิปกตเิหล่าน้ีจะ
บอกใหท้ราบถงึความบกพร่องต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
การใชไ้ขทดสอบไฟฟ้าทดสอบไฟฟ้ารัว่ แสดง
ดงัรปูที ่1.8   

 12. ไมค่วรใชไ้ฟฟ้าหรอืเปิดสวติชเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้า เชน่ พดัลมระบายอากาศในบรเิวณทีม่ไีอ
สารระเหยหรอืก๊าซทีไ่วไฟปกคลุมอยูเ่ตม็พืน้ที ่เชน่ ก๊าซหงุตม้ หรอืไอน้ํามนัเบนซนิ เป็นตน้ 

 13. ระมดัระวงัการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกจากบางประเทศทีผ่ลติแบบไมไ่ดม้าตรฐาน 
นอกจากมอีายกุารใชง้านสัน้แลว้ อาจไมป่ลอดภยัในการใชง้านโดยเฉพาะในเรือ่งของอคัคภียั 

 14. อุปกรณ์ทีม่กีารเสยีบเตา้เสยีบคา้งทิง้ไว้
นานๆ โดยไมม่ผีูด้แูล เช่น หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด
เลก็จ่ายไฟฟ้าใหเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้า  และเครื่องชารจ์
แบตเตอรีโ่ทรศพัท ์เป็นตน้ หากจาํเป็นตอ้งใชง้านให้
หลกีเลีย่งการใชใ้นบรเิวณทีม่วีสัดุไวไฟอยูใ่กล้ๆ   

 15. ทุกครัง้ทีเ่ลกิใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้า ควรปิด
สวติชท์ีเ่ครือ่งใชไ้ฟฟ้าก่อน และถอดเตา้เสยีบออก
จากเตา้รบัทุกครัง้  เพื่อไม่ใหเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้าชํารุด
เสยีหายงา่ย การถอดเตา้เสยีบออกจากเตา้รบัหลงั
เลกิใชง้านเครือ่งใชไ้ฟฟ้า แสดงดงัรปูที ่1.9   

 

 
 

รปูที่ 1.9 ถอดเตา้เสยีบออกจากเตา้รบัทุกครัง้
หลงัเลกิใชง้านเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

 

 16. ไมค่วรซ่อมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าดว้ยตวัเอง หรอืซ่อมโดยช่างซ่อมทีข่าดความรูค้วามชาํนาญ 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าบางประเภทจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ตรวจสอบดา้นความปลอดภยั เชน่ เตาไมโครเวฟ 
ตอ้งมกีารตรวจสอบการรัว่ไหลของคลื่นไมโครเวฟไมใ่หม้ากเกนิอตัราทีก่าํหนดหรอืเครือ่งใชไ้ฟฟ้า
ทีม่สีายดนิตอ้งตรวจสอบความต่อเน่ืองและฉนวนของสายดนิกบัสายศนูย ์เป็นตน้ 
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 17. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ขณะทีม่ฝีนตกฟ้าคะนอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็น
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น อุปกรณ์วทิยุสื่อสาร 
โทรศพัทม์อืถอื โทรทศัน์ เครือ่งเล่นวดีทีศัน์ และ
คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ ป้องกนัการชาํรุดเสยีหาย
ของเครือ่งใชไ้ฟฟ้า ขณะมฟ้ีาผา่เกดิขึน้ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีง ปิดเครื่องถอดเตา้เสยีบ ถอดสายอากาศ 
และสายโทรศพัทอ์อกจากเครื่องทุกครัง้ การเกดิ
ฟ้าผา่ แสดงดงัรปูที ่1.10   

 

 
 

รปูที่ 1.10 การเกดิฟ้าผา่ 
 

 

 
 

รปูที่ 1.11 การเกดิเพลงิไหมเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์
 

 18. เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีค่วบคุมการเปิด
ปิดดว้ยปุ่ มสมัผสัอเิลก็ทรอนิกส ์  หรอืรโีมท
คอนโทรล เช่น โทรทศัน์ เครื่องเล่นวดีทีศัน์ 
เครือ่งเสยีง และอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าเหล่าน้ีในสภาวะปิดเครื่องอยู่
จะยงัมไีฟฟ้าเลีย้งวงจรควบคุมภายในเครื่อง
อยูต่ลอดเวลา ดงันัน้จงึควรถอดเตา้เสยีบออก 
หรอืตดิตัง้วงจรสวติชต์ดัต่อวงจร ใชต้ดัไฟฟ้า
ออกทุกครัง้ทีเ่ลกิใชง้าน  การเกดิเพลงิไหม้
ของคอมพวิเตอรเ์กดิจากการเสยีบเตา้เสยีบ
คา้งไว ้แสดงดงัรปูที ่1.11  

 19. ขณะไฟฟ้าทีจ่่ายมาจากการไฟฟ้าดบัลง ตอ้งดบัสวติชเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดทีเ่ปิด
คา้งอยูท่นัท ีเพือ่ป้องกนัสาเหตุทีจ่ะเกดิขึน้ ดงัน้ี 
   เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอาจชาํรดุเกดิจากแรงดนัไฟฟ้าทีผ่ดิปกตขิณะไฟฟ้าดบัไมส่นิท 
แรงดนัไฟฟ้าอาจตํ่ากวา่ปกต ิหรอืขณะเริม่มไีฟฟ้ากลบัเขา้มาใหม ่แรงดนัไฟฟ้าอาจสงูเกนิปกต ิ
   อุปกรณ์ตดัวงจรอาจทํางานอกีครัง้เมื่อมไีฟฟ้ากลบัเขา้มา และเครื่องใชไ้ฟฟ้า
ทีก่นิไฟในการเริม่ทาํงานมากเปิดใชง้านอยู ่จะทาํใหเ้กดิไฟฟ้าดบัลงอกีครัง้ได ้
   อนัตรายจากเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่คีวามรอ้นตดิคา้งอยู ่เชน่ เตารดี และเตาไฟฟ้า 
เป็นตน้ ในขณะทีม่ไีฟกลบัเขา้มาโดยไมรู่ต้วั 

 20. ฝึกฝนใหรู้จ้กัวธิแีกไ้ขและป้องกนัรวมทัง้ชว่ยเหลอืปฐมพยาบาล เมื่อมอุีบตัเิหตุทาง
ไฟฟ้าเกดิขึน้ 
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1.4     การปฏิบัติงานดานไฟฟาท่ีปลอดภัย    
 

 การสมัผสัจบัตอ้งไฟฟ้าถอืเป็นอนัตรายต่อรา่งกายคนอยา่งรา้ยแรง การปฏบิตังิานดา้น
ไฟฟ้าจําเป็นตอ้งมคีวามระมดัระวงัมาก ตอ้งมัน่ใจในความปลอดภยัขณะปฏบิตังิาน และตอ้งมี
อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก รวมถงึอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่พยีงพอ ตอ้งปฏบิตังิานอยา่งถูก
ขัน้ตอน ทาํงานเป็นระบบและรอบคอบ หลกัการปฏบิตังิานทางดา้นไฟฟ้าทีป่ลอดภยั มดีงัน้ี 

 1. คาํนึงถงึกฎแหง่ความปลอดภยัทุกครัง้ ขณะปฏบิตังิานหรอืซ่อมบํารุงเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
อุปกรณ์ไฟฟ้า และไมท่าํงานดว้ยความประมาท 

 2. ก่อนการปฏบิตังิานเกีย่วกบัไฟฟ้า ตอ้ง
ถอืวา่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านัน้มไีฟฟ้า
จ่ายอยู่  ต้องตรวจสอบจนแน่ใจก่อนว่าไม่มไีฟฟ้า
จา่ยใหแ้ลว้ การตดัไฟฟ้าทุกครัง้ก่อนการปฏบิตังิาน 
แสดงดงัรปูที ่1.12  

 3. จะปฏบิตังิานเกีย่วกบัไฟฟ้าเรื่องใด ตอ้ง
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนัน้ก่อนการปฏบิตังิาน 
กรณีไม่รูไ้ม่เขา้ใจควรสอบถามผูรู้ ้ หรอืใหผู้รู้เ้ป็น
ผูก้ระทาํ 

 
 

รปูที่ 1.12 ตดัไฟฟ้าทุกครัง้ก่อนการปฏบิตังิาน 
 

 4. อุปกรณ์และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน หากมสีว่นชาํรดุไมค่วรนํามาใชง้าน 

 5. อยา่ปฏบิตังิานขณะรูส้กึเหน่ือย อ่อนเพลยี งว่งนอน  หรอืรบัประทานยาทีท่ําใหเ้กดิ
อาการงว่งซมึ 

 6. อยา่ปฏบิตังิานในขณะมอืเปียกน้ํา หรอื
ยนือยู่บนพืน้ทีเ่ปียกน้ํา  ทําใหเ้กดิอนัตรายไดง้า่ย 
อนัตรายเกดิจากไฟฟ้ากบัน้ํา แสดงดงัรปูที ่1.13   

 7. ถ้าจําเป็นต้องปฏบิตังิานในบรเิวณที่มี
คนพลุกพล่าน หรอืมกีารปฏบิตังิานอื่นๆ รว่มดว้ย 
ตอ้งแขวนป้ายหรอืเขยีนป้ายแสดงการงดใชไ้ฟฟ้า
ไวใ้หม้องเหน็ชดัเจนทุกครัง้ก่อนเริม่การปฏบิตังิาน 

 8. ถา้จาํเป็นตอ้งปฏบิตังิานในบรเิวณทีไ่ม ่

 
 

รปูที่ 1.13 อนัตรายเกดิจากไฟฟ้ากบัน้ํา 
 

สามารถตดัไฟออกได ้ตอ้งกัน้บรเิวณหรอืป้องกนัไมใ่หผู้ไ้มเ่กีย่วขอ้งเขา้ใกลไ้ด ้
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 9. การปฏบิตังิานถา้มกีารละงานไปชัว่คราว เมื่อกลบัมาปฏบิตังิานต่อจะตอ้งตรวจสอบ
สวติชต์ดัตอน สะพานไฟ และเครือ่งหมายต่างๆ ทีท่าํไวต้อ้งอยูใ่นสภาพเดมิก่อนปฏบิตังิานต่อ 
 10. การปฏบิตังิานแต่ละครัง้ ควรมผีูร้ว่มปฏบิตังิานดว้ยอยา่งน้อย 2 คน 
 

1.5     การชวยเหลือผูประสบอันตรายจากไฟฟาดูด    
 

 การชว่ยเหลอืผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าดดูนบัเป็นสิง่จาํเป็น และสาํคญัอยา่งยิง่ทีต่อ้ง
กระทาํการดว้ยความรวดเรว็อยา่งถูกวธิ ีมคีวามรอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงั เพื่อใหผู้ป้ระสบ
อนัตรายมโีอกาสรอดพน้จากอนัตรายขัน้รา้ยแรง และผูใ้หค้วามช่วยเหลอืเกดิความปลอดภยัไม่
เป็นอนัตรายตามไปดว้ย สิง่สาํคญัคอืผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืตอ้งรูจ้กัวธิใีหค้วามชว่ยเหลอืทีถู่กตอ้ง 
ถูกวธิ ีการปฏบิตัทิาํไดด้งัน้ี 

 1. อย่าใชม้อืเปล่าแตะต้องตวัผูท้ีก่ําลงัตดิอยู่กบัสายไฟฟ้า  หรอืตวันําไฟฟ้าทีม่กีระแส 
ไฟฟ้าไหลผา่น เพือ่ป้องกนัไมใ่หผู้ใ้หค้วามชว่ยเหลอืเกดิอนัตรายตามไปดว้ย 

 2. รบีหาทางตดัทางเดนิไฟฟ้าเสยีก่อน โดยการถอดเตา้เสยีบ หรอืตดัสวติชป์ระธาน ถา้
ทาํไม่ไดใ้หใ้ชว้สัดุทีไ่ม่เป็นสื่อตวันําไฟฟ้า เช่น ผา้แหง้ เชอืกแหง้ ไมแ้หง้ หรอืผา้พลาสตกิแหง้ 
เป็นตน้ ลากตวัผูป้ระสบอนัตรายใหพ้น้จากสิง่ทีม่ไีฟฟ้า หรอืใชไ้มแ้หง้เขีย่สายไฟฟ้าใหห้ลุดพน้
จากตวัผูป้ระสบอนัตราย หรอืเขีย่สว่นรา่งกายผูป้ระสบอนัตรายใหห้ลุดพน้จากสายไฟฟ้าโดยเรว็ 
การชว่ยผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าดดู แสดงดงัรปูที ่1.14 

 

 
 

รปูที่ 1.14 การชว่ยผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าดดู 
 

 3. เมื่อไม่สามารถทําวธิอีื่นใดได้แล้ว 
ใหใ้ชม้ดี  ขวาน  หรอืของมคีมทีม่ดีา้มไมห้รอื
ดา้มทีเ่ป็นฉนวน ฟันสายไฟฟ้าใหข้าดหลุดออก
จากผูป้ระสบภยัโดยเรว็ทีสุ่ด และตอ้งแน่ใจว่า
สามารถทาํไดด้ว้ยความปลอดภยั 

 4. กรณทีีม่กีระแสไฟฟ้าอยูใ่นบรเิวณที่
มน้ํีาขงั อยา่ลงไปในน้ํา ใหห้าทางเขีย่สายไฟฟ้า
ออกไปใหพ้น้น้ํา หรอืตดัไฟฟ้าออกก่อนจะลง
ไปชว่ยผูป้ระสบอนัตรายทีอ่ยูใ่นบรเิวณนัน้ 

 5. กรณีเป็นสายไฟฟ้าแรงสงู ใหห้ลกีเลีย่งอยา่เขา้ใกล ้และรบีแจง้การไฟฟ้าทีร่บัผดิชอบ
ใหท้ราบโดยเรว็ทีส่ดุ 
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1.6     การปฐมพยาบาลผูประสบอันตรายจากไฟฟาดูด    
 

 ผูป้ระสบอนัตรายจากการถูกไฟฟ้าดดู สว่นใหญ่จะหมดสตไิมรู่ส้กึตวั ซึง่อาจจะไมห่ายใจ 
และมสีภาวะหวัใจหยุดเตน้ สงัเกตไดจ้าก รมิฝีปากเขยีว สหีน้าซดีเขยีวคลํ้า ทรวงอกเคลื่อนไหว
น้อยมากหรอืไมเ่คลื่อนไหว ชพีจรเตน้ชา้และเบามาก หรอืคลําชพีจรไมพ่บ มา่นตาขยายคา้งไม่
หดเลก็ลง  การหมดสตเิชน่น้ีตอ้งรบีใหก้ารปฐมพยาบาลทนัท ีเพือ่ใหป้อดและหวัใจทาํงาน เรยีก
การช่วยเหลอืน้ีว่า การปฏบิตักิารช่วยฟ้ืนคนืชพี (Cardio Pulmonary Resuscitation ; CPR) โดย
วธิกีารช่วยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน (Basic Life Support ; BLS)  ไดแ้ก่  การผายปอดดว้ยการให้
ลมหายใจทางปากทีเ่รยีกวา่การเป่าปาก รว่มกบัการนวดหวัใจภายนอก ก่อนนําผูป่้วยสง่แพทย ์ 
 

 1.6.1 การผายปอดด้วยการให้ลมหายใจทางปาก   
 

  ภาวะหยุดหายใจ (Respiratory Arrest) มกัจะพบก่อนเกดิภาวะหวัใจหยุดเตน้ 
ถา้ไมไ่ดร้บัการชว่ยเหลอืทีถู่กตอ้ง จะทาํใหเ้สยีชวีติได ้การผายปอดดว้ยการใหล้มหายใจทางปาก 
เป็นวธิพีืน้ฐานทีจ่าํเป็นตอ้งปฏบิตัใินเบือ้งตน้ ทาํไดด้งัน้ี  
  1. ใหผู้ป่้วยนอนหงายราบกบั
พืน้  จดัท่านอนใหเ้หมาะสม  เพื่อเปิดทางใหม้ี
อากาศเขา้สูป่อดไดส้ะดวก โดยผูป้ฐมพยาบาล
จะอยูท่างดา้นขวา  หรอืดา้นซา้ยบรเิวณศรีษะ
ของผูป่้วยกไ็ด ้ลกัษณะการจดัท่านอนทีถู่กตอ้ง
เหมาะสมใหผู้ป่้วย แสดงดงัรปูที ่1.15 
  2. ใชม้อืขา้งหน่ึงดงึคางผูป่้วย
หรอืดนัใตค้อพรอ้มกบัใชม้อือกีขา้งดนัหน้าผาก
ใหห้น้าแหงน  เป็นวธิป้ีองกนัไมใ่หล้ิน้ตกไปอุด 

 

 
 

รปูที่ 1.15 การจดัทา่นอนทีถ่กูตอ้งเหมาะสมใหผู้ป่้วย 
 

 

 
 

รปูที่ 1.16 การใชม้อืจบัศรีษะผูป่้วยใหห้น้าแหงน 

ปิดทางเดนิหายใจ  และต้องระวงัไม่ใหน้ิ้วมอืที่
ดงึคางนัน้  กดลกึลงไปในส่วนของเน้ือใต้คาง 
เพราะจะทาํใหอุ้ดกัน้ทางเดนิหายใจไดโ้ดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในเดก็เลก็  สาํหรบัในเดก็แรกเกดิ ไม่
ควรหงายคอมากเกนิไป  เพราะอาจทําใหเ้กดิ
หลอดลมแฟบ และเกดิอุดตนัทางเดนิหายใจได ้
ลกัษณะการใชม้อืจบัศรีษะผูป่้วยใหห้น้าแหงน 
แสดงดงัรปูที ่1.16 
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  3. สอดน้ิวหวัแมม่อืเขา้ในปากผูป่้วย จบัขากรรไกรล่างยกขึน้จนปากอา้ออก   
  4. ลว้งเอาสิง่อื่นๆ ทีอ่าจมตีดิคา้งอยูใ่นปากและลาํคอออกใหห้มด เช่น ฟันปลอม 
และเศษอาหาร เป็นตน้ เพือ่ไมใ่หข้วางทางลม  
  5. ตรวจสอบการหายใจของ
ผูป่้วย โดยเอยีงหน้ามองไปทางปลายเทา้ผูป่้วย 
ใหห้ชูดิปากผูป่้วย เพื่อฟังเสยีงหายใจ ตาดกูาร 
เคลื่อนไหวของทรวงอก ถา้ผูป่้วยหายใจไดเ้อง
อย่างเพยีงพอ ใหจ้ดัท่านอนใหผู้ป่้วยใหม่ โดย
จดัใหน้อนตะแคงกึ่งควํ่าเพื่อนอนพกั  การจดั
ท่านอนใหผู้ป่้วยนอนตะแคงกึง่ควํ่า แสดงตาม
ขัน้ตอนที ่1 – 4 ตามรปูที ่1.17 

 

 
 

รปูที่ 1.17 การจดัทา่นอนใหผู้ป่้วยนอนตะแคงกึง่ควํ่า 
 

  6. ถา้ผูป่้วยไมห่ายใจ ใหผู้ป้ฐมพยาบาลทาํการผายปอดดว้ยการเป่าปากผูป่้วย 
ผูป้ฐมพยาบาลอา้ปากใหก้วา้งหายใจเขา้ปอดเตม็ที ่ มอืขา้งหน่ึงบบีจมกูผูป่้วยใหแ้น่นสนิท  มอื
อกีขา้งหน่ึงยงัอยูท่ีค่างผูป่้วยอยู ่แลว้จงึประกบปากปิดปากผูป่้วยใหส้นิท พรอ้มกบัเป่าลมเขา้ไป 

 

 
 

รปูที่ 1.18 การผายปอดดว้ยการเป่าลมเขา้ปาก 
 

เป็นจงัหวะประมาณ 12 – 15 ครัง้/นาท ีในเดก็
เลก็ประมาณ 20 – 30 ครัง้/นาท ีการผายปอด
ดว้ยการเป่าลมเขา้ปาก แสดงดงัรปูที ่1.18 
  7. ขณะทําการเป่าปากผูป่้วย 
ตาตอ้งเหลอืบดหูน้าอกผูป่้วยว่ามอีาการขยาย
ขึน้ลงหรอืไม ่ หากไมม่กีารกระเพื่อมขึน้ลงอาจ
เป็นเพราะทา่นอนไมด่หีรอืมสีิง่กดีขวางทางเดนิ
หายใจ ซึ่งต้องรบีแกไ้ขจดัท่าใหม่ และอย่าให้
มสีิง่กดีขวางทางเดนิหายใจ การดูหน้าอกผูป่้วย
ขยายขึน้ลง แสดงดงัรปูที ่1.19  

  8. ถา้กรณทีีไ่มส่ามารถอา้ปาก
ของผูป่้วยได ้ใหใ้ชม้อืปิดปากผูป่้วยใหส้นิท และ
เป่าลมเขา้ทางจมกูแทน โดยใชว้ธิกีารปฏบิตัใิน
ทาํนองเดยีวกบัการเป่าปาก 
  9. ขณะนําสง่โรงพยาบาล  ให้
ทาํการเป่าปากไปดว้ยจนกว่าผูป่้วยจะฟ้ืน หรอื
เมือ่ไดร้บัการชว่ยเหลอืจากแพทยเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 
 

รปูที่ 1.19 การดหูน้าอกผูป่้วยขยายขึน้ลง 
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 1.6.2 การนวดหวัใจภายนอก   
 

  ภาวะหวัใจหยดุเตน้ ทราบไดจ้ากการหมดสตไิมม่กีารเคลื่อนไหว ไมม่อีาการไอ 
คลําชพีจรไมไ่ด ้ไมม่กีารหายใจอยา่งทีเ่ป็นตามปกต ิภาวะหวัใจหยุดเตน้ เกดิขึน้หลงัจากภาวะ
หยุดหายใจ คนทีห่ยุดการหายใจและหวัใจหยุดเตน้ไปแลว้ ยงัมโีอกาสฟ้ืนขึน้ได ้ตอ้งรบีทาํการ
นวดหวัใจทนัท ีมวีธิกีารปฏบิตัดิงัน้ี 

  1. ใหผู้ป่้วยนอนราบกบัพืน้แขง็ หรอื
ใชไ้มก้ระดานรองหลงัผูป่้วย  ผูป้ฐมพยาบาลนัง่คุกเขา่
ลงขา้งขวา หรอืขา้งซา้ยบรเิวณหน้าอกผูป่้วย   

  2. คลาํหาสว่นล่างสุดของกระดกูอกที่
ต่อกบักระดกูซีโ่ครง ใชส้องน้ิวสมัผสัสว่นล่างกระดกูอก 
ใชฝ่้ามอือกีขา้งวางไล่ขึน้มา ถา้คุกเขา้ขา้งขวาใชม้อืขวา
คลาํหาสว่นล่างกระดกูอก หากคุกเขา่ขา้งซา้ยใชม้อืซา้ย 

 
 

รปูที่ 1.20 ตาํแหน่งการวางมอืเพือ่นวดหวัใจ 

คลาํหาสว่นล่างกระดกูอก ตําแหน่งการวางมอืเพือ่นวดหวัใจ แสดงดงัรปูที ่1.20 
 

 
 

รปูที่ 1.21 ตาํแหน่งการวางมอืบนหน้าอกผูป่้วย 
 

 3. วางมอือกีขา้งทบับนหลงัมอืทีว่างไว้
แลว้ในตําแหน่งทีถู่กตอ้ง เหยยีดน้ิวมอืตรง และ
เกี่ยวน้ิวมอื 2 ขา้งเขา้ดว้ยกนั  เหยยีดแขนตรง
โน้มตวัตัง้ฉากกบัหน้าอกผูป่้วย  ทิ้งน้ําหนักลง
บนแขนขณะกดหน้าอกผูป่้วยใหก้ระดูกลดระดบั
ลง 1.5 – 2 น้ิว หรอื 4 – 5 ซม. เมือ่กดสดุใหผ้อ่น
มอืขึน้ทนัท ี โดยที่ตําแหน่งมอืไม่ต้องเลื่อนจาก
จุดทีก่าํหนด ลกัษณะการวางมอืบนหน้าอกผูป่้วย
แสดงดงัรปูที ่1.21 

  4. ขณะทีก่ดหน้าอกแต่ละครัง้ตอ้งนบัจาํนวนครัง้ทีก่ดดงัน้ี หน่ึง และสอง  และ 
สาม และสี ่และหา้ ….. โดยกดหน้าอกทุกครัง้ทีน่บัตวั 
เลข และปล่อยมอืจากการกดตอนคําว่า “และ” สลบักนั
ไปใหไ้ดอ้ตัราการกดประมาณ 90 – 100 ครัง้/นาท ีการ
กดหน้าอกผูป่้วย แสดงดงัรปูที ่1.22 
  5. ถา้ผูป้ฏบิตัมิคีนเดยีว ใหน้วดหวัใจ 
15 ครัง้  สลบักบัการเป่าปาก 2 ครัง้  ทาํสลบักนัเชน่น้ี
จนครบ 4 รอบ เสรจ็แลว้ใหต้รวจชพีจรและการหายใจ  

 

 
 

รปูที่ 1.22 การกดหน้าอกผูป่้วย 
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หากคลําไม่พบชพีจรตอ้งนวดหวัใจต่อไป แต่ถา้คลําพบชพีจรและยงัไมห่ายใจใหเ้ป่าปากต่อไป
อยา่งเดยีว 
  6. ถา้มผีูป้ฏบิตั ิ2 คน ใหน้วดหวัใจ 5 ครัง้ สลบักบัการเป่าปาก 1 ครัง้ โดยขณะ
เป่าปาก อกีคนตอ้งหยดุนวดหวัใจ 
  7. ในกรณีช่วยเหลอืเดก็อ่อน หรอืเดก็
แรกเกดิ การนวดหวัใจใหใ้ชน้ิ้วเพยีง 2 น้ิว กดบรเิวณ
กึ่งกลางกระดูกหน้าอกใหไ้ดอ้ตัราการกด 100 – 120 
ครัง้/นาท ีการนวดหวัใจเดก็ออ่น แสดงดงัรปูที ่1.23 
  8. การนวดหวัใจไมว่า่ผูใ้หญ่ หรอืเดก็ 
ตอ้งทาํอยา่งระมดัระวงั และถูกวธิ ี มเิชน่นัน้อาจทาํให้
กระดกูซีโ่ครงหกั ตบัแตก และมา้มแตกได ้โดยเฉพาะ
ในเดก็เลก็ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

 

 
 

รปูที่ 1.23 การนวดหวัใจเดก็อ่อน 
 

บทสรุป    
 

 พลงัไฟฟ้ามทีัง้โทษและประโยชน์ หากใชถู้กวธิจีะเกดิประโยชน์มากมาย หากใชผ้ดิวธิี
จะมโีทษมากมายเช่นเดยีวกนั ไฟฟ้าสามารถไหลผา่นรา่งกายคนไดอ้ย่างสะดวก  ส่งผลใหเ้กดิ
ไฟฟ้าดดูหรอืไฟฟ้าลดัวงจร ปรมิาณกระแสไฟฟ้าทีไ่หลผา่นรา่งกายคนแตกต่างกนั เกดิอนัตราย
ต่อรา่งกายแตกต่างกนัไป กระแสไฟฟ้าไหลผา่นน้อยเป็นอนัตรายน้อย กระแสไฟฟ้าไหลผา่นมาก
เป็นอนัตรายมาก มผีลทาํใหบ้าดเจบ็ พกิาร หรอืถงึเสยีชวีติได ้
 การปฏบิตังิานทางดา้นไฟฟ้าทีป่ลอดภยั ผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะตอ้งทราบและเขา้ใจคุณสมบตัขิอง
ไฟฟ้า ระมดัระวงั ไมป่ระมาท ทาํงานอยา่งเป็นระบบและรอบคอบ คาํนึงถงึกฎแหง่ความปลอดภยั
ขณะทาํงาน ผูใ้ชไ้ฟฟ้าจงึจาํเป็นตอ้งเรยีนรูว้ธิกีารใชไ้ฟฟ้าอยา่งถูกตอ้ง และเรยีนรูข้อ้ควรปฏบิตัิ
ในการใชไ้ฟฟ้าอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 
 ผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าดดู สว่นมากจะหมดสตไิม่รูส้กึตวั ซึง่อาจจะไม่หายใจ และมี
สภาวะหวัใจหยดุเตน้ดว้ย การหมดสตเิชน่น้ีตอ้งรบีใหก้ารปฐมพยาบาลทนัท ีเพือ่ใหป้อดและหวัใจ
ทาํงาน เรยีกการช่วยเหลอืน้ีว่า การปฏบิตักิารช่วยฟ้ืนคนืชพี (CPR)  โดยวธิกีารช่วยฟ้ืนคนืชพี
ขัน้พืน้ฐาน (BLS) ไดแ้ก่ การผายปอดดว้ยการใหล้มหายใจทางปาก รว่มกบัการนวดหวัใจภายนอก 
ก่อนนําผูป่้วยสง่แพทย ์ การช่วยเหลอืผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าเป็นสิง่จาํเป็น สาํคญัอยา่งยิง่ 
ตอ้งกระทําอย่างถูกวธิ ีรวดเรว็ รอบคอบ และระมดัระวงั ทําใหผู้ป้ระสบอนัตรายมโีอกาสรอดพน้
จากอนัตราย 
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ตอนที่ 1 เขยีนเครือ่งหมายกากบาท (X) ลงในขอ้ทีถู่กตอ้งทีส่ดุ 
  

1. ขอ้ควรคาํนึงเป็นอบัดบัแรกในการใชไ้ฟฟ้าคอือะไร  
ก. ความคุม้คา่     ข. ความประหยดั 
ค. ความปลอดภยั    ง. เกดิประโยชน์สงูสดุ 

2. ไฟฟ้าดดูหมายถงึอะไร 
ก. เกดิกระแสไฟฟ้าไหลผา่นรา่งกายคน 
ข. มกีระแสไฟฟ้าไหลผา่นในวงจรไฟฟ้าตลอดเวลา 
ค. สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าสามารถดงึดดูโลหะจาํพวกเหลก็ได ้
ง. เกดิสนามไฟฟ้ากระโดดขา้มจากสายไฟเสน้หน่ึงไปยงัอกีเสน้หน่ึง 

3. วสัดุชนิดใดทีก่ระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดง้า่ย  
ก. ไมแ้หง้     ข. แกว้น้ํา 
ค. พลาสตกิ     ง. ยางเปียก 

4. กระแสไฟฟ้าไหลผา่นรา่งกายคนลงสูพ่ืน้รองรบัชนิดใดไดย้ากลาํบากทีส่ดุ  
ก. พืน้ไม ้     ข. พืน้ดนิ 
ค. พืน้ปนู     ง. พืน้ทราย 

5. การสมัผสัไฟฟ้าแบบใดเรยีกวา่การสมัผสัไฟฟ้าโดยตรง  
ก. ใชม้อืจบัสายไฟทีม่ฉีนวนหุม้ 
ข. ใชต้ะปแูหยเ่ขา้ไปในรเูตา้รบัทีม่ไีฟฟ้า  
ค. จบัตวัถงัโลหะเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่ไีฟฟ้ารัว่อยู ่
ง. ขณะนําเตา้เสยีบเสยีบเขา้เตา้รบัมไีฟฟ้ารัว่ผา่นรา่งกาย  

6. การสมัผสัไฟฟ้าแบบใดเรยีกวา่การสมัผสัไฟฟ้าโดยออ้ม  
ก. ขณะอาบน้ําดว้ยเครือ่งทาํน้ําอุน่เกดิอาการชาตามรา่งกาย 
ข. ขณะลา้งอา่งเลีย้งปลาเกดิอาการชาเหมอืนถูกไฟฟ้าดดู  
ค. ขณะเปิดตูเ้ยน็รูส้กึเจบ็ปวดตามรา่งกาย  
ง. ถูกทุกขอ้  
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7. การเลอืกซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ามาใชง้านอยา่งไรถูกตอ้งทีส่ดุ 
ก. สนิคา้นําเขา้    ข. ราคาถูกใชง้านด ี
ค. มเีครือ่งหมาย มอก.   ง. ยีห่อ้ทีก่าํลงัเป็นทีนิ่ยมใช ้

8. การปฏบิตังิานดา้นไฟฟ้าทีป่ลอดภยัขอ้ใดถูกตอ้งทีส่ดุ 
ก. ปฏบิตังิานเกีย่วกบัไฟฟ้าแต่ละครัง้ควรทาํคนเดยีวโดยลาํพงั 
ข. อุปกรณ์และเครือ่งไฟฟ้าชาํรดุเพยีงเลก็น้อยยงัสามารถใชง้านไดป้กต ิ
ค. การปฏบิตังิานเกีย่วกบัไฟฟ้าทาํไดท้นัทโีดยไมต่อ้งตรวจสอบไฟฟ้าในระบบ 
ง. การปฏบิตังิานเกีย่วกบัไฟฟ้าเมือ่รูส้กึออ่นเพลยี เหน่ือย หรอืงว่งนอนไมค่วรทาํงาน 

9. ขณะไฟฟ้าไหลผา่นรา่งกายคน เพราะเหตุใดจงึไมส่ามารถชว่ยตวัเองใหห้ลุดพน้จากไฟฟ้าได ้
ก. เลอืดในรา่งกายหยดุการไหลเวยีน   
ข. ไมม่แีรงพอและกลา้มเน้ือเกดิการหดตวั   
ค. เกดิอาการออ่นเพลยีงว่งนอนและนอนหลบั 
ง. สมองสบัสนไมส่ามารถบงัคบัและควบคุมตนเองได ้

10. การชว่ยเหลอืผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าขอ้ใดถูกตอ้งเหมาะสม 
ก. ใชม้อืจบัฉนวนสายไฟฟ้าออกจากตวัผูป้ระสบภยัโดยเรว็ 
ข. รบีลงไปชว่ยเหลอืทนัทเีมือ่ผูป้ระสบภยัถูกไฟฟ้าดดูในน้ํา 
ค. ใชม้ดี ขวาน ของมคีมมดีา้มเป็นฉนวนฟันสายไฟฟ้าใหข้าด 
ง. ตดักิง่ไมย้าวๆ มาเขีย่สายไฟฟ้าออกจากตวัผูป้ระสบภยัทนัท ี

 
ตอนที่ 2 อธบิายใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ถูกตอ้ง 
 

1. ไฟฟ้าคอือะไร มอีนัตรายต่อมนุษยอ์ยา่งไร  
2. ไฟฟ้ามปีระโยชน์อะไรบา้งบอกมาเป็นขอ้ๆ   
3. ปรมิาณกระแสไฟฟ้าทีไ่หลผา่นร่างกายคนแตกต่างกนัไป จะเกดิผลต่อปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้กบั
รา่งกายคนอยา่งไร  

4. บอกหลกัการปฏบิตังิานทางดา้นไฟฟ้าทีป่ลอดภยัมาเป็นขอ้ๆ ตามลาํดบั   
5. อธบิายการผายปอดดว้ยการใหล้มหายใจทางปากมาเป็นขอ้ๆ ตามลาํดบั  
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ใบปฏิบัติงานใบปฏิบัติงาน  
11..11  

การการนวดหัวใจนวดหัวใจผูประสบผูประสบอนัตรายอนัตราย  
จากไฟฟาดูดจากไฟฟาดูด 

 

 
จุดประสงคการเรียนรูจุดประสงคการเรียนรู  

 

1. บอกขัน้ตอนการนวดหวัใจผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าดดูได ้  
2. แสดงวธิกีารนวดหวัใจผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าดดูได ้
3. เกดิความสามคัคใีนการทาํงานกลุ่ม 

 
เครื่องมือและอุปกรณเครื่องมือและอุปกรณ  

 

1. ตุ๊กตา CPR หรอืตุ๊กตาหมขีนาดพอเหมาะ    1 ตวั    
2. ผา้พลาสตกิขนาด 1  2 เมตร      1 ผนื   

 

ลําดับขั้นการทดลอง ลําดับขั้นการทดลอง   
 
 1. ฝึกปฏบิตักิารนวดหวัใจใหผู้ป่้วย  โดยนําตุ๊กตา CPR หรอืตุ๊กตาหมทีีเ่ตรยีมไวแ้ทน
ผูป้ระสบอนัตราย 
 2. จาํลองเหตุการณ์ขึน้มา  เช่น หลงัจากช่วยเหลอืผูป้ระสบอนัตรายใหห้ลุดจากสายไฟ
แลว้ หวัใจผูป้ระสบอนัตรายหยดุเตน้ 
 3. ฝึกหดัการนวดหวัใจ โดยใหผู้ป้ระสบอนัตรายนอนราบกบัพืน้แขง็ 
 4. ผูช้ว่ยเหลอืคุกเขา้ลงขา้งขวาหรอืขา้งซา้ยบรเิวณหน้าอกผูป้ระสบอนัตราย 
 5. คลําหาสว่นล่างสุดของกระดกูอกทีต่่อกบักระดกูซีโ่ครง  โดยใชส้องน้ิวสมัผสัส่วนล่าง 
สดุของกระดกูอก ใชฝ่้ามอือกีขา้งวางไล่ขึน้มา การหาตําแหน่งวางมอืนวดหวัใจ แสดงดงัรปูที ่1.1 
 6. วางมอือกีขา้งทบับนหลงัมอืทีว่างไวแ้ลว้ในตําแหน่งทีถู่กตอ้ง เหยยีดน้ิวมอืตรง และ
เกีย่วน้ิวมอื 2 ขา้งเขา้ดว้ยกนั การประสานมอืฝึกนวดหวัใจ  
 7. เหยยีดแขนตรง  โน้มตวัตัง้ฉากกบัหน้าอกผูป้ระสบอนัตราย  ทิง้น้ําหนักลงบนแขน
ขณะกดหน้าอกผูป้ระสบอนัตราย  ใหก้ระดูกหน้าอกลดระดบัลง 1.5 – 2 น้ิว  เมื่อกดสุดใหผ้อ่น
มอืขึน้ทนัท ีลกัษณะการกดหน้าอกผูป้ระสบอนัตราย แสดงดงัรปูที ่1.2 
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รปูที่ 1.1 การหาตาํแหน่งวางมอืนวดหวัใจ 

 

รปูที่ 1.2 การประสานมอืฝึกกดนวดหวัใจ 

 

 8. ขณะกดหน้าอกแต่ละครัง้ใหน้ับเลขตามไปดว้ย  ดงัน้ี 1 และ 2 และ 3 และ 4 และ 5 
โดยกดหน้าอกทุกครัง้ทีน่ับตวัเลข และปล่อยมอืขณะคาํว่า “และ”  ทําเช่นน้ีสลบักนัไป ในอตัรา
การกดประมาณ 90 – 100 ครัง้/นาท ี
 9. ผลดัเปลีย่นการฝึกปฏบิตัใิหค้รบทุกคน และฝึกปฏบิตัจินเกดิความชาํนาญ 
 

สรุปผลการทดลองสรุปผลการทดลอง  
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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ไฟฟ้าลดัวงจร หรอืไฟฟ้าชอ็ต  
ไฟฟ้าดดู  
ภาระ  
สมัผสัโดยตรง  
สมัผสัโดยออ้ม  
การปฏบิตักิารชว่ยฟ้ืนคนืชพี (CPR)  
การชว่ยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน (BLS) 
ภาวะหยดุหายใจ  
ไฟฟ้า 
พลงังานไฟฟ้า 
เครือ่งมอื 
ความปลอดภยั 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
สายไฟ 
อนัตราย 
กฎความปลอดภยั 
ความสาํคญั 
คาํแนะนําความปลอดภยั 
 

Short Circuit 
Electric Shock 
Load 
Direct Contact 
Indirect Contact 
Cardio Pulmonary Resuscitation 
Basic Life Support 
Respiratory Arrest 
Electricity 
Electrical Energy 
Tool 
Safety 
Electrical Device 
Wire 
Dangerous 
Safety Rule 
Importance 
Safety Tip 
 

 
 

 
 




