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หน่วยที่ 1 
ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกนัในงานไฟฟ้า

และอเิลก็ทรอนิกส์  

สัปดาห์ที ่1 - 2 
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การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยที ่1 ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าในงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

สาระการเรียนรู้ 
    1.1. ไฟฟ้าคืออะไร 
    1.2. อนัตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย  ์
    1.3. ความสัมพนัธ์ของกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายมนุษย ์
    1.4. การใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยั 
    1.5. ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า 
    1.6. การใช ้การตรวจสอบ และการดูแลอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  
    1.7. การประหยดัไฟฟ้า 
    1.8. การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าดูด 
    1.9. อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้า 
 
สาระส าคัญ 
         ไฟฟ้าเป็นพลงังานชนิดหน่ึง ท่ีมีทั้งประโยชน์และโทษ หากใชไ้ม่ถูกวธีิจะท าใหเ้กิดประโยชน์
อยา่งมากมายมหาศาล หากใชไ้ม่ถูกวธีิจะท าใหเ้กิดโทษกบัตวัเองและทรัพยสิ์น ในการปฏิบติั
ทางดา้นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีปลอดภยั ผูใ้ชต้อ้งทราบและเขา้ใจคุณสมบติัทางดา้นไฟฟ้าตอ้ง
ใชค้วามระมดัระวงัไม่ประมาท ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ รอบคอบ โดยค านึงถึงหลกัความ
ปลอดภยัเป็นหลกัในการปฏิบติังาน และจ าเป็นตอ้งรู้ในเร่ืองของการป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตราย
รวมถึงเขา้ใจในขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. บอกความหมายของไฟฟ้าได ้
    2. บอกอนัตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษยไ์ด ้
    3. บอกความสัมพนัธ์ของกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายมนุษยไ์ด ้
    4. อธิบายการใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยัได ้
    5. อธิบายความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าได ้
    6. อธิบายการใช ้การตรวจสอบ และการดูแลอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าได ้

    7. อธิบายวธีิการประหยดัไฟฟ้าได ้
    8. สามารถใหก้ารช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาลผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าดูดได ้
    9. อธิบายการท างานของอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าได ้
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การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน   
มีขั้นน า   ขั้นสอน   ขั้นสรุป ดงัน้ี 
    1. แจง้จุดประสงคใ์หผู้เ้รียนเขา้ใจก่อนเรียน 

    2. ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

    3. บรรยายประกอบส่ือการสอน 

    4. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาความรู้ในเอกสารประกอบการสอน  

    5. ผูเ้รียน และครูร่วมกนัสรุปเน้ือหาในหน่วยน้ีโดยมีส่ือประกอบ 

    6. การอภิปรายและการซกัถามเก่ียวกบับทเรียนร่วมกนั 

    7. ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

    8. ผูเ้รียนปฏิบติังานตามใบงาน 

    9. ตรวจประเมินผลงาน 

 
ส่ือการเรียนการสอน 
    1. เอกสารประกอบการสอน วชิา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
    2. ส่ือ Power point 
    3. ส่ือตวัอยา่งช้ินงานจริง 
    4. แบบทดสอบ 
    5. ใบงาน 
    6. ต าราเรียน 
 
การวดัและการประเมินผล 
    1. ประเมินจากการซกัถามในระหวา่งการเรียนการสอน 

    2. สังเกตจากการร่วมอภิปราย ตอบขอ้ซกัถาม การร่วมท างานกลุ่ม 

    3. ความร่วมมือในการมาเรียน 

    4. ประเมินจากการใหมี้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

…5. ประเมินผลจากแบบทดสอบหลงัเรียน 

    6. ประเมินการสังเกตคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
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1. ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

    1.1 ไฟฟ้าคืออะไร 

        พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ ์ ( 2545 :2)  กล่าวไวว้า่ ไฟฟ้าถูกจดัเป็นพลงังานชนิดหน่ึง มีทั้ง

ประโยชน ์และโทษในเวลาเดียวกนั ไฟฟ้าจะเป็นประโยชน์ เม่ือน าไปใชใ้หถู้กทาง ถูกวธีิ เหมาะสม 

โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งทราบและเขา้ใจคุณสมบติัของไฟฟ้า และไฟฟ้าจะเป็นโทษเม่ือน าไปใชอ้ยา่งไม่ถูก

วธีิ ไม่ระมดัระวงัในการใชง้าน ใชด้ว้ยความประมาทเลินเล่อ อาจจะก่อใหเ้กิดการสูญเสียทั้งชีวติ 

และทรัพยสิ์น 

        พนัธ์ศกัด์ิ   พุฒิมานิตพงศ ์ ( 2545 :3)  กล่าวไวว้า่ ร่างกายมนุษยเ์ป็นตวัน าไฟฟ้า เช่น เดียวกบั

ตวัน าต่าง ๆ ไฟฟ้าจะสามารถผา่นร่างกายไปไดอ้ยา่งสะดวก ดงันั้นจึงควรระมดัระวงัไม่ใหร่้างกาย

ทุกส่วนสัมผสัถูกตวัน าไฟฟ้าท่ีต่ออยูก่บัแหล่งก าเนิดไฟฟ้า หรือในขณะท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหล่ผา่น

ตวัน าไฟฟ้านั้น  โดยเฉพาะขณะท่ีส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายมนุษยส์ัมผสัอยูก่บัพื้นน ้า  พื้นดิน  

พื้นปูน หรือโลหะท่ีต่อถึงพื้นดินพื้นน ้า กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผา่นร่างกายลงสู่พื้นน ้าหรือ

พื้นดินไดส้ะดวก และกรณีท่ีร่างกายมนุษยส์ัมผสัถูกสายไฟฟ้าพร้อมกนัมากกวา่หน่ึงเส้น  ร่างกาย

มนุษยจ์ะ จะกลาย เป็นโหลดไฟฟ้าแทนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เกิดกระแสไหลผา่นร่างกายเรียกการเกิด

ลกัษณะน้ีวา่ ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต  

           ไฟฟ้าคือ  การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนบนผวิของตวัน า  ซ่ึงตวัอิเล็กตรอนจะถูกผลกัดว้ย

สนามแม่เหล็กใหเ้คล่ือนท่ีหลุดออกมาจากวงโคจรของอะตอมของโลหะ เช่น ทองแดง เม่ือเอา

ตวัน าท่ีมีอิเล็กตรอนไหลผา่นมาต่อใหค้รบวงจรจะมีกระแสไฟฟ้าเกิดข้ึนไฟฟ้าก่อใหเ้กิดอนัตรายได้

ทั้งต่อชีวติและทรัพยสิ์น  

    1.2 อนัตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์ 

         พนัธ์ศกัด์ิ พุฒิมานิตพงศ ์( 2545  :2) กล่าวไวว้า่  ไฟฟ้าเป็นพลงังานท่ีสามารถแปรรูปไดโ้ดย

อาศยัแรงดนัและกระแสจ่ายใหก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปกระแสไหล คือ อิเล็กตรอนเกิดการเคล่ือนท่ี  

เอกสารประกอบการสอน วชิา ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น รหัส 2100 - 1003 

หน่วยที ่1 ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
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ไฟฟ้าเคล่ือนท่ีไดดี้ในวตัถุท่ีเป็นตวัน า เช่น ทองแดง เงินร่างกายมนุษยเ์ป็นตวัน าไฟฟ้า ไฟฟ้าจะ

สามารถผา่นร่างกายไปไดอ้ยา่งสะดวก จึงตอ้งระวงัไม่ใหร่้างกายเป็นส่วนหน่ึงของวงจร ไฟฟ้า 

          อนัตรายจากไฟฟ้าเกิดได ้ 2 สาเหตุคือ ไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าดูด ทั้งสองอยา่งน้ีมีสาเหตุของ

การเกิดท่ีต่างกนั และอนัตรายท่ีไดรั้บก็ต่างกนัดว้ยไฟฟ้าช็อต( Short Circuit) หรือเรียกอีกอยา่งวา่

ไฟฟ้าลดัวงจร คือ กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร โดยไม่ผา่นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า( Load)และไฟฟ้าดูด 

(Electric Shock) คือการท่ีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นร่างกาย การเรียกไฟฟ้าดูดจะเป็นการเรียกจาก

อาการเม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผา่นร่างกาย จะเกิดอาการเกร็งของกลา้มเน้ือจนไม่สามารถสะบดัให้

หลุดออกมาได ้จึงเรียกวา่ "ไฟฟ้าดูด" ผลของไฟฟ้าดูดอาจท าใหเ้สียชีวติได ้

                  1.2.1 กระแสไฟฟ้าไหลเกิน  (Over Current) กระแสไฟฟ้าไหลเกิน หมายถึง สภาวะของ

กระแสท่ีไหลผา่นตวัน าจนเกินพิกดัท่ีก าหนดไว ้เกิดได ้2 ลกัษณะคือ 

                           1.2.1.1.โหลดเกิน(Over Load) หมายถึงกระแสไหลในวงจรปกติแต่น าอุปกรณ์ท่ี

กินก าลงัไฟสูงหลาย ๆ ชุดมาต่อในจุดเดียวกนั ท าใหก้ระแสไหลรวมกนัเกินกวา่ท่ีจะทนรับภาระ

ของโหลด 

                           1.2.1.2. การลดัวงจร(Short Circuit) หรือไฟฟ้าช๊อต เกิดจากฉนวนช ารุด ท าใหเ้กิด

สายท่ีมีไฟ (Line) และสายดิน(Ground) สัมผสัถึงกนั มีผลท าใหเ้กิดความร้อน ฉนวนท่ีห่อหุม้ลวด

ตวัน าจะลุกไหมใ้นท่ีสุด 

                  1.2.2 อนัตรายของวงจรไฟฟ้ามีองคป์ระกอบ 3 อยา่ง  

                           1.2.2.1.กระแสไฟฟ้า คือ จ านวนกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นร่างกาย ถา้กระแสไฟฟ้า

ต ่าอนัตรายก็อนัตรายนอ้ยแต่ถา้กระแสไฟฟ้าสูงข้ึนก็เป็นอนัตรายมากข้ึน จนถึงระดบัหน่ึงอาจจะ

เสียชีวติได ้ 

                           1.2.2.2.แรงเคล่ือนไฟฟ้า คือ จ านวนแรงเคล่ือนไฟฟ้า ถา้แรงเคล่ือนไฟฟ้าต ่า

อนัตรายก็อนัตรายนอ้ยแต่ถา้แรงเคล่ือนไฟฟ้าสูงข้ึนก็เป็นอนัตรายมากข้ึน จนถึงระดบัหน่ึงอาจจะ

เสียชีวติได ้ 
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                           1.2.2.3.ความตา้นทานของร่างกายของผูก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่น คือ ความตา้นทาน

ร่างกายของคนเราจะแตกต่างกนัไป เช่นผวิหนงัท่ีมีความช้ืนมีความตา้นทานต ่ากระแสไฟฟ้าไหล

ผา่นไดง่้าย แต่ถา้ผวิหนงัหยาบความตา้นทานจะสูง กระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดย้าก  

                   1.2.3อนัตรายท่ีเกิดจากไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

                          1.2.3.1.การช็อก คือ จากการท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นร่างกายท าใหเ้กิดอาการ

กระตุน้บริเวณกลา้มเน้ืออยา่งรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณเส้นประสาทจะข้ึนอยูก่บัปริมาณกระแสท่ี

ร่างกายไดรั้บ  

                          1.2.3.2.แผลไหม ้คือ การเกิดกระแสไฟฟ้าปริมาณมากๆ ไหลผา่นร่างกาย เม่ือ

ร่างกายไปสัมผสักบัตวัน าไฟฟ้าความร้อนปริมาณมากๆท่ีเกิดการลดัวงจรท าใหเ้กิดแผลไหมแ้ก่ผูท้  า

การ  

                          1.2.3.3.การระเบิด คือ การเกิดประกายไฟข้ึนไปท าใหก้๊าซท่ีจุดติดไฟไดง่้ายเกิดจุด

ติดไฟข้ึนมา  

                          1.2.3.4.การบาดเจบ็ท่ีดวงตา คือ การท่ีสายตากระทบถูกแสงอุลตร้าไวโอเล็ตหรือ

แสงเลเซอร์ ท่ีมีความเขม้ขน้สูงดงันั้นการท างานควรสวมแวน่ตาท่ีกรองแสงไดเ้ป็นพิเศษ  

                          1.2.3.5.การบาดเจบ็ของร่างกาย คือ การท่ีไดรั้บคล่ืนไมโครเวฟและจากอุปกรณ์

ก าเนิดสัญญาณความถ่ีวทิย ุสามารถท าอนัตรายมนุษยไ์ดโ้ดยเฉพาะบริเวณท่ีมีปริมาณเลือดนอ้ย  

    1.3 ความสัมพนัธ์ของกระแสไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้กบัร่างกายมนุษย์ 

ตารางที ่ 1.1  ความสัมพนัธ์ของกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายมนุษย ์

ปริมาณกระแสไฟฟ้า ผลกระทบทีม่ีต่อร่างกาย 

1  mA หรือนอ้ยกวา่ ไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย 

มากกวา่  5  mA ท าใหเ้กิดการช๊อก และเกิดความเจบ็ปวด  

มากกวา่ 15  mA กลา้มเน้ือบริเวณท่ีถูกไฟฟ้าดูดเกิดการหดตวั และร่างกายจะเกิดอาการเกร็ง  
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มากกวา่  30  mA การหายใจติดขดั และสามารถท าใหห้มดสติได้ 

50  ถึง  200  mA ขาดเลือดไปเล้ียงหวัใจ และอาจเสียชีวติไดภ้ายในไม่ก่ีวนิาที 

มากกวา่  200  mA เกิดอาการไหมบ้ริเวณผวิหนงัท่ีถูกกระแสไฟฟ้าดูด และหวัใจจะหยดุเตน้

ภายในไม่ก่ีวนิาที 

ตั้งแต่  1 A  ข้ึนไป ผวิหนงับริเวณท่ีถูกกระแสไฟฟ้าดูดถูท าลายอยา่งถาวร และหวัใจจะหยดุ

เตน้ภายในไม่ก่ีวนิาที 

 

ท่ีมา: http://www.chontech.ac.th/~electric/e-learn/unit1/unit1.htm  

    1.4 การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โครงการพี่สอนนอ้ง  เร่ือง การใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยัและการ
ประหยดั  (2546  :4-16)  กล่าวไวว้า่ 
         1.4.1 การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกวธีิ เช่น ใชส้ายไฟฟ้าเสียบแทนเตา้รับ การถอดเตา้เสียบโดย
จบัท่ีสายไฟฟ้า การใชล้วดทองแดงมาแทนฟิวส์ เหล่าน้ีเป็น 

 

 

ภาพที ่1.1 แสดงการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกวธีิ 
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยั และการประหยดั  2546 : 4) 

         1.4.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุด หมัน่ส ารวจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นทุกอยา่ง หากพบวา่มีการ

ช ารุดเสียหายตอ้งรีบซ่อมแซมแกไ้ขหรือเปล่ียนใหม่ 

http://www.chontech.ac.th/~electric/e-learn/unit1/unit1.htm
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ภาพที ่ 1.2  แสดงอุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุด 
ท่ีมา : guitarthai.com 

 

         1.4.3 เสียบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหลายเคร่ืองจากเตา้รับอนัเดียว  ไม่ควรกระท าอยา่งยิง่ เน่ืองจาก

สายไฟฟ้าท่ีต่อลงมาเตา้รับ และตวัเตา้รับเองจะรับกระแสมากจนเกินพิกดัท าใหเ้ตา้รับมีความร้อน

สูงจนเกิดลุกไหมไ้ด ้

 

ภาพที ่ 1.3  แสดงเสียบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหลายเคร่ืองจากเตา้รับอนัเดียว   
ท่ีมา : peane2.pea.co.th 

 

         1.4.4 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต ่าเกินไป ไม่ควรติดตั้งเตา้รับไวใ้นระดบัต ่าเกินไป ซ่ึงอาจเกิด

อนัตรายไดเ้ม่ือมีน ้าท่วมหรือเด็กอาจใชน้ิ้ว ลวดหรือวสัดุอ่ืนแหยเ่ล่นเขา้ไปในรู้เตา้รับ ท าใหถู้ก

กระแสไฟฟ้าดูดได ้

        1.4.5 ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่มีความรู้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นช ารุด หากท่านไม่มี

ความรู้ความช านาญในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้น อยา่ท าการแกไ้ขเองโดยเด็ดขาด  
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         1.4.6 สายไฟเป่ือยขาดช ารุดจงรีบแกไ้ข หากพบวา่สายไฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าช ารุด เช่น
ฉนวนเป่ือยหรือถลอกจนเห็นสายทองแดง ตอ้งรีบท าการเปล่ียนใหม่ทนัที  
 

 

ภาพที ่ 1.4  แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต ่าเกินไป   
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยั และการประหยดั  2546 :7 

 

 

ภาพที ่ 1.5  แสดงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่มีความรู้   
ท่ีมา :การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยั และการประหยดั  2546  :8 

 

 
 

ภาพที ่ 1.6  แสดงสายไฟเป่ือยขาดช ารุดจงรีบแกไ้ข 
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยั และการประหยดั  2546 : 9 
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          1.5 ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า 

 1.5.1 ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าในเคหสถาน 

                  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โครงการพี่สอนนอ้ง  เร่ือง ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการ
ปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า ( 2546  :3-12)  กล่าวไวว้า่   ไฟฟ้าเป็นส่ิงท่ีช่วยอ านวยความสะดวก
แก่มวลมนุษย ์ซ่ึงนบัวนัก็จะมีการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน  และการใชไ้ฟฟ้าก็แพร่หลายออกไปใน
ชนบทต่างๆทัว่ประเทศท าใหชี้วติความเป็นอยูดี่ข้ึน ซ่ึงท่านทั้งหลายคงทราบกนัดีอยูแ่ลว้  แต่ใน
ขณะเดียวกนัไฟฟ้าก็อาจเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชไ้ฟฟ้า การใชไ้ฟฟ้าเก่ียวกบัไฟฟ้าในเคหสถานดงัน้ี 
                  1.5.1.1 เม่ือร่างกายเปียกช้ืน เช่น มือ เทา้เปียก ไม่ควรแตะตอ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
                  1.5.1.2 เม่ือไม่มีความรู้พอส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใด ไม่ควร
ซ่อมแซมหรือแกไ้ขอุปกรณ์ดงักล่าวเอง เพราะอาจท าใหถู้กกระแสไฟฟ้าดูดเกิดอนัตรายได ้
                  1.5.1.3 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทใหค้วามร้อนสูง เช่น  เตารีด  เตาไฟฟ้า ควรระมดัระวงั
อยา่ใชง้านใกลก้บัสารไวไฟ และอยา่เสียบเตา้เสียบทิ้งไวเ้ม่ือไม่มีคนอยู ่เม่ือเลิกใชใ้หถ้อดเตา้เสียบ
ออก 
                  1.5.1.4 ระวงัอยา่ใหเ้ด็กเล่นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า และเตา้รับควรใชแ้บบท่ีมี
ฝาปิดเพื่อป้องกนัเด็กน าวสัดุไปเสียบรูเตา้รับซ่ึงจะเกิดอนัตรายได้ 
                  1.5.1.5 หากพบผูถู้กกระแสไฟฟ้าดูดใหต้ดัจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อน เช่น ปลดคทัเอา้ท ์, 
เตา้เสียบออก หรือใช่ผา้แหง้คลอ้งผูถู้กกระแสไฟฟ้าดูดออกมาก่อนท าการปฐมพยาบาล 
                   1.5.1.6 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีผวินอกเป็นโลหะ เช่น ตูเ้ยน็ พดัลม เคร่ืองสูบน ้า 
อาจมีกระแสไฟฟ้าร่ัวไปท่ีผวิภายนอกดงักล่าวได ้ควรหมัน่ตรวจสอบโดยใชไ้ขควงเช็คไฟ
ตรวจสอบ หากพบวา่มีกระแสไฟฟ้าร่ัวควรใหช่้างซ่อมแซมแกไ้ขต่อไป 

 

ภาพที ่ 1.7  ระวงัอยา่ใหเ้ด็กเล่นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า 

2546:7) 
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ภาพที ่ 1.8  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีผวินอกเป็นโลหะ 
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า   

2546  :8) 

 

ภาพที ่ 1.9  ปลดคทัเอา้ทอ์อกมาก่อนท าการปฐมพยาบาล 
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า

2546 :7) 

                  1.5.1.7 การถอดเตา้เสียบใหจ้บัท่ีตวัเตา้เสียบและดึงออก อยา่ดึงท่ีสายไฟฟ้าเพราะอาจท า
ใหส้ายไฟฟ้าขาดภายในและเกิดกกระแสไฟฟ้าลดัวงจรได ้
                  1.5.1.8 อยา่ใชผ้า้หรือกระดาษพลางหลอดไฟฟ้าไวเ้พราะอาจเกิดอคัคีภยัได ้
 

 

ภาพที ่ 1.10  อยา่ใชผ้า้หรือกระดาษพลางหลอดไฟฟ้า 
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า  

2546  :10) 



12 

 

 

ภาพที ่ 1.11  อยา่ใหข้องหนกักดทบัสายไฟฟ้า 
1.5.1.9 การใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าหลายเคร่ืองในเวลาเดียวกนัตอ้งไม่เสียบเตา้เสียบท่ีเตา้รับอนัเดียวกนั

เพราะอาจท าใหก้ระแสไฟฟ้าไหลในสายเตา้รับมีปริมาณสูงมาก 

 

ภาพที ่ 1.12  เสียบปลัก๊รวมกนั 
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า  

2546  :11) 

                  1.5.1.10 อยา่เดินหรือวางสายไฟฟ้าใกลบ้ริเวณท่ีมีความร้อนสูงและอยา่ใหข้องหนกักด

ทบัสายไฟฟ้าเพราะอาจท าใหฉ้นวนไฟฟ้าลดัวงจรเกิดอุบติัเหตุข้ึนได ้

          1.5.2 ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าในสาธารสถาน 

                  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โครงการพี่สอนนอ้ง  เร่ือง ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการ

ปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า  ( 2546  :13-19)  กล่าวไวว้า่   ในปัจจุบนัไฟฟ้าไดมี้การใชก้นัแพร่ 

หลายทั้งในตวัเมืองและชนบทจึงตอ้งมีการส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ โดยมี

การเดินสายไฟฟ้าแรงสูงไปในสถานท่ีต่างๆดงันั้นเพื่อความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าในสาธารณะ

สถานดงัน้ี 

                   1.5.2.1 เม่ือพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือสายไฟฟ้าท่ีหยอ่นยานต ่าลงมาซ่ึงอาจเน่ืองมาจาก
เสาไฟฟ้าหกัหรือสาเหตุอ่ืน ตอ้งไม่เขา้ไปจบัตอ้งสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั้น 
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ภาพที ่ 1.13  ตน้ไมอ้ยูใ่กลแ้นวสายไฟฟ้าแรงสูง 
ท่ีมา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า  

2546  :15 

                   1.5.2.2 ตน้ไมท่ี้อยูใ่กลแ้นวสายไฟฟ้าแรงสูง  เม่ือเกิดลมพดัอาจท าใหก่ิ้งไมไ้ปแตะ
สายไฟแรงสูงซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหก้ระแสไฟฟ้าดบับ่อยดงันั้น เม่ือพบเห็นใหแ้จง้การไฟฟ้า
เป็นผูต้ดัออกทนัที 
                   1.5.2.3 การเล่นวา่วตอ้งเล่นในบริเวณท่ีไม่มีสายไฟฟ้าโดยเฉพาะสายแรงสูงเพราะอาจ

เกิดอนัตรายได ้

                   1.5.2.4 เม่ือท่านตอ้งการตั้งเสาทีวหีรือเสาวทิยตุอ้งหลีกเล่ียงอยา่ไปตั้งในบริเวณท่ีมีสาย

ไฟฟ้าแรงสูง 

 

ภาพที ่ 1.14  วา่วติดสายไฟ      ทีม่า:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความปลอดภัยเกีย่วกบัไฟฟ้าและการ
ปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้า  2546  :15 
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ภาพที ่ 1.15  เสาสัญญาณทีวใีกลส้ายไฟฟ้า  
ท่ีมา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า  

2546  :16 

                   1.5.2.5 การถือวสัดุต่างๆตอ้งระวงัอยา่ใหเ้ขา้ใกลส้ายไฟฟ้าแรงสูง เช่น ท่อน ้า ราวตาก
ผา้ โดยเฉพาะบริเวณระเบียงตึกหรือดาดฟ้าตึกแถว 
                   1.5.2.6 การก่อสร้างตึก อาคารในบริเวณท่ีใกลส้ายไฟฟ้าแรงสูงผูป้ฏิบติังานตอ้ง
ระมดัระวงัอยา่ใหว้สัดุก่อสร้างใกลส้ายไฟฟ้าแรงสูง  
                   1.5.2.7 การติดตั้งป้ายโฆษณาหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลส้ายไฟฟ้าแรงสูงตอ้งระวงัอยา่ให้
วสัดุต่างๆไปแตะสายไฟฟ้าแรงสูงควรปรึกษาขอค าแนะน าจากไฟฟ้าในทอ้งถ่ินเพื่อท าการครอบ
ฉนวน 

 

ภาพที ่ 1.16  ติดตั้งป้ายโฆษณาใกลส้ายไฟฟ้าแรงสูง 
ท่ีมา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า  
2546  :17 
                   1.5.2.8 การเผาหญา้ ก่ิงไม ้หรือเศษวสัดุต่าง ๆ ใหห่้างจากเสาไฟฟ้าเพราะอาจท าใหเ้กิด

กระแสไฟฟ้าลดัวงจรและเกิดอนัตรายต่อผูอ้ยูใ่กลไ้ด ้
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ภาพที ่ 1.17  การเผาหญา้ ก่ิงไม ้หรือเศษวสัดุต่างๆใหห่้างจากเสาไฟฟ้า 
ท่ีมา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า  
2546  :18 

                   1.5.2.9 การยงินกท่ีเกาะอยูบ่นสายไฟฟ้าหรือบนลูกถว้ยไฟฟ้าอาจท าใหส้ายไฟฟ้าขาด

หรือลูกถว้ยแตกช ารุดเกิดกระแสไฟฟ้าลดัวงจรและเกิดเป็นอนัตรายต่อผูย้งินกหรือผูอ่ื้นท่ีอยูใ่กลไ้ด ้

 

ภาพท่ี  1.18  การยงินกท่ีเกาะอยูบ่นสายไฟฟ้าหรือบนลูกถว้ยไฟฟ้า 

ท่ีมา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า  

2546 : 18 

                   1.5.2.10 หา้มจบัปลาโดยใชก้ระแสไฟฟ้าช๊อตปลาเพราะเป็นการผดิกฎหมาย  ผูจ้บัปลา

และผูท่ี้อยูใ่กลอ้าจถูกกระแสไฟฟ้าดูดบาดเจบ็หรือเสียชีวติ 

    1.6 การใช้ การตรวจสอบ และการดูแลอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการพี่สอนนอ้ง เร่ืองใชก้ารตรวจสอบ และการดูแลอุปกรณ์ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  (2546  :3-8)  กล่าวไวว้า่   
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           1.6.1 สายไฟฟ้า 
                   1.6.1.1 สายไฟฟ้าเก่าหรือหมดอายกุารใชง้าน สังเกตไดจ้ากฉนวนจะแตกหรือแหง้
กรอบบวม 
                   1.6.1.2 ฉนวนสายไฟช ารุด อาจเกิดจากหนูหรือแมลงกดัแทะหรือวางของหนกัทบัเดิน
สายไฟใกลแ้หล่งความร้อน ถูกของมีคมบาด 
                   1.6.1.3 จุดต่อสายไฟตอ้งใหแ้น่นหนา้สัมผสัใหดี้ พนัฉนวนใหเ้รียบร้อย 
                   1.6.1.4 ขนาดของสายไฟฟ้าใชข้นาดของสายใหเ้หมาะสม กบัปริมาณกระแสท่ีไหลใน
สาย หรือใหเ้หมาะสมกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าลดัวงจรนั้น 
                   1.6.1.5 สายไฟฟ้าตอ้งไม่เดินอยูใ่กลแ้หล่งความร้อน สารเคมี หรือถูกของหนกัทบั 

เพราะท าใหฉ้นวนช ารุดไดง่้าย และเกิดกระแสไฟฟ้าลดัวงจรข้ึนได ้

                   1.6.1.6 สายไฟฟ้าตอ้งไม่พาดบนโครงเหล็ก ร้ัวเหล็ก ราวเหล็ก หรือส่วนท่ีเป็นโลหะ

ตอ้งเดินสายไฟฟ้าโดยใชพุ้กประกบั หรือร้อยท่อใหเ้รียบร้อยเพื่อป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัวลงบน

โครงโลหะซ่ึงจะเกิดอนัตรายข้ึนได ้

           1.6.2 เตา้รับ-เตา้เสียบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
     

ภาพที ่ 1.19  เตา้รับ – เตา้เสียบ ท่ีแตกร้าว 
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค  การใช ้การตรวจสอบ และการดูแลอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  2546  : 4 
 

                1.6.2.1 เตา้รับ เตา้เสียบตอ้งไม่แตกร้าว และไม่มีรอยไหม ้
                    1.6.2.2 การต่อสายท่ีเตา้รับและเตา้เสียบ ตอ้งใหแ้น่น และใชข้นาดสายใหถู้กตอ้ง 
                    1.6.2.2 เตา้เสียบ เม่ือเสียบใชง้านกบัเตา้รับตอ้งแน่น 
           1.6.3 แผงสวติช์ไฟฟ้า 
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       1.6.3.1 ตอ้งติดตั้งในท่ีแหง้ไม่เปียกช้ืนและสูงพอสมควร ห่างไกลจากสารเคมีและสาร
ไวไฟต่าง ๆ 
                   1.6.3.2 ตรวจสอบดูวา่มีมด แมลงเขา้ไปท ารังอยูห่รือไม่ หากพบวา่มีใหด้ าเนินการก าจดั 

                    1.6.3.3 ควรมีผงัวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยูมี่แผงสวติช์เพื่อใหท้ราบวา่แต่ละวงจร
จ่ายไฟไปท่ีใด 
           1.6.4 สวติช์ตดัตอนชนิดคทัเอา้ท์ 

 

ภาพที ่ 1.20  สวติซ์ตดัตอนชนิดคทัเอาท ์
ท่ีมา : horojung.hunsa.com 

                    1.6.4.1 ตวัคทัเอา้ทแ์ละฝาครอบตอ้งไม่แตก 
                    1.6.4.2 ใส่ฟิวส์ใหถู้กขนาดและมีฝาครอบปิดใหมิ้ดชิด 
                    1.6.4.3 หา้มใชว้สัดุอ่ืนแทนฟิวส์ 
                    1.6.4.4 ขั้วต่อสายท่ีคทัเอา้ท ์ตอ้งแน่นและใชข้นาดสายใหถู้กตอ้ง 
           1.6.5 เบรคเกอร์  

 

ภาพที ่ 1.21  เบรคเกอร์ 
ท่ีมา : houseyahoo.com 
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                1.6.5.1 ตรวจสอบฝาครอบเบรกเกอร์ ตอ้งไม่แตกร้าว 
                1.6.5.2 ตอ้งมีฝาครอบปิดเบรกเกอร์ใหมิ้ดชิด 
                1.6.5.3 ตอ้งติดตั้งในท่ีแหง้ไม่เปียกช้ืน และห่างไกลจากสารเคมีไวไฟต่างๆ 
                1.6.5.4 เลือกเบรกเกอร์ท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
 

    1.7 การประหยดัไฟฟ้า 
         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โครงการพี่สอนนอ้ง  เร่ือง การใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยัและประหยดั  
(2546  :17-21)  กล่าวไวว้า่    
         1.7.1 ไฟฟ้าแสงสวา่ง 
                  ควรเลือกใชโ้คมไฟแบบสะทอ้นแสงแทนแบบเดิมท่ีใชพ้ลาสติกปิด ควรใชห้ลอดฟลูออ
เรสเซนต ์แทนหลอดไส้ ซ่ึงมีค าแนะน าการใชด้งัน้ี 
                   1.7.1.1 หลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบผอม ขนาด 18 วตัต ์และ 36 วตัต ์มีความสวา่งเท่ากบั 
หลอด  20  วตัต ์และ  40  วตัต ์แต่ประหยดัไฟกวา่และสามารถใชแ้ทนกนัได ้ 
                  1.7.1.2 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์มี  2  ชนิด คือ ชนิดมีบลัลาสตภ์ายในและชนิดมี
บลัลาสตภ์ายนอก หลอดท่ีมีบลัลาสตภ์ายใน  สามารถใชแ้ทนหลอดกลมแบบเกลียวได ้ 
 

 

ภาพที ่ 1.22  หลอดไฟฟ้าแสงสวา่ง 
ท่ีมา : http://www.selectcon.com/ba_14.asp 

         1.7.2 ตูเ้ยน็  ตูแ้ช่ 

                  การเลือกซ้ือตูเ้ยน็,ตูแ้ช่ มีค  าแนะน าใหพ้ิจารณาก่อนซ้ือ ดงัน้ี 
                  1.7.2.1 เลือกขนาดใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของครอบครัว 
                  1.7.2.2 ตูเ้ยน็แบบประตูเดียวกินไฟมากกวา่แบบ 2 ประตู 
                  1.7.2.3 ควรวางตูเ้ยน็ใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
                  1.7.2.4 ตั้งสวติช์ควบคุมอุณหภูมิใหเ้หมาะกบัจ านวนของท่ีใส่ 
                  1.7.2.5 อยา่เปิดตูเ้ยน็ทิ้งไวน้านๆและอยา่น าของร้อนมาแช่ 

http://www.selectcon.com/ba_14.asp
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         1.7.3 เคร่ืองปรับอากาศ 
                  การใชเ้คร่ืองปรับอากาศใหมี้ความเยน็ท่ีสบายต่อร่างกายจะประหยดัค่าไฟฟ้าอยา่งไดผ้ล
ซ่ึงควรปฏิบติั ดงัน้ี 
                   1.7.3.1 ควรเลือกใชข้นาดท่ีเหมาะสมกบัขนาดของหอ้ง 
                   1.7.3.2 ควรใชผ้า้ม่านกั้นประตูหนา้ต่าง เพื่อป้องกนัความร้อนจากภายนอก  
                   1.7.3.3 ตั้งปุ่มปรับอุณหภูมิใหเ้หมาะสมต่อร่างกาย (ประมาณ 26 องศาเซลเซียส) 
                   1.7.3.4 หมัน่ท าความสะอาดแผน่กรองอากาศ 

    1.8 การช่วยเหลอืและการปฐมพยาบาลผู้ประสบอนัตรายจากไฟฟ้าดูด 
          1.8.1 การช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าดูด ท าไดต้ามคู่มือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โครงการพี่สอนนอ้ง  เร่ือง ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า  
(2546  :21-27)  กล่าวไวว้า่   
                   1.8.1.1 อยา่ใชมื้อเปล่าแตะตอ้งตวัผูท่ี้ก  าลงัติดอยูก่บัสายไฟฟ้า  หรือตวัน าไฟฟ้าท่ีมี

กระแสไหลผา่น เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ใ้หค้วามช่วยเหลือเกิดอนัตรายไปอีกคน 

                    1.8.1.2 ตดัทางเดินของไฟฟ้าก่อน โดยถอดปลัก๊ ตดัสวติช์วงจรอตัโนมติั หรือสวติช์

ประธาน ถา้ท าไม่ไดใ้หใ้ชว้ตัถุท่ีไม่เป็นส่ือไฟฟ้า เช่น ผา้ เชือก สายยาง ไมแ้หง้ เข่ียสายไฟฟ้าให้

หลุดออกจากตวัผูป้ระสบอนัตราย หรือลากตวัผูป้ระสบอนัตรายใหพ้น้จากส่ิงท่ีมีไฟฟ้า 

 

ภาพที ่ 1.23  ตดัทางเดินของไฟฟ้าก่อน โดยถอดปลัก๊ ตดัสวติช์วงจรอตัโนมติั หรือสวติช์ประธาน  
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยั และประหยดั 2546  :22 

                    1.8.1.3 เม่ือไม่สามารถท าวธีิอ่ืนใดไดแ้ลว้ ใหใ้ชมี้ด ขวาน หรือของมีคมท่ีมีดา้มไม ้

หรือดา้มท่ีเป็นฉนวน ฟันสายไฟฟ้าใหข้าดหลุดออกจากผูป้ระสบภยัโดยเร็วท่ีสุด และตอ้งแน่ใจวา่

สามารถท าไดอ้ยา่งปลอดภยั 



20 

 

 

ภาพที ่ 1.24  ใชไ้มเ้ข่ียสายไฟออกจากผูถู้กไฟฟ้าดูด 
(ท่ีมา :  trueguru.truelife.com) 

                    1.8.1.4 อยา่ลงไปในน ้า ในกรณีท่ีมีกระแสอยูใ่นบริเวณท่ีมีน ้าขงั ใหห้าทางเข่ีย
สายไฟฟ้าออกไปใหพ้น้น ้า หรือตดักระแสออกก่อนจะลงไปช่วยผูป้ระสบอนัตรายท่ีอยูใ่นบริเวณ
นั้น 
                    1.8.1.5 หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง ใหพ้ยายามหลีกเล่ียง แลว้รีบแจง้การไฟฟ้าท่ี
รับผดิชอบโดยเร็วท่ีสุด 
          1.8.2 การปฐมพยาบาลผูถู้กไฟฟ้าดูด 
                  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โครงการพี่สอนนอ้ง  เร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการ
ปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้าดูด  (2546  :2)  กล่าวไวว้า่   
                   1.8.2.1 วธีิการนวดหวัใจ ปฏิบติัดงัน้ี 
                               1.) ใหผู้ป่้วยนอนราบกบัพื้นแขง็ๆ หรือใชไ้มก้ระดานรองท่ีหลงัของผูป่้วย ผู ้
ปฐมพยาบาลคุกเข่าลงขา้งขวา  หรือขา้งซา้ย  คล าส่วนล่างสุดของกระดูกอกท่ีต่อกบัซ่ีโครง โดยใช้
น้ิวสัมผสัชายโครงไล่ข้ึนมา ถา้คุกเข่าขา้งขวาใชมื้อขวาคล าหากระดูกอก หากคุกเข่าขา้งซา้ยใชมื้อ
ซา้ยคล าหากระดูกอก ต าแหน่งส่วนล่างสุดของกระดูกอก 
 

 

ภาพที ่ 1.25  ใหผู้ป่้วยนอนราบกบัพื้นแขง็ ๆ 
(ท่ีมา : fire2fight.com) 
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                               2.) เม่ือน้ิวสัมผสัชายโครงแลว้ เล่ือนน้ิวมาตรงกลางจนกระทัง่น้ิวนางสัมผสั

ปลายกระดูกหนา้อกได ้ใหป้ลายน้ิวช้ีและน้ิวกลางวางบนกระดูกหนา้อกต่อจากน้ิวนาง 

                               3.) วางมืออีกขา้งทบับนหลงัมือท่ีวางในต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง เหยยีดน้ิวมือตรงและ

เก่ียวน้ิวมือ2ขา้งเขา้ดว้ยกนั เหยยีดแขนตรงโนม้ตวัตั้งฉากกบัหนา้อกผูป่้วย ทิ้งน ้าหนกัลงบนแขน

ขณะกดหนา้อกผูป่้วยใหก้ระดูกลดระดบัลง 1.5 – 2  น้ิว เม่ือกดสุดใหผ้อ่นมือข้ึนทนัที โดยท่ี

ต าแหน่งมือไม่ตอ้งเล่ือนจากจุดท่ีก าหนด ขณะกดหนา้อกนวดหวัใจ หา้มใชน้ิ้วมือกดลงบนซ่ีโครง

ผูป่้วย 

                               4.) ขณะท่ีกดหนา้อกแต่ละคร้ังตอ้งนบัจ านวนคร้ังท่ีกดดงัน้ี หน่ึงและสอง และ

สาม และส่ี และหา้ โดยกดหนา้อกทุกคร้ังท่ีนบัตวัเลข และปล่อยมือตอนค าวา่ “และ” สลบักนัไป 

ใหไ้ดอ้ตัราการกดประมาณ   90 – 100   คร้ัง/นาที 

 

ภาพที ่ 1.26  การวางมือนวดหวัใจ 
ท่ีมา : fire2fight.com 

 

 

ภาพที ่ 1.27  การนวดหวัใจ 
ท่ีมา: การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้า  
2546  :26) 
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                               5.) ถา้ผูป่้วยมีคนเดียว ใหน้วดหวัใจ 15 คร้ัง สลบักบัการเป่าปาก 2 คร้ัง ท า
สลบักนัเช่นน้ีจนครบ 4 รอบ แลว้ตรวจชีพจรและการหายใจ หากคล าชีพจรไม่ไดต้อ้งนวดหวัใจต่อ 
แต่ถา้คล าชีพจรไดแ้ละยงัไม่หายใจตอ้งเป่าปากต่อไปอยา่งเดียว  
                               6.) ถา้มีผูป้ฏิบติั 2 คน ใหน้วดหวัใจ 5 คร้ัง สลบักบัการเป่าปาก 1 คร้ัง โดย
ขณะท่ีเป่าปาก อีกคนตอ้งหยดุนวดหวัใจ 
                               7.) ในเด็กอ่อนหรือเด็กแรกเกิด การนวดหวัใจใชน้ิ้วเพียง 2 น้ิว กดบริเวณ
ก่ึงกลาง กระดูกหนา้อกใหไ้ดอ้ตัราการกดประมาณ  100 – 120  คร้ังต่อนาที  
                               8.) การนวดหวัใจตอ้งท าอยา่งระมดัระวงัและถูกวธีิ มิเช่นนั้นอาจท าใหก้ระดูก
ซ่ีโครงหกัตบัและมา้มแตกได ้โดยเฉพาะในเด็กเล็กตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
 

 

ภาพที ่ 1.28  มีผูป้ฏิบติั  2  คน ใหน้วดหวัใจ  5 คร้ัง สลบักบัการเป่าปาก  1 คร้ัง 
ท่ีมา :  thaicatwalk.com 

                   1.8.2.2 วธีิการผายปอด  (เป่าปาก)  ปฏิบติัดงัน้ี 
                               1.) ใหผู้ป่้วยนอนราบ จดัท่าท่ีเหมาะสมเพื่อเปิดทางอากาศเขา้สู่ปอด  โดยผูป้ฐม
พยาบาลอยูท่างดา้นขวาหรือขา้งซา้ยบริเวณศีรษะของผูป่้วย  ใชมื้อขา้งหน่ึงดึงคางผูป่้วยมาขา้งหนา้ 
พร้อมกบัใชมื้ออีกขา้งดนัหนา้ผากไปขา้งหลงั  เป็นวธีิป้องกนัไม่ใหล้ิ้นตกลงไปอุดปิดทางเดิน
หายใจ  แต่ตอ้งระวงัไม่ใหน้ิ้วมือท่ีดึงคางนั้นกดลึกลงไปในส่วนเน้ือใตค้างเพราะจะท าใหอุ้ดกั้น
ทางเดินหายใจได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเด็กเล็ก ๆ 
 

 
 

ภาพที ่ 1.29 ใหผู้ป่้วยนอนราบกบัพื้นแขง็ ๆ 
(ท่ีมา : pharmasakhon.org) 
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                               2.) สอดน้ิวหวัแม่มือเขา้ไปในปากจนปากอา้ ลว้งส่ิงของในปากท่ีขวางทางเดิน
หายใจออกใหห้มด เช่นฟันปลอมเศษอาหาร เป็นตน้ 
                               3.) ผูป้ฐมพยาบาลอา้ปากใหก้วา้ง หายใจเขา้เตม็ท่ีมือขา้งหน่ึงบีบจมูกผูป่้วยให้
แน่นสนิท ในขณะท่ีมืออีกขา้งยงัคงดึงคางผูป่้วยมาขา้งหนา้แลว้จึงประกบปิดปากผูป่้วยพร้อมกบั
เป่าลมเขา้ไปท าลกัษณะน้ีเป็นจงัหวะ  12-15  คร้ังต่อนาที 
 

 
 

ภาพที ่ 1.30  สอดน้ิวหวัแม่มือเขา้ไปในปากจนปากอา้ 
ท่ีมา : fire2fight.com 

 

 
 

ภาพที ่ 1.31  การเป่าปาก 
ท่ีมา : fire2fight.com 

                               4.) ขณะท าการเป่าปาก ตาตอ้งเหลือบดูดว้ยวา่หนา้อกผูป่้วยมีการขยายข้ึนลง
หรือไม่ หากไม่มีการกระเพื่อมข้ึนอาจเป็นเพราะท่านอนไม่ดี หรือ  มีส่ิงกีดขวางทางเดินหายใจ ใน
รายท่ีผูป่้วยอา้ปากไม่ได ้หรือดว้ยสาเหตุใดท่ีไม่สามารถเป่าปากได ้ใหเ้ป่าลมเขา้ทางจมูกแทน  โดย
ใชว้ธีิปฏิบติัท านองเดียวกบัการเป่าปาก ในรายของเด็กแรกเกิด หรือเด็กเล็กใชว้ธีิเป่าลมเขา้ปากและ
จมูกไปพร้อมกนั 
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    1.9 อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้า 
          อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้า กระแสท่ีไหลผา่นเขา้ร่างกายมนุษย์  ท าใหก้ลา้มเน้ือเกิดการหดตวัและ
เกิดอาการเกร็ง  ผูถู้กกระแสไหลผา่นส่วนมากไม่สามารถควบคุมหรือบงัคบัตวัเองใหห้ลุดพน้จาก
ไฟฟ้าได ้กระแสจึงไหลผา่นเขา้ร่างกายไดม้ากและเป็นเวลานาน  อนัตรายท่ีไดรั้บจึงมากข้ึน  กระแส
จะไปท าใหศู้นยบ์งัคบัการท างานของหวัใจหยดุท าหนา้ท่ีตามปกติ  หวัใจหยดุเตน้  โลหิตหยดุการ
หมุนเวยีนไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  ผูถู้กกระแสส่วนมากจึงหมดสติและเสียชีวติในท่ีสุด  
           อุปกรณ์ป้องไฟฟ้าจึงมีความจ าเป็นโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือมีระบบไฟฟ้าใหญ่ข้ึนกระแสไฟฟ้า
ท่ีไหลในวงจรก็จะสูงมาก  ดงันั้นการท่ีมีอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าเขา้มานั้นเพื่อป้องกนัไม่ใหก้ระแส
ไหล เกินเพื่อไม่ใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้านั้นเกิดความเสียหายและยงัเป็นการช่วยใหผู้ท่ี้  ปฏิบติังานนั้น
ไดรั้บอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการถูกไฟฟ้าดูดนอ้ยลง 
          1.9.1 ฟิวส์  
                   ฟิวส์  เป็นตวัน าไฟฟ้าท่ีเป็นโลหะชนิดหน่ึง  ประกอบดว้ยเส้นลวดท่ีท ามาจากวสัดุท่ีมี
จุดหลอมละลายต ่าบรรจุอยูภ่ายในภาชนะห่อหุม้ เป็นอุปกรณ์ป้องกนักระแสกระแสเกินและป้องกนั
การลดัวงจร  ฟิวส์จะมีคุณสมบติัท่ีตดักระแสลดัวงจรไดถึ้งพิกดัสูงสุด  และมีคุณสมบติัสามารถ
จ ากดักระแสไหลผา่นฟิวส์ต ่ากวา่ค่ากระแสลดัวงจรท่ีข้ึนสูงสุด  ฟิวส์สามารถแบ่งออกไดห้ลาย
ประเภท 
                    ฟิวส์  แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ ฟิวส์เส้น ฟิวส์หลอด และฟิวส์ปลัก๊ 
                    1.9.1.1 ฟิวส์เส้น  ฟิวส์เส้น ลกัษณะเป็นลวดเปลือย  ใชก้บัสวติช์ตดัตอนแบบใบมีด

สามารถยดึโดยการใชน็้อตหวัทา้ยของฟิวส์  ขนาดการทนกระแสของฟิวส์ข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีหนา้ตดั

ของฟิวส์ นอกจากน้ียงัมีฟิวส์อีกชนิดหน่ึงคือฟิวส์ชนิดกา้มปู การใชง้านเหมือนกนักบัแบบฟิวส์เส้น 

นิยมใชก้บัวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร เช่น  วงจรเตา้รับหรือวงจรแสงสวา่ง ท่ีมีขนาดโหลดไม่เกิน 30  

แอมป์แปร์ 

  

ภาพที ่ 1.32  รูปฟิวส์เส้น 

(ท่ีมา : slfishing.com) 



25 

 

                    1.9.1.2 ฟิวส์หลอด  เป็นกระบอกไฟเบอร์ท่ีมีหวัและทา้ยเป็นโลหะตวัน ารูป

ทรงกระบอกหรือคลา้ยใบมีด  ภายในบรรจุฟิวส์เส้นกบัส่ิงท่ีท าหนา้ท่ีระบายความร้อน  และท า

หนา้ท่ีดบัประกายไฟเม่ือฟิวส์ขาดเป็นสารจ าพวกทรายละเอียดหรือสารบางอยา่ง  ขนาดกระแสท่ี

สามารถทนไดมี้ค่าตั้งแต่  2-1200 แอมป์   มีทั้งแบบท่ีใชก้บัสวติช์นิรภยั  และตลบักระเบ้ือง ตวั

คาทริดฟิวส์นั้นมี  2  แบบ คือ แบบท่ีถอดเปล่ียนไส้ฟิวส์ได ้และแบบท่ีถอดเปล่ียนไส้ฟิวส์ไม่ได ้
 

 

ภาพที ่ 1.33  ฟิวส์หลอด 
ท่ีมา : telepart.net 

 

                    1.9.1.3 ฟิวส์ปลัก๊  มีรูปร่างคลา้ยจุกก๊อกทรงกระบอก  ปลายดา้นหน่ึงใหญ่กวา่ปลายอีก
ดา้นหน่ึง หลอดฟิวส์ท าดว้ยกระเบ้ือง  ภายในหลอดฟิวส์มีเส้นฟิวส์และทรายบรรจุอยู่  เวลาใชฟิ้วส์
ตอ้งใส่ลงในตลบัฟิวส์ และหมุนฝาครอบฟิวส์ปิดฟิวส์ใหแ้น่น ท่ีฝาครอบฟิวส์มีช่องส าหรับดูสภาพ
ของฟิวส์ ถา้เส้นฟิวส์ขาด  ปุ่มบอกสภาพฟิวส์จะหลุดออกจากหลอดฟิวส์  สามารถมองเห็นได้  ฟิวส์
ปลัก๊นิยมใชท้ั้งในวงจรไฟแสงสวา่ง และวงจรท่ีใชก้ าลงัไฟฟ้าสูงๆ ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนฟิวส์ท าได้
ง่าย มีความปลอดภยัในขณะเปล่ียนฟิวส์  และขณะฟิวส์หลอมละลายจะไม่มีการกระเด็นของเศษ
ฟิวส์จึงไม่เกิดอนัตราย  

       

ภาพที ่ 1.34  ฟิวส์ปลัก๊ 
ท่ีมา : rmutphysics.com 
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                  คุณสมบติัของฟิวส์ท่ีดี  
                                 1.) สามารถทนกระแสไหลผา่นตวัมนัได ้1.1 เท่าของขนาดทนกระแสของฟิวส์ 
เช่น ฟิวส์ขนาด  10  แอมป์ตอ้งสามารถทนกระแสได ้ 11  แอมป์  
                                 2.) เม่ือมีกระแสไหลเกิน 2.5 เท่าของฟิวส์  ฟิวส์ตอ้งขาดในเวลาจ ากดัโดยหวั
ทา้ยของฟิวส์ไม่ขาดไปดว้ย 
                                 3.) การหลอมละลายของฟิวส์ตอ้งไม่ท าใหเ้กิดประกายไฟ หรือเปลวไฟ  หรือ
เปลวไฟหรือเกิดการหลอมละลายใดๆท่ีท าใหอุ้ปกรณ์เสียหาย  

          1.9.2 สวติช์ และเคร่ืองตดัไฟ 
                   1.9.2.1 สวติช์ประธาน 

                  สวติช์ประธาน เป็นสวติช์ตดัตอนชนิดหน่ึง  มีโครงสร้างคลา้ยกบัสวติช์ตดัตอน

ใบมีด แต่มีขนาดใหญ่กวา่และมีรูปร่างท่ีแตกต่างไป  รูปร่างภายนอกมีลกัษณะเป็นตูโ้ลหะ  แขง็แรง 

ป้องกนัการระเบิดเน่ืองจากฟิวส์ภายในไดดี้  ขณะต่อสวติช์เขา้วงจรเพื่อจ่ายไฟฟ้าไปใชง้าน  ฝาตู้

สวติช์ประธานจะไม่สามารถเปิดออกได้  และถา้ขณะท่ีฝาตูส้วติช์ประธานเปิดอยูจ่ะไม่สามารถต่อ

สวติช์เขา้วงจรเพื่อจ่ายไฟฟ้าไปใชง้านได ้ช่วยป้องกนัอนัตรายและช่วยใหเ้กิดความปลอดภยั  การใช้

สวติช์ประธานตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัฟิวส์แบบฟิวส์หลอด  ทั้งชนิดชนิดทรงกระบอกและชนิดใบมีด  

นิยมใชง้านกนัมากมายในบา้นขนาดใหญ่  ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง  ใน

โรงเรียน ตลอดจนในอาพาร์ทเมนทต่์าง ๆ  ลกัษณะสวติช์ประธานแสดงดงัภาพท่ี  1.35 
 

 

ภาพที ่1.35  สวติช์ประธาน 
ท่ีมา :  webboard.in.th 
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                   1.9.2.2 สวติช์ตดัวงจรอตัโนมติั 
 

       

ภาพที ่ 1.36  สวติช์ตดัวงจรอตัโนมติั 
ท่ีมา : siambig.com 

 

              ในระบบการใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นส่วนใหญ่แลว้  มกัจะนิยมใชเ้ซอร์กิตเบรกเกอร์

ในการป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากกระแสไฟฟ้า  ขอ้ดีของเซอร์กิตเบรกเกอร์ คือ สามารถเปิด

วงจรไม่ใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่น โดยไม่ท าใหอุ้ปกรณ์ภายในควัเซอร์กิตเบรกเกอร์เสียหาย ดงัเช่น

การขาดของฟิวส์  นอกจากนั้นยงัสามารถท าการรีเซ็ต ใหก้ลบัมาใชง้านไดอี้ก  อาจกล่าวไดว้า่เซอร์

กิตเบรกเกอร์ คือ ฟิวส์ท่ีสามารถน ากลบัมาใชง้านไดใ้หม่อีกนัน่เอง 

                   1.9.2.3 สวติช์ตดัวงจรอตัโนมติัโดยอาศยัความร้อน  การท างานของเซอร์กิตเบรก-  

เกอร์ชนิดน้ี  จะอาศยัการขยายตวัของความร้อนอนัเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าดงัแสดงในภาพท่ี  1.37  

จะแสดงโครงสร้างของเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดท่ีท างานโดยอาศยัความร้อน  ซ่ึงแผน่โลหะผสมท่ีใช้

น้ีเกิดจากการน าแผน่ทองเหลือง  และแผน่เหล็กมาประกบกนัโดยกระแสไฟฟ้าจะไหลเขา้ขั้ว A 

จากนั้นจะไหลเขา้ทางขวาของแผน่โลหะผสมชนิดน้ี  แลว้ไหลออกไปทางดา้นซา้ยผา่นต่อไปยงั

ตอนบนของหนา้สัมผสัซ่ึงประกบติดกบัหนา้สัมผสัตอนล่าง  สุดทา้ยก็ไหลออกจากเซอร์กิตเบรก

เกอร์ท่ีขั้ว B  ถา้กระแสไฟฟ้าไหลเขา้มาน้ีมีปริมาณมากกวา่อตัราทนกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์  

ก็จะเกิดความร้อนข้ึนท่ีบริเวณแผน่โลหะผสมน้ี  ซ่ึงคุณสมบติัของโลหะทุกประเภทเม่ือไดรั้บความ

ร้อนก็จะเกิดการขยายตวัโลหะบางชนิดก็จะขยายตวัเร็วบางชนิดขยายตวัไดช้า้ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บั 

           สัมประสิทธ์ิของการขยายตวัเม่ือไดรั้บความร้อน ของโลหะชนิดนั้น ๆ  ในกรณีน้ีทองเหลือง
จะขยายตวัไดดี้กวา่เหล็ก  ส่งผลใหแ้ผน่โลหะผสมน้ีเกิดการโคง้ตวัไปทางขวา  ท าใหก้ระเด่ืองท่ี
สัมผสักบัโลหะน้ีถูกปลดออกและถูกดึงใหก้ระดกข้ึนตามสปริงท่ีคอยร้ังคานท่ีเช่ือมกระเด่ืองไว้  
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การยกตวัของคานทางซา้ยน้ี ท าใหห้นา้สัมผสัดา้นบนและดา้นล่างแยกออกจากกนั  จึงเป็นการตดั
เส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้า  ซ่ึงเป็นการป้องกนัวงจรไฟฟ้าจากการไดรั้บกระแสไฟฟ้าในปริมาณ
ท่ีมากเกินไป  การรีเซตจะเป็นการท าใหห้นา้สัมผสัท่ีแยกออกจากกนักลบัมาประกบชิดกนัอีกคร้ัง
หน่ึง อยา่งไรก็ตามถา้ปัญหากระแสไฟฟ้าไหลเกินยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขก็จะท าใหห้นา้สัมผสัแยก
ออกจากกนัอยู ่
 

 

ภาพที ่ 1.37  การท างานของสวติช์อตัโนมติัโดยอาศยัความร้อน  

                   1.9.2.4 สวติช์ตดัวงจรอตัโนมติัโดยอาศยัสนามแม่เหล็ก  เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดท่ี
ท างานโดยอาศยัสนามแม่เหล็ก  เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวดท่ีพนัรอบแกนมีปริมาณนอ้ย  
ส่งผลท าใหเ้กิดสนามแม่เหล็กในปริมาณท่ีนอ้ยเช่นกนัท่ีจะกระท าบนคานเหล็กโดยท่ีจะดึง
กระเด่ืองใหเ้คล่ือนไปทางซา้ย  อยา่งไรก็ตามแรงดึงท่ีเกิดจากสนามแม่เหล็กน้ีก็ยงัไม่สามารถ
เอาชนะแรงดึงไปทางขวาท่ีเกิดจากสปริงท่ีคอยร้ังคานเอาไว  ้ดงันั้นกระแสไฟฟ้าท่ีไหลจึงยงัคงไหล
ไดต้ามปกติ นัน่คือ จากขั้ว A ไหลเขา้ไปยงัขดลวดผา่นไปยงัดา้นบนของหนา้สัมผสั  จากนั้นจึงไหล
ออกจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีขั้ว  B  ถา้กระแสไฟฟ้าท่ีไหลไปมีปริมาณเกินกวา่อตัราทนกระแสของ
เซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนมากข้ึนน้ีก็จะท าใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวดมีปริมาณ
มากยิง่ข้ึนซ่ึงจะท าใหมี้สนามแม่เหล็กท่ีกระท าบนแกนเหล็กทางแนวตั้งน้ีมากข้ึน  และแกนเหล็ก
ทางดา้นบนจะถูกดึงไปทางดา้นซา้ยมือ ส่วนทางดา้นล่างท่ีเป็นกระเด่ืองก็จะกระดกไปทางขวาตาม
จุดหมุนของแกนการปลดกระเด่ืองท่ีเก่ียวอยูก่บัคานทางแนวนอนจะส่งผลใหส้ปริง   B  ท่ีคอยดึง
คานทางดา้นขวาใหก้ระดกลง  ซ่ึงท าหนา้ท่ีแยกออกจากกนั  ปุ่มรีเซตมีไวส้ าหรับท าใหห้นา้สัมผสั
กลบัมาประกบชิดกนัอีกคร้ัง  เช่นเดียวกบัเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดท่ีท างานโดยอาศยัความร้อน  และ
ถา้ปัญหาเร่ืองกระแสไฟฟ้าไหลมากเกินไปก็ยงัคงอยูก่็จะท าใหก้ารแยกกนัของหนา้สัมผสัเกิดข้ึนได้
อีก 
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ภาพที ่ 1.38  การท างานของสวติช์ตดัวงจรอตัโนมติัโดยอาศยัสนามแม่เหล็ก  

          1.9.3 เคร่ืองตดัไฟร่ัว 
                   เคร่ืองตดัไฟร่ัวมีหลายแบบ  และมีช่ือเรียกหลายช่ือดว้ยกนัแต่ก็จะมีหลกัการท างานท่ี
คลา้ยกนั เคร่ืองตดัไฟร่ัว   อาจมีช่ือเรียกต่างกนัเช่น เคร่ืองตดัไฟเม่ือมีกระแสร่ัวลงดิน , Earth 
Leakage Circuit Breaker (ELCB), Ground Fault  Circuit Interrupter (GFCI) และ Residual Current 
Device (RCD) และ RCBO (RCCB with Overload Protection) เป็นตน้ 
 

        

รูปที ่ 1.39  เคร่ืองตดัไฟร่ัว 
(ท่ีมา : gurefiz.blogspot.com) 

 

          1.9.4 สายดิน และการต่อลงดิน  
                   เป็นการต่อตวัน าระหวา่งวงจรไฟฟ้ากบัดิน  เพื่อป้องกนัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัว

โดยมีสาเหตุมาจากการช ารุด  หรือการเส่ือมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา

โดยท่ีไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้เพื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายแก่ผูท่ี้ใชอ้าจจะเขา้ไปสัมผสัและถูก

กระแสไฟฟ้าดูด  โดยกระแสไฟฟ้าท่ีร่ัวจะไหลลงดินแทนการไหลผา่นร่างกายของผูท่ี้เขา้ไปสัมผสั  
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ซ่ึงการต่อลงดินจะมีอยู ่  2  รูปแบบ คือ  การต่อลงดินท่ีระบบสายส่งไฟฟ้าและการต่อลงดินท่ีตวั

อุปกรณ์ 

                     1.9.4.1 การต่อสายดินท่ีระบบส่งจ่ายไฟฟ้า  การต่อลงดินท่ีระบบสายส่งไฟฟ้า  เป็น

วธีิการท าต่อสายนิวทรัล ท่ีระบบสายส่งไฟฟ้าลงดินโดยผา่นหลกัสายดิน การต่อลงดินน้ีสามารถท า

ไดท้ั้งไฟฟ้าระบบ  1  เฟส และไฟฟ้าระบบ  3  เฟส วธีิการต่อลงดินท่ีระบบสายส่งไฟฟ้า จะเป็นการ

ต่อสายนิวทรัลลงดิน  โดยการปฏิบติัจะตอ้งต่อสายนิวทรัลโดยใชห้ลกัสายดินเป็นตวัน าผา่นลงดิน  

หลกัสายดินท่ีใชจ้ะเป็นแท่งตวัน าท่ีฝังลงไปในดิน  โดยหลกัสายดินจะเป็นแท่งเหล็กชุบสังกะสียาว 

8  ฟุต และมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง  3/4  น้ิว หรือแท่งทองแดงยาว  8  ฟุต และมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1/2  น้ิว 

ตอกลงไปในดินลึกจากผวิหนา้ดินอยา่งนอ้ย  1  ฟุต 

 

ภาพที ่ 1.40  การต่อสายดินท่ีระบบส่งจ่ายไฟฟ้า  

                     1.9.4.1 การต่อสายดินของระบบไฟฟ้าในบา้น  เป็นการต่อส่วนท่ีเป็นโลหะท่ีไม่มี

กระแสไหลผา่นของสถานประกอบการ  ใหถึ้งกนัตลอดแลว้ต่อลงดิน  จุดประสงคข์องการต่อลงดิน

ของอุปกรณ์ไฟฟ้า มีดงัน้ี 

                                  1.) เพื่อใหส่้วนโลหะท่ีต่อถึงกนัตลอดมีศกัยไ์ฟฟ้าเป็นศูนย ์ป้องกนัไฟดูด  
                                  2.) เพื่อใหอุ้ปกรณ์ป้องกนักระแสเกินท างานไดเ้ร็วข้ึน เม่ือมีกระแสร่ัวไหลลง
โครงโลหะ  
                                  3.) เป็นทางผา่นใหก้ระแสร่ัวไหลลงดิน 
          1.9.5 อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีตอ้งต่อลงดิน มีดงัน้ี 
                   1.9.5.1 เคร่ืองห่อหุม้ท่ีเป็นโลหะของสายไฟฟ้า  แผงเมนสวติซ์ โครงและรางป้ันจัน่ท่ีใช้
ไฟฟ้า โครงของตูลิ้ฟต ์ลวดสลิงยกของท่ีใชไ้ฟฟ้า  
                   1.9.5.2 ส่ิงกั้นท่ีเป็นโลหะ รวมทั้งเคร่ืองห่อหุม้ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบแรงสูง  
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                   1.9.5.3 อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ียดึติดอยูก่บัท่ีและท่ีต่ออยูก่บัสายไฟฟ้าท่ีเดินอยา่งถาวร  ส่วนท่ี
เป็นโลหะเปิดโล่งซ่ึงปกติไม่มีไฟฟ้า แต่อาจมีไฟร่ัวได้  ตอ้งต่อลงดินถา้อยูใ่นสภาพตามขอ้ใดขอ้
หน่ึงดงัน้ี  
                                 1.) อยูห่่างจากพื้นหรือโลหะท่ีต่อลงดินไม่เกิน   8  ฟุตในแนวตั้ง หรือ 5 ฟุตใน
แนวนอนและบุคคลอาจสัมผสัได ้ (ถา้มีวธีิป้องกนัไม่ให ้บุคคลสัมผสัไดก้็ไม่ตอ้งต่อลงดิน)  
                                 2.) สัมผสัทางไฟฟ้ากบัโลหะอ่ืน ๆ และบุคคลอาจสัมผสัได ้ 
                                  3.) อยูใ่นสภาพเปียกช้ืนและไม่ไดมี้การแยกใหอ้ยูต่่างหาก 
                   1.9.5.3 อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยดึติดอยูก่บัท่ี ดงัต่อไปน้ี  ตอ้งต่อส่วนท่ีเป็นโลหะเปิดโล่ง

และปกติไม่มีกระแสร่ัวลงดิน ไดแ้ก่  

                                 1.) โครงของแผงสวติซ์  

                                 2.) โครงของมอเตอร์ชนิดยดึติดกบัท่ี  กล่องเคร่ืองควบคุมมอเตอร์  ถา้เป็น
สวติซ์ธรรมดาและมีฉนวนรองท่ีฝาดา้นในก็ไม่ตอ้งต่อลงดิน  
                                 3.) อุปกรณ์ไฟฟ้าของลิฟตแ์ละป้ันจัน่  
                                 4.) ป้ายโฆษณา เคร่ืองฉายภาพยนต ์ เคร่ืองสูบน ้า  
                   1.9.5.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชเ้ตา้เสียบ  ส่วนท่ีเป็นโลหะเปิดโล่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งต่อ

ลงดินเม่ือมีสภาพตามขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี  

                                 1.) แรงดนัเทียบกบัดินเกิน 150  โวลท์  ยกเวน้มีการป้องกนัอยา่งอ่ืนหรือมี
ฉนวนอยา่งดี  
                                 2.) อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งท่ีใชใ้นท่ีอยูอ่าศยัและท่ีอ่ืนๆ เช่น  
                                       -  ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็ เคร่ืองปรับอากาศ  
                                       -  เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองอบผา้ เคร่ืองลา้งจาน เคร่ืองสูบน ้าทิ้ง  
                                       -  เคร่ืองประมวลผลขอ้มูล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในตูเ้ล้ียงปลา  
                                       -  เคร่ืองมือท่ีท างานดว้ยมอเตอร์ เช่นสวา่นไฟฟ้า  - เคร่ืองตดัหญา้ เคร่ือง
ขดัถู  
                                       -  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นสถานท่ีเปียกช้ืน เป็นพื้นดินหรือเป็นโลหะ  
                                       -  โคมไฟฟ้าชนิดหยบิยกได ้ 
          1.9.6 การต่อสายดินของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
                    1.9.6.1 การต่อลงดินแบบน้ีจะเป็นการต่อลงดินท่ีโครงของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  โดยตรงซ่ึง

การต่อลงดินวธีิน้ีโดยส่วนใหญ่จะใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีผูผ้ลิตไดติ้ดตั้งจุดส าหรับการต่อลงดินไว้

ใหแ้ลว้ เช่น ตูเ้ยน็ เตาไมโครเวฟ หรือเคร่ืองซกัผา้  
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ภาพที ่ 1.41  การต่อลงดินแบบน้ีจะเป็นการต่อลงดินท่ีโครงของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  

                    1.9.6.2 การต่อลงดินท่ีโครงอุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมกบัสายนิวทรัล  การต่อลงดินวธีิน้ีคลา้ย

กบัวธีิแรก เพียงแต่การต่อวงจรของสายดินจะต่อร่วมเขา้กบัสายนิวทรัล หรือสายกลางของระบบไฟ

หลกัท่ีใชเ้ป็นแหล่งจ่ายไฟใหก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้า  เม่ือมีกระแสไฟร่ัวท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะไหลลงดิน

โดยผา่นสายนิวทรัล  

 

ภาพที ่ 1.42  การต่อลงดินท่ีโครงอุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมกบัสายนิวทรัล 

                    1.9.6.3 การต่อลงดินท่ีโครงอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยผา่นท่อโลหะและสายนิวทรัล  การต่อลง

ดินวธีิน้ีจะคลา้ยกบัวธีิท่ีสอง  เพียงแต่การต่อวงจรของสายดินจะต่อวงจรร่วมกบัสายนิวทรัล  หรือ

สายกลางโดยผา่นท่อดินสายท่ีเป็นโลหะ เม่ือมีกระแสไฟร่ัวท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นก็จะท าใหก้ระแสไฟ

ท่ีร่ัวไหลลงดินโดยผา่นท่อโลหะไปสู่สายนิวทรัล  
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ภาพที ่ 1.43  การต่อลงดินท่ีโครงอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยผา่นท่อโลหะและสายนิวทรัล  

          1.9.7 การต่อสายดินใหไ้ดคุ้ณภาพ 
                 การต่อสายตอ้งต่อใหถู้กตอ้งเหมาะสม  จึงจะท าใหส้ายดินมีประสิทธิภาพในการใชง้าน
ไดสู้งสุด มีขอ้ควรค านึงในการต่อสายดินดงัน้ี 
                    1.9.7.1 หา้มต่อสายดินผา่นฟิวส์หรืออุปกรณ์ป้องกนัแบบตดัวงจรอตัโนมติั  นอกจาก
การต่อผา่นตวัตดัวงจรอตัโนมติั  ท่ีเม่ือตวัตดัวงจรอตัโนมติัท างาน  ตอ้งตดัสายไฟฟ้าทุกเส้นของ
วงจรพร้อมสายดินออกดว้ย 
                    1.9.7.2 หา้มต่อสายดินผา่นสวติช์ตดัตอน ยกเวน้ในกรณีท่ีติดตั้งในท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน  

และท าเคร่ืองหมายบอกไวอ้ยา่งชดัเจน 

                    1.9.7.3 หา้มต่อสายดินของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเขา้กบัสายศูนย ์หากต่อไวเ้ม่ือสายศูนยข์าดจะ

ท าใหต้วัถงัโลหะของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามีศกัยไ์ฟฟ้าเท่ากบัแรงดนัของสายไฟฟ้าเส้นมีไฟ  ผูส้ัมผสัถูก

ตวัถงัโลหะอาจไดรั้บอนัตรายจากไฟฟ้าดูดได ้

                    1.9.7.4 จุดต่อสายดินทุกต าแหน่งตอ้งต่ออยา่งมัน่คงแขง็แรง  โดยใชอุ้ปกรณ์และวธีิการ

ต่อสายท่ีถูกตอ้งเหมาะสม มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าและต่อถึงกนัอยา่งถาวร 

                    1.9.7.5 ทางเดินไฟฟ้าลงดินตอ้งสามารถทนกระแสลดัวงจรท่ีเกิดข้ึนได้  และตอ้งมี

ความตา้นทานต ่าพอท่ีจะท าใหอุ้ปกรณ์ป้องกนัระบบไฟฟ้าท างาน 

                    1.9.7.6 สายดินของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ตอ้งมีขนาดท่ีพอเหมาะไม่เล็กไปกวา่มาตรฐานท่ี

ก าหนด 
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                    1.9.7.7 หลกัต่อสายดินตอ้งฝึกลึกในดินไม่นอ้ยกวา่  2.40  เมตร ถา้จ าเป็นตอ้งมีหลกัต่อ

สายดินหลายหลกั แต่ละหลกัตอ้งห่างกนัไม่นอ้ยกวา่  1.80  เมตร และต่อร่วมกนั 

                    1.9.7.8 จุดต่อสายดินกบัหลกัต่อสายดิน  ต่อไดก้บัหลกัต่อสายดินหลกัใดหลกัหน่ึงตาม

ความสะดวก  แต่ตอ้งอยูภ่ายในบริเวณท่ีจะต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  และตอ้งอยูท่างดา้นกระแสเขา้ของ

สวติช์ตดัตอน หรืออุปกรณ์ป้องกนักระแสเกิน 

                    1.9.7.9 สายดินท่ีจะต่อกบัหลกัต่อสายดิน  ตอ้งใส่ไวใ้นท่อหรือมีฉนวนหุม้  และตอ้ง

เป็นเส้นเดียวกนัโดยตลอด 

                    1.9.7.10 ไม่ควรต่อโครงโลหะของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าลงดินโดยตรง  ถา้ด าเนินการไปแลว้

ใหแ้กไ้ขโดยการต่อสายดินท่ีสวติช์ประธานอยา่งถูกตอ้ง  และเดินสายดินจากสวติช์ประธานมาต่อ

รวมกบัสายดินท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
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แบบทดสอบหน่วยที ่1 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย × หนา้ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

1.  อุปกรณ์ชนิดใดท่ีควรมีการติดตั้งสายดิน 
            ก.  หลอดไฟ 

      ข.  พดัลมตั้งโตะ๊ 
      ค.  หมอ้หุงขา้ว 
      ง.  เคร่ืองท าน ้าอุ่น 

2.  การต่อสายดินมีประโยชน์อยา่งไร 
     ก.  ป้องกนัอนัตรายจากแรงดนัไฟฟ้าร่ัว 
     ข.  ป้องกนัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัว 
     ค.  ป้องกนัอนัตรายจากก าลงัไฟฟ้าร่ัวซึม 
     ง.  ป้องกนัอนัตรายจากความตา้นทานไฟฟ้าร่ัว 

3.  อุปกรณ์ป้องกนัจะท างานเม่ือใด 
          ก.  เม่ือเกิดกระแสเกิน 

    ข.  เม่ือเกิดแรงดนัเกิน 
    ค.  เม่ือเกิดความตา้นทานเกิน 
    ง.  เม่ือเกิดก าลงัไฟฟ้าเกินพิกดั 

4.  ฟิวส์เส้นไม่นิยมใชใ้นงานประเภทใด 
         ก.  วงจรเตา้รับ 
         ข.  วงจรอนุกรม 

ค.  วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 
    ง.  วงจรท่ีมีขนาดของภาระในวงจรไม่เกิน 35 แอมแปร์ 

5.  ขอ้ใดไม่จดัเป็นอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้า 
         ก.   ฟิวส์ 
         ข.  สวติซ์ 

ค.  สวติซ์นิรภยั 
ง.  เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

6.  ขอ้ใดเป็นการประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ี ดีท่ีสุด 
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          ก.  เปล่ียนหลอดฟูออเรสเซนตแ์ทนหลอดไส้  
     ข.  รีดผา้จนเสร็จแลว้ค่อยดึกปลัก๊ออกทนัที 
     ค.  เปิดแอร์ท่ีอุณหภูมิ 20 องศา เม่ืออากาศร้อนจดั 
     ง.  เปิดแอร์ แลว้เปิดประตู หนา้ต่างทิ้งไวเ้พื่อระบายอากาศ    

7.  การป้องกนัอนัตรายขณะท างานเก่ียวกบัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท าไดโ้ดยวธีิใด  
          ก.  สวมเส้ือผา้ไม่รัดกุมมาปฏิบติังาน 

     ข.  สวมรองเทา้แตะฟองน ้ามาปฏิบติังาน   
          ค.  สวมรองเทา้ยางพื้นหนามาปฏิบติังาน 

     ง.  ใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่มีฉนวนหุม้ในการปฏิบติังาน  

8.  ขอ้ใดคือการปฏิบติังานซ่อมบ ารุงเก่ียวกบัดา้นไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีปลอดภยัท่ีสุด  
          ก. ท างานคนเดียวเพียงล าพงั 
          ข.  ต่อตรงโดยไม่ใชเ้คร่ืองมือ 

   ค.  ใชเ้คร่ืองมือช ารุดปฏิบติังาน  
          ง.  ตดักระแสไฟฟ้าออกจากวงจรก่อนปฏิบติังาน 

9.  ขอ้ใด ไม่ใช่ วธีิการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
          ก.  การนวดหวัใจ 

     ข.  การผายปอด 
     ค.  การบีบจมูก 
     ง.  การจบัชีพจร 

10.  การเกิดไฟฟ้าดูด หมายถึง อะไร 
          ก.  เกิดกระแสไหลผา่นร่างกายมนุษย ์                  

   ข.  มีกระแสไหลผา่นวงจรไฟฟ้าตลอดเวลา 
   ค.  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าดึงดูดโลหะจ าพวกเหล็กได ้
   ง.  เกิดการแตะกนัระหวา่งสายมีไฟ  (L)  กบัสายนิวตรอน(N)    

 
 
 
 
 



37 

 

เฉลยแบบทดสอบหน่วยที ่1 
 

ข้อที ่ เฉลย 
1 ง.  เคร่ืองท าน ้าอุ่น 
2 ข.  ป้องกนัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัว 
3 ก.  เม่ือเกิดกระแสเกิน 
4 ข.  วงจรอนุกรม 
5 ข.  สวติซ์ 
6 ก.  เปล่ียนหลอดฟูออเรสเซนตแ์ทนหลอดไส้ 
7 ค.  สวมรองเทา้ยางพื้นหนามาปฏิบติังาน 
8 ง.  ตดักระแสไฟฟ้าออกจากวงจรก่อนปฏิบติังาน 
9 ค.  การบีบจมูก 

10 ก.  เกิดกระแสไหลผา่นร่างกายมนุษย ์                  
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วชิา ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น ใบงานที่ 1.1 สอนคร้ังที ่1 

หน่วยที ่1 เร่ือง ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า 
และอเิลก็ทรอนิกส์ 

เวลา 4 ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของความปลอดภยัในงานไฟฟ้าได้ 
2. อธิบายสาเหตุของการเกิดความไม่ปลอดภยัในงานไฟฟ้าได้ 
 
ค าช้ีแจง  จากรูปภาพท่ีก าหนดให ้จงอธิบายความหมาย ( 10 คะแนน)  

 

ภาพค าถาม อธิบายความหมาย 

1. 

 

 

2. 
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จากรูปภาพท่ีก าหนดให ้จงอธิบายความหมาย(ต่อ) 
ภาพค าถาม อธิบายความหมาย 

3. 

  

 

4. 

 

 

5. 
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จากรูปภาพท่ีก าหนดให ้จงอธิบายความหมาย(ต่อ) 
ภาพค าถาม อธิบายความหมาย 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 
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จากรูปภาพท่ีก าหนดให ้จงอธิบายความหมาย(ต่อ) 
ภาพค าถาม อธิบายความหมาย 

9. 

 

 

10. 
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วชิา ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น ใบงานที่ 1.2 สอนคร้ังที ่1 

หน่วยที ่1 เร่ือง การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

 

เวลา  4 ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ แบบต่าง ๆ 
2. อธิบายและสาธิตปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ แบบต่าง ๆ ใหเ้พื่อนดู 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกสาธิตการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ แบบต่าง ๆ ( 10 คะแนน)  

1. ใหน้กัศึกษา แบ่งกลุ่มแลว้ฝึกปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ แบบต่าง ๆ  
2. สาธิตปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ แบบต่าง ๆ ใหเ้พื่อนดู 
 

ภาพประกอบ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น แบบต่างๆ 

 

1. วธีิการผายปอด   

 

 

2.วธีิการนวดหวัใจ 
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วชิา ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น ใบงานที่ 1.3 สอนคร้ังที ่2 

หน่วยที ่1 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ของกระแสไฟฟ้า
ทีเ่กดิขึน้กบัร่างกายมนุษย์ 

 

เวลา  4  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความสัมพนัธ์ของกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายมนุษยไ์ด ้
 

ค าช้ีแจง  ใหผู้เ้รียนเติมค าตอบต่อไปน้ีลงในตาราง  

A) ตั้งแต่  1 A  ข้ึนไป 
B) 1 mA หรือนอ้ยกวา่ 
C) มากกวา่ 30 mA 
D) 50 ถึง 200  mA 
E) มากกวา่ 15 mA 
F) มากกวา่ 5 mA 
G) มากกวา่ 200 mA 

 

ผลกระทบทีม่ีต่อร่างกาย (ค าถาม ) ปริมาณกระแสไฟฟ้า (ค าตอบ) 

ไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย  
ท าใหเ้กิดการช๊อก และเกิดความเจบ็ปวด   
กลา้มเน้ือบริเวณท่ีถูกไฟฟ้าดูดเกิดการหดตวั และร่างกาย 
จะเกิดอาการเกร็ง 

 

การหายใจติดขดั และสามารถท าใหห้มดสติได้  
ขาดเลือดไปเล้ียงหวัใจ และอาจเสียชีวติไดภ้ายในไม่ก่ีวนิาที  
เกิดอาการไหมบ้ริเวณผวิหนงัท่ีถูกกระแสไฟฟ้าดูด และหวัใจ 
จะหยดุเตน้ภายในไม่ก่ีวนิาที 

 

ผวิหนงับริเวณท่ีถูกกระแสไฟฟ้าดูดถูท าลายอยา่งถาวร และหวัใจ
จะหยดุเตน้ภายในไม่ก่ีวนิาที 
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วชิา ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น ใบงานที่ 1.4 สอนคร้ังที ่2 

หน่วยที ่1 
เร่ือง ประยกุตก์ารใชง้านของอุปกรณ์
ป้องกนัในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ใน
ชีวิตประจ าวนั 

เวลา  4 ช่ัวโมง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและการน าไปใชง้านของอุปกรณ์ป้องกนัในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ได ้
2. อธิบายหนา้ท่ีการท างานของอุปกรณ์ป้องกนัในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได ้ 

 

ค าช้ีแจง  จากรูปภาพท่ีก าหนดให ้จงอธิบายหนา้ท่ีการท างานของอุปกรณ์ ( 10 คะแนน)  
 

ภาพประกอบ อธิบายหน้าทีก่ารท างานของอุปกรณ์  

1.ฟิวส์ปลัก๊ 

 

1. 

2. สวติช์ประธาน 

 

2. 
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จากรูปภาพท่ีก าหนดให ้จงอธิบายหนา้ท่ีการท างานของอุปกรณ์(ต่อ) 
 

ภาพประกอบ อธิบายหน้าทีก่ารท างานของอุปกรณ์  

3. สวติช์ตดัวงจรอตัโนมติั 

 

3.  

4. เคร่ืองตดัไฟร่ัว 

 

4. 

5. การต่อลงดินแบบน้ีจะเป็นการต่อลงดินท่ี
โครงของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 

5. 
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วชิา งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

เบือ้งต้น 
แบบประเมิน  สอนคร้ังที ่1-2 

หน่วยที ่1 เร่ือง ระบบความปลอดภัยในงาน
ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

เวลา  8  ช่ัวโมง 

 

ช่ือผู้ปฏิบัติ.......................................................................................................  เลขที.่........................ 

รายการประเมิน ผลคะแนน ตวัประกอบ คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 

1. ระบบความปลอดภยัในงาน
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
2. การช่วยเหลือและการปฐม
พยาบาลผูป้ระสบอนัตรายจาก
ไฟฟ้าดู 
3. คุณสมบติัและการใชง้านของ
อุปกรณ์ป้องกนัในงานไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์  
4. วิธีการป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจาก
ไฟฟ้าดูด 
5. การประหยดัไฟฟ้า กาตรวจสอบ
และการดูแลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
6. ประยกุตก์ารใชง้านของอุปกรณ์
ป้องกนัในงานไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวนั 
7. ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
8. ความตั้งใจในการปฏิบติังาน 
9. การท าความสะอาดพ้ืนท่ีในการ
ปฏิบติังาน 

 
 

1.5  
 

1.5 
 

1.5 
 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 
 

1.0 
1.0 
0.5 

 

 
 

ผลคะแนน 
ดีมาก        =   4 
ปานกลาง  =  3 
พอใช ้        =  2 
ปรับปรุง     =  1 
 
คะแนนเตม็รวม  
100 คะแนน 
 

 

รวม  10   
 

………………………………………………………. 
ลงช่ือ........................................................ผูป้ระเมิ น 

                                                                                                          ( นางเบญจวรรณ        ปกป้อง ) 
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