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หน่ วยที่ 1
ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ ป้องกันในงานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
สั ปดาห์ ที่ 1 - 2
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หน่ วยที่ 1 ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้าในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาระการเรียนรู้
1.1. ไฟฟ้ าคืออะไร
1.2. อันตรายของไฟฟ้ าต่อร่ างกายมนุษย์
1.3. ความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นกับร่ างกายมนุษย์
1.4. การใช้ไฟฟ้ าอย่างปลอดภัย
1.5. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า
1.6. การใช้ การตรวจสอบ และการดูแลอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
1.7. การประหยัดไฟฟ้ า
1.8. การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลผูป้ ระสบอันตรายจากไฟฟ้ าดูด
1.9. อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ า
สาระสาคัญ
ไฟฟ้ าเป็ นพลังงานชนิดหนึ่ง ที่มีท้ งั ประโยชน์และโทษ หากใช้ไม่ถูกวิธีจะทาให้เกิดประโยชน์
อย่างมากมายมหาศาล หากใช้ไม่ถูกวิธีจะทาให้เกิดโทษกับตัวเองและทรัพย์สิน ในการปฏิบตั ิ
ทางด้านไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย ผูใ้ ช้ตอ้ งทราบและเข้าใจคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้ าต้อง
ใช้ความระมัดระวังไม่ประมาท ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ รอบคอบ โดยคานึงถึงหลักความ
ปลอดภัยเป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน และจาเป็ นต้องรู ้ในเรื่ องของการป้ องกันไม่ให้เกิดอันตราย
รวมถึงเข้าใจในขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกความหมายของไฟฟ้ าได้
2. บอกอันตรายของไฟฟ้ าต่อร่ างกายมนุษย์ได้
3. บอกความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นกับร่ างกายมนุษย์ได้
4. อธิบายการใช้ไฟฟ้ าอย่างปลอดภัยได้
5. อธิบายความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าได้
6. อธิบายการใช้ การตรวจสอบ และการดูแลอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้
7. อธิบายวิธีการประหยัดไฟฟ้ าได้
8. สามารถให้การช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาลผูป้ ระสบอันตรายจากไฟฟ้ าดูดได้
9. อธิบายการทางานของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ าได้
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีข้ นั นา ขั้นสอน ขั้นสรุ ป ดังนี้
1. แจ้งจุดประสงค์ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจก่อนเรี ยน
2. ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. บรรยายประกอบสื่ อการสอน
4. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเนื้อหาความรู ้ในเอกสารประกอบการสอน
5. ผูเ้ รี ยน และครู ร่วมกันสรุ ปเนื้อหาในหน่วยนี้โดยมีสื่อประกอบ
6. การอภิปรายและการซักถามเกี่ยวกับบทเรี ยนร่ วมกัน
7. ให้ผเู้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
8. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิงานตามใบงาน
9. ตรวจประเมินผลงาน
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน วิชา ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
2. สื่ อ Power point
3. สื่ อตัวอย่างชิ้นงานจริ ง
4. แบบทดสอบ
5. ใบงาน
6. ตาราเรี ยน
การวัดและการประเมินผล
1. ประเมินจากการซักถามในระหว่างการเรี ยนการสอน
2. สังเกตจากการร่ วมอภิปราย ตอบข้อซักถาม การร่ วมทางานกลุ่ม
3. ความร่ วมมือในการมาเรี ยน
4. ประเมินจากการให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
…5. ประเมินผลจากแบบทดสอบหลังเรี ยน
6. ประเมินการสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เอกสารประกอบการสอน วิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบือ้ งต้ น รหัส 2100 - 1003
หน่ วยที่ 1 ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1. ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1.1 ไฟฟ้าคืออะไร
พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ( 2545 :2) กล่าวไว้วา่ ไฟฟ้ าถูกจัดเป็ นพลังงานชนิดหนึ่ง มีท้ งั
ประโยชน์ และโทษในเวลาเดียวกัน ไฟฟ้ าจะเป็ นประโยชน์ เมื่อนาไปใช้ให้ถูกทาง ถูกวิธี เหมาะสม
โดยผูใ้ ช้จะต้องทราบและเข้าใจคุณสมบัติของไฟฟ้ า และไฟฟ้ าจะเป็ นโทษเมื่อนาไปใช้อย่างไม่ถูก
วิธี ไม่ระมัดระวังในการใช้งาน ใช้ดว้ ยความประมาทเลินเล่อ อาจจะก่อให้เกิดการสู ญเสี ยทั้งชีวติ
และทรัพย์สิน
พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ( 2545 :3) กล่าวไว้วา่ ร่ างกายมนุษย์เป็ นตัวนาไฟฟ้ า เช่น เดียวกับ
ตัวนาต่าง ๆ ไฟฟ้ าจะสามารถผ่านร่ างกายไปได้อย่างสะดวก ดังนั้นจึงควรระมัดระวังไม่ให้ร่างกาย
ทุกส่ วนสัมผัสถูกตัวนาไฟฟ้ าที่ต่ออยูก่ บั แหล่งกาเนิดไฟฟ้ า หรื อในขณะที่มีกระแสไฟฟ้ าไหล่ผา่ น
ตัวนาไฟฟ้ านั้น โดยเฉพาะขณะที่ส่วนหนึ่งส่ วนใดของร่ างกายมนุษย์สัมผัสอยูก่ บั พื้นน้ า พื้นดิน
พื้นปูน หรื อโลหะที่ต่อถึงพื้นดินพื้นน้ า กระแสไฟฟ้ าสามารถไหลผ่านร่ างกายลงสู่ พ้นื น้ าหรื อ
พื้นดินได้สะดวก และกรณี ที่ร่างกายมนุษย์สัมผัสถูกสายไฟฟ้ าพร้อมกันมากกว่าหนึ่งเส้น ร่ างกาย
มนุษย์จะ จะกลาย เป็ นโหลดไฟฟ้ าแทนเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เกิดกระแสไหลผ่านร่ างกายเรี ยกการเกิด
ลักษณะนี้วา่ ไฟฟ้ าดูด ไฟฟ้ าช็อต
ไฟฟ้ าคือ การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนบนผิวของตัวนา

ซึ่งตัวอิเล็กตรอนจะถูกผลักด้วย

สนามแม่เหล็กให้เคลื่อนที่หลุดออกมาจากวงโคจรของอะตอมของโลหะ เช่น ทองแดง เมื่อเอา
ตัวนาที่มีอิเล็กตรอนไหลผ่านมาต่อให้ครบวงจรจะมีกระแสไฟฟ้ าเกิดขึ้นไฟฟ้ าก่อให้เกิดอันตรายได้
ทั้งต่อชีวติ และทรัพย์สิน
1.2 อันตรายของไฟฟ้าต่ อร่ างกายมนุษย์
พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ( 2545 :2) กล่าวไว้วา่ ไฟฟ้ าเป็ นพลังงานที่สามารถแปรรู ปได้โดย
อาศัยแรงดันและกระแสจ่ายให้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ าในรู ปกระแสไหล คือ อิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่
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ไฟฟ้ าเคลื่อนที่ได้ดีในวัตถุที่เป็ นตัวนา เช่น ทองแดง เงินร่ างกายมนุษย์เป็ นตัวนาไฟฟ้ า ไฟฟ้ าจะ
สามารถผ่านร่ างกายไปได้อย่างสะดวก จึงต้องระวังไม่ให้ร่างกายเป็ นส่ วนหนึ่งของวงจร ไฟฟ้ า
อันตรายจากไฟฟ้ าเกิดได้ 2 สาเหตุคือ ไฟฟ้ าช็อต และไฟฟ้ าดูด ทั้งสองอย่างนี้มีสาเหตุของ
การเกิดที่ต่างกัน และอันตรายที่ได้รับก็ต่างกันด้วยไฟฟ้ าช็อต( Short Circuit) หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า
ไฟฟ้ าลัดวงจร คือ กระแสไฟฟ้ าไหลครบวงจร โดยไม่ผา่ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ า(

Load)และไฟฟ้ าดูด

(Electric Shock) คือการที่กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านร่ างกาย การเรี ยกไฟฟ้ าดูดจะเป็ นการเรี ยกจาก
อาการเมื่อกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านร่ างกาย จะเกิดอาการเกร็ งของกล้ามเนื้อจนไม่สามารถสะบัดให้
หลุดออกมาได้ จึงเรี ยกว่า "ไฟฟ้ าดูด" ผลของไฟฟ้ าดูดอาจทาให้เสี ยชีวติ ได้
1.2.1 กระแสไฟฟ้ าไหลเกิน (Over Current) กระแสไฟฟ้ าไหลเกิน หมายถึง สภาวะของ
กระแสที่ไหลผ่านตัวนาจนเกินพิกดั ที่กาหนดไว้ เกิดได้ 2 ลักษณะคือ
1.2.1.1.โหลดเกิน(Over Load) หมายถึงกระแสไหลในวงจรปกติแต่นาอุปกรณ์ที่
กินกาลังไฟสู งหลาย ๆ ชุดมาต่อในจุดเดียวกัน ทาให้กระแสไหลรวมกันเกินกว่าที่จะทนรับภาระ
ของโหลด
1.2.1.2. การลัดวงจร(Short Circuit) หรื อไฟฟ้ าช๊อต เกิดจากฉนวนชารุ ด ทาให้เกิด
สายที่มีไฟ (Line) และสายดิน(Ground) สัมผัสถึงกัน มีผลทาให้เกิดความร้อน ฉนวนที่ห่อหุ ม้ ลวด
ตัวนาจะลุกไหม้ในที่สุด
1.2.2 อันตรายของวงจรไฟฟ้ ามีองค์ประกอบ 3 อย่าง
1.2.2.1.กระแสไฟฟ้ า คือ จานวนกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านร่ างกาย ถ้ากระแสไฟฟ้ า
ต่าอันตรายก็อนั ตรายน้อยแต่ถา้ กระแสไฟฟ้ าสู งขึ้นก็เป็ นอันตรายมากขึ้น จนถึงระดับหนึ่งอาจจะ
เสี ยชีวติ ได้
1.2.2.2.แรงเคลื่อนไฟฟ้ า คือ จานวนแรงเคลื่อนไฟฟ้ า ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้ าต่า
อันตรายก็อนั ตรายน้อยแต่ถา้ แรงเคลื่อนไฟฟ้ าสู งขึ้นก็เป็ นอันตรายมากขึ้น จนถึงระดับหนึ่งอาจจะ
เสี ยชีวติ ได้
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1.2.2.3.ความต้านทานของร่ างกายของผูก้ ระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน คือ ความต้านทาน
ร่ างกายของคนเราจะแตกต่างกันไป เช่นผิวหนังที่มีความชื้นมีความต้านทานต่ากระแสไฟฟ้ าไหล
ผ่านได้ง่าย แต่ถา้ ผิวหนังหยาบความต้านทานจะสู ง กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ยาก
1.2.3อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1.2.3.1.การช็อก คือ จากการที่มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านร่ างกายทาให้เกิดอาการ
กระตุน้ บริ เวณกล้ามเนื้ออย่างรุ นแรงโดยเฉพาะบริ เวณเส้นประสาทจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณกระแสที่
ร่ างกายได้รับ
1.2.3.2.แผลไหม้ คือ การเกิดกระแสไฟฟ้ าปริ มาณมากๆ ไหลผ่านร่ างกาย เมื่อ
ร่ างกายไปสัมผัสกับตัวนาไฟฟ้ าความร้อนปริ มาณมากๆที่เกิดการลัดวงจรทาให้เกิดแผลไหม้แก่ผทู ้ า
การ
1.2.3.3.การระเบิด คือ การเกิดประกายไฟขึ้นไปทาให้ก๊าซที่จุดติดไฟได้ง่ายเกิดจุด
ติดไฟขึ้นมา
1.2.3.4.การบาดเจ็บที่ดวงตา คือ การที่สายตากระทบถูกแสงอุลตร้าไวโอเล็ตหรื อ
แสงเลเซอร์ ที่มีความเข้มข้นสู งดังนั้นการทางานควรสวมแว่นตาที่กรองแสงได้เป็ นพิเศษ
1.2.3.5.การบาดเจ็บของร่ างกาย คือ การที่ได้รับคลื่นไมโครเวฟและจากอุปกรณ์
กาเนิดสัญญาณความถี่วทิ ยุ สามารถทาอันตรายมนุษย์ได้โดยเฉพาะบริ เวณที่มีปริ มาณเลือดน้อย
1.3 ความสั มพันธ์ ของกระแสไฟฟ้าทีเ่ กิดขึน้ กับร่ างกายมนุษย์
ตารางที่ 1.1 ความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นกับร่ างกายมนุษย์
ปริมาณกระแสไฟฟ้า

ผลกระทบทีม่ ีต่อร่ างกาย

1 mA หรื อน้อยกว่า ไม่มีผลกระทบต่อร่ างกาย
มากกว่า 5 mA

ทาให้เกิดการช๊อก และเกิดความเจ็บปวด

มากกว่า 15 mA

กล้ามเนื้อบริ เวณที่ถูกไฟฟ้ าดูดเกิดการหดตัว และร่ างกายจะเกิดอาการเกร็ ง
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มากกว่า 30 mA

การหายใจติดขัด และสามารถทาให้หมดสติได้

50 ถึง 200 mA

ขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจ และอาจเสี ยชีวติ ได้ภายในไม่กี่วนิ าที

มากกว่า 200 mA

เกิดอาการไหม้บริ เวณผิวหนังที่ถูกกระแสไฟฟ้ าดูด และหัวใจจะหยุดเต้น
ภายในไม่กี่วนิ าที

ตั้งแต่ 1 A ขึ้นไป

ผิวหนังบริ เวณที่ถูกกระแสไฟฟ้ าดูดถูทาลายอย่างถาวร และหัวใจจะหยุด
เต้นภายในไม่กี่วนิ าที

ที่มา: http://www.chontech.ac.th/~electric/e-learn/unit1/unit1.htm
1.4 การใช้ ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โครงการพี่สอนน้อง เรื่ อง การใช้ไฟฟ้ าอย่างปลอดภัยและการ
ประหยัด (2546 :4-16) กล่าวไว้วา่
1.4.1 การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าไม่ถูกวิธี เช่น ใช้สายไฟฟ้ าเสี ยบแทนเต้ารับ การถอดเต้าเสี ยบโดย
จับที่สายไฟฟ้ า การใช้ลวดทองแดงมาแทนฟิ วส์ เหล่านี้เป็ น

ภาพที่ 1.1 แสดงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าไม่ถูกวิธี
ที่มา : การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค การใช้ไฟฟ้ าอย่างปลอดภัย และการประหยัด 2546 : 4)
1.4.2 อุปกรณ์ไฟฟ้ าชารุ ด หมัน่ สารวจเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านทุกอย่าง หากพบว่ามีการ
ชารุ ดเสี ยหายต้องรี บซ่อมแซมแก้ไขหรื อเปลี่ยนใหม่
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ภาพที่ 1.2 แสดงอุปกรณ์ไฟฟ้ าชารุ ด
ที่มา : guitarthai.com
1.4.3 เสี ยบเครื่ องใช้ไฟฟ้ าหลายเครื่ องจากเต้ารับอันเดียว ไม่ควรกระทาอย่างยิง่ เนื่องจาก
สายไฟฟ้ าที่ต่อลงมาเต้ารับ และตัวเต้ารับเองจะรับกระแสมากจนเกินพิกดั ทาให้เต้ารับมีความร้อน
สู งจนเกิดลุกไหม้ได้

ภาพที่ 1.3 แสดงเสี ยบเครื่ องใช้ไฟฟ้ าหลายเครื่ องจากเต้ารับอันเดียว
ที่มา : peane2.pea.co.th
1.4.4 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าเกินไป ไม่ควรติดตั้งเต้ารับไว้ในระดับต่าเกินไป ซึ่ งอาจเกิด
อันตรายได้เมื่อมีน้ าท่วมหรื อเด็กอาจใช้นิ้ว ลวดหรื อวัสดุอื่นแหย่เล่นเข้าไปในรู ้เต้ารับ ทาให้ถูก
กระแสไฟฟ้ าดูดได้
1.4.5 ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ าโดยไม่มีความรู ้ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านชารุ ด หากท่านไม่มี
ความรู ้ความชานาญในเครื่ องใช้ไฟฟ้ านั้น อย่าทาการแก้ไขเองโดยเด็ดขาด
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1.4.6 สายไฟเปื่ อยขาดชารุ ดจงรี บแก้ไข หากพบว่าสายไฟฟ้ าของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าชารุ ด เช่ น
ฉนวนเปื่ อยหรื อถลอกจนเห็นสายทองแดง ต้องรี บทาการเปลี่ยนใหม่ทนั ที

ภาพที่ 1.4 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าเกินไป
ที่มา : การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค การใช้ไฟฟ้ าอย่างปลอดภัย และการประหยัด 2546 :7

ภาพที่ 1.5 แสดงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ าโดยไม่มีความรู ้
ที่มา :การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค การใช้ไฟฟ้ าอย่างปลอดภัย และการประหยัด 2546 :8

ภาพที่ 1.6 แสดงสายไฟเปื่ อยขาดชารุ ดจงรี บแก้ไข
ที่มา : การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค การใช้ไฟฟ้ าอย่างปลอดภัย และการประหยัด 2546 : 9
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1.5 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า
1.5.1 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าในเคหสถาน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โครงการพี่สอนน้อง เรื่ อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการ
ปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า ( 2546 :3-12) กล่าวไว้วา่ ไฟฟ้ าเป็ นสิ่ งที่ช่วยอานวยความสะดวก
แก่มวลมนุษย์ ซึ่ งนับวันก็จะมีการใช้ไฟฟ้ าเพิม่ มากขึ้น และการใช้ไฟฟ้ าก็แพร่ หลายออกไปใน
ชนบทต่างๆทัว่ ประเทศทาให้ชีวติ ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน ซึ่ งท่านทั้งหลายคงทราบกันดีอยูแ่ ล้ว แต่ใน
ขณะเดียวกันไฟฟ้ าก็อาจเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ไฟฟ้ า การใช้ไฟฟ้ าเกี่ยวกับไฟฟ้ าในเคหสถานดังนี้
1.5.1.1 เมื่อร่ างกายเปี ยกชื้น เช่น มือ เท้าเปี ยก ไม่ควรแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้ าหรื อ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
1.5.1.2 เมื่อไม่มีความรู ้พอสาหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าชนิดใด ไม่ควร
ซ่อมแซมหรื อแก้ไขอุปกรณ์ดงั กล่าวเอง เพราะอาจทาให้ถูกกระแสไฟฟ้ าดูดเกิดอันตรายได้
1.5.1.3 เครื่ องใช้ไฟฟ้ าประเภทให้ความร้อนสู ง เช่น เตารี ด เตาไฟฟ้ า ควรระมัดระวัง
อย่าใช้งานใกล้กบั สารไวไฟ และอย่าเสี ยบเต้าเสี ยบทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ เมื่อเลิกใช้ให้ถอดเต้าเสี ยบ
ออก
1.5.1.4 ระวังอย่าให้เด็กเล่นเครื่ องใช้ไฟฟ้ าหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ า และเต้ารับควรใช้แบบที่มี
ฝาปิ ดเพื่อป้ องกันเด็กนาวัสดุไปเสี ยบรู เต้ารับซึ่ งจะเกิดอันตรายได้
1.5.1.5 หากพบผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ าดูดให้ตดั จ่ายกระแสไฟฟ้ าก่อน เช่น ปลดคัทเอ้าท์ ,
เต้าเสี ยบออก หรื อใช่ผา้ แห้งคล้องผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ าดูดออกมาก่อนทาการปฐมพยาบาล
1.5.1.6 เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่ผวิ นอกเป็ นโลหะ เช่น ตูเ้ ย็น พัดลม เครื่ องสู บน้ า
อาจมีกระแสไฟฟ้ ารั่วไปที่ผวิ ภายนอกดังกล่าวได้ ควรหมัน่ ตรวจสอบโดยใช้ไขควงเช็คไฟ
ตรวจสอบ หากพบว่ามีกระแสไฟฟ้ ารั่วควรให้ช่างซ่อมแซมแก้ไขต่อไป

ภาพที่ 1.7 ระวังอย่าให้เด็กเล่นเครื่ องใช้ไฟฟ้ าหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ า
ที่มา : การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า
2546:7)
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ภาพที่ 1.8 เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่ผวิ นอกเป็ นโลหะ
ที่มา : การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า
2546 :8)

ภาพที่ 1.9 ปลดคัทเอ้าท์ออกมาก่อนทาการปฐมพยาบาล
ที่มา : การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า
2546 :7)
1.5.1.7 การถอดเต้าเสี ยบให้จบั ที่ตวั เต้าเสี ยบและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟฟ้ าเพราะอาจทา
ให้สายไฟฟ้ าขาดภายในและเกิดกกระแสไฟฟ้ าลัดวงจรได้
1.5.1.8 อย่าใช้ผา้ หรื อกระดาษพลางหลอดไฟฟ้ าไว้เพราะอาจเกิดอัคคีภยั ได้

ภาพที่ 1.10 อย่าใช้ผา้ หรื อกระดาษพลางหลอดไฟฟ้ า
ที่มา : การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า
2546 :10)
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ภาพที่ 1.11 อย่าให้ของหนักกดทับสายไฟฟ้ า
1.5.1.9 การใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าหลายเครื่ องในเวลาเดียวกันต้องไม่เสี ยบเต้าเสี ยบที่เต้ารับอันเดียวกัน
เพราะอาจทาให้กระแสไฟฟ้ าไหลในสายเต้ารับมีปริ มาณสู งมาก

ภาพที่ 1.12 เสี ยบปลัก๊ รวมกัน
ที่มา : การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า
2546 :11)
1.5.1.10 อย่าเดินหรื อวางสายไฟฟ้ าใกล้บริ เวณที่มีความร้อนสู งและอย่าให้ของหนักกด
ทับสายไฟฟ้ าเพราะอาจทาให้ฉนวนไฟฟ้ าลัดวงจรเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้
1.5.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าในสาธารสถาน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โครงการพี่สอนน้อง เรื่ อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการ
ปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า ( 2546 :13-19) กล่าวไว้วา่ ในปั จจุบนั ไฟฟ้ าได้มีการใช้กนั แพร่
หลายทั้งในตัวเมืองและชนบทจึงต้องมีการส่ งจ่ายพลังงานไฟฟ้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยมี
การเดินสายไฟฟ้ าแรงสู งไปในสถานที่ต่างๆดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าในสาธารณะ
สถานดังนี้
1.5.2.1 เมื่อพบเห็นสายไฟฟ้ าขาดหรื อสายไฟฟ้ าที่หย่อนยานต่าลงมาซึ่ งอาจเนื่องมาจาก
เสาไฟฟ้ าหักหรื อสาเหตุอื่น ต้องไม่เข้าไปจับต้องสายไฟหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ านั้น
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ภาพที่ 1.13 ต้นไม้อยูใ่ กล้แนวสายไฟฟ้ าแรงสู ง
ที่มา:การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า
2546 :15
1.5.2.2 ต้นไม้ที่อยูใ่ กล้แนวสายไฟฟ้ าแรงสู ง เมื่อเกิดลมพัดอาจทาให้ก่ิงไม้ไปแตะ
สายไฟแรงสู งซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้กระแสไฟฟ้ าดับบ่อยดังนั้น เมื่อพบเห็นให้แจ้งการไฟฟ้ า
เป็ นผูต้ ดั ออกทันที
1.5.2.3 การเล่นว่าวต้องเล่นในบริ เวณที่ไม่มีสายไฟฟ้ าโดยเฉพาะสายแรงสู งเพราะอาจ
เกิดอันตรายได้
1.5.2.4 เมื่อท่านต้องการตั้งเสาทีวหี รื อเสาวิทยุตอ้ งหลีกเลี่ยงอย่าไปตั้งในบริ เวณที่มีสาย
ไฟฟ้ าแรงสู ง

ภาพที่ 1.14 ว่าวติดสายไฟ ทีม่ า:การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ความปลอดภัยเกีย่ วกับไฟฟ้าและการ
ปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้า 2546 :15
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ภาพที่ 1.15 เสาสัญญาณทีวใี กล้สายไฟฟ้ า
ที่มา:การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า
2546 :16
1.5.2.5 การถือวัสดุต่างๆต้องระวังอย่าให้เข้าใกล้สายไฟฟ้ าแรงสู ง เช่น ท่อน้ า ราวตาก
ผ้า โดยเฉพาะบริ เวณระเบียงตึกหรื อดาดฟ้ าตึกแถว
1.5.2.6 การก่อสร้างตึก อาคารในบริ เวณที่ใกล้สายไฟฟ้ าแรงสู งผูป้ ฏิบตั ิงานต้อง
ระมัดระวังอย่าให้วสั ดุก่อสร้างใกล้สายไฟฟ้ าแรงสู ง
1.5.2.7 การติดตั้งป้ ายโฆษณาหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่อยูใ่ กล้สายไฟฟ้ าแรงสู งต้องระวังอย่าให้
วัสดุต่างๆไปแตะสายไฟฟ้ าแรงสู งควรปรึ กษาขอคาแนะนาจากไฟฟ้ าในท้องถิ่นเพื่อทาการครอบ
ฉนวน

ภาพที่ 1.16 ติดตั้งป้ ายโฆษณาใกล้สายไฟฟ้ าแรงสู ง
ที่มา:การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า
2546 :17
1.5.2.8 การเผาหญ้า กิ่งไม้ หรื อเศษวัสดุต่าง ๆ ให้ห่างจากเสาไฟฟ้ าเพราะอาจทาให้เกิด
กระแสไฟฟ้ าลัดวงจรและเกิดอันตรายต่อผูอ้ ยูใ่ กล้ได้
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ภาพที่ 1.17 การเผาหญ้า กิ่งไม้ หรื อเศษวัสดุตา่ งๆให้ห่างจากเสาไฟฟ้ า
ที่มา:การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า
2546 :18
1.5.2.9 การยิงนกที่เกาะอยูบ่ นสายไฟฟ้ าหรื อบนลูกถ้วยไฟฟ้ าอาจทาให้สายไฟฟ้ าขาด
หรื อลูกถ้วยแตกชารุ ดเกิดกระแสไฟฟ้ าลัดวงจรและเกิดเป็ นอันตรายต่อผูย้ งิ นกหรื อผูอ้ ื่นที่อยูใ่ กล้ได้

ภาพที่ 1.18 การยิงนกที่เกาะอยูบ่ นสายไฟฟ้ าหรื อบนลูกถ้วยไฟฟ้ า
ที่มา:การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า
2546 : 18
1.5.2.10 ห้ามจับปลาโดยใช้กระแสไฟฟ้ าช๊อตปลาเพราะเป็ นการผิดกฎหมาย ผูจ้ บั ปลา
และผูท้ ี่อยูใ่ กล้อาจถูกกระแสไฟฟ้ าดูดบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ
1.6 การใช้ การตรวจสอบ และการดูแลอุปกรณ์ เครื่องใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โครงการพี่สอนน้อง เรื่ องใช้การตรวจสอบ และการดูแลอุปกรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า (2546 :3-8) กล่าวไว้วา่
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1.6.1 สายไฟฟ้ า
1.6.1.1 สายไฟฟ้ าเก่าหรื อหมดอายุการใช้งาน สังเกตได้จากฉนวนจะแตกหรื อแห้ง
กรอบบวม
1.6.1.2 ฉนวนสายไฟชารุ ด อาจเกิดจากหนูหรื อแมลงกัดแทะหรื อวางของหนักทับเดิน
สายไฟใกล้แหล่งความร้อน ถูกของมีคมบาด
1.6.1.3 จุดต่อสายไฟต้องให้แน่นหน้าสัมผัสให้ดี พันฉนวนให้เรี ยบร้อย
1.6.1.4 ขนาดของสายไฟฟ้ าใช้ขนาดของสายให้เหมาะสม กับปริ มาณกระแสที่ไหลใน
สาย หรื อให้เหมาะสมกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าลัดวงจรนั้น
1.6.1.5 สายไฟฟ้ าต้องไม่เดินอยูใ่ กล้แหล่งความร้อน สารเคมี หรื อถูกของหนักทับ
เพราะทาให้ฉนวนชารุ ดได้ง่าย และเกิดกระแสไฟฟ้ าลัดวงจรขึ้นได้
1.6.1.6 สายไฟฟ้ าต้องไม่พาดบนโครงเหล็ก รั้วเหล็ก ราวเหล็ก หรื อส่ วนที่เป็ นโลหะ
ต้องเดินสายไฟฟ้ าโดยใช้พุกประกับ หรื อร้อยท่อให้เรี ยบร้อยเพื่อป้ องกันกระแสไฟฟ้ ารั่วลงบน
โครงโลหะซึ่ งจะเกิดอันตรายขึ้นได้
1.6.2 เต้ารับ-เต้าเสี ยบ

ภาพที่ 1.19 เต้ารับ – เต้าเสี ยบ ที่แตกร้าว
ที่มา : การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค การใช้ การตรวจสอบ และการดูแลอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า 2546 : 4
1.6.2.1 เต้ารับ เต้าเสี ยบต้องไม่แตกร้าว และไม่มีรอยไหม้
1.6.2.2 การต่อสายที่เต้ารับและเต้าเสี ยบ ต้องให้แน่น และใช้ขนาดสายให้ถูกต้อง
1.6.2.2 เต้าเสี ยบ เมื่อเสี ยบใช้งานกับเต้ารับต้องแน่น
1.6.3 แผงสวิตช์ไฟฟ้ า
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1.6.3.1 ต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปี ยกชื้นและสู งพอสมควร ห่างไกลจากสารเคมีและสาร
ไวไฟต่าง ๆ
1.6.3.2 ตรวจสอบดูวา่ มีมด แมลงเข้าไปทารังอยูห่ รื อไม่ หากพบว่ามีให้ดาเนินการกาจัด
1.6.3.3 ควรมีผงั วงจรไฟฟ้ าโดยสังเขปติดอยูม่ ีแผงสวิตช์เพื่อให้ทราบว่าแต่ละวงจร
จ่ายไฟไปที่ใด
1.6.4 สวิตช์ตดั ตอนชนิดคัทเอ้าท์

ภาพที่ 1.20 สวิตซ์ตดั ตอนชนิดคัทเอาท์
ที่มา : horojung.hunsa.com
1.6.4.1 ตัวคัทเอ้าท์และฝาครอบต้องไม่แตก
1.6.4.2 ใส่ ฟิวส์ให้ถูกขนาดและมีฝาครอบปิ ดให้มิดชิด
1.6.4.3 ห้ามใช้วสั ดุอื่นแทนฟิ วส์
1.6.4.4 ขั้วต่อสายที่คทั เอ้าท์ ต้องแน่นและใช้ขนาดสายให้ถูกต้อง
1.6.5 เบรคเกอร์

ภาพที่ 1.21 เบรคเกอร์
ที่มา : houseyahoo.com
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1.6.5.1 ตรวจสอบฝาครอบเบรกเกอร์ ต้องไม่แตกร้าว
1.6.5.2 ต้องมีฝาครอบปิ ดเบรกเกอร์ให้มิดชิด
1.6.5.3 ต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปี ยกชื้น และห่างไกลจากสารเคมีไวไฟต่างๆ
1.6.5.4 เลือกเบรกเกอร์ ที่มีขนาดเหมาะสมกับอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
1.7 การประหยัดไฟฟ้ า
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โครงการพี่สอนน้อง เรื่ อง การใช้ไฟฟ้ าอย่างปลอดภัยและประหยัด
(2546 :17-21) กล่าวไว้วา่
1.7.1 ไฟฟ้ าแสงสว่าง
ควรเลือกใช้โคมไฟแบบสะท้อนแสงแทนแบบเดิมที่ใช้พลาสติกปิ ด ควรใช้หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ แทนหลอดไส้ ซึ่ งมีคาแนะนาการใช้ดงั นี้
1.7.1.1 หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบผอม ขนาด 18 วัตต์ และ 36 วัตต์ มีความสว่างเท่ากับ
หลอด 20 วัตต์ และ 40 วัตต์ แต่ประหยัดไฟกว่าและสามารถใช้แทนกันได้
1.7.1.2 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ มี 2 ชนิด คือ ชนิดมีบลั ลาสต์ภายในและชนิดมี
บัลลาสต์ภายนอก หลอดที่มีบลั ลาสต์ภายใน สามารถใช้แทนหลอดกลมแบบเกลียวได้

ภาพที่ 1.22 หลอดไฟฟ้ าแสงสว่าง
ที่มา : http://www.selectcon.com/ba_14.asp
1.7.2 ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่
การเลือกซื้ อตูเ้ ย็น,ตูแ้ ช่ มีคาแนะนาให้พิจารณาก่อนซื้ อ ดังนี้
1.7.2.1 เลือกขนาดให้เหมาะกับความต้องการของครอบครัว
1.7.2.2 ตูเ้ ย็นแบบประตูเดียวกินไฟมากกว่าแบบ 2 ประตู
1.7.2.3 ควรวางตูเ้ ย็นให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
1.7.2.4 ตั้งสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับจานวนของที่ใส่
1.7.2.5 อย่าเปิ ดตูเ้ ย็นทิ้งไว้นานๆและอย่านาของร้อนมาแช่

19

1.7.3 เครื่ องปรับอากาศ
การใช้เครื่ องปรับอากาศให้มีความเย็นที่สบายต่อร่ างกายจะประหยัดค่าไฟฟ้ าอย่างได้ผล
ซึ่ งควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1.7.3.1 ควรเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของห้อง
1.7.3.2 ควรใช้ผา้ ม่านกั้นประตูหน้าต่าง เพื่อป้ องกันความร้อนจากภายนอก
1.7.3.3 ตั้งปุ่ มปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อร่ างกาย (ประมาณ 26 องศาเซลเซียส)
1.7.3.4 หมัน่ ทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
1.8 การช่ วยเหลือและการปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด
1.8.1 การช่วยเหลือผูป้ ระสบอันตรายจากไฟฟ้ าดูด ทาได้ตามคู่มือ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
โครงการพี่สอนน้อง เรื่ อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า
(2546 :21-27) กล่าวไว้วา่
1.8.1.1 อย่าใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผูท้ ี่กาลังติดอยูก่ บั สายไฟฟ้ า หรื อตัวนาไฟฟ้ าที่มี
กระแสไหลผ่าน เพื่อป้ องกันไม่ให้ผใู ้ ห้ความช่วยเหลือเกิดอันตรายไปอีกคน
1.8.1.2 ตัดทางเดินของไฟฟ้ าก่อน โดยถอดปลัก๊ ตัดสวิตช์วงจรอัตโนมัติ หรื อสวิตช์
ประธาน ถ้าทาไม่ได้ให้ใช้วตั ถุที่ไม่เป็ นสื่ อไฟฟ้ า เช่น ผ้า เชือก สายยาง ไม้แห้ง เขี่ยสายไฟฟ้ าให้
หลุดออกจากตัวผูป้ ระสบอันตราย หรื อลากตัวผูป้ ระสบอันตรายให้พน้ จากสิ่ งที่มีไฟฟ้ า

ภาพที่ 1.23 ตัดทางเดินของไฟฟ้ าก่อน โดยถอดปลัก๊ ตัดสวิตช์วงจรอัตโนมัติ หรื อสวิตช์ประธาน
ที่มา : การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค การใช้ไฟฟ้ าอย่างปลอดภัย และประหยัด 2546 :22
1.8.1.3 เมื่อไม่สามารถทาวิธีอื่นใดได้แล้ว ให้ใช้มีด ขวาน หรื อของมีคมที่มีดา้ มไม้
หรื อด้ามที่เป็ นฉนวน ฟันสายไฟฟ้ าให้ขาดหลุดออกจากผูป้ ระสบภัยโดยเร็ วที่สุด และต้องแน่ใจว่า
สามารถทาได้อย่างปลอดภัย
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ภาพที่ 1.24 ใช้ไม้เขี่ยสายไฟออกจากผูถ้ ูกไฟฟ้ าดูด
(ที่มา : trueguru.truelife.com)
1.8.1.4 อย่าลงไปในน้ า ในกรณี ที่มีกระแสอยูใ่ นบริ เวณที่มีน้ าขัง ให้หาทางเขี่ย
สายไฟฟ้ าออกไปให้พน้ น้ า หรื อตัดกระแสออกก่อนจะลงไปช่วยผูป้ ระสบอันตรายที่อยูใ่ นบริ เวณ
นั้น
1.8.1.5 หากเป็ นสายไฟฟ้ าแรงสู ง ให้พยายามหลีกเลี่ยง แล้วรี บแจ้งการไฟฟ้ าที่
รับผิดชอบโดยเร็ วที่สุด
1.8.2 การปฐมพยาบาลผูถ้ ูกไฟฟ้ าดูด
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โครงการพี่สอนน้อง เรื่ องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการ
ปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ าดูด (2546 :2) กล่าวไว้วา่
1.8.2.1 วิธีการนวดหัวใจ ปฏิบตั ิดงั นี้
1.) ให้ผปู ้ ่ วยนอนราบกับพื้นแข็งๆ หรื อใช้ไม้กระดานรองที่หลังของผูป้ ่ วย ผู ้
ปฐมพยาบาลคุกเข่าลงข้างขวา หรื อข้างซ้าย คลาส่ วนล่างสุ ดของกระดูกอกที่ต่อกับซี่ โครง โดยใช้
นิ้วสัมผัสชายโครงไล่ข้ ึนมา ถ้าคุกเข่าข้างขวาใช้มือขวาคลาหากระดูกอก หากคุกเข่าข้างซ้ายใช้มือ
ซ้ายคลาหากระดูกอก ตาแหน่งส่ วนล่างสุ ดของกระดูกอก

ภาพที่ 1.25 ให้ผปู ้ ่ วยนอนราบกับพื้นแข็ง ๆ
(ที่มา : fire2fight.com)
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2.) เมื่อนิ้วสัมผัสชายโครงแล้ว เลื่อนนิ้วมาตรงกลางจนกระทัง่ นิ้วนางสัมผัส
ปลายกระดูกหน้าอกได้ ให้ปลายนิ้วชี้และนิ้วกลางวางบนกระดูกหน้าอกต่อจากนิ้วนาง
3.) วางมืออีกข้างทับบนหลังมือที่วางในตาแหน่งที่ถูกต้อง เหยียดนิ้วมือตรงและ
เกี่ยวนิ้วมือ2ข้างเข้าด้วยกัน เหยียดแขนตรงโน้มตัวตั้งฉากกับหน้าอกผูป้ ่ วย ทิง้ น้ าหนักลงบนแขน
ขณะกดหน้าอกผูป้ ่ วยให้กระดูกลดระดับลง 1.5

– 2 นิ้ว เมื่อกดสุ ดให้ผอ่ นมือขึ้นทันที โดยที่

ตาแหน่งมือไม่ตอ้ งเลื่อนจากจุดที่กาหนด ขณะกดหน้าอกนวดหัวใจ ห้ามใช้นิ้วมือกดลงบนซี่ โครง
ผูป้ ่ วย
4.) ขณะที่กดหน้าอกแต่ละครั้งต้องนับจานวนครั้งที่กดดังนี้ หนึ่งและสอง และ
สาม และสี่ และห้า โดยกดหน้าอกทุกครั้งที่นบั ตัวเลข และปล่อยมือตอนคาว่า “และ” สลับกันไป
ให้ได้อตั ราการกดประมาณ 90 – 100 ครั้ง/นาที

ภาพที่ 1.26 การวางมือนวดหัวใจ
ที่มา : fire2fight.com

ภาพที่ 1.27 การนวดหัวใจ
ที่มา: การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า
2546 :26)
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5.) ถ้าผูป้ ่ วยมีคนเดียว ให้นวดหัวใจ 15 ครั้ง สลับกับการเป่ าปาก 2 ครั้ง ทา
สลับกันเช่นนี้จนครบ 4 รอบ แล้วตรวจชีพจรและการหายใจ หากคลาชีพจรไม่ได้ตอ้ งนวดหัวใจต่อ
แต่ถา้ คลาชีพจรได้และยังไม่หายใจต้องเป่ าปากต่อไปอย่างเดียว
6.) ถ้ามีผปู้ ฏิบตั ิ 2 คน ให้นวดหัวใจ 5 ครั้ง สลับกับการเป่ าปาก 1 ครั้ง โดย
ขณะที่เป่ าปาก อีกคนต้องหยุดนวดหัวใจ
7.) ในเด็กอ่อนหรื อเด็กแรกเกิด การนวดหัวใจใช้นิ้วเพียง 2 นิ้ว กดบริ เวณ
กึ่งกลาง กระดูกหน้าอกให้ได้อตั ราการกดประมาณ 100 – 120 ครั้งต่อนาที
8.) การนวดหัวใจต้องทาอย่างระมัดระวังและถูกวิธี มิเช่นนั้นอาจทาให้กระดูก
ซี่โครงหักตับและม้ามแตกได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ

ภาพที่ 1.28 มีผปู้ ฏิบตั ิ 2 คน ให้นวดหัวใจ 5 ครั้ง สลับกับการเป่ าปาก 1 ครั้ง
ที่มา : thaicatwalk.com
1.8.2.2 วิธีการผายปอด (เป่ าปาก) ปฏิบตั ิดงั นี้
1.) ให้ผปู ้ ่ วยนอนราบ จัดท่าที่เหมาะสมเพื่อเปิ ดทางอากาศเข้าสู่ ปอด โดยผูป้ ฐม
พยาบาลอยูท่ างด้านขวาหรื อข้างซ้ายบริ เวณศีรษะของผูป้ ่ วย ใช้มือข้างหนึ่งดึงคางผูป้ ่ วยมาข้างหน้า
พร้อมกับใช้มืออีกข้างดันหน้าผากไปข้างหลัง เป็ นวิธีป้องกันไม่ให้ลิ้นตกลงไปอุดปิ ดทางเดิน
หายใจ แต่ตอ้ งระวังไม่ให้นิ้วมือที่ดึงคางนั้นกดลึกลงไปในส่ วนเนื้อใต้คางเพราะจะทาให้อุดกั้น
ทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเด็กเล็ก ๆ

ภาพที่ 1.29 ให้ผปู ้ ่ วยนอนราบกับพื้นแข็ง ๆ
(ที่มา : pharmasakhon.org)
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2.) สอดนิ้วหัวแม่มือเข้าไปในปากจนปากอ้า ล้วงสิ่ งของในปากที่ขวางทางเดิน
หายใจออกให้หมด เช่นฟันปลอมเศษอาหาร เป็ นต้น
3.) ผูป้ ฐมพยาบาลอ้าปากให้กว้าง หายใจเข้าเต็มที่มือข้างหนึ่งบีบจมูกผูป้ ่ วยให้
แน่นสนิท ในขณะที่มืออีกข้างยังคงดึงคางผูป้ ่ วยมาข้างหน้าแล้วจึงประกบปิ ดปากผูป้ ่ วยพร้อมกับ
เป่ าลมเข้าไปทาลักษณะนี้เป็ นจังหวะ 12-15 ครั้งต่อนาที

ภาพที่ 1.30 สอดนิ้วหัวแม่มือเข้าไปในปากจนปากอ้า
ที่มา : fire2fight.com

ภาพที่ 1.31 การเป่ าปาก
ที่มา : fire2fight.com
4.) ขณะทาการเป่ าปาก ตาต้องเหลือบดูดว้ ยว่าหน้าอกผูป้ ่ วยมีการขยายขึ้นลง
หรื อไม่ หากไม่มีการกระเพื่อมขึ้นอาจเป็ นเพราะท่านอนไม่ดี หรื อ มีสิ่งกีดขวางทางเดินหายใจ ใน
รายที่ผปู ้ ่ วยอ้าปากไม่ได้ หรื อด้วยสาเหตุใดที่ไม่สามารถเป่ าปากได้ ให้เป่ าลมเข้าทางจมูกแทน โดย
ใช้วธิ ี ปฏิบตั ิทานองเดียวกับการเป่ าปาก ในรายของเด็กแรกเกิด หรื อเด็กเล็กใช้วธิ ีเป่ าลมเข้าปากและ
จมูกไปพร้อมกัน

24

1.9 อุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้า
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ า กระแสที่ไหลผ่านเข้าร่ างกายมนุษย์ ทาให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวและ
เกิดอาการเกร็ ง ผูถ้ ูกกระแสไหลผ่านส่ วนมากไม่สามารถควบคุมหรื อบังคับตัวเองให้หลุดพ้นจาก
ไฟฟ้ าได้ กระแสจึงไหลผ่านเข้าร่ างกายได้มากและเป็ นเวลานาน อันตรายที่ได้รับจึงมากขึ้น กระแส
จะไปทาให้ศูนย์บงั คับการทางานของหัวใจหยุดทาหน้าที่ตามปกติ หัวใจหยุดเต้น โลหิตหยุดการ
หมุนเวียนไปตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ผูถ้ ูกกระแสส่ วนมากจึงหมดสติและเสี ยชีวติ ในที่สุด
อุปกรณ์ป้องไฟฟ้ าจึงมีความจาเป็ นโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีระบบไฟฟ้ าใหญ่ข้ ึนกระแสไฟฟ้ า
ที่ไหลในวงจรก็จะสู งมาก ดังนั้นการที่มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ าเข้ามานั้นเพื่อป้ องกันไม่ให้กระแส
ไหล เกินเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้ านั้นเกิดความเสี ยหายและยังเป็ นการช่วยให้ผทู ้ ี่ ปฏิบตั ิงานนั้น
ได้รับอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการถูกไฟฟ้ าดูดน้อยลง
1.9.1 ฟิ วส์
ฟิ วส์ เป็ นตัวนาไฟฟ้ าที่เป็ นโลหะชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นลวดที่ทามาจากวัสดุที่มี
จุดหลอมละลายต่าบรรจุอยูภ่ ายในภาชนะห่อหุ ม้ เป็ นอุปกรณ์ป้องกันกระแสกระแสเกินและป้ องกัน
การลัดวงจร ฟิ วส์จะมีคุณสมบัติที่ตดั กระแสลัดวงจรได้ถึงพิกดั สู งสุ ด และมีคุณสมบัติสามารถ
จากัดกระแสไหลผ่านฟิ วส์ต่ากว่าค่ากระแสลัดวงจรที่ข้ ึนสู งสุ ด ฟิ วส์สามารถแบ่งออกได้หลาย
ประเภท
ฟิ วส์ แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ ฟิ วส์เส้น ฟิ วส์หลอด และฟิ วส์ปลัก๊
1.9.1.1 ฟิ วส์เส้น ฟิ วส์เส้น ลักษณะเป็ นลวดเปลือย ใช้กบั สวิตช์ตดั ตอนแบบใบมีด
สามารถยึดโดยการใช้น็อตหัวท้ายของฟิ วส์ ขนาดการทนกระแสของฟิ วส์ข้ ึนอยูก่ บั พื้นที่หน้าตัด
ของฟิ วส์ นอกจากนี้ยงั มีฟิวส์อีกชนิดหนึ่งคือฟิ วส์ชนิดก้ามปู การใช้งานเหมือนกันกับแบบฟิ วส์เส้น
นิยมใช้กบั วงจรไฟฟ้ าภายในอาคาร เช่น วงจรเต้ารับหรื อวงจรแสงสว่าง ที่มีขนาดโหลดไม่เกิน 30
แอมป์ แปร์

ภาพที่ 1.32 รู ปฟิ วส์เส้น
(ที่มา : slfishing.com)
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1.9.1.2 ฟิ วส์หลอด

เป็ นกระบอกไฟเบอร์ที่มีหวั และท้ายเป็ นโลหะตัวนารู ป

ทรงกระบอกหรื อคล้ายใบมีด ภายในบรรจุฟิวส์เส้นกับสิ่ งที่ทาหน้าที่ระบายความร้อน
หน้าที่ดบั ประกายไฟเมื่อฟิ วส์ขาดเป็ นสารจาพวกทรายละเอียดหรื อสารบางอย่าง

และทา

ขนาดกระแสที่

สามารถทนได้มีค่าตั้งแต่ 2-1200 แอมป์ มีท้ งั แบบที่ใช้กบั สวิตช์นิรภัย และตลับกระเบื้อง ตัว
คาทริ ดฟิ วส์น้ นั มี 2 แบบ คือ แบบที่ถอดเปลี่ยนไส้ฟิวส์ได้ และแบบที่ถอดเปลี่ยนไส้ฟิวส์ไม่ได้

ภาพที่ 1.33 ฟิ วส์หลอด
ที่มา : telepart.net
1.9.1.3 ฟิ วส์ปลัก๊ มีรูปร่ างคล้ายจุกก๊อกทรงกระบอก ปลายด้านหนึ่งใหญ่กว่าปลายอีก
ด้านหนึ่ง หลอดฟิ วส์ทาด้วยกระเบื้อง ภายในหลอดฟิ วส์มีเส้นฟิ วส์และทรายบรรจุอยู่ เวลาใช้ฟิวส์
ต้องใส่ ลงในตลับฟิ วส์ และหมุนฝาครอบฟิ วส์ปิดฟิ วส์ให้แน่น ที่ฝาครอบฟิ วส์มีช่องสาหรับดูสภาพ
ของฟิ วส์ ถ้าเส้นฟิ วส์ขาด ปุ่ มบอกสภาพฟิ วส์จะหลุดออกจากหลอดฟิ วส์ สามารถมองเห็นได้ ฟิ วส์
ปลัก๊ นิยมใช้ท้ งั ในวงจรไฟแสงสว่าง และวงจรที่ใช้กาลังไฟฟ้ าสู งๆ ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนฟิ วส์ทาได้
ง่าย มีความปลอดภัยในขณะเปลี่ยนฟิ วส์ และขณะฟิ วส์หลอมละลายจะไม่มีการกระเด็นของเศษ
ฟิ วส์จึงไม่เกิดอันตราย

ภาพที่ 1.34 ฟิ วส์ปลัก๊
ที่มา : rmutphysics.com
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คุณสมบัติของฟิ วส์ที่ดี
1.) สามารถทนกระแสไหลผ่านตัวมันได้ 1.1 เท่าของขนาดทนกระแสของฟิ วส์
เช่น ฟิ วส์ขนาด 10 แอมป์ ต้องสามารถทนกระแสได้ 11 แอมป์
2.) เมื่อมีกระแสไหลเกิน 2.5 เท่าของฟิ วส์ ฟิ วส์ตอ้ งขาดในเวลาจากัดโดยหัว
ท้ายของฟิ วส์ไม่ขาดไปด้วย
3.) การหลอมละลายของฟิ วส์ตอ้ งไม่ทาให้เกิดประกายไฟ หรื อเปลวไฟ หรื อ
เปลวไฟหรื อเกิดการหลอมละลายใดๆที่ทาให้อุปกรณ์เสี ยหาย
1.9.2 สวิตช์ และเครื่ องตัดไฟ
1.9.2.1 สวิตช์ประธาน
สวิตช์ประธาน เป็ นสวิตช์ตดั ตอนชนิดหนึ่ง มีโครงสร้างคล้ายกับสวิตช์ตดั ตอน
ใบมีด แต่มีขนาดใหญ่กว่าและมีรูปร่ างที่แตกต่างไป รู ปร่ างภายนอกมีลกั ษณะเป็ นตูโ้ ลหะ แข็งแรง
ป้ องกันการระเบิดเนื่องจากฟิ วส์ภายในได้ดี ขณะต่อสวิตช์เข้าวงจรเพื่อจ่ายไฟฟ้ าไปใช้งาน ฝาตู้
สวิตช์ประธานจะไม่สามารถเปิ ดออกได้ และถ้าขณะที่ฝาตูส้ วิตช์ประธานเปิ ดอยูจ่ ะไม่สามารถต่อ
สวิตช์เข้าวงจรเพื่อจ่ายไฟฟ้ าไปใช้งานได้ ช่วยป้ องกันอันตรายและช่วยให้เกิดความปลอดภัย การใช้
สวิตช์ประธานต้องใช้ควบคู่ไปกับฟิ วส์แบบฟิ วส์หลอด ทั้งชนิดชนิดทรงกระบอกและชนิดใบมีด
นิยมใช้งานกันมากมายในบ้านขนาดใหญ่ ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ใน
โรงเรี ยน ตลอดจนในอาพาร์ ทเมนท์ต่าง ๆ ลักษณะสวิตช์ประธานแสดงดังภาพที่ 1.35

ภาพที่ 1.35 สวิตช์ประธาน
ที่มา : webboard.in.th
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1.9.2.2 สวิตช์ตดั วงจรอัตโนมัติ

ภาพที่ 1.36 สวิตช์ตดั วงจรอัตโนมัติ
ที่มา : siambig.com
ในระบบการใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านส่ วนใหญ่แล้ว มักจะนิยมใช้เซอร์ กิตเบรกเกอร์
ในการป้ องกันความเสี ยหายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้ า ข้อดีของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ คือ สามารถเปิ ด
วงจรไม่ให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน โดยไม่ทาให้อุปกรณ์ภายในคัวเซอร์ กิตเบรกเกอร์ เสี ยหาย ดังเช่น
การขาดของฟิ วส์ นอกจากนั้นยังสามารถทาการรี เซ็ต ให้กลับมาใช้งานได้อีก อาจกล่าวได้วา่ เซอร์
กิตเบรกเกอร์ คือ ฟิ วส์ที่สามารถนากลับมาใช้งานได้ใหม่อีกนัน่ เอง
1.9.2.3 สวิตช์ตดั วงจรอัตโนมัติโดยอาศัยความร้อน การทางานของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ชนิดนี้ จะอาศัยการขยายตัวของความร้อนอันเนื่องจากกระแสไฟฟ้ าดังแสดงในภาพที่ 1.37
จะแสดงโครงสร้างของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ชนิดที่ทางานโดยอาศัยความร้อน ซึ่ งแผ่นโลหะผสมที่ใช้
นี้เกิดจากการนาแผ่นทองเหลือง และแผ่นเหล็กมาประกบกันโดยกระแสไฟฟ้ าจะไหลเข้าขั้ว A
จากนั้นจะไหลเข้าทางขวาของแผ่นโลหะผสมชนิดนี้

แล้วไหลออกไปทางด้านซ้ายผ่านต่อไปยัง

ตอนบนของหน้าสัมผัสซึ่ งประกบติดกับหน้าสัมผัสตอนล่าง สุ ดท้ายก็ไหลออกจากเซอร์ กิตเบรก
เกอร์ ที่ข้ วั B ถ้ากระแสไฟฟ้ าไหลเข้ามานี้มีปริ มาณมากกว่าอัตราทนกระแสของเซอร์ กิตเบรกเกอร์
ก็จะเกิดความร้อนขึ้นที่บริ เวณแผ่นโลหะผสมนี้ ซึ่งคุณสมบัติของโลหะทุกประเภทเมื่อได้รับความ
ร้อนก็จะเกิดการขยายตัวโลหะบางชนิดก็จะขยายตัวเร็ วบางชนิดขยายตัวได้ชา้ ซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั
สัมประสิ ทธิ์ ของการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน ของโลหะชนิดนั้น ๆ ในกรณี น้ ีทองเหลือง
จะขยายตัวได้ดีกว่าเหล็ก ส่ งผลให้แผ่นโลหะผสมนี้เกิดการโค้งตัวไปทางขวา ทาให้กระเดื่องที่
สัมผัสกับโลหะนี้ถูกปลดออกและถูกดึงให้กระดกขึ้นตามสปริ งที่คอยรั้งคานที่เชื่อมกระเดื่องไว้
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การยกตัวของคานทางซ้ายนี้ ทาให้หน้าสัมผัสด้านบนและด้านล่างแยกออกจากกัน จึงเป็ นการตัด
เส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นการป้ องกันวงจรไฟฟ้ าจากการได้รับกระแสไฟฟ้ าในปริ มาณ
ที่มากเกินไป การรี เซตจะเป็ นการทาให้หน้าสัมผัสที่แยกออกจากกันกลับมาประกบชิดกันอีกครั้ง
หนึ่ง อย่างไรก็ตามถ้าปั ญหากระแสไฟฟ้ าไหลเกินยังไม่ได้รับการแก้ไขก็จะทาให้หน้าสัมผัสแยก
ออกจากกันอยู่

ภาพที่ 1.37 การทางานของสวิตช์อตั โนมัติโดยอาศัยความร้อน
1.9.2.4 สวิตช์ตดั วงจรอัตโนมัติโดยอาศัยสนามแม่เหล็ก เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ชนิดที่
ทางานโดยอาศัยสนามแม่เหล็ก เมื่อมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านขดลวดที่พนั รอบแกนมีปริ มาณน้อย
ส่ งผลทาให้เกิดสนามแม่เหล็กในปริ มาณที่นอ้ ยเช่นกันที่จะกระทาบนคานเหล็กโดยที่จะดึง
กระเดื่องให้เคลื่อนไปทางซ้าย อย่างไรก็ตามแรงดึงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กนี้ก็ยงั ไม่สามารถ
เอาชนะแรงดึงไปทางขวาที่เกิดจากสปริ งที่คอยรั้งคานเอาไว้ ดังนั้นกระแสไฟฟ้ าที่ไหลจึงยังคงไหล
ได้ตามปกติ นัน่ คือ จากขั้ว A ไหลเข้าไปยังขดลวดผ่านไปยังด้านบนของหน้าสัมผัส จากนั้นจึงไหล
ออกจากเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ที่ข้ วั B ถ้ากระแสไฟฟ้ าที่ไหลไปมีปริ มาณเกินกว่าอัตราทนกระแสของ
เซอร์ กิตเบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนี้ก็จะทาให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านขดลวดมีปริ มาณ
มากยิง่ ขึ้นซึ่ งจะทาให้มีสนามแม่เหล็กที่กระทาบนแกนเหล็กทางแนวตั้งนี้มากขึ้น และแกนเหล็ก
ทางด้านบนจะถูกดึงไปทางด้านซ้ายมือ ส่ วนทางด้านล่างที่เป็ นกระเดื่องก็จะกระดกไปทางขวาตาม
จุดหมุนของแกนการปลดกระเดื่องที่เกี่ยวอยูก่ บั คานทางแนวนอนจะส่ งผลให้สปริ ง B ที่คอยดึง
คานทางด้านขวาให้กระดกลง ซึ่ งทาหน้าที่แยกออกจากกัน ปุ่ มรี เซตมีไว้สาหรับทาให้หน้าสัมผัส
กลับมาประกบชิดกันอีกครั้ง เช่นเดียวกับเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ชนิดที่ทางานโดยอาศัยความร้อน และ
ถ้าปั ญหาเรื่ องกระแสไฟฟ้ าไหลมากเกินไปก็ยงั คงอยูก่ ็จะทาให้การแยกกันของหน้าสัมผัสเกิดขึ้นได้
อีก
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ภาพที่ 1.38 การทางานของสวิตช์ตดั วงจรอัตโนมัติโดยอาศัยสนามแม่เหล็ก
1.9.3 เครื่ องตัดไฟรั่ว
เครื่ องตัดไฟรั่วมีหลายแบบ และมีชื่อเรี ยกหลายชื่อด้วยกันแต่ก็จะมีหลักการทางานที่
คล้ายกัน เครื่ องตัดไฟรั่ว อาจมีชื่อเรี ยกต่างกันเช่น เครื่ องตัดไฟเมื่อมีกระแสรั่วลงดิน , Earth
Leakage Circuit Breaker (ELCB), Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) และ Residual Current
Device (RCD) และ RCBO (RCCB with Overload Protection) เป็ นต้น

รู ปที่ 1.39 เครื่ องตัดไฟรั่ว
(ที่มา : gurefiz.blogspot.com)
1.9.4 สายดิน และการต่อลงดิน
เป็ นการต่อตัวนาระหว่างวงจรไฟฟ้ ากับดิน เพื่อป้ องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ ารั่ว
โดยมีสาเหตุมาจากการชารุ ด หรื อการเสื่ อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้ าซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
โดยที่ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ เพื่อเป็ นการป้ องกันอันตรายแก่ผทู ้ ี่ใช้อาจจะเข้าไปสัมผัสและถูก
กระแสไฟฟ้ าดูด โดยกระแสไฟฟ้ าที่รั่วจะไหลลงดินแทนการไหลผ่านร่ างกายของผูท้ ี่เข้าไปสัมผัส
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ซึ่ งการต่อลงดินจะมีอยู่ 2 รู ปแบบ คือ การต่อลงดินที่ระบบสายส่ งไฟฟ้ าและการต่อลงดินที่ตวั
อุปกรณ์
1.9.4.1 การต่อสายดินที่ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้ า การต่อลงดินที่ระบบสายส่ งไฟฟ้ า เป็ น
วิธีการทาต่อสายนิวทรัล ที่ระบบสายส่ งไฟฟ้ าลงดินโดยผ่านหลักสายดิน การต่อลงดินนี้สามารถทา
ได้ท้ งั ไฟฟ้ าระบบ 1 เฟส และไฟฟ้ าระบบ 3 เฟส วิธีการต่อลงดินที่ระบบสายส่ งไฟฟ้ า จะเป็ นการ
ต่อสายนิวทรัลลงดิน โดยการปฏิบตั ิจะต้องต่อสายนิวทรัลโดยใช้หลักสายดินเป็ นตัวนาผ่านลงดิน
หลักสายดินที่ใช้จะเป็ นแท่งตัวนาที่ฝังลงไปในดิน โดยหลักสายดินจะเป็ นแท่งเหล็กชุบสังกะสี ยาว
8 ฟุต และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว หรื อแท่งทองแดงยาว 8 ฟุต และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว
ตอกลงไปในดินลึกจากผิวหน้าดินอย่างน้อย 1 ฟุต

ภาพที่ 1.40 การต่อสายดินที่ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้ า
1.9.4.1 การต่อสายดินของระบบไฟฟ้ าในบ้าน เป็ นการต่อส่ วนที่เป็ นโลหะที่ไม่มี
กระแสไหลผ่านของสถานประกอบการ ให้ถึงกันตลอดแล้วต่อลงดิน จุดประสงค์ของการต่อลงดิน
ของอุปกรณ์ไฟฟ้ า มีดงั นี้
1.) เพื่อให้ส่วนโลหะที่ต่อถึงกันตลอดมีศกั ย์ไฟฟ้ าเป็ นศูนย์ ป้ องกันไฟดูด
2.) เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทางานได้เร็ วขึ้น เมื่อมีกระแสรั่วไหลลง
โครงโลหะ
3.) เป็ นทางผ่านให้กระแสรั่วไหลลงดิน
1.9.5 อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ตอ้ งต่อลงดิน มีดงั นี้
1.9.5.1 เครื่ องห่อหุ ม้ ที่เป็ นโลหะของสายไฟฟ้ า แผงเมนสวิตซ์ โครงและรางปั้ นจัน่ ที่ใช้
ไฟฟ้ า โครงของตูล้ ิฟต์ ลวดสลิงยกของที่ใช้ไฟฟ้ า
1.9.5.2 สิ่ งกั้นที่เป็ นโลหะ รวมทั้งเครื่ องห่อหุ ม้ ของอุปกรณ์ไฟฟ้ าในระบบแรงสู ง
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1.9.5.3 อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ยดึ ติดอยูก่ บั ที่และที่ต่ออยูก่ บั สายไฟฟ้ าที่เดินอย่างถาวร ส่ วนที่
เป็ นโลหะเปิ ดโล่งซึ่ งปกติไม่มีไฟฟ้ า แต่อาจมีไฟรั่วได้ ต้องต่อลงดินถ้าอยูใ่ นสภาพตามข้อใดข้อ
หนึ่งดังนี้
1.) อยูห่ ่างจากพื้นหรื อโลหะที่ต่อลงดินไม่เกิน 8 ฟุตในแนวตั้ง หรื อ 5 ฟุตใน
แนวนอนและบุคคลอาจสัมผัสได้ (ถ้ามีวธิ ี ป้องกันไม่ให้ บุคคลสัมผัสได้ก็ไม่ตอ้ งต่อลงดิน)
2.) สัมผัสทางไฟฟ้ ากับโลหะอื่น ๆ และบุคคลอาจสัมผัสได้
3.) อยูใ่ นสภาพเปี ยกชื้นและไม่ได้มีการแยกให้อยูต่ ่างหาก
1.9.5.3 อุปกรณ์ไฟฟ้ าสาหรับยึดติดอยูก่ บั ที่ ดังต่อไปนี้ ต้องต่อส่ วนที่เป็ นโลหะเปิ ดโล่ง
และปกติไม่มีกระแสรั่วลงดิน ได้แก่
1.) โครงของแผงสวิตซ์
2.) โครงของมอเตอร์ ชนิดยึดติดกับที่ กล่องเครื่ องควบคุมมอเตอร์ ถ้าเป็ น
สวิตซ์ธรรมดาและมีฉนวนรองที่ฝาด้านในก็ไม่ตอ้ งต่อลงดิน
3.) อุปกรณ์ไฟฟ้ าของลิฟต์และปั้ นจัน่
4.) ป้ ายโฆษณา เครื่ องฉายภาพยนต์ เครื่ องสู บน้ า
1.9.5.4 อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ใช้เต้าเสี ยบ ส่ วนที่เป็ นโลหะเปิ ดโล่งของอุปกรณ์ไฟฟ้ าต้องต่อ
ลงดินเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1.) แรงดันเทียบกับดินเกิน 150 โวลท์ ยกเว้นมีการป้ องกันอย่างอื่นหรื อมี
ฉนวนอย่างดี
2.) อุปกรณ์ไฟฟ้ าทั้งที่ใช้ในที่อยูอ่ าศัยและที่อื่นๆ เช่น
- ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่แข็ง เครื่ องปรับอากาศ
- เครื่ องซักผ้า เครื่ องอบผ้า เครื่ องล้างจาน เครื่ องสู บน้ าทิง้
- เครื่ องประมวลผลข้อมูล เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในตูเ้ ลี้ยงปลา
- เครื่ องมือที่ทางานด้วยมอเตอร์ เช่นสว่านไฟฟ้ า - เครื่ องตัดหญ้า เครื่ อง
ขัดถู
- เครื่ องมือที่ใช้ในสถานที่เปี ยกชื้น เป็ นพื้นดินหรื อเป็ นโลหะ
- โคมไฟฟ้ าชนิดหยิบยกได้
1.9.6 การต่อสายดินของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
1.9.6.1 การต่อลงดินแบบนี้จะเป็ นการต่อลงดินที่โครงของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า โดยตรงซึ่ง
การต่อลงดินวิธีน้ ีโดยส่ วนใหญ่จะใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ผผู ้ ลิตได้ติดตั้งจุดสาหรับการต่อลงดินไว้
ให้แล้ว เช่น ตูเ้ ย็น เตาไมโครเวฟ หรื อเครื่ องซักผ้า
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ภาพที่ 1.41 การต่อลงดินแบบนี้จะเป็ นการต่อลงดินที่โครงของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
1.9.6.2 การต่อลงดินที่โครงอุปกรณ์ไฟฟ้ าร่ วมกับสายนิวทรัล การต่อลงดินวิธีน้ ีคล้าย
กับวิธีแรก เพียงแต่การต่อวงจรของสายดินจะต่อร่ วมเข้ากับสายนิวทรัล หรื อสายกลางของระบบไฟ
หลักที่ใช้เป็ นแหล่งจ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ า เมื่อมีกระแสไฟรั่วที่อุปกรณ์ไฟฟ้ าก็จะไหลลงดิน
โดยผ่านสายนิวทรัล

ภาพที่ 1.42 การต่อลงดินที่โครงอุปกรณ์ไฟฟ้ าร่ วมกับสายนิวทรัล
1.9.6.3 การต่อลงดินที่โครงอุปกรณ์ไฟฟ้ าโดยผ่านท่อโลหะและสายนิวทรัล การต่อลง
ดินวิธีน้ ีจะคล้ายกับวิธีที่สอง เพียงแต่การต่อวงจรของสายดินจะต่อวงจรร่ วมกับสายนิวทรัล หรื อ
สายกลางโดยผ่านท่อดินสายที่เป็ นโลหะ เมื่อมีกระแสไฟรั่วที่อุปกรณ์ไฟฟ้ านั้นก็จะทาให้กระแสไฟ
ที่รั่วไหลลงดินโดยผ่านท่อโลหะไปสู่ สายนิวทรัล
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ภาพที่ 1.43 การต่อลงดินที่โครงอุปกรณ์ไฟฟ้ าโดยผ่านท่อโลหะและสายนิวทรัล
1.9.7 การต่อสายดินให้ได้คุณภาพ
การต่อสายต้องต่อให้ถูกต้องเหมาะสม จึงจะทาให้สายดินมีประสิ ทธิภาพในการใช้งาน
ได้สูงสุ ด มีขอ้ ควรคานึงในการต่อสายดินดังนี้
1.9.7.1 ห้ามต่อสายดินผ่านฟิ วส์หรื ออุปกรณ์ป้องกันแบบตัดวงจรอัตโนมัติ นอกจาก
การต่อผ่านตัวตัดวงจรอัตโนมัติ ที่เมื่อตัวตัดวงจรอัตโนมัติทางาน ต้องตัดสายไฟฟ้ าทุกเส้นของ
วงจรพร้อมสายดินออกด้วย
1.9.7.2 ห้ามต่อสายดินผ่านสวิตช์ตดั ตอน ยกเว้นในกรณี ที่ติดตั้งในที่มองเห็นได้ชดั เจน
และทาเครื่ องหมายบอกไว้อย่างชัดเจน
1.9.7.3 ห้ามต่อสายดินของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเข้ากับสายศูนย์ หากต่อไว้เมื่อสายศูนย์ขาดจะ
ทาให้ตวั ถังโลหะของเครื่ องใช้ไฟฟ้ ามีศกั ย์ไฟฟ้ าเท่ากับแรงดันของสายไฟฟ้ าเส้นมีไฟ ผูส้ ัมผัสถูก
ตัวถังโลหะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้ าดูดได้
1.9.7.4 จุดต่อสายดินทุกตาแหน่งต้องต่ออย่างมัน่ คงแข็งแรง โดยใช้อุปกรณ์และวิธีการ
ต่อสายที่ถูกต้องเหมาะสม มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้ าและต่อถึงกันอย่างถาวร
1.9.7.5 ทางเดินไฟฟ้ าลงดินต้องสามารถทนกระแสลัดวงจรที่เกิดขึ้นได้

และต้องมี

ความต้านทานต่าพอที่จะทาให้อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ าทางาน
1.9.7.6 สายดินของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ต้องมีขนาดที่พอเหมาะไม่เล็กไปกว่ามาตรฐานที่
กาหนด
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1.9.7.7 หลักต่อสายดินต้องฝึ กลึกในดินไม่นอ้ ยกว่า 2.40 เมตร ถ้าจาเป็ นต้องมีหลักต่อ
สายดินหลายหลัก แต่ละหลักต้องห่างกันไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร และต่อร่ วมกัน
1.9.7.8 จุดต่อสายดินกับหลักต่อสายดิน ต่อได้กบั หลักต่อสายดินหลักใดหลักหนึ่งตาม
ความสะดวก แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในบริ เวณที่จะต่อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และต้องอยูท่ างด้านกระแสเข้าของ
สวิตช์ตดั ตอน หรื ออุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
1.9.7.9 สายดินที่จะต่อกับหลักต่อสายดิน ต้องใส่ ไว้ในท่อหรื อมีฉนวนหุ ม้ และต้อง
เป็ นเส้นเดียวกันโดยตลอด
1.9.7.10 ไม่ควรต่อโครงโลหะของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าลงดินโดยตรง ถ้าดาเนินการไปแล้ว
ให้แก้ไขโดยการต่อสายดินที่สวิตช์ประธานอย่างถูกต้อง และเดินสายดินจากสวิตช์ประธานมาต่อ
รวมกับสายดินที่ใช้อยูเ่ ดิม
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แบบทดสอบหน่ วยที่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย × หน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. อุปกรณ์ชนิดใดที่ควรมีการติดตั้งสายดิน
ก. หลอดไฟ
ข. พัดลมตั้งโต๊ะ
ค. หม้อหุงข้าว
ง. เครื่ องทาน้ าอุ่น
2. การต่อสายดินมีประโยชน์อย่างไร
ก. ป้ องกันอันตรายจากแรงดันไฟฟ้ ารั่ว
ข. ป้ องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ ารั่ว
ค. ป้ องกันอันตรายจากกาลังไฟฟ้ ารั่วซึม
ง. ป้ องกันอันตรายจากความต้านทานไฟฟ้ ารั่ว
3. อุปกรณ์ป้องกันจะทางานเมื่อใด
ก. เมื่อเกิดกระแสเกิน
ข. เมื่อเกิดแรงดันเกิน
ค. เมื่อเกิดความต้านทานเกิน
ง. เมื่อเกิดกาลังไฟฟ้ าเกินพิกดั
4. ฟิ วส์เส้นไม่นิยมใช้ในงานประเภทใด
ก. วงจรเต้ารับ
ข. วงจรอนุกรม
ค. วงจรไฟฟ้ าแสงสว่าง
ง. วงจรที่มีขนาดของภาระในวงจรไม่เกิน 35 แอมแปร์
5. ข้อใดไม่จดั เป็ นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ า
ก. ฟิ วส์
ข. สวิตซ์
ค. สวิตซ์นิรภัย
ง. เซอร์ กิตเบรกเกอร์
6. ข้อใดเป็ นการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าที่ ดีที่สุด
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ก.
ข.
ค.
ง.

เปลี่ยนหลอดฟูออเรสเซนต์แทนหลอดไส้
รี ดผ้าจนเสร็ จแล้วค่อยดึกปลัก๊ ออกทันที
เปิ ดแอร์ที่อุณหภูมิ 20 องศา เมื่ออากาศร้อนจัด
เปิ ดแอร์ แล้วเปิ ดประตู หน้าต่างทิง้ ไว้เพื่อระบายอากาศ

7. การป้ องกันอันตรายขณะทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ทาได้โดยวิธีใด
ก. สวมเสื้ อผ้าไม่รัดกุมมาปฏิบตั ิงาน
ข. สวมรองเท้าแตะฟองน้ ามาปฏิบตั ิงาน
ค. สวมรองเท้ายางพื้นหนามาปฏิบตั ิงาน
ง. ใช้เครื่ องมือที่ไม่มีฉนวนหุ ม้ ในการปฏิบตั ิงาน
8. ข้อใดคือการปฏิบตั ิงานซ่อมบารุ งเกี่ยวกับด้านไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปลอดภัยที่สุด
ก. ทางานคนเดียวเพียงลาพัง
ข. ต่อตรงโดยไม่ใช้เครื่ องมือ
ค. ใช้เครื่ องมือชารุ ดปฏิบตั ิงาน
ง. ตัดกระแสไฟฟ้ าออกจากวงจรก่อนปฏิบตั ิงาน
9. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ก. การนวดหัวใจ
ข. การผายปอด
ค. การบีบจมูก
ง. การจับชีพจร
10. การเกิดไฟฟ้ าดูด หมายถึง อะไร
ก. เกิดกระแสไหลผ่านร่ างกายมนุษย์
ข. มีกระแสไหลผ่านวงจรไฟฟ้ าตลอดเวลา
ค. สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าดึงดูดโลหะจาพวกเหล็กได้
ง. เกิดการแตะกันระหว่างสายมีไฟ (L) กับสายนิวตรอน(N)
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เฉลยแบบทดสอบหน่ วยที่ 1
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ง. เครื่ องทาน้ าอุ่น
ข. ป้ องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ ารั่ว
ก. เมื่อเกิดกระแสเกิน
ข. วงจรอนุกรม
ข. สวิตซ์
ก. เปลี่ยนหลอดฟูออเรสเซนต์แทนหลอดไส้
ค. สวมรองเท้ายางพื้นหนามาปฏิบตั ิงาน
ง. ตัดกระแสไฟฟ้ าออกจากวงจรก่อนปฏิบตั ิงาน
ค. การบีบจมูก
ก. เกิดกระแสไหลผ่านร่ างกายมนุษย์
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วิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบือ้ งต้ น
หน่ วยที่ 1

ใบงานที่ 1.1
เรื่อง ความปลอดภัยในงานไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของความปลอดภัยในงานไฟฟ้ าได้
2. อธิ บายสาเหตุของการเกิดความไม่ปลอดภัยในงานไฟฟ้ าได้
คาชี้แจง จากรู ปภาพที่กาหนดให้ จงอธิบายความหมาย ( 10 คะแนน)
ภาพคาถาม
1.

2.

อธิบายความหมาย

สอนครั้งที่ 1
เวลา 4 ชั่วโมง
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จากรู ปภาพที่กาหนดให้ จงอธิบายความหมาย(ต่อ)
ภาพคาถาม
3.

4.

5.

อธิบายความหมาย
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จากรู ปภาพที่กาหนดให้ จงอธิบายความหมาย(ต่อ)
ภาพคาถาม
6.

7.

8.

อธิบายความหมาย
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จากรู ปภาพที่กาหนดให้ จงอธิบายความหมาย(ต่อ)
ภาพคาถาม
9.

10.

อธิบายความหมาย
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วิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบือ้ งต้ น
หน่ วยที่ 1

ใบงานที่ 1.2
เรื่อง การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น

สอนครั้งที่ 1
เวลา 4 ชั่วโมง

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของปฏิบตั ิการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แบบต่าง ๆ
2. อธิบายและสาธิ ตปฏิบตั ิการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แบบต่าง ๆ ให้เพื่อนดู
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนฝึ กสาธิ ตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แบบต่าง ๆ ( 10 คะแนน)
1. ให้นกั ศึกษา แบ่งกลุ่มแล้วฝึ กปฏิบตั ิการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แบบต่าง ๆ
2. สาธิ ตปฏิบตั ิการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แบบต่าง ๆ ให้เพื่อนดู
ภาพประกอบ

ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น แบบต่ างๆ
1. วิธีการผายปอด

2.วิธีการนวดหัวใจ
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ใบงานที่ 1.3

วิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบือ้ งต้ น
หน่ วยที่ 1

สอนครั้งที่ 2

เรื่อง ความสั มพันธ์ ของกระแสไฟฟ้ า เวลา 4 ชั่วโมง
ทีเ่ กิดขึน้ กับร่ างกายมนุษย์

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นกับร่ างกายมนุษย์ได้
คาชี้แจง ให้ผเู ้ รี ยนเติมคาตอบต่อไปนี้ลงในตาราง
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

ตั้งแต่ 1 A ขึ้นไป
1 mA หรื อน้อยกว่า
มากกว่า 30 mA
50 ถึง 200 mA
มากกว่า 15 mA
มากกว่า 5 mA
มากกว่า 200 mA

ผลกระทบทีม่ ีต่อร่ างกาย (คาถาม )
ไม่มีผลกระทบต่อร่ างกาย
ทาให้เกิดการช๊อก และเกิดความเจ็บปวด
กล้ามเนื้อบริ เวณที่ถูกไฟฟ้ าดูดเกิดการหดตัว และร่ างกาย
จะเกิดอาการเกร็ ง
การหายใจติดขัด และสามารถทาให้หมดสติได้
ขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจ และอาจเสี ยชีวติ ได้ภายในไม่กี่วนิ าที
เกิดอาการไหม้บริ เวณผิวหนังที่ถูกกระแสไฟฟ้ าดูด และหัวใจ
จะหยุดเต้นภายในไม่กี่วนิ าที
ผิวหนังบริ เวณที่ถูกกระแสไฟฟ้ าดูดถูทาลายอย่างถาวร และหัวใจ
จะหยุดเต้นภายในไม่กี่วนิ าที

ปริมาณกระแสไฟฟ้า (คาตอบ)
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วิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบือ้ งต้ น
หน่ วยที่ 1

ใบงานที่ 1.4
เรื่อง ประยุกต์การใช้งานของอุปกรณ์

สอนครั้งที่ 2
เวลา 4 ชั่วโมง

ป้ องกันในงานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชีวิตประจาวัน

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและการนาไปใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันในงานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้
2. อธิบายหน้าที่การทางานของอุปกรณ์ป้องกันในงานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้
คาชี้แจง จากรู ปภาพที่กาหนดให้ จงอธิบายหน้าที่การทางานของอุปกรณ์ ( 10 คะแนน)
ภาพประกอบ

อธิบายหน้ าทีก่ ารทางานของอุปกรณ์

1.ฟิ วส์ปลัก๊

1.

2. สวิตช์ประธาน

2.
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จากรู ปภาพที่กาหนดให้ จงอธิบายหน้าที่การทางานของอุปกรณ์ (ต่อ)
ภาพประกอบ

อธิบายหน้ าทีก่ ารทางานของอุปกรณ์

3. สวิตช์ตดั วงจรอัตโนมัติ

3.

4. เครื่ องตัดไฟรั่ว

4.

5. การต่อลงดินแบบนี้จะเป็ นการต่อลงดินที่
โครงของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า

5.
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วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แบบประเมิน

เบือ้ งต้ น
หน่ วยที่ 1

เรื่อง ระบบความปลอดภัยในงาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สอนครั้งที่ 1-2
เวลา 8 ชั่วโมง

ชื่ อผู้ปฏิบัติ....................................................................................................... เลขที.่ ........................
รายการประเมิน
1. ระบบความปลอดภัยในงาน
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
2. การช่วยเหลือและการปฐม
พยาบาลผูป้ ระสบอันตรายจาก
ไฟฟ้ าดู
3. คุณสมบัติและการใช้งานของ
อุปกรณ์ป้องกันในงานไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์
4. วิธีการป้ องกันอันตรายที่เกิดจาก
ไฟฟ้ าดูด
5. การประหยัดไฟฟ้ า กาตรวจสอบ
และการดูแลเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
6. ประยุกต์การใช้งานของอุปกรณ์
ป้ องกันในงานไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจาวัน
7. ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
8. ความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
9. การทาความสะอาดพื้นที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน
รวม

ผลคะแนน

ตัวประกอบ

1.5
1.5
1.5

1.0

คะแนนทีไ่ ด้

หมายเหตุ
ผลคะแนน
ดีมาก = 4
ปานกลาง = 3
พอใช้ = 2
ปรับปรุ ง = 1
คะแนนเต็มรวม
100 คะแนน

1.0
1.0

1.0
1.0
0.5

10
……………………………………………………….
ลงชื่อ........................................................ผูป้ ระเมิ น
( นางเบญจวรรณ ปกป้ อง )
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เอกสารอ้างอิง
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โครงการพี่สอนน้อง เรื่ อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการปฐม
พยาบาลผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้ า (2546 :13-19)
พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงศ์. งานอิเล็กทรอนิกส์ทวั่ ไป. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ,
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