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บทที่ 1 
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

1.  เข้าใจสาเหตุท่ีเกิดไฟฟ้าช๊อตและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

2.  บอกวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

3.  บอกวิธีการปฏิบัติ เมื่อเกิดไฟฟ้าช๊อตได้ 

1.1 ความปลอดภัยจากไฟฟ้า(Electric  Seafty) 

“ไฟฟ้า”  เป็นพลังงานรูปหนึ่งท่ีน ามาใช้ประโยชน์อย่าง

กว้างขวาง  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับมนุษย์  เช่น  ใช้

กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย  ใช้ในการผลิตใน

อุตสาหกรรม และใช้ในระบบขนส่ง และคมนาคม  

รวมท้ังในศูนย์การค้าและท่ีชุมชนอื่นๆ  อาจกล่าวได้ว่า

ไม่มีพื้นท่ีใดที่ไม่มีการใช้กระแสไฟฟ้า 

             “ไฟฟ้ามีประโยชน์  แต่ก็มีอันตราย  จึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวงั” 

อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า  เช่น  โทรทัศน์  ป้ัมน้ า    

โฮมเธียเตอร์  เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น  เครื่องซักผ้า  พัดลม   

ตู้ท าน้ าเย็น ฯลฯ  อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้มีอันตราย ถ้าไม่รู้จัก

วิธีการใช้ท่ีถูกต้อง จึงต้องอ่านคู่มือการใช้และค าแนะน า      

โดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  หากใช้งานอย่างถูกต้องจะท าให้

เกิดความปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 
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1.2 ไฟฟ้าช๊อต(Electric  Shock) 

เมื่อกระแสไฟฟ้า(Electric  Current)  ไหลผ่านร่างกายมนุษย์  

กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านทุกส่วนของร่างกาย ท้ังสมอง ระบบ

ประสาท  ไฟฟ้าท่ีไหลเข้าร่างกายของเราจะเรียกว่า ไฟฟ้าช๊อต  

จะท าให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวด  และหากกระแสไฟฟ้าท่ีช๊อต     

มีจ านวนมากขึ้น จะหยุดการท างานของกล้ามเนื้อ  ดังนั้น       

ความรุนแรงของมันจึงขึ้นอยู่กับปริมาณของกระแสไฟฟ้าท่ีไหล

ผ่านร่างกายมนุษย์ 

 

 

ตารางท่ี 1  ปริมาณของกระแสไฟฟ้า และผลที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์ 

กระแสไฟฟ้า(เมื่อสัมผัส 1 วินาท)ี ผลต่อร่างกายมนุษย์ 
1 mA รู้สึกเจ็บ 

10-20 mA กล้ามเนื้อหดตัวและไม่สามารถสะบัด     
ให้หลุดจากกระแสไฟฟ้าได้ 

100-300 mA อาจเสียชีวิตได้ 

           Reference: http:// hyperphysics.phy-astr.gsu,edu/hbase/electric/shock.html 

 

การจับตัวน าไฟฟ้าโดยตรงจะท าให้เกิดไฟฟ้าช๊อตอย่างรุนแรง 

กล้ามเนื้อมือจะหยุดท างานเป็นเหตุให้จับมันแน่นขึ้นไม่สามารถ

สะบัดให้หลุดได้โดยง่าย  หากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหน้าอกจะท าให้

อากาศในปอดหายไป  รู้สึกหายใจไม่ออก  หายใจขัดและอาจหยุด

หายใจในท่ีสุด 
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เมื่อร่างกายได้สัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีไฟรั่วโดยตรงเช่น โครง

โลหะของหลอดไฟฟ้า , เตาไมโครเวฟ, หรือตู้เย็นท่ีมีไฟฟ้ารั่ว   

กระแสไฟฟ้านั้นจะไหลผ่านร่างกายของเราลงสู่ดิน(พื้นดิน Ground) 

เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเราลงดินได้  คือการเกิดไฟฟ้าช๊อต 
 

 

เมื่อนกเกาะสายไฟ  แล้วไม่เกิดไฟช๊อตเป็น

เพราะว่าตัวนกไม่ได้มีส่วนใดสัมผัสกับพื้นดิน

นั่นเอง 

 

1.3 การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

หลักการง่ายๆ คือ “อย่าไปสัมผัสกับตัวน าไฟฟ้าโดยตรง” 

ดังนั้นการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและงานอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งควรมีหลักการ 

ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ก่อนท างานไฟฟ้าหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า  ต้องมั่นใจว่าปิดสวิตช์ควบคุมแล้ว 

2.  แม้จะปิดสวิตช์แล้ว  ก็ต้องระวังอันตรายจากประจุไฟฟ้าท่ีเก็บอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้า    

เช่น  แบตเตอรี่(Battery) และตัวเก็บประจุ(Capacitor)  

3. ต้องสังเกตป้ายเตือนท่ีติดอยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเสมอ       

4. สวมรองเท้ายางหรือพรมยาง  เมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
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1.4 การปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุเกีย่วกับไฟฟ้า  

1. เคลียร์รอบๆ บริเวณท่ีมีผู้ประสบ
อุบัติเหตุ   เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ
เพิ่มเติม 

       2.  ห้ามสัมผัสตัวผู้ประสบอุบัติเหตุ 

3. หยุดกระแสไฟฟ้าทันที  โดยการปิดเมนสวิตช์หรือถอดปลั๊กออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น 

      4. หากปิดสวิตช์ไม่ได ้ ต้องพยายามหาวิธีเอา
กระแสไฟฟ้าออกจากผู้ประสบอุบัติเหตุ 

      5. ยืนบนฉนวน เช่น แผ่นไม้ หรือหนังสือเล่ม
หนาๆ ใช้วัสดุที่ไม่น าไฟฟ้าเขี่ยตัวน าไฟฟา้                                        
ออกจากผู้ประสบอุบัติเหตุ 

       6. เรียกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทันที 

 

         7. ท าการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และผายปอด 

 โดยผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลแล้ว 

 

1.5   สรุป  ความปลอดภัยจากไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้ โดยการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยใช้

หลักความปลอดภัย  รู้และเข้าใจอันตรายท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าและรู้วิธีการปฏิบัติตน

และการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้า  หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

(First  Aids  Training) มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ

หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบโดยตรง 
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แบบฝึกหัด เร่ือง ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

จงเลือกหัวข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ปริมาณของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลเข้าร่างกาย ในข้อใดมีผลท าให้เสียชีวิตได้ 

ก. 100 mA  ข. 50 mA    

ค. 75 mA   ง. 10 mA 

 

2. ปัจจัยในข้อใด ที่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อ ผู้ถูกไฟฟ้าชอ็ต?  

ก) ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผ่านร่างกาย  
ข) น้ าหนักของผู้ถูกไฟฟ้าช็อต  
ค) ขนาดของผู้ถูกไฟฟ้าชอ็ต  
ง) ชนิดของเสื้อผ้าท่ีสวมใส่  
 

      3.  ข้อใดคือข้อที่ควรระมัดระวัง ด้านความปลอดภัยท่ีส าคัญท่ีสุดเมื่อท างานกับไฟฟ้า     

ก) สวมใส่รองเท้ายางเสมอ  
ข) เอามือใส่กระเป๋าเสมอเมื่อท างานไฟฟ้า  
ค) ปิดสวิตช์ทุกครั้งเมือท างานไฟฟา้  
ง) ใช้พรมยางทุกครั้งที่ท างานไฟฟ้า  
 

       4.   ข้อใดส าคัญท่ีสุดเก่ียวกับ ผู้ประสบอุบัติเหตุ จากไฟฟ้าช็อต ?  

ก) การดูแล และ ปฐมพยาบาล  
ข) ต้องแน่ใจว่าทุกคนสวมรองเท้ายาง  
ค)  พยายามหาไม้ยาวหรือ ไม่กวาดแห้งๆ  
ง)  พยายามปลดกระแสไฟฟ้าออกจากร่างการผู้ประสบอุบัติเหตุ  
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       5.   เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดมีความปลอดภัย จากไฟฟ้ามากท่ีสุด  

ก) เครื่องปรับอากาศ   ข) ป๊ัมน้ า  
ค)  ตู้ท าน้ าเย็น    ง)  เตาไฟฟา้  
 

       6.   เมื่อสัมผัสกระแสไฟฟ้า ขนาด 1mA เป็นเวลา 1 วินาที  จะมีผลดังข้อใด  

ก) เฉยๆ    ข) รูส้ึกเจ็บ 
ค) กล้ามเนื้อหดตัว  ง)  ตกใจ  
 

       7.   วิธีการป้องกันไฟฟ้ารั่ว จากเครื่องใช้ไฟฟ้า ในข้อใด ดีท่ีสุด 

ก) ติดตั้งเซฟทีคัท   ข) มีสวิตช์กันไฟรั่ว 
ค) อย่าไปสัมผัสไฟฟ้า  ง)  ติดตั้งสายดิน 

       8.   เพราะเหตุใด นกจึงเกาะบนสายไฟฟ้าเปลือยได้โดยไม่ถูกไฟฟ้าช็อต ?  

ก) กระแสไฟฟ้าไม่มีผลตอ่นก  
ข) กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านลงดินได้  
ค) นกมีขนาดเล็กเกินไป  
ง) กระแสไฟฟ้าจะไหลสว่นล่างของสายไฟฟ้า แต่นกเกาะด้านบน  
 

 

 

 


