
การติดต้ังสายดินทาํใหปลอดภัยจากกระแสไฟฟาร่ัวไดจริงหรือ ? 

ผูเขียน ชาญวิทย  ครูแกว  ผูอํานวยการกองควบคุมและบริการเทคนิคการไฟฟานครหลวง 

 รัชชาย  บุญจันทร  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

บทนํา 

ทานผูอานเคยทราบหรือไมวา สาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตท่ีเกดิข้ึนเกีย่วกับระบบไฟฟาโดยสวนใหญ นั้นเกิดมา

จากไฟฟาร่ัว  คําวา “ไฟฟาร่ัว” นั่นคืออะไร ? เคยต้ังคําถามนี้บางหรือไม   “ไฟฟาร่ัว” หมายถึงสายไฟฟาเสนท่ีมีไฟจะไหล

ไปสูสวนท่ีเปนโลหะของเคร่ืองใชไฟฟาถา ไมมีสายดินก็จะทําใหไดรับอันตรายแตถามีสายดินก็จะทําใหกระแสไฟฟาท่ี

ไหล อยูนัน้ไหลลงดินแทน  ทานเช่ือกับคํากลาวนีห้รือไม ? 

 “อันตรายถึงชีวิตถาไมติดต้ังสายดิน” คําเตือนประโยคนีท้านอาจเคยเหน็ตามอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ เชน 

ตูเย็น เคร่ืองทําน้ําอุน ฯลฯ  ทานเคยคิดเกี่ยวกับประโยคๆน้ี หรือไม ? 

- สายดินคืออะไร ? 

- การติดต้ังสายดินเปนอยางไร ?  
- เม่ือติดต้ังสายดินแลวสามารถปองกันอันตรายจากไฟฟาร่ัว จริงหรือ ?  

ผูเขียนขอแจงวา  “ถึงแมจะมีการติดต้ังสายดินที่มีคาความตานทานของดิน (Grounds 

Resistance) ตามมาตรฐานของการไฟฟา ก็สามารถเกิดอันตรายตอชีวิตเน่ืองจากไฟฟาร่ัวที่

อุปกรณไฟฟาไดเหมือนกัน” 

ในบทความนีจ้ะอธิบายหลักการทางวิชาการและการทดลองดังนี ้

1. แสดงการทดลองวาเม่ือเกดิไฟฟาร่ัวท่ีอุปกรณไฟฟา( เคร่ืองซักผา )หากผูใชงานไปสัมผัสตรงจุดท่ีไฟฟาร่ัวจะ

ไดรับอันตราย ถึงแมวาจะมีการติดต้ังสายดิน  

2. เปรียบเทียบผลการทดลองไฟฟาร่ัวและผลของความรุนแรงของการไดรับอันตรายตอชีวิตจากกระแสไฟฟาร่ัวใน

กรณีท่ีมีคาความตานทานดินมากกวามาตรฐานกับไดมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545  

ของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  

3. อธิบายทฤษฎีสาเหตุการไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟาร่ัวท่ีอุปกรณ 

4. การลดความรุนแรงและการปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟาร่ัวท่ีอุปกรณ  



โดยในบทความน้ีพยายามเขียนเพ่ือสื่อใหเขาใจไดโดยงายสําหรับผูที่มีความรูและผูที่ไมมี

ความรูทางวิศวกรรมไฟฟา โดยจะแบงเน้ือหาเปนสองสวน สวนแรกเหมาะสําหรับบุคคล

ทั่วไปสวนที่สองเหมาะสําหรับผูที่มีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา  
1. แสดงการทดลองวาเม่ือเกดิไฟฟาร่ัวท่ีอุปกรณไฟฟา ( เคร่ืองซักผา ) หากผูใชงานไปสัมผัสตรงจุดท่ีไฟฟาร่ัวจะไดรับ

อันตราย ถึงแมวาจะมีการตดิต้ังสายดิน โดยแบงการทดลองเปน 2 สวน ไดแก 

1.1. กําหนดใหคาความตานทานดินนอยกวาหรือเทากับ 5 โอหม ตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศ

ไทย พ.ศ. 2545  ของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หนา 4-16 

1.1.1 โดยหลักดนิมีระยะหางจากอุปกรณ 10 เมตร 

1.1.2 โดยหลักดินมีระยะหางจากอุปกรณ 1 เมตร 

1.2. กําหนดใหคา ความตานทานดินมากกวา 5 โอหม   

ในการทดลองท่ี 1.1.1 ปกหลักดินมีความตานทานดิน 4.74 โอหม หางจากตัวถังซักผาเปนระยะ 10 เมตร ดังรูป   

 

 หลังจากท่ีทําใหความตานทานดินไดตามมาตรฐานแลวไดจําลองการเกดิไฟร่ัว โดยท่ีเคร่ืองซักผา มีไฟฟาร่ัวท่ี

ตัวถังและเคร่ืองซักผานั้นมีสายดินตออยู  เม่ือคนไปสัมผัสท่ีตัวถังของเคร่ืองซักผาจะถูกไฟดูดหรือไม ?   

จากการตั้งสมมติฐานนี้เกณฑท่ีใชตัดสินวาคนจะถูกไฟดูดหรือไมข้ึนอยูกับกระแสท่ีไหลผานตัวคนน่ันเอง ซ่ึงการวิจยัจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาดังตารางท่ี 1 ตามเอกสารแนบในสวนทายไดกลาวผลของกระแสไฟฟาตอรางกายมนษุย 

จากตารางท่ี 1 คากระแสท่ีรางกายเร่ิมรูสึกถูกไฟฟาดดูมีคาต้ังแต 1.1 มิลลิแอมป   

การจําลองวงจรไฟร่ัวดังรูป(สําหรับรูปถายในสถานท่ีจริงสามารถดูไดตามเอกสารแนบ) 



 

รูปท่ี 1 เปนรูปจําลองการทดลองไฟฟาร่ัวลงดิน 

 

รูปท่ี 2 แสดงวงจรท่ีใชในการทดลองไฟฟาร่ัวลงดิน 

จากวงจรไดทําการต้ังเง่ือนไขในการทดลองดังนี้  

1. กําหนดใหพื้นเปนพืน้เปยก 

2. ระยะท่ีเคร่ืองซักผาหางจากตัวคนเทากับ 0.5 เมตรเพ่ือใหใกลเคียงกับความเปนจริง 

3.ในความเปนจริงแลวคาความตานทานของคนมีความไมแนนอน ข้ึนกบัองคประกอบมากมาย เชน น้ําหนกัตัว อุณหภูมิ 

ลักษณะทาทาง สรีระรางกาย เปนตน ซ่ึงจะมีคาอยูในชวงประมาณ 1000 โอหม – 1 เมกกะโอหม ตามขอมูลท่ี 2 ใน

เอกสารแนบแสดงคาความตานของมนุษยในสภาวะตางๆ 

ในท่ีนี้เลือกใชคาความตาน 10,000 โอหม ดวยเหตุผลท่ีวา เปนคาท่ีกลางๆ ท่ีไมนอยหรือมากจนเกนิไป 

4. ในการทดลองไดทําใหมีกระแสร่ัว 3 แบบ ไดแก  

กรณีท่ี 1 ใชเตารีด 2 ตัว เพื่อทําใหเกิด กระแสร่ัว 8.0 แอมป จะเกิดแรงดันสัมผัสตัวคน (Touch Voltage) 26.5 โวลตและ

เกิดกระแสไหลผานตัวคน 2.5  มิลลิแอมป 

กรณีท่ี 2 ใชเตารีด 1 ตัว เพื่อทําใหเกิดกระแสร่ัว 4.3 แอมป เกิดแรงดนัสัมผัสตัวคน (Touch Voltage) 14.3 โวลต และเกดิ

กระแสไหลผานตัวคน 1.2 มิลลิแอมป 



กรณีท่ี 3 ใชหลอดไส 1 หลอด เพื่อทําใหเกิด กระแสร่ัว 0.4 แอมป เกิดแรงดันสัมผัสตัวคน (Touch Voltage) 1.4 โวลต 

และเกดิกระแสไหลผานตัวคน 0.1 มิลลิแอมป 

สรุปไดวา  กรณีท่ี 1 กับกรณท่ีี 2 มีไฟฟาร่ัวท่ีอุปกรณในระดับสูงและปานกลาง คนจะถูกไฟดูด เพราะมีกระแสไหลผานตัว

คน มากกวา 1.1  มิลลิแอมปสวนในกรณีท่ี 3 มีไฟฟาร่ัวท่ีอุปกรณในระดับตํ่า คนจะไมรูสึกวาไฟฟาดูด และจากการสัมผัส

บริเวณไฟฟาร่ัวจริงดวยผูเขียน ผลท่ีไดสอดคลองกับผลการทดลอง 

ในการทดลองท่ี 1.1.2 (เปนการจําลองวาทานกําลังเขาไปอาบน้ํา) กลาวคือ ในหองน้ําจริงเคร่ืองทําน้ําอุนดังกลาวมีหลักดิน

ท่ีหางจากตัวถังเคร่ืองทําน้ําอุนเปนระยะ 1 เมตร วัดความตานทานดินได 3.90 โอหม ดังรูป 

 

ผูเขียนไดทดลองตามกรณีเชนเดิมโดยใชความตานทานคน 10,000 โอหม ไดผลการทดลองดังนี ้

กรณท่ีี 1 ใชเตารีด 2 ตัว เพื่อทําใหเกิด กระแสร่ัว 8.2 แอมป เกิดแรงดนัสัมผัส (Touch Voltage) 22.2 โวลต และเกิดกระแส

ไหลผานตัวคน 2.0  มิลลิแอมป  

กรณีท่ี 2 ใชเตารีด 1 ตัว เพื่อทําใหเกิด กระแสร่ัว 4.4 แอมป เกิดแรงดนัสัมผัส (Touch Voltage) 11.8 โวลต และเกิดกระแส

ไหลผานตัวคน 1.0 มิลลิแอมป 

กรณีท่ี 3 ใชหลอดไส 1 หลอด เพื่อทําใหเกิด กระแสร่ัว 0.4 แอมป และเกดิแรงดนัสัมผัส (Touch Voltage) 1.2 โวลต และ

เกิดกระแสไหลผานตัวคน 0.1 มิลลิแอมป 

สรุปไดวา  กรณีท่ี 1 มีไฟฟาร่ัวท่ีอุปกรณในระดับสูง คนจะถูกไฟดูด เพราะมีกระแสไหลผานตัวคน มากกวา 1.1 มิลลิ

แอมป แตในกรณีท่ี 2 และ 3 มีไฟฟาร่ัวท่ีอุปกรณในระดบัปานกลางและตํ่า คนจะไมถูกไฟดูด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบผลการ

ทดลองกับการทดลองท่ี 1.1.1 พบวา เมื่อหลักดินถูกปกใกลกับตัวถังของอุปกรณไฟฟาจะทําใหลด

อันตรายที่เกิดจากไฟดดูได 



ในการทดลองท่ี 1.2 ไดติดต้ังสายดินจากตัวถังของเคร่ืองซักผาเขากับหลักดินจริงของบานอีกจุดหนึง่ วัดคาความตานดิน

ได 33.9 โอหม (ซ่ึงเปนคาท่ีสูงกวามาตรฐานมาก) ดังรูป 

 

ผูเขียนไดทดลองตามกรณีเชนเดิมโดยใชความตานทานคน 10,000 โอหม ไดผลการทดลองดังนี ้

กรณีท่ี 1 ใชเตารีด 2 ตัว เพื่อทําใหเกิด กระแสร่ัว 4.2 แอมป เกิดแรงดนัสัมผัส (Touch Voltage) 114.1 โวลต และเกดิ

กระแสไหลผานตัวคน 11.9  มิลลิแอมป  

กรณีท่ี 2 ใชเตารีด 1 ตัว เพื่อทําใหเกิด กระแสร่ัว 2.8 แอมป เกิดแรงดนัสัมผัส (Touch Voltage) 80.1 โวลต และเกิดกระแส

ไหลผานตัวคน 8.1 มิลลิแอมป 

กรณีท่ี 3 ใชหลอดไส 1 หลอด เพื่อทําใหเกิด กระแสร่ัว 0.4 แอมป และเกดิแรงดนัสัมผัส (Touch Voltage) 12.9 โวลต และ

เกิดกระแสไหลผานตัวคน 1.1 มิลลิแอมป 

สรุปไดวา  กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 และในกรณท่ีี 3 มีไฟฟาร่ัวท่ีอุปกรณในระดับสูง ปานกลางและตํ่า  คนจะถูกไฟดดู เพราะมี

กระแสไหลผานตัวคน มากกวา 1.1 มิลลิแอมป  และยังเหน็ไดชัดวา เม่ือความตานทานดินมีคาสูง ทําใหเกิดกระแสไหล

ผานตัวคนมากข้ึนดวยซ่ึงจะกอใหเกิดอันตรายท่ีมากข้ึนเชนกัน  

จากการทดลองท้ัง 3 สามารถบอกถึงโอกาสท่ีคนจะถูกไฟฟาดูดขึ้นอยูกับหลายปจจัย  ดังน้ี 

1. ความตานทานดินท่ีมีคานอยจะมีโอกาสถูกไฟฟาดูดไดนอยกวาความตานทานดินท่ีมีคามาก 

2. ระยะจากจุดท่ีปกหลักดินกับตัวถังอุปกรณไฟฟา ยิ่งมีระยะหางนอยจะมีโอกาสถูกไฟฟาดูดนอย
กวาระยะจากจุดท่ีปกหลักดินกับตัวถังอุปกรณไฟฟาท่ีมีระยะหางมากกวา 

3. สภาวะของคนกอนท่ีจะถูกไฟฟาดูด เชน คนท่ีเนื้อตัวเปยกมีโอกาสถูกไฟฟาดูดมากกวาคนท่ีเนื้อ

ตัวแหง 



ดังนัน้ สามารถอธิบายเก่ียวกับสถานการณตางๆ ท่ีอาจจะทําใหคนไดรับอันตรายเนือ่งจากไฟฟาร่ัวได ตัวอยางเชน  

ในหองน้ําท่ีมีการติดตั้งเคร่ืองทําน้ําอุนท้ังท่ีบานของทานเอง  ในโรงแรมหรือรีสอรทตางๆ ตามสถานท่ีทองเท่ียวท่ีทานแวะ

เขาไปพัก  ทานม่ันใจไดอยางไรวา  สถานท่ีเหลานั้นมีการปองกันไฟร่ัวหรือไฟดูดแกผูพักอาศัยไดอยางถูกตองแลว 

ในการทดลองนั้น ผูเขียนไดทําการทดลองดวยตัวเอง เพือ่ทดสอบดูวา  หากมีการเกิดไฟร่ัว ในกรณท่ีีมีคนไปจับ

หรือแตะจริง ไฟจะดูดหรือไม  แลวไดทําการจายกระแสไฟฟาร่ัวตามวงจรท่ีกลาวขางตน โดยการใชหลังมือพยายามแตะท่ี

ตัวถังของเคร่ืองซักผา เทาไดเหยียบบนแผนเหล็กท่ีวางอยูบนพื้นกระเบื้องท่ีเปยก สุดทายแลวผูเขียนก็ถูกไฟดดูแตในการ

ทดลองไดเตรียมตัวปองกันท่ีจะถูกไฟดูดอยูแลว จึงทําใหเม่ือโดนไฟดูดสามารถถอนมือออกไดทันกอนท่ีจะเกิดอันตราย

ไปมากกวานี้  จากการทดลองจริงนี้ยิ่งทําใหผูเขียนมีความมั่นใจมากข้ึนเกี่ยวกับผลการทดลองท่ีเกิดข้ึน  และยังทําให

ตระหนกัถึงกรณีท่ีวา ถาทานกําลังอาบน้ําอยูนั้น หากเกดิไฟร่ัวในหองน้ําโดยท่ีไมมีการปองกันท่ีถูกตอง  เม่ือนัน้ทาน

ผูอานลองคิดดูวา ทานซ่ึงกําสายฝกบัวแนน เนื้อตัวเปยก และเม่ือทานถูกไฟดูด จะเกิดอันตรายถึงชีวิตอยางแนนอน  

ทานควรระวังอันตรายท่ีอาจเกิดจากสถานการณตางๆ ดงันี้ 

1. การอาบน้ําในโรงแรม หรือรีสอรทซ่ึงทานไมม่ันใจวามีการปองกันเกีย่วกับไฟร่ัวหรือดูด 

2. การปสสาวะรดเสาไฟฟาหรือปายโฆษณาซึ่งอาจเกิดอันตรายจากไฟดดูได ซ่ึงมีการลงขาวอยูบอยๆ 

3. ยืนใกลกับสายไฟฟาขาดในระยะหางนอยกวา 1 เมตร 

4. การใชเคร่ืองใชไฟฟาท่ีมีกระแสไฟฟาร่ัว 

5. เราม่ันใจไดอยางไรวาหลักดนิท่ีบานมีคาความตานทานดินนอยกวา 5 โอหม 

6. สถานการณอ่ืนๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายได เชน มีการสลับสายระหวางสายมีไฟ(L) กับนิวตรอน(N) แลวจาย

ไฟฟาเขาบานพัก 

วิธีลดความรุนแรงและการปองกันจากกระแสไฟฟาร่ัวท่ีอุปกรณ 

1. ติดต้ังและตรวจสอบสายดินใหมีคาความตานทานดินนอยกวา 5 โอหม เพื่อลดความรุนแรงของกระแสเม่ือมี

กระแสไฟฟาร่ัว  

2. กอนการอาบน้ําทุกคร้ังควรเปดน้ําแลวเอามือแตะ ดกูอนวามีไฟร่ัวหรือไม  เม่ือมีการตรวจสอบไฟร่ัวข้ันตนกจ็ะ

สามารถทําใหทานปลอดภัยจากไฟร่ัวได 



3. ติดต้ังเคร่ืองปองกันไฟฟาร่ัว (  Earth Leakage Circuit Breaker ) หรือคนท่ัวไปนิยมเรียก SAFE-T-CUT และตอง

มีทดสอบเคร่ืองดังกลาวทุกๆ 3 เดือน 

ในสวนสุดทายของบทความนี้ผูเขียนไดเขียนทฤษฎี Grounding System ไวเพื่อวา หากทานผูอานทานใดท่ีมีความรูทาง

วิศวกรรมไฟฟาสามารถที่จะศึกษาวา ทําไม? มีการติดต้ังสายดินแลวจึงถูกไฟดูดได   

 จากรูปท่ี 3 จากรูปเม่ือมีการปกหลักดนิโดยการกําหนดให 

 ปลายของหลักท่ีฝงดินมีลักษณะเปนอิเล็กโทรดคร่ึงทรงกลม 

 มีรัศมีเทากับ B  เม่ือเกิดกระแสไหลลงดินจะพบวากระแสท่ี 

 ไหลลงดินมีการไหลออกในทุกทิศทาง  ซ่ึงจะไดสมการ 

 ความหนาแนนของกระแสตอพื้นท่ีหนาตัดท่ีกระแสไหลผาน 

 ท่ีระยะใดๆ  ดังนี้ 

 

โดยกําหนดให  

กระแสท่ีไหลผานอิเล็กโทรด                                                                    

พื้นที่หนาตัดของอิเล็กโทรดคร่ึงทรงกลม
4

2 2                        

ความหนาแนนของกระแสตอพื้นที่หนาตัด                                           

ความตานทานจําเพาะของดิน                              Ω ·  

ความเขมสนามไฟฟา                             

   2       1  

ซ่ึงความเขมสนามไฟฟา จะเกิดจากความตานทานจําเพาะของดิน ρ คูณกบัความหนาแนนของกระแสตอพื้นท่ี  

                                    

                                                                                       2                                2  

สมการท่ี 2 คือความเขมขนของสนามไฟฟาท่ีระยะ X ใดๆ จะเหน็วา จดุท่ีใกลกับหลักดิน จะมีความเขมของ

สนามไฟฟามาก 

B X

I

Ve,i

X

รูปท่ี 3 



ดังนั้น ความตางศักยเฉล่ีย (Voltage Different) ระหวางจดุ x กับ จุด B (VBX) 

                                                                            จาก   

     2  

                                                                                          2
1

 

                                                                                          2 2 1  

                                                                                          2
1

 

                                                                                  2
1 1

                   3  

  ซ่ึงจากสมการที่ 1  , 2  และ 3   จะพบวา  ความหนาแนนของกระแส , ความเขมสนามไฟฟา และ

แรงดัน จะข้ึนอยูกับระยะทาง  ใดๆ ท้ังส้ิน ซ่ึงสามารถเขียนกราฟความสัมพันธไดดังรูปท่ี 3  

 จากสมการท่ี 3 สามารถเขียนกราฟความสัมพันธของแรงดันท่ีระยะ X ใดๆเม่ือมีกระแสไฟฟาร่ัวท่ีอุปกรณ จะ

เห็นวา สามารถนํามาอธิบายการทดลองไดอยางดี  นัน่คือ กําหนดใหหลักดินปกหางจากตัวถังมาก  จะเหน็ไดชัดเจนวาจดุ

ท่ีคนยืนแตะเคร่ืองซักผา (ระยะ X )  เม่ือ X>>B  เม่ือนับระยะเร่ิมตนท่ีกึ่งกลางของหลักดิน    จะมีคาแรงดันสูงมาก

เพราะจะทําให  มีคาสูงท่ีสุด เม่ือพิจารณาให  0 ( หาก X  มีคาเทากับ 30 เซนติเมตร นั่นหมายถึงระยะหาง

ระหวางคนกับหลักดินหางกนั 30 เซนติเมตร คนจะไดรับแรงดัน สูงสุด ) ซ่ึงจะเห็นไดวาจากผลการทดลองแลว คา

แรงดันสัมผัสจะมีคาสูงพอที่จะทําให คนถูกไฟดูดได 

 

รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวาง แรงดันที่

ระยะ X ใดๆ เม่ือมีการปกหลักดินหาง

จากตัวถังของอุปกรณไฟฟา 



จากรูปท่ี 4  เปนการอธิบายวาเม่ือคนไปสัมผัสถูกตัวถังเคร่ืองซักผาท่ีมีไฟร่ัวจะเกดิแรงดันตกครอมตัวคน

เนื่องจากเม่ือมีกระแสไฟฟาร่ัวลงดินท่ีหลักดิน จะเกดิ Gradient Voltage รอบๆแทง Ground Rod  แรงดันท่ีขาคนคือ

แรงดันของ Gradient Voltage ท่ี X ใดๆ สวนแรงดันท่ีมือคือแรงท่ี Ground Rod ปกอยูจะทําใหเกดิความตางศักยทางไฟฟา

ได   รางกายของคนเปรียบเหมือนตัวตานทานตัวหนึ่ง  เม่ือมีความตางศักยตกครอมตัวตานทาน จะเกดิกระแสไหล

ผานตัวตานทานน้ัน นัน่คือ ไฟดูด นัน่เอง 

เอกสารแนบ 

The Effects of Electric Currents on The Body 

By Charles Dalziel performed experiments with both human and animal subjects 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 

ท่ีมา http://www.allaboutcircuits.com/worksheets/shock.html 

• Wire touched by finger: 40,000 Ω to 1,000,000 Ω dry, 4,000 Ω to 15,000 Ω wet. 
• Wire held by hand: 15,000 Ω to 50,000 Ω dry, 3,000 Ω to 5,000 Ω wet. 
• Metal pliers held by hand: 5,000 Ω to 10,000 Ω dry, 1,000 Ω to 3,000 Ω wet. 
• Contact with palm of hand: 3,000 Ω to 8,000 Ω dry, 1,000 Ω to 2,000 Ω wet. 
• 1.5 inch metal pipe grasped by one hand: 1,000 Ω to 3,000 Ω dry, 500 Ω to 1,500 Ω wet. 
• 1.5 inch metal pipe grasped by two hands: 500 Ω to 1,500 kΩ dry, 250 Ω to 750 Ω wet. 
• Hand immersed in conductive liquid: 200 Ω to 500 Ω. 
• Foot immersed in conductive liquid: 100 Ω to 300 Ω. 

ขอมูลท่ี 2 

ท่ีมา http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_3/4.html 



  รูปท่ี 5 

  รูปท่ี 6 

รูปท่ี 5และรูปท่ี 6 แสดงการทดลองท่ี 1.1.1 และการทดลองท่ี 1.2 ไฟฟาร่ัวท่ีเคร่ืองซักผา 



 

รูปท่ี 7 แสดงการทดลองท่ี 1.1.2  ไฟฟาร่ัวในหองน้ํา 

 

รูปท่ี 8 แสดงอุปกรณท่ีใชในการทดลองจายกระแสไฟฟาร่ัว 



 

     

    

รูปท่ี 9 แสดงเคร่ืองมือวัดกระแสร่ัวไหล แรงดันร่ัวไหล แรงดันตกครอมตัวคน กระแสไหลผานตัวคน ตามลําดับ 

 

สุดทายนี้หากทานผูอานทานใดมีขอสงสัย ตองการสอบถามหรือใหคําแนะนํา 

สามารถติดตอทางผูเขียนไดท่ี Email address :  chanvit_cru@yahoo.com  

ratchai_boonchan@hotmail.com 
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