การติดตั้งสายดินทําใหปลอดภัยจากกระแสไฟฟารั่วไดจริงหรือ ?
ผูเขียน ชาญวิทย ครูแกว ผูอํานวยการกองควบคุมและบริการเทคนิคการไฟฟานครหลวง
รัชชาย บุญจันทร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
บทนํา
ทานผูอานเคยทราบหรือไมวา สาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเกีย่ วกับระบบไฟฟาโดยสวนใหญ นั้นเกิดมา
จากไฟฟารั่ว คําวา “ไฟฟารัว่ ” นั่นคืออะไร ? เคยตั้งคําถามนี้บางหรือไม “ไฟฟารั่ว” หมายถึงสายไฟฟาเสนที่มีไฟจะไหล
ไปสูสวนที่เปนโลหะของเครื่องใชไฟฟาถา ไมมีสายดินก็จะทําใหไดรบั อันตรายแตถามีสายดินก็จะทําใหกระแสไฟฟาที่
ไหล อยูนนั้ ไหลลงดินแทน ทานเชื่อกับคํากลาวนีห้ รือไม ?
“อันตรายถึงชีวิตถาไมติดตั้งสายดิน” คําเตือนประโยคนีท้ านอาจเคยเห็นตามอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆ เชน
ตูเย็น เครื่องทําน้ําอุน ฯลฯ ทานเคยคิดเกี่ยวกับประโยคๆนี้ หรือไม ?
- สายดินคืออะไร ?
- การติดตั้งสายดินเปนอยางไร ?
- เมื่อติดตั้งสายดินแลวสามารถปองกันอันตรายจากไฟฟารั่ว จริงหรือ ?

ผูเขียนขอแจงวา “ถึงแมจะมีการติดตั้งสายดินที่มีคาความตานทานของดิน (Grounds
Resistance) ตามมาตรฐานของการไฟฟา ก็สามารถเกิดอันตรายตอชีวิตเนื่องจากไฟฟารั่วที่
อุปกรณไฟฟาไดเหมือนกัน”
ในบทความนีจ้ ะอธิบายหลักการทางวิชาการและการทดลองดังนี้
1. แสดงการทดลองวาเมื่อเกิดไฟฟารั่วที่อุปกรณไฟฟา( เครื่องซักผา )หากผูใชงานไปสัมผัสตรงจุดที่ไฟฟารั่วจะ
ไดรับอันตราย ถึงแมวาจะมีการติดตั้งสายดิน
2. เปรียบเทียบผลการทดลองไฟฟารั่วและผลของความรุนแรงของการไดรับอันตรายตอชีวิตจากกระแสไฟฟารั่วใน
กรณีที่มีคาความตานทานดินมากกวามาตรฐานกับไดมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
3. อธิบายทฤษฎีสาเหตุการไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟารั่วที่อุปกรณ
4. การลดความรุนแรงและการปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่วที่อุปกรณ

โดยในบทความนี้พยายามเขียนเพื่อสื่อใหเขาใจไดโดยงายสําหรับผูที่มีความรูและผูที่ไมมี
ความรูทางวิศวกรรมไฟฟา โดยจะแบงเนื้อหาเปนสองสวน สวนแรกเหมาะสําหรับบุคคล
ทั่วไปสวนที่สองเหมาะสําหรับผูที่มีพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
1. แสดงการทดลองวาเมื่อเกิดไฟฟารั่วที่อุปกรณไฟฟา ( เครื่องซักผา ) หากผูใชงานไปสัมผัสตรงจุดที่ไฟฟารั่วจะไดรับ
อันตราย ถึงแมวาจะมีการติดตั้งสายดิน โดยแบงการทดลองเปน 2 สวน ไดแก
1.1. กําหนดใหคาความตานทานดินนอยกวาหรือเทากับ 5 โอหม ตามมาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟาสําหรับประเทศ
ไทย พ.ศ. 2545 ของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หนา 4-16
1.1.1 โดยหลักดินมีระยะหางจากอุปกรณ 10 เมตร
1.1.2 โดยหลักดินมีระยะหางจากอุปกรณ 1 เมตร
1.2. กําหนดใหคา ความตานทานดินมากกวา 5 โอหม
ในการทดลองที่ 1.1.1 ปกหลักดินมีความตานทานดิน 4.74 โอหม หางจากตัวถังซักผาเปนระยะ 10 เมตร ดังรูป

หลังจากที่ทําใหความตานทานดินไดตามมาตรฐานแลวไดจําลองการเกิดไฟรั่ว โดยที่เครื่องซักผา มีไฟฟารั่วที่
ตัวถังและเครือ่ งซักผานั้นมีสายดินตออยู เมื่อคนไปสัมผัสที่ตัวถังของเครื่องซักผาจะถูกไฟดูดหรือไม ?
จากการตั้งสมมติฐานนี้เกณฑที่ใชตัดสินวาคนจะถูกไฟดูดหรือไมขึ้นอยูกับกระแสที่ไหลผานตัวคนนั่นเอง ซึ่งการวิจยั จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาดังตารางที่ 1 ตามเอกสารแนบในสวนทายไดกลาวผลของกระแสไฟฟาตอรางกายมนุษย
จากตารางที่ 1 คากระแสที่รางกายเริ่มรูสึกถูกไฟฟาดูดมีคาตั้งแต 1.1 มิลลิแอมป
การจําลองวงจรไฟรั่วดังรูป(สําหรับรูปถายในสถานที่จริงสามารถดูไดตามเอกสารแนบ)

รูปที่ 1 เปนรูปจําลองการทดลองไฟฟารั่วลงดิน

รูปที่ 2 แสดงวงจรที่ใชในการทดลองไฟฟารั่วลงดิน
จากวงจรไดทาํ การตั้งเงื่อนไขในการทดลองดังนี้
1. กําหนดใหพื้นเปนพืน้ เปยก
2. ระยะทีเ่ ครื่องซักผาหางจากตัวคนเทากับ 0.5 เมตรเพื่อใหใกลเคียงกับความเปนจริง
3.ในความเปนจริงแลวคาความตานทานของคนมีความไมแนนอน ขึน้ กับองคประกอบมากมาย เชน น้ําหนักตัว อุณหภูมิ
ลักษณะทาทาง สรีระรางกาย เปนตน ซึ่งจะมีคาอยูในชวงประมาณ 1000 โอหม – 1 เมกกะโอหม ตามขอมูลที่ 2 ใน
เอกสารแนบแสดงคาความตานของมนุษยในสภาวะตางๆ
ในที่นี้เลือกใชคาความตาน 10,000 โอหม ดวยเหตุผลที่วา เปนคาที่กลางๆ ที่ไมนอยหรือมากจนเกินไป
4. ในการทดลองไดทําใหมีกระแสรั่ว 3 แบบ ไดแก
กรณีที่ 1 ใชเตารีด 2 ตัว เพื่อทําใหเกิด กระแสรั่ว 8.0 แอมป จะเกิดแรงดันสัมผัสตัวคน (Touch Voltage) 26.5 โวลตและ
เกิดกระแสไหลผานตัวคน 2.5 มิลลิแอมป
กรณีที่ 2 ใชเตารีด 1 ตัว เพื่อทําใหเกิดกระแสรั่ว 4.3 แอมป เกิดแรงดันสัมผัสตัวคน (Touch Voltage) 14.3 โวลต และเกิด
กระแสไหลผานตัวคน 1.2 มิลลิแอมป

กรณีที่ 3 ใชหลอดไส 1 หลอด เพื่อทําใหเกิด กระแสรั่ว 0.4 แอมป เกิดแรงดันสัมผัสตัวคน (Touch Voltage) 1.4 โวลต
และเกิดกระแสไหลผานตัวคน 0.1 มิลลิแอมป
สรุปไดวา กรณีที่ 1 กับกรณีที่ 2 มีไฟฟารั่วที่อุปกรณในระดับสูงและปานกลาง คนจะถูกไฟดูด เพราะมีกระแสไหลผานตัว
คน มากกวา 1.1 มิลลิแอมปสวนในกรณีที่ 3 มีไฟฟารั่วทีอ่ ุปกรณในระดับต่ํา คนจะไมรูสึกวาไฟฟาดูด และจากการสัมผัส
บริเวณไฟฟารัว่ จริงดวยผูเขียน ผลที่ไดสอดคลองกับผลการทดลอง
ในการทดลองที่ 1.1.2 (เปนการจําลองวาทานกําลังเขาไปอาบน้ํา) กลาวคือ ในหองน้ําจริงเครื่องทําน้ําอุนดังกลาวมีหลักดิน
ที่หางจากตัวถังเครื่องทําน้ําอุนเปนระยะ 1 เมตร วัดความตานทานดินได 3.90 โอหม ดังรูป

ผูเขียนไดทดลองตามกรณีเชนเดิมโดยใชความตานทานคน 10,000 โอหม ไดผลการทดลองดังนี้
กรณีที่ 1 ใชเตารีด 2 ตัว เพื่อทําใหเกิด กระแสรั่ว 8.2 แอมป เกิดแรงดันสัมผัส (Touch Voltage) 22.2 โวลต และเกิดกระแส
ไหลผานตัวคน 2.0 มิลลิแอมป
กรณีที่ 2 ใชเตารีด 1 ตัว เพื่อทําใหเกิด กระแสรั่ว 4.4 แอมป เกิดแรงดันสัมผัส (Touch Voltage) 11.8 โวลต และเกิดกระแส
ไหลผานตัวคน 1.0 มิลลิแอมป
กรณีที่ 3 ใชหลอดไส 1 หลอด เพื่อทําใหเกิด กระแสรั่ว 0.4 แอมป และเกิดแรงดันสัมผัส (Touch Voltage) 1.2 โวลต และ
เกิดกระแสไหลผานตัวคน 0.1 มิลลิแอมป
สรุปไดวา กรณีที่ 1 มีไฟฟารั่วที่อุปกรณในระดับสูง คนจะถูกไฟดูด เพราะมีกระแสไหลผานตัวคน มากกวา 1.1 มิลลิ
แอมป แตในกรณีที่ 2 และ 3 มีไฟฟารั่วที่อปุ กรณในระดับปานกลางและต่ํา คนจะไมถูกไฟดูด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับการทดลองที่ 1.1.1 พบวา เมื่อหลักดินถูกปกใกลกับตัวถังของอุปกรณไฟฟาจะทําใหลด

อันตรายที่เกิดจากไฟดูดได

ในการทดลองที่ 1.2 ไดติดตัง้ สายดินจากตัวถังของเครื่องซักผาเขากับหลักดินจริงของบานอีกจุดหนึง่ วัดคาความตานดิน
ได 33.9 โอหม (ซึ่งเปนคาทีส่ ูงกวามาตรฐานมาก) ดังรูป

ผูเขียนไดทดลองตามกรณีเชนเดิมโดยใชความตานทานคน 10,000 โอหม ไดผลการทดลองดังนี้
กรณีที่ 1 ใชเตารีด 2 ตัว เพื่อทําใหเกิด กระแสรั่ว 4.2 แอมป เกิดแรงดันสัมผัส (Touch Voltage) 114.1 โวลต และเกิด
กระแสไหลผานตัวคน 11.9 มิลลิแอมป
กรณีที่ 2 ใชเตารีด 1 ตัว เพื่อทําใหเกิด กระแสรั่ว 2.8 แอมป เกิดแรงดันสัมผัส (Touch Voltage) 80.1 โวลต และเกิดกระแส
ไหลผานตัวคน 8.1 มิลลิแอมป
กรณีที่ 3 ใชหลอดไส 1 หลอด เพื่อทําใหเกิด กระแสรั่ว 0.4 แอมป และเกิดแรงดันสัมผัส (Touch Voltage) 12.9 โวลต และ
เกิดกระแสไหลผานตัวคน 1.1 มิลลิแอมป
สรุปไดวา กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 และในกรณีที่ 3 มีไฟฟารั่วที่อุปกรณในระดับสูง ปานกลางและต่ํา คนจะถูกไฟดูด เพราะมี
กระแสไหลผานตัวคน มากกวา 1.1 มิลลิแอมป และยังเห็นไดชัดวา เมื่อความตานทานดินมีคาสูง ทําใหเกิดกระแสไหล
ผานตัวคนมากขึ้นดวยซึ่งจะกอใหเกิดอันตรายที่มากขึ้นเชนกัน

จากการทดลองทั้ง 3 สามารถบอกถึงโอกาสที่คนจะถูกไฟฟาดูดขึ้นอยูกับหลายปจจัย ดังนี้
1. ความตานทานดินที่มีคานอยจะมีโอกาสถูกไฟฟาดูดไดนอยกวาความตานทานดินที่มีคามาก
2. ระยะจากจุดที่ปกหลักดินกับตัวถังอุปกรณไฟฟา ยิ่งมีระยะหางนอยจะมีโอกาสถูกไฟฟาดูดนอย
กวาระยะจากจุดที่ปกหลักดินกับตัวถังอุปกรณไฟฟาที่มีระยะหางมากกวา
3. สภาวะของคนกอนที่จะถูกไฟฟาดูด เชน คนที่เนื้อตัวเปยกมีโอกาสถูกไฟฟาดูดมากกวาคนที่เนื้อ
ตัวแหง

ดังนัน้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับสถานการณตางๆ ที่อาจจะทําใหคนไดรับอันตรายเนือ่ งจากไฟฟารั่วได ตัวอยางเชน
ในหองน้ําที่มกี ารติดตั้งเครือ่ งทําน้ําอุนทัง้ ที่บานของทานเอง ในโรงแรมหรือรีสอรทตางๆ ตามสถานที่ทองเที่ยวที่ทานแวะ
เขาไปพัก ทานมั่นใจไดอยางไรวา สถานที่เหลานั้นมีการปองกันไฟรั่วหรือไฟดูดแกผูพักอาศัยไดอยางถูกตองแลว
ในการทดลองนั้น ผูเขียนไดทําการทดลองดวยตัวเอง เพือ่ ทดสอบดูวา หากมีการเกิดไฟรั่ว ในกรณีที่มีคนไปจับ
หรือแตะจริง ไฟจะดูดหรือไม แลวไดทําการจายกระแสไฟฟารั่วตามวงจรที่กลาวขางตน โดยการใชหลังมือพยายามแตะที่
ตัวถังของเครื่องซักผา เทาไดเหยียบบนแผนเหล็กที่วางอยูบนพื้นกระเบื้องที่เปยก สุดทายแลวผูเขียนก็ถูกไฟดูดแตในการ
ทดลองไดเตรียมตัวปองกันที่จะถูกไฟดูดอยูแลว จึงทําใหเมื่อโดนไฟดูดสามารถถอนมือออกไดทนั กอนที่จะเกิดอันตราย
ไปมากกวานี้ จากการทดลองจริงนี้ยิ่งทําใหผูเขียนมีความมั่นใจมากขึน้ เกี่ยวกับผลการทดลองที่เกิดขึ้น และยังทําให
ตระหนักถึงกรณีที่วา ถาทานกําลังอาบน้ําอยูนั้น หากเกิดไฟรั่วในหองน้ําโดยที่ไมมกี ารปองกันทีถ่ ูกตอง เมื่อนัน้ ทาน
ผูอานลองคิดดูวา ทานซึ่งกําสายฝกบัวแนน เนื้อตัวเปยก และเมื่อทานถูกไฟดูด จะเกิดอันตรายถึงชีวิตอยางแนนอน
ทานควรระวังอันตรายที่อาจเกิดจากสถานการณตางๆ ดังนี้
1. การอาบน้ําในโรงแรม หรือรีสอรทซึ่งทานไมมั่นใจวามีการปองกันเกีย่ วกับไฟรั่วหรือดูด
2. การปสสาวะรดเสาไฟฟาหรือปายโฆษณาซึ่งอาจเกิดอันตรายจากไฟดูดได ซึ่งมีการลงขาวอยูบอยๆ
3. ยืนใกลกับสายไฟฟาขาดในระยะหางนอยกวา 1 เมตร
4. การใชเครื่องใชไฟฟาที่มีกระแสไฟฟารั่ว
5. เรามั่นใจไดอยางไรวาหลักดินที่บานมีคาความตานทานดินนอยกวา 5 โอหม
6. สถานการณอนื่ ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายได เชน มีการสลับสายระหวางสายมีไฟ(L) กับนิวตรอน(N) แลวจาย
ไฟฟาเขาบานพัก
วิธีลดความรุนแรงและการปองกันจากกระแสไฟฟารั่วทีอ่ ุปกรณ
1. ติดตั้งและตรวจสอบสายดินใหมีคาความตานทานดินนอยกวา 5 โอหม เพื่อลดความรุนแรงของกระแสเมื่อมี
กระแสไฟฟารัว่
2. กอนการอาบน้ําทุกครั้งควรเปดน้ําแลวเอามือแตะ ดูกอนวามีไฟรัว่ หรือไม เมื่อมีการตรวจสอบไฟรั่วขั้นตนก็จะ
สามารถทําใหทานปลอดภัยจากไฟรัว่ ได

3. ติดตั้งเครื่องปองกันไฟฟารัว่ ( Earth Leakage Circuit Breaker ) หรือคนทั่วไปนิยมเรียก SAFE-T-CUT และตอง
มีทดสอบเครื่องดังกลาวทุกๆ 3 เดือน
ในสวนสุดทายของบทความนี้ผูเขียนไดเขียนทฤษฎี Grounding System ไวเพื่อวา หากทานผูอานทานใดที่มีความรูทาง
วิศวกรรมไฟฟาสามารถที่จะศึกษาวา ทําไม? มีการติดตั้งสายดินแลวจึงถูกไฟดูดได
e,i

V

จากรูปที่ 3 จากรูปเมื่อมีการปกหลักดินโดยการกําหนดให
X

ปลายของหลักที่ฝงดินมีลักษณะเปนอิเล็กโทรดครึ่งทรงกลม
มีรัศมีเทากับ B เมื่อเกิดกระแสไหลลงดินจะพบวากระแสที่

I

ไหลลงดินมีการไหลออกในทุกทิศทาง ซึ่งจะไดสมการ
ความหนาแนนของกระแสตอพื้นที่หนาตัดที่กระแสไหลผาน

X

B

ที่ระยะใดๆ

ดังนี้

รูปที่ 3
โดยกําหนดให
กระแสที่ไหลผานอิเล็กโทรด
พื้นที่หนาตัดของอิเล็กโทรดครึ่งทรงกลม

4
2

2

ความหนาแนนของกระแสตอพื้นที่หนาตัด
Ω·

ความตานทานจําเพาะของดิน
ความเขมสนามไฟฟา

ซึ่งความเขมสนามไฟฟา

1

2

จะเกิดจากความตานทานจําเพาะของดิน ρ คูณกับความหนาแนนของกระแสตอพื้นที่

2

2

สมการที่ 2 คือความเขมขนของสนามไฟฟาที่ระยะ X ใดๆ จะเห็นวา จุดที่ใกลกับหลักดิน จะมีความเขมของ
สนามไฟฟามาก

ดังนั้น ความตางศักยเฉลี่ย (Voltage Different) ระหวางจุด x กับ จุด B (VBX)
จาก

2
1
2
2

2

1

1
2
1

1

2

3

ซึ่งจากสมการที่ 1 , 2 และ 3 จะพบวา ความหนาแนนของกระแส , ความเขมสนามไฟฟา และ
แรงดัน จะขึ้นอยูกับระยะทาง ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งสามารถเขียนกราฟความสัมพันธไดดังรูปที่ 3
จากสมการที่ 3 สามารถเขียนกราฟความสัมพันธของแรงดันที่ระยะ X ใดๆเมื่อมีกระแสไฟฟารั่วที่อปุ กรณ จะ
เห็นวา สามารถนํามาอธิบายการทดลองไดอยางดี นัน่ คือ กําหนดใหหลักดินปกหางจากตัวถังมาก จะเห็นไดชดั เจนวาจุด
ที่คนยืนแตะเครื่องซักผา (ระยะ X ) เมื่อ X>>B เมื่อนับระยะเริ่มตนทีก่ ึ่งกลางของหลักดิน
เพราะจะทําให

มีคาสูงที่สุด เมื่อพิจารณาให

จะมีคา แรงดันสูงมาก

0 ( หาก X มีคาเทากับ 30 เซนติเมตร นั่นหมายถึงระยะหาง

ระหวางคนกับหลักดินหางกัน 30 เซนติเมตร คนจะไดรับแรงดัน

สูงสุด ) ซึ่งจะเห็นไดวาจากผลการทดลองแลว คา

แรงดันสัมผัสจะมีคาสูงพอที่จะทําให คนถูกไฟดูดได

รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวาง แรงดันที่
ระยะ X ใดๆ เมื่อมีการปกหลักดินหาง
จากตัวถังของอุปกรณไฟฟา

จากรูปที่ 4 เปนการอธิบายวาเมื่อคนไปสัมผัสถูกตัวถังเครื่องซักผาที่มีไฟรั่วจะเกิดแรงดันตกครอมตัวคน
เนื่องจากเมื่อมีกระแสไฟฟารัว่ ลงดินที่หลักดิน จะเกิด Gradient Voltage รอบๆแทง Ground Rod แรงดันที่ขาคนคือ
แรงดันของ Gradient Voltage ที่ X ใดๆ สวนแรงดันที่มือคือแรงที่ Ground Rod ปกอยูจะทําใหเกิดความตางศักยทางไฟฟา
รางกายของคนเปรียบเหมือนตัวตานทานตัวหนึ่ง เมื่อมีความตางศักยตกครอมตัวตานทาน จะเกิดกระแสไหล

ได

ผานตัวตานทานนั้น นัน่ คือ ไฟดูด นัน่ เอง

เอกสารแนบ
The Effects of Electric Currents on The Body
By Charles Dalziel performed experiments with both human and animal subjects

ตารางที่ 1
ที่มา 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.

ขอมูลที่ 2
ที่มา http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_3/4.html

รูปที่ 5

รูปที่ 6
รูปที่ 5และรูปที่ 6 แสดงการทดลองที่ 1.1.1 และการทดลองที่ 1.2 ไฟฟารั่วที่เครื่องซักผา

รูปที่ 7 แสดงการทดลองที่ 1.1.2 ไฟฟารั่วในหองน้ํา

รูปที่ 8 แสดงอุปกรณที่ใชในการทดลองจายกระแสไฟฟารั่ว

รูปที่ 9 แสดงเครื่องมือวัดกระแสรั่วไหล แรงดันรั่วไหล แรงดันตกครอมตัวคน กระแสไหลผานตัวคน ตามลําดับ

สุดทายนี้หากทานผูอานทานใดมีขอสงสัย ตองการสอบถามหรือใหคําแนะนํา
สามารถติดตอทางผูเขียนไดที่ Email address :

chanvit_cru@yahoo.com
ratchai_boonchan@hotmail.com
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an approximate set of figures for electrical resistance of human contact points under different conditions. สืบคนจาก:
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