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 >> สาขา ฟิสิกส์ สสวท.

ฟิสิกส์
รอบรู้วิทย์

 จาก เหตุการณ์ อุทกภัย  สาเหตุ หนึ่ง ที่ ทำให้ มี ผู้ บาด เจ็บ และ เสีย ชีวิต คือ 
ไฟฟ้า ดูด เนื่องจาก มี ไฟฟ้า รั่ว ใน น้ำ ทั้ง การ ถูก ไฟฟ้า ดูด ระหว่าง เส้น ทางการ 
 เดนิ ทาง   และ โดย เฉ พาะ อยา่ง ยิง่ ไฟฟา้ ที ่ดดู อยู ่ภายใน บา้น ของ ตนเอง  ซึง่ ผู ้ประสบ  
อุทกภัย ทุก คน ควร ตระหนัก ถึง อันตราย นี้ และ เตรียม ป้องกัน ไว้

ฟิสิกส์ในน้ำท่วม

วิธี ป้องกัน ไม่ ให้ มี ไฟฟ้า รั่ว ใน บ้าน ที่ ถูก น้ำ ท่วม คือ ตัด 
ไฟฟ้า ใน ทุก ส่วน ที่ สัมผัส กับ น้ำ ท่วม ซึ่ง บ้าน เรือน ส่วน ใหญ่ ที่ 
ผู้ อยู่ อาศัย อพยพ ออก และ ได้ ตัด ไฟฟ้า ใน บ้าน ทั้ง หลัง แล้ว  
ปัญหา จาก ไฟฟ้า ดูด จน ทำให้ เสีย ชีวิต จึง มัก จะ เกิด ขึ้น เมื่อ 
 ผู้ อยู่ อาศัย ตัดสิน ใจ กลับ เข้า บ้าน เพื่อ ทำ ความสะอาด บ้าน   
และ เปิด สวิตช์ ไฟฟ้า ใน บ้าน ใน ขณะ ที่ ยัง มี น้ำ ท่วม ขัง อยู่ จน  
ทำให้มี ไฟฟ้า รั่ว เกิด ขึ้น  

การ ป้องกัน ไฟฟ้า ดูด ใน น้ำ ที่ ดี ที่สุด คือ ไม่ เข้า ใกล้ 
บริเวณ ที่ มี กระแส ไฟฟ้า รั่ว ใน น้ำ ขนาด ตั้งแต่ 3 มิลลิ แอมแปร์ 
ขึ้น ไป  แม้ว่า ไฟฟ้า ดูด จะ ทำ อันตราย อย่าง รุนแรง เมื่อ มี ขนาด 
ตั้งแต่ 10 มิลลิ แอมแปร์ แต่ กระ แสไฟฟ้า ขนาด 3-9 มิลลิ 
แอมแปร์ ใน น้ำ อาจ ทำให้ ผู้ สัมผัส อ่อน แรง ลง จน ก้าว ขา แทบ  
ไม่ ได้ เมื่อ ถูก ไฟฟ้า ดูด เป็น เวลา นาน ใน ขณะ ที่ กระแส ไฟฟ้า 
ขนาด นี้ ผู้ ถูก ไฟฟ้า ดูด อาจ จะ ไม่รู้ ตัว เลย ว่า ตนเอง ถูก ไฟฟ้า  
ดดู อยู ่ เพราะ การ สมัผสั นำ้ ตลอด เวลา จะ ทำให ้ประสาท สมัผสั 
เคยชนิ กบั การก ระ ตุ ้นข อง กระแส ไฟฟา้ โดย รศัม ีที ่ทำให ้กระแส  
ไฟฟ้า มี ขนาด 3 มิลลิ แอมแปร์ ใน น้ำ จาก จุด กำเนิด ไฟฟ้า รั่ว ก็ 
ไม ่อาจ จะ ระบ ุตำแหนง่ ได ้อยา่ง แนน่อน เพราะ ขึน้ อยู ่กบั สมบตั ิ
การนำ ไฟฟ้า ของ น้ำ แต่ โดย ทั่วไป มี รัศมี ประมาณ 1 เมตร  
หาก ไฟฟ้า รั่ว เกิด จาก ไฟฟ้า ขนาด 220 โวลต์ (แต่ ถ้า ไฟฟ้า รั่ว 
เกิด จาก ไฟฟ้า แรง สูง ระยะ รัศมี จะ ต้อง มากกว่า นี้)  อย่างไร 
กต็าม  ตำแหนง่ ที ่ม ีกระแส ไฟฟา้ ขนาด 10 มลิลิ แอมแปร ์อาจ 
ห่าง จาก ตำแหน่ง ที่ มี กระแส ไฟฟ้า ขนาด 3 มิลลิ แอมแปร์ ไม่ 

ถึง 50 เซนติเมตร ซึ่ง หมายความ ว่า มี ระยะ ห่าง กัน น้อย กว่า  
2 กา้ว ของ คน เดนิ  เทา่นัน้  ขณะ เดยีวกนั เมือ่ หา่ง จาก ตำแหนง่ ที ่
มี กระแส ไฟฟ้า ขนาด 3 มิลลิ แอมแปร์ ออก ไป อีก ประมาณ 10 
เซนติเมตร อาจ มี กระแส ไฟฟ้า เหลือ เพียง ขนาด 0.7-2 มิลลิ 
แอมแปร์  ซึ่ง เป็น ระดับ ที่ ไม่ ส่ง ผลก ระ ทบ ต่อ ระบบ ประสาท 
ของ ร่างกาย ให้ เกิด อันตราย ดัง นั้น เรา จึง ไม่ ควร ประมาท แม้ 
ระยะ ห่าง ใน น้ำ เพียง 10 เซนติเมตร นั่น หมายความ ว่า แค่  
ขยับ ตัว ก็ อาจ เกิด อันตราย ได้

จะ รู้ ได้ อย่างไร ว่า บริเวณ ใด มี ไฟฟ้า รั่ว บ้าง โดยที่ ไม่ เอา 
ตวั เอง เขา้ไป เสีย่ง ให ้ถกู ไฟฟา้ ดดู  เพราะ เรา มอง ไม ่เหน็ กระแส 
ไฟฟ้า และ อุปกรณ์ ตรวจ ไฟฟ้า รั่ว เช่น ไขควง ตรวจ ไฟฟ้า 
โดย ทั่วไป ก็ ไม่ ได้ ถูก ออกแบบ เพื่อ ตรวจ ไฟฟ้า รั่ว ใน น้ำ ทำให้ 
รัศมี การ ตรวจ สอบต่ำ ถึง 10 เซนติเมตร ซึ่ง ถือว่า เป็น ระยะ 
ที่ อันตราย ถึง ชีวิต แล้ว ดัง นั้น สาขา ฟิสิกส์ สสวท. จึง พัฒนา 
อปุกรณ ์ตรวจ ไฟฟา้ รัว่ ใน นำ้ ที ่จะ ทำให ้ทราบ ได ้วา่ บรเิวณ ใด ม ี
ไฟฟา้ รัว่ และ ไม ่ควร เขา้ ใกล ้ โดย อปุกรณ ์นี ้เมือ่ สมัผสั กบั นำ้ ที ่ม ี
ไฟฟ้า รั่ว  ก็ จะ มี แสง และ เสียง เตือน  เพื่อ ช่วย ให้ ผู้ พิการ ทาง  
สายตา หรอื ห ูใช ้งาน ได ้ดว้ย  นอกจาก นี ้ยงั สามารถ ปรบั ระยะ 
การ ตรวจ ไฟฟ้า รั่ว ใน น้ำ ได้ ตั้งแต่ ตำแหน่ง ที่ มี กระแส ไฟฟ้า 
รัว่ ขนาด 0.1-1 มลิล ิแอมแปร ์ เพือ่ การ เตอืน ระยะ ไกล ให ้ระวงั  
ไฟฟ้า ดูด และ การ เตือน ระยะ อันตราย ที่ ไม่ ควร เข้า ใกล้ และ  
ยัง ช่วย ใน การ หา ตำแหน่ง ที่ มี ไฟฟ้า รั่ว ใน น้ำ ได้ ดี ขึ้น 

ฟิสิกส์ในน้ำท่วม

วิธีป้องกันไฟฟ้าดูด
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วงจร ตรวจ ไฟฟา้ รัว่ ใน นำ้ นี ้ ประกอบ 
ด้วย อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ พื้น ฐาน คือ 
ออป แอมป์ ทรานซิสเตอร์ ตัว ต้านทาน  
หล อด แอล อ ีด ี(LED) และ บซั เซอร ์(Buzzer)  
โดย มี โครงสร้าง วงจร  ดัง รูป  

วงจรตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในน้ำ
หลกั การ ทำงาน ของ วงจร เมือ่ หวั วดั 2 หวั สมัผสั  

กับ น้ำ ที่ มี ไฟฟ้า รั่ว ความ ต่าง ศักย์ ไฟฟ้า ระหว่าง 
 หัว วัด ทั้ง สอง จะ ถูก ขยาย โดย วงจร ขยาย แบบ ไม่  
กลับ เฟส ขอ งออป แอมป์  LM 741 ใน อัตรา ขยาย 
                ทำให้ หล อด แอล อี ดีสว่างและ ไบ แอส ขา 
 เบส ของ ทรานซิสเตอร์ ให้ บัซ เซอร์ ส่ง เสียง เตือน โดย 
ตวั เกบ็ ประจ ุใน วงจร ทำ หนา้ที ่ปอ้งกนั ไม ่ให ้ออป แอมป ์ 
ขยาย สัญญาณ ทำ ให้ แอล อี ดี และ บัซ เซอร์ ทำงาน 
 ใน ช่วง การ วัด ที่ ไม่ ต้องการ ส่วน ตัว ต้านทาน ที่ แอล อี ดี  
และ ทรานซิสเตอร์ ทำ หน้าที่ แบ่ง ศักย์ ไฟฟ้าเพื่อ  
ป้องกัน ไม่ ให้ แอล อี ดี และ ทรานซิสเตอร์ เสีย หาย 
โครงสร้าง ของ ขา ต่าง ๆ ขอ งออปแอมป์ LM741 และ  
ทรานซิสเตอร์ 2SC458 แสดง ดัง รูป

 
  

โครงสร้าง ของ ขา ต่าง ๆ ขอ งออป แอมป์

 และ ทรานซิสเตอร์ ที่ ใช้ ใน วงจร

เนื่อง จา กออป แอมป์ ทำ หน้าที่ ขยาย สัญญาณ ไฟฟ้า ที่ 
ขึน้ กบั อตัราสว่น ของ ตวั ตา้นทาน R

2
 และ R

1
 จงึ ใช ้ตวั ตา้นทาน 

R
2
 ที ่ปรบั คา่ ได ้ใน การ ปรบั อตัรา ขยาย สญัญาณ ทำให ้สามารถ 

ขยาย สญัญาณ ไฟฟา้ ที ่ระยะ ไกล ขึน้ ได ้อปุกรณ ์นี ้จงึ ปรบั ระยะ 
หา่ง ของ การ ตรวจ วดั ไฟฟา้ รัว่ ใน นำ้ ไดท้ี ่ระยะ ที ่ม ีกระแส ไฟฟา้ 
รัว่ ระหวา่ง  0.1-1 มลิล ิแอมแปร ์ เพือ่ เพิม่ ความ เชือ่ มัน่ ใน การ  
ตรวจ วัด การ ค้นหา และ การ ระ มัดระ วัง ไฟฟ้า รั่ว ใน น้ำ ได้ ดี 
กว่า การนำ หล อด แอล อี ดี ไป วัด ไฟฟ้า รั่ว ใน น้ำ โดยตรง วงจร นี้ 
สามารถ ประกอบ ได ้เอง (งบ ประมาณ ไม ่เกนิ 100 บาท ไม ่รวม 
กล่อง ประกอบ แท่ง ไม้ วัด แบตเตอรี่  และ ค่าแรง)

ภาพวงจรตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในน้ำ

ภาพอุปกรณ์ตรวจไฟฟ้ารั่วในน้ำ



>> นิตยสาร สสวท.  16

ป้องกันบ้านล้อมรอบแล้วแต่เหตุไฉนน้ำจึงผุดมาตามท่อ

มี ประชาชน จำนวน มาก มี ความ สงสัย เกี่ยว กับ เหตุการณ์ น้ำ ท่วม ใน มหา อุทกภัย ที่ ผ่าน มา ว่า เหตุ ใด น้ำ ถึง ผุด ขึ้น มา ตาม ท่อ  
น้ำ ทิ้ง ได้ เพื่อ คลาย ข้อ สงสัย เหล่า นั้น พร้อม ทั้ง ยัง บอก ราย ละเอียด การ ป้องกัน และ แก้ไข ซึ่ง ตาม หลัก การ ของ ฟิสิกส์ นั้น ของเหลว 
ทุก ชนิด จะ รักษา ระดับ ความ สูง ให้ มี ระดับ ความ สูง เท่า กัน เสมอ ยก ตัวอย่าง แบบ จำลอง ง่าย ๆ  ดัง รูป ต่อ ไป นี้

        

(ก) ขณะ ที่ ระดับ น้ำ ภายนอก บ้าน ต่ำ กว่า ระดับ น้ำ ภายใน บ้าน                         

(ก) ขณะ ที่ ระดับ น้ำ ภายนอก บ้าน สูงกว่า ระดับ น้ำ ภายใน บ้าน                         

(ข) น้ำ ไม่ ไหล เข้า บ้าน  ใช้ น้ำ ได้ ปกติ

(ข) น้ำ จะผุดขึ้นตามท่อ

รูป ที่ 1 การ ใช้ น้ำ และ การ ระบาย น้ำ ออก สู่ ท่อ ระบาย น้ำ ภายนอก บ้าน

จาก รูป ที่ 1 (ก) จะ เห็น ว่า ปกติ เวลา ที่ มี การ ใช้ น้ำ น้ำ ที่ ใช้ แล้ว จะ ไหล ลง ท่อ ระบาย น้ำ ภายใน บ้าน ลง ไป สู่ ท่อ ระบาย น้ำ 
ภายนอก บ้าน ได้ โดย ไม่มี ปัญหา แต่ เมื่อ ใด ที่ ระดับ น้ำ ภายใน ท่อ ระบาย น้ำ ภายนอก สูง กว่า ระดับ น้ำ ภายใน บ้าน  ดัง รูป ที่ 2 (ก) น้ำ 
จาก ภายนอก บ้าน ก็ จะ ไหล เข้า มา ตาม ท่อ ระบาย น้ำ ภายใน บ้าน จน ทำให้ เกิด น้ำ ท่วม ขึ้น ภายใน บ้าน ใน ที่สุด

รูป ที่ 2 การ ที่น้ำผุดขึ้นตามท่อ

ในบ้าน นอกบ้าน

ในบ้าน

นอกบ้าน
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วิธีการป้องกันน้ำผุดตามท่อมี3วิธีดังนี้

รูป แสดง รัศมี ของ ท่อ 1 เซนติเมตร

1. เป็นการ ป้องกัน ตั้งแต่ เริ่ม การ ก่อสร้าง ระบบ ระบาย 
นำ้ ใน บา้น โดย สรา้ง วาล ์วกนั กลบั ของ นำ้ หรอื วาลว์ ปดิ เปดิ นำ้ 
ที ่เชือ่ม ระหวา่ง ทอ่ ระบาย นำ้ ภายใน บา้น กบั ทอ่ ระบาย นำ้ นอก 
บ้าน ดัง รูป ที่ 3 เมื่อ เวลา ที่ ระดับ น้ำ ภายนอก สูง กว่า ระดับ น้ำ 
ภายใน บ้าน ก็ สามารถ ที่ จะ ปิด วาล์ว ป้องกัน ไม่ ให้ น้ำ ผุด ขึ้น มา 
ตาม ท่อ ได้

2. ใช้ วัตถุ มา อุด ที่ ปลาย ท่อ ระบาย น้ำ โดยตรง ดัง รูป  
ที่ 4 และ เรา จะ รู้ ได้ อย่างไร ว่า จะ ต้อง ใช้ น้ำ หนัก เท่า ไหร่ ใน การ 
ป้องกัน น้ำ ไม่ ให้ น้ำ ผุด ขึ้น มา

วธิ ีการ หา นำ้ หนกั ที ่จะ นำ มา ใช ้อดุ ร ูทอ่ เรา จะ ตอ้ง รู ้รศัม ี
ของ ทอ่ ยก ตวัอยา่ง เชน่ ทอ่ ระบาย นำ้ ของ บา้น ใช ้ทอ่ ที ่ม ีรศัม ี1 
เซนติเมตร จาก หลัก การ ทาง ฟิสิกส์ ที่ ระดับ ความ สูง เดียวกัน 
ของเหลว ชนิด เดียวกัน  อุณหภูมิ เท่า กัน จะ มี ความ ดัน เท่า กัน 
จาก รูป ที่ 4 ที่ จุด ก กับ ข มี ความ ดัน เท่า กัน สมมติ ว่า ระดับ 
น้ำ ภายนอก ต่าง กับ ระดับ น้ำ ภายใน  1 เมตร

เพราะ ฉะนั้น ใช้ น้ำ หนัก เพียง แค่ 300 กรัม เศษ 
ก็ สามารถ ป้องกัน น้ำ ผุด ได้ แล้ว ไม่ ต้อง ใช้ ทราย เป็นก ระ สอบ

รูป ที่ 3 แสดง การ ปิด วาล์ว ป้องกัน น้ำ ผุด

รูป ที่ 4 แสดง การ อุด ท่อ ด้วย วัตถุ และ ความ ดันที่จุด ก กับ ข

3. วิธี ที่  3  นี้ เรา สามารถ ใช้ สาย ยาง ที่ 
มี ความ ยาว มากกว่า ระดับ ความ สูง ที่ แตก ต่าง 
ระหว่าง ระดับ น้ำ ภายใน บ้าน กับ นอก บ้าน โดย 
ต่อ เข้า กับ ท่อ ระบาย น้ำ ที่ บ้าน  ดัง รูป ที่ 5 เพราะ 
ของเหลว จะ รักษา ระดับ น้ำ ให้ เท่า กัน กับ ระดับ 
นำ้ ภายนอก บา้น  และ นำ้ จะ ไม ่เลด็ ลอด ออก จาก 
สาย ยาง ดัง รูป ที่ 6

รูป ที่ 5
แสดง การ ต่อ สาย ยาง เข้า กับ ท่อ

รูป ที่ 6
แสดง ระดับ น้ำ ที่ เท่า กัน ภายใน สาย ยาง กับ ระดับ น้ำ
 ภายนอก บ้าน

ก

ข

หวงัวา่ผูอ้า่นจะไดแ้นวคดิในการปอ้งกนั 
ไฟฟ้าดูดและวิธีป้องกันน้ำผุดตามท่อนะครับ


