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ฟิสิกส์ในน้ำท่วม

จากเหตุการณ์อุทกภัย สาเหตุหนึ่งที่ทำให้มผี บู้ าดเจ็บและเสียช ีวิต คือ
ไฟฟ้าดูด เนื่องจากมีไฟฟ้ารั่วในน้ำ ทั้งการถูกไฟฟ้าดูดระหว่างเส้นทางการ
เดินท าง และโดยเฉพาะอย่างยงิ่ ไฟฟ้าท ดี่ ดู อ ยูภ่ ายในบา้ นของตนเอง ซึง่ ผ ปู้ ระสบ
อุทกภัยท ุกคนควรตระหนักถึงอันตรายนี้และเตรียมป้องกันไว้

วิธีป้องกันไฟฟ้าดูด

วิธีป้องกันไม่ให้มไีฟฟ้ารั่วในบ้านที่ถูกน้ำท่วม คือ ตัด
ไฟฟ้าในทุกส่วนที่สัมผัสกับน้ำท่วม ซึ่งบ้านเรือนส่วนใหญ่ที่
ผู้อยู่อาศัยอพยพออกและได้ตัดไฟฟ้าในบ้านทั้งหลังแล้ว
ปัญหาจากไฟฟ้าดูดจนทำให้เสียชีวิตจึงมักจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้อยู่อาศัยตัดสินใจกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดบ้าน
และเปิดสวิตช์ไฟฟ้าในบ้านในขณะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่จน
ทำให้มีไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้น
การป้องกันไฟฟ้าดูดในน้ำที่ดีที่สุด คือ ไม่เข้าใกล้
บริเวณที่มกี ระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำขนาดตั้งแต่ 3 มิลลิแอมแปร์
ขึ้นไป แม้ว่าไฟฟ้าดูดจะทำอันตรายอย่างรุนแรงเมื่อมีขนาด
ตั้งแต่ 10 มิลลิแอมแปร์ แต่กระแสไฟฟ้าขนาด 3-9 มิลลิ
แอมแปร์ในน้ำ อาจทำให้ผู้สัมผัสอ่อนแรงลงจนก้าวขาแทบ
ไม่ได้เมื่อถูกไฟฟ้าดูดเป็นเวลานาน ในขณะที่กระแสไฟฟ้า
ขนาดนี้ผู้ถูกไฟฟ้าดูดอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองถูกไฟฟ้า
ดูดอ ยู่ เพราะการสมั ผัสน ำ้ ต ลอดเวลาจะทำให้ป ระสาทสมั ผัส
เคยชินก บั ก ารกระตนุ้ ของกระแสไฟฟ้า โดยรศั มีท ที่ ำให้ก ระแส
ไฟฟ้ามีขนาด 3 มิลลิแ อมแปร์ในน้ำ จากจุดกำเนิดไฟฟ้ารั่วก็
ไม่อ าจจะระบุต ำแหน่งได้อ ย่างแน่นอน เพราะขนึ้ อ ยูก่ บั ส มบัติ
การนำไฟฟ้าของน้ำ แต่โดยทั่วไปมีรัศมีประมาณ 1 เมตร
หากไฟฟ้ารั่วเกิดจากไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ (แต่ถ้าไฟฟ้ารั่ว
เกิดจากไฟฟ้าแรงสูง ระยะรัศมีจะต้องมากกว่านี้) อย่างไร
ก็ตามตำแหน่งท มี่ กี ระแสไฟฟ้าข นาด 10 มิลลิแ อมแปร์ อาจ
ห่างจากตำแหน่งที่มีกระแสไฟฟ้าขนาด 3 มิลลิแอมแปร์ไม่
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ถึง 50 เซนติเมตร ซึ่งหมายความว่ามีระยะห่างกันน้อยกว่า
2 ก้าวของคนเดินเท่
 านัน้ ขณะเดียวกันเมือ่ ห า่ งจากตำแหน่งท ี่
มีกระแสไฟฟ้าขนาด 3 มิลลิแอมแปร์ ออกไปอีกประมาณ 10
เซนติเมตร อาจมีกระแสไฟฟ้าเหลือเพียงขนาด 0.7-2 มิลลิ
แอมแปร์ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท
ของร่างกายให้เกิดอันตราย ดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทแม้
ระยะห่างในน้ำเพียง 10 เซนติเมตร นั่นหมายความว่าแค่
ขยับตัวก ็อาจเกิดอันตรายได้
จะรู้ได้อย่างไรว่าบริเวณใดมีไฟฟ้ารั่วบ ้าง โดยที่ไม่เอา
ตัวเองเข้าไปเสีย่ งให้ถ กู ไฟฟ้าด ดู เพราะเรามองไม่เห็นก ระแส
ไฟฟ้า และอุปกรณ์ตรวจไฟฟ้ารั่ว เช่น ไขควงตรวจไฟฟ้า
โดยทั่วไปก็ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อตรวจไฟฟ้ารั่วในน้ำ ทำให้
รัศมีการตรวจสอบต่ำถึง 10 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าเป็นระยะ
ที่อันตรายถึงชีวิตแล้ว ดังนั้นสาขาฟิสิกส์ สสวท. จึงพัฒนา
อุปกรณ์ต รวจไฟฟ้าร วั่ ใ นนำ้ ท จี่ ะทำให้ท ราบได้ว า่ บ ริเวณใดมี
ไฟฟ้าร วั่ แ ละไม่ค วรเข้าใกล้ โดยอปุ กรณ์น เี้ มือ่ ส มั ผัสก บั น ำ้ ท มี่ ี
ไฟฟ้ารั่ว ก็จ ะมีแสงและเสียงเตือน เพื่อช่วยให้ผู้พิการทาง
สายตาหรือห ใู ช้ง านได้ด ว้ ย นอกจากนยี้ งั ส ามารถปรับร ะยะ
การตรวจไฟฟ้ารั่วในน้ำได้ตั้งแต่ตำแหน่งที่มีกระแสไฟฟ้า
รัว่ ข นาด 0.1-1 มิลลิแ อมแปร์ เพือ่ ก ารเตือนระยะไกลให้ร ะวัง
ไฟฟ้าดูดและการเตือนระยะอันตรายที่ไม่ควรเข้าใกล้ และ
ยังช่วยในการหาตำแหน่งที่มีไฟฟ้ารั่วในน้ำได้ดีขึ้น

วงจรตรวจไฟฟ้าร วั่ ในนำ้ น ี้ ประกอบ
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน คือ
ออปแอมป์ ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน
หลอดแอลอดี ี (LED) และบซั เซอร์ (Buzzer)
โดยมีโครงสร้างวงจรดังร ูป

ภาพอุปกรณ์ตรวจไฟฟ้ารั่วในน้ำ

วงจรตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในน้ำ
หลักก ารทำงานของวงจร เมือ่ ห วั ว ดั 2 หัวส มั ผัส
กั บ น้ ำ ที่ มี ไ ฟฟ้ า รั่ ว ความต่ า งศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ร ะหว่ า ง
หั ว วั ด ทั้ ง ส องจ ะถู ก ข ยายโ ดยว งจรข ยายแ บบไ ม่ 
กลับเฟสของออปแอมป์ LM 741 ในอัตราขยาย
ทำให้ห ลอดแอลอีดีสว่างและไบแอสขา
เบสของทรานซิสเตอร์ให้บัซเซอร์ส่งเสียงเตือน โดย
ตัวเก็บป ระจุในวงจรทำหน้าทีป่ อ้ งกันไม่ให้อ อปแอมป์
ขยายสั ญ ญาณท ำใ ห้ แ อลอี ดี แ ละบั ซ เซอร์ ท ำงาน
ในช่วงการวัดที่ไม่ต้องการ ส่วนตัวต้านทานที่แอลอีดี
และท รานซิ ส เตอร์ ท ำห น้ า ที่ แ บ่ ง ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ
ป้ อ งกั น ไ ม่ ใ ห้ แ อลอี ดี แ ละท รานซิ ส เตอร์ เ สี ย ห าย
โครงสร้างของขาต่าง ๆ ของออปแอมป์ LM741 และ
ทรานซิสเตอร์ 2SC458 แสดงดังร ูป

โครงสร้างของขาต่าง ๆ ของออปแอมป์
และทรานซิสเตอร์ทใี่ช้ในวงจร

ภาพวงจรตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในน้ำ

เนื่องจากออปแอมป์ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าที่
ขึน้ ก บั อ ตั ราส่วนของตวั ต า้ นทาน R2 และ R1 จึงใช้ต วั ต า้ นทาน
R2 ทีป่ รับค า่ ได้ ในการปรับอ ตั ราขยายสญ
ั ญาณ ทำให้ส ามารถ
ขยายสญ
ั ญาณไฟฟ้าท รี่ ะยะไกลขนึ้ ได้ อุปกรณ์น จี้ งึ ป รับร ะยะ
ห่างของการตรวจวดั ไฟฟ้าร วั่ ในนำ้ ได้ทรี่ ะยะทมี่ กี ระแสไฟฟ้า
รัว่ ร ะหว่าง 0.1-1 มิลลิแ อมแปร์ เพือ่ เพิม่ ค วามเชือ่ ม นั่ ในการ
ตรวจวัด การค้นหาและการระมัดระวังไฟฟ้ารั่วในน้ำ ได้ดี
กว่าการนำหลอดแอลอีดีไปวัดไฟฟ้ารั่วในน้ำโดยตรง วงจรนี้
สามารถประกอบได้เอง (งบประมาณไม่เกิน 100 บาท ไม่ร วม
กล่องประกอบ แท่งไม้วัด แบตเตอรี่ และค่าแรง)
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ป้องกันบ้านล้อมรอบแล้วแต่เหตุไฉนน้ำจึงผุดมาตามท่อ
มีประชาชนจำนวนมากมีความสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในมหาอุทกภัยที่ผ่านมาว่าเหตุใดน้ำถึงผุดขึ้นมาตามท่อ
น้ำทิ้งได้ เพื่อค ลายข้อสงสัยเหล่านั้นพร้อมทั้งยังบอกรายละเอียดการป้องกันแ ละแก้ไข ซึ่งตามหลักการของฟิสิกส์นั้นของเหลว
ทุกช นิดจะรักษาระดับความสูงให้มีระดับความสูงเท่ากันเสมอ ยกตัวอย่างแบบจำลองง่าย ๆดังร ูปต่อไปนี้

ในบ้าน

นอกบ้าน
นอกบ้าน
ในบ้าน

(ก) ขณะที่ระดับน้ำภายนอกบ้านต่ำกว่าระดับน้ำภายในบ้าน

(ข) น้ำไม่ไหลเข้าบ้านใช้น้ำได้ปกติ

รูปที่ 1 การใช้น ้ำแ ละการระบายน้ำอ อกสู่ท่อระบายน้ำภ ายนอกบ้าน

จากรูปที่ 1 (ก) จะเห็นว่าปกติเวลาที่มีการใช้น้ำ น้ำที่ใช้แล้วจะไหลลงท่อระบายน้ำภายในบ้านลงไปสู่ท่อระบายน้ำ
ภายนอกบ้านได้โดยไม่มีปัญหา แต่เมื่อใดที่ระดับน ้ำภายในท่อระบายน้ำภายนอกสูงกว่าระดับน้ำภายในบ้าน ดังร ูปที่ 2 (ก) น้ำ
จากภายนอกบ้านก็จะไหลเข้ามาตามท่อระบายน้ำภายในบ้านจนทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นภ ายในบ้านในที่สุด

(ก) ขณะที่ระดับน้ำภายนอกบ้านสูงกว่าระดับน้ำภายในบ้าน

รูปที่ 2 การที่น้ำผุดขึ้นตามท่อ
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(ข) น้ำจะผุดขึ้นตามท่อ

วิธีการป้องกันน้ำผุดตามท่อ มี 3 วิธี ดังนี้

รูปที่ 3 แสดงการปิดวาล์วป ้องกันน้ำผ ุด

ก

ข

1. เป็นการป้องกันต ั้งแต่เริ่มการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำในบา้ น โดยสร้างวาล์ว กันก ลับข องนำ้ หรือว าล์วป ดิ เปิดน ำ้ 
ทีเ่ ชือ่ มระหว่างทอ่ ร ะบายนำ้ ภ ายในบา้ นกบั ท อ่ ร ะบายนำ้ น อก
บ้าน ดังร ูปที่ 3 เมื่อเวลาที่ระดับน้ำภ ายนอกสูงกว่าระดับน้ำ
ภายในบ้านก็สามารถที่จะปิดวาล์วป้องกันไม่ให้น้ำผุดขึ้นมา
ตามท่อได้
2. ใช้วัตถุมาอุดที่ปลายท่อระบายน้ำโดยตรง ดังรูป
ที่ 4 และเราจะรไู้ด้อ ย่างไรว่าจ ะต้องใช้น ้ำห นักเท่าไหร่ในการ
ป้องกันน ้ำไม่ให้น้ำผุดขึ้นม า
วิธกี ารหานำ้ ห นักท จี่ ะนำมาใช้อ ดุ ร ทู อ่ เราจะตอ้ งรรู้ ศั มี
ของทอ่ ยกตวั อย่างเช่น ท่อร ะบายนำ้ ข องบา้ นใช้ท อ่ ท มี่ รี ศั มี 1
เซนติเมตร จากหลักการทางฟิสิกส์ที่ระดับความสูงเดียวกัน
ของเหลวชนิดเดียวกันอุณหภูมิเท่ากัน จะมีความดันเท่าก ัน
จากรูปที่ 4 ที่จุด ก กับ ข มีความดันเท่ากัน สมมติว่าระดับ
น้ำภายนอกต่างกับระดับน้ำภ ายใน1 เมตร
เพราะฉ ะนั้ น ใช้ น้ ำ ห นั ก เ พี ย งแ ค่ 300 กรั ม เ ศษ
ก็สามารถป้องกันน ้ำผุดได้แล้ว ไม่ต้องใช้ทรายเป็นกระสอบ

รูปที่ 4 แสดงการอุดท่อด้วยวัตถุ และความดันที่จุด ก กับ ข

รูปแสดงรัศมีข องท่อ 1 เซนติเมตร

รูปที่ 6
แสดงระดับน้ำที่เท่ากันภายในสายยางกับร ะดับน้ำ
รูปที่ 5
แสดงการต่อสายยางเข้ากับท่อ ภายนอกบ้าน

3. วิธีที่ 3 นี้เราสามารถใช้สายยางที่
มีความยาวมากกว่าระดับความสูงที่แตกต่าง
ระหว่างระดับน้ำภายในบ้านกับนอกบ้าน โดย
ต่อเข้ากับท่อระบายน้ำท ี่บ้านดังร ูปที่ 5 เพราะ
ของเหลวจะรักษาระดับน้ำให้เท่ากันกับระดับ
น้ำภ ายนอกบา้ นและนำ้ จ ะไม่เล็ดล อดออกจาก
สายยาง ดังรูปที่ 6
หวังว่าผูอ้ า่ นจะได้แนวคิดในการป้องกัน
ไฟฟ้าดูดและวิธีป้องกันน้ำผุดตามท่อนะครับ
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