บทที
ผลการปฏิบัตงิ าน
4.1 การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาหากล้องวงจรปิ ด

รูปที 4.1 การเช็ ดกล้ องวงจรปิ ด
การดู แลรั ก ษากล้องวงจรปิ ดระบบกล้องวงจรปิ ดจําเป็ นต้องได้รับ การบํารุ งรั กษาอย่างต่ อเนื อง
เพือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอดเวลา โดยมาตรฐานทัวไปแล้วระบบกล้องวงจรปิ ดควร
จะทําการบํารุ งรักษาทุกๆ 3 เดือนต่อครัง โดยการบํารุ งรักษามีรายละเอียดอย่างน้อยคือ
1.ตรวจสอบการทํางานของเครื องบันทึกและกล้อง โดยการเปิ ดดูภาพจากกล้องวงจรปิ ดสิ งทีแสดงถึงความ
ผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหายมีสัญลักษณ์เตือนต่างๆ ขึนบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ ดดิสค์เป็ นต้น
2.ตรวจสอบความคมชัดของกล้องและสิ งของที อาจจะบังมุมมองของกล้องได้ หากมี ฝุ่นเกาะทีหน้าเลนส์
ของกล้อง ให้ใช้ผา้ ขนหนูเช็ดทีหน้าเลนส์ปัญหาอืนๆ ทีมักพบได้ในระบบกล้องวงจรปิ ด เช่ น Adapter จ่าย
ไฟฟ้ าเสี ยเนืองจากอุปกรณ์นีจะมีอายุการใช้งานค่อนข้างสัน ยิงถ้าผูใ้ ช้ไม่ได้ติดระบบกันไฟกระชากหรื อไฟ
เกิน ยิงทําให้ Adapter เสี ยก่อนเป็ นอันดับแรกอีกส่ วนหนึ งทีมักพบก็คือสายทีต่อเข้ากับตัวกล้องชํารุ ด กรอบ
เพราะโดนแดดเป็ นเวลานานตรงนี น่ าจะเป็ นปั ญหาตังแต่การติดตังให้หาอุปกรณ์ เก็บสาย เช่ นกล่อง PVC
หรื อ ท่อเพือป้ องกันความร้อนจากแสงแดด
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4.1.1 วิธีแก้ ปัญหาภาพเป็ นคลืน หรือ สั นไหว
โดยปกติแล้วกล้องวงจรปิ ดทีมีอาการภาพเป็ นคลืนจะเกิดจากตัว Power Supply หรื อ Adapter ทีเป็ น
จ่ายไฟไปเลี ยงกล้องวงจรปิ ดมีปัญหาทําให้ไฟทีไปเลี ยงกล้องวงจรปิ ดที ปกติควรจะได้กาํ ลังไฟเต็มที ก็ลด
น้อยลงไปเพราะสาเหตุจากการเสื อมสภาพของอุปกรณ์ภายในตัว Power Supply หรื อ Adapter

รูปที 4.2 ภาพเป็ นคลืนและสั นไหว
4.1.2 วิธีแก้ปัญหาภาพลางๆ สี ดํา
กรณี นีส่ วนใหญ่เกิดจากปั ญหาทางด้านจุดเชื อมต่อต่างๆ ของระบบกล้องวงจรปิ ดอาจจะเกิดอาการ
หลวมหรื อไม่แน่น เช่น หัวแลนทีเสี ยบกับบาลัน (ควรตรวจเช็คทังสองด้านคือ ด้านตําแหน่งทีติดกล้องวงจร
ปิ ดและจุดทีวางเครื องบันทึกภาพ) หัว BNC ทีต่อกับเครื องบันทึกภาพหรื อหัว BNC ทีต่อกับกล้องวงจรปิ ด

รูปที 4.3 ภาพลางๆสี ดํา
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4.1.3 วิธีการแก้ ปัญหาภาพชั ดตอนกลางวันแต่ กลางคืนไม่ มีภาพหรื อภาพเป็ นคลืนและสั นไหวเฉพาะตอน
กลางคืน
ในกรณี ทีเป็ นกล้องอินฟราเรดปั ญหานีเกิดจากสาเหตุเดียวกันเพราะช่วงกลางคืน กล้องวงจรปิ ดทีมี
อินฟราเรดจะใช้กาํ ลังไฟมากกว่าในช่ วงกลางวัน สาเหตุเพราะต้องมีกาํ ลังไฟเลียงเพิมขึนมาเพือจ่ายให้กบั
หลอดอิ นฟราเรดเพื อให้กล้องวงจรปิ ดสามารถเห็ นภาพในที มื ดได้โดยใช้แสงของอินฟราเรด ดังนันเมื อ
Adapter หรื อ Power Supply มีปัญหาทําให้กาํ ลังไฟทีจ่ายไปให้กล้องวงจรปิ ดที ควรจะได้กลับน้อยลงกว่า
ปกติจึงทําให้กล้องวงจรปิ ดไม่สามารถทีจะส่ งสัญญาณได้เต็มทีตามปกติ อีกกรณี เป็ นกล้องวงจรปิ ดทีไม่มี
อินฟราเรดสําหรับกรณี นีปั ญหาอาจจะเกิดจากมีแสงสว่างไม่พียงพอทีจะทําให้ระบบ การรับภาพของกล้อง
วงจรปิ ดทํางานได้เพราะกล้องวงจรปิ ดทีไม่มีอินฟราเรดแต่ละรุ่ นจะมีคุณสมบัติระบุวา่ สามารถมองเห็นในที
มืดได้ในระดับใดโดยมีหน่วยเป็ น Lux ยิงค่าน้อยก็สามารถมองในทีมืดได้มาก

รู ปที 4.4 ภาพสั นไหวเฉพาะตอนกลางคืน
4.1.4 วิธีการแก้ ไขปัญหาภาพดับหรือไม่ มีภาพเลย เป็ นบางกล้ อง ทุกช่ วงเวลา
ปั ญหานี สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ให้ตรวจสอบจุดต่อเชื อมต่างๆ ว่าหลวมหรื อหลุดหรื อไม่
ตรวจสอบอุปกรณ์ทีใช้ต่อกล้องวงจรปิ ด โดยการสลับอุปกรณ์กบั กล้องวงจรปิ ดทีเป็ นปกติเพือหาว่าอะไรคือ
สาเหตุของปั ญหาตามขันตอน
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รู ปที 4.5 ภาพดับหรือไม่ มีภาพเลย เป็ นบางกล้ อง ทุกช่ วงเวลา
ย้ายช่ องที ใช้ต่อกล้องวงจรปิ ดด้านหลังเครื องบันทึ กภาพโดยย้ายพร้ อมกับ Balun ชุ ดเดิ ม ถ้าสลับช่ องแล้ว
ภาพติดปั ญหาอาจจะเกิดจากเครื องบันทึกภาพเสี ยไปบางช่องและลองย้ายช่องทีภาพติดปกติมาเสี ยบกับช่อง
ทีภาพไม่ติดด้วยอีกครังเพือตรวจสอบว่าเครื องบันทึกภาพเป็ นสาเหตุของปั ญหาหรื อเปล่า โดยย้ายพร้อมกับ
Balun ทังชุ ดสลับ สายแลนหลังเครื องบันทึ กภาพ โดยการนําสายแลนของช่ องที มี ปั ญหาย้ายไปเสี ยบกับ
Balun ตัวอืนของช่องทีมีภาพปกติวา่ ภาพติดหรื อไม่ ถ้าภาพติดปั ญหาอาจจะเกิดจาก Balun หลังเครื องบันทึก
ภาพเสี ยสลับ Balun ด้านที ติ ดกล้องวงจรปิ ด โดยการนํา Balun ของกล้องวงจรปิ ดที ภาพติ ดปกติ ไปลอง
เปลียนโดยถอด Balun ของกล้องวงจรปิ ดทีมีปัญหาออกแล้วนําตัวทีเป็ นปกติมาใส่ แทน
4.1.5 วิธีการแก้ ไขปัญหาภาพเบลอ
เกิดจากโฟกัสเคลือนเลนส์ ไม่ได้ล็อคหรื อไม่แน่น ให้ปรับโฟกัสหน้ากล้องวงจรปิ ดหาจุดทีชัดทีสุ ด
แล้วค่อยๆ หมุนน็อตให้แน่น ถ้าเป็ นกล้องอินฟราเรดจะต้องถอดฝากระจกด้านหน้า เพือทําการปรับโฟกัส
ของเลนส์ อีกกรณี สาํ หรับกล้องอินฟราเรดคือกล้องวงจรปิ ด IR (อินฟราเรด) กลางวันชัด กลางคืนมัวมองไม่
เห็นหรื อภาพเป็ นฝ้ า (ปกติกลางคืนจะเป็ นภาพขาว-ดํา)

รู ปที 4.6 ภาพเบลอ
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4.2 การตรวจเช็ดและการดูแลรักษาอุปกรณ์ ไฟฟ้ าต่ างๆในตู้ DVR

รูปที 4.7 การเช็ ดอุปกรณ์ ในตู้ DVR บนคอดิน

รูปที 4.8 การเช็ ดอุปกรณ์ ในตู้ DVR บนสะพานลอย
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4.2.1 การเช็ ดสายไฟฟ้ าในตู้ DVR
1. สายไฟฟ้ าเก่าหรื อหมดอายุใช้งานสังเกตได้จากฉนวนจะแตกหรื อแห้งกรอบบวม
2. จุดต่อสายไฟการเข้าสายต้องขันให้แน่นและมีการพันฉนวนให้เรี ยบร้อย
3. ขนาดของสายไฟฟ้ าควรใช้ขนาดของสายให้เหมาะสมกับปริ มาณกระแสทีไหลในสายหรื อให้เหมาะสม
กับเครื องใช้ไฟฟ้ าในวงจรนันๆ
4. สายไฟฟ้ าต้องไม่เดินอยูใ่ กล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรื อถูกของหนักทับเพราะจะทําให้ฉนวนชํารุ ดได้
ง่ายซึ งจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้ าลัดวงจรขึนได้
5. สายไฟไม่ ค วรพาดบนโครงเหล็ ก รั วเหล็ ก ราวเหล็ ก หรื อส่ วนที เป็ นโลหะ ถ้าหลี ก เลี ยงไม่ ได้ค วรเดิ น
สายไฟฟ้ าโดยใช้พุกประกบหรื อร้อยท่อให้เรี ยบร้อย เพือป้ องกันกระแสไฟฟ้ ารัวลงบนโครงโลหะ

รูปที 4.9 สายไฟในตู้ DVR
4.2.2 การเช็ ดเต้ ารับ-เต้ าเสี ยบในตู้ DVR
1. เต้ารับ เต้าเสี ยบ ต้องไม่แตกร้าว และไม่มีรอยไหม้
2. การต่อสายทีเต้ารับและเต้าเสี ยบต้องให้แน่นและเลือกใช้ขนาดสายไฟให้ถูกต้อง
3. เต้าเสี ยบ เมือเสี ยบใช้งานกับเตารับต้องแน่น
4. เต้ารับต้องติดตังในทีแห้งไม่เปี ยกชืนและควรติดให้พน้ มือเด็กเล็กทีอาจเล่นถึงได้
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รูปที 4.10 เต้ ารับ-เต้ าเสี ยบในตู้ DVR
- การเช็ดอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ า
กระแสทีไหลผ่านเข้าร่ างกายมนุ ษย์ทาํ ให้กล้ามเนื อเกิดการหดตัวและเกิ ดอาการเกร็ งผูถ้ ูกกระแสไหลผ่าน
ส่ วนมากไม่สามารถควบคุมหรื อบังคับตัวเองให้หลุดพ้นจากไฟฟ้ าได้กระแสจึงไหลผ่านเข้าร่ างกายได้มาก
และเป็ นเวลานาน อันตรายที ได้รับจึงมากขึ น กระแสจะไปทําให้ศูนย์บงั คับการทํางานของหัวใจหยุดทํา
หน้าทีตามปกติ หัวใจหยุดเต้น โลหิ ตหยุดการหมุนเวียนไปตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย ผูถ้ ูกกระแสส่ วนมาก
จึงหมดสติและเสี ยชีวติ ในทีสุ ด
อุปกรณ์ป้องไฟฟ้ าจึงมีความจําเป็ นโดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีระบบไฟฟ้ าใหญ่ขึนกระแสไฟฟ้ าทีไหลในวงจร
ก็ จะสู งมาก ดังนันการที มี อุป กรณ์ ป้ องกัน ไฟฟ้ าเข้ามานันเพื อป้ องกัน ไม่ ใ ห้ ก ระแสไหลเกิ น เพื อไม่ ใ ห้
อุปกรณ์ ไฟฟ้ านันเกิดความเสี ยหายและยังเป็ นการช่ วยให้ผทู ้ ีปฏิ บตั ิงานนันได้รับอุบตั ิเหตุทีเกิดจากการถูก
ไฟฟ้ าดูดน้อยลง
4.2.3 การเช็ ดเบรกเกอร์ ในตู้ DVR
1. ตรวจสอบฝาครอบเบรกเกอร์ ตอ้ งไม่แตกร้าว
2. ต้องมีฝาครอบปิ ดเบรกเกอร์ ให้มิดชิด
3. ควรติดตังในทีแห้งไม่เปี ยกชืน และห่างไกลจากสารเคมี สารไวไฟต่างๆ
4. เลือกเบรกเกอร์ ทีมีขนาดเหมาะสมกับอุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้ า
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รูปที 4.11 อุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้ า
4.2.4 การเช็ ดสวิทช์ ตัดตอนชนิดคัตเอาต์ ในตู้ DVR
1. ตัวคัตเอาต์และฝาครอบต้องไม่แตก
2. ใส่ ฟิวส์ให้ถูกขนาดและมีฝาครอบปิ ดให้มิดชิด (ฟิ วส์ทีใช้ตอ้ งเป็ นแบบก้ามปู)
3. ห้ามใช้วสั ดุอืนใส่ แทนฟิ วส์
4. ขัวต่อสายทีคัตเอาต์ตอ้ งแน่น และใช้ขนาดสายให้ถูกต้อง
5. ใบมีดของคัตเอาต์เมือสับใช้งานต้องแน่น

รูปที 4.12 สวิตช์ ตัดตอน
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4.3 การต่ อสายกราวด์ และการวัดค่ ากราวด์
4.3.1 สายดินและการต่ อลงดิน
เป็ นการต่อตัวนําระหว่างวงจรไฟฟ้ ากับดิน เพือป้ องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ ารัวโดยมีสาเหตุมาจากการ
ชํารุ ดหรื อการเสื อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้ าซึ งอาจจะเกิดขึนได้ตลอดเวลาโดยทีไม่สามารถทราบล่วงหน้า
ได้ เพือเป็ นการป้ องกันอันตรายแก่ผทู ้ ีใช้อาจจะเข้าไปสัมผัสและถูกกระแสไฟฟ้ าดูด โดยกระแสไฟฟ้ าทีรัว
จะไหลลงดินแทนการไหลผ่านร่ างกายของผูท้ ีเข้าไปสัมผัส ซึ งการต่อลงดินจะมีอยู่ 2 รู ปแบบ คือ การต่อลง
ดินทีระบบสายส่ งไฟฟ้ าและการต่อลงดินทีตัวอุปกรณ์
1. การต่อสายดินทีระบบสายส่ งไฟฟ้ า
การต่อลงดินทีระบบสายส่ งไฟฟ้ าเป็ นวิธีการทําต่อสายนิ วทรัลทีระบบสายส่ งไฟฟ้ าลงดินโดยผ่านหลักสาย
ดิน การต่อลงดินนีสามารถทําได้ทงไฟฟ้
ั
าระบบ 1 เฟส และไฟฟ้ าระบบ 3 เฟส วิธีการต่อลงดินทีระบบสาย
ส่ งไฟฟ้ าจะเป็ นการต่อสายนิ วทรัลลงดิน โดยการปฏิบตั ิจะต้องต่อสายนิ วทรัลโดยใช้หลักสายดินเป็ นตัวนํา
ผ่านลงดิน หลักสายดิ นทีใช้จะเป็ นแท่งตัวนําทีฝังลงไปในดิ น โดยหลักสายดิ นจะเป็ นแท่งเหล็กชุ บสังกะสี
ยาว 8 ฟุต และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4นิ ว หรื อแท่งทองแดงยาว 8 ฟุต และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ ว ตอกลง
ไปในดินลึกจากผิวหน้าดินอย่างน้อย 1 ฟุต
2. การต่อสายดินทีตัวอุปกรณ์
เป็ นการต่อส่ วนที เป็ นโลหะที ไม่มีก ระแสไหลผ่านของสถานประกอบการให้ถึงกันตลอดแล้วต่อลงดิ น
จุดประสงค์ของการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้ า
- เพือให้ส่วนโลหะทีต่อถึงกันตลอดมีศกั ย์ไฟฟ้ าเป็ นศูนย์ ป้ องกันไฟดูด
- เพือให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทํางานได้เร็ วขึน เมือมีกระแสรัวไหลลงโครงโลหะ
- เป็ นทางผ่านให้กระแสรัวไหลลงดิน
การต่อสายดินให้ได้คุณภาพ
การต่อสายต้องต่อให้ถูกต้องเหมาะสมจึ งจะทําให้สายดิ นมี ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานได้สูงสุ ดมีขอ้ ควร
คํานึงในการต่อสายดินดังนี
1. ห้ ามต่ อสายดิ น ผ่านฟิ วส์ หรื ออุ ป กรณ์ ป้ องกัน แบบตัด วงจรอัตโนมัติน อกจากการต่ อผ่านตัวตัดวงจร
อัตโนมัติทีเมือตัวตัดวงจรอัตโนมัติทาํ งานต้องตัดสายไฟฟ้ าทุกเส้นของวงจรสายดินออกด้วย
2. ห้ามต่อสายดินผ่านสวิตช์ตดั ตอนยกเว้นในกรณี ทีติดตังในทีมองเห็นได้ชดั เจนและทําเครื องหมายบอกไว้
อย่างชัดเจน
3. ห้ามต่อสายดิ นของเครื องใช้ไฟฟ้ าเข้ากับสายศูนย์ (Neutral Wire) หากต่อไว้เมื อสายศูนย์ขาดจะทําให้
ตัวถังโลหะของเครื องใช้ไฟฟ้ ามีศกั ย์ไฟฟ้ าเท่ากับแรงดันของสายไฟฟ้ า เส้นมีไฟผูส้ ัมผัสถูกตัวถังโลหะอาจ
ได้รับอันตรายจากไฟฟ้ าดูดได้
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4. จุดต่อสายดินทุกตําแหน่งต้องต่ออย่างมันคงแข็งแรงโดยใช้อุปกรณ์ และวิธีการต่อสายทีถูกต้องเหมาะสม
มีความต่อเนืองทางไฟฟ้ าและต่อถึงกันอย่างถาวร
5. ทางเดินสายไฟฟ้ าลงดินต้องสามารถทนกระแสลัดวงจรทีเกิดขึนได้และต้องมีความต้านทานตําพอทีจะทํา
ให้อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ าทํางาน
6. สายดินของเครื องใช้ไฟฟ้ าต้องมีขนาดทีพอเหมาะไม่เล็กไปกว่ามาตรฐานทีกําหนด
7. หลักต่อสายดิ นต้องฝั งลึ กในดิ นไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ถ้าจําเป็ นต้องมีหลักต่อสายดิ นหลายหลักแต่ละ
หลักต้องห่างกันไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตรและต่อร่ วมกัน
8. จุดต่อสายดิ นกับหลักต่อสายดิ นต่อได้กบั หลักต่อสายดิ นหลักใดหลักหนึ งตามความสะดวกแต่ตอ้ งอยู่
ภายในบริ เวณทีจะต่อเครื องใช้ไฟฟ้ าและต้องอยู่ทางด้านกระแสเข้าของสวิตช์ตดั ตอนหรื ออุปกรณ์ ป้องกัน
กระแสเกิน
9. สายดินทีจะต่อกับหลักต่อสายดินต้องใส่ ไว้ในท่อหรื อมีฉนวนหุ ม้ และต้องเป็ นเส้นเดียวกันโดยตลอด
10. ไม่ควรต่อโครงโลหะของเครื องใช้ไฟฟ้ าลงดินโดยตรงถ้าดําเนิ นการไปแล้วให้แก้ไขโดยการต่อสายดิน
ทีสวิตช์ประธานอย่างถูกต้องและเดินสายดินจากสวิตช์ประธานมาต่อรวมกับสายดินทีใช้อยูเ่ ดิม
วิธีลดความรุ นแรงและการป้ องกันจากกระแสไฟฟ้ ารัวทีอุปกรณ์
- ติดตังและตรวจสอบสายดินให้มีค่าความต้านทานดินน้อยกว่า 5 โอห์ม เพือลดความรุ นแรงของกระแสเมือ
มีกระแสไฟฟ้ ารัว
- ติ ดตังเครื องป้ องกัน ไฟฟ้ ารั ว ( Earth Leakage Circuit Breaker ) หรื อคนทัวไปนิ ยมเรี ยก SAFE-T-CUT
และต้องมีทดสอบเครื องดังกล่าวทุกๆ 3 เดือน

รู ปที 4.13 การต่ อสายดินในตู้ DVR
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รูปที 4.14 การต่ อสายดินในตู้สวิตช์ ตัดตอน
4.3.2 การวัดค่ ากราวด์
กําหนดให้ค่าความต้านทานดิ นน้อยกว่าหรื อเท่ ากับ 5 โอห์ ม ตามมาตรฐานการติ ดตังทางไฟฟ้ าสําหรั บ
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปที 4.15 เครืองวัดค่ าความต้ านทานดินแบบดิจิตอล
คุณสมบัติของเครื องวัดกราวด์
1. วัดค่าความต้านทานดิน (ย่านวัด 20/200/2000)
2. วัดค่าแรงดันดินได้ถึง 200VAC (40 ถึง 500Hz)
3. ตังเวลาการทํางานได้ให้ปิดเอาต์พุทหลังจากทดสอบต่อเนื อง 3 ถึง 5 นาที
4. วัดความต้านทานดินด้วยกระแสเพียง 2mA ไม่ทาํ ให้เบรกเกอร์ ตดั
5. ค้างค่าทีวัดได้

52
6. ขนาดเล็ก นําหนักเบา
7. ปิ ดเครื องเองเมือไม่ใช้
8. มาตรฐาน IEC1010 CAT III 200V / CE
9. อุปกรณ์มาตรฐาน สายวัด, แท่งกราวด์, กระเป๋ าและแบตเตอรี
การวัดค่ากราวด์ตอ้ งมีระยะห่างจากตัวอุปกรณ์โดยหลักดินตัวแรกมีระยะห่างจากอุปกรณ์ 10 เมตร
และหลักดินตัวที 2 มีระยะห่างจากอุปกรณ์ 5 เมตร กําหนดให้ค่าความต้านทานดินน้อยกว่า 5 โอห์ม ตาม
มาตรฐานทีกําหนดไว้

รู ปที 4.16 การวัดค่ ากราวด์ ต้ ู DVR บนสะพานลอย

รูปที 4.17 การวัดค่ ากราวด์ ต้ ู DVR บนคอดิน
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รูปที 4.18 ค่ าทีได้ จากการวัดตู้ DVR

รู ปที 4.19 การวัดค่ ากราวด์ ต้ ูสวิตช์ ตัดตอนบนสะพานลอย
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รูปที 4.20 การวัดค่ ากราวด์ ต้ ูสวิตช์ ตัดตอนบนคอดิน

รู ปที 4.21 ค่ าทีได้ จากการวัดตู้สวิตช์ ตัดตอน
จาการวัดค่ากราวด์สามารถบอกถึงโอกาสทีคนจะถูกไฟฟ้ าดูดขึนอยูก่ บั หลายปั จจัย ดังนี
- ความต้านทานดินทีมีค่าน้อยจะมีโอกาสถูกไฟฟ้ าดูดได้นอ้ ยกว่าความต้านทานดินทีมีค่ามาก
- ระยะจากจุดทีปั กหลักดินกับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้ ายิงมีระยะห่ างน้อยจะมีโอกาสถูกไฟฟ้ าดูดน้อยกว่าระยะจาก
จุดทีปั กหลักดินกับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีมีระยะห่างมากกว่า
- สภาวะของคนก่อนทีจะถูกไฟฟ้ าดูด เช่น คนทีเนือตัวเปี ยกมีโอกาสถูกไฟฟ้ าดูดมากกว่าคนทีเนือตัวแห้ง

