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1.1 ความสาคัญและที่มาของการวิจยั
ประเทศไทยเป็ นประเทศเขตร้อนชื้นที่มีอตั ราการเกิดฝนฟ้ าคะนองค่อนข้างสู ง และมีผลทา
ให้ความหนาแน่นของจานวนลาฟ้ าผ่าลงสู่ ภาคพื้นดินมีจานวนสู งไปด้วย เมื่อเกิดฟ้ าผ่าลงเสาไฟฟ้ า
หรื อสายล่อฟ้ าโดยตรงหรื อลงในบริ เวณข้างเคียง จะทาให้เกิดแรงดันเหนี่ ยวนาตกคร่ อมฉนวนลูก
ถ้วย ถ้ามีค่าสูงกว่าแรงดันวิกฤติที่ฉนวนลูกถ้วยทนได้ ก็จะทาให้เกิดวาบไฟขึ้นที่ฉนวนลูกถ้วย และ
นาไปสู่ การเกิดไฟดับ และที่ผา่ นมาก็ได้มีการพัฒนาวิธีการป้ องกันความเสี ยหายจากฟ้ าผ่าหลายวิธี
ด้วยกัน เช่นการจัดการฉนวนแบบไม่สมมาตรหรื อเพิ่มจานวนฉนวนลูกถ้วยให้มากกว่าปกติ การ
เพิ่มคับปลิ้งของสายดิน การลดมุมป้ องกันการลดความต้านทานดินและการติดตั้งกับดักฟ้ าผ่า เป็ น
ต้น
คุณสมบัติของระบบรากสายดินภายใต้สภาวะฟ้ าผ่า จึงเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญมากต่อความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความเชื่อถือได้ในการทาของระบบไฟฟ้ ากาลัง เมื่อเกิดฟ้ าผ่าลงที่เสา
ไฟฟ้ าจะเกิดคลื่นเคลื่อนที่ไปทั้งตามสายและตามเสาไฟฟ้ า เพื่อลงดินดังแสดงในรู ปที่ 1.1 เสิ ร์จ
อิมพีแดนซ์ที่จุดฟ้ าผ่าเป็ นผลรวมของเสิ ร์จอิมพีแดนซ์ของเสา ZT ขนานกับสายดินป้ องกันฟ้ าผ่า Z g
ค่าแรงดันที่หวั เสา VT หาได้จาก
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(1.1)

เมื่อ I 0 คือกระแสฟ้ าผ่า
และแรงดันที่หัวเสาจะเปลี่ยนไปเมื่อมีคลื่นแรงดันสะท้อนจากฐานเสาและจากเสาข้างเคียง ซึ่ ง
สามารถหาได้จากสัมประสิ ทธิ์การสะท้อน(Coefficient of Reflection,  )
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(1.2)
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เมื่อ R คือความต้านทานดินที่ฐานเสา

ภาพที่ 1.1 แรงดันฟ้ าผ่าที่เกิดบนสายส่ งและเสาส่ งไฟฟ้ า

ก. แรงดันฟ้ าผ่าที่เกิดขึ้นที่ยอดเสา
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ข. แรงดันเหนี่ยวนาที่สายเฟสและคลื่นสะท้อนกลับจากดิน
ภาพที่ 1.2 แรงดันฟ้ าผ่าที่เกิดขึ้นที่ยอดเสา, แรงดันเหนี่ยวนาที่สายเฟสและคลื่นสะท้อนกลับจากดิน
ดังนั้นคุณสมบัติของระบบการต่อลงดินภายใต้สภาวะฟ้ าผ่า จึงเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญมาก
ต่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ ากาลัง เมื่อเกิดฟ้ าผ่าลงที่เสา
ไฟฟ้ าจะเกิดคลื่นจรเคลื่อนที่ไปตามสายและตามเสาไฟฟ้ าลงดินดังในภาพที่ 1.2 ถ้าความต้านทาน
ดินที่ฐานเสามีค่าต่ากว่าเสิ ร์จอิมพีแดนซ์ของเสาถือว่าเป็ นการออกแบบที่ดี เพราะคลื่นเคลื่อนที่ลง
ไปถึงจุดต่อระหว่างเสากับดิ น ก็จะสะท้อนกลับด้วยคลื่นที่มีข้ วั ตรงข้าม (เป็ นลบ) และเมื่อคลื่น
สะท้อนกลับขึ้นมาถึงจุดต่อของคอนกับเสาหลังจากเวลาไม่กี่ไมโครวินาที ก็จะไปหักล้างกับคลื่น
แรงดันที่หัวเสาขณะนั้น ทาให้ค่ายอดของแรงดันที่หัวเสาลดลง หากเวลาหน้าคลื่นยาวกว่าเวลาที่
คลื่นสะท้อนใช้ในการเดินทาง จากยอดเสากลับขึ้นมาที่ยอดเสา คลื่นสะท้อนก็จะกลับมาถึงก่อนที่
สัญญาณคลื่นจะมีค่าเพิ่มขึ้นถึงค่ายอด ทาให้สามารถหักล้างค่ายอดส่ วนเกิ นที่เกิ ดขึ้น และทาให้
ขนาดของคลื่ น ฟ้ าผ่ามี ขนาดลดลง จากผลของความต้านทานดิ นที่ ฐ านเสาที่ มีค่ าน้อยกว่าเสิ ร์จ
อิ ม พี แ ดนซ์ ข องเสา และในทางกลับ กัน หากค่ า ความต้า นทานดิ น ที่ ฐ านเสามี ค่ า สู ง กว่ า เสิ ร์ จ
อิมพีแดนซ์ของเสาส่ ง จะส่ งผลทาให้คลื่นสะท้อนกลับมีค่าเป็ นบวก และจะไปเสริ มกับคลื่นแรงดัน
ที่เคลื่อนที่ลงมา ทาให้ขนาดของคลื่นแรงดันมีค่าเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้เกิดแรงดันเกินที่ยอดเสาสู ง
มาก และเหนี่ ยวนาทาให้แรงดันตกคร่ อมฉนวนลูกสู งตามไปด้วย หากสู งเกินค่าแรงดันวาบไฟตาม
ผิวที่ฉนวนลูกถ้วยทนได้กจ็ ะเกิดวาบไฟตามผิวฉนวนลูกถ้วย
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แรงดันที่หวั เสาเมื่อเกิดฟ้ าผ่าลงเสาส่ ง จะมีค่าเท่ากับคลื่นของแรงดันที่หวั เสาเคลื่อนที่ลงมา
พบกับ ความต้า นทานดิ น ที่ ฐ านเสาแล้ว ท าให้ เ กิ ด คลื่ น สะท้อ นกลับ ขึ้ น ไปด้ว ยขนาดตามค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การสะท้อน และไปรวมกับแรงดันที่ หัวเสาตอนเริ่ มต้น ดังนั้นแรงดันที่ หัวเสา จะ
เป็ นไปตามสมการ
VT  VT

(1.3)

การต่อลงดินของเสาส่ งและเสาจาหน่ายมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้แรงดันเกินที่เกิดขึ้นที่หวั เสา
ลดลงให้มากที่สุด ยิง่ ความต้านทานที่เสาส่ งหรื อเสาจาหน่ายมีค่าต่ามากเท่าใด แรงดันเกินที่หวั เสาก็
จะยิง่ มีค่าน้อยลง
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จะทาการวิเคราะห์การตอบสนองต่ออิมพัลส์ฟ้าผ่าของระบบรากสาย
ดิน ที่มีผลต่อความต้านทานดิ นอิมพัลส์ ด้วยการพิจารณารู ปทรงของระบบสายดิน(แท่งหลักดิ น
รากสายดินชนิ ดแนวดิ่ง) ขนาด, ชนิ ดของดินและขนาดของกระแสฟ้ าผ่า ซึ่ งจะทาให้สามารถ
คาดคะเนค่าความต้านทานดินอิมพัลส์ได้อย่างถูกต้องและจะเป็ นประโยชน์ต่อการออกแบบเสาส่ ง
ไฟฟ้ าและเสาจาหน่ายไฟฟ้ าต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ก ารตอบสนองต่ อ อิ ม พัล ส์ ฟ้ าผ่า ของแท่ ง หลัก ดิ น โดยการ
พิจารณาขนาดของแท่งหลักดิน, ชนิดของดิน ที่มีผลต่อความต้านทานดินอิมพัลส์
2. ทดสอบลักษณะดินตามสถานที่ต่างๆ เพื่อพิจารณาการตอบสนองต่ออิมพัลส์ฟ้าผ่าของ
แท่งหลักดินในบริ เวณนั้นๆ
3. เพื่อศึกษาผลของค่าความต้านทานจาเพาะของดินต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิ ทธิ์
อิมพัลส์
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1.3 วรรณกรรม
William A. Chisholm และ Wasyl Janischewskyj(1989) ได้ทาการคานวณและทดสอบการ
ตอบสนองต่ออิมพัลส์ฟ้าผ่าของ Conducting Ground Plane โดยทาการพิจารณารู ปทรงของรากสาย
ดิน ชนิ ดของดิน การไอออไนเซชันและการเคลื่อนที่ของคลื่นนามารวมสรุ ปเพื่อสร้างแบบจาลอง
ระบบรากสายดินที่ฐานเสาส่ งไฟฟ้ าสาหรับใช้ในการทานายอัตราการเกิดไฟดับของสายส่ งไฟฟ้ าที่
เดินในอากาศ พบว่าองค์ประกอบของความเหนี่ยวนาจะมีผลต่อการตอบสนองต่ออิมพัลส์ฟ้าผ่าของ
ระบบรากสายดิ น และเมื่อศึกษาโดยใช้ Time-Domain Reflectometry ตรวจสอบ พบว่าการ
ตอบสนองต่ออิ มพัลส์ ฟ้ าผ่าของระนาบพื้นดิ น เมื่ อแทนเสาส่ งด้ว ยรู ปกรวยจะมี ค่าไม่เ ป็ นศูน ย์
ในทางกลับกัน ถ้าแทนการเคลื่อนที่ของคลื่นด้วยรู ปทรงกระบอก อิมพีแดนซ์จะมีค่าเริ่ มต้นที่ 60
โอห์ม ซึ่งค่าความเหนี่ยวนาที่เกิดขึ้นนี้มีค่าน้อยกว่าความเหนี่ยวของเสาส่ ง แต่จะไปส่ งผลให้แรงดัน
ที่ฐานเสาส่ งมีค่าสูงขึ้น[1]
He Jin-Liang และคณะ (1993) ได้ทาการทดสอบด้วยการสร้างแบบจาลองเพื่อใช้ในศึกษา
การตอบสนองต่ออิมพัลส์ฟ้าผ่าของระบบรากสายดิน โดยการพิจารณาผลของกระแสฟ้ าผ่า ความ
ต้านทานจาเพาะดิน ขนาดและรู ปทรงของรากสายดิน ความลึกและชนิดของวัสดุรากสายดิน พบว่า
ความต้านทานดินอิมพัลส์จะมีค่าลดลง เมื่อมีกระแสฟ้ าผ่า ขนาดของรากสายดิน ความลึกในการปั ก
รากสายดินมีค่าเพิ่มขึ้นและค่าความต้านทานดินอิมพัลส์จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความต้านทานจาเพาะดิน
มีค่าเพิ่มขึ้น [2]
S.Visacro (2009) ได้ทาการทดสอบการตอบสนองต่ออิมพัลส์ฟ้าผ่าของแท่งรากสายดิน
พบว่าในกรณี คลื่นกระแสฟ้ าผ่าหน้าคลื่นชัน ค่าความต้านทานดินอิมพัลส์ของแท่งรากสายดินชนิด
สั้นจะมีค่าน้อยกว่าความต้านทานดินที่ความถี่กาลัง ในขณะที่แท่งหลักดินชนิ ดยาว (มีความยาว
มากกว่าความยาวที่เหมาะสม) ค่าความต้านทานดิ นอิมพัลส์ จะมีค่ามากกว่าความต้านทานดิ นที่
ความถี่กาลัง [3]
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1.4 โครงสร้ างการทางาน

เริ่ มการทางาน

ข้อมูล
- ความต้านทานจาเพาะของดิน
- รู ปทรงและขนาดของแท่งหลักดิน
- ชนิดของดิน
ค่าที่ได้จากการวัดความต้านทานดิน
- ความต้านทาน
- ความต้านทานอิมพัลส์

วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบ
- ความต้านทาน
- ความต้านทานอิมพัลส์

จบการทางาน

ภาพที่ 1.3 โครงสร้างการทางาน
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1.5 ขอบเขตของการวิจยั
ในงานวิจยั นี้จะทาการวิเคราะห์และทดสอบการตอบสนองต่ออิมพัลส์ฟ้าผ่าของแท่งหลัก
ดิน โดยทาการพิจารณาพารามิเตอร์ดงั นี้
1. ขนาดของแท่งหลักดิน
2. ความต้านทานจาเพาะดิน

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงผลการตอบสนองต่ออิมพัลส์ของแท่งหลักดินที่มีต่อค่าความต้านทาน
ดินอิมพัลส์
2. ทาให้ทราบค่าความต้านทานดินอิมพัลส์ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการออกแบบระบบการ
ป้ องกันฟ้ าผ่าของสายส่ งหรื อสายจาหน่ายไฟฟ้ าต่อไป

