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1.1 ความส าคญัและที่มาของการวจิยั 
 
ประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อนช้ืนท่ีมีอตัราการเกิดฝนฟ้าคะนองค่อนขา้งสูง และมีผลท า

ใหค้วามหนาแน่นของจ านวนล าฟ้าผา่ลงสู่ภาคพื้นดินมีจ านวนสูงไปดว้ย เม่ือเกิดฟ้าผา่ลงเสาไฟฟ้า
หรือสายล่อฟ้าโดยตรงหรือลงในบริเวณขา้งเคียง จะท าให้เกิดแรงดนัเหน่ียวน าตกคร่อมฉนวนลูก
ถว้ย ถา้มีค่าสูงกวา่แรงดนัวิกฤติท่ีฉนวนลูกถว้ยทนได ้ก็จะท าใหเ้กิดวาบไฟข้ึนท่ีฉนวนลูกถว้ย และ
น าไปสู่การเกิดไฟดบั และท่ีผา่นมาก็ไดมี้การพฒันาวิธีการป้องกนัความเสียหายจากฟ้าผา่หลายวิธี
ดว้ยกนั เช่นการจดัการฉนวนแบบไม่สมมาตรหรือเพิ่มจ านวนฉนวนลูกถว้ยให้มากกว่าปกติ การ
เพิ่มคบัปล้ิงของสายดิน การลดมุมป้องกนัการลดความตา้นทานดินและการติดตั้งกบัดกัฟ้าผา่ เป็น
ตน้  

คุณสมบติัของระบบรากสายดินภายใตส้ภาวะฟ้าผา่ จึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากต่อความ
ปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์นและความเช่ือถือไดใ้นการท าของระบบไฟฟ้าก าลงั เม่ือเกิดฟ้าผา่ลงท่ีเสา
ไฟฟ้าจะเกิดคล่ืนเคล่ือนท่ีไปทั้งตามสายและตามเสาไฟฟ้า เพื่อลงดินดงัแสดงในรูปท่ี 1.1 เสิร์จ
อิมพีแดนซ์ท่ีจุดฟ้าผา่เป็นผลรวมของเสิร์จอิมพีแดนซ์ของเสา TZ ขนานกบัสายดินป้องกนัฟ้าผา่ gZ  
ค่าแรงดนัท่ีหวัเสา TV หาไดจ้าก  
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เม่ือ  0I  คือกระแสฟ้าผา่ 
และแรงดนัท่ีหัวเสาจะเปล่ียนไปเม่ือมีคล่ืนแรงดนัสะทอ้นจากฐานเสาและจากเสาขา้งเคียง ซ่ึง
สามารถหาไดจ้ากสมัประสิทธ์ิการสะทอ้น(Coefficient of Reflection,  ) 
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เม่ือ R  คือความตา้นทานดินท่ีฐานเสา 
 

 
 
ภาพท่ี 1.1 แรงดนัฟ้าผา่ท่ีเกิดบนสายส่งและเสาส่งไฟฟ้า 

 

 
 

ก. แรงดนัฟ้าผา่ท่ีเกิดข้ึนท่ียอดเสา 
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ข. แรงดนัเหน่ียวน าท่ีสายเฟสและคล่ืนสะทอ้นกลบัจากดิน 
 

ภาพท่ี 1.2 แรงดนัฟ้าผา่ท่ีเกิดข้ึนท่ียอดเสา, แรงดนัเหน่ียวน าท่ีสายเฟสและคล่ืนสะทอ้นกลบัจากดิน 
 
ดงันั้นคุณสมบติัของระบบการต่อลงดินภายใตส้ภาวะฟ้าผา่ จึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมาก

ต่อความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์นและความเช่ือถือไดข้องระบบไฟฟ้าก าลงั เม่ือเกิดฟ้าผา่ลงท่ีเสา
ไฟฟ้าจะเกิดคล่ืนจรเคล่ือนท่ีไปตามสายและตามเสาไฟฟ้าลงดินดงัในภาพท่ี 1.2 ถา้ความตา้นทาน
ดินท่ีฐานเสามีค่าต ่ากว่าเสิร์จอิมพีแดนซ์ของเสาถือว่าเป็นการออกแบบท่ีดี เพราะคล่ืนเคล่ือนท่ีลง
ไปถึงจุดต่อระหว่างเสากบัดิน ก็จะสะทอ้นกลบัดว้ยคล่ืนท่ีมีขั้วตรงขา้ม (เป็นลบ) และเม่ือคล่ืน
สะทอ้นกลบัข้ึนมาถึงจุดต่อของคอนกบัเสาหลงัจากเวลาไม่ก่ีไมโครวินาที ก็จะไปหักลา้งกบัคล่ืน
แรงดนัท่ีหัวเสาขณะนั้น ท าให้ค่ายอดของแรงดนัท่ีหัวเสาลดลง หากเวลาหน้าคล่ืนยาวกว่าเวลาท่ี
คล่ืนสะทอ้นใชใ้นการเดินทาง จากยอดเสากลบัข้ึนมาท่ียอดเสา คล่ืนสะทอ้นก็จะกลบัมาถึงก่อนท่ี
สัญญาณคล่ืนจะมีค่าเพิ่มข้ึนถึงค่ายอด ท าให้สามารถหักลา้งค่ายอดส่วนเกินท่ีเกิดข้ึน และท าให้
ขนาดของคล่ืนฟ้าผ่ามีขนาดลดลง จากผลของความตา้นทานดินท่ีฐานเสาท่ีมีค่าน้อยกว่าเสิร์จ
อิมพีแดนซ์ของเสา และในทางกลับกันหากค่าความต้านทานดินท่ีฐานเสามีค่าสูงกว่าเสิร์จ
อิมพีแดนซ์ของเสาส่ง จะส่งผลท าใหค้ล่ืนสะทอ้นกลบัมีค่าเป็นบวก และจะไปเสริมกบัคล่ืนแรงดนั
ท่ีเคล่ือนท่ีลงมา ท าให้ขนาดของคล่ืนแรงดนัมีค่าเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เกิดแรงดนัเกินท่ียอดเสาสูง
มาก และเหน่ียวน าท าใหแ้รงดนัตกคร่อมฉนวนลูกสูงตามไปดว้ย หากสูงเกินค่าแรงดนัวาบไฟตาม
ผวิท่ีฉนวนลูกถว้ยทนไดก้จ็ะเกิดวาบไฟตามผวิฉนวนลูกถว้ย 
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แรงดนัท่ีหวัเสาเม่ือเกิดฟ้าผา่ลงเสาส่ง จะมีค่าเท่ากบัคล่ืนของแรงดนัท่ีหวัเสาเคล่ือนท่ีลงมา
พบกับความต้านทานดินท่ีฐานเสาแล้วท าให้เกิดคล่ืนสะท้อนกลับข้ึนไปด้วยขนาดตามค่า
สัมประสิทธ์ิการสะทอ้น และไปรวมกับแรงดันท่ีหัวเสาตอนเร่ิมตน้ ดังนั้นแรงดนัท่ีหัวเสา จะ
เป็นไปตามสมการ 

 
     T TV V                    (1.3) 
 

การต่อลงดินของเสาส่งและเสาจ าหน่ายมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหแ้รงดนัเกินท่ีเกิดข้ึนท่ีหวัเสา
ลดลงใหม้ากท่ีสุด ยิง่ความตา้นทานท่ีเสาส่งหรือเสาจ าหน่ายมีค่าต ่ามากเท่าใด แรงดนัเกินท่ีหวัเสาก็
จะยิง่มีค่านอ้ยลง 

ดงันั้นในงานวิจยัน้ี จะท าการวิเคราะห์การตอบสนองต่ออิมพลัส์ฟ้าผ่าของระบบรากสาย
ดิน ท่ีมีผลต่อความตา้นทานดินอิมพลัส์ ดว้ยการพิจารณารูปทรงของระบบสายดิน(แท่งหลกัดิน 
รากสายดินชนิดแนวด่ิง) ขนาด, ชนิดของดินและขนาดของกระแสฟ้าผ่า ซ่ึงจะท าให้สามารถ
คาดคะเนค่าความตา้นทานดินอิมพลัส์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบเสาส่ง
ไฟฟ้าและเสาจ าหน่ายไฟฟ้าต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  
  1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การตอบสนองต่ออิมพลัส์ฟ้าผ่าของแท่งหลักดิน โดยการ
พิจารณาขนาดของแท่งหลกัดิน, ชนิดของดิน ท่ีมีผลต่อความตา้นทานดินอิมพลัส์ 
 2. ทดสอบลกัษณะดินตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อพิจารณาการตอบสนองต่ออิมพลัส์ฟ้าผา่ของ
แท่งหลกัดินในบริเวณนั้นๆ 
 3. เพื่อศึกษาผลของค่าความตา้นทานจ าเพาะของดินต่อการเปล่ียนแปลงของค่าสมัประสิทธ์ิ
อิมพลัส์ 
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1.3 วรรณกรรม 
 

William A. Chisholm และ Wasyl Janischewskyj(1989) ไดท้ าการค านวณและทดสอบการ
ตอบสนองต่ออิมพลัส์ฟ้าผา่ของ Conducting Ground Plane โดยท าการพิจารณารูปทรงของรากสาย
ดิน ชนิดของดิน การไอออไนเซชนัและการเคล่ือนท่ีของคล่ืนน ามารวมสรุปเพื่อสร้างแบบจ าลอง
ระบบรากสายดินท่ีฐานเสาส่งไฟฟ้าส าหรับใชใ้นการท านายอตัราการเกิดไฟดบัของสายส่งไฟฟ้าท่ี
เดินในอากาศ พบวา่องคป์ระกอบของความเหน่ียวน าจะมีผลต่อการตอบสนองต่ออิมพลัส์ฟ้าผา่ของ
ระบบรากสายดิน และเม่ือศึกษาโดยใช ้Time-Domain Reflectometry ตรวจสอบ พบว่าการ
ตอบสนองต่ออิมพลัส์ฟ้าผ่าของระนาบพื้นดิน เม่ือแทนเสาส่งด้วยรูปกรวยจะมีค่าไม่เป็นศูนย ์
ในทางกลบักนั ถา้แทนการเคล่ือนท่ีของคล่ืนดว้ยรูปทรงกระบอก อิมพีแดนซ์จะมีค่าเร่ิมตน้ท่ี 60 
โอห์ม ซ่ึงค่าความเหน่ียวน าท่ีเกิดข้ึนน้ีมีค่านอ้ยกวา่ความเหน่ียวของเสาส่ง แต่จะไปส่งผลใหแ้รงดนั
ท่ีฐานเสาส่งมีค่าสูงข้ึน[1] 

He Jin-Liang และคณะ (1993) ไดท้ าการทดสอบดว้ยการสร้างแบบจ าลองเพื่อใชใ้นศึกษา
การตอบสนองต่ออิมพลัส์ฟ้าผ่าของระบบรากสายดิน โดยการพิจารณาผลของกระแสฟ้าผ่า ความ
ตา้นทานจ าเพาะดิน ขนาดและรูปทรงของรากสายดิน ความลึกและชนิดของวสัดุรากสายดิน พบว่า
ความตา้นทานดินอิมพลัส์จะมีค่าลดลง เม่ือมีกระแสฟ้าผา่ ขนาดของรากสายดิน ความลึกในการปัก
รากสายดินมีค่าเพิ่มข้ึนและค่าความตา้นทานดินอิมพลัส์จะมีค่าเพิ่มข้ึนเม่ือความตา้นทานจ าเพาะดิน
มีค่าเพิ่มข้ึน [2] 

S.Visacro (2009) ไดท้ าการทดสอบการตอบสนองต่ออิมพลัส์ฟ้าผา่ของแท่งรากสายดิน 
พบว่าในกรณีคล่ืนกระแสฟ้าผา่หนา้คล่ืนชนั ค่าความตา้นทานดินอิมพลัส์ของแท่งรากสายดินชนิด
สั้นจะมีค่านอ้ยกว่าความตา้นทานดินท่ีความถ่ีก าลงั ในขณะท่ีแท่งหลกัดินชนิดยาว (มีความยาว
มากกว่าความยาวท่ีเหมาะสม) ค่าความตา้นทานดินอิมพลัส์จะมีค่ามากกว่าความตา้นทานดินท่ี
ความถ่ีก าลงั [3] 
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เร่ิมการท างาน 

1.4 โครงสร้างการท างาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.3 โครงสร้างการท างาน 

 

ขอ้มูล 
- ความตา้นทานจ าเพาะของดิน 
- รูปทรงและขนาดของแท่งหลกัดิน  
- ชนิดของดิน 
 

ค่าท่ีไดจ้ากการวดัความตา้นทานดิน 
- ความตา้นทาน  
- ความตา้นทานอิมพลัส์  

วิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
- ความตา้นทาน  
- ความตา้นทานอิมพลัส์  
 

จบการท างาน 
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1.5 ขอบเขตของการวจิยั 
 
 ในงานวิจยัน้ีจะท าการวเิคราะห์และทดสอบการตอบสนองต่ออิมพลัส์ฟ้าผา่ของแท่งหลกั
ดิน โดยท าการพิจารณาพารามิเตอร์ดงัน้ี 
 1. ขนาดของแท่งหลกัดิน 
 2. ความตา้นทานจ าเพาะดิน 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  
 1. ท าใหท้ราบถึงผลการตอบสนองต่ออิมพลัส์ของแท่งหลกัดินท่ีมีต่อค่าความตา้นทาน
ดินอิมพลัส์ 
 2. ท าใหท้ราบค่าความตา้นทานดินอิมพลัส์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกแบบระบบการ
ป้องกนัฟ้าผา่ของสายส่งหรือสายจ าหน่ายไฟฟ้าต่อไป 

 


