บทที่ 2
ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีฟ้าผ่ า [1]
ฟ้ าผ่า เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศอันเกิดจากการคายประจุไฟฟ้ าที่สะสมใน
ก้อนเมฆ เพียงแต่การเกิดฟ้ าผ่าไม่ตอ้ งมีแท่งตัวนา การสะสมของประจุที่มีข้ วั ต่างกันเป็ นผลทาให้
เกิดสนามไฟฟ้ าระหว่างกลุ่มประจุเหล่านั้น เมื่อประจุมีการสะสมจานวนมากทาให้ความเครี ยด
สนามไฟฟ้ าเพิม่ สูงขึ้น เกินค่าความคงทนของอากาศต่อแรงดันไฟฟ้ า ทาให้เกิดการคายประจุข้ ึน อัน
เป็ นจุดกาเนิ ดของการเกิดฟ้ าผ่าขึ้น การคายประจุอาจเกิดขึ้น ระหว่างก้อนเมฆ หรื อ ระหว่างก้อน
เมฆ กับพื้นโลก ซึ่งเรี ยกปรากฏการณ์ นี้ว่า "ฟ้ าผ่า" อันเป็ นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นไป
ของชีวิตมนุษย์บนโลกตลอดเวลา

2.2 การเกิดฟ้าผ่ า [1]
รายละเอียดของกระบวนการกลไกการแยกของประจุที่แน่ชดั ถูกต้องแท้จริ งนั้น ยังไม่ทราบ
แน่ ชัด แม้จะมี หลายทฤษฎี ที่อธิ บาย ว่าฟ้ าผ่าเกิ ดขึ้นได้อย่างไรโดยสรุ ปจากทฤษฎี ต่างๆนั้น จะ
อธิ บายถึ งประจุ อิสระสะสมในก้อนเมฆนั้น เกิ ดจากการเสี ย ดสี ระหว่างกระแสลมของพายุกับ
ละอองไอน้ าหรื อก้อนเมฆที่อยูภ่ ายในบรรยากาศ ทาให้ละอองน้ ามีประจุเป็ นลบ และอากาศมีประจุ
บวก เมื่อกระแสลมพัดขึ้นสู่ เบื้องบน ทาให้ส่วนบนของก้อนเมฆมีประจุบวกส่ วนละอองน้ ามีประจุ
ลบนั้น ถูกพัดพาขึ้นเบื้องบนกระทบกับความเย็นเบื้องสูง จึงกลัน่ ตัวจึงเคลื่อนลงสู่ ส่วนล่างของก้อน
เมฆ ทาให้ส่วนล่างของก้อนเมฆมีประจุลบ ถ้าเกล็ดน้ ามีน้ าหนักเกินที่อากาศจะพยุงตัวก็จะตกลงสู่
พื้นโลก การกระจายตัวของประจุบวกและประจุลบในก้อนเมฆ จะมีการเคลื่อนตัวตามกระแสลม
ประจุที่สะสมอยู่ในก้อนเมฆ ซึ่ งมีท้ งั ประจุบวกและลบจึงทาให้เกิดสนามไฟฟ้ าขึ้นระหว่างกลุ่ม
ประจุบวกกับประจุ ลบ หรื อทาให้เกิ ดประจุเหนี่ ยวนาขึ้นที่พ้ืนโลกเกิ ดความเครี ยดสนามไฟฟ้ า
สู งขึ้น เมื่อประจุสูงสะสมมากขึ้น ถ้าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งขึ้นถึงค่าวิกฤต ทาให้เกิดการเบรก
ดาวน์ข้ ึน ค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าวิกฤตของอากาศ ที่สภาวะบรรยากาศมีค่าประมาณ 25-30 kV
/cm แต่ในก้อนเมฆที่อยู่ระดับสู งเหนื อพื้นโลกมีความดันบรรยากาศต่า ความเครี ยดสนามไฟฟ้ า
วิกฤตประมาณ 10 kV /cm ก็สูงพอที่จะทาให้เกิดการดิสชาร์ จได้ ฉะนั้นเมื่อจุดใดๆในก้อนเมฆมี

9
ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าถึงจุดนี้ ก็ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการเกิดฟ้ าผ่า ประจุจากก้อนเมฆจะดิสชาร์ จลง
สู่ พ้ืนโลกได้ดว้ ยความเร็ วประมาณ 1 ใน 10 ของความเร็ วแสง คือประมาณ 30,000 กิโลเมตรต่อ
วินาที ประจุดิสชาร์ จลงสู่ พ้ืนโลกเป็ นลาแสงจ้านี้ เรี ยกว่า "ลาฟ้ าผ่า " (Main Stroke) และมีกระแส
มากมายไหลผ่านตามลาฟ้ าผ่านี้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น เรี ยกว่า "กระแสฟ้ าผ่า"

2.3 ลักษณะฟ้าผ่ าพืน้ โลก [1]
ลักษณะของการเกิดฟ้ าฝ่ า จาแยกได้ 4 แบบ คือ
1. ฟ้ าผ่าภายในก้อนเมฆ ฟ้ าผ่าแบบนี้เกิดมากที่สุด และทาให้เมฆเปล่งแสงกระพริ บที่คน
ไทยเราเรี ยกว่า “ฟ้ าแลบ” นัน่ เอง
2. ฟ้ าผ่าจากเมฆก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่ง
3. ฟ้ าผ่าจากเมฆลงสู่พ้นื เป็ นการปลดปล่อยประจุออกจากก้อนเมฆจึงเรี ยกว่า ฟ้ าผ่าแบบลบ
ซึ่งเป็ นฟ้ าผ่าที่อนั ตรายต่อคน สัตว์ และสิ่ งต่างๆที่อยูบ่ นพื้น โดยจะผ่าลงบริ เวณ “ใต้เงา” ของเมฆ
ฝนฟ้ าคะนองเป็ นหลัก
4. ฟ้ าผ่าจากยอดเมฆลงสู่พ้นื เป็ นการปลดปล่อยประจุบวกจากก้อนเมฆจึงเรี ยกว่า ฟ้ าผ่า
แบบบวก (Positive Lightning) สามารถผ่าได้ไกลจากก้อนเมฆได้ถึง 30 กิโลเมตร นัน่ คือ แม้ทอ้ งฟ้ า
เหนือศีรษะของเราจะดูปลอดโปร่ ง แต่เราอาจจะถูกฟ้ าผ่า (แบบบวก) ได้หากมีเมฆฝนฟ้ าคะนองอยู่
ห่างไกลออกไปในระยะ 30 กิโลเมตร อันเป็ นที่มาของคาว่า “ฟ้ าผ่ากลางวันแสกๆ” ซึ่งเป็ นฟ้ าผ่าที่
เกิดขึ้นโดยเราไม่ได้คาดคิดนัน่ เอง

2.4 ผลของฟ้ าผ่ า [1]
ผลของฟ้ าผ่าที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื ออันตราย อาจแยกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. ความร้อนอันเป็ นผลทาให้เกิดเพลิงไหม้แก่สิ่งมีชีวิต
2. แรงกลหรื อแรงระเบิด ฟ้ าผ่าอาจทาให้เกิดแรงระเบิดได้มากมายเป็ นผลทาให้สิ่งที่ถูก
ฟ้ าผ่าลงมาพังทลาย
3. ผลทางไฟฟ้ าเป็ นอันตรายแก่ท้ งั ชีวิตคนและสัตว์
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2.5 ระบบต่ อลงดิน [3][4]
คาว่า “ ดิน ” ในระบบไฟฟ้ า หมายถึง พื้นโลกหรื อพื้นดินซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วผิวโลกจะ
ประกอบด้วย ซิลิกา (Silica) และอลูมินา (Alumina) ซึ่งเป็ นฉนวนไฟฟ้ าที่ดี และยังมีส่วนประกอบ
อื่นๆ เช่น สารละลายเกลือและความชื้นซึ่งเป็ นตัวนาไฟฟ้ าที่ดี ในระบบไฟฟ้ าใช้ดินเป็ นจุดอ้างอิง
โดยถือว่าดินมีศกั ย์ไฟฟ้ าเป็ นศูนย์ และทาหน้าที่รองรับกระแสที่รั่วไหลลงดิน และเป็ นที่ต่อของ
ส่ วนที่เป็ นโลหะของสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้ส่วนของโลหะเหล่านั้นมีศกั ย์ไฟฟ้ าเท่ากับดิน
คือเป็ นศูนย์
คาว่า “ Ground ” หมายถึงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้ าโดยวงจรหรื ออุปกรณ์ใดๆ เข้ากับพื้นโลก
เพื่อรักษาศักย์ไฟฟ้ าของวงจรส่ วนนั้นให้เท่ากับพื้นโลกมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ระบบต่อลงดิน
ประกอบด้วยสายตัวนาที่ทาหน้าที่เป็ นสายดิน ตัวนาเชื่อมต่อต่างๆ รากสายดินและดินส่ วนที่สัมผัส
กับรากสายดินนั้น
ระบบต่อลงดิน (Earthing System) มีหน้าที่สาคัญในการป้ องกันความเสี ยหายจากสาเหตุ
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้ าผ่า ระบบต่อลงดินจะทาหน้าที่ถ่ายเทกระแสไฟฟ้ า
ให้หมดก่อนที่จะทาอันตรายแก่มนุษย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ความต้านทานของการต่อลงดิน (Grounding Resistance) ประกอบด้วยความต้านทานของ
ส่ วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ความต้านทานของโลหะที่เป็ นรากสายดินและรอยต่อระหว่างโลหะต่าง ๆ
2. ความต้านทานสัมผัสระหว่างรากสายดินกับดินที่อยูร่ อบ ๆ
3. ความต้านทานของเนื้อดินรอบ ๆ รากสายดินซึ่งเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุด

2.6 วัตถุประสงค์ ของการต่ อลงดิน [3][4]
การต่อลงดิน หมายถึง การนาตัวนาในวงจรบางส่ วนต่อลงดินที่พ้ืนโลกหรื อต่อเข้ากับจุด
ต่อลงดินซึ่งทาเพื่อใช้อา้ งอิงเป็ นจุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้ า
วัตถุประสงค์ของการต่อลงดิ นในระบบใดๆมักเป็ นไปตามข้อใดข้อหนึ่ งหรื อหลายข้อ
ต่อไปนี้และไม่วา่ การต่อลงดินจะทาเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามก็จะต้องมีความปลอดภัยเป็ นพื้นฐาน
สาคัญเสมอ
1. เพื่อความปลอดภัย
2. เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันทางานเมื่อเกิดการลัดวงจรดิน
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3. เพื่อให้มีคุณภาพไฟฟ้ า
4. เพื่อให้เกิดความประหยัด

2.7 แท่ งหลักดิน [2][4]
แท่งหลักดินต้องทาด้วยวัสดุที่ทนต่อการผุกร่ อนและไม่เป็ นสนิ ม เช่น แท่งทองแดง แท่ง
เหล็กชุบหรื อหุ ม้ ด้วยทองแดงโดยต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร (5/8 นิ้ว) และยาวไม่
น้อยกว่า 2.40 เมตร ถ้าเป็ นเหล็กหุ ้มด้วยทองแดงต้องมีความหนาของทองแดงไม่ต่ากว่า 0.25
มิลลิเมตร และต้องหุม้ อย่างแนบสนิทไม่หลุดออกจากกัน และไม่มีปลายเหล็กโผล่ออกมาสัมผัสกับ
เนื้อดิน เพื่อไม่ให้เหล็กเป็ นสนิม และต้องไม่มีการเจาะรู เพื่อยึดทองแดงกับเหล็กให้ติดกัน มิฉะนั้น
แท่งเหล็กจะเป็ นสนิมตามรู ที่เจาะนั้นห้ามใช้อะลูมิเนียมหรื อโลหะผสมของอะลูมิเนียมเป็ นหลักดิน
หลักดินที่ดีควรผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL-467 การต่อสายดินเข้ากับหลักดินนั้น อุปกรณ์
ต่อหลักดิน และสายต่อหลักดิน ควรใช้วสั ดุชนิดเดียวกันเพื่อไม่ให้มีปัญหาการกัดกร่ อน เช่นหลัก
ดินทองแดงต่อกับสายต่อหลักดินทาด้วยทองแดง ควรใช้วิธีเชื่ อมต่อด้วยผงทองแดงโดยเผาให้
หลอมละลาย (ต้องเทผงชนวนให้อยูผ่ วิ บนและจุดด้วยปื นจุดชนวนเท่านั้น) ถ้าใช้วิธียดึ ด้วยแรงกลก็
ต้องใช้หัวต่อที่มีส่วนผสมของทองแดง และต้องมีความมัน่ คงแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่ อนได้
เป็ นอย่างดี (มีการทดสอบตามมาตรฐาน) หลักดินที่ดีเมื่อตอกลงดินแล้วต้องมีความต้านทานการต่อ
ลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม ตามมาตรฐานของการไฟฟ้ านครหลวง
เนื้อดินบริ เวณที่ตอกหลักดินที่ดีควรเป็ นดินแท้ ๆ และต้องไม่ถูกกั้นหรื อล้อมรอบด้วยหิ น,
กรวด, ทราย หรื อแผ่นคอนกรี ต เพราะเป็ นอุปสรรคต่อการแพร่ กระจายของประจุไฟฟ้ าลงสู่ ดิน ทา
ให้ความต้านทานการต่อลงดินมีค่าสู งเกินกว่ามาตรฐาน (ในกรณี ที่ใช้หลักดินตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้ านครหลวงและสภาพพื้นที่และเนื้อดินไม่มีอุปสรรคในดินแล้ว ความต้านทานการต่อลงดินใน
เขตบริ การของการไฟฟ้ านครหลวงจะไม่เกิน 5 โอห์มเสมอ ห้ามใช้ตะปูคอนกรี ตตอกเข้าไปในผนัง
หรื อพื้นคอนกรี ต เพราะตะปูคอนกรี ตไม่สามารถทาหน้าที่แทนหลักดิน เพื่อการต่อลงดินได้
ตาแหน่งของหลักดินควรอยูใ่ กล้จากตูเ้ มนสวิตซ์ ห้ามแช่หลักดินในน้ าเพราะเมื่อมีไฟรั่วจะ
แพร่ กระจายไปกับน้ าและเกิดอันตรายกับผูท้ ี่อยูใ่ นน้ า ถ้าจาเป็ นต้องตอกหลักดินในน้ าต้องตอกให้
มิดดิน ขนาดของสายต่อหลักดินจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดสายเมน และต้องไม่เล็กกว่า 10 ตารางมิลลิเมตร
โดยควรมีท่อหรื อฉนวนหุ ม้ อยูด่ ว้ ย การตอกหลักดินควรตอกให้ลึกที่สุดถ้าเป็ นหัวต่อหลักดินชนิ ด
ยึดด้วยแรงกลควรให้หัวต่อโผล่พน้ ดิน หรื อระดับน้ าท่วมเพื่อหลีกเลี่ยงการผุกร่ อน หัวต่อชนิ ด
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หลอมละลายสามารถตอกให้จมดินได้แต่ตอ้ งใช้สายต่อเส้นใหญ่ และหุม้ ฉนวนมิดชิดเพื่อไม่ให้สาย
ผุกร่ อน

ภาพที่ 2.1 แท่งหลักดิน
แท่งหลักดินเป็ นแท่งโลหะยาวหรื อท่อที่วางแนวตั้งในดิน เพื่อให้ผา่ นชั้นดินที่ลึก เนื่องจาก
ความชื้นจะสูงในชั้นดินที่ลึก แท่งหลักดินจะสัมผัสกับชั้นดินที่ลึกทาให้ความต้านทานจาเพาะของ
ดินต่าลง และเป็ นรากสายดินที่ตอ้ งการพื้นที่การติดตั้งน้อย ดังนั้นแท่งหลักดินจะได้รับการแนะนา
ให้ใช้ในพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่นหรื อผิวดินปกคลุมด้วยแอลฟัสท์ (Asphalt) หรื อคอนกรี ต
แท่งหลักดินมีใช้ในระบบจาหน่ายไฟฟ้ าแรงต่า ระบบโทรศัพท์ ส่ วนสถานีไฟฟ้ าย่อยแรงสูงหรื อ
ระบบสื่ อสาร ใช้แท่งหลักดินหลายแท่งวางห่างกันอย่างเหมาะสมและต่อขนานกัน สาหรับระบบ
ต่อลงดินที่ยงุ่ ยากขึ้นไปอาจใช้ท้ งั แท่งหลักดินและสายตัวนาในแนวระดับร่ วมกัน

2.8 ความต้ านทานจาเพาะของดิน [3][4]
การออกแบบระบบต่อลงดิน สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งนามาใช้ในการคานวณ คือ ค่าความต้านทาน
จาเพาะของดิน ด้วยสภาพพื้นฐานของปริ มาตรดินขนาดใหญ่เกิดขึ้นจากปริ มาตรดินขนาดเล็กมาต่อ
รวมกัน การกาหนดความหมายของความต้านทานจาเพาะของดินในรู ปความต้านทานไฟฟ้ าของ
วัสดุจะมีลกั ษณะเป็ นปริ มาตรแบบลูกบาศก์ที่มีเนื้อดินสม่าเสมอ
คุณลักษณะทางไฟฟ้ าของดิน แสดงลักษณะพิเศษด้วยความต้านทานจาเพาะ (Resistivity)
ของดิน ค่าความต้านทานจาเพาะของดินวัดได้โดยวัดคร่ อมผิวหน้าด้านตรงกันข้ามของดินที่มีขนาด
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1 ลูกบาศก์หน่วย ความต้านทานของดินจะเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับความต้านทานจาเพาะและความ
ยาวของลูกบาศก์ และเป็ นปฏิภาคผกผันกับพื้นที่ของลูกบาศก์

ภาพที่ 2.2 ค่าความต้านทานจาเพาะของดินโดยวัดคร่ อมผิวหน้าด้านตรงกันข้ามของดิน
ค่าความต้านทานจาเพาะของดินมีหน่วยการวัดเป็ น โอห์ม-เมตร , โอห์ม-เซนติเมตร หรื อ
โอห์ม-นิ้ว เมื่อพิจารณาในหน่วยเมตร ความต้านทานจาเพาะของดิน หมายถึง ความต้านทานที่วดั ได้
จากด้านตรงกันข้ามของลูกบาศก์ของดินที่มีแต่ละด้านยาวหนึ่งเมตร เนื่องจากรู ปทรงแบบลูกบาศก์
ทาให้ L / A  1 ดังนั้นความหมายของความต้านทานดินจะเทียบเท่ากับความต้านทานจาเพาะดิน
R   (Ohm = Ohm-m) มีหน่ วยเป็ นโอห์ม-เมตร ต่างกันที่ผลของความต้านทานจาเพาะได้จาก
พื้นฐานบนสภาพปริ มาตร (Volume) พิจารณาด้วยรู ปทรงลูกบาศก์ ขณะที่สภาพความต้านทาน
(Resistance) ที่มีในตัวต้านทาน (Resistor) นั้น พิจารณาในรู ปความยาวต่อพื้นที่
การหาค่าความต้านทานจาเพาะของดิ นเป็ นงานที่ ยาก ด้วยเหตุผลหลักคือพื้นดิ นมี
โครงสร้างไม่เป็ นเนื้ อเดียวและความต้านทานจาเพาะของดินแต่ละชนิ ดมีค่าแปรเปลี่ยนอย่างกว้าง
โครงสร้างดินอาจจะเป็ นดินชั้นเดียว (Single-Layer) ที่มีค่าความต้านทานจาเพาะสม่าเสมอ หรื อ
อาจจะมีค่าต่างกันเป็ นชั้นๆ เรี ยกว่า เป็ นดินหลายชั้น (Multi-Layer) แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิ
การกาหนดโครงสร้างของดินเป็ นชั้นเดียวนั้น เพื่อให้การคานวณง่ายแต่อาจจะทาให้การออกแบบ
ผิดพลาดได้ ดังนั้นเพื่อให้การคานวณถูกต้องยิ่งขึ้นอาจกาหนดให้ดินเป็ นดินสองชั้น จึงต้องมีการ
ประเมินค่าพารามิเตอร์ ท้ งั สามของดินที่เป็ นดินสองชั้นซึ่ งประกอบด้วยค่าความต้านทานจาเพาะ
ของดินชั้นบน ชั้นล่าง และความลึกของดินชั้นบน
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2.8.1 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความต้ านทานจาเพาะของดิน
ดินที่พบอาจจะมีดินชนิดต่าง ๆ ปนกันอยู่ ประกอบไปด้วย ดิน อิฐ ทราย กรวดหรื อหิ น
การถมหรื อฝังด้วยวัตถุที่เป็ นตัวนาไฟฟ้ าบางชนิดลงไปในดินจะทาให้ดินมีค่าความต้านทานจาเพาะ
ที่แตกต่างกันมากอาจอยูร่ ะหว่าง 2 ถึง 30,000 โอห์ม-เมตร นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงค่าความ
ต้านทานจาเพาะของดินมีปัจจัยหลาย ๆ ปั จจัย เช่น ค่าความต้านทานจาเพาะของดินจะเป็ นไปทาง
ลดลง เมื่ออุณหภูมิ ความชื้นหรื อปริ มาณเกลือที่มีอยูใ่ นดินมีค่าเพิม่ ขึ้น
ความต้านทานจาเพาะของดินมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ชนิดของเนื้อดิน ขนาดของเม็ดดิน
2. ความอัดแน่นของเนื้อดิน
3. ปริ มาณความชื้นในดิน
4. อุณหภูมิของดิน
5. ส่ วนประกอบของแร่ ธาตุในดิน
6. ชนิดของแท่งหลักดิน และรู ปแบบของการปักแท่งหลักดิน
ความต้านทานจาเพาะของดินไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามชนิดของดินเท่านั้นแต่เปลี่ยนแปลงกับ
อุณหภูมิ ความชื้น ปริ มาณเกลือและความอัดแน่นด้วย ค่าความต้านทานจาเพาะของดินเปลี่ยนแปลง
จาก 0.01 ถึง 1 โอห์ม-เมตร สาหรับน้ าทะเลและถึง 109 โอห์ม-เมตร สาหรับหิ นทราย ความ
ต้านทานจาเพาะของดินเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ เมื่ออุณหภูมิลดลงจาก 25 องศาเซลเซี ยส ถึง 0 องศา
เซลเซียส ที่อุณหภูมิต่ากว่า 0 องศาเซลเซียส ค่าความต้านทานจาเพาะของดินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ในดินที่เป็ นน้ าแข็ง เช่นชั้นผิวดินในฤดูหนาว ความต้านทานจาเพาะของดินอาจจะสูงอย่างผิดปกติ

2.9 การวัดค่ าความต้ านทานจาเพาะของดิน [3][4]
ความต้านทานจาเพาะของดินไม่สามารถบอกได้ดว้ ยชนิ ดของดินเนื่ องจากความต้านทาน
จาเพาะของดินขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง การหาความต้านทานจาเพาะของดิน โดยพิจารณาจาก
ชนิ ดของดินจะได้ค่าความต้านทานจาเพาะโดยประมาณเท่านั้น จะไม่ทราบความต้านทานจาเพาะ
ของดินที่แน่ นอน การหาความต้านทานจาเพาะของดินที่ถูกต้องได้จากการวัดในแต่ละพื้นที่และ
ควรมีการวัดหลายๆจุดภายในบริ เวณที่จะติดตั้งระบบต่อลงดิน และควรวัดในแต่ละฤดูกาลด้วย
โดยทัว่ ไปดินมักมีสภาพเป็ นดินหลายชั้นและดินแต่ละชั้นมีความต้านทานจาเพาะต่างกัน
ลักษณะของดินทั้งทางด้านข้างและด้านลึกอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โดยทัว่ ไปการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้จะน้อย
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การวัดความต้านทานจาเพาะของดินจะต้องหาให้ได้ว่า ความต้านทานจาเพาะของดินมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความลึกหรื อไม่ ถ้าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานจาเพาะของดินมีมาก จานวนจุด
ที่วดั ต้องมากขึ้น ถ้าความต้านทานจาเพาะของดินเปลี่ยนแปลงตามความลึก จะต้องเพิ่มระยะห่ าง
ของหลักทดสอบ เพื่อหาความต้านทานจาเพาะของดินที่ลึกลงไป เพราะถ้าเพิ่มระยะห่ างของหลัก
ทดสอบมากขึ้นกระแสจากเครื่ องวัดที่ไหลลงไปในดินจะลึกมากขึ้นและลงไปในดินชั้นล่าง ๆ
เทคนิ คการวัดความต้านทานจาเพาะของดินเป็ นสิ่ งที่สาคัญ แต่การแปลความหมายของ
ข้อมูลที่วดั ได้มีความสาคัญมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อดินมีความต้านทานจาเพาะไม่สม่าเสมอ ความ
ซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุจากความไม่สม่าเสมอของดินและมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ความต้านทาน
จาเพาะของดินคงที่เมื่อความลึกเพิ่มขึ้น การวัดความต้านทานจาเพาะของดินส่ วนใหญ่จะแสดง
ความต้านทานจาเพาะ  เป็ นฟังก์ชนั ของความลึก Z ดังสมการที่ (2.1)
   (Z )

โดยที่



Z

คือ ความต้านทานจาเพาะของดิน (โอห์ม-เมตร)
คือ ฟังก์ชนั
คือ ความลึกของดิน (เมตร)

2.10 วิธีการวัดความต้ านทานจาเพาะของดิน [3][4]
การวัดค่าความต้านทานดิน แบ่งได้ 7 วิธี คือ
วิธีการวัดแบบสองจุด (Two Point Method)
วิธีการวัดแบบสามจุด (Three Point Method)
วิธีการวัดแบบสี่ จุด (Four Point Method)
วิธีการวัดแบบอัตราส่ วน (Ratio Method)
วิธีการวัดแบบสัมผัสศักย์ไฟฟ้ า (Touch Potential Measurements)
วิธีการวัดการตกคร่ อมของศักย์ไฟฟ้ า (Fall of Potential Method)
วิธีการวัดแบบคล้องแคลมป์ (Clamp-On Method)

(2.1)

16
วิธีการวัดแบบสองจุด (Two Point Method)
วิธีน้ ี เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่ง่ายและรวดเร็ วกว่าสาหรับวัดความต้านทานของแท่งกราวด์ที่
แน่ใจว่าดีเยีย่ มอยูแ่ ล้ว ในพื้นที่แออัดซึ่งยากจะปั กแท่งอิเล็กโทรดเพิ่ม วิธีวดั แบบ 2 จุดจะเหมาะสม
กว่าวิธีอื่นเพราะง่ายและได้ผลลัพธ์เป็ นค่าโดยประมาณ การวัดให้ต่อดังภาพที่ 2.3 ผลการวัดจะเป็ น
ค่าความต้านทานของกราวด์ 2 แท่งอนุ กรมกัน คือกราวด์แท่งที่ต่อกับเครื่ องวัดและกราวด์ของ
ระบบไฟฟ้ าที่อยูใ่ กล้กนั หากกราวด์ที่อยูใ่ กล้ (ที่เราไม่ตอ้ งการจะวัด) มีค่าใกล้ศูนย์มากเท่าไร ผล
ของการวัดก็จะเป็ นค่าของกราวด์แท่งที่เราต้องการวัดมากเท่านั้นหรื อพูดอีกนัยหนึ่งคือ ค่าผลการวัด
จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อกราวด์ที่อยูก่ บั แท่งที่จะวัดต้องน้อยมากๆ จนไม่ตอ้ งนามาคิด หรื อไม่มีกราวด์อื่น
อยูใ่ กล้เลยจะดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามผลการวัดวิธีน้ ีก็แม่นยาน้อยกว่าวิธีวดั 3 จุด (62%) และไม่
สามารถใช้วิธีน้ ี เป็ นมาตรฐานได้ เพียงแต่อนุ โลมให้ใช้กบั พื้นที่ที่ไม่สามารถวัดได้ดว้ ยวิธี 3 จุด
เท่านั้น

ภาพที่ 2.3 วิธีการวัดแบบสองจุด
กระบวนการทางาน คือเมื่อมีกระแสทดสอบไหลออกมาจากเครื่ องมือวัดไปยังแท่งกราวด์
ที่ตอ้ งการวัด ( E ) แล้วไหลลงสู่ ดิน วิ่งผ่านความต้านทานดิน วิ่งผ่านจุด Common Earth (จุดศูนย์
ของดิน) แล้ววิ่งไปยังแท่งทดสอบอีกแท่งหนึ่ง จนกระทัง่ กลับมาครบวงจรที่แหล่งจ่าย ดังภาพที่ 2.4
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ภาพที่ 2.4 กระบวนการทางานของวิธีการวัดแบบสองจุด
วิธีการวัดแบบสี่ จุด (Four Point Method)
วิธีที่แม่นยาที่สุดในการปฏิบตั ิในการวัดความต้านทานดินเฉพาะเฉลี่ยของปริ มาตรที่ใหญ่
ของดินที่ไม่ถกู รบกวนคือวิธีสี่จุด หลักดินที่เล็กฝังดินในรู ขนาดเล็ก 4 รู ในดิน ทั้งหมดมีความลึก b
และระยะห่างในแนวตรงห่างช่วงละ a ผ่านกระแสทดสอบระหว่างสองหลักดินด้านนอกและวัด
ศักย์ไฟฟ้ าตกคร่ อม ระหว่างสองหลักดินด้านในด้วยโวลต์มิเตอร์แบบอิมพีแดนซ์สูงดังนั้นค่า
ศักย์ไฟฟ้ าที่ได้จะอ่านค่าความต้านทานดิน R เป็ นโอห์ม
มีการใช้วิธีสี่จุด 2 วิธีที่ต่างกันคือ
1. การจัดแบบระยะเท่ ากันหรือแบบเวนเนอร์
โดยเครื่ องมือวัดค่าความต้านทานกราวด์ที่สามารถวัดค่าความต้านทานดินได้ จะมีข้ วั ต่อ
เพื่อวัดอยู่ 4 ขั้วด้วยกันได้แก่ C1 , P1 , P2 , C2 ( ขั้ว C คือ Current Electrode และ ขั้ว P คือ Potential
Electrode ) กระบวนการทางานของเครื่ องมือวัดค่าความต้านทานกราวด์ ดังภาพที่ 2.5 เมื่อเรา
ดาเนินการวัดค่าความต้านทานดินกระแสไฟฟ้ า AC ( ความถี่ 128 Hz หรื ออื่นๆ) จะถูกจ่ายออกมา
ทางขั้ว C1 ลงสู่ดินที่เราต้องการวัด กระแสไฟฟ้ า AC จะไหลผ่านดินลงสู่ หลักทดสอบที่ข้ วั C2 และ
จะครบวงจรที่แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ า AC ในตัวเครื่ องมือวัด ค่ากระแสไฟฟ้ า AC ที่ไหลผ่านดินจะ
ถูกตรวจวัดด้วย Ammeter ที่อยูใ่ นตัวเครื่ องมือวัดค่าความต้านทานกราวด์ กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่าน
ดินจะก่อให้เกิดศักย์ไฟฟ้ า ( Potential ) ขึ้นมาค่าหนึ่ งที่ดิน เครื่ องมือวัดจะทาการตรวจวัดค่า
ศักย์ไฟฟ้ าตกคร่ อมดินผ่านทางขั้ว P1 และ P2 สุ ดท้ายเครื่ องมือวัดค่าความต้านทานกราวด์กจ็ ะนาค่า
กระแสไฟฟ้ า AC และค่าศักย์ไฟฟ้ าตกคร่ อมที่ตรวจวัดได้มาคานวณตามกฎของโอห์ม เพื่อแสดงผล
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ค่าความต้านทานออกมา ซึ่งค่าความต้านทานที่เครื่ องมือวัดแสดงให้เราทราบนั้นมิได้หมายความว่า
เป็ นค่าความต้านทานจาเพาะของดินแต่อย่างใด แต่หมายถึงค่าความต้านทานเฉลี่ยของเนื้อดิน

ภาพที่ 2.5 วิธีการวัดแบบสี่ จุด
ขั้นตอนการวัดค่าความต้านทานจาเพาะของดิน
1) ดาเนินการต่อสายทดสอบเข้าระหว่างหลักทดสอบกับขั้ว ( C1 , P1 , P2 , C2 ) ของ
เครื่ องมือวัดโดยมีแนวการวัดเป็ นเส้นตรง ดังภาพที่ 2.6 ข้อปฏิบตั ิสาคัญในการปั กหลักทดสอบทั้ง
4 หลัก โดยระยะห่ างระหว่างหลักทดสอบจะกาหนดแทนด้วย ( a ) ส่ วนตัวแปร ( b ) จะแทนความ
ลึกของหลักทดสอบ ซึ่งระยะระหว่างหลักทดสอบ ( a ) จะต้องมีค่ามากกว่า 20 เท่าของความลึกของ
หลักทดสอบที่ปักลงไปในดิน a  20b
2) กดปุ่ มทดสอบเครื่ องมือวัดจะแสดงผลค่าความต้านทานเฉลี่ยออกมาให้ทราบ
3) นาค่าความต้านทานเฉลี่ยที่แสดงผลมาแทนลงในสมการ   2aR
เมื่อ R หมายถึง ค่าความต้านทานเฉลี่ย a หมายถึง ระยะห่างระหว่างหลักทดสอบ เพื่อคานวณหาค่า
ความต้านทานจาเพาะของดิน หรื อ 
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ก. การวัดแบบเวนเนอร์

ข. วงจรสมมูลแบบเวนเนอร์

ภาพที่ 2.6 การจัดแบบระยะเท่ากันหรื อแบบเวนเนอร์
ข้ อดีของการวางหลักขั้วไฟฟ้าแบบเวนเนอร์
- สามารถสารวจได้ลึกกว่าวิธีการอื่นๆโดยใช้แรงดันกระแสไฟฟ้ าที่เท่ากัน เนื่ องจากทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความลึกของการตรวจวัด คู่ของขั้ววัดความต่างศักย์ไฟฟ้ าจะขยายตัว
ออกไปพร้อมกับคู่ของขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้ ากระแส ด้วยระยะการขยายตัวที่เท่าๆกันเสมอ
- ความผิดพลาดจากตาแหน่งการปักหลักขั้วไฟฟ้ าในสนามจะมีนอ้ ยมาก เนื่องจากทุกครั้งที่
มีการเปลี่ ยนแปลงระดับความลึ กของการตรวจวัด หลักขั้วไฟฟ้ าทั้ง 4 หลัก จะขยายตัวออกไป
พร้อมๆกัน ด้วยระยะการขยายตัวที่เท่าๆ กันเสมอ
- สามารถตรวจวัดสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรณี วิทยาใต้ผิ วดิ นในแนวดิ่ งได้ดี นั่นคือ
เหมาะสาหรับการหาชั้นหิ นวางตัวแนวราบ (Horizontal Structure)
- อัตราส่ วนของสัญญาณ (Signal) ของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ าที่วดั ได้ต่อสิ่ งรบกวน (Noise)
ค่าอื่นๆ ที่มีผลต่อสัญญาณ หรื อ Signal To Noise Ratio (S/N) สู งมากกว่ารู ปแบบอื่นๆ (S/N สู ง
ที่สุด)
ข้ อเสี ยของการวางหลักขั้วไฟฟ้าแบบเวนเนอร์
- ไม่เหมาะในการตรวจหาโครงสร้างทางธรณี วิทยาแนวดิ่ง เช่น โพรง พนัง (Dike) หรื อ
แหล่งสะสมตัวของแร่ (Ore)
2. การจัดแบบระยะไม่ เท่ ากันหรือแบบชลัมเบอร์ เจอร์ พาล์มเมอร์
วิธีการวัดแบบชลัมเบอร์ เจอร์ คือการลดขนาดของศักย์อย่างรวดเร็ วระยะห่ างสองหลักดิน
ในเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้นเทียบกับค่าใหญ่บ่อยครั้ง เครื่ องมือวัดในทางการค้าไม่พอเพียงต้องการวัดค่า
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ของศักย์ไฟฟ้ าที่ต่าดังกล่าว เพื่อจะให้สามารถวัดความต้านทานเฉพาะที่มีระยะห่ างกันมากระยะ
ระหว่างหลักดินกระแสการจัดแสดง ดังภาพที่ 2.7 สามารถใช้ได้อย่างได้ผลหลักทดสอบของศักย์
นามาใกล้กบั หลักทดสอบของกระแสซึ่งค่าของศักย์ที่วดั จะเพิ่มขึ้น
สูตรที่ใช้ในกรณี น้ ีสามารถพิจารณาได้โดยง่าย ถ้าความลึกของหลักดินที่ฝัง b มีค่าน้อยเมื่อ
เทียบกับระยะห่าง d และ c ดัง่ นั้นความต้านทานเฉพาะดินที่วดั ได้สามารถคานวณได้ดงั นี้


ก. การวัดแบบชลัมเบอร์เจอร์พาล์มเมอร์

c(c  d ) R
d

(2.2)

ข. วงจรสมมูลแบบชลัมเบอร์เบอร์เจอร์พาล์มเมอร์

ภาพที่ 2.7 การจัดแบบระยะไม่เท่ากันหรื อแบบชลัมเบอร์เจอร์พาล์มเมอร์
วิธีการวัดแบบสั มผัสศักย์ ไฟฟ้า (Touch Potential Measurements)
สาหรับการวัดค่ากราวด์แบบ Touch Potential เป็ นการวัดค่ากราวด์ที่ตวั โครงสร้าง เพื่อให้
มัน่ ใจว่าจะไม่ทาให้เกิดอันตรายต่อบุคลากร หรื ออุปกรณ์ที่มาสัมผัส
ใบบางกรณี ความปลอดภัยทางไฟฟ้ าสามารถหาได้จากความคิดที่ต่างกัน Step Voltage ที่มี
ความกว้างทางสถานี ไฟฟ้ าแรงสู งขนาดใหญ่ ดังนั้นระบบกราวด์แบบกริ ด ได้ถูกออกแบบเพื่อ
อานวยความสะดวกสิ่ งเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่า Step Voltage ที่เกิดจากการเหนี่ยวนาทางไฟฟ้ า ยังคง
มีค่าต่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคลากรและอุปกรณ์
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ภาพที่ 2.8 การเปรี ยบเทียบวงจรสมมูล
Touch Potential หมายถึง ความแตกต่างระหว่างศักย์ทางไฟฟ้ ากับร่ างกายของบุคลากรเมื่อ
ไปสัมผัสโครงสร้ างก่ อให้เ กิ ด การหมุ นเวีย นทางไฟฟ้ า ทาให้ก ระแสไหลผ่านหัว ใจซึ่ งจะเป็ น
อันตรายต่อชีวิต เพื่อป้ องกันบุคลากรที่เข้ามาสัมผัสกับโครงสร้าง ศักยภาพควรมีค่าเข้าใกล้ 0
Step Potential หมายถึง ความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้ ากับขาของบุคลากรเมื่อเข้าไกล
โครงสร้างที่เกิดความผิดพลาดหรื อการชักนาของกระแส โดยกระแสจะวิ่งผ่านขาทาให้เกิดอันตราย
ได้ ดัง นั้น การป้ องกัน บุ ค ลากรที่ จ ะเข้า มาใกล้บ ริ เ วณโครงสร้ า ง ควรจะมี ค่ า เป็ น 0 เพื่ อ ความ
ปลอดภัยของบุคลากร
การวัดแบบ Touch Potential Measurements จะมีความคล้ายกันกับการวัดแบบ Three Point
Methodโดยในการวัดทั้งสองนี้จาเป็ นจะต้องมีหมุดโลหะตัวนา แต่ระยะห่ างของหมุดตัวนาที่ใช้ใน
การวัดของ Touch Potential Measurements จะต่างกับระยะห่างหมุดตัวนาของ Three Point Method
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ภาพที่ 2.9 วิธีการวัดแบบสัมผัสศักย์ไฟฟ้ า
จากภาพที่ 2.9 เพื่อการทดสอบค่าศักย์ไฟฟ้ าในการสัมผัส เชื่อมต่อสาย C1, P1ของ Earth
Tester เข้ากับโครงสร้าง ต่อมาปักหมุดโลหะตัวนา1จุดให้ห่างจากโครงสร้าง 1 เมตรเชื่อมต่อเข้ากับ
P2 ของ Earth Tester และปักหมุดโลหะตัวนาอีก1จุดซึ่งให้ห่างจากจุด P2 ระยะ 1 ซึ่งให้เป็ นเส้นตรง
ระหว่าง P2 ,C2 และโครงสร้าง จากนั้นทาการเปิ ดเครื่ องและสังเกตการณ์แสดงผล จากการ Test จะ
เห็นได้ว่ามีลกั ษณะคล้ายกับ Three Point Method โดยให้มองโครงสร้างเป็ น แท่งกราวด์ 1 แท่ง ใน
การทดสอบ และจุด P2,C2 เป็ นแท่งโลหะตัวนา ซึ่ งจุด P2 จะแตกต่างการวัดแบบ Three Point
Method

23
วิธีการวัดแบบอัตราส่ วน (Ratio Method)

ภาพที่ 2.10 วิธีการวัดแบบอัตราส่ วน
วิธีน้ ี จะใช้หลักการของ Wheat Stone Bridge ในการวัดค่าความต้านทานของแท่งกราวด์
จากรู ปที่ 2.10 จะเห็นได้ว่า Ra และ Rb เป็ นค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นในการทดสอบของเครื่ อง
Earth Tester ส่ วน R x เป็ นแท่งกราวด์ที่ตอ้ งการทดสอบ และ R y กับ R z เป็ นแท่งหมุดโลหะ
ตัวนาที่ใช้ในการทดสอบ โดยทั้ง R x , R y และ R z ได้ปักลงดิน โดยในดินลึกลงไปจะมีมวลดิน
อย่างมหาศาลจะทาให้ค่าความต้านทานดินมีค่าเป็ น 0 โดยสากลจะเรี ยกว่า Common Earth หรื อจุด
ศูนย์ดิน หลังจากทาการปั กหมุดโลหะตัวนา R y และ R z แล้วให้นาสาย P1,C1 เชื่อต่อไปยัง Rx ที่
เป็ นแท่งกราวด์ในการทดสอบ และ P2 เชื่อต่อไปที่ R y ส่ วน C2 เชื่อมเข้ากับ R z โดยหลักการแล้ว
เราจะรู ้ค่า R เราต้องรู ้ V และ I ก่อนโดยอุปกรณ์ Earth Tester จะปล่อยกระแสออกจาก C1 ผ่าน
เข้าไปยังแท่งกราวด์ R x ลงไปยังจุดศูนย์ของดิน และไหลไปยัง C2 เพื่อกลับไปยังแหล่งกาเนิดคือ
ตัว Earth Tester ซึ่งแน่นอนถ้ามีกระแสไหลผ่านค่าความต้านทานย่อมเกิดแรงดันตกคร่ อม ซึ่งจะใช้
หลักการของ Bridge Balance เพื่อหาค่าความต้านทาน โดยคานวณจากกระแสทดสอบที่จ่ายออกไป
และแรงดันอ้างอิงที่ได้จากจุด P2
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ภาพที่ 2.11 การต่อความต้านทานแบบวิทสโตนบริ ดจ์
จากภาพที่ 2.10 มาเขียนใหม่เป็ นวงจรเป็ น Wheat Stone Bridge ดังภาพที่ 2.11 ดังนั้นไม่มี
กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านความต้านทาน R5 จึงได้นาคุณสมบัติของ Bridge Balance นี้มาใช้ในการ
คานวณหาค่าความต้านทานของแท่งกราวด์
จากกฎของโอห์ม V  IR
จะได้
V

ax

 V a  V x  I 1 R1

V

ay

 V a V y  V ay

V

xy

 V x V y 

V

a

IR

5

(2.3)
(2.4)

0

ดังนั้น สมการ ( 2.3 ) = ( 2.4 )
 V x  V a V

I R
a

1



y

(2.5)

IR

4

และ…
I R
1

2



I R
2

3

(2.6)
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สมการ ( 2.5 ) / ( 2.6 ) จะได้ดงั สมการที่ (2.7)
I R
1

3



RR
2

4

(2.7)

แสดงว่าวงจรไฟฟ้ าที่จดั ต่อเป็ น Wheatstone Bridge เมื่อผลคูณของความต้านทานที่อยูต่ รง
ข้ามมีค่าเท่ากัน จึงเขียนวงจรไฟฟ้ าใหม่ได้ดงั รู ป

ภาพที่ 2.12 วงจรวิทสโตนบริ ดจ์ที่ดดั แปลงใหม่
จะเห็นว่า ศักย์ไฟฟ้ าที่จุด x เท่ากับศักย์ไฟฟ้ าที่จุด y แน่นอน ดังนั้นถ้ามีความต้านทาน
หรื อแอมมิเตอร์ หรื อลวดตัวนา มาโยงระหว่าง x กับ y ย่อมไม่มีความหมาย คือเอาออกได้เลย
โดยไม่มีผลเปลี่ยนแปลง เรี ยกลักษณะนี้วา่ Wheatstone Bridge
วิธีการวัดแบบสามจุด (Three Point Method)
คือการทดสอบความต้านทานดินที่ทาการวัดหลายครั้ง แต่ละครั้งของการวัดความลึกของ
หลักดิ นที่ตอ้ งการวัดฝั งดิ นเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มตามที่ที่กาหนดให้ จุดประสงค์ของการนี้ คือเพิ่ม
กระแสทดสอบให้ ม ากขึ้ น โดยผ่ า นดิ น ที่ ลึ ก ขึ้ น ค่ า ความต้า นทานดิ น ที่ ว ัด ได้จ ะสะท้อ นการ
แปรเปลี่ยนของความต้านทานเฉพาะที่ลึกที่เพิ่มขึ้น ปกติหลักดินที่ทดสอบจะเป็ นแท่ง แบบแท่งจะ
นิยมมากกว่าหลักดินแบบอื่นเพราะว่ามีขอ้ ดีสองข้อกล่าวคือ
1.ค่าทางทฤษฏีของความต้านทานของแท่งหลักดินง่ายต่อการคานวณด้วยความ
แม่นยาที่พอเพียงดังนั้นผลที่ได้จึงง่ายต่อการตีความ
2.แท่งที่ปักในดินง่ายต่อการปฏิบตั ิ
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วิธีการวัดการตกคร่ อมของศักย์ ไฟฟ้า (Fall of Potential Method)

ภาพที่ 2.13 วิธีการวัดการตกคร่ อมของศักย์ไฟฟ้ า
สาหรับการวัดค่าความต้านทานดิน โดยใช้หลักการ Fall of Potential นั้นอาศัยหลักการ
ของ Bridge Balance ซึ่ งจะมีกระแสตรวจสอบไหลผ่าน เมื่อกระแสไหลผ่านแท่งกราวด์ก็จะเกิด
ศักดิ์ไฟฟ้ าล้อมรอบตัวนา (แท่งกราวด์) ที่เราปล่อยกระแสทดสอบลงไปในดิน ก็จะมีการเหนี่ยวนา
เกิดขึ้นในทุกทิศทาง โดยที่จุด Common หรื อ G แสดงถึงตาแหน่งหรื อจุดที่ตอ้ งการวัดค่าความ
ต้านทานดิน ส่ วนจุด C2 เป็ นจุดที่ใช้วดั ค่ากระแส ส่ วนจุด P2 เป็ นจุดที่ใช้วดั แรงดันไฟฟ้ า ซึ่งจะไม่
มีกระแสไหลเข้าหรื อออกจากหลักทดสอบนี้
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ภาพที่ 2.14 การวางตาแหน่งหลัก P2 และ C2 ที่ไม่เหมาะสม
การวัดค่าความต้านทานดิน ถ้าวางตาแหน่งของหลัก C2 อยูใ่ กล้กบั จุดทดสอบ จะเป็ นผล
ให้อิทธิพลของค่าความต้านทาน เกิดการตัดกัน (Over Lap) ซึ่งทาให้ค่าที่วดั ได้ ไม่มีความน่าเชื่อถือ
(มีค่าต่าเกิ นจริ ง) โดยเราสามารถตรวจเช็คความถูกต้องได้โดยการย้ายหลักทดสอบ P2 ไปที่ P2’
และ P2” แล้วนาผลที่ได้ในการวัดทั้งสามครั้งมาเปรี ยบเทียบกัน หากค่าความต้านทานที่วดั ได้ท้ งั
สามครั้งมีความแตกต่างกันมาก แสดงว่าการวางหลักทดสอบ C2 กับ P2 เป็ นจุดที่ไม่ถูกต้อง

ภาพที่ 2.15 การวางตาแหน่งหลักกับ P1 และ C1 ที่เหมาะสม
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วิธีแก้ไขก็คือ เราจะต้องถอยหลัก C2 , P2 ออกไปอีก โดยให้พิจารณาจากภาพที่ 2.15 จะ
เห็นได้ว่า อิทธิ พลของค่าความต้านทานดินระหว่างจุดทดสอบกับหลัก C2 ไม่มีการตัดกันแล้ว ซึ่ ง
ผลของค่าความต้านทานที่วดั ได้ในตาแหน่ง P2’ P2 P2” ซึ่ งนาผลที่ได้จาการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง
พบว่ามีค่าความต้านทานเท่ากัน หรื อ ใกล้เคียงกันแสดงว่า การวางหลัก P2 และ C2 เป็ นจุดที่ถูกต้อง
สาหรับการวัด ถ้าเราพิจารณาค่าความต้านทานตลอดทั้งระยะ จะพบว่า ทิศทางในการเปลี่ยนแปลง
ของค่าความต้านทาน จะออกมาในลักษณะตัวอักษร S หรื อ S-Curve นัน่ เอง
การวัดค่ าความต้ านทานดินโดยใช้ หลักการ 62%
หลักการ 62% ถือว่าเป็ น Subset ของการวัดค่าความต้านดินโดยอาศัยหลักการ Fall of
Potential หากเราพิจารณาหลักการวัดค่าความต้านทานดินโดยหลักการ Fall of Potential ตามที่
กล่าวมา เราคงไม่ตดั สิ นใจได้ว่าจุด P2 ว่าเหมาะสมนั้นควรมีระยะห่ างจากจุดทดสอบ (G) เท่าไหร่
ซึ่งหลักการวัดค่าความต้านทานดินโดยอาศัยหลักการ 62% จะเข้ามาหาคาตอบนี้
ระบบดินที่ทาการวัดในระบบนี้ เป็ นระบบดินในลักษณะการฝั่งแท่งตัวนา(Deep Ground
หรื อ Rod Ground) โดยการวัดค่าความต้านทานดินตามหลักการ 62% หมายความว่า ระยะห่ าง
ระหว่างจุดทดสอบ (G) มีระยะห่ างกับจุด P2 เท่ากับ 62% ของระยะห่ างระหว่างจุดทดสอบ (G) กับ
จุด C2 และเพื่อความถูกต้องของการวัด เราจะต้องถอยจุด P2 กลับมา 10% (P2’) และเดินหน้า 10%
( P2”) ค่าความต้านทานดินที่วดั ได้ท้ งั สามครั้ง โดยตาแหน่ง P2 ที่ 52% 62%และ72% จะต้องมีค่าที่
เท่ากันหรื อใกล้เคียงกัน
แต่ถา้ หากผลการวัดทั้งสามครั้ง มีค่าที่แตกต่างกันมาก หรื อมีทิศทางที่ค่าความต้านทานจะ
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆนั้น แสดงว่า ณ หลัก P2 ซึ่งเป็ นจุดที่ 62% ไม่ใช่จุดที่เหมาะสมในการวัด ทางแก้ไขคือ
จะต้องเพิ่มระยะให้หลักทดสอบ C2 ยาวออกไปอีก แล้วดาเนินการวัดตามหลักการ 62% อีกครั้ง
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ภาพที่ 2.16 ไดอะแกรมแสดงการวัดโดยอาศัยหลักการ 62 %
วิธีการวัดแบบคล้องแคลมป์ (Clamp on Method)
การวัด วิ ธีน้ ี สามารถวัด ความต้านทานได้โ ดยไม่ ตอ้ งปลดสายกราวด์แ ละวัด ได้ท้ งั การ
เชื่อมต่อลงกราวด์และความต้านทานรวมของระบบ

ภาพที่ 2.17 วงจรอย่างง่ายของระบบกราวด์สายส่ งไฟฟ้ า
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ภาพที่ 2.18 วงจรเสมือนของระบบกราวด์สายส่ งไฟฟ้ า
โดยทัว่ ไป ระบบกราวด์สายส่ งไฟฟ้ าสามารถวาดเป็ นวงจรอย่างง่ายได้ดงั ภาพที่ 2.17 และมี
วงจรเสมือนดังภาพที่ 2.18 เมื่อแรงดัน E ป้ อนเข้าสู่ กราวด์ที่ตอ้ งการวัด R x จะเกิดการเหนี่ยวนา
ทางไฟฟ้ าทาให้มีกระแส ( I ) ไหลในวงจรจึงได้สมการ
/ =
แต่เนื่องจากความต้านทานรวมของ

+ ความต้านทานรวมของ
R1 ….. Rn

มีค่าน้อยกว่า

Rx

…..

มาก

จึงสรุ ปได้ว่า E / I = R x และหากกระแส I ที่วดั ได้มีค่าคงที่ ค่า
ต้านทานกราวด์ของขั้วกราวด์เท่านั้น

ภาพที่ 2.19 วิธีการวัดความต้านทานกราวด์

Rx

จะมีค่าเท่ากับความ
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ให้นากราวด์แคลมป์ หรื อ CT ไปคล้องให้อยูใ่ นทิศทางไฟฟ้ าระหว่าง Neutral ของระบบ
(หรื อสายกราวด์) กับแท่งกราวด์ ต้องแน่ใจว่ากราวด์แคลมป์ หรื อ CT ปิ ดสนิทเมื่อคล้องสายกราวด์
แต่บ่อยครั้งที่การวัดด้วยกราวด์แคลมป์ ได้ผลดีที่สุดเมื่อคล้องที่แท่งกราวด์โดยตรง

ภาพที่ 2.20 การวัดความต้านทานกราวด์เสาไฟฟ้ าแรงสูง
จากภาพที่ 2.20 เป็ นการแสดงฐานเสาข้างหนึ่งยึดติดกับพื้นด้วยคอนกรี ตแล้วโยงลงกราวด์
แท่งที่อยูน่ อกฐาน จุดที่ควรคล้องกราวด์แคลมป์ หรื อ CT สายไฟช่วงที่อยูเ่ หนือจุดเชื่อมต่อต่างๆ
กราวด์ที่อ่านค่าความต้านทานได้สูงมีสาเหตุจากสิ่ งผิดปกติเหล่านี้
1) แท่งกราวด์เสี ย (เป็ นสนิม ผูกร่ อน เป็ นต้น)
2) สายไฟของระบบกราวด์ขาดบางช่วง หรื อ จุดต่อระหว่างสายไฟกับสายไฟขาด

2.11 การสรุปค่ าความต้ านทานจาเพาะของดินทีว่ ดั ได้ [3][4]
การวัดความต้านทานจาเพาะของดินในงานสนาม จาเป็ นต้องวัดหลายจุดในพื้นที่เดียวกัน
และค่าที่ได้อาจมีความแตกต่างกัน รวมถึงอาจแตกต่างกันตามความลึกของแท่งหลักดินด้วย จึงมี
ความลาบากในการสรุ ปค่าความต้านทานจาเพาะของดินว่าควรใช้ค่าเท่าใด
โมเดลดินที่ใช้สาหรับการหาความต้านทานจาเพาะของดินที่ใช้ส่วนใหญ่มีสองแบบ คือ
แบบดินสม่าเสมอ และแบบดินสองชั้น โดยทัว่ ไปมักใช้โมเดลของดินสองชั้นเพราะเป็ นโมเดล
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ประมาณค่าความต้านทานจาเพาะของดินได้ดีที่สุด หรื อบางครั้งอาจใช้โมเดลดินหลายชั้นสาหรับ
กรณี ที่ตอ้ งการรายละเอียดหรื อค่าที่วดั ได้มีความหลากหลายจนไม่สามารถแทนได้ดว้ ยโมเดลดิน
สองชั้น
โมเดลความต้า นทานจ าเพาะของดิ น สม่ า เสมอใช้ไ ด้ก็ ต่ อ เมื่ อ ค่ า ที่ ว ดั ได้แ ต่ ล ะครั้ งไม่
แตกต่างกันมาก ซึ่งโดยทัว่ ไปมักไม่ค่อยพบ ถ้าค่าที่วดั ได้แต่ละครั้งมีความแตกต่างกันมากและยังใช้
ความต้านทานดินสม่าเสมอทาให้เกิดความผิดพลาดมาก
โมเดลดินสองชั้นประกอบด้วยดินชั้นบนที่มีความหนาค่าหนึ่งและมีความต้านทานจาเพาะ
ค่าหนึ่ ง ส่ วนดินชั้นล่างมีความต้านทานจาเพาะอีกค่าหนึ่ ง โมเดลดินสองชั้นสามารถหาได้โดย
พิจารณาจากค่าความต้านทานดิ นและความลึกของแท่งหลักดิ นที่เปลี่ยนแปลงไปสาหรับการวัด
แบบสามจุด หรื อพิจารณาจากความต้านทานดินที่วดั ได้และระยะห่ างระหว่างหลักทดสอบสาหรับ
การวัดแบบสี่ จุด

2.12 อิมพีแดนซ์ ของดินตามเวลาเมื่อสั ญญาณกระแสอิมพัลส์ [2]
ลักษณะคลื่นแรงดันไฟฟ้ าผ่าแสดงไว้ในภาพที่ 2.21 ลักษณะคลื่นแบบนี้ เรี ยกว่าอิมพัลส์
คลื่นอิมพัลส์สามารถกาหนดขนาดโดยบอกเป็ น t1 / t 2 โดย t1 คือเวลาหน้าคลื่นและ t 2 คือเวลาหลัง
คลื่นมีหน่ วยเป็ นไมโครวินาที t 2 ซึ่ งเป็ นเวลาหลังคลื่นนับจากเวลาเริ่ มต้นจนถึงจุดที่แรงดันไฟฟ้ า
ลดลงมาที่ 0.5 p.u.

ภาพที่ 2.21 รู ปคลื่นแรงดันไฟฟ้ าอิมพัลส์ t1/t2 μs
อิมพีแดนซ์ของดิ นเมื่อสัญญาณกระแสเป็ นอิม พัลส์มีค่าไม่คงที่ข้ ึนกับช่ วงขณะสัญญาณ
แรงดันและกระแสในช่วงนั้นว่ามีค่าเท่าใดจากงานวิจยั ที่ได้มีการวัดอิมพีแดนซ์ของดินเมื่อป้ อนด้วย
สัญญาณอิมพัลส์จะได้รูปร่ างคลื่นของแรงดันกระแสและอิมพีแดนซ์เปลี่ยนแปลงตามเวลาและเมื่อ
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ต้องการนาอิมพีแดนซ์ของดินมาคิดก็ให้คิดค่าแรงดันและกระแสสู งสุ ดมาคานวณอิมพีแดนซ์แม้จะ
ไม่ได้เกิดขึ้นเวลาเดียวกันดังแสดงในภาพที่ 2.22

ภาพที่ 2.22 อิมพีแดนซ์ของดินเมื่อสัญญาณแรงดันและกระแสเป็ นอิมพัลส์
สมการอิมพีแดนซ์ของดิน

Z

VMAX
I MAX

(2.8)

ตารางที่ 2.1 การจาลองการต่อลงดินของโครงสร้างเสาแบบต่างๆ
รูปแบบ
A.การต่อลงดินของ
เสาสี่ ตน้
B.การต่อลงดินของ
เสาสองต้น และ
มีการต่อลงดิน
วนรอบนอก

โครงสร้ าง

ขนาด
ระยะจริง
ระยะจาลอง
(เมตร)
(มิลลิเมตร)
a
4
80
S
8 – 10
200
L
0 – 50
0 – 1,000
d
2.5
50
L
0 – 14
0 – 500
L2
7
135
L2 มีค่าเมื่อ L = 0 , ถ้า L = 0 จะได้ L2 = 0
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ตารางที่ 2.1 การจาลองการต่อลงดินของโครงสร้างเสาแบบต่างๆ (ต่อ)
รูปแบบ

ขนาด
ระยะจริง
ระยะจาลอง
(เมตร)
(มิลลิเมตร)

โครงสร้ าง

C.การต่อลงดินของ
เสาสองต้นโดยเดิน
แนวนอนแยกเป็ น
แฉก
D.การต่อลงดินโดย
ใช้ตวั นาติดตั้งใน
แนวนอน
E.การต่อลงดินโดย
ใช้ตวั นาติดตั้งใน
แนวนอน แยก
ออกเป็ นสองแฉก
F.การต่อลงดินโดย
ใช้แท่งตัวนาแนวดิ่ง

ภาพที่ 2.23 ความต้านทานอิมพัลส์
ของดินต่างๆ

a
d
L

1.5
10
5 – 53

30
192
100 – 1,000

L

5 – 100

100 – 1,923

L

5 – 60

100 – 1,150

L

5 – 60

100 – 1,150

Rim  Rac ของโครงสร้างเสาต่างๆ ที่ความต้านทานจาเพาะ

35

2.13 ความต้ านทานดินกับความลึกของการฝังแท่ งหลักดิน [1][4]
ความต้านทานดินที่มีค่าลดลงเมื่อมีการฝังแท่งหลักดินลึกมากขึ้นลงในดินแต่เมื่อฝังลึกลง
ไปถึงจุดหนึ่งความต้านทานดินก็ไม่ลดลงอีกด้วยเหตุน้ ี เองแท่งหลักดินจึงได้มีการทาออกมาให้ยาว
2-3 เมตร พิจารณาภาพที่ 2.24 แสดงความต้านทานกับความลึกของการฝังแท่งหลักดินในดินที่มี
ความต้านทานจาเพาะสม่าเสมอสังเกตเห็นว่ากรณี น้ ี กระแสที่ใช้มีค่าต่ามากดังนั้นความต้านทาน
ดินอิมพัลส์กบั ความต้านทานดินที่ได้จากการวัดจึงมีค่าเกือบเท่ากัน

ภาพที่ 2.24 ความต้านทานดินแปรผกผันกับความลึกที่ฝังดิน จากงานวิจยั ต่างๆ
จากภาพที่ 2.24 ค่าความต้านทานดินเริ่ มมีค่าคงที่เมื่อฝังแท่งหลักดินลึกลงไป 1.5-2 เมตร
นัน่ คือ ปลายของแท่งหลักดินอยูล่ ึกลงไปในพื้นดิน 3-3.5 เมตร (ความยาวแท่งหลักดิน 1.5 เมตร)
ด้วยเหตุน้ ีเองแท่งหลักดินที่ขายจึงมักมีความยาว 3 เมตร

36

2.14 ความต้ านทานดินสาหรับกระแสอิมพัลส์ [2]
2.14.1 ความต้ านทานอิมพัลส์ (Impulse Resistance)
ความต้านทานดินของแท่งหลักดิน (Ground Rod)

ภาพที่ 2.25 กระแสสูงตัวนาแท่งเปลี่ยนเป็ นครึ่ งทรงกลม
ความต้านทานดินของตัวนาแท่งเดียวหรื อหลายแท่งในบริ เวณ L (ความลึกของแท่งตัวนา)
เมื่อกระแสฟ้ าผ่าไหลลงสู่ดิน ( I R ) จะทาให้ความต้านทานดินลดลงต่ากว่าค่าความต้านทานที่วดั ได้
จากกระแสต่า เรื่ องนี้ เป็ นที่ยอมรับกันนานแล้วแต่ไม่มีวิธีที่จะคานวณค่าความต้านทานอิมพัลส์
ทั้งนี้อาจเนื่องจากขาดข้อมูล และยังไม่มีวิธีที่ง่ายกว่าซึ่ง Weck และในคณะทางาน CIGRE ทาการ
วิเคราะห์เรื่ องนี้กรณี กระแสสู ง เช่น กระแสฟ้ าผ่าทาให้เกรเดียนเกินกว่าค่าวิกฤตจะทาให้เกิดเบรก
ดาวน์ในดินคือ กระแสเพิ่มขึ้นเกิดสตรี มเมอร์ การเกิดสตรี มเมอร์ คือจะมีสนามไฟฟ้ าสู งเกิดขึ้น
รอบๆแท่งตัวนาดังภาพที่ 2.25 ความชื้นระเหยไปเกิดอาร์ คในบริ เวณสตรี มเมอร์ และอาร์ คความ
ต้านทานจาเพาะลดลงจากค่าเดิมสภาพนาสู งขึ้นเป็ นตัวนาเสมือนแท่งตัวนาดินขนาดโตขึ้น และดัง
แสดงในภาพที่ 2.26 แสดงถึงครึ่ งทรงกลมที่เกิดจากแท่งตัวนาดินหลายแท่ง
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ภาพที่ 2.26 แสดงถึงครึ่ งทรงกลมที่เกิดจากแท่งตัวนาดินหลาย

ภาพที่ 2.27 กระแสสูงตัวนาแท่งเปลี่ยนเป็ นครึ่ งทรงกลม
จากภาพที่ 2.27 ลักษณะของการเกิ ดจากที่กระแสมากกว่า I g (กระแสแรงดันต่ า) เบรก
ดาวน์ในดินเกิดต่อเนื่ อง และขยายตัวจาก r0 เป็ น r ในวงรัศมี r ความต้านทานจาเพาะเป็ นศูนย์
เพราะดินได้รับได้รับแรงดันเกินกว่าค่าวิกฤตทาให้ดินสู ญเสี ยความเป็ นฉนวนดินจึงกลายเป็ นตัวนา
กระแสสู ง
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ภาพที่ 2.28 ความต้านทานอิมพัลส์ของรากสายดินครึ่ งทรงกลม
= ค่าความต้านทานกระแสต่า
= ค่าความต้านทานกระแสสูง
= ค่ากระแสต่า
= ค่ากระแสสูง

R0

Ri
Ig

IR

จากภาพที่ 2.28 จะเห็นได้ว่าเมื่อมีกระแสต่าค่าความต้านทานดินจะสู ง แต่เมื่อเกิดค่าวิกฤต
ทาให้กระแสสู งเกิ นกว่าค่าความต้านทานดิ นจะทนไหว จึงทาให้เกิ ดการเบรกดาวน์ จะทาให้ค่า
ความต้านทานดินลดลงจนเท่ากับศูนย์
สมการการหาค่าความต้านทานจาเพาะดิน




2l

  Rac 
  4l  
 ln  r   1
 
 

= ค่าความต้านทานจาเพาะดิน (โอห์ม-เมตร)
Rac = ค่าความต้านทานจากเครื่ องมือวัดกระแสสลับ (โอห์ม)
l = ความลึกของแท่งหลักดิน (เมตร)
r = รัศมีของแท่งหลักดิน (เซนติเมตร)


(2.8)
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2.14.2 อิมพีแดนซ์ ทรานเซียนท์ ของระบบกราวนด์
ระบบการต่อลงดิ นจานวนมากได้ออกแบบไว้สาหรั บการทางานในเงื่ อนไขของทราน
เซียนท์โดยทัว่ ไปส่ วนใหญ่เพื่อรับกระแสอิมพัลส์เนื่องจากกระแสฟ้ าผ่า ซึ่งอิมพีแดนซ์ของหลักดิน
ที่ง่ายขึ้นอยูก่ บั ขนาดของกระแสอิมพัลส์ และแปรไปกับเวลาขึ้นอยูก่ บั รู ปร่ างของอิมพัลส์
ความไม่ เ ชิ ง เส้น ของอิ ม พี แ ดนซ์ ดิ น เกิ ด จากการดิ ส ชาร์ จ ในดิ น ในพื้ น ที่ ซ่ ึ ง เกรเดี ย นท์
สนามไฟฟ้ าเกิน 2- 3 กิโลโวลต์ / เซนติเมตร เพราะว่าเกรเดียนท์สนามถึงค่าสู งสุ ดที่หลักดิน การ
ดิสชาร์จทาให้ลดั วงจรบางส่ วนของชั้นดินที่อยูใ่ กล้กบั หลักดิน ดังนั้นทรานเซียนท์อิมพีแดนซ์ของ
ระบบการต่อลงดินสาหรับอิมพัลส์กระแสสู งมีค่าต่ากว่าค่าที่วดั ได้ดว้ ยวิธีสถานะคงที่ทวั่ ไปหรื ออิม
พัลส์ขนาดต่ากว่าซึ่งไม่ทาให้เกิดการดิสชาร์จในดิน
ความเป็ นผลในทางตรงข้ามได้สังเกตว่าในการต่อขยายหลักดิน เส้นลวดหรื อแถบตัวนา
ยาวมากกว่า 300 เมตร เมื่อทดสอบด้วยอิมพัลส์ที่หน้าคลื่นชันแรงดันตกคร่ อมอิมพีแดนซ์การต่อลง
ดินแสดงส่ วนประกอบเป็ นอินดักทีฟมาก อิมพีแดนซ์แบบทันทีทนั ใดปกติพิจารณาเป็ นผลหารของ
แรงดันทรานเซี ยนท์ที่ป้อมและกระแสที่บนั ทึกที่เวลาเดียวกัน ส่ วนประกอบของแรงดันเพิ่มซึ่ งตก
คร่ อมอินดักแตนซ์ของดินที่อิมพัลส์หน้าคลื่นชัน (หรื อลดลงของคลื่นทันทีทนั ใดของกระแสอิม
พัลส์) ถูกตีความเป็ นการเพิ่มของอิมพัลส์ของดิน
2.14.3 การวัดอิมพัลส์ ทรานเซียนท์ ของระบบการต่ อลงดิน
การวัดอิมพีแดนซ์ของการต่อลงดินทาโดยใช้ขนาดแรงดันอิมพัลส์ที่เป็ นจริ งและกระแสอิม
พัลส์เพราะว่าคุณลักษณะไม่เชิงเส้นของอิมพีแดนซ์ไม่รวมเทคนิ คการใช้โมเดลหรื อการทดลองที่
ลดสเกลเพื่อทาการวัดวงจรที่ทดสอบที่ตอ้ งการซึ่งมีเครื่ องกาเนิดกระแสอิมพัลส์แรงสู งที่มีพลังงาน
เพียงพอเช่นเดียวกับโวลต์เตจดิไวเดอร์ ที่เที่ยงตรง ชันต์การวัดกระแสและออสชิโลกราฟแบบอิม
พัลส์ดบั เบิลบีม กระแสฟ้ าผ่ามีพิสยั ระหว่าง 1 กิโลแอมแปร์ และ 100 กิโลแอมแปร์ และอิมพีแดนซ์
กราวนด์โดยทัว่ ไปมีค่า 10 โอห์ม
การพิจารณาข้อกาหนดทัว่ ไปของเครื่ องกาเนิ ดอิมพัลส์ชนิ ดเคลื่อนที่ซ่ ึ งปกติใช้ไฟฟ้ าจาก
การไฟฟ้ าสาหรับการทดสอบการประสานสัมพันธ์ทางฉนวนในสถานี ยอ่ ยแรงสู งเหมาะต่อการวัด
อิมพีแดนซ์ของดิ นแบบทรานเซี ยนท์ การแก้ปัญหาอีกอันที่เป็ นไปได้ประกอบไปด้วยการติดตั้ง
ระบบต่อลงดินต้นแบบ (Phototype) ในดินใกล้หอ้ งทดสอบแรงสู งและต่อเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าของ
ห้องทดสอบเช่นเดียวกับเครื่ องอุปกรณ์สาเร็ จการวัดกับระบบต่อลงดินที่ตอ้ งการทดสอบ
ออสซิ ลโลสโคปสาหรับบันทึกแรงดันตกคร่ อมอิมพีแดนซ์กราวนด์และกระแสอิมพัลส์ที่
ป้ อนพร้อมกันต้องการจุดอ้างอิงดิน ซึ่ งออสซิ ลโลสโคปดังกล่าวต้องการ จุดอ้างอิงดินสามารถตั้ง
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โดยสะดวกที่ฐานของเครื่ องกาเนิ ดอิมพัลส์เพื่อให้ระยะที่พอเพียงสาหรับการต่อลงดิ นที่ตอ้ งการ
ทดสอบอิมพีแดนซ์ทรานเซี ยนท์ของกราวนด์ที่หาได้จากกระแสและแรงดันออสซิ ลโลกราฟ เป็ น
ผลหารของทรานเซียนท์ท้ งั สอง
2.14.4 ความต้ านทานดินอิมพัลส์
พารามิเตอร์ อื่นๆที่สาคัญคือความต้านทานตามทางของกระแสไฟผ่าที่ไหลลงดินค่าความ
ต้านทานของหลักดินที่ความถี่กาลังขึ้นอยู่กบั รู ปร่ างและขนาดของหลักดินซึ่ งเป็ นสัดส่ วนโดยตรง
กับความต้านทานจาเพาะของดินค่าเฉลี่ยความต้านทานจาเพาะของดินมีค่าประมาณ 100 โอห์มเมตร หรื อน้อยกว่าสาหรับดินชื้นไปจนถึง 1,000 โอห์ม-เมตร สาหรับดินแห้งหรื ออาจขึ้นไปสู งถึง
107 โอห์ม-เมตรสาหรับดิ นหิ นการคานวณและการวัดค่าความต้านทานดิ นได้มีผูท้ าการศึกษาไว้
มากมายจึงมีความต้องการมาตรการในการที่จะลดความต้านทานดินที่มีค่าสู งๆลงโดยการใช้แท่ง
หลักดินในแนวดิ่งและหรื อตัวนาฝังดินแนวนอน
ผลของความหนาแน่นกระแสสู งๆทาให้ดินรอบๆแท่งหลักดินเกิดการแตกตัวหรื ออาจเกิด
เบรกดาวน์บางส่ วนด้วยเหตุน้ ีค่าความต้านทานดินอิมพัลส์ที่โคนเสาหรื อแท่งหลักดินจะมีค่าต่ากว่า
ค่าที่วดั ได้ที่มีความถี่กาลังผลดังกล่าวอาจไม่สร้างความแตกต่างมากนักสาหรับความต้านทานดิน
ในช่วง 5-15 โอห์ม แต่ถา้ เป็ นที่ความต้านทานดินสู งๆการลดลงของความต้านทานของดินอิมพัลส์
เมื่อเทียบกับความต้านทานดิ นที่ความถี่กาลังจะมีผลค่อนข้างมาก สามารถใช้ประมาณค่าความ
ต้านทานดินอิมพัลส์เทียบกับค่าความต้านทานดินที่วดั ที่ความถี่กาลัง
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ภาพที่ 2.29 กราฟประมาณค่าความต้านทานอิมพัลส์ ; เส้นประเป็ นค่าโดยประมาณ
ค่าความต้านทานอิมพัลส์ของตัวนาฝังแนวนอนมีความสัมพันธ์กบั เวลาเมื่อกระแสเริ่ มไหล
ผ่านจะมีค่าเท่ากับ 150 โอห์ม จากนั้นค่าเสิ ร์จอิมพีแดนซ์ของตัวนาที่ฝังดินจะลดลงจนมีค่าเท่ากับ
ความต้า นทานที่ ค วามถี่ ก าลัง เมื่ อ เสิ ร์ จ เคลื่ อ นที่ ก ลับ จากด้า นปลายของตัว น าแนวนอนเมื่ อ คิ ด
ความเร็ วในการเคลื่อนที่ของเสิ ร์จเท่ากับ 100 เมตรต่อไมโครวินาทีก็จะได้ความต้านทานที่ความถี่
กาลังเมื่อผ่านไป 2 ไมโครวินาทีหากสายยาว 100 เมตรและเมื่อเทียบกับตัวนาเส้นเดียวยาว L กับ
การใช้ตวั นา 2 เส้น ยาวเส้นละ 0.5L วางในทิศทางต่างกันก็จะได้ความต้านทานเริ่ มต้น 75 โอห์ม
และจะลดลงจนถึงความต้านทานที่ความถี่กาลังในเวลาที่ส้ นั กว่ากันครึ่ งหนึ่ งและถ้าตัวนา 4 เส้นก็
จะยิง่ ดีมากขึ้น

