
บทที ่2 
ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 ทฤษฎฟ้ีาผ่า [1] 
 
ฟ้าผ่า เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในบรรยากาศอนัเกิดจากการคายประจุไฟฟ้าท่ีสะสมใน

กอ้นเมฆ เพียงแต่การเกิดฟ้าผ่าไม่ตอ้งมีแท่งตวัน า การสะสมของประจุท่ีมีขั้วต่างกนัเป็นผลท าให้
เกิดสนามไฟฟ้าระหว่างกลุ่มประจุเหล่านั้น เม่ือประจุมีการสะสมจ านวนมากท าให้ความเครียด 
สนามไฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึน เกินค่าความคงทนของอากาศต่อแรงดนัไฟฟ้า ท าใหเ้กิดการคายประจุข้ึน อนั
เป็นจุดก าเนิดของการเกิดฟ้าผา่ข้ึน การคายประจุอาจเกิดข้ึน ระหว่างกอ้นเมฆ หรือ ระหว่างกอ้น
เมฆ กบัพื้นโลก ซ่ึงเรียกปรากฏการณ์ น้ีว่า "ฟ้าผา่" อนัเป็นปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นไป
ของชีวิตมนุษยบ์นโลกตลอดเวลา 
 

2.2 การเกดิฟ้าผ่า [1] 
 
รายละเอียดของกระบวนการกลไกการแยกของประจุท่ีแน่ชดัถูกตอ้งแทจ้ริงนั้น ยงัไม่ทราบ

แน่ชัด แมจ้ะมีหลายทฤษฎีท่ีอธิบาย ว่าฟ้าผ่าเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรโดยสรุปจากทฤษฎีต่างๆนั้น จะ
อธิบายถึงประจุอิสระสะสมในก้อนเมฆนั้น เกิดจากการเสียดสีระหว่างกระแสลมของพายุกับ
ละอองไอน ้าหรือกอ้นเมฆท่ีอยูภ่ายในบรรยากาศ ท าใหล้ะอองน ้ ามีประจุเป็นลบ และอากาศมีประจุ
บวก เม่ือกระแสลมพดัข้ึนสู่เบ้ืองบน ท าใหส่้วนบนของกอ้นเมฆมีประจุบวกส่วนละอองน ้ ามีประจุ
ลบนั้น ถูกพดัพาข้ึนเบ้ืองบนกระทบกบัความเยน็เบ้ืองสูง จึงกลัน่ตวัจึงเคล่ือนลงสู่ส่วนล่างของกอ้น
เมฆ ท าให้ส่วนล่างของกอ้นเมฆมีประจุลบ ถา้เกลด็น ้ ามีน ้ าหนกัเกินท่ีอากาศจะพยงุตวัก็จะตกลงสู่
พื้นโลก การกระจายตวัของประจุบวกและประจุลบในกอ้นเมฆ จะมีการเคล่ือนตวัตามกระแสลม 
ประจุท่ีสะสมอยู่ในกอ้นเมฆ ซ่ึงมีทั้งประจุบวกและลบจึงท าให้เกิดสนามไฟฟ้าข้ึนระหว่างกลุ่ม
ประจุบวกกับประจุลบ หรือท าให้เกิดประจุเหน่ียวน าข้ึนท่ีพื้นโลกเกิดความเครียดสนามไฟฟ้า
สูงข้ึน เม่ือประจุสูงสะสมมากข้ึน ถา้ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงข้ึนถึงค่าวิกฤต ท าให้เกิดการเบรก
ดาวน์ข้ึน ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าวิกฤตของอากาศ ท่ีสภาวะบรรยากาศมีค่าประมาณ 25-30 kV 
/cm แต่ในกอ้นเมฆท่ีอยู่ระดบัสูงเหนือพื้นโลกมีความดนับรรยากาศต ่า ความเครียดสนามไฟฟ้า
วิกฤตประมาณ 10 kV /cm ก็สูงพอท่ีจะท าใหเ้กิดการดิสชาร์จได ้ฉะนั้นเม่ือจุดใดๆในกอ้นเมฆมี
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ความเครียดสนามไฟฟ้าถึงจุดน้ี ก็ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดฟ้าผา่ ประจุจากกอ้นเมฆจะดิสชาร์จลง
สู่พื้นโลกไดด้ว้ยความเร็วประมาณ 1 ใน 10 ของความเร็วแสง คือประมาณ 30,000 กิโลเมตรต่อ
วินาที ประจุดิสชาร์จลงสู่พื้นโลกเป็นล าแสงจา้น้ี เรียกว่า "ล าฟ้าผา่ " (Main Stroke) และมีกระแส
มากมายไหลผา่นตามล าฟ้าผา่น้ีในช่วงระยะเวลาอนัสั้น เรียกวา่ "กระแสฟ้าผา่" 
 

2.3 ลกัษณะฟ้าผ่าพืน้โลก [1] 
 
ลกัษณะของการเกิดฟ้าฝ่า จ าแยกได ้4 แบบ คือ 
1. ฟ้าผา่ภายในกอ้นเมฆ ฟ้าผา่แบบน้ีเกิดมากท่ีสุด และท าใหเ้มฆเปล่งแสงกระพริบท่ีคน

ไทยเราเรียกวา่ “ฟ้าแลบ” นัน่เอง 
2. ฟ้าผา่จากเมฆกอ้นหน่ึงไปยงัอีกกอ้นหน่ึง 
3. ฟ้าผา่จากเมฆลงสู่พื้น เป็นการปลดปล่อยประจุออกจากกอ้นเมฆจึงเรียกวา่ ฟ้าผา่แบบลบ 

ซ่ึงเป็นฟ้าผา่ท่ีอนัตรายต่อคน สตัว ์และส่ิงต่างๆท่ีอยูบ่นพื้น โดยจะผา่ลงบริเวณ “ใตเ้งา” ของเมฆ
ฝนฟ้าคะนองเป็นหลกั 

4. ฟ้าผา่จากยอดเมฆลงสู่พื้น เป็นการปลดปล่อยประจุบวกจากกอ้นเมฆจึงเรียกวา่ ฟ้าผา่
แบบบวก (Positive Lightning) สามารถผา่ไดไ้กลจากกอ้นเมฆไดถึ้ง 30 กิโลเมตร นัน่คือ แมท้อ้งฟ้า
เหนือศีรษะของเราจะดูปลอดโปร่ง แต่เราอาจจะถูกฟ้าผา่ (แบบบวก) ไดห้ากมีเมฆฝนฟ้าคะนองอยู่
ห่างไกลออกไปในระยะ 30 กิโลเมตร อนัเป็นท่ีมาของค าวา่ “ฟ้าผา่กลางวนัแสกๆ” ซ่ึงเป็นฟ้าผา่ท่ี
เกิดข้ึนโดยเราไม่ไดค้าดคิดนัน่เอง 
 

2.4 ผลของฟ้าผ่า [1] 
 
ผลของฟ้าผา่ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายหรืออนัตราย อาจแยกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
1. ความร้อนอนัเป็นผลท าใหเ้กิดเพลิงไหมแ้ก่ส่ิงมีชีวิต 
2. แรงกลหรือแรงระเบิด ฟ้าผา่อาจท าใหเ้กิดแรงระเบิดไดม้ากมายเป็นผลท าใหส่ิ้งท่ีถูก

ฟ้าผา่ลงมาพงัทลาย 
3. ผลทางไฟฟ้าเป็นอนัตรายแก่ทั้งชีวิตคนและสตัว ์

 
 

 



   10 

2.5 ระบบต่อลงดนิ [3][4] 
 

ค าว่า “ ดิน ” ในระบบไฟฟ้า หมายถึง พื้นโลกหรือพื้นดินซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ผิวโลกจะ
ประกอบดว้ย ซิลิกา (Silica) และอลูมินา (Alumina) ซ่ึงเป็นฉนวนไฟฟ้าท่ีดี และยงัมีส่วนประกอบ
อ่ืนๆ เช่น สารละลายเกลือและความช้ืนซ่ึงเป็นตวัน าไฟฟ้าท่ีดี ในระบบไฟฟ้าใชดิ้นเป็นจุดอา้งอิง 
โดยถือว่าดินมีศกัยไ์ฟฟ้าเป็นศูนย ์ และท าหนา้ท่ีรองรับกระแสท่ีร่ัวไหลลงดิน และเป็นท่ีต่อของ
ส่วนท่ีเป็นโลหะของสถานประกอบการต่างๆ เพื่อใหส่้วนของโลหะเหล่านั้นมีศกัยไ์ฟฟ้าเท่ากบัดิน
คือเป็นศูนย ์

ค าว่า “ Ground ” หมายถึงการเช่ือมต่อทางไฟฟ้าโดยวงจรหรืออุปกรณ์ใดๆ เขา้กบัพื้นโลก
เพื่อรักษาศกัยไ์ฟฟ้าของวงจรส่วนนั้นใหเ้ท่ากบัพื้นโลกมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ระบบต่อลงดิน
ประกอบดว้ยสายตวัน าท่ีท าหนา้ท่ีเป็นสายดิน ตวัน าเช่ือมต่อต่างๆ รากสายดินและดินส่วนท่ีสัมผสั
กบัรากสายดินนั้น 
 ระบบต่อลงดิน (Earthing System) มีหนา้ท่ีส าคญัในการป้องกนัความเสียหายจากสาเหตุ
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นภยัธรรมชาติ เช่น ฟ้าผา่ ระบบต่อลงดินจะท าหนา้ท่ีถ่ายเทกระแสไฟฟ้า
ใหห้มดก่อนท่ีจะท าอนัตรายแก่มนุษยแ์ละอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ความตา้นทานของการต่อลงดิน (Grounding Resistance) ประกอบดว้ยความตา้นทานของ
ส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ความตา้นทานของโลหะท่ีเป็นรากสายดินและรอยต่อระหวา่งโลหะต่าง ๆ 
2. ความตา้นทานสมัผสัระหวา่งรากสายดินกบัดินท่ีอยูร่อบ ๆ 
3. ความตา้นทานของเน้ือดินรอบ ๆ รากสายดินซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด 

 

2.6 วตัถุประสงค์ของการต่อลงดนิ [3][4] 
 
การต่อลงดิน หมายถึง การน าตวัน าในวงจรบางส่วนต่อลงดินท่ีพื้นโลกหรือต่อเขา้กบัจุด

ต่อลงดินซ่ึงท าเพื่อใชอ้า้งอิงเป็นจุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้า 
วตัถุประสงค์ของการต่อลงดินในระบบใดๆมกัเป็นไปตามขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้

ต่อไปน้ีและไม่วา่การต่อลงดินจะท าเพื่อวตัถุประสงคใ์ดก็ตามก็จะตอ้งมีความปลอดภยัเป็นพื้นฐาน
ส าคญัเสมอ 

1. เพื่อความปลอดภยั 
2. เพื่อใหอุ้ปกรณ์ป้องกนัท างานเม่ือเกิดการลดัวงจรดิน 
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3. เพื่อใหมี้คุณภาพไฟฟ้า 
4. เพื่อใหเ้กิดความประหยดั 

 

2.7 แท่งหลกัดนิ [2][4] 
 
แท่งหลกัดินตอ้งท าดว้ยวสัดุท่ีทนต่อการผกุร่อนและไม่เป็นสนิม เช่น แท่งทองแดง แท่ง

เหลก็ชุบหรือหุม้ดว้ยทองแดงโดยตอ้งมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 16 มิลลิเมตร (5/8 น้ิว) และยาวไม่
น้อยกว่า 2.40 เมตร ถา้เป็นเหล็กหุ้มดว้ยทองแดงตอ้งมีความหนาของทองแดงไม่ต ่ากว่า 0.25 
มิลลิเมตร และตอ้งหุม้อยา่งแนบสนิทไม่หลุดออกจากกนั และไม่มีปลายเหลก็โผล่ออกมาสัมผสักบั
เน้ือดิน เพื่อไม่ใหเ้หลก็เป็นสนิม และตอ้งไม่มีการเจาะรูเพื่อยดึทองแดงกบัเหลก็ใหติ้ดกนั มิฉะนั้น
แท่งเหลก็จะเป็นสนิมตามรูท่ีเจาะนั้นหา้มใชอ้ะลูมิเนียมหรือโลหะผสมของอะลูมิเนียมเป็นหลกัดิน 
หลกัดินท่ีดีควรผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL-467 การต่อสายดินเขา้กบัหลกัดินนั้น อุปกรณ์
ต่อหลกัดิน และสายต่อหลกัดิน ควรใชว้สัดุชนิดเดียวกนัเพื่อไม่ใหมี้ปัญหาการกดักร่อน เช่นหลกั
ดินทองแดงต่อกบัสายต่อหลกัดินท าดว้ยทองแดง ควรใชว้ิธีเช่ือมต่อดว้ยผงทองแดงโดยเผาให้
หลอมละลาย (ตอ้งเทผงชนวนใหอ้ยูผ่วิบนและจุดดว้ยปืนจุดชนวนเท่านั้น) ถา้ใชว้ิธียดึดว้ยแรงกลก็
ตอ้งใชห้ัวต่อท่ีมีส่วนผสมของทองแดง และตอ้งมีความมัน่คงแขง็แรงและทนต่อการกดักร่อนได้
เป็นอยา่งดี (มีการทดสอบตามมาตรฐาน) หลกัดินท่ีดีเม่ือตอกลงดินแลว้ตอ้งมีความตา้นทานการต่อ
ลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 

เน้ือดินบริเวณท่ีตอกหลกัดินท่ีดีควรเป็นดินแท ้ๆ และตอ้งไม่ถูกกั้นหรือลอ้มรอบดว้ยหิน, 
กรวด, ทราย หรือแผน่คอนกรีต เพราะเป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจายของประจุไฟฟ้าลงสู่ดิน ท า
ให้ความตา้นทานการต่อลงดินมีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน (ในกรณีท่ีใชห้ลกัดินตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้านครหลวงและสภาพพื้นท่ีและเน้ือดินไม่มีอุปสรรคในดินแลว้ ความตา้นทานการต่อลงดินใน
เขตบริการของการไฟฟ้านครหลวงจะไม่เกิน 5 โอห์มเสมอ หา้มใชต้ะปูคอนกรีตตอกเขา้ไปในผนงั
หรือพื้นคอนกรีต เพราะตะปูคอนกรีตไม่สามารถท าหนา้ท่ีแทนหลกัดิน เพื่อการต่อลงดินได ้

ต าแหน่งของหลกัดินควรอยูใ่กลจ้ากตูเ้มนสวิตซ์ หา้มแช่หลกัดินในน ้ าเพราะเม่ือมีไฟร่ัวจะ
แพร่กระจายไปกบัน ้ าและเกิดอนัตรายกบัผูท่ี้อยูใ่นน ้ า ถา้จ าเป็นตอ้งตอกหลกัดินในน ้ าตอ้งตอกให้
มิดดิน ขนาดของสายต่อหลกัดินจะข้ึนอยูก่บัขนาดสายเมน และตอ้งไม่เลก็กว่า 10 ตารางมิลลิเมตร 
โดยควรมีท่อหรือฉนวนหุม้อยูด่ว้ย การตอกหลกัดินควรตอกใหลึ้กท่ีสุดถา้เป็นหวัต่อหลกัดินชนิด
ยึดดว้ยแรงกลควรให้หัวต่อโผล่พน้ดิน หรือระดบัน ้ าท่วมเพื่อหลีกเล่ียงการผุกร่อน หัวต่อชนิด
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หลอมละลายสามารถตอกใหจ้มดินไดแ้ต่ตอ้งใชส้ายต่อเสน้ใหญ่ และหุม้ฉนวนมิดชิดเพื่อไม่ใหส้าย
ผกุร่อน 

 

 

 
 
ภาพท่ี 2.1 แท่งหลกัดิน 
 

แท่งหลกัดินเป็นแท่งโลหะยาวหรือท่อท่ีวางแนวตั้งในดิน เพื่อใหผ้า่นชั้นดินท่ีลึก เน่ืองจาก 
ความช้ืนจะสูงในชั้นดินท่ีลึก แท่งหลกัดินจะสมัผสักบัชั้นดินท่ีลึกท าใหค้วามตา้นทานจ าเพาะของ 
ดินต ่าลง และเป็นรากสายดินท่ีตอ้งการพื้นท่ีการติดตั้งนอ้ย ดงันั้นแท่งหลกัดินจะไดรั้บการแนะน า 
ใหใ้ชใ้นพื้นท่ีท่ีมีส่ิงปลูกสร้างหนาแน่นหรือผวิดินปกคลุมดว้ยแอลฟัสท ์(Asphalt) หรือคอนกรีต 
แท่งหลกัดินมีใชใ้นระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต ่า ระบบโทรศพัท ์ส่วนสถานีไฟฟ้ายอ่ยแรงสูงหรือ 
ระบบส่ือสาร ใชแ้ท่งหลกัดินหลายแท่งวางห่างกนัอยา่งเหมาะสมและต่อขนานกนั ส าหรับระบบ 
ต่อลงดินท่ียุง่ยากข้ึนไปอาจใชท้ั้งแท่งหลกัดินและสายตวัน าในแนวระดบัร่วมกนั 
 

2.8 ความต้านทานจ าเพาะของดนิ [3][4] 
 
การออกแบบระบบต่อลงดิน ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการค านวณ คือ ค่าความตา้นทาน 

จ าเพาะของดิน ดว้ยสภาพพื้นฐานของปริมาตรดินขนาดใหญ่เกิดข้ึนจากปริมาตรดินขนาดเลก็มาต่อ 
รวมกนั การก าหนดความหมายของความตา้นทานจ าเพาะของดินในรูปความตา้นทานไฟฟ้าของ 
วสัดุจะมีลกัษณะเป็นปริมาตรแบบลูกบาศกท่ี์มีเน้ือดินสม ่าเสมอ 

คุณลกัษณะทางไฟฟ้าของดิน แสดงลกัษณะพิเศษดว้ยความตา้นทานจ าเพาะ (Resistivity) 
ของดิน ค่าความตา้นทานจ าเพาะของดินวดัไดโ้ดยวดัคร่อมผวิหนา้ดา้นตรงกนัขา้มของดินท่ีมีขนาด 
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1 ลูกบาศกห์น่วย ความตา้นทานของดินจะเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความตา้นทานจ าเพาะและความ 
ยาวของลูกบาศก ์และเป็นปฏิภาคผกผนักบัพื้นท่ีของลูกบาศก ์
 

 
 
ภาพท่ี 2.2 ค่าความตา้นทานจ าเพาะของดินโดยวดัคร่อมผวิหนา้ดา้นตรงกนัขา้มของดิน 
 

ค่าความตา้นทานจ าเพาะของดินมีหน่วยการวดัเป็น โอห์ม-เมตร , โอห์ม-เซนติเมตร หรือ
โอห์ม-น้ิว เม่ือพิจารณาในหน่วยเมตร ความตา้นทานจ าเพาะของดิน หมายถึง ความตา้นทานท่ีวดัได้
จากดา้นตรงกนัขา้มของลูกบาศกข์องดินท่ีมีแต่ละดา้นยาวหน่ึงเมตร เน่ืองจากรูปทรงแบบลูกบาศก์
ท าให ้ 1/ AL  ดงันั้นความหมายของความตา้นทานดินจะเทียบเท่ากบัความตา้นทานจ าเพาะดิน  

R (Ohm = Ohm-m) มีหน่วยเป็นโอห์ม-เมตร ต่างกนัท่ีผลของความตา้นทานจ าเพาะไดจ้าก
พื้นฐานบนสภาพปริมาตร (Volume) พิจารณาดว้ยรูปทรงลูกบาศก ์ ขณะท่ีสภาพความตา้นทาน 
(Resistance) ท่ีมีในตวัตา้นทาน (Resistor) นั้น พิจารณาในรูปความยาวต่อพื้นท่ี 

การหาค่าความตา้นทานจ าเพาะของดินเป็นงานท่ียาก ด้วยเหตุผลหลักคือพื้นดินมี
โครงสร้างไม่เป็นเน้ือเดียวและความตา้นทานจ าเพาะของดินแต่ละชนิดมีค่าแปรเปล่ียนอยา่งกวา้ง 
โครงสร้างดินอาจจะเป็นดินชั้นเดียว (Single-Layer) ท่ีมีค่าความตา้นทานจ าเพาะสม ่าเสมอ หรือ
อาจจะมีค่าต่างกนัเป็นชั้นๆ เรียกว่า เป็นดินหลายชั้น (Multi-Layer) แต่อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติั 
การก าหนดโครงสร้างของดินเป็นชั้นเดียวนั้น เพื่อใหก้ารค านวณง่ายแต่อาจจะท าใหก้ารออกแบบ
ผดิพลาดได ้ ดงันั้นเพื่อใหก้ารค านวณถูกตอ้งยิ่งข้ึนอาจก าหนดใหดิ้นเป็นดินสองชั้น จึงตอ้งมีการ
ประเมินค่าพารามิเตอร์ทั้งสามของดินท่ีเป็นดินสองชั้นซ่ึงประกอบดว้ยค่าความตา้นทานจ าเพาะ
ของดินชั้นบน ชั้นล่าง และความลึกของดินชั้นบน 
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2.8.1 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความต้านทานจ าเพาะของดิน 
ดินท่ีพบอาจจะมีดินชนิดต่าง ๆ ปนกนัอยู ่ประกอบไปดว้ย ดิน อิฐ ทราย กรวดหรือหิน 

การถมหรือฝังดว้ยวตัถุท่ีเป็นตวัน าไฟฟ้าบางชนิดลงไปในดินจะท าใหดิ้นมีค่าความตา้นทานจ าเพาะ
ท่ีแตกต่างกนัมากอาจอยูร่ะหว่าง 2 ถึง 30,000 โอห์ม-เมตร นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงค่าความ
ตา้นทานจ าเพาะของดินมีปัจจยัหลาย ๆ ปัจจยั เช่น ค่าความตา้นทานจ าเพาะของดินจะเป็นไปทาง
ลดลง เม่ืออุณหภูมิ ความช้ืนหรือปริมาณเกลือท่ีมีอยูใ่นดินมีค่าเพิ่มข้ึน 

ความตา้นทานจ าเพาะของดินมีค่ามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. ชนิดของเน้ือดิน ขนาดของเมด็ดิน 
2. ความอดัแน่นของเน้ือดิน 
3. ปริมาณความช้ืนในดิน 
4. อุณหภูมิของดิน 
5. ส่วนประกอบของแร่ธาตุในดิน 
6. ชนิดของแท่งหลกัดิน และรูปแบบของการปักแท่งหลกัดิน 
ความตา้นทานจ าเพาะของดินไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงตามชนิดของดินเท่านั้นแต่เปล่ียนแปลงกบั

อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณเกลือและความอดัแน่นดว้ย ค่าความตา้นทานจ าเพาะของดินเปล่ียนแปลง
จาก 0.01 ถึง 1 โอห์ม-เมตร ส าหรับน ้ าทะเลและถึง 109 โอห์ม-เมตร ส าหรับหินทราย ความ
ตา้นทานจ าเพาะของดินเพิ่มข้ึนอยา่งชา้ ๆ เม่ืออุณหภูมิลดลงจาก 25 องศาเซลเซียส ถึง 0 องศา
เซลเซียส ท่ีอุณหภูมิต ่ากว่า 0 องศาเซลเซียส ค่าความตา้นทานจ าเพาะของดินเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ในดินท่ีเป็นน ้าแขง็ เช่นชั้นผวิดินในฤดูหนาว ความตา้นทานจ าเพาะของดินอาจจะสูงอยา่งผดิปกติ 
 

2.9 การวดัค่าความต้านทานจ าเพาะของดนิ [3][4] 
 
ความตา้นทานจ าเพาะของดินไม่สามารถบอกไดด้ว้ยชนิดของดินเน่ืองจากความตา้นทาน

จ าเพาะของดินข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง การหาความตา้นทานจ าเพาะของดิน โดยพิจารณาจาก
ชนิดของดินจะไดค่้าความตา้นทานจ าเพาะโดยประมาณเท่านั้น จะไม่ทราบความตา้นทานจ าเพาะ
ของดินท่ีแน่นอน การหาความตา้นทานจ าเพาะของดินท่ีถูกตอ้งไดจ้ากการวดัในแต่ละพื้นท่ีและ
ควรมีการวดัหลายๆจุดภายในบริเวณท่ีจะติดตั้งระบบต่อลงดิน และควรวดัในแต่ละฤดูกาลดว้ย 

โดยทัว่ไปดินมกัมีสภาพเป็นดินหลายชั้นและดินแต่ละชั้นมีความตา้นทานจ าเพาะต่างกนั
ลกัษณะของดินทั้งทางดา้นขา้งและดา้นลึกอาจมีการเปล่ียนแปลง แต่โดยทัว่ไปการเปล่ียนแปลง
เหล่าน้ีจะนอ้ย 
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การวดัความตา้นทานจ าเพาะของดินจะตอ้งหาใหไ้ดว้่า ความตา้นทานจ าเพาะของดินมีการ
เปล่ียนแปลงตามความลึกหรือไม่ ถา้การเปล่ียนแปลงความตา้นทานจ าเพาะของดินมีมาก จ านวนจุด
ท่ีวดัตอ้งมากข้ึน ถา้ความตา้นทานจ าเพาะของดินเปล่ียนแปลงตามความลึก  จะตอ้งเพิ่มระยะห่าง
ของหลกัทดสอบ เพื่อหาความตา้นทานจ าเพาะของดินท่ีลึกลงไป เพราะถา้เพิ่มระยะห่างของหลกั
ทดสอบมากข้ึนกระแสจากเคร่ืองวดัท่ีไหลลงไปในดินจะลึกมากข้ึนและลงไปในดินชั้นล่าง ๆ 

เทคนิคการวดัความตา้นทานจ าเพาะของดินเป็นส่ิงท่ีส าคญั แต่การแปลความหมายของ
ขอ้มูลท่ีวดัไดมี้ความส าคญัมากกว่า โดยเฉพาะเม่ือดินมีความตา้นทานจ าเพาะไม่สม ่าเสมอ ความ
ซบัซอ้นท่ีเพิ่มข้ึนมีสาเหตุจากความไม่สม ่าเสมอของดินและมีเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้นท่ีความตา้นทาน
จ าเพาะของดินคงท่ีเม่ือความลึกเพิ่มข้ึน การวดัความตา้นทานจ าเพาะของดินส่วนใหญ่จะแสดง
ความตา้นทานจ าเพาะ   เป็นฟังกช์นัของความลึก Z  ดงัสมการท่ี (2.1) 

 
)(Z                                                                      (2.1) 
 

โดยท่ี   คือ ความตา้นทานจ าเพาะของดิน (โอห์ม-เมตร) 
  คือ ฟังกช์นั 
Z    คือ ความลึกของดิน (เมตร) 

 

2.10 วธีิการวดัความต้านทานจ าเพาะของดนิ [3][4] 
 

การวดัค่าความตา้นทานดิน แบ่งได ้7 วิธี คือ                                                                                                

วิธีการวดัแบบสองจุด  (Two Point Method)                   

วิธีการวดัแบบสามจุด  (Three Point Method) 

วิธีการวดัแบบส่ีจุด  (Four Point Method) 

วิธีการวดัแบบอตัราส่วน  (Ratio Method) 

วิธีการวดัแบบสัมผสัศกัยไ์ฟฟ้า  (Touch Potential Measurements) 

วิธีการวดัการตกคร่อมของศกัยไ์ฟฟ้า  (Fall of Potential Method) 

วิธีการวดัแบบคลอ้งแคลมป์ (Clamp-On Method) 
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 วธีิการวดัแบบสองจุด  (Two Point  Method) 
วิธีน้ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีง่ายและรวดเร็วกว่าส าหรับวดัความตา้นทานของแท่งกราวดท่ี์

แน่ใจว่าดีเยีย่มอยูแ่ลว้ ในพื้นท่ีแออดัซ่ึงยากจะปักแท่งอิเลก็โทรดเพิ่ม วิธีวดัแบบ 2 จุดจะเหมาะสม
กว่าวิธีอ่ืนเพราะง่ายและไดผ้ลลพัธ์เป็นค่าโดยประมาณ การวดัใหต่้อดงัภาพท่ี 2.3 ผลการวดัจะเป็น
ค่าความตา้นทานของกราวด์ 2 แท่งอนุกรมกนั คือกราวดแ์ท่งท่ีต่อกบัเคร่ืองวดัและกราวด์ของ
ระบบไฟฟ้าท่ีอยูใ่กลก้นั หากกราวดท่ี์อยูใ่กล ้ (ท่ีเราไม่ตอ้งการจะวดั) มีค่าใกลศู้นยม์ากเท่าไร ผล
ของการวดักจ็ะเป็นค่าของกราวดแ์ท่งท่ีเราตอ้งการวดัมากเท่านั้นหรือพดูอีกนยัหน่ึงคือ ค่าผลการวดั
จะใชไ้ดก้็ต่อเม่ือกราวดท่ี์อยูก่บัแท่งท่ีจะวดัตอ้งนอ้ยมากๆ จนไม่ตอ้งน ามาคิด หรือไม่มีกราวดอ่ื์น
อยูใ่กลเ้ลยจะดีท่ีสุด แต่อยา่งไรก็ตามผลการวดัวิธีน้ีก็แม่นย  านอ้ยกว่าวิธีวดั 3 จุด (62%) และไม่
สามารถใชว้ิธีน้ีเป็นมาตรฐานได ้เพียงแต่อนุโลมให้ใชก้บัพื้นท่ีท่ีไม่สามารถวดัไดด้ว้ยวิธี 3 จุด
เท่านั้น 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 วิธีการวดัแบบสองจุด 
 

กระบวนการท างาน คือเม่ือมีกระแสทดสอบไหลออกมาจากเคร่ืองมือวดัไปยงัแท่งกราวด์
ท่ีตอ้งการวดั ( E  ) แลว้ไหลลงสู่ดิน วิ่งผา่นความตา้นทานดิน วิ่งผา่นจุด Common Earth (จุดศูนย์
ของดิน) แลว้วิ่งไปยงัแท่งทดสอบอีกแท่งหน่ึง จนกระทัง่กลบัมาครบวงจรท่ีแหล่งจ่าย ดงัภาพท่ี 2.4 
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ภาพท่ี 2.4 กระบวนการท างานของวิธีการวดัแบบสองจุด 
 

วธีิการวัดแบบส่ีจุด (Four Point  Method) 
วิธีท่ีแม่นย  าท่ีสุดในการปฏิบติัในการวดัความตา้นทานดินเฉพาะเฉล่ียของปริมาตรท่ีใหญ่

ของดินท่ีไม่ถูกรบกวนคือวธีิส่ีจุด หลกัดินท่ีเลก็ฝังดินในรูขนาดเลก็ 4 รูในดิน ทั้งหมดมีความลึก b  
และระยะห่างในแนวตรงห่างช่วงละ a ผา่นกระแสทดสอบระหวา่งสองหลกัดินดา้นนอกและวดั
ศกัยไ์ฟฟ้าตกคร่อม ระหวา่งสองหลกัดินดา้นในดว้ยโวลตมิ์เตอร์แบบอิมพีแดนซ์สูงดงันั้นค่า
ศกัยไ์ฟฟ้าท่ีไดจ้ะอ่านค่าความตา้นทานดิน R  เป็นโอห์ม 

มีการใชว้ิธีส่ีจุด 2 วิธีท่ีต่างกนัคือ 
 
1. การจัดแบบระยะเท่ากนัหรือแบบเวนเนอร์ 
โดยเคร่ืองมือวดัค่าความตา้นทานกราวด์ท่ีสามารถวดัค่าความตา้นทานดินได ้จะมีขั้วต่อ

เพื่อวดัอยู ่4 ขั้วดว้ยกนัไดแ้ก่ C1 , P1 , P2 , C2 ( ขั้ว C คือ Current Electrode และ ขั้ว P คือ Potential 
Electrode ) กระบวนการท างานของเคร่ืองมือวดัค่าความตา้นทานกราวด์ ดงัภาพท่ี 2.5 เม่ือเรา
ด าเนินการวดัค่าความตา้นทานดินกระแสไฟฟ้า AC ( ความถ่ี 128 Hz หรืออ่ืนๆ) จะถูกจ่ายออกมา
ทางขั้ว C1 ลงสู่ดินท่ีเราตอ้งการวดั กระแสไฟฟ้า AC จะไหลผา่นดินลงสู่หลกัทดสอบท่ีขั้ว C2 และ
จะครบวงจรท่ีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า AC ในตวัเคร่ืองมือวดั ค่ากระแสไฟฟ้า AC ท่ีไหลผา่นดินจะ
ถูกตรวจวดัดว้ย Ammeter ท่ีอยูใ่นตวัเคร่ืองมือวดัค่าความตา้นทานกราวด ์กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่น
ดินจะก่อให้เกิดศกัยไ์ฟฟ้า ( Potential ) ข้ึนมาค่าหน่ึงท่ีดิน เคร่ืองมือวดัจะท าการตรวจวดัค่า
ศกัยไ์ฟฟ้าตกคร่อมดินผา่นทางขั้ว P1 และ P2 สุดทา้ยเคร่ืองมือวดัค่าความตา้นทานกราวดก์จ็ะน าค่า
กระแสไฟฟ้า AC และค่าศกัยไ์ฟฟ้าตกคร่อมท่ีตรวจวดัไดม้าค านวณตามกฎของโอห์ม เพื่อแสดงผล
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ค่าความตา้นทานออกมา ซ่ึงค่าความตา้นทานท่ีเคร่ืองมือวดัแสดงใหเ้ราทราบนั้นมิไดห้มายความว่า
เป็นค่าความตา้นทานจ าเพาะของดินแต่อยา่งใด แต่หมายถึงค่าความตา้นทานเฉล่ียของเน้ือดิน 

 

 
 
ภาพท่ี 2.5 วิธีการวดัแบบส่ีจุด 

 
ขั้นตอนการวดัค่าความตา้นทานจ าเพาะของดิน 
1) ด าเนินการต่อสายทดสอบเขา้ระหว่างหลกัทดสอบกบัขั้ว ( C1 , P1 , P2 , C2 ) ของ

เคร่ืองมือวดัโดยมีแนวการวดัเป็นเส้นตรง ดงัภาพท่ี 2.6 ขอ้ปฏิบติัส าคญัในการปักหลกัทดสอบทั้ง 
4 หลกั โดยระยะห่างระหว่างหลกัทดสอบจะก าหนดแทนดว้ย ( a ) ส่วนตวัแปร (b ) จะแทนความ
ลึกของหลกัทดสอบ ซ่ึงระยะระหวา่งหลกัทดสอบ ( a ) จะตอ้งมีค่ามากกวา่ 20 เท่าของความลึกของ
หลกัทดสอบท่ีปักลงไปในดิน ba 20  

2) กดปุ่ มทดสอบเคร่ืองมือวดัจะแสดงผลค่าความตา้นทานเฉล่ียออกมาใหท้ราบ 
3) น าค่าความตา้นทานเฉล่ียท่ีแสดงผลมาแทนลงในสมการ aR 2  

เม่ือ R  หมายถึง ค่าความตา้นทานเฉล่ีย a หมายถึง ระยะห่างระหวา่งหลกัทดสอบ เพื่อค านวณหาค่า
ความตา้นทานจ าเพาะของดิน หรือ   
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ก. การวดัแบบเวนเนอร์                                   ข. วงจรสมมูลแบบเวนเนอร์ 

 
ภาพท่ี 2.6 การจดัแบบระยะเท่ากนัหรือแบบเวนเนอร์ 

 
ข้อดีของการวางหลกัขั้วไฟฟ้าแบบเวนเนอร์  
- สามารถส ารวจไดลึ้กกว่าวิธีการอ่ืนๆโดยใชแ้รงดนักระแสไฟฟ้าท่ีเท่ากนั เน่ืองจากทุก

คร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงระดบัความลึกของการตรวจวดั คู่ของขั้ววดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้าจะขยายตวั
ออกไปพร้อมกบัคู่ของขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้ากระแส ดว้ยระยะการขยายตวัท่ีเท่าๆกนัเสมอ  

- ความผดิพลาดจากต าแหน่งการปักหลกัขั้วไฟฟ้าในสนามจะมีนอ้ยมาก เน่ืองจากทุกคร้ังท่ี
มีการเปล่ียนแปลงระดับความลึกของการตรวจวดั หลกัขั้วไฟฟ้าทั้ง 4 หลกั จะขยายตวัออกไป
พร้อมๆกนั ดว้ยระยะการขยายตวัท่ีเท่าๆ กนัเสมอ  

- สามารถตรวจวดัสภาพการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาใตผ้ิวดินในแนวด่ิงไดดี้ นั่นคือ 
เหมาะส าหรับการหาชั้นหินวางตวัแนวราบ (Horizontal Structure)  

- อตัราส่วนของสัญญาณ (Signal) ของค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าท่ีวดัไดต่้อส่ิงรบกวน (Noise) 
ค่าอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อสัญญาณ หรือ Signal To Noise Ratio (S/N) สูงมากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ (S/N สูง
ท่ีสุด)  

 
ข้อเสียของการวางหลกัขั้วไฟฟ้าแบบเวนเนอร์  
- ไม่เหมาะในการตรวจหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาแนวด่ิง เช่น โพรง พนงั (Dike) หรือ

แหล่งสะสมตวัของแร่ (Ore) 
  

2. การจัดแบบระยะไม่เท่ากนัหรือแบบชลมัเบอร์เจอร์พาล์มเมอร์ 
วิธีการวดัแบบชลมัเบอร์เจอร์คือการลดขนาดของศกัยอ์ย่างรวดเร็วระยะห่างสองหลกัดิน 

ในเม่ือระยะห่างเพิ่มข้ึนเทียบกบัค่าใหญ่บ่อยคร้ัง เคร่ืองมือวดัในทางการคา้ไม่พอเพียงตอ้งการวดัค่า
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ของศกัยไ์ฟฟ้าท่ีต ่าดงักล่าว เพื่อจะให้สามารถวดัความตา้นทานเฉพาะท่ีมีระยะห่างกนัมากระยะ
ระหว่างหลกัดินกระแสการจดัแสดง ดงัภาพท่ี 2.7 สามารถใชไ้ดอ้ยา่งไดผ้ลหลกัทดสอบของศกัย์
น ามาใกลก้บัหลกัทดสอบของกระแสซ่ึงค่าของศกัยท่ี์วดัจะเพิ่มข้ึน  

สูตรท่ีใชใ้นกรณีน้ีสามารถพิจารณาไดโ้ดยง่าย ถา้ความลึกของหลกัดินท่ีฝัง b มีค่านอ้ยเม่ือ 
เทียบกบัระยะห่าง d  และ c  ดัง่นั้นความตา้นทานเฉพาะดินท่ีวดัไดส้ามารถค านวณไดด้งัน้ี 

    

   d

Rdcc )( 




                                         

(2.2) 

 

                              
ก. การวดัแบบชลมัเบอร์เจอร์พาลม์เมอร์              ข. วงจรสมมลูแบบชลมัเบอร์เบอร์เจอร์พาลม์เมอร์ 
 
ภาพท่ี 2.7 การจดัแบบระยะไม่เท่ากนัหรือแบบชลมัเบอร์เจอร์พาลม์เมอร์ 
 

วธีิการวัดแบบสัมผสัศักย์ไฟฟ้า  (Touch Potential Measurements) 
ส าหรับการวดัค่ากราวดแ์บบ Touch Potential เป็นการวดัค่ากราวดท่ี์ตวัโครงสร้าง  เพื่อให้

มัน่ใจวา่จะไม่ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อบุคลากร หรืออุปกรณ์ท่ีมาสมัผสั  
ใบบางกรณีความปลอดภยัทางไฟฟ้าสามารถหาไดจ้ากความคิดท่ีต่างกนั Step Voltage ท่ีมี

ความกวา้งทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่ ดังนั้นระบบกราวด์แบบกริดได้ถูกออกแบบเพื่อ
อ านวยความสะดวกส่ิงเหล่าน้ี  เพื่อใหแ้น่ใจวา่ Step Voltage ท่ีเกิดจากการเหน่ียวน าทางไฟฟ้า ยงัคง
มีค่าต ่าไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อบุคลากรและอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี 2.8 การเปรียบเทียบวงจรสมมูล 

 
Touch Potential หมายถึง ความแตกต่างระหว่างศกัยท์างไฟฟ้ากบัร่างกายของบุคลากรเม่ือ

ไปสัมผสัโครงสร้างก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางไฟฟ้า ท าให้กระแสไหลผ่านหัวใจซ่ึงจะเป็น
อนัตรายต่อชีวิต เพื่อป้องกนับุคลากรท่ีเขา้มาสมัผสักบัโครงสร้าง ศกัยภาพควรมีค่าเขา้ใกล ้0 

Step Potential หมายถึง ความแตกต่างระหว่างแรงดนัไฟฟ้ากบัขาของบุคลากรเม่ือเขา้ไกล
โครงสร้างท่ีเกิดความผดิพลาดหรือการชกัน าของกระแส โดยกระแสจะวิ่งผา่นขาท าใหเ้กิดอนัตราย
ได้ ดังนั้ นการป้องกันบุคลากรท่ีจะเข้ามาใกล้บริเวณโครงสร้าง ควรจะมีค่าเป็น 0 เพื่อความ
ปลอดภยัของบุคลากร 

การวดัแบบ Touch Potential Measurements จะมีความคลา้ยกนักบัการวดัแบบ Three Point 
Methodโดยในการวดัทั้งสองน้ีจ าเป็นจะตอ้งมีหมุดโลหะตวัน า แต่ระยะห่างของหมุดตวัน าท่ีใชใ้น
การวดัของ Touch Potential Measurements จะต่างกบัระยะห่างหมุดตวัน าของ Three Point Method 
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ภาพท่ี 2.9 วิธีการวดัแบบสมัผสัศกัยไ์ฟฟ้า 

 
จากภาพท่ี 2.9 เพื่อการทดสอบค่าศกัยไ์ฟฟ้าในการสัมผสั เช่ือมต่อสาย C1, P1ของ Earth 

Tester เขา้กบัโครงสร้าง  ต่อมาปักหมุดโลหะตวัน า1จุดใหห่้างจากโครงสร้าง 1 เมตรเช่ือมต่อเขา้กบั 
P2 ของ Earth Tester และปักหมุดโลหะตวัน าอีก1จุดซ่ึงใหห่้างจากจุด P2 ระยะ 1 ซ่ึงใหเ้ป็นเสน้ตรง 
ระหวา่ง P2 ,C2 และโครงสร้าง จากนั้นท าการเปิดเคร่ืองและสังเกตการณ์แสดงผล จากการ Test จะ
เห็นไดว้่ามีลกัษณะคลา้ยกบั Three Point Method โดยใหม้องโครงสร้างเป็น แท่งกราวด ์1 แท่ง ใน
การทดสอบ และจุด P2,C2 เป็นแท่งโลหะตวัน า ซ่ึงจุด P2 จะแตกต่างการวดัแบบ Three Point 
Method 
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วธีิการวัดแบบอตัราส่วน  (Ratio Method) 
 

 
 
ภาพท่ี 2.10 วิธีการวดัแบบอตัราส่วน 

 
วิธีน้ีจะใชห้ลกัการของ Wheat Stone Bridge ในการวดัค่าความตา้นทานของแท่งกราวด ์ 

จากรูปท่ี 2.10 จะเห็นไดว้่า aR  และ bR  เป็นค่าความตา้นทานท่ีเกิดข้ึนในการทดสอบของเคร่ือง 
Earth Tester ส่วน xR   เป็นแท่งกราวดท่ี์ตอ้งการทดสอบ และ yR  กบั zR  เป็นแท่งหมุดโลหะ
ตวัน าท่ีใชใ้นการทดสอบ โดยทั้ง xR  , yR  และ zR  ไดปั้กลงดิน โดยในดินลึกลงไปจะมีมวลดิน
อยา่งมหาศาลจะท าใหค่้าความตา้นทานดินมีค่าเป็น 0 โดยสากลจะเรียกว่า Common Earth หรือจุด
ศูนยดิ์น หลงัจากท าการปักหมุดโลหะตวัน า yR  และ zR  แลว้ใหน้ าสาย P1,C1 เช่ือต่อไปยงั Rx ท่ี
เป็นแท่งกราวดใ์นการทดสอบ และ P2 เช่ือต่อไปท่ี yR  ส่วน C2 เช่ือมเขา้กบั zR โดยหลกัการแลว้ 
เราจะรู้ค่า R  เราตอ้งรู้ V  และ I  ก่อนโดยอุปกรณ์ Earth Tester จะปล่อยกระแสออกจาก C1 ผา่น
เขา้ไปยงัแท่งกราวด ์ xR  ลงไปยงัจุดศูนยข์องดิน และไหลไปยงั C2 เพื่อกลบัไปยงัแหล่งก าเนิดคือ
ตวั Earth Tester ซ่ึงแน่นอนถา้มีกระแสไหลผา่นค่าความตา้นทานยอ่มเกิดแรงดนัตกคร่อม ซ่ึงจะใช้
หลกัการของ Bridge Balance เพื่อหาค่าความตา้นทาน โดยค านวณจากกระแสทดสอบท่ีจ่ายออกไป 
และแรงดนัอา้งอิงท่ีไดจ้ากจุด P2 
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ภาพท่ี 2.11 การต่อความตา้นทานแบบวิทสโตนบริดจ ์

 
จากภาพท่ี 2.10 มาเขียนใหม่เป็นวงจรเป็น Wheat Stone Bridge ดงัภาพท่ี 2.11 ดงันั้นไม่มี

กระแสไฟฟ้าไหลผา่นความตา้นทาน 5R  จึงไดน้ าคุณสมบติัของ Bridge Balance น้ีมาใชใ้นการ
ค านวณหาค่าความตา้นทานของแท่งกราวด ์
จากกฎของโอห์ม IRV   
จะได ้
 

      RIVVV xaax 11
                      (2.3) 

VVVV ayyaay
                  (2.4) 

05
 IRVVV yxxy

 

 
ดงันั้น สมการ ( 2.3 )  =  ( 2.4 )  
 
    VVVV yaxa

  

RIRI a 41
                         (2.5) 

 
และ… 

 

RIRI 3221
                            

(2.6) 
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สมการ ( 2.5 ) / ( 2.6 ) จะไดด้งัสมการท่ี (2.7)   
 

RRRI 4231
                                     (2.7) 

      
แสดงวา่วงจรไฟฟ้าท่ีจดัต่อเป็น Wheatstone Bridge เม่ือผลคูณของความตา้นทานท่ีอยูต่รง

ขา้มมีค่าเท่ากนั  จึงเขียนวงจรไฟฟ้าใหม่ไดด้งัรูป 
 

 
 
ภาพท่ี 2.12 วงจรวิทสโตนบริดจท่ี์ดดัแปลงใหม่ 

 
จะเห็นวา่ ศกัยไ์ฟฟ้าท่ีจุด  x  เท่ากบัศกัยไ์ฟฟ้าท่ีจุด  y  แน่นอน ดงันั้นถา้มีความตา้นทาน

หรือแอมมิเตอร์ หรือลวดตวัน า  มาโยงระหวา่ง  x  กบั  y  ยอ่มไม่มีความหมาย คือเอาออกไดเ้ลย 
โดยไม่มีผลเปล่ียนแปลง เรียกลกัษณะน้ีวา่  Wheatstone  Bridge 

 
วธีิการวดัแบบสามจุด  (Three Point Method) 
คือการทดสอบความตา้นทานดินท่ีท าการวดัหลายคร้ัง แต่ละคร้ังของการวดัความลึกของ

หลกัดินท่ีตอ้งการวดัฝังดินเพิ่มข้ึนโดยการเพิ่มตามท่ีท่ีก าหนดให้ จุดประสงค์ของการน้ีคือเพิ่ม
กระแสทดสอบให้มากข้ึนโดยผ่านดินท่ีลึกข้ึน ค่าความต้านทานดินท่ีวัดได้จะสะท้อนการ
แปรเปล่ียนของความตา้นทานเฉพาะท่ีลึกท่ีเพิ่มข้ึน ปกติหลกัดินท่ีทดสอบจะเป็นแท่ง แบบแท่งจะ
นิยมมากกวา่หลกัดินแบบอ่ืนเพราะวา่มีขอ้ดีสองขอ้กล่าวคือ 

1.ค่าทางทฤษฏีของความตา้นทานของแท่งหลกัดินง่ายต่อการค านวณดว้ยความ 
แม่นย  าท่ีพอเพียงดงันั้นผลท่ีไดจึ้งง่ายต่อการตีความ 

2.แท่งท่ีปักในดินง่ายต่อการปฏิบติั 
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วธีิการวัดการตกคร่อมของศักย์ไฟฟ้า  (Fall of Potential Method) 
 

 
 
ภาพท่ี 2.13 วิธีการวดัการตกคร่อมของศกัยไ์ฟฟ้า 

 
ส าหรับการวดัค่าความตา้นทานดิน โดยใชห้ลกัการ Fall of  Potential นั้นอาศยัหลกัการ

ของ Bridge Balance ซ่ึงจะมีกระแสตรวจสอบไหลผา่น เม่ือกระแสไหลผา่นแท่งกราวดก์็จะเกิด
ศกัด์ิไฟฟ้าลอ้มรอบตวัน า (แท่งกราวด)์ ท่ีเราปล่อยกระแสทดสอบลงไปในดิน ก็จะมีการเหน่ียวน า
เกิดข้ึนในทุกทิศทาง โดยท่ีจุด Common หรือ G แสดงถึงต าแหน่งหรือจุดท่ีตอ้งการวดัค่าความ
ตา้นทานดิน  ส่วนจุด C2 เป็นจุดท่ีใชว้ดัค่ากระแส ส่วนจุด P2 เป็นจุดท่ีใชว้ดัแรงดนัไฟฟ้า ซ่ึงจะไม่
มีกระแสไหลเขา้หรือออกจากหลกัทดสอบน้ี 
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ภาพท่ี 2.14 การวางต าแหน่งหลกั P2 และ C2 ท่ีไม่เหมาะสม 
  
 การวดัค่าความตา้นทานดิน  ถา้วางต าแหน่งของหลกั C2 อยูใ่กลก้บัจุดทดสอบ จะเป็นผล
ใหอิ้ทธิพลของค่าความตา้นทาน เกิดการตดักนั (Over Lap) ซ่ึงท าใหค่้าท่ีวดัได ้ไม่มีความน่าเช่ือถือ 
(มีค่าต ่าเกินจริง) โดยเราสามารถตรวจเช็คความถูกตอ้งไดโ้ดยการยา้ยหลกัทดสอบ P2 ไปท่ี P2’  
และ P2” แลว้น าผลท่ีไดใ้นการวดัทั้งสามคร้ังมาเปรียบเทียบกนั หากค่าความตา้นทานท่ีวดัไดท้ั้ง
สามคร้ังมีความแตกต่างกนัมาก แสดงวา่การวางหลกัทดสอบ C2 กบั P2 เป็นจุดท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 

 
 
ภาพท่ี 2.15 การวางต าแหน่งหลกักบั P1 และ C1 ท่ีเหมาะสม 
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วิธีแกไ้ขก็คือ เราจะตอ้งถอยหลกั C2 , P2 ออกไปอีก โดยใหพ้ิจารณาจากภาพท่ี 2.15 จะ
เห็นไดว้่า อิทธิพลของค่าความตา้นทานดินระหว่างจุดทดสอบกบัหลกั C2 ไม่มีการตดักนัแลว้ ซ่ึง
ผลของค่าความตา้นทานท่ีวดัไดใ้นต าแหน่ง P2’ P2 P2” ซ่ึงน าผลท่ีไดจ้าการทดสอบทั้ง 3 คร้ัง
พบวา่มีค่าความตา้นทานเท่ากนั หรือ ใกลเ้คียงกนัแสดงวา่ การวางหลกั P2 และ C2 เป็นจุดท่ีถูกตอ้ง
ส าหรับการวดั ถา้เราพิจารณาค่าความตา้นทานตลอดทั้งระยะ จะพบว่า ทิศทางในการเปล่ียนแปลง
ของค่าความตา้นทาน จะออกมาในลกัษณะตวัอกัษร S หรือ S-Curve นัน่เอง 
 
 การวัดค่าความต้านทานดินโดยใช้หลกัการ 62% 
 หลกัการ 62% ถือว่าเป็น Subset ของการวดัค่าความตา้นดินโดยอาศยัหลกัการ Fall of 
Potential หากเราพิจารณาหลกัการวดัค่าความตา้นทานดินโดยหลกัการ Fall of Potential ตามท่ี
กล่าวมา เราคงไม่ตดัสินใจไดว้่าจุด P2 ว่าเหมาะสมนั้นควรมีระยะห่างจากจุดทดสอบ (G) เท่าไหร่ 
ซ่ึงหลกัการวดัค่าความตา้นทานดินโดยอาศยัหลกัการ 62% จะเขา้มาหาค าตอบน้ี 
 ระบบดินท่ีท าการวดัในระบบน้ี เป็นระบบดินในลกัษณะการฝ่ังแท่งตวัน า(Deep Ground 
หรือ Rod Ground) โดยการวดัค่าความตา้นทานดินตามหลกัการ 62% หมายความว่า ระยะห่าง
ระหวา่งจุดทดสอบ (G) มีระยะห่างกบัจุด P2 เท่ากบั 62% ของระยะห่างระหว่างจุดทดสอบ (G) กบั
จุด C2 และเพื่อความถูกตอ้งของการวดั เราจะตอ้งถอยจุด P2 กลบัมา 10% (P2’) และเดินหนา้ 10% 
( P2”) ค่าความตา้นทานดินท่ีวดัไดท้ั้งสามคร้ัง โดยต าแหน่ง P2 ท่ี 52% 62%และ72% จะตอ้งมีค่าท่ี
เท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั 
  
 แต่ถา้หากผลการวดัทั้งสามคร้ัง มีค่าท่ีแตกต่างกนัมาก หรือมีทิศทางท่ีค่าความตา้นทานจะ
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆนั้น แสดงวา่ ณ หลกั P2 ซ่ึงเป็นจุดท่ี 62% ไม่ใช่จุดท่ีเหมาะสมในการวดั ทางแกไ้ขคือ 
จะตอ้งเพิ่มระยะใหห้ลกัทดสอบ C2 ยาวออกไปอีก แลว้ด าเนินการวดัตามหลกัการ 62% อีกคร้ัง 
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ภาพท่ี 2.16 ไดอะแกรมแสดงการวดัโดยอาศยัหลกัการ 62 % 

 
วธีิการวดัแบบคล้องแคลมป์ (Clamp on Method)  

การวดัวิธีน้ีสามารถวดัความตา้นทานได้โดยไม่ตอ้งปลดสายกราวด์และวดัได้ทั้ งการ
เช่ือมต่อลงกราวดแ์ละความตา้นทานรวมของระบบ 

 
 

    
 
ภาพท่ี 2.17 วงจรอยา่งง่ายของระบบกราวดส์ายส่งไฟฟ้า 
 



   30 

 
 
ภาพท่ี 2.18 วงจรเสมือนของระบบกราวดส์ายส่งไฟฟ้า 

 
โดยทัว่ไป ระบบกราวดส์ายส่งไฟฟ้าสามารถวาดเป็นวงจรอยา่งง่ายไดด้งัภาพท่ี 2.17 และมี

วงจรเสมือนดงัภาพท่ี 2.18 เม่ือแรงดนั E  ป้อนเขา้สู่กราวดท่ี์ตอ้งการวดั xR  จะเกิดการเหน่ียวน า
ทางไฟฟ้าท าใหมี้กระแส ( I ) ไหลในวงจรจึงไดส้มการ 
 
 
แต่เน่ืองจากความตา้นทานรวมของ 1R ….. nR  มีค่านอ้ยกวา่ xR  มาก 

 
จึงสรุปไดว้่า E  / I  = xR  และหากกระแส I ท่ีวดัไดมี้ค่าคงท่ี ค่า xR  จะมีค่าเท่ากบัความ

ตา้นทานกราวดข์องขั้วกราวดเ์ท่านั้น 
 

 
 
ภาพท่ี 2.19 วิธีการวดัความตา้นทานกราวด ์

  /  =  + ความตา้นทานรวมของ …..   
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ใหน้ ากราวดแ์คลมป์ หรือ CT ไปคลอ้งใหอ้ยูใ่นทิศทางไฟฟ้าระหว่าง Neutral ของระบบ 
(หรือสายกราวด)์ กบัแท่งกราวด ์ตอ้งแน่ใจว่ากราวดแ์คลมป์ หรือ CT ปิดสนิทเม่ือคลอ้งสายกราวด ์
แต่บ่อยคร้ังท่ีการวดัดว้ยกราวดแ์คลมป์ไดผ้ลดีท่ีสุดเม่ือคลอ้งท่ีแท่งกราวดโ์ดยตรง 

 

 
 
ภาพท่ี 2.20 การวดัความตา้นทานกราวดเ์สาไฟฟ้าแรงสูง 
 

จากภาพท่ี 2.20 เป็นการแสดงฐานเสาขา้งหน่ึงยดึติดกบัพื้นดว้ยคอนกรีตแลว้โยงลงกราวด์
แท่งท่ีอยูน่อกฐาน จุดท่ีควรคลอ้งกราวดแ์คลมป์ หรือ CT สายไฟช่วงท่ีอยูเ่หนือจุดเช่ือมต่อต่างๆ 

กราวดท่ี์อ่านค่าความตา้นทานไดสู้งมีสาเหตุจากส่ิงผดิปกติเหล่าน้ี 
1) แท่งกราวดเ์สีย (เป็นสนิม ผกูร่อน เป็นตน้) 
2) สายไฟของระบบกราวดข์าดบางช่วง หรือ จุดต่อระหวา่งสายไฟกบัสายไฟขาด 

 

2.11 การสรุปค่าความต้านทานจ าเพาะของดนิทีว่ดัได้ [3][4] 
 
การวดัความตา้นทานจ าเพาะของดินในงานสนาม จ าเป็นตอ้งวดัหลายจุดในพื้นท่ีเดียวกนั

และค่าท่ีไดอ้าจมีความแตกต่างกนั รวมถึงอาจแตกต่างกนัตามความลึกของแท่งหลกัดินดว้ย จึงมี
ความล าบากในการสรุปค่าความตา้นทานจ าเพาะของดินวา่ควรใชค่้าเท่าใด 

โมเดลดินท่ีใชส้ าหรับการหาความตา้นทานจ าเพาะของดินท่ีใชส่้วนใหญ่มีสองแบบ คือ
แบบดินสม ่าเสมอ และแบบดินสองชั้น โดยทัว่ไปมกัใชโ้มเดลของดินสองชั้นเพราะเป็นโมเดล
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ประมาณค่าความตา้นทานจ าเพาะของดินไดดี้ท่ีสุด หรือบางคร้ังอาจใชโ้มเดลดินหลายชั้นส าหรับ
กรณีท่ีตอ้งการรายละเอียดหรือค่าท่ีวดัไดมี้ความหลากหลายจนไม่สามารถแทนไดด้ว้ยโมเดลดิน
สองชั้น 

โมเดลความต้านทานจ าเพาะของดินสม ่าเสมอใช้ได้ก็ต่อเม่ือค่าท่ีวดัได้แต่ละคร้ังไม่
แตกต่างกนัมาก ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัไม่ค่อยพบ ถา้ค่าท่ีวดัไดแ้ต่ละคร้ังมีความแตกต่างกนัมากและยงัใช้
ความตา้นทานดินสม ่าเสมอท าใหเ้กิดความผดิพลาดมาก 

โมเดลดินสองชั้นประกอบดว้ยดินชั้นบนท่ีมีความหนาค่าหน่ึงและมีความตา้นทานจ าเพาะ
ค่าหน่ึง ส่วนดินชั้นล่างมีความตา้นทานจ าเพาะอีกค่าหน่ึง โมเดลดินสองชั้นสามารถหาไดโ้ดย
พิจารณาจากค่าความตา้นทานดินและความลึกของแท่งหลกัดินท่ีเปล่ียนแปลงไปส าหรับการวดั
แบบสามจุด หรือพิจารณาจากความตา้นทานดินท่ีวดัไดแ้ละระยะห่างระหว่างหลกัทดสอบส าหรับ
การวดัแบบส่ีจุด 
 

2.12 อมิพแีดนซ์ของดนิตามเวลาเมื่อสัญญาณกระแสอมิพลัส์ [2] 
 

ลกัษณะคล่ืนแรงดนัไฟฟ้าผ่าแสดงไวใ้นภาพท่ี 2.21 ลกัษณะคล่ืนแบบน้ีเรียกว่าอิมพลัส์
คล่ืนอิมพลัส์สามารถก าหนดขนาดโดยบอกเป็น 

21 / tt โดย 
1t คือเวลาหนา้คล่ืนและ 

2t คือเวลาหลงั
คล่ืนมีหน่วยเป็นไมโครวินาที 

2t ซ่ึงเป็นเวลาหลงัคล่ืนนบัจากเวลาเร่ิมตน้จนถึงจุดท่ีแรงดนัไฟฟ้า
ลดลงมาท่ี 0.5 p.u. 

 

 
 
ภาพท่ี 2.21 รูปคล่ืนแรงดนัไฟฟ้าอิมพลัส์  t1/t2 μs 

อิมพีแดนซ์ของดินเม่ือสัญญาณกระแสเป็นอิมพลัส์มีค่าไม่คงท่ีข้ึนกบัช่วงขณะสัญญาณ
แรงดนัและกระแสในช่วงนั้นวา่มีค่าเท่าใดจากงานวิจยัท่ีไดมี้การวดัอิมพีแดนซ์ของดินเม่ือป้อนดว้ย
สัญญาณอิมพลัส์จะไดรู้ปร่างคล่ืนของแรงดนักระแสและอิมพีแดนซ์เปล่ียนแปลงตามเวลาและเม่ือ
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ตอ้งการน าอิมพีแดนซ์ของดินมาคิดก็ใหคิ้ดค่าแรงดนัและกระแสสูงสุดมาค านวณอิมพีแดนซ์แมจ้ะ
ไม่ไดเ้กิดข้ึนเวลาเดียวกนัดงัแสดงในภาพท่ี 2.22 

 

 
 
ภาพท่ี 2.22 อิมพีแดนซ์ของดินเม่ือสัญญาณแรงดนัและกระแสเป็นอิมพลัส์ 

 

สมการอิมพีแดนซ์ของดิน    
MAX

MAX

I

V
Z 

                                                                        
(2.8) 

 
ตารางท่ี 2.1 การจ าลองการต่อลงดินของโครงสร้างเสาแบบต่างๆ 

 
 

รูปแบบ โครงสร้าง 
ขนาด 

             ระยะจริง            ระยะจ าลอง 
               (เมตร)               (มลิลเิมตร)  

A.การต่อลงดินของ
เสาส่ีตน้ 

 

a                  4                         80 
S               8 – 10                  200 
L               0 – 50                 0 – 1,000 

B.การต่อลงดินของ
เสาสองตน้       และ
มีการต่อลงดิน
วนรอบนอก 

 

d                 2.5                        50 
L               0 – 14               0 – 500 
L2                 7                       135 
L2 มีค่าเม่ือ L = 0 , ถา้ L = 0 จะได ้L2 = 0 
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ตารางท่ี 2.1 การจ าลองการต่อลงดินของโครงสร้างเสาแบบต่างๆ (ต่อ) 

รูปแบบ โครงสร้าง 
ขนาด 

             ระยะจริง            ระยะจ าลอง 
               (เมตร)               (มลิลเิมตร)  

C.การต่อลงดินของ
เสาสองตน้โดยเดิน
แนวนอนแยกเป็น
แฉก 

 

a                  1.5                            30 
d                  10                            192 
L               5 – 53                    100 – 1,000 

D.การต่อลงดินโดย
ใชต้วัน าติดตั้งใน
แนวนอน 

 
L               5 – 100                  100 – 1,923 

E.การต่อลงดินโดย
ใชต้วัน าติดตั้งใน
แนวนอน แยก
ออกเป็นสองแฉก 

 
L               5 – 60                    100 – 1,150 

F.การต่อลงดินโดย
ใชแ้ท่งตวัน าแนวด่ิง  

L               5 – 60                    100 – 1,150 

 
 

 
 
ภาพท่ี 2.23 ความตา้นทานอิมพลัส์ acim RR  ของโครงสร้างเสาต่างๆ ท่ีความตา้นทานจ าเพาะ
ของดินต่างๆ 
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2.13 ความต้านทานดนิกบัความลกึของการฝังแท่งหลกัดนิ [1][4] 
 

ความตา้นทานดินท่ีมีค่าลดลงเม่ือมีการฝังแท่งหลกัดินลึกมากข้ึนลงในดินแต่เม่ือฝังลึกลง
ไปถึงจุดหน่ึงความตา้นทานดินก็ไม่ลดลงอีกดว้ยเหตุน้ีเองแท่งหลกัดินจึงไดมี้การท าออกมาใหย้าว 
2-3 เมตร พิจารณาภาพท่ี 2.24 แสดงความตา้นทานกบัความลึกของการฝังแท่งหลกัดินในดินท่ีมี
ความตา้นทานจ าเพาะสม ่าเสมอสังเกตเห็นว่ากรณีน้ีกระแสท่ีใชมี้ค่าต ่ามากดงันั้นความตา้นทาน
ดินอิมพลัส์กบัความตา้นทานดินท่ีไดจ้ากการวดัจึงมีค่าเกือบเท่ากนั 

 

 
 
ภาพท่ี 2.24 ความตา้นทานดินแปรผกผนักบัความลึกท่ีฝังดิน จากงานวจิยัต่างๆ 

 
จากภาพท่ี 2.24 ค่าความตา้นทานดินเร่ิมมีค่าคงท่ีเม่ือฝังแท่งหลกัดินลึกลงไป 1.5-2 เมตร 

นัน่คือ ปลายของแท่งหลกัดินอยูลึ่กลงไปในพื้นดิน 3-3.5 เมตร (ความยาวแท่งหลกัดิน 1.5 เมตร) 
ดว้ยเหตุน้ีเองแท่งหลกัดินท่ีขายจึงมกัมีความยาว 3 เมตร 
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2.14 ความต้านทานดนิส าหรับกระแสอมิพลัส์ [2] 
 

2.14.1 ความต้านทานอมิพลัส์ (Impulse Resistance) 

ความตา้นทานดินของแท่งหลกัดิน (Ground Rod) 

 

 
 
ภาพท่ี 2.25 กระแสสูงตวัน าแท่งเปล่ียนเป็นคร่ึงทรงกลม 

 
ความตา้นทานดินของตวัน าแท่งเดียวหรือหลายแท่งในบริเวณ L  (ความลึกของแท่งตวัน า)

เม่ือกระแสฟ้าผา่ไหลลงสู่ดิน ( RI ) จะท าใหค้วามตา้นทานดินลดลงต ่ากว่าค่าความตา้นทานท่ีวดัได้
จากกระแสต ่า เร่ืองน้ีเป็นท่ียอมรับกนันานแลว้แต่ไม่มีวิธีท่ีจะค านวณค่าความตา้นทานอิมพลัส์ 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากขาดขอ้มูล และยงัไม่มีวิธีท่ีง่ายกว่าซ่ึง Weck และในคณะท างาน CIGRE ท าการ
วิเคราะห์เร่ืองน้ีกรณีกระแสสูง เช่น กระแสฟ้าผา่ท าให้เกรเดียนเกินกว่าค่าวิกฤตจะท าใหเ้กิดเบรก
ดาวน์ในดินคือ กระแสเพิ่มข้ึนเกิดสตรีมเมอร์ การเกิดสตรีมเมอร์คือจะมีสนามไฟฟ้าสูงเกิดข้ึน
รอบๆแท่งตวัน าดงัภาพท่ี 2.25 ความช้ืนระเหยไปเกิดอาร์คในบริเวณสตรีมเมอร์ และอาร์คความ
ตา้นทานจ าเพาะลดลงจากค่าเดิมสภาพน าสูงข้ึนเป็นตวัน าเสมือนแท่งตวัน าดินขนาดโตข้ึน  และดงั
แสดงในภาพท่ี 2.26 แสดงถึงคร่ึงทรงกลมท่ีเกิดจากแท่งตวัน าดินหลายแท่ง 
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ภาพท่ี 2.26 แสดงถึงคร่ึงทรงกลมท่ีเกิดจากแท่งตวัน าดินหลาย 
 

 
 
ภาพท่ี 2.27 กระแสสูงตวัน าแท่งเปล่ียนเป็นคร่ึงทรงกลม 

 
จากภาพท่ี 2.27 ลกัษณะของการเกิดจากท่ีกระแสมากกว่า gI  (กระแสแรงดนัต ่า) เบรก

ดาวน์ในดินเกิดต่อเน่ือง และขยายตวัจาก 0r เป็น r  ในวงรัศมี r ความตา้นทานจ าเพาะเป็นศูนย  ์
เพราะดินไดรั้บไดรั้บแรงดนัเกินกวา่ค่าวิกฤตท าใหดิ้นสูญเสียความเป็นฉนวนดินจึงกลายเป็นตวัน า
กระแสสูง 
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ภาพท่ี 2.28 ความตา้นทานอิมพลัส์ของรากสายดินคร่ึงทรงกลม 
 

0R   = ค่าความตา้นทานกระแสต ่า 

iR  = ค่าความตา้นทานกระแสสูง 

gI  = ค่ากระแสต ่า 

RI  = ค่ากระแสสูง 
 
จากภาพท่ี 2.28 จะเห็นไดว้่าเม่ือมีกระแสต ่าค่าความตา้นทานดินจะสูง แต่เม่ือเกิดค่าวิกฤต

ท าให้กระแสสูงเกินกว่าค่าความตา้นทานดินจะทนไหว จึงท าให้เกิดการเบรกดาวน์ จะท าให้ค่า
ความตา้นทานดินลดลงจนเท่ากบัศูนย ์

สมการการหาค่าความตา้นทานจ าเพาะดิน 
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(2.8) 

 
  = ค่าความตา้นทานจ าเพาะดิน (โอห์ม-เมตร) 

      acR = ค่าความตา้นทานจากเคร่ืองมือวดักระแสสลบั (โอห์ม) 
l  = ความลึกของแท่งหลกัดิน (เมตร) 
r  = รัศมีของแท่งหลกัดิน (เซนติเมตร) 
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2.14.2 อมิพแีดนซ์ทรานเซียนท์ของระบบกราวนด์ 
 ระบบการต่อลงดินจ านวนมากได้ออกแบบไวส้ าหรับการท างานในเง่ือนไขของทราน
เซียนทโ์ดยทัว่ไปส่วนใหญ่เพื่อรับกระแสอิมพลัส์เน่ืองจากกระแสฟ้าผา่ ซ่ึงอิมพีแดนซ์ของหลกัดิน
ท่ีง่ายข้ึนอยูก่บัขนาดของกระแสอิมพลัส์ และแปรไปกบัเวลาข้ึนอยูก่บัรูปร่างของอิมพลัส์ 
 ความไม่เชิงเส้นของอิมพีแดนซ์ดินเกิดจากการดิสชาร์จในดินในพื้นท่ีซ่ึงเกรเดียนท์
สนามไฟฟ้าเกิน 2- 3 กิโลโวลต ์/ เซนติเมตร เพราะว่าเกรเดียนทส์นามถึงค่าสูงสุดท่ีหลกัดิน การ
ดิสชาร์จท าใหล้ดัวงจรบางส่วนของชั้นดินท่ีอยูใ่กลก้บัหลกัดิน ดงันั้นทรานเซียนทอิ์มพีแดนซ์ของ
ระบบการต่อลงดินส าหรับอิมพลัส์กระแสสูงมีค่าต ่ากว่าค่าท่ีวดัไดด้ว้ยวิธีสถานะคงท่ีทัว่ไปหรืออิม
พลัส์ขนาดต ่ากวา่ซ่ึงไม่ท าใหเ้กิดการดิสชาร์จในดิน 
 ความเป็นผลในทางตรงขา้มไดส้ังเกตว่าในการต่อขยายหลกัดิน เส้นลวดหรือแถบตวัน า
ยาวมากกวา่ 300 เมตร เม่ือทดสอบดว้ยอิมพลัส์ท่ีหนา้คล่ืนชนัแรงดนัตกคร่อมอิมพีแดนซ์การต่อลง
ดินแสดงส่วนประกอบเป็นอินดกัทีฟมาก อิมพีแดนซ์แบบทนัทีทนัใดปกติพิจารณาเป็นผลหารของ
แรงดนัทรานเซียนทท่ี์ป้อมและกระแสท่ีบนัทึกท่ีเวลาเดียวกนั ส่วนประกอบของแรงดนัเพิ่มซ่ึงตก
คร่อมอินดกัแตนซ์ของดินท่ีอิมพลัส์หนา้คล่ืนชนั (หรือลดลงของคล่ืนทนัทีทนัใดของกระแสอิม
พลัส์) ถูกตีความเป็นการเพิ่มของอิมพลัส์ของดิน 
 

2.14.3 การวัดอมิพลัส์ทรานเซียนท์ของระบบการต่อลงดิน 
 การวดัอิมพีแดนซ์ของการต่อลงดินท าโดยใชข้นาดแรงดนัอิมพลัส์ท่ีเป็นจริงและกระแสอิม
พลัส์เพราะว่าคุณลกัษณะไม่เชิงเส้นของอิมพีแดนซ์ไม่รวมเทคนิคการใชโ้มเดลหรือการทดลองท่ี
ลดสเกลเพื่อท าการวดัวงจรท่ีทดสอบท่ีตอ้งการซ่ึงมีเคร่ืองก าเนิดกระแสอิมพลัส์แรงสูงท่ีมีพลงังาน
เพียงพอเช่นเดียวกบัโวลตเ์ตจดิไวเดอร์ท่ีเท่ียงตรง ชนัตก์ารวดักระแสและออสชิโลกราฟแบบอิม
พลัส์ดบัเบิลบีม กระแสฟ้าผา่มีพิสยัระหวา่ง 1 กิโลแอมแปร์ และ 100 กิโลแอมแปร์ และอิมพีแดนซ์
กราวนดโ์ดยทัว่ไปมีค่า 10 โอห์ม 
 การพิจารณาขอ้ก าหนดทัว่ไปของเคร่ืองก าเนิดอิมพลัส์ชนิดเคล่ือนท่ีซ่ึงปกติใชไ้ฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส าหรับการทดสอบการประสานสัมพนัธ์ทางฉนวนในสถานียอ่ยแรงสูงเหมาะต่อการวดั
อิมพีแดนซ์ของดินแบบทรานเซียนท ์การแกปั้ญหาอีกอนัท่ีเป็นไปไดป้ระกอบไปดว้ยการติดตั้ง
ระบบต่อลงดินตน้แบบ (Phototype) ในดินใกลห้อ้งทดสอบแรงสูงและต่อเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของ
หอ้งทดสอบเช่นเดียวกบัเคร่ืองอุปกรณ์ส าเร็จการวดักบัระบบต่อลงดินท่ีตอ้งการทดสอบ 
 ออสซิลโลสโคปส าหรับบนัทึกแรงดนัตกคร่อมอิมพีแดนซ์กราวนดแ์ละกระแสอิมพลัส์ท่ี
ป้อนพร้อมกนัตอ้งการจุดอา้งอิงดิน ซ่ึงออสซิลโลสโคปดงักล่าวตอ้งการ จุดอา้งอิงดินสามารถตั้ง
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โดยสะดวกท่ีฐานของเคร่ืองก าเนิดอิมพลัส์เพื่อให้ระยะท่ีพอเพียงส าหรับการต่อลงดินท่ีตอ้งการ
ทดสอบอิมพีแดนซ์ทรานเซียนทข์องกราวนด์ท่ีหาไดจ้ากกระแสและแรงดนัออสซิลโลกราฟ เป็น
ผลหารของทรานเซียนทท์ั้งสอง 

 
2.14.4 ความต้านทานดินอมิพลัส์ 
พารามิเตอร์อ่ืนๆท่ีส าคญัคือความตา้นทานตามทางของกระแสไฟผ่าท่ีไหลลงดินค่าความ

ตา้นทานของหลกัดินท่ีความถ่ีก าลงัข้ึนอยู่กบัรูปร่างและขนาดของหลกัดินซ่ึงเป็นสัดส่วนโดยตรง
กบัความตา้นทานจ าเพาะของดินค่าเฉล่ียความตา้นทานจ าเพาะของดินมีค่าประมาณ 100 โอห์ม-
เมตร หรือนอ้ยกว่าส าหรับดินช้ืนไปจนถึง 1,000 โอห์ม-เมตร ส าหรับดินแห้งหรืออาจข้ึนไปสูงถึง 
107 โอห์ม-เมตรส าหรับดินหินการค านวณและการวดัค่าความตา้นทานดินไดมี้ผูท้  าการศึกษาไว้
มากมายจึงมีความตอ้งการมาตรการในการท่ีจะลดความตา้นทานดินท่ีมีค่าสูงๆลงโดยการใชแ้ท่ง
หลกัดินในแนวด่ิงและหรือตวัน าฝังดินแนวนอน 

ผลของความหนาแน่นกระแสสูงๆท าให้ดินรอบๆแท่งหลกัดินเกิดการแตกตวัหรืออาจเกิด
เบรกดาวน์บางส่วนดว้ยเหตุน้ีค่าความตา้นทานดินอิมพลัส์ท่ีโคนเสาหรือแท่งหลกัดินจะมีค่าต ่ากว่า
ค่าท่ีวดัไดท่ี้มีความถ่ีก าลงัผลดงักล่าวอาจไม่สร้างความแตกต่างมากนกัส าหรับความตา้นทานดิน
ในช่วง 5-15 โอห์ม แต่ถา้เป็นท่ีความตา้นทานดินสูงๆการลดลงของความตา้นทานของดินอิมพลัส์
เม่ือเทียบกบัความตา้นทานดินท่ีความถ่ีก าลงัจะมีผลค่อนขา้งมาก  สามารถใช้ประมาณค่าความ
ตา้นทานดินอิมพลัส์เทียบกบัค่าความตา้นทานดินท่ีวดัท่ีความถ่ีก าลงั 
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ภาพท่ี 2.29 กราฟประมาณค่าความตา้นทานอิมพลัส์ ; เสน้ประเป็นค่าโดยประมาณ 

 
ค่าความตา้นทานอิมพลัส์ของตวัน าฝังแนวนอนมีความสัมพนัธ์กบัเวลาเม่ือกระแสเร่ิมไหล

ผา่นจะมีค่าเท่ากบั 150 โอห์ม จากนั้นค่าเสิร์จอิมพีแดนซ์ของตวัน าท่ีฝังดินจะลดลงจนมีค่าเท่ากบั
ความต้านทานท่ีความถ่ีก าลังเม่ือเสิร์จเคล่ือนท่ีกลับจากด้านปลายของตัวน าแนวนอนเม่ือคิด
ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของเสิร์จเท่ากบั 100 เมตรต่อไมโครวินาทีก็จะไดค้วามตา้นทานท่ีความถ่ี
ก าลงัเม่ือผา่นไป 2 ไมโครวินาทีหากสายยาว 100 เมตรและเม่ือเทียบกบัตวัน าเส้นเดียวยาว L กบั
การใชต้วัน า 2 เส้น ยาวเส้นละ 0.5L วางในทิศทางต่างกนัก็จะไดค้วามตา้นทานเร่ิมตน้ 75 โอห์ม
และจะลดลงจนถึงความตา้นทานท่ีความถ่ีก าลงัในเวลาท่ีสั้นกว่ากนัคร่ึงหน่ึงและถา้ตวัน า 4 เส้นก็
จะยิง่ดีมากข้ึน 

 
 


