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บทที่ 1
บทนำ
ฟ้ าผ่า เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่เริ่ มจากการก่อตัวของก้อนเมฆ ที่มีประจุ
บวกและลบอยู่ภายใน และเมื่อการสะสมประจุมากขึ้นจนถึงจุดสู งสุ ดที่ทาให้เกิดการถ่ายเทประจุ
ไฟฟ้ าปริ มาณมหาศาล ระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดิน ที่เรี ยกว่า ฟ้ าผ่า ความรุ นแรงของฟ้ าผ่านั้นส่ งผล
ต่อสิ่ งมีชีวิตจนถึงขั้นเสี ยชี วิตได้ และถ้ากระทบที่วตั ถุ เช่น ตึกสู ง ต้นไม้ ก็ทาให้เกิดความเสี ยหาย
อย่างรุ นแรงได้เช่นกัน นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั จึงได้มีการป้ องกันฟ้ าผ่าในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นการป้ องกันสิ่ งมี ชีวิตหรื อทรั พย์สินไม่ให้เสี ยหาย อาทิเช่ น ระบบป้ องกันฟ้ าผ่ากรงฟาราเดย์
ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าแบบเออร์รี่สตรี มเมอร์
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ระบบสายดินมีความสาคัญมากในการติดตั้งระบบป้ องกันฟ้ าผ่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และ ทรัพย์สิน รวมถึงการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในระบบไฟฟ้ าให้มีความเสถียร และรวมถึง
เครื่ อ งจัก รที่ ต ้อ งใช้อ ้า งอิ ง ถึ ง ระบบกราวด์เ พื่ อ การใช้ง าน ในปั จ จุ บ ัน ตึ ก สู ง หรื อ อาคารต่ า งๆ
จาเป็ นต้องติดตั้งระบบสายดินแล้วทั้งสิ้ น วัสดุหลักที่ใช้ในการติดตั้งได้แก่ แท่งกราวด์ทองแดง และ
สายไฟทองแดงเปลือยที่มีขนาดตั้งแต่ สายเบอร์ ขนาด 50 70 และ 95โดยสายไฟทองแดงเปลือย
ขนาดที่นิยมใช้ในปั จจุบนั คือ สายเบอร์ 95 ซึ่ งเป็ นวัสดุหลักที่ใช้ในการติดตั้งระบบสายดินและ
ส่ งผลให้ค่าติดตั้งระบบสายดินมีราคาที่สูง
ผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและเปรี ยบเทียบผลต่างของค่าความต้านของระบบสายดินใน
ขนาดสายที่ต่างกัน ว่าส่ งผลอย่างมีนยั ยะสาคัญหรื อไม่ และเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายของวัสดุในขนาด
สายที่ต่างกัน โดยไม่ส่งผลต่อการใช้งานและข้อกาหนดของมาตรฐานการติดตั้งของระบบสายดิน
วิศวกรรมสถาณแห่งประเทศไทย และมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดต่อการนาไปใช้งาน
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อเปรี ยบเทียบค่าความต้านทานและค่าใช้จ่ายของขนาดสายตัวนาในดินที่ต่างกัน
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
บทความนี้ ผศู ้ ึกษาได้ทาการศึกษาโดยเริ่ มจาก การหาค่าความต้านทานจาเพาะของดินใน
พื้นที่ทาการทดลอง การหาค่าความต้านทานของระบบกราวด์ในพื้นที่ตวั อย่าง ที่ใช้ทาการทดลอง
โดยใช้ตวั แปรคือขนาดสายไฟที่มีขนาดต่างกัน ได้แก่ ขนาดสายไฟเบอร์ 50, 70 และ 95 และทาการ
สรุ ปผลถึงค่าที่ได้ออกมา ว่ามีผลและนัยยะสาคัญมากน้อยเพียงใด ต่อขนาดสายที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ขั้นตอนการศึกษา
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกและเปรี ยบเทียบค่าความต้านทานของระบบสายดินในพื้นที่หนึ่งๆ ว่า
มีผลต่างมากน้อยเพียงใดเมื่อได้ทาการทดลองโดยใช้สายไฟเปลือยที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยได้ทา
การทดลองจานวน 3 ครั้ง ซึ่งมีข้นั ตอนการทาวิจยั มีดงั นี้
1. ศึกษาปั ญหาของการติดตั้งระบบล่อฟ้ า และระบบการนาไฟฟ้ าในดิน
2. ศึกษาโดยการสารวจงานวิจยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบการป้ องกันฟ้ าผ่าและ
มาตรฐานการติดตั้ง
3. ศึกษาขนาดของสายตัวนาในดินที่ส่งผลต่อการนาไฟฟ้ า
4. การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของค่าความต้านทาน
5. ทาการทดลองโดยสมมุติพ้ืนที่ข้ ึนมาเพื่อใช้หาผลของการทดลอง
6. ทาการเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างของความต้านทานของสายตัวนาขนาด 50 70 และ
95 รวมถึงค่าใช้จ่ายของสาย
7. สรุ ปผลการศึกษา
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1. ทาให้รู้ถึงการติดตั้งและการป้ องกันฟ้ าผ่า ตามมาตรฐานการติดตั้งของประเทศไทย
2. ทาให้สามารถวิเคราะห์และรับรู ้สาเหตุของปั จจัยที่ส่งผลต่อค่าความแตกต่างของความ
ต้านทานของระบบสายดินในระบบไฟฟ้ า
3. ทาให้สามารถปรับปรุ งและเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายของการติดตั้งระบบสายดินของระบบ
ไฟฟ้ าได้
4. ทาให้สามารถลดอุบตั ิเหตุจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ าในงานก่อสร้างได้
5. ทาให้สารวจงานวิจยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานของระบบสายดิน

1.6 คำนิยำมศัพท์ เฉพำะ
คานิยามศัพท์เฉพาะมีดงั ต่อไปนี้
1. ระบบสำยดิน (Grounding system) คือ ระบบที่ใช้อา้ งอิงของระบบไฟฟ้ า เพื่อความ
ปลอดภัย เสถียร ของการใช้งานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบฟ้ าผ่า
เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี ยหายที่จะก่อให้เกิดกับคนและสิ่ งของ
2. กำรป้องกันฟ้ำผ่ ำ (Lightning protection) หมายถึง การป้ องกันฟ้ าผ่าที่จะลงสู่ วตั ถุ
หรื อสิ่ ง มี ชีวิ ต โดยทาการล่อฟ้ าผ่าให้ลงสู่ ว ตั ถุ ล่อฟ้ าหรื อระบบป้ องกัน ฟ้ าผ่าอย่าง
ปลอดภัย

บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องการศึกษาเรื่ อง “การลดขนาดสายไฟของระบบสายดินใน
ระบบไฟฟ้ า ” ผูว้ ิจยั ได้กาหนดประเด็นการศึกษาเพื่อใช้เป็ นกรอบพื้นฐานและประกอบแนวทาง
การศึกษา โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้อดังนี้
1. ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
2. มาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่า
3. ค่าความต้านทานของกราวด์
4. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

2.1 ปรากฏการณ์ ฟ้าผ่ า
ฟ้าแลบ ฟ้าร้ อง ฟ้าผ่ า (Thunder) เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจากการเคลื่อนที่ของ
ประจุอิเล็กตรอนภายในก้อนเมฆ หรื อระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆ หรื อเกิดขึ้นระหว่างก้อนเมฆ
กับพื้นดิ น การเคลื่ อนที่ ข้ ึ นลงของกระแสอากาศภายในเมฆคิวมูโลนิ มบัส ทาให้เกิ ดความต่าง
ศัก ย์ไ ฟฟ้ าในแต่ ล ะบริ เ วณของก้อนเมฆและพื้ น ดิ น ด้านล่ า ง เมื่ อ ความต่ า งศัก ย์ไ ฟฟ้ าระหว่า ง
ตาแหน่ งทั้งสองที่ มีค่า ระดับหนึ่ ง จะก่ อให้เกิ ด สนามไฟฟ้ าขนาดใหญ่ โดยมี ประจุ บวกอยู่ทาง
ตอนบนของก้อนเมฆ ประจุลบอยู่ทางตอนล่างของก้อนเมฆ พื้นดินบางแห่ งมีประจุบวก พื้นดิ น
บางแห่ งมี ประจุ ลบ ซึ่ งจะเหนี่ ยวนาให้เกิ ด การเคลื่ อนที่ ของกระแสไฟฟ้ า (หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) ดังที่แสดงในภาพที่ 2.1

รูปที่ 2.1 การถ่ายเทประจุทาให้เกิดฟ้ าแลบฟ้ าผ่า (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)
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ลักษณะของฟ้าแลบ ฟ้าผ่ า








เมื่อประจุลบบริ เวณฐานเมฆถูกเหนี่ยวนาเข้าหาประจุบวกที่อยูด่ า้ นบนของก้อนเมฆ ทาให้
เกิดแสงสว่างในก้อนเมฆเรี ยกว่า "ฟ้ าแลบ"
เมื่อประจุไฟฟ้ าลบบริ เวณฐานเมฆก้อนหนึ่งถูกเหนี่ยวนาไปประจุบวกในเมฆอีกก้อนหนึ่ง
จะมองเห็นสายฟ้ าวิ่งข้ามระหว่างก้อนเมฆเรี ยกว่า "ฟ้ าแลบ"
เมื่อประจุลบบริ เวณฐานเมฆถูกเหนี่ยวนาเข้าหาประจุบวกที่อยูบ่ นพื้นดิน ทาให้เกิด
กระแสไฟฟ้ าจากก้อนเมฆพุง่ ลงสู่พ้ืนดินเรี ยกว่า "ฟ้ าผ่า"
กลับกัน ประจุลบที่อยูบ่ นพื้นดินถูกเหนี่ยวนาเข้าหาประจุบวกในก้อนเมฆ มองเห็นเป็ นฟ้ า
แลบจากพื้นดินขึ้นสู่ทอ้ งฟ้ า

2.2 มาตรฐานการป้ องกันฟ้าผ่ า
2.2.1 ระบบการป้องกันฟ้าผ่ าทั่วไป
ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าภายนอกมีหนาที่ดกั วาบฟ้ าผ่าโดยตรงแทนที่จะลงสิ่ งปลูกสร้าง รวมทั้ง
วาบฟ้ าผ่าที่เข้าสู่ ดา้ นข้างสิ่ งปลูกสร้างและนากระแสฟ้ าผ่าจากจุดที่ผา่ ลงสู่ ระบบดิน ระบบป้ องกัน
ฟ้ าผ่าภายนอกยังมีหน้าที่กระจายกระแสฟ้ าผ่าลงสู่ ดิน ดังแสดงในรู ปที่ 2.2 โดยไม่ทาให้เกิดความ
เสี ยหายทางกลและทางความร้อน รวมทั้งไม่ทาให้เกิดประกายไฟ ที่อาจจุดชนวนให้เกิ ดไฟไหม้
หรื อการระเบิด (คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 4, 2557)

รูปที่ 2.2 ระบบการป้ องกันจากฟ้ าผ่า (คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 4, 2557)
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2.2.2 อุปกรณ์ ล่อฟ้า
การเลื อกชนิ ดและวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันฟ้ าผ่ามี ความจ าเป็ นและสาคัญอย่างมากในการ
ป้ องกันฟ้ าผ่าลงสู่อาคาร ระบบตัวนาฟ้ าผ่าประกอบไปด้วย
1. แท่งตัวนาฟ้ าผ่า เป็ นสิ่ งแรกที่เป็ นสิ่ งที่ล่อให้ฟ้าผ่า ผ่าลงสู่ แท่งตัวนาก่อนที่จะนาไปสู่
อุปกรณ์อื่นจนไปถึงระบบดิน ดังแสดงในรู ปที่ 2.3 แสดงแท่งตัวนาล่อฟ้ าผ่า

รูปที่ 2.3 แท่งตัวนาล่อฟ้ าผ่า (คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 4, 2557)
2. สายตัว น า สายตัว น ามี ห น้าที่ น ากระแสฟ้ าผ่า ที่ ไ ด้ม าจากการล่ อ ฟ้ าผ่า จากแท่ น ตัว
นาไปสู่ระบบดินต่อไป ดังแสดงในรู ปที่ 2.4 แสดงสายตัวนากระแสฟ้ าผ่า

รูปที่ 2.4 สายตัวนากระแสฟ้ าผ่า (คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 4, 2557)

7
3. สายตัวนาในดิน เป็ นสายไฟฟ้ าเปลือยทาหน้าที่กระจายกระแสไฟฟ้ ารอบๆ ตัวออกสู่
ดิน และเป็ นตัวนาไปสู่ แท่งกราวด์ในดินอีกด้วย สายตัวนาในดินเบอร์ 95 ดังแสดงใน
รู ปที่ 2.5 สายตัวนากระแสไฟฟ้ าในดิน

รู ปที่ 2.5 สายตัวนากระแสไฟฟ้ าในดิน (คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 4, 2557)

2.2.3 ระบบป้องกันฟ้าผ่ า
ส่ วนประกอบของตัวนาล่อฟ้ าที่ติดตั้งบนสิ่ งปลูกสร้างต้องวางในต่าแหน่ งหัวมุมในจุดที่
เปิ ดโล่งและริ มขอบ (โดยเฉพาะระดับบนของส่ วนปิ ดหน้าอาคาร) วิธีที่ยอมรับในการหาตาแหน่ ง
ระบบตัวนาล่อฟ้ า
วิธีมุมป้องกัน วิธีมุมป้ องกันต้องจัดวางอุปกรณ์ล่อฟ้ าให้ครอบคลุมสิ่ งปลูกสร้างที่อยู่ใน
บริ เวณป้ องกัน ซึ่ งสร้างโดยมุม  ที่ฉายไปในทุกทิศทุกทางในแนวดิ่ง รู ปที่ 2.6 แสดงระดับมุม
ป้ องกันในค่าระดับการป้ องกันต่างๆที่ต่างกันของวิธีมุมป้ องกัน และในรู ปที่ 2.7 แสดงรู ปแบบของ
การป้ องกันฟ้ าผ่าของวิธีมุมป้ องกัน (คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 3 , 2553)
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รูปที่ 2.6 ระดับมุมป้ องกันในค่าระดับการป้ องกันต่างๆที่ต่างกัน
(คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 3 , 2553)

รูปที่ 2.7 การป้ องกันฟ้ าผ่าของแบบวิธีมุมป้ องกัน
(คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 3 , 2553)
1. วิธีทรงกลมกลิง้ วิธีมุมป้ องกันที่เหมาะสมกับทุกรู ปแบบของอาคารใช้ได้หลากหลาย
กล่าวคือในรัศมีที่วงกลมกลิ้งไปรอบๆสิ่ งปลูกสร้าง จะทาการป้ องกันจากกระแสฟ้ าผ่า
ดังแสดงในรู ปที่ 2.9 และที่ระดับชั้นการป้ องกันที่ต่างกัน จะมีค่ากระแสและรัศมีของ
มุมป้ องกันที่ต่างกัน ดังแสดงในรู ปที่ 2.8 (คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกัน
ฟ้ าผ่าภาคที่ 3 , 2553)
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รูปที่ 2.8 ระดับชั้นของการป้ องกันแบบทรงกลมกลิ้ง
(คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 3, 2553)

รูปที่ 2.9 ลักษณะการป้ องกันฟ้ าผ่าของวิธีทรงกลมกลิ้ง
(คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 3, 2553)
2.

วิธี ต าข่ า ย วิ ธี ต าข่า ยเหมาะสมกับ รู ปแบบของอาคารที่ เป็ นลัก ษณะเรี ย บและเป็ น
ระนาบดังแสดงในรู ปที่ 2.11 และที่ระดับชั้นการป้ องกันที่สูงขึ้น ขนาดความกว้างของ
ตาข่ายในแต่ละช่องก็จะน้อยลงเช่นกัน ดังแสดงในรู ป ที่ 2.10

รูปที่ 2.10 ระดับชั้นของการป้ องกันแบบวิธีตาข่าย
(คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 3, 2553)
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รูปที่ 2.11 ลักษณะการป้ องกันฟ้ าผ่าของวิธีแบบตาข่าย
(คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 3, 2553)

2.3 ค่ าความต้ านทานของกราวด์
2.3.1 กราวด์ คอื
“การเชื่ อมต่อที่นาไฟฟ้ า ทั้งโดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจ ระหว่างวงจรไฟฟ้ า หรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ า
กับพื้นดินหรื อกับตัวนาไฟฟ้ าบางอย่างที่ใช้แทนพื้นดิน” เมื่อพูดถึงการลงกราวด์ ในความเป็ นจริ ง
แล้วมีสองเรื่ องที่แตกต่างกันอย่างมาก นัน่ ก็ คือ การลงกราวด์พ้ืนดินกับการลงกราวด์อุปกรณ์ การ
ลงกราวด์พ้ืนดินเป็ นการเชื่อมต่อโดยตัวนาไฟฟ้ าของวงจร ซึ่ งปกติจะเป็ นสาย N ไปยังขั้วกราวด์ที่
ฝังลงในดิน การลงกราวด์อุปกรณ์จะทาให้การใช้งานอุปกรณ์ภายในสิ่ งปลูกสร้างมีการอ้างอิงการ
ลงกราวด์อย่างเหมาะสม ระบบกราวด์สองอย่างนี้ มีความจาเป็ นที่จะต้องแยกจากกัน ยกเว้นการ
เชื่ อมต่ อระหว่า งสองระบบซึ่ ง จะช่ ว ยป้ องกัน ไม่ ใ ห้ความต่ า งศัก ย์ข องแรงดัน ไฟฟ้ าสู ง เกิ น ไป
เนื่องจากฟ้ าผ่า เป้ าหมายของการลงกราวด์ นอกเหนือไปจากการป้ องกันบุคคล โรงงานและอุปกรณ์
ก็ คือการจัดให้มีเส้นทางในการกระจายกระแสไฟฟ้ าที่ ผิดพลาด เช่น จากฟ้ าผ่า การแผ่ไฟฟ้ าสถิต
ตลอดจนสัญญาณรบกวนต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย (FLUKE, 2014)
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2.3.2 ขั้วไฟฟ้ากราวด์
1. ขั้วไฟฟ้ าและการเชื่อมต่อ
ความต้านทานไฟฟ้ าของขั้วไฟฟ้ ากราวด์และจุดเชื่ อมต่อโดยทัว่ ไปมีต่ามาก หลักกราวด์
โดยทัว่ ไปทาจากวัสดุที่มีคุณสมบัตินาไฟฟ้ ามีความต้านทานต่ามาก เช่น เหล็กกล้าหรื อทองแดง
2. ความต้านทานหน้าสัมผัสของดินโดยรอบของขั้วไฟฟ้ า
ความต้านทานนี้ มีนอ้ ยมาก เมื่อขั้ว ไฟฟ้ ากราวด์ไม่มีสาจาระบี ฯลฯ เคลือบ และขั้วไฟฟ้ า
กราวด์สมั ผัสกับเนื้อดินแบบแนบสนิท
3.ความต้านทานของเนื้อดินโดยรอบ
ขั้วไฟฟ้ ากราวด์จะมีดินล้อมรอบซึ่งในทางทฤษฎีจะมีเปลือกที่รวมศูนย์เดียวกันและมีความ
หนาเท่ากันทั้งหมด ในพื้นที่หน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้ ากราวด์ยง่ิ มากก็ยงิ่ ส่ งผลทาให้ค่าความต้านทาน
ที่ วดั ออกมาได้น้ ันมี ค่าต่ า กลับกันยิ่งหน้าสัมผัสที่ สัมผัสกับพื้น ดิ นมี ค่าน้อยกลับทาให้ค่าความ
ต้านทานที่วดั ออกมาได้น้ นั มีค่าสู งกว่า
4.จานวนขั้วไฟฟ้ ากราวด์
อีกวิธีในการลดความต้านทานของกราวด์ก็คือการเพิ่มขั้วไฟฟ้ ากราวด์หลายจุด ในการ
ออกแบบเช่นนี้ จะมีการปั กขั้วไฟฟ้ ากราวด์หลายอันในพื้นดินและเชื่อมต่อแบบขนาน เพื่อลดความ
ต้านทาน เพื่อให้ข้ วั ไฟฟ้ าเพิ่มเติมทางาน มีประสทธิ ผลมาก ตามที่ระบุใน NEC 250.56 ใน
หน่วยงานที่มีอุปกรณ์ซ่ ึงมีความไวสูง ค่าที่ได้ควรไม่เกิน คือ 5.0 โอห์ม
รู ปที่ 2.12 แสงลักษณะของขั้วไฟฟ้ ากราวด์และองค์ประกอบต่างๆ

สายตัวนาไฟฟ้ากราวด์
จุดเชื่อมต่ อสายตัวนาและกราวด์ กราวด์
ขั้วไฟฟ้ากราวด์

รูปที่ 2.12 องค์ประกอบขั้วไฟฟ้ ากราวด์ (FLUKE, 2014)
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2.3.3 ค่ าความต้ านทานของดิน
ความต้า นทานของดิ น มี ค วามจาเป็ นมากที่ สุด เมื่ อ พิจ ารณาการออกแบบระบบกราวด์
สาหรั บการติ ดตั้งใหม่ เพื่อให้ค่าความต้านทานเป็ นไปตามความต้องการ การหาตาแหน่ งติดตั้ง
ระบบกราวด์น้ นั องค์ประกอบของดิน ความชื้น และอุณหภูมิ ล้วนมีผลต่อความต้านทานของดิน
อย่างมาก ความต้านทานของดินจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และระดับความลึก ซึ่งตามลักษณะ
ทางธรรมชาติของการฝังหลักกราวด์ ควรฝังให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทาได้ และควรติดตั้งหลักกราว์ใน
ต าแหน่ ง ซึ่ งมี อุ ณ หภู มิ ค่ อ นข้า งคงที่ เช่ น ต่ า กว่ า ระดับ ที่ ดิ น แข็ง ตัว เพื่ อ ให้ ร ะบบลงกราวด์มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด รู ปที่ 2.13 แสดงลักษณะรู ปแบบการวัดของเครื่ องการหาค่าความต้านทาน
จาเพาะของดิน (FLUKE, 2014)
สูตรการคานวณความต้านทานของดิน คือ ρ = 2 π A R
เมื่อ ρ = ค่าเฉลี่ยของความต้านทานจาเพาะของดินต่อความลึก (Ώ-m)
π = 3.1416
A = ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้ า (m)
R = ความต้านทานที่วดั ได้

รูปที่ 2.13 ลักษณะการวัดการหาค่าความต้านทานจาเพาะของดิน (FLUKE, 2014)
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2.4 การวิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis Of Variance : ANOVA)
การวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis Of Variance : ANOVA) เป็ นวิธีการทางสถิติที่ใช้
ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ย (mean) ของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2กลุ่มขึ้นไป อันเกิดจากการ
จัดกระทาที่ต่างกัน
จุดเด่นของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
1.ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยนจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
2.ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ที่ออกแบบซับซ้อนหรื อมีตวั แประอิสระมากกว่า 1 ตัวได้
3. สามารถทดสอบได้วา่ ตัวแปรอิสระสองตัวหรื อมากกว่ามีปฏิสมั พันธ์ (interaction) กันหรื อไม่คือ
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
เนื่ องจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนใช้ F เป็ นสถิติทดสอบ โดยที่ F เป็ นอัตราส่ วน
ระหว่างความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean Square Between) กับความแปรปรวนภายในกลุ่ม
Mean Square Within) การวิเคราะห์ความแปรปรวนจึงมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลที่
จะนามาวิเคราะห์ดงั นี้
1. กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยสุ่ มจากประชากร (Random Sampling) และหากกลุ่มตัวอย่าง
เลือกมาโดยการสุ่ มจากประชากรที่มีการกระจายเป็ นโค้งปกติ ในการคานวณค่า F ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม (Mean Square Between) และความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square Within) จะ
เป็ นอิสระจากกัน
2. ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์จะต้องได้มาจากประชากรที่มีความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่ม
(Variance Homogeneity)
3. ความเป็ นปกติ (Normality)ตัวอย่างแต่ละกลุ่มสุ่ มมาจากประชากรที่มีการแจกแจกปกติ
หากจาเป็ นต้องแปลงข้อมูล (Transformation) ให้มีการแจกแจงแบบโค้งปกติก่อนหรื อเพิ่มตัวอย่าง
ให้มีขนาดมากขึ้น และใช้กลุ่มตัวอย่างที่ มีขนาดเท่าๆ กันในแต่ละกลุ่มจะหลี กเลี่ ยงการละเมิ ด
ข้อตกลงข้อนี้ได้
4.ข้อมูลของตัวแปรตามที่นามาวิเคราะห์ตอ้ งอยูใ่ นอันตรภาคหรื ออัตราส่ วน ส่ วนตัวแปร
อิสระเป็ นตัวแปรประเภทพหุวิภาค (Polychromous)
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สมมติฐาน
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนนั้น สมมติฐานไร้นัยสาคัญ (Null hypothesis ) จะ
กาหนดให้ค่า เฉลี่ ยของประชากรแต่ ละกลุ่ม มี ค่าเท่ากัน สอบสมมติ ฐานทางเลื อก (Alternative
hypothesis ) กาหนดให้วา่ จะมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกัน เขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้
H 0 : 1   2 =…  k
H 1 : มี  อย่างน้อย 1 คูท่ ี่แตกต่างกัน
( หรื อ H 1 :  i   j เมื่อ i  j )
ค่ าสถิติทตี่ ้ องคานวณ
สิ่ งสาคัญในการวิเคราะห์ความแปรปรวน คือการคานวณผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยก
กาลังสอง ( The sum of square ) ซึ่งเป็ นค่าที่จะนาไปหาค่าความแปรปรวน
1. Total sum of squares ( SS B )หาได้จาก
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ค่า SS T หรื อ SS B และ SS W เมื่อหารด้วยค่าองศาอิสระ (df) ของแต่ละตัวจะหมายถึง
ความแปรปรวน (Mean of square : MS) โดยมี df T = N – 1 , df B = K – 1 และ df W = N – K เมื่อ
N คือจานวนข้อมูลหรื อกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและ K คือจานวนกลุ่ม
การคานวณค่าสถิติ F – test
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย 3 ค่าขึ้นไปนั้นจะใช้ F – test
สาหรับการทดสอบซึ่งในกรณี การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวนี้ ค่า F หาได้จากอัตราส่ วน
ความแปรปรวนโดยหาจากความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (SS B ) หารด้วยความแปรปรวนภายใน
กลุ่ม (SS W ) ซึ่งมีค่า df = K – 1 (degree of freedom for the numerator) และ df L = N – K (degree
of freedom for the denominator) การหาค่า F – test สามารถสรุ ปเป็ นตารางได้ดงั ตารางที่ 2.1 ดังนี้
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Source of
variation
Between groups
Within groups
Total

SS

df

MS

SS B
K–1
SS B / K – 1
SS W
N -K
SS W /N - K
SS B + SS W
N–1
ตารางที่ 2.1 ตารางสรุ ปสูตรการหาค่า F – test

F
MS B / MS w

ความหมายของสั ญลักษณ์
T i = ผลรวมของคะแนน n ค่าในแต่ละกลุ่ม
T = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n j = จานวนข้อมูลในแต่ละกลุ่ม
K = จานวนกลุ่ม
X ij = ข้อมูลตัวที่ iในกลุ่ม j


Xj


X

= ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม j

= ค่าเฉลี่ยรวม

K

nj

  X = ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสองทุก ๆค่าในทุกกลุ่ม
j 1

i 1

2
ij

ตารางการแจกแจงความถี่แบบ F
ตารางที่ 2.2 ตารางการแจกแจงความถี่แบบ F ที่ระดับนัยยะสาคัญที่ 0.1

ตารางที่ 2.2 ตารางการแจกแจงความถี่แบบ F (พ่องอาไพ, 2016)

16

2.5 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ประดิษฐ์ เฟื่ องฟู (2014) : ได้แสดงการรวบรวมการคานวณหาค่าความต้านทานของแท่ง
กราวด์ร็อดที่ ใ ช้ใ นระบบของ กฟภ. เพื่อ น าไปใช้ใ นการออกแบบระบบการต่ อ ลงดิ น ได้อ ย่า ง
เหมาะสมถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและความมัน่ คงของระบบส่ งจ่ายและระบบ
ป้ องกันฟ้ าผ่า สาหรั บการนาสู ตรการคานวณไปใช้งานเพื่อให้การหาค่าความต้านทานของแท่ง
กราวด์ร็อดมีความถูกต้อง อันนาไปสู่ การออกแบบการต่อลงดินที่เหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและ
ทางเศรษฐศาสตร์ โดยมี ความเหมาะสมในการติ ด ตั้ง แต่ อาจพบปั ญหาในการใช้งานเนื่ องจาก
จาเป็ นต้องทราบค่าพารามิเตอร์บางค่า เช่น ชนิดของดิน ค่าความต้านทานจาเพาะของดิน และ อื่นๆ
FLUKE (2014) : ได้สรุ ปว่า ในระบบความต้านทานระบบไฟฟ้ าในดินนั้นการลงกราวด์ที่
ไม่เหมาะสมมีส่วนทาให้เกิดการ หยุดทางานโดยไม่จาเป็ น และยังเป็ นอันตรายและ เพิ่มความเสี่ ยง
ที่อุปกรณ์จะขัดข้องด้วย อีกหากไม่มีระบบกราวด์ที่มีประสทธิภาพ เราอาจได้รับ ความเสี่ ยงที่จะถูก
ไฟฟ้ าช็อต อุปกรณ์อาจมีขอ้ ผิดพลาด เกิดปั ญหาความผิดเพี้ยนของฮาร์โมนิก ปั ญหา ปั จจัยพลังงาน
และปั ญหาที่เกิดแบบไม่สม่าเสมออีกมากมาย ถ้ากระแสที่ผดิ พลาดไม่มีเส้นทางลงกราวด์ผา่ นระบบ
กราวด์ที่ออกแบบและดูแลเป็ นอย่างดี กระแสไฟฟ้ าจะหาเส้นทางไหลอื่นๆ ซึ่ งอาจรวมถึงบุคคล
องค์กร ซึ่ งในบทความนี้ มีขอ้ แนะนาและหรื อมาตรฐาน สาหรั บการลงกราวด์เพื่อให้เกิ ดความ
ปลอดภัย
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 3 (2553) : ได้ระบุถึงข้อกาหนดสาหรับ
การป้ องกันสิ่ งปลูกสร้างจากความเสี ยหาย ทางกายภาพจากฟ้ าผ่าโดยใช้ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า และ
การป้ องกันการบาดเจ็บของสิ่ งมีชีวิตเนื่องจากแรงดันสัมผัสและแรงดันช่วงก้าวในบริ เวณใกล้เคียง
กับระบบป้ องกันฟ้ าผ่า (อ้างอิงมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่1) มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึง
ก) การออกแบบ การติดตั้งการตรวจสอบและบารุ งรักษาระบบป้ องกันฟ้ าผ่าของสิ่ งปลูก
สร้าง โดยไม่จากัดในเรื่ องความสู ง
ข) กาหนดมาตรการป้ องกันการบาดเจ็บของสิ่ งมีชีวิตเนื่ องจากแรงดันสัมผัสและ แรงดัน
ช่วงก้าว
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ค) ชั้นของระบบป้ องกันฟ้ าผ่า คุณลักษณะของระบบป้ องกันฟ้ าผ่ากาหนดโดยคุณลักษณะ
ของสิ่ งปลูกสร้างที่จะป้ องกันและระดับป้ องกันฟ้ าผ่าที่พิจารณา

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 4 (2557) : ได้ระบุถึงข้อกาหนดสาหรับ
ความจาเป็ นในการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกิ ดขึ้ นเนื่ องจากระบบไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับผลจากแม่เหล็กไฟฟ้ าของฟ้ าผ่ามีมูลค่าความเสี ยหายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสาคัญ
คือระบบอิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้ในการประมวลผลและเก็บข้อมูล รวมถึงกระบวนการควบคุมความ
ปลอดภัยของเครื่ องจักร ซึ่ งมีราคา ขนาด และความซับซ้อนสู ง ซึ่งหากเกิดการหยุดชะงักของระบบ
ดังกล่าวจะไม่เป็ นที่พึงประสงค์อย่างยิง่ ด้วยเหตุผลทางด้านค่าใช้จ่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ให้ขอ้ มูลสาหรับการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ
การบารุ งรักษา และการทดสอบของระบบมาตรฐานป้ องกันอิมพัลส์จากแม่เหล็กไฟฟ้ าจากฟ้ าผ่า
สาหรับระบบไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์ในสิ่ งลูกสร้าง สามารถลดความเสี่ ยงที่จะเกิดความล้มเหลว
อย่างถาวร เนื่องจากอิมพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้ าจากฟ้ าผ่า
Earthing calculation (2560) ได้สรุ ปว่า ระบบสายดินในอาคาร มีความสาคัญมากเกี่ยวข้อง
กับการปกป้ องผูค้ นและอุปกรณ์และการทางานที่เหมาะสมที่สุดของระบบไฟฟ้ า รวมถึงการเชื่อม
ติดอุปกรณ์ของวัตถุนาไฟฟ้ า (เช่นอุปกรณ์โลหะ, อาคาร, ท่อ ฯลฯ ) ไปยังระบบสายดินป้ องกัน
สาหรับแรงดันไฟฟ้ าชัว่ คราวเช่นฟ้ าผ่า ไฟกระชาก และ ไฟเกิน การเชื่อมต่อที่มีประสิ ทธิ ภาพช่วย
ป้ องกันการสะสมและคายประจุไฟฟ้ าสถิต ซึ่ งอาจทาให้เกิดประกายไฟได้เมื่อมีพลังงานที่เพียงพอ
ระบบสายดินมีศกั ยภาพในการอ้างอิงสาหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และช่วยลดเสี ยงรบกวนทางไฟฟ้ า
สาหรับระบบอิเล็กทรอนิ กส์เครื่ องมือวัดและการสื่ อสาร การคานวณนี้ เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิที่
จัดทาโดย IEEE Std 80 (2000), "
การค านวณการต่ อ ลงดิ น ช่ ว ยในการออกแบบระบบสายดิ น ที่ เ หมาะสม เมื่ อ ใช้
ผลลัพธ์ของการคานวณในการหาค่า
1. กาหนดขนาดขั้นต่าของตัวนาสายดินที่จาเป็ นสาหรับตารางสายดินหลัก
2 ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า การออกแบบสายดิ น นั้น เหมาะสมเพื่ อ ป้ องกัน การเกิ ด
อันตรายและโอกาสในการสัมผัส
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Klangfaifa (2016): ได้สรุ ปถึง ราคาสายไฟ สายไฟทองแดงเปลือย และสายไฟชนิดต่างๆ
ในราคากลางที่ขายอยู่ในท้องตลาด เพื่อใช้ในการอ้างอิงและเปรี ยบเทียบราคาถึงในขนาดสายที่
ต่างกัน
พ่องอาไพ (2016): : ได้แสดงการรวบรวมการวิเคราะห์ความแปรปรวน คือ เทคนิ คการ
วิเคราะห์ที่ใช้เพื่อ ทดสอบสมมติฐานที่มีการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ขึ้นไป (ตัวแปร
อิสระเป็ นแบบจัดกลุ่ม ตัวแปรตามเป็ นตัวแปรเชิง ปริ มาณ) การวิเคราะห์มีท้ งั ในกรณี ที่กลุ่มเป็ น
อิสระจากกัน และ กลุ่มมีความสัมพันธ์กนั ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่าสอง
ค่าจึงทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วยสถิติ F –test
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) : ได้สรุ ปปรากฏการณ์ธรรมชาติ ฟ้ า
แลบ ฟ้ าร้อง ฟ้ าผ่า (Thunder) เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจากสาเหตุการเคลื่อนที่ของประจุ
อิเล็กตรอนภายในก้อนเมฆ หรื อระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆ หรื อเกิ ดขึ้นระหว่างก้อนเมฆกับ
พื้นดิน พื้นดินบางแห่ งมีประจุลบ ซึ่ งจะเหนี่ ยวนาให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้ า และส่ งผล
อย่างไรต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งปลูกสร้างต่อไป

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกและเปรี ยบเทียบค่าความต้านทานของระบบสายดินในพื้นที่หนึ่ งๆ ว่ามี
ผลต่างมากน้อยเพียงใดเมื่อได้ทาการทดลองโดยใช้สายไฟเปลือยที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยได้ทา
การทดลองจานวน 3 ครั้ง ซึ่งมีข้นั ตอนการทาวิจยั มีดงั นี้

3.1 ขนำดสำยไฟ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาโดยการเลือกขนาดสายไฟทองแดงเปลือย ซึ่งใช้เป็ นสิ่ งนาไฟฟ้ าที่ใช้
ฝังลงในดิ น ขนาดต่างกัน จานวน 3 ขนาด มาใช้ทาการทดลองดังนี้ สายไฟเปลือย ขนาด 50, 70
และ 95 มม2 เพื่อที่จะได้เปรี ยบเทียบและหาค่าความต้านทานที่แตกต่างกัน (Klangfaifa , 2016)
3.1.1 สำยไฟเปลือยขนำดทีแ่ ตกต่ ำงกัน

รูปที่ 3.1 สายไฟเปลือยขนาดต่างๆ (Klangfaifa , 2016)
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3.2 ควำมต้ ำนทำนจำเพำะของดิน (Soil resistivity)
3.2.1 กำรหำค่ ำควำมต้ ำนทำนจำเพำะของดิน
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการวัดและประเมินค่าความต้านทานจาเพาะของดิน (Soil resistivity) (ρ)
โดยใช้เครื่ องทดสอบหาค่าความต้านทานจาเพาะของดิ นเพื่อที่จะได้นาไปใช้ในการหาค่าความ
ต้านทานของดินต่อไป ดังแสดงในรู ปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 รู ปแบบการวัดการหาค่าความต้านทานจาเพาะของดิน (FLUKE, 2014)
3.2.2 บริเวณทีใ่ ช้ ทำกำรทดสอบ
ลักษณะดิ นที่ผใู ้ ช้ทาการทดสอบเป็ นดินร่ วนและดินทราย ซึ่ งผูจ้ ดั ทาได้ทาการปั ก แท่ง
อิเล็กโทรดทดสอบ เพื่อทาการวัดค่าหาความต้านทานจาเพาะของดิน ดังแสดงในรู ปที่ 3.3

รูปที่ 3.3 การทดสอบหาค่าความต้านทานจาเพาะของดิน
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3.2.3 ค่ ำทีไ่ ด้ จำกกำรวัดค่ ำควำมจำเพำะของดิน
เมื่อได้ทำกำรทดลองแล้วทำให้ทรำบว่ำ ค่ำควำมต้ำนทำนจำเพำะของดินที่ได้ทำกำร
ทดลองอยูใ่ นช่วงระหว่ำง 92.5 – 100 โอห์มเมตร ซึ่งอยูใ่ นลักษณะของดิน ที่เป็ นดินทรำยและ
ผูจ้ ดั ทำจึงได้นำค่ำดินที่ได้ดงั กล่ำว มำใช้ในกำรหำค่ำควำมต้ำนทำนในสูตรต่ำงๆ และควำม
ต้ำนทำนรวมต่อไป ดังแสดงในรู ปที่ 3.4

รูปที่ 3.4 ค่าที่ได้จากการทดสอบหาค่าความต้านทานจาเพาะของดิน
ตารางที่ 3.1 แสดงการหาค่าความจาเพาะของดินในลักษณะต่างๆ

ตำรำงที่ 3.1 ค่าความจาเพาะของดินในลักษณะต่างๆ
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3.3 พืน้ ทีท่ ำกำรทดลอง
3.3.1 กำรติดตั้งแท่งและสำยกรำวด์
ผูจ้ ดั ทาได้สมมุติพ้ืนที่ข้ ึนมาพื้นที่หนึ่งๆขึ้น เพื่อที่จะทาเป็ นจุดอ้างอิงที่จะใช้ในการหาค่า
ความต้านทานของระบบสายดินในพื้นที่น้ นั ๆ ซึ่งผูจ้ ดั ทาได้กาหนดพื้นที่ข้ ึนมาขนาด กว้าง 3 เมตร
และ ยาว 6 เมตร รวมเป็ นพื้นที่ 18 เมตร ดังแสดงในรู ปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 รู ปแบบลักษณะการติดตั้งเพื่อหาค่าความต้านทานที่ออกแบบ
รู ปที่ 3.6 รู ปแบบลักษณะการติดตั้งเพื่อหาค่าความต้านทานที่หน้างานจริ ง

รูปที่ 3.6 รู ปแบบลักษณะการติดตั้งเพื่อหาค่าความต้านทานที่หน้างานจริ ง
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3.4 กำรทดลอง
3.4.1 กำรติดตั้งแท่งและสำยกรำวด์
ผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรปั กกรำวด์แท่งลงไป มีควำมยำว 3 เมตร จำนวน 6 เส้น โดยรอบพื้นที่
และได้เชื่อมต่อเข้ำกับสำยทองแดงเปลือยที่ได้เตรี ยมไว้ โดยได้เริ่ มจำกกำรใช้สำยไฟเปลือยขนำด
ต่ ำงๆ ดัง ที่ ก ล่ ำ วไปแล้ว ในข้ำ งต้น มำใช้ใ นกำรทดลองหำค่ำควำมต้ำนทำนของระบบ แล้ว จึ ง
สับเปลี่ ย นไปใช้สำยไฟขนำดที่ ต่ำงกัน โดยเริ่ มจำกกำรใช้สำยขนำดเบอร์ 50, 70 และ 95 มม 2
ตำมลำดับ ซึ่ งผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรทดลองจำนวน 3 ครั้ง เพื่อหำค่ำเฉลี่ยดังแสดงในรู ปที่ 3.7 และ 3.8
รู ปแบบลักษณะการติดตั้งเพื่อหาค่าความต้านทานของสายแต่ละขนาดที่หน้างานจริ ง

รูปที่ 3.7 รู ปแบบลักษณะการติดตั้งเพื่อหาค่าความต้านทานของสายแต่ละขนาดที่หน้างานจริ ง
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3.4.2 กำรวัดค่ ำควำมต้ ำนทำนของระบบดิน

รูปที่ 3.8 รู ปแบบลักษณะการติดตั้งเพื่อหาค่าความต้านทานของสายแต่ละขนาดที่หน้างานจริ ง
เมื่อผูจ้ ดั ทาได้ทาการติดตั้งแท่งและสายกราวด์เรี ยบร้อยแล้ว ผูจ้ ดั ทาได้ทาการใช้เครื่ องวัด
ค่าความต้านทานเพื่อหาค่าความต้านทาน โดยเครื่ องทดสอบจะสร้างกระแสไฟฟ้ าที่รู้ค่าระหว่าง
หลักภายนอก(C2) และขั้วไฟฟ้ ากราวด์ใน(C1) ขณะที่การลดลงของศักย์จะถูกวัดค่าระหว่างหลัก
กราวด์ภายใน(P2) และขั้วไฟฟ้ ากราวด์(C1) เมื่อใชกฎของโอห์ม (V = IR) เครื่ องมือทดสอบจะ
คานวณความต้านทานของขั้วไฟฟ้ ากราวด์ออกมา (FLUKE, 2014) ดังแสดงในรู ปที่ 3.9

รูปที่ 3.9 รู ปแบบลักษณะการติดตั้งเพื่อหาค่าความต้านทานของระบบทดสอบ (FLUKE, 2014)
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3.5 สู ตรการคานวณ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการคานวนหาค่าความต้านทานในระบบรวมของสายนั้นๆ โดยการใช้สูตรของ
Schwarz's Equation (IEEE 80-2013) (OPEN ELECTRICAL, 2017)
3.5.1 Ground Resistance of Ground Rod (Rrod)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานของแท่งกราวด์ซ่ ึงในการทดลองของผูจ้ ดั ทา
ได้ใช้แท่งกราวด์ ที่ความยาว 3 เมตร จานวน 6 เส้น

(3.1)

3.5.2 Ground Resistance of Grid Only (Rg)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานของกราวด์กริ ดพื้นที่ที่ใช้ในการทดลอง โดย
งานวิจยั นี้ได้ใช้พ้นื ที่ขนาด 18 ตารางเมตร

(3.2)
3.5.3 Mutual ground (Rm)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานระหว่างแท่งกราวด์ และพื้นที่ที่ใช้ในการ
ทดลอง จากบทความข้างต้น

(3.3)
3.5.4 Total Ground Resistance (RT)
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สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานรวมระหว่างสูตรต่างๆ ของค่าความต้านทาน
ข้างต้น ในสู ตรนี้จะเป็ นการสรุ ปหาค่าความต้านทานของระบบ

(3.4)

3.5.5 ค่ ำพำรำมิเตอร์ ต่ำงๆ ทีใ่ ช้ ในกำรคำนวณ
ρ = Soil resistivity (Ώ-m)
LT = Total length of grid's wire (m)
A = Area (m3)
h = Grid burial depth (m)
k1 = Coefficients of Schwarz's formula
k2 = Coefficients of Schwarz's formula
x = Length to Width Ratio
dg = Diameter of grid's conductor (m)
n = Number of rod (ea)
Lr = Length of each rod (m)
d = Diameter of each rod (m)
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3.6 การคานวณ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการนาค่าของความต้านทานที่ได้จากการวัด ของขนาดสายต่างๆ มาเพื่อ
คานวนหาค่าความต้านทานในระบบรวมของสายนั้นๆ โดยการใช้สูตรของ Schwarz's Equation
(IEEE 80-2013) ดังที่กล่าวไปแล้วเริ่ มต้น ดังนี้
3.6.1 กำรคำนวณควำมต้ ำนทำนรวมของขนำดเบอร์ สำย 50
3.6.1.1 Ground Resistance of Ground Rod (Rrod)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานของแท่งกราวด์ ซึ่งในการทดลองของผูจ้ ดั ทา
ได้ใช้แท่งกราวด์ที่ความยาว 3 เมตร จานวน 6 เส้น
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3.6.1.2 Ground Resistance of Grid Only (Rg)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานของกราวด์กริ ดพื้นที่ที่ใช้ในการทดลอง โดย
งานวิจยั นี้ได้ใช้พ้นื ที่ขนาด 18 ตารางเมตร

𝑅𝑅

𝑅𝑅

(

)(

)

( (

𝑅𝑅𝑅𝑅

(
√(

)
)(

)
)

(

)(
√

)

)

28
3.6.1.3 Mutual ground (Rm)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานระหว่างแท่งกราวด์ และพื้นที่ที่ใช้ในการ
ทดลอง จากบทความข้างต้น
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3.6.1.4 Total Ground Resistance (RT)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานรวมระหว่างสูตรต่างๆ ของค่าความต้านทาน
ข้างต้น ในสู ตรนี้จะเป็ นการสรุ ปหาค่าความต้านทานของระบบ
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3.6.1.5 ค่ ำพำรำมิเตอร์ ต่ำงๆทีใ่ ช้ ในกำรคำนวณ
ρ = Soil resistivity (Ώ-m)

= 100 (Ώ-m)

LT = Total length of grid's wire (m)
A = Area (m3)
h = Grid burial depth (m)
k1 = Coefficients of Schwarz's formula
k2 = Coefficients of Schwarz's formula
dg = Diameter of grid's conductor (m)
n = Number of rod (ea)
Lr = Length of each rod (m)
d = Diameter of each rod (m)

= 21 m.
= 18 m.
= 0.5 m.
= 1.37
= 5.65
= 0.008 m. (wire size 50 mm.)
=6
= 3 m.
= 0.0142 m.

เมื่อผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดลองและแทนค่าพารามิเตอร์ต่างๆลงในสูตรสามารถสรุ ปค่าการ
คานวณของสายขนาด 50 ดังแสดงในตารางที่ 3.2
SIZE (mm2)
Rrod
Rg
Rm
Rt

50
8.67
11.57
7.23
8.32

ตารางที่ 3.2 แสดงค่าพารามิเตอร์ความต้านทานต่างๆของการคานวณของสายขนาด 50
3.6.2 กำรคำนวณควำมต้ ำนทำนรวมของขนำดเบอร์ สำย 70
3.6.2.1 Ground Resistance of Ground Rod (Rrod)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานของแท่งกราวด์ซ่ ึงในการทดลองของผูจ้ ดั ทา
ได้ใช้แท่งกราวด์ที่ความยาว 3 เมตร จานวน 6 เส้น
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3.6.2.2 Ground Resistance of Grid Only (Rg)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานของกราวด์กริ ดพื้นที่ที่ใช้ในการทดลอง โดย
งานวิจยั นี้ได้ใช้พ้นื ที่ขนาด 18 ตารางเมตร
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3.6.2.3 Mutual ground (Rm)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานระหว่างแท่งกราวด์ และพื้นที่ที่ใช้ในการ
ทดลอง จากบทความข้างต้น
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3.6.2.4 Total Ground Resistance (RT)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานรวมระหว่างสูตรต่างๆ ของค่าความต้านทาน
ข้างต้น ในสู ตรนี้จะเป็ นการสรุ ปหาค่าความต้านทานของระบบ
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3.6.2.5 ค่ ำพำรำมิเตอร์ ต่ำงๆทีใ่ ช้ ในกำรคำนวณ
ρ = Soil resistivity (Ώ-m)
= 100 (Ώ-m)
LT = Total length of grid's wire (m)
A = Area (m3)
h = Grid burial depth (m)
k1 = Coefficients of Schwarz's formula
k2 = Coefficients of Schwarz's formula
dg = Diameter of grid's conductor (m)
n = Number of rod (ea)
Lr = Length of each rod (m)
d = Diameter of each rod (m)

= 21 m.
= 18 m.
= 0.5 m.
= 1.37
= 5.65
= 0.0095 m. (wire size 70 mm.)
=6
= 3 m.
= 0.0142 m.
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เมื่อผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดลองและแทนค่าพารามิเตอร์ต่างๆลงในสูตรสามารถสรุ ปค่าการ
คานวณของสายขนาด 70 ดังแสดงในตารางที่ 3.3
SIZE (mm2)
Rrod
Rg
Rm
Rt

70
8.67
11.44
7.23
8.30

ตารางที่ 3.3 แสดงค่าพารามิเตอร์ความต้านทานต่างๆของการคานวณของสายขนาด 70
3.6.3 กำรคำนวณควำมต้ ำนทำนรวมของขนำดเบอร์ สำย 95
3.6.3.1 Ground Resistance of Ground Rod (Rrod)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานของแท่งกราวด์ซ่ ึงในการทดลองของผูจ้ ดั ทา
ได้ใช้แท่งกราวด์ที่ความยาว 3 เมตร จานวน 6 เส้น
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3.6.3.2 Ground Resistance of Grid Only (Rg)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานของกราวด์กริ ดพื้นที่ที่ใช้ในการทดลอง โดย
งานวิจยั นี้ได้ใช้พ้นื ที่ขนาด 18 ตารางเมตร
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3.6.3.3 Mutual ground (Rm)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานระหว่างแท่งกราวด์ และพื้นที่ที่ใช้ในการ
ทดลอง จากบทความข้างต้น
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3.6.3.4 Total Ground Resistance (RT)
สู ตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าความต้านทานรวมระหว่างสูตรต่างๆ ของค่าความต้านทาน
ข้างต้น ในสู ตรนี้จะเป็ นการสรุ ปหาค่าความต้านทานของระบบ
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3.6.3.5 ค่ ำพำรำมิเตอร์ ต่ำงๆทีใ่ ช้ ในกำรคำนวณ
ρ = Soil resistivity (Ώ-m)
= 100 (Ώ-m)
LT = Total length of grid's wire (m)
A = Area (m3)
h = Grid burial depth (m)
k1 = Coefficients of Schwarz's formula
k2 = Coefficients of Schwarz's formula
dg = Diameter of grid's conductor (m)
n = Number of rod (ea)
Lr = Length of each rod (m)
d = Diameter of each rod (m)

= 21 m.
= 18 m.
= 0.5 m.
= 1.37
= 5.65
= 0.011 m. (wire size 95 mm.)
=6
= 3 m.
= 0.0142 m.

เมื่อผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดลองและแทนค่าพารามิเตอร์ต่างๆลงในสูตร สามารถสรุ ปค่าการ
คานวณของสายขนาด 95 ดังแสดงในตารางที่ 3.4
SIZE (mm2)
Rrod
Rg
Rm
Rt

95
8.67
11.33
7.23
8.28

ตารางที่ 3.4 แสดงค่าพารามิเตอร์ความต้านทานต่างๆของการคานวณของสายขนาด 95

บทที่ 4
ผลการดาเนินการวิจัย
ในบทนี้เป็ นการนาเสนอผลศึกษาและเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างของค่าความต้านทานใน
ขนาดของสายที่ต่างกัน เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขและลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้ าสาย
ใต้ดินต่อไป โดยมีวิธีการดาเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผูศ้ ึกษาทาการทดลองใช้สายขนาดเบอร์ 50, 70 และ 95 ตามลาดับ เพื่อหาค่าความ
ต้านทาน
2. ผูศ้ ึกษาทาการทดลองซ้ าเป็ นจานวน 3 ครั้ง เพื่อทาการทดลองหาค่าเฉลี่ย
3. ผูศ้ ึกษาทาการเปรี ยบเทียบค่าความต้านทานของค่าเฉลี่ยจากการทดลองทั้ง 3 ครั้งโดย
วิธีการ ANOVA
4. ผูศ้ ึกษาได้ทาการเทียบและประมาณค่าใช้จ่ายค่าวัสดุในการติดตั้งของอาคารๆ หนึ่ง

4.1 ผลการทดลอง
จากการนาค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ มาแทนลงในสู ตรการหาค่าความต้านทานในแต่ละสู ตรเพื่อหาค่า
ความต้านทานรวม Rt จานวนทั้งสิ้ น 3 ครั้ง เพื่อที่จะทาการหาค่าเฉลี่ยได้ค่าดังตารางต่อไปนี้
4.1.1 การทดลองครั้งที่ 1 และผลการทดลอง
ผูท้ ดลองได้ทาการทดลอง โดยเริ่ มจากขนาดสาย 50, 70 และ 95 เพื่อหาค่าองค์ประกอบ
ของความต้านทานต่างๆ เพื่อนาไปหาความต้านทานรวม ได้ค่าดังนี้ สายขนาด 50, 70 และ 95 มีค่า
ความต้านทานรวมเท่ากับ 8.32, 8.30 และ 8.28 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.1
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SIZE (mm2)
Rrod
Rg
Rm
Rt

50
8.67
11.57
7.23
8.32

70
8.67
11.44
7.23
8.30

95
8.67
11.33
7.23
8.28

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการคานวณหาค่าความต้านทานของสายแต่ละขนาดในครั้งที่ 1
4.1.2 การทดลองครั้งที่ 2 และผลการทดลอง
ผูท้ ดลองได้ทาการทดลองในครั้งที่ 2 ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเริ่ มจากขนาดสาย 50, 70 และ
95 เพื่อหาค่าองค์ประกอบของความต้านทานต่างๆ เพื่อนาไปหาความต้านทานรวม ได้ค่าดังนี้ สาย
ขนาด 50, 70 และ 95 มีค่าความต้านทานรวมเท่ากับ 9.93, 9.92 และ 9.91 ตามลาดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.2

SIZE (mm2)
Rrod
Rg
Rm
Rt

50
10.55
12.25
8.74
9.93

70
10.55
12.14
8.74
9.92

95
10.55
12.08
8.74
9.91

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการคานวณหาค่าความต้านทานของสายแต่ละขนาดในครั้งที่ 2

4.1.3 การทดลองครั้งที่ 3 และผลการทดลอง
ผูท้ ดลองได้ทาการทดลองในครั้งที่ 3 ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเริ่ มจากขนาดสาย 50, 70 และ
95 เพื่อหาค่าองค์ประกอบของความต้านทานต่างๆ เพื่อนาไปหาความต้านทานรวม ได้ค่าดังนี้ สาย
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ขนาด 50, 70 และ 95 มีค่าความต้านทานรวมเท่ากับ 9.78, 9.76 และ 9.74 ตามลาดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.3
SIZE (mm2)
Rrod
Rg
Rm
Rt

50
10.48
12.75
8.33
9.78

70
10.48
12.62
8.33
9.76

95
10.48
12.49
8.33
9.74

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการคานวณหาค่าความต้านทานของสายแต่ละขนาดในครั้งที่ 3

4.1.4 ค่ าเฉลีย่ จากการทดลองทั้ง 3 ครั้ง
ผูจ้ ดั ทาได้การทดลองเป็ นจานวน 3 ครั้ง พร้อมทั้งได้หาค่าเฉลี่ยและผลต่างออกมาเพื่อ
เปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างของความต้านทานดังแสดงในตารางที่ 4.4

SIZE (mm2)
Rt1
Rt2
Rt3
Rt(average)
Difference

50
8.32
9.93
9.78
9.34
0.21%

70
8.30
9.92
9.76
9.32
0.17%

95
8.28
9.91
9.74
9.31
0.00%

ตารางที่ 4.4 แสดงผลการคานวณหาค่าเฉลี่ยและผลต่างความต้านทานของสายแต่ละขนาด
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4.2 การเปรียบเทียบโดยวิธีการ ANOVA
ผูจ้ ัด ท าได้ท าการเปรี ย บเที ย บผลต่ า งของค่ า ความต้า นว่า ส่ ง ผลมากน้อ ยเพี ย งใดและมี
นัยสาคัญหรื อไม่ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนและมีตวั แปรทางเดียวคือขนาดสายที่
ต่างกัน
4.2.1 ขั้นตอนการทดสอบ
1. สมมติฐานทางสถิติ
H 0 : 1   2 =  3 =  4

H : มี 𝜇 อย่างน้อย 1 คู่ แตกต่างกัน
1

2. กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 𝜇
3. กาหนดให้ตวั แปร คือขนาดสายที่ต่างกัน
4. คานวณค่า F มีข้นั ตอนการคานวณดังนี้

ตารางที่ 4.5 แสดงเปรี ยบเทียบผลการคานวณหาค่าเฉลี่ยและผลต่างความต้านทานของสายแต่ละขนาด
SIZE (mm2)
Rt1
Rt2
Rt3

𝜇𝜇

50
8.32
9.93
9.78
3

70
8.30
9.92
9.76
3

95
8.28
9.91
9.74
3

ตารางที่ 4.5 แสดงเปรี ยบเทียบผลการคานวณหาค่าเฉลี่ยและผลต่างความต้านทานของสายแต่ละขนาด

1) คานวณหาค่ า

SSB

หา 𝜇𝜇 ; 𝜇 = 8.32+9.93+9.78 = 28.03
𝜇 = 8.30+9.92+9.76 = 27.98
𝜇 = 8.28+9.91+9.74= 27.93
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หา

𝜇 𝜇
;
𝜇𝜇
𝜇
𝜇
𝜇
𝜇
𝜇
𝜇

หา
หา
หา

=

(

=

(

=

(

)

= 261.8936
)

)

= 260.9601
= 260.0283

T
N

= 28.03+27.98+27.93 = 83.94
= 3+3+3 = 9

𝜇

=

จาก SSB= ∑𝜇
𝜇

𝜇

𝜇

(

( 𝜇 𝜇)

)

𝜇
𝜇

𝜇

= 782.8804
จะได้

= [261.8936+260.9601+260.0283] – 782.8804
= 782.8847-782.8804
= 0.0043
2) คานวณหาค่ า

SSW

𝜇

หา ∑𝜇𝜇 𝜇𝜇𝜇 แต่ละกลุ่ม
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
𝜇
หา  ∑𝜇𝜇 𝜇𝜇𝜇 = 263.47+262.55+261.63
K

j 1

= 787.65
จาก

SSw = 
K

j 1

𝜇
∑𝜇
𝜇𝜇𝜇 - ∑𝜇
𝜇
𝜇

= 787.65-782.8804
= 4.77
𝜇𝜇𝜇 จาก 𝜇𝜇𝜇 = SS𝜇 + SS𝜇 จะได้
𝜇𝜇𝜇 = 0.0043+4.77
= 4.7743

(

𝜇𝜇
𝜇𝜇

) จะได้
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MSB จาก SS B / K – 1 = 0.0043/(3-1) = 0.0021
MSW จาก SS W /N – K = 4.77/(9-3)
= 0.7950
ค่า F จาก MSB/MSW = 0.0021/0.7950 = 0.0026

แทนค่าต่าง ๆ ลงในตารางเพือ่ หาค่า F ดังแสดงในตารางที่ 4.6
Source of
SS
df
variation
0.0043
2
Between groups
4.77
6
Within groups
3.0130
8
Total

MS
0.0021
0.7950

F

F(Crit)

0.0026 5.1432

ตารางที่ 4.6 ตารางสรุ ปผลลัพธ์การหาค่า F – test
รู ปที่ 4.1 แสดงระดับค่าวิกฤติของการทดสอบ F – test

F=

รูปที่ 4.1
ระดับค่าวิกฤติของการทดสอบ F – test
4. นาค่า F ที่ได้จากการคานวณ F = 0.0026 ไปเทียบกับค่าวิกฤตซึ่งดูจากตารางค่าวิกฤตของ F
5.143 พบว่า Fคานวณ < Fวิกฤตที่ 𝜇
จึงยอมรับ 𝜇 และปฏิเสธ 𝜇
5. ผลจากการทดสอบสรุ ปได้วา่ การทดลองโดยการใช้ขนาดสายที่แตกต่างกัน ไม่มีผลแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงการแจกแจงความถี่แบบ F ที่ระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.05

ตารางที่ 4.7 ตารางการแจกแจงความถี่แบบ F ที่ระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.05

4.3 การประมาณการค่ าใช้ จ่ายของวัสดุในการติดตั้งระบบล่ อฟ้าในอาคาร
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการประมาณการค่าใช้จ่ายของวัสดุในการติดตั้งระบบล่อฟ้ าในอาคาร โดยได้
ออกแบบและยกตัว อย่า งในการติ ด ตั้ง ในอาคารหนึ่ ง ๆขึ้ น มาเพื่ อ ใช้เ ปรี ย บเที ย บการประมาณ
ค่าใช้จ่ายในขนาดสายที่ต่างกัน
4.3.1 รูปแบบอาคาร
อาคารที่ใช้เป็ นอาคารพาณิ ชย์ที่ใช้เป็ นสานักงานทัว่ ไปมี 4 ชั้น โดยอาคารมีพ้ืนที่ขนาด 120
ตารางเมตร และมี ค วามสู ง 18 เมตร ซึ่ ง ในการติ ด ตั้ง ระบบล่ อ ฟ้ าของอาคารนี้ เป็ นในรู ป แบบ
ลักษณะผสม คือ วิธีมุมป้ องกันและวิธีมุมตาข่ายดังภาพ ซึ่ งราคาของวัสดุได้มาจากราคาซื้ อขายใน
ท้องตลาดทัว่ ไป ดังแสดงในรู ปที่ 4.2 แสดงลักษณะอาคารและการติดตั้งระบบล่อฟ้ า
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รูปที่ 4.2 ลักษณะอาคารและการติดตั้งระบบล่อฟ้ า
4.3.2 วัสดุทใี่ ช้ ในการติดตั้ง
วัสดุหลักที่ใช้ในการติดตั้งระบบล่อฟ้ าหลักๆ ได้แก่ สายไฟฟ้ าเปลือย แท่งกราวด์ แท่งล่อ
ฟ้ า และเทปตัวนาล่อฟ้ า
1.แท่ งตัวนาล่อฟ้า ผูจ้ ดั ทาได้เลือกแท่งตัวนาล่อฟ้ าชนิดทองแดง มีขนาดความยาว 1 เมตร มี
ความหนา 5/8 นิ้ว มีราคาแท่งละ 1,835 บาท (Klangfaifa, 2016)

รูปที่ 4.3 ลักษณะแท่งตัวนาล่อฟ้ า (คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 4, 2557)
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2.เทปตัวนากระแสไฟฟ้า ผูจ้ ดั ทาได้เลือกเทปตัวนากระแสไฟฟ้ ามีขนาด มีขนาด 25x3
มิลลิเมตร มีราคาเมตรละ 550 บาท (Klangfaifa, 2016)

รูปที่ 4.4 เทปตัวนากระแสไฟฟ้ า (คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 4, 2557)
3.สายไฟเปลือย ผูจ้ ดั ทาได้เลือกสายไฟเปลือยทาหน้าที่เป็ นตัวนากระแสไฟฟ้ าในดิ นมี
ขนาด มีขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร มีราคาเมตรละ 450 บาท และขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร มีราคา
เมตรละ 229 บาท (Klangfaifa, 2016)

รูปที่ 4.5 สายตัวนากระแสไฟฟ้ าในดิน
(คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 4, 2557)
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4.3.4 การคานวณหาค่ าใช้ จ่ายของวัสดุในการติดตั้ง

รูปที่ 4.6 ลักษณะอาคารและการติดตั้งระบบล่อฟ้ าที่ใช้คานวณ

1. แท่ งตัวนาล่อฟ้า ในการออกแบบของอาคารแห่ งนี้ มีจานวนแท่งตัวนาล่อฟ้ าทั้งหมด 12
แท่ง มีราคาแท่งละ 1,835 บาท รวมเป็ นเท่ากับ 22,020 บาท
2. เทปตัวนากระแสไฟฟ้า ในการออกแบบของอาคารแห่ งนี้ มีจานวนความยาวของเทป
ตัวนาล่อฟ้ าทั้งหมด 84 เมตร มีราคาเมตรละ 550 บาท รวมเป็ นเท่ากับ 46,200 บาท
3. แท่ งกราวด์ ใต้ ดิน ในการออกแบบของอาคารแห่ งนี้ มีจานวนแท่งกราวด์ตวั นาในดิ น
ทั้งหมด 30 แท่ง มีราคาแท่งละ 2,450 บาท รวมเป็ นเท่ากับ 73,500 บาท
4. สายไฟเปลือย ในการออกแบบของอาคารแห่งนี้ ในการคานวณหาความยาวของสายไฟ
เปลือยถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
1. สายไฟเปลือยที่อยูใ่ นอาคารเป็ นตัวนากระแสไฟฟ้ าจากหลังคาสู่ ระบบกราวด์ใต้ดิน
มีจานวนรวมกันทั้งหมด 250 เมตร
2. สายไฟเปลือยที่อยูร่ ะบบกราวด์ใต้ดินรวมถึงกราวด์ลูปรอบ ๆอาคารมีจานวน
รวมกันทั้งหมด 120 เมตร
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3. สายไฟรวมจากสองส่วนทั้งหมด คือ 270 เมตร และมีราคาเมตรละ 450 บาท ของ
สายไฟเบอร์ 95 ซึ่งรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 121,500 บาท
4. สายไฟรวมจากสองส่วนทั้งหมด คือ 270 เมตร และมีราคาเมตรละ 229 บาท ของ
สายไฟเบอร์ 50 ซึ่งรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 61,830 บาท
5. ค่ าใช้ จ่ายของวัสดุท้งั หมด เมื่อรวมค่าใช้จ่ายของวัสดุในการติดตั้งระบบล่อฟ้ าของ
อาคารแห่งนี้ของสายขนาด 95 เท่ากับ 46,200 + 73,500 + 121,500 = 241,200 บาท
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่ได้รวมค่าแรงกับค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่างๆ
6. การเปรียบเทียบค่ าใช้ จ่ายเมื่อเปลีย่ นจากสายขนาดเบอร์ 95 เป็ นเบอร์ 50 เมื่อทาการ
เปลี่ยนขนาดสายจะได้ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 46,200 + 73,500 + 61,830 = 181,530 บาท
7. ผลต่ างของราคาของการเปลีย่ นขนาดสาย จากขนาดสาย 95 เป็ น 50 เท่ากับ 59,670
บาท
4.3.5 สรุปผลการทดลอง
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายของการติดตั้งระบบกราวด์และล่อฟ้ าของอาคารนี้
เมื่อเปลี่ยนจากสายขนาดเบอร์ 95 เป็ นเบอร์ 50 เมื่อทาการเปลี่ยนขนาดสายจะได้ค่าใช้จ่าย
รวมเท่ากับ 181,530 บาท ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายเดิมของวัสดุของสายขนาดเบอร์
95 ซึ่งเท่ากับ 241,200 บาท เปรี ยบเทียบเป็ นผลต่างของราคาเท่ากับ 59,670 บาท และคิด
เป็ นร้อยละของราคาที่ลดลงเท่ากับ 24.7
หมายเหตุ : ทั้งนี้ จาเป็ นต้องมีการวัดค่าและคานวณจากพื้นที่หน้างานจริ ง หากค่าความ
ต้านทานที่วดั ได้มีค่าสู งและยังไม่ได้ตามค่าที่ได้รับการออกแบบไว้ อาจจาเป็ นต้องเพิ่ม
ขนาดสาย หรื อต่อจานวนลูปสายกราวด์เพื่อลดค่าความต้านทานรวมลง ซึ่ งอาจส่ งผลให้
ค่าใช้จ่ายวัสดุมีค่าเพิ่มขึ้นได้

46

4.4 ผลการวิจัยและอภิปราย
จากตารางที่ 1, 2, และ 3 ทาให้สามารถสรุ ปได้ว่าค่าความต้านทานของสายแต่ละขนาดที่ Rrod
และ Rm มีค่าเท่ากันในทุกขนาดสาย แต่ที่ค่า Rg มีค่าต่างกัน เนื่องจากตัวแปรคือความต่างของขนาด
สายซึ่ งอยู่ในสู ตรในการคานวณในการหาค่าของ Rg จึงส่ งผลให้ค่าดังกล่าวมีความแตกต่างกัน ใน
การทดลองนี้ ผจู ้ ดั ทาได้ทาการทดลองจานวน 3 ครั้ง ซึ่ งผลการทดลองครั้งที่ 1 ได้ค่าความต้านทาน
รวม(Rt) ดังนี้ สายขนาด 50, 70 และ 95 มม2 เท่ากับ 8.32, 8.30 และ 8.28 โอห์ม ในการทดลองครั้งที่
2 ได้ค่าความต้านทานรวม เท่ากับ 9.93, 9.92 และ 9.91 โอห์ม และในการทดลองครั้งที่ 3 ได้ค่า
ความต้านทานรวม เท่ากับ 9.78, 9.76 และ 9.74โอห์ม และผูจ้ ดั ทาได้นาค่าความต้านทานรวมทั้ง 3
ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ยของความต้านทานรวมในการทดลอง ของสายขนาด 50, 70 และ 95 มม2 ได้
เท่ากับ 9.34, 9.32และ 9.31 ตามลาดับ เพื่อหาค่าความแตกต่าง เมื่อเปรี ยบเทียบกับสายขนาดเบอร์
95 เมื่อเทียบกับขนาดสายเบอร์ 70 มีความแตกต่างร้อยละ 0.17 และเมื่อเทียบกับขนาดสายเบอร์ 50
มีความแตกต่างร้อยละ 0.21 และหลังจากที่ได้ใช้วิธีการ ANOVA ในการคานวณ ทาให้ทราบว่าค่า F
ที่ได้จากการคานวณเท่ากับ 0.0026 มีค่าต่ากว่าค่าวิกฤติที่ 5.14 ไม่อยูใ่ นช่วงค่าวิกฤติจึงสามารถสรุ ป
ได้วา่ ในการทดลองนี้ ความแตกต่างของขนาดสายไม่ได้ส่งผลต่อความต้านทานอย่างมีนยั สาคัญ
และเมื่ อเปรี ยบเที ยบค่าใช้จ่ายรวมของค่าวัสดุ ในการติดตั้งระบบกราวด์ล่อฟ้ า โดยการ
ออกแบบอาคารหนึ่ งขึ้ น มาเพื่อใช้ในการเปรี ย บเที ยบค่าใช้จ่าย ทาให้สามารถสรุ ปได้ว่า ที่ การ
เลือกใช้งานการติดตั้งระบบล่อฟ้ าและเลือกใช้สายไฟเปลือยขนาดเบอร์ 95 มีค่าใช้จ่ายวัสดุท้ งั หมด
241,200 บาท และเมื่อทาการเปลี่ยนเป็ นขนาดสายเบอร์ 50 มีค่าใช้จ่ายวัสดุท้ งั หมด 181,530 บาท
เปรี ยบเทียบเป็ นผลต่างของราคา 59,670 บาท และคิดเป็ นร้อยละของราคาที่ลดลงเท่ากับ 24.7

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดหลังจากที่ได้ทาการศึกษา วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบ ค่า
ความต้านทานของระบบความต้านทานในดิน ของขนาดสายที่ต่างกันได้ผลสรุ ปออกมาดังต่อไปนี้
1. สรุ ปผลผลการวิจยั
2. ปัญหาและอุปสรรค
3. ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึ กษาและการวัดผลการดาเนิ นงานของการวัดค่าความต้านทานรวมของแต่ละ
ขนาดของสายไฟฟ้ า สามารถสรุ ป ว่า ค่าความแตกต่างเมื่อเปรี ยบเทียบสายขนาดเบอร์ 95 เมื่อเทียบ
กับขนาดสายเบอร์ 70 มี ความแตกต่างร้ อยละ 0.17 และเมื่อเที ยบกับขนาดสายเบอร์ 50 มี ความ
แตกต่างร้อยละ 0.21 และหลังจากที่ได้ใช้วิธีการ ANOVA ในการเปรี ยบเทียบความต้านทานจาก
สายทั้ง 3 ขนาด พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ซึงเมื่อทาการเปรี ยบเทียบสายตัวนาใน
ดินขนาดต่าสุ ดที่เบอร์ 50 ที่สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยสามารถยอมรับให้ใช้งานได้
นามาใช้ในการทาระบบความต้านทานรวมของอาคารหรื อสถานที่ต่างๆ สามารถทาให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายของวัสดุให้ลดลงที่ร้อยละ 49 ได้อีกด้วย (คณะอนุ กรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่า
ภาคที่ 3, 2553)
แนวทางการลดความผิดพลาด จัดให้มีการออกสารวจสภาพดินพื้นที่ที่ทาการติดตั้ง ก่อนที่
จะทาการติดตั้งระบบความต้านทานดิน และวางแนวทางการแก้ไขการทางานร่ วมกันของหน่วยงาน
ออกแบบ และหน้างาน และนาผลจากการดาเนินการประชุม มาสรุ ปทาความเข้าใจและลงมือปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ และการประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถสรุ ปผลการดาเนินงานได้ดงั นี้
1. ทาให้สามารถวิเคราะห์และรับรู ้สาเหตุ ปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าความต้านทานรวม มีความ
แตกต่างกัน
2. ทาให้สามารถวิเคราะห์ถึงการหาแนวทางในการพัฒนาระบบความต้านทานในระบบ
ไฟฟ้ าต่อไป
3. ทาให้สามารถวิเคราะห์ถึงการหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบความ
ต้านทานในดิน

48

5.2 ปัญหาและอุปสรรค
จากการศึกษาพบปั ญหาและอุปสรรคดังนี้
1. ในแต่ละสภาพพื้นที่การทดลอง ในการทดลองหาค่าความต้านทานจาเพาะของดิน เป็ น
ปั จจัยรองที่ส่งผลต่อค่าความต้านทานรวมของระบบ
2. ในบางพื้นที่ ที่สภาพดินส่ งผลให้ค่าความต้านทานไม่ได้ตามที่ตอ้ งการ จาเป็ นต้องหาวิธี
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพเพื่อให้ได้ค่าความต้านทานที่ตอ้ งการ ซึ่งอาจส่ งผลให้เสี ยค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
3. ขนาดของสายไฟเปลือยและแท่งกราวด์ตวั นาเป็ นปั จจัยหลักในการส่ งผลต่อค่าความ
ต้านทานของระบบดิน

5.3 ข้ อเสนอแนะ
ในการติดตั้งระบบความต้านทานดิน สภาพพื้นดินที่ทาการติดตั้งเป็ นปั จจัยสาคัญในการหา
ค่าความต้านทานของระบบกราวด์น้ ันๆ ผูท้ าการติ ดตั้งต้องทาการสารวจพื้นที่ หน้าดิ นนั้นๆว่า
เหมาะสมหรื อไม่ เพื่อที่จะทาการติดตั้งระบบกราวด์และให้ได้ค่าความต้านทานที่ตอ้ งการ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เป็ นการใช้วสั ดุที่เกินความจาเป็ น ในปัจจุบนั ใน
การติดตั้งระบบสายกราวด์ ค่าความต้านทานรวมที่ยอมรับได้โดยวิศวกรรมสถาณแห่ งประเทศไทย
ต้องไม่เกินกว่า 5 โอห์ม จึงจะมีความเสถียรภาพของการใช้งาน ซึ่งเมื่อทาการติดตั้งแล้วหากค่าที่ได้
ยัง สู ง กว่า ผูท้ าการติ ด ตั้ง จ าเป็ นต้อ งเพิ่ ม การติ ด ตั้ง ระบบกราวด์ใ นระบบ จึ ง จะท าให้ค่ า ความ
ต้านทานที่ได้ต่าลงอีก (คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่าภาคที่ 3, 2553) ทั้งนี้ งานวิจยั นี้
จัดทาขึ้นเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของขนาดสายเท่านั้น การเลือกใช้ขนาดสายตัวนานั้น ยัง
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่นๆ อีกด้วย
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