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กรณีศึกษาการลดผลกระทบจากฟ้ าผ่าในระบบจาหน่ าย
โดยการปรับปรุงสายตัวนาลงดิน
อานนท์ ส่ งแสง1 นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ1* และ อรรถ พยอมหอม2

บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการศึ ก ษาการลดผลกระทบจากฟ้ าผ่า โดยการปรั บ ปรุ งสายตัว นาลงดิ นในระบบ
จ าหน่ า ย พร้ อ มน าเสนอลัก ษณะการเกิ ด ฟ้ าผ่า ที่ ส ร้ า งการรบกวนต่ อ คุ ณ ภาพไฟฟ้ าด้ว ยการเกิ ด แรงดัน วาบไฟ
ตามผิวอิ มพัลส์วิกฤตของพวงลูกถ้วยซึ่ งก่อให้เกิ ดแรงดันเกิ นเหนี่ ยวนาขึ้ นในระบบจาหน่ าย พร้ อมนาเสนอแนว
ทางการปรั บ ปรุ ง สายตัว น าลงดิ น ด้ว ยเทคนิ ค การติ ด ตั้ง สายตัว น าลงดิ น เพิ่ ม นอกเสาส่ ง คอนกรี ต โดยท าการ
เชื่ อ มต่ อ สายล่ อ ฟ้ า (Overhead Ground Wire) ไปยัง แท่ ง หลัก ดิ น เพื่ อ ลดอัต ราการวาบไฟตามผิ ว ย้อ นกลับ
และทดลองผลการปรั บ ปรุ ง ด้วยโปรแกรมจ าลอง ATP-EMTP ในระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ าแรงดัน 69 กิ โ ลโวลต์
ของการไฟฟ้ านครหลวง จากการศึ ก ษาพบว่า การปรั บ ปรุ ง ดัง กล่ า วสามารถลดแรงดัน หัว เสาและสามารถลด
อัตราการวาบไฟตามผิวย้อนกลับของลูกถ้วยลงได้
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Case Studies Reducing The Impact of Lightning
On Distribution System by Down Conductor Improvement
Arnon Songsang1 Nattachote Rugthaichareoncheep1* and Att Phayomhom2

Abstract
This paper presents the study on reducing the lightning impact in distribution systems by down
conductor improvement and the interference of lightning on power quality by impulse surface flashover on
suspension insulators. This causes the induced voltages in distribution systems. The paper also presents a technique
of attachment on external down conductor connecting between overhead ground wires and ground rods to reduce
the back flashovers. The study has been done by ATP-EMTP simulation in 69 kV system of Metropolitan
Electricity Authority (MEA).The results show that the external down conductor can reduce the pole top voltages
and back flashover in distribution systems.

Keywords : lightning, back flashover, down conductor improvement, ground resistance
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1. บทนา

การไฟฟ้ านครหลวง มี ร ะบบส่ ง ก าลัง ไฟฟ้ าย่อ ย
และระบบสายส่ งจาหน่ าย ซึ่ งมีลกั ษณะการเดิ นสายส่ ง
ไฟฟ้ า เป็ นประเภทสายอากาศเหนื อ ดิ น (Overhead)
และระบบสายใต้ดิน (Underground) โดยแยกเป็ นระบบ
สายส่ งกาลังไฟฟ้ าย่อย มีระดับแรงดัน 230 กิ โลโวลต์
115 กิโลโวลต์ และ 69 กิโลโวลต์ ผ่านสถานี ไฟฟ้ าย่อย
และลด ระดั บ แรงดั น ใน ระ บบสายส่ งจ าหน่ าย
ให้ มี ร ะดับ แรงดัน 12 กิ โ ลโวลต์ และ 24 กิ โ ลโวลต์
ก่ อ นผ่านหม้อ แปลงจ าหน่ า ย เพื่อ แปลงแรงดัน ไฟฟ้ า
ให้กบั กลุ่มผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ตามที่แสดงในรู ปที่ 2 [2]

ฟ้ าผ่า (Lightning) คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิ ด
จากการเริ่ มก่อตัวของเมฆฟ้ าผ่า (Cumulonimbus Cloud)
มี ท้ งั ประจุ บวกและประจุ ลบที่ อ ยู่ในก้อ นเมฆ จนเกิ ด
การสะสมประจุ มากขึ้ นเรื่ อยๆส่ งผลให้เกิ ดศักย์ไฟฟ้ า
หากการสะสมประจุ มากจนถึ ง จุ ดสู งสุ ด จะท าให้เกิ ด
การถ่ายเทประจุไฟฟ้ าปริ มาณมหาศาลระหว่างก้อนเมฆ
กับ พื้น ดิ น ที่ เรี ยกว่า ฟ้ าผ่า อัน ก่ อ ให้เกิ ดผลกระทบ
ซึ่ งสามารถจาแนกออกได้ 2 รู ปแบบ คือ ผลกระทบ
ทางตรง (Direct Lightning) และผลกระทบทางอ้อ ม
(Indirect Lighting) ซึ่ ง ผลกระทบจากฟ้ าผ่า ทางตรง
คื อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากกระแสฟ้ าผ่ า ที่ ผ่ า ลงมา
โดยตรงที่ วตั ถุ ก่อให้เกิ ดแรงระเบิ ด แรงกล ความร้อน
ส่ วนผลกระทบทางอ้อมจากฟ้ าผ่า ได้แก่ไฟกระโชก
(Surge) เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ากระจายออกไปรบกวน
ระบบสื่ อ สาร และสัญ ญาณรบกวนทางไฟฟ้ า ส่ ง ผล
กระทบต่อเสถียรภาพการจ่ายไฟฟ้ าของระบบจาหน่ าย
ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ห นึ่ งที่ ท าให้ เ กิ ด ไฟฟ้ าดับ และส่ ง ผล
กระทบต่อผูใ้ ช้ไฟฟ้ าตามที่แสดงในรู ปที่ 1 [1]

(Terminal Station)
(Subtransmission System)
69kV, 115kV, 230kV

(distribution subtrasmission)
(Distribution System)
12kV, 24kV

(Distribution Transformers)
(Utilization System)
220V, 380V

รู ปที่ 2 ระบบจาหน่ายของการไฟฟ้ านครหลวง
หากพิจารณาที่ ระบบสายส่ งกาลังไฟฟ้ าย่อย ร้อยละ
90 จะเดินสายประเภทสายอากาศเหนื อดิน (Overhead)
การไฟฟ้ านครหลวงจะทาการติดตั้งสายส่ งกาลังไฟฟ้ า
ย่อย 69 กิโลโวลต์ ไว้บนเสาคอนกรี ตต้นเดียวกันกับสาย
ส่งในระบบจาหน่าย 24 กิโลโวลต์ และส่วนปลายเสาจะ
ติดตั้งสายล่อฟ้ า (Overhead Ground Wire) ซึ่ งเชื่อมต่อ

รู ปที่ 1 ลักษณะการเกิดฟ้ าผ่า
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สายขึ งอากาศผ่านสายตัวนาภายในเสาคอนกรี ต ไปยัง
แท่งหลักดิ นที่ โคนเสาเพื่อป้ องกันไม่ให้ฟ้าผ่าโดยตรง
ไปยังสายไฟ และลดผลกระทบจากฟ้ าผ่าโดยทาหน้าที่
นากระแสฟ้ าผ่าลงสู่ ดิน ให้กับสายส่ งก าลังไฟฟ้ าย่อ ย
69 กิโลโวลต์ และระบบจาหน่าย 24 กิโลโวลต์ แสดงใน
รู ปที่ 3 [3]

2. การเกิดฟ้ าผ่าในระบบจาหน่ าย
การเกิดแรงดันเกินเนื่ องจากฟ้ าผ่าในระบบจาหน่าย
จะส่ ง ผลให้เ กิ ด แรงดัน ไฟฟ้ าเกิ น ในระบบ อัน ท าให้
เกิ ดการเจาะทะลุบนลูกถ้วย จนเกิ ดลัดวงจรลงดิน และ
เกิดความผิดพร่ องขึ้นในระบบจาหน่าย ส่งผลกระทบต่อ
เสถี ย รภาพ และความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องระบบส่ ง จ่ า ย
กาลัง ไฟฟ้ า ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ลัก ษณะการเกิ ด ฟ้ าผ่า ใน
ระบบจาหน่าย ได้เป็ น 3 กรณี (IEEE Standard 1410,
2004) ขึ้ นอยู่ กั บ ต าแหน่ งของการเกิ ดฟ้ าผ่ า ดั ง นี้
1) ฟ้ าผ่าโดยตรงที่สายล่อฟ้ า 2) ฟ้ าผ่าโดยตรงลงสายเฟส
และ 3) ฟ้ าผ่า ในบริ เ วณใกล้เ คี ย งสายส่ ง ดัง แสดงใน
รู ปที่ 4 [5]

Overhead Ground Wire

1
69kV

2

รู ปที่ 3 เสาไฟฟ้ าในระบบจาหน่ายของ กฟน.
โดยก่อนหน้านี้ ชูวงศ์ วัฒนศักดิ์ภูบาล [4] เคยนาเสนอ
การวิ จัย การลดปั ญหากระแสไฟฟ้ าขัด ข้องเนื่ อ งจาก
ฟ้ าผ่าสายส่ ง 115 กิ โลโวลต์ ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
โดยการต่อลงดิ นนอกเสา ซึ่ งทาการเชื่ อมต่อสายตัวนา
ระหว่างสายตัวนาล่อฟ้ ากับจุดต่อลงดินนอกเสา เพื่อลดค่า
ความต้านทานของรากสายดิ นและค่ าเสิ ร์ จอิ มพี แดนซ์
ของเสา ซึ่งจะส่งผลให้แรงดันเกินฟ้ าผ่าที่ตกคร่ อมลูกถ้วย
การเกิ ดวาบไฟตามผิวย้อนกลับลดลง และยังสามารถลด
ความรุ นแรงของเสิ ร์จที่เดินทางเข้าสู่สถานีจาหน่ายไฟฟ้ า

3
รู ปที่ 4 ลักษณะการเกิดฟ้ าผ่าในระบบจาหน่าย
บทความวิจยั นี้ จะมุ่งเน้นการนาเสนอ การเกิดฟ้ าผ่า
ลงสายล่ อ ฟ้ าโดยตรง ที่ ร ะบบส่ ง ก าลั ง ไฟฟ้ าย่ อ ย
69 กิ โ ลโวลต์ ซึ่ ง จะทาให้เกิ ดแรงดัน ไฟฟ้ าเหนี่ ย วน า
ในสายเฟส เมื่อเกิดฟ้ าผ่าจะมีคลื่นจากหัวเสา วิง่ ผ่านสาย
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ตัว น าภายในเสาคอนกรี ตลงสู่ พ้ื น ดิ น ตัว น าในเสา
คอนกรี ต จะมี ค่ าความต้านทานอิ มพี แดนซ์ อยู่ค่า หนึ่ ง
ที่ เ รี ยกว่า เสิ ร์ จ อิ ม พี แดนซ์ (Surge Impedance) และ
ในกรณี ที่เสิ ร์จอิมพีแดนซ์มีค่าน้อยกว่าค่าอิมพีแดนซ์ที่
แท่ ง กราวด์ จ ะท าให้ เ กิ ด คลื่ น สะท้อ นกลับ เป็ นบวก
ในกรณี ที่ค่าเสิ ร์จอิมพีแดนซ์ มีค่ามากกว่าค่าอิมพีแดนซ์
ที่ แ ท่ ง กราวด์ก็ จ ะท าให้เ กิ ด คลื่ น สะท้อ นกลับ เป็ นลบ
หากมี ก ารรวมกั น ของคลื่ น ที่ ท าให้ โ ครงสร้ า งเสา
คอนกรี ตมี แ รงดั น สู งเกิ ดกว่ า ค่ า การวาบไฟตาม
ผิ ว อิ ม พัล ส์ วิกฤตของพวงลู กถ้วย (Critical Impulse
Flashover Voltage: CFO) ก็จะทาให้เกิดการวาบไฟตาม
ผิวฉนวนลูกถ้วยย้อนกลับเข้าสู่ ระบบ (Back Flashover
:BFO) [6] ซึ่ งการเกิดวาบไฟตามผิวฉนวนย้อนกลับนั้น
เป็ นดั ช นี ที่ ส าคั ญ ในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
การป้ องกันฟ้ าผ่าในระบบสายส่ง ดังแสดงในรู ปที่ 5

ที่ รุนแรงที่ สุด จาก 3 กรณี ที่ได้กล่าวมา แต่การเกิ ด
แรงดัน ไฟฟ้ าเกิ น ในระบบจะพบบ่ อ ยจากกรณี ที่ เ กิ ด
ฟ้ าผ่าในบริ เวณใกล้เคียงสายส่ง
2.1 ค่ าเสิร์จอิมพีแดนซ์ ของเสา
เสิ ร์จอิ มพีแดนซ์ ของเสาคอนกรี ตในระบบส่ งจ่ า ย
เป็ นอิมพีแดนซ์ของระบบดินของเสา จะขึ้นอยูก่ บั ขนาด
และความสูงในระบบเสาส่ ง ตามลักษณะมาตรฐานของ
การใช้งาน และตามระดับของแรงดันไฟฟ้ าในระบบ
ดังนั้นอิมพีแดนซ์ของเสาขึ้นอยูก่ บั ความสู งของเสาและ
ขนาดของสายตัวนาลงดิน แสดงในสมการที่ 1 [7]
ZT = 60ln 


เมื่อ

H  r 
+ 90
- 60
r   H 

(1)

ZT คือ เสิ ร์จอิมพีแดนซ์ของเสา (โอห์ม)
H คือ ความสูงของเสาคอนกรี ต (เมตร)
r คือ รัศมีของสายตัวนาลงดิน (เมตร)

2.2 การวาบไฟผิวอิมพัลส์ วกิ ฤตของลูกถ้ วย
ลู ก ถ้ว ยที่ ใ ช้ ใ นระบบสายส่ ง 69 กิ โ ลโวลต์ ของ
การไฟฟ้ านครหลวง ตามมาตรฐานการก่ อ สร้ า ง
กาหนดให้ใช้ลูกถ้วยชนิ ด 52-3 ตามมาตรฐาน มอก.354
จานวน 7 ลูกถ้วย เพื่อ ให้ระบบจาหน่ า ยรองรั บ การ
เปลี่ ย นระดับ แรงดัน ไปเป็ น 115 กิ โ ลโวลต์ ส าหรั บ
ระบบจ าหน่ า ย 24 กิ โ ลโวลต์ ใช้ลู กถ้วยชนิ ด 56/57-2
จานวน 1 ลูกถ้วย โดยลูกถ้วยมีคุณลักษณะของการวาบ
ไฟตามผิ ว อิ ม พัล ส์ วิ ก ฤตของพวงลู ก ถ้ว ย ดั ง แสดง
ตารางที่ 1 โดยใช้ค่าของสัมประสิ ทธิ์ ของความผันแปร
(Coefficient Variance) เท่ากับ 3 %

รู ปที่ 5 การเกิดวาบไฟตามผิวฉนวนลูกถ้วยย้อนกลับ
ซึ่ งกรณี การเกิ ดฟ้ าผ่าโดยตรง ลงสายเฟส จะทาให้
ฉนวนในระบบเกิ ดความเสี ยหายและเกิ ด แรงดันเกิ น
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของฉนวนลูกถ้วย [8 - 9]
ชนิดของ
ฉนวน

52-3
56/57-2

ผิวอิมพัลส์ วกิ ฤตของ
พวงลูกถ้ วย (กิโลโวลต์)
ลาดับบวก
ลาดับลบ

695
180

670
205

สั มประสิ ทธิ์ของ
ความผันแปร (กิโลโวลต์)
ลาดับบวก
ลาดับลบ

674.15 649.90
174.60 198.85

ก) แสดงรู ปการเชื่อมต่อสายตัวนา ก่อนปรับปรุ ง
ก) ลูกถ้วยชนิด 52-3 ใช้จานวน 7 ลูก

ข) ลูกถ้วยชนิด 56/57-2 ใช้จานวน 1 ลูก
รู ปที่ 6 ลูกถ้วยที่ใช้ในระบบ 24 และ 69 กิโลโวลต์

3. การศึกษาเพือ่ ลดผลกระทบจากฟ้าผ่า

ข) แสดงรู ปการเชื่อมต่อสายตัวนา หลังปรับปรุ ง
รู ปที่ 7 ลักษณะการเชื่ อมต่อสายตัวนาลงดิ นก่อนและ
หลังการปรับปรุ ง

3.1 การติดตั้งสายตัวนาลงดินเพิม่ นอกเสาส่ ง
เทคนิ ค การติ ด ตั้ง สายตัว น าลงดิ น เพิ่ ม นอกเสาส่ ง
คอนกรี ต เพื่อศึ กษาการลดค่าของอัตราการวาบไฟตาม
ผิ ว ย้อ นกลับ ซึ่ งเชื่ อ มต่ อ เพิ่ ม ระหว่ า งสายล่ อ ฟ้ าไป
ยัง แท่ ง หลัก ดิ น ที่ โ คนเสาโดยใช้ข นาดลวดเหล็กกล้า
เคลื อ บสั ง กะสี ตี เ กลี ย วขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
7.93 มิลลิเมตร ตามที่แสดงในรู ปที่ 7

3.2 การสร้ างแบบจาลอง
ในการสร้ า งแบบจ าลองการวิ เ คราะห์ โ ดยใช้
โปรแกรม ATP-EMTP (Alternative Transient Program
-Electromagnetic Transient Program) มาประมวลผล
เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพการป้ องกันฟ้ าผ่า ที่ เกิ ด ขึ้ น
ในระบบส่ ง โดยใช้ค่า คงที่ ข องสายรู ปแบบ J.Marti’s
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ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยแหล่ ง จ่ า ยกระแสสลั บ 3 เฟส
สายส่ ง ย่อ ย สายจ าหน่ า ย และสายล่ อ ฟ้ าเหนื อ ศี ร ษะ
ตามที่แสดงในรู ปที่ 8

3.3 ค่ าพารามิเตอร์ ทใี่ ช้ ในการจาลอง
พารามิ เ ตอร์ ที่ ใ ช้ใ นการสร้ า งแบบจ าลองโดยใช้
โปรแกรม ATP-EMTP มีขอ้ มูล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการจาลอง
Detail
Values Model
1. Lightning current
- Amplitude (kA)
34.40 Ramp
- Front time/tail time (µs)
10/350
2. OHGW
- Diameter (mm)
7.94
- DC resistance (Ω/km)
3.60
3. Phase conductor of 69 kV
- Diameter (mm)
25.65
J.Marti
- DC resistance (Ω/km)
0.0778
4. Phase conductor of 24 kV
- Diameter (mm)
15.35
- DC resistance (Ω/km)
0.164
5. Pole
- Height (m)
20
- Span (m)
80
- Surge impedance (Ω)
451.4
- Wave velocity (m/µs)
123
6. External ground
Distributed
- Diameter (mm)
7.94
Parameter
- Length (m)
20
- Surge impedance (Ω)
411.27
- Wave velocity (m/µs)
300
7. Ground rod (5-100 Ω)
- Diameter (mm)
16
- Length (m)
3

ก) แสดงแบบจาลอง ก่อนปรับปรุ ง

ข) แสดงแบบจาลอง หลังปรับปรุ ง
รู ปที่ 8 แบบจาลองระบบโดยโปรแกรม ATP-EMTP
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M

4. ดั ช นี ที่ใ ช้ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ป้องกันฟ้าผ่า

B
h

ดัชนี ที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพการป้ องกัน
ฟ้ าผ่า มีดงั นี้ คือ 1) แรงดันไฟฟ้ าหัวเสา 2) กระแสวิกฤต
3) อัต ราการวาบไฟตามผิ ว ย้อ นกลับ โดยพิ จ ารณา
แรงดันไฟฟ้ าที่หัวเสาแรงดันเทียบกับดิน กระแสวิกฤต
คือค่ากระแสที่ทาให้เริ่ มเกิดการวาบไฟตามผิวย้อนกลับ
ที่ พ วงลู ก ถ้วย หลัง จากนั้นก็ จ ะนาไปค านวณค่ าอัต รา
การวาบไฟตามผิวย้อนกลับ ตามสมการ 2-5 [10 - 11]
BFOR = P(I  I C )  N l
P(I) 

1

I B
1



M 




N1
b

5. การประมวลผลของโปรแกรม
จากกรณี ศึกษาได้ทาการทดลองกับระบบจาหน่ าย
ของการไฟฟ้ านครหลวง ระดับแรงดัน 69 กิโลโวลต์
กรณี ฟ้ าผ่ า โดยตรงที่ ต าแหน่ งหั ว เสา ด้ ว ยคลื่ น
10/350 ไมโครวิ น าที และเปลี่ ย นค่ า ความต้า นทาน
อิมพัลส์ต้ งั แต่ 5, 10, 25, 50, 75 และ 100 โอห์ม
ด้ว ยค่ า กระแสฟ้ าผ่า ขนาด 34.4 กิ โ ลแอมป์ ซึ่ ง เป็ น
ค่ า กระแสมั ธ ยฐานของ ประเทศไทยในช่ วง ปี
พ.ศ. 2536-2540 ใช้ค่าของจานวนวันที่ พายุฟ้าคะนอง
ต่อปี เท่ากับ 116 วัน [12] พร้อมเปรี ยบเที ยบค่าแรงดัน
หัวเสา (Pole top voltage) และอัตราการเกิด การวาบไฟ
ตามผิวฉนวนลูกถ้วยย้อนกลับ ก่อนและหลังปรับปรุ ง
สายตัวนาลงดินแสดงผลในรู ปที่ 9 – 10
Pole top voltage (kV)

(2)
(3)

 28h0.6  b 
Nl  Ng 

 10 

(4)

N g  0.0133Td1.25

(5)

คือ กระแสฟ้ าผ่ า มั ธ ยฐาน 34.4
กิโลแอมป์
คือ ค่าคงที่สาหรับประเทศไทย 2.5
คือ ความสู งเฉลี่ ยของสายดิ น
(เมตร)
คือ จานวนครั้งที่ฟ้าผ่าจะผ่าลงสาย
ดิน(ครั้ง/100 วงจร-กม./ปี )
คือ ระยะห่างระหว่างสายดิน (เมตร)

เมื่อ BFOR คือ อั ต ราการ เกิ ดวาบไ ฟต าม
ผิวย้อนกลับ
(ครั้ง/100 วงจร-กม./ปี )
P(I)
คือ ความน่ าจะเป็ นสะสมที่ กระแส
ฟ้ า ผ่ า I สู ง กว่า หรื อ เท่ า กั บ
กระแสวิกฤต (%)
I
คือ กระแสฟ้ าผ่าค่ายอด

รู ปที่ 9 เปรี ยบเทียบค่าแรงดันหัวเสา
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จากรู ป ที่ 9 พบว่ า ที่ ค่ า ความต้า นทานอิ ม พัล ส์ ที่
5, 10 และ 25 โอห์ม เมื่อทาการปรับปรุ งสายตัวนาลงดิน
นอกเสาส่ ง คอนกรี ต สามารถลดค่ า แรงดัน หั ว เสาได้
แต่ ก รณี ที่ ค่ า ความต้า นทานอิ ม พัล ส์ ที่ 50, 75 และ
100 โอห์ม จะทาให้ค่าค่าแรงดันหัวเสาเพิม่ ขึ้น

6. สรุ ปผล
บทความนี้ นาเสนอการศึ กษาการลดผลกระทบจาก
ฟ้ าผ่าโดยการปรับปรุ งสายตัวนาลงดินในระบบจาหน่าย
ด้ ว ยการติ ดตั้ งสายตั ว น าลงดิ น เพิ่ ม นอกเสาส่ ง
ซึ่งเชื่อมต่อเพิ่มเติมระหว่างสายล่อฟ้ าไปยังแท่งหลักดิน
ที่โคนเสา วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าของอัตราการวาบไฟ
ตามผิวย้อนกลับ โดยใช้โปรแกรมจาลอง ATP-EMTP
ในระบบจาหน่ายไฟฟ้ าระดับแรงดัน 69 กิโลโวลต์ และ
ทาการเปลี่ยนค่าความต้านทาน อิมพัลส์ระหว่าง 5, 10
25, 50, 75 และ 100 โอห์ม พบว่าที่ความต้านทาน
อิมพัลส์ 5, 10 และ 25 โอห์ม เมื่อทาการปรับปรุ งสายตัว
น าลงดิ น ดัง กล่ า ว จะสามารถลดค่ า แรงดั น หั ว เสา
และสามารถลดอัตราการเกิ ดการวาบไฟตามผิวฉนวน
ลู ก ถ้ ว ยย้อ นกลั บ แต่ เ มื่ อ ความต้ า นทานอิ ม พั ล ส์
50, 75 และ 100 โอห์ม จะไม่สามารถลดการวาบไฟตาม
ผิ ว ย้อ นกลั บ ลงได้ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ชูวงศ์ วัฒนศักดิ์ ภูบาล ที่ สามารถลดแรงดันเกิ นฟ้ าผ่าที่
ตกคร่ อมลู ก ถ้ว ย ส่ ง ผลให้ ก ารเกิ ด วาบไฟตามผิ ว
ย้อนกลับลดลงด้วย ดังนั้นในทางปฏิบตั ิตอ้ งหาแนวทาง
เพื่ อลดค่ า ความต้านทานดิ น ที่ โ คนเสา ให้มี ค่ าไม่เ กิ น
25 โอห์ ม ซึ่ ง กรณี ศึ กษานี้ สามารถนาไปเป็ นแนวทาง
การปรั บปรุ งมาตรฐานการต่อลงดิ นในระบบจาหน่ าย
ไฟฟ้ าของการไฟฟ้ านครหลวงได้

Back Flashover (BFO)

รู ปที่ 10 เปรี ยบเทียบอัตราการเกิด BFO
จากรู ป ที่ 10 พบว่า ที่ ค่ า ความต้า นทานอิ ม พัล ส์ ที่
5, 10 และ 25 โอห์ม เมื่อทาการปรับปรุ งสายตัวนาลงดิน
นอกเสาส่ งคอนกรี ต สามารถลดค่าการเกิ ดการวาบไฟ
ตามผิ วฉนวนลู ก ถ้วยย้อ นกลับ ได้แ ต่ ก รณี ที่ ค่ า ความ
ต้านทานอิ มพัลส์ที่ 50, 75 และ 100โอห์ ม จะทาให้ค่า
การเกิ ด การวาบไฟตามผิ ว ฉนวนลู ก ถ้ว ยย้อ นกลับ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดคลื่นสะท้อนที่การรวมกันของคลื่น
ที่ ท าให้ โ ครงสร้ า งเสาคอนกรี ตมี แ รงดั น สู ง เกิ ด ค่ า
การวาบไฟตามผิ ว อิ ม พัล ส์ วิ ก ฤตของพวงลู ก ถ้ ว ย
ก็จะทาให้เกิดการวาบไฟตามผิวฉนวนลูกถ้วยย้อนกลับ
เข้าระบบ

7. ข้ อเสนอแนะเพือ่ ลดความต้ านทานดิน
7.1 วิธีการปักแท่ งหลักดินเพิม่
ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้ าสาหรั บประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556 กาหนดให้ค่าความต้านทานระหว่าง
หลักดินกับดิน (Resistance to Ground) เพื่อจากัดแรงดิน
เกิ นจากฟ้ าผ่า โดยค่าความต้านทานของหลักดินกับดิ น
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ต้องไม่เกิน 5 โอห์ม ยกเว้น พื้นที่ ที่ยากในการปฏิ บตั ิ
และ ได้รับการเห็ นชอบจากการไฟฟ้ าซึ่ งกาหนดให้ค่า
ความต้านทานของหลักดินมีค่าไม่เกิน 25 โอห์ม หากทา
การวัดแล้วยังมีค่าเกินให้ปักหลักดินเพิ่มอีก 1 แท่ง [13]
แสดงหลักการวัด ในรู ปที่ 11

มีความยาวมาก ในการติดตั้งอาจทาได้ยากหรื อต้องใช้
เครื่ องจักรเจาะดินช่วยในการฝังแท่งหลักดิน ในการเพิ่ม
ความยาวหลักดิ น สามารถท าให้ค วามต้านทานลดลง
เมื่อความยาวของหลักดินเพิ่มขึ้น แสดงความสัมพันธ์
ในรู ปที่ 13

A

V

C1+P1

P2

C2

รู ปที่ 11 เครื่ องมือวัดค่าความต้านทานดิน [14]
รู ปที่ 13 ความยาวแท่งหลักดินต่อค่าความต้านทานดิน

7.2 วิธีการเพิม่ ขนาดเส้ นผ่านศู นย์ กลางแท่ งหลักดิน
เป็ นวิ ธี การเพิ่ ม พื้ น ที่ สั ม ผั ส ดิ น เพื่ อ ลดความ
ต้านทานดิ น ซึ่ งวิธีน้ ี จะทาให้ค วามต้านทานดิ นลดลง
เล็ ก น้อ ย ในทางปฏิ บัติ จึ ง ไม่ นิ ย มลดความต้า นทาน
ด้ว ยวิธี ก ารเพิ่ ม ขนาดเส้น ผ่า นศู น ย์ก ลางแท่ ง หลัก ดิ น
ซึ่ งความสัมพันธ์ของความต้านทานดิ นที่ลดลงเมื่อเพิ่ม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลักดิน แสดงในรู ป 12 [15]

7.4 วิธีการใช้ สารเคมีปรับปรุงความต้ านทานดิน
ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามต้ า นทานจ าเพาะของดิ น สู ง
สามารถลดความต้านทานดิ น โดยการเติ ม สารเคมี ล ง
ในดิ นซึ่ งเ ป็ น สาร เค มี ป ระ เภท เกลื อ ที่ นิ ยมใ ช้
คื อ โซเดี ย มคลอไรด์ (เกลื อ ), คอปเปอร์ ซั ล เฟต
และแมกนี เซี ยม ซัลเฟต ในที่น้ ี สาร แมกนี เซี ยม ซัลเฟต
จะเป็ นสารเคมี ที่ ท าให้ เ กิ ด การกั ด กร่ อนน้ อ ยที่ สุ ด
โดยวิธีการเติมสารเคมีลงในดิ น เช่น วิธีขุดราง วิธีกลบ
ทับ และวิธีการใช้กระบอกบรรจุสารเคมี แต่วิธีขุดราง
และวิธีกลบทับ หากมีฝนตกลงมา จะทาให้เกลือละลาย
ในดินอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ความต้านทานลดลงรวดเร็ ว
ไปด้วย แต่ถา้ ฝนตกลงมามากเกลือจะละลายหายไปจึ ง
ต้องคอยตรวจสอบความต้านทานดิ น และเติมสารเคมี
เป็ นประจา แสดงในรู ปที่ 14 [16]

รู ปที่ 12 ผลการเพิ่มขึ้นของเส้นผ่าศูนย์กลางแท่งหลักดิน
7.3 วิธีการเพิม่ ขนาดความยาวของแท่ งหลักดิน
เป็ นวิธีที่ใช้ในทางปฏิ บัติ อย่างทัว่ ไป โดยปกติจะ
มี ค วามยาวไม่ เ กิ น 3 เมตร ในกรณี ที่ แ ท่ ง หลัก ดิ น
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