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บทนํา 

                           ระบบกราวนดที่มีความตานทานดินต่าํมีความสําคญัเปนอยางมากตอการปองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิคสทีซ่ับซอนและบอบบางในปจจุบัน ซึง่ระบบกราวนดที่มีความ
ตานทานดินต่าํนัน้ถือเปนปจจัยพืน้ฐานทีสํ่าคัญของระบบไฟฟาที่มีคุณภาพที่ดี  

                          บทความนีจ้ะชี้ถึงขอไดเปรียบของการติดตั้งระบบกราวนดลึกเมื่อเทียบกับระบบกราวนดต้ืน
(ระบบกราวนดต้ืนความลกึประมาณ 10 ฟุตหรือนอยกวา) การติดตั้งระบบกราวนดลึก จะใหคาความตานทาน
ดินที่ตํ่า, เปนการลงทุนที่คุมคาในการติดตั้ง, ใหคาความตานทานดนิที่ตํ่าตลอดอายุการใชงาน, ไมตองการการ
บํารุงรักษา, คาความตานทานดินไมข้ึนกับสภาพภูมิอากาศ บทความนี้ไดรวบรวมขอมูลเพือ่นํามาวิเคราะห
มากกวา 140 จุดติดตั้งของระบบกราวนดลึกในระยะเวลามากกวา 5 ป ในหลายๆ รัฐของประเทศ สหรัฐอเมรกิา 
และไดมีการหารือถึงเทคนิคใหมๆ ในการติดตั้งระบบกราวนดลึกเชนใช สาร Sodium Bentonite เพื่อใสใน
ชองวางของแทงกราวนดเพือ่ใหการนําไฟฟาของแทงกราวนดดีข้ึน 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อชี้ใหเหน็ถงึความลึกของแทงกราวที่มีผลตอคาความตานทานดินของแทงกราวนด 
2. เพื่อชี้ใหเหน็ถงึคาความตานทานของระบบกราวนดต้ืนวาจะสามารถเปนไปตามมาตรฐานทีก่ําหนดหรือไม 
3. เพื่อประเมนิความเสถียรของคาความตานทานดินของระบบกราวนดต้ืน 

                           ความสับสนเกีย่วกับมาตรฐานตางๆ ทฤษฏทีี่แตกตางกนั และความขัดแยงทางความคิด 
เกี่ยวกับระบบกราวนดไดเกิดขึ้นมาเปนเวลานานแลว เปนทีน่าเสยีใจทีก่ารใหคําแนะนําในการติดตั้งระบบ
กราวนดที่ถกูตอง รวมถงึการตรวจสอบคากราวนดใหเปนไปตามมาตรฐานยงัมนีอยเกินไป ซึง่เมื่อติดตั้งระบบ
กราวนดแลวเสร็จ ชางผูติดตั้งอาจจบงานโดยไมไดตรวจสอบความถูกตองของระบบกราวนดรวมถึงคาความ
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ตานทานดินของแทงกราวนดใหเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งการกระทาํดังกลาวเปนผลเสยีโดยตรงตอความ
ปลอดภัยของอุปกรณที่ตอรวมและผูใชงาน  

ระบบกราวนดมีความสาํคัญเปนอยางยิ่งตอระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ทั้งในระบบกระแสตรงและกระแสสลับ 
ระบบกราวนดที่ดีจะสามารถใหประสิทธิภาพในการปองกนัทัง้ผูใชงานและอุปกรณไฟฟาจากการถูกไฟฟาดูดและ
สาเหตุการเกดิไฟไหมไดเปนอยางด ี

           การทําความเขาใจเกีย่วกับระบบกราวนดและขัน้ตอนการตรวจสอบระบบกราวนด มคีวามจาํเปนตอ
ความเขาใจถงึความสําคัญของระบบกราวนด ซึง่หัวขอดังตอไปนี้แสดงใหเหน็ขอกําหนดเบื้องตนของระบบ
กราวนดที่ดีซึง่ควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

• จํากัดแรงดันไฟฟาในระบบ ใหคงที ่ 
• limits voltage to within insulation ratings  
• ทําใหระบบไฟฟามีเสถียรภาพมากขึ้น ไดรับผลกระทบ Electrical Noise และ Transient ลดลง 
• Provides Path to ground ในกรณีที่เกิด Ground Fault จะทาํใหอุปกรณที่ตอพวงไดรับความ

ปลอดภัย 
• ทําใหวัสดุทีเ่ปนตัวนําไฟฟาที่ตอรวมกับระบบ กราวนด มีสภาพเปน กราวนดทําใหเกิดความ

ปลอดภัยกรณีที่เกิดไฟร่ัว 
• จํากัดการเกิดไฟฟาสถิตในระบบ 
• ปองกนัการรบกวนจากกระแสไฟฟาขนาดใหญที่เขามาในระบบ เชนกระแสจากฟาผา ระบบ

กราวนดที่มีความตานทานดินต่ํา จะสงผานกระแสไฟฟาขนาดใหญดังกลาวลงดนิไดเปนอยางด ี

ตามมาตรฐาน IEEE Green Book ของสหรัฐอเมริกา กําหนดคาความตานทานดินระบบกราวนดที่ใชในสถานี
ยอย จะตองมคีาความตานทานอยูที่ประมาณ 1 โอหมหรือหรือนอยกวานัน้ และสาํหรับคาความตานทานดินของ
ระบบกราวนดในโรงงานอุตสาหกรรมควรมีคาความตานทานดนิในชวง 2-5 โอหมหรือนอยกวานั้น ทั้งนี้คาความ
ตานทานดินทีตํ่่ามีความสําคัญตอระบบไฟฟาที่ตองการศักยภาพของระบบสายดินสูง (High Potential to earth 
of electrical system) ซึ่งมาตรฐานของบริษัทที่ผลิตอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิคสสวนใหญ จะกําหนดคา
ความตานทานดินของระบบที่จะตอรวมไวที ่3 โอหมหรือนอยกวา 

                 เนือ่งจากการที่วสัดุและวิธีการกอสรางอาคารในปจจุบันมคีวามทันสมัยมากขึ้น จงึมีผลทําให 
คาความตานทานดินของโครงสรางอาคารตางๆ ที่จะเอื้ออํานวยตอการทาํใหคาความตานทานดินของอาคารต่าํ
เปนไปไดยาก ทัง้นี้เนื่องจากการกอสรางจะแยกเปนสวนๆ ออกจากกัน ระบบทอประปาจากเดิมที่เปนโลหะ
เปลี่ยนมาใหเปนทอ PVC แทน โครงสรางเหลก็ของอาคารอาจไมเชือ่มตอถึงกนั และเพื่อลดคาใชจาย Cost การ
ติดตั้งระบบกราวนด ของอาคาร จึงมกัจะเปนระบบ กราวนดต้ืนเปนสวนใหญ หรือในบางอาคารอาจไมมีการ
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ติดตั้งระบบกราวนดเลย ซึง่ทางออกของการแกปญหานี้คือการติดตั้งระบบกราวนดลึกชนิดทีม่ีคาใชจายในการ
ติดตั้งไมสูงจนเกินไปเขาไปในระบบ ซึ่งจากการศึกษาพบวาระบบกราวนดแบบกราวนดลึกนัน้เปนระบบกราวนด
ที่ดีที่สุด ที่สามารถใหคาความตานทานดนิของแทงกราวนดที่ตํ่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

                 การติดตั้งระบบกราวนดต้ืนในปจจุบันมีเทคนิคการใชสารเคมี เขาชวยเพื่อสามารถทาํใหความ
ตานทานดินของระบบกราวนดตํ่า ซึ่งก็สามารถใชไดผลดี แตยังมกีารถกเถยีงเรื่องสารพิษที่ตกคางในดินและอาจ
ร่ัวไหลลงแหลงน้าํสาธารณะ ซึ่งทางออกของปญหานี้คือการเปลี่ยนไปใชระบบกราวนดลึกแทน การที่จะไดคา
ความตานทานดินที่ตํ่า ผิวสมัผัสของแทงกราวนดควรทีจ่ะสัมผัสกับดินตลอดทั้งแทง 

                  บทความนี้ไดทาํการศึกษาขอมูลของระบบกราวนดลึกมากกวา 140 แหงใหหลายๆ รัฐของ
ประเทศอเมรกิาชวงระยะเวลาตั้งแต เดือน พฤษภาคม 1988 ถึง เดือน กรกฎาคม 1993 (ระยะเวลามากกวา 5 ป) 
ซึ่งแทงกราวนดมีความลึกตัง้แต 15 ถึง 90 ฟุต โดยวดัคาความตานทานดนิของระบบกราวนดดวยเครื่องวัดคา
ความตานทานดินยีห่อของ Biddle Megger รุน 250220-1 

                จากตารางที่ 1 แสดงใหเหน็ถงึคาความสัมพันธระหวางความตานทานดินและความลึกของแทง
กราวนดทีท่ําการบันทึกทุกๆ ระยะ 5 ฟุต ดังรูป 

                                              

ตารางที่ 1 แสดงคาความสมัพันธระหวางคาความตานทานดินและความลกึ 

คาเฉลี่ยที่ไดจากการรวมรวมขอมูลจากกราวนดลึก 140 แหงในหลายๆรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาได
นํามา Plot ในตารางที ่ 2 จะเหน็ไดวา ในความลึกที่ 8 ถึง 10 ฟุต ซึ่งเทากับระบบความลกึของระบบ
กราวนดต้ืนคาความตานทานดนิจะไดประมาณ 40 โอหมซึง่มีคาเกินกวาที่มาตรฐานกําหนด ที่ความลกึ 
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30 ฟุตจะไดคาความตานทานประมาณ 5 โอหมหรือนอยกวา ซึง่ถือวาเปนไปตามที่มาตรฐานกาํหนด                      

 

ตารางที่ 2 แสดงคาความสมัพันธระหวางคาความตานทานดินและความลกึของแทงกราวนด โดยเปน
คาเฉลี่ย ของเแทงกราวนดจาํนวน 140 แหงจากหลายสถานที่ติดตั้ง 

     

ตารางที่ 3 แสดงใหเห็นที่ความลึก 40 ถึง 60 ฟุต จะไดคาความตานทานที่ 0.9 ถงึ 2.0 โอหม 
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ในตารางที ่4 จะแสดงใหเหน็การเปรยีบเทียบคาความตานทานของแทงกราวนดในแตละป จะเห็น
วาที่ความลึกนอยกวา 10 ฟุตคาความตานทานจะมกีารเปลี่ยนแปลงมาก และที่ความลกึ 30 ฟตุ
ข้ึนไปคาความตานทานจะเปลี่ยนแปลงอยูในชวงไมเกนิ 10 โอหม 

                                  

ตารางที่ 4 แสดงคาคาความตานทานดินทีเ่ปลี่ยนแปลงในแตละป 

ตารางที่ 5 เปนการเปรยีบเทียบความตานทานของแทงกราวนดที่ไมใชสาร Sodium Bentonite จะเหน็ไดวา
คาความตานทานในแตละความลึกมีการ สวิงขึน้ลงไมเปนเสนทแยง 
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กรณีศึกษา 1 

                เปนการติดตั้งระบบกราวนดลึกในอาคารศูนยสํานกังาน Telemarketing และ Reservation แหง
ใหม เปนอาคาร 3 ชั้น บนเนื้อที่ 70,000 ตารางฟุต ในป 1991 ต้ังอยูบนเนินเขา ในแบบแปลนของอาคาร
ไมไดระบุถึงการติดตั้งระบบกราวนด จากการทดสอบคาความตานทานดินของทอน้ําโลหะในอาคารพบวามี
คาความตานทานดินเกิน 10 โอหม และทดสอบโดยการติดตั้งแทงกราวนดที่ความลึก 10 ฟุต มีคาความ
ตานทานดินอยูที่ 45 โอหม ความเสีย่งของการโดนฟาผาจดัอยูในระดบัไมรุนแรง 

                 จากการคํานึงถึงเหตุผลดานความปลอดภัย จึงไดทําการตดิตั้งระบบ กราวนดลึกจํานวน 4 จุดที่
แตละมุมของตึก ที่ความลกึจุดละ 70-78 ฟุตวัดคาความตานทานดินเฉลี่ยของกราวนดแตละตนได 1.57 
โอหม จากนั้นทําการเชื่อมกราวนดแตละตนเขาดวยกนัดวยสายทองแดงเปลือย เบอร 2 วัดคาความตานทาน
รวมได 1 โอหม และเชื่อมตอกราวนดกับระบบ Main Electric Service แบบ Exothermic connection ไดมี
การติดตั้งระบบ Surge and Lightning Protector เพื่อปองกันรวมดวย  

                จากขอประวัติของอาคารดังกลาว ที่ผานมาพบวาอาคารดงักลาวหลงัจากติดตั้งระบบกราวนดลึก
แลวเสร็จและเปดใชงาน อาคารดังกลาวปลอดจากปญหาตางๆ ที่เกิดจากการรบกวนหรือกอใหเกิดความ
เสียหายตออุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิคส ซึ่งเปนทีน่าสังเกตุวาในป 1993 ไดเกิดพายุผนฟาคะนองครั้ง
ใหญ จึงทาํใหเกิดความเสียหายตออุปกรณคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโดยรอบเปนบริเวณกวาง แต
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิคสที่ใชงานในอาคารดังกลาวยงัคงไดรับความปลอดภยัและทาํงานไดอยางเปน
ปกติ 

กรณีศึกษา 2 

                 เปนอาคารสาํนกังานที่ต้ังอยูในเขตภูเขา ที่มฝีนตกเล็กนอย เปนอาคาร 1 ชั้น เนื้อที่ใชสอย 
30,000 ตารางฟุต เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Telemarketing ที่ผานมาอาคารดังกลาวมีปญหาเกี่ยวกับ 
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิคสมีปญหาและเสียหายบอย พนกังานถูกไฟดูดบอยครั้ง ในแตละปบริษัท
พบวาเกิดปญหาตางๆ เชน Data Error และ Hardware เสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอรมากกวา 300 เครื่อง  

                จากการตรวจสอบพบวาระบบกราวนดเดิมของอาคารเปนเพียงการใหทอประปาของอาคารซึ่งมี
สวนที่เปนโลหะฝงอยูใตดินเพียง 5 ฟุตซึง่นอกจากนัน้ไดเปลี่ยนเปนทอ PVC แทน และไมมีการติดตั้งแทง
กราวนดของระบบไฟฟาแตอยางใด 

           จากปญหาดังกลาว จึงไดแกไขโดยทําการติดตั้งระบบกราวนดลึกโดยการขุดหลุมเพือ่ติดตั้งแทง
กราวนดที่ความลึก 60 ฟุตจาํนวน 2 หลุมโดยใหแตละหลุมอยูหางกัน 70 ฟุต พบวาที่ความลึก 30 ฟุตแรก
เปนชัน้ทรายและกรวด ซึง่ประเมินตามมาตรฐาน ANSI/IEEE แลวความตานทานของกรวดและทรายในชัน้นี้
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อยูที่ประมาณ 15,800-135,000 โอหม/ตารางเซนติเมตร และที่ความลกึ 30 ฟุตหลงัเปนชัน้หนิน้าํมัน ความ
ตานทานในชัน้นี้อยูที่ประมาณ 4,060-16,300 โอหม/ตารางเซนติเมตร ซึ่งนอยกวาคาความตานทานปกติถงึ 
10 เทา โดยทัง้ 2 หลมุใชทอโลหะขนาด ¾ นิว้ยาวทอนละ 10 ฟุต จํานวน 6 ทอน แตละทอนตอกันดวยตัวตอ
ทอ  

แตละหลุมใสดวยสาร Sodium Bentonite วัดคาความตานทานของแทงกราวนดได 0.88 และ 0.48 โอหม
ตามลําดับ  

หลังจากติดตัง้แลวเสร็จและตอใชงานแลวพบวาปญหาตางๆ เกี่ยวกบัระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิคสไดหมด
ไป และพบวาอาคารดังกลาวเปนอกีสถานที่หนึ่ง ที่ไมมีปญหาอีกเลย 

กรณีศึกษา 3 

                  เปนอาคารศนูยคอมพิวเตอรของทหาร ทีดั่ดมาแปลงจากโรงซอมเครื่องบิน โดยแหลงจายไฟ
อาคารมาหมอแปลงไฟฟายอยภายใน ดาน Primary ของหมอแปลงตอกับแหลงจายไฟ 13,800 โวลทและ 
ดาน Secondary จายไฟ 480/277 โวลทใหกับระบบ มีการตอ ระบบ UPS และ เครื่องปนไฟเพื่อจายไฟ
สํารองระบบ ระบบกราวนดเดิมที่ใชเปนแทงกราวนดจํานวน 6 แทงตดิตั้งที่ชัน้ใตดิน ระยะหางแทงละ 6 นิ้ว 
แตละแทงมีความลกึ 10 ฟตุ แลวเชื่อมเขาดวยกันที่แผน Ground Bar รวมถึงเชื่อมตอเขากับระบบ กราวนด
โครงสรางและประปาของอาคาร 

                อาคารแหงนี้มีปญหาเรื่อง Hardware คอมพิวเตอรที่มีการเสียบอย ซึง่บริษัทที่ทาํการซอมแซม
แจงวาปญหานาจะมาจากระบบไฟฟาภายในอาคารเอง  

                จาการตรวจสอบระบบกราวนดเดิมของอาคาร เจาหนาที่ของอาคารวัดคาความตานทานกราวนด
ได 0.0 โอหม และพบวาวิธกีารวัดคากราวนดของเจาหนาที่อาคารไมถูกตอง เนื่องจากไม Disconnect แทง
กราวนดออกจากระบบกอนซึ่งอาจทําใหคาทีว่ัดไดไมถูกตอง จึงทาํการทดลองวดัคากราวนดใหมโดยการ
Disconnect กราวนดออกจากระบบกอน พบวาคาความตานทานกราวนดเพิ่มเปน 27-30 โอหม ซึง่ตาม
มาตรฐานระบบกราวนดระบวุาสถานที่เชนนี้ควรมีความตานทานกราวนดอยูที ่3โอหมหรือนอยกวา 

           การแกไขจึงทําการตดิตั้งระบบกราวนดลึกจาํนวน 2 แทง ที่ความลึกแทงละ 70 ฟุต ระยะหางระหวาง
แทงกราวนดจาํนวน 90 ฟุตวัดคาความตานทานกราวนดไดแทงละ 1.1 และ 0.8 โอหมตามลาํดับ ทาํการ
เชื่อมตอเขากบัระบบเพื่อใชงานและ  Disconnect ระบบกราวนดเดิมออก 

                 หลังจากเปดใชงานพบวาปญหาดาน Hardware ของคอมพิวเตอรเสียลดลงเปนอยางมาก 
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                 ขอสรุปจากกรณีศึกษานีพ้บวา การวัดคากราวนดที่ไมถูกตองทาํใหการอานคากราวนด
คลาดเคลื่อนเปนอยางมาก ตามมาตรฐานการติดตั้งระบบกราวนด ระยะหางของแทงกราวนดแตละแทงควร
มีระยะหาง 6 ฟุตเปนอยางนอย ระยะหางระหวางแทงกราวนดที่เหมาะสม ควรมากกวาความลึกของแทง
กราวนดแทงนัน้ๆ 

บทสรุป 

                  จากขอมูลทีท่ําการศึกษาพบวา ที่ความลกึระยะ 8-10 ฟุตของระบบกราวนดต้ืนนั้น คาความ
ตานทานดินของแทงกราวนดจะมีคามากกวาที่มาตรฐานกําหนด และคากราวนดจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
ภูมิอากาศ ระบบกราวนดแบบกราวนดต้ืน ไมมีศักยะภาพเพียงพอในการรับ Surge ขนาดใหญได เชน 
Surge ที่เกิดจากฟาผาเปนตน 

           เราตองการคาความตานทานดินของแทงกราวนดใหมีความเสถียรภาพ ประมาณ 5 โอหมหรือนอย
กวานัน้ ซึง่แทงกราวนดจาํเปนตองมีความลึกอยางนอย 30-60 ฟุต 

                จากกรณีศึกษายงัพบอีกวา การติดตั้งระบบกราวนดลึกเปนวิธีที่ไดผลดีและมีประสิทธิภาพ ทัง้กับ
การติดตั้งระบบใหม หรือนาํไปติดตั้งเพื่อใชแกไขระบบกราวนดเดิมที่มปีญหาอยูแลว 

                  

                       ................................................................................................................. 

 

หมายเหต ุ

-  การแปลและเรียบเรียงของเอกสารฉบับนี้กระทําโดยความเขาใจของทีมงานผูจัดทาํเอง ซึ่งอาจมี
ความคิดเหน็อืน่ๆ ทีน่อกเหนอืไปจากนี้ได 

- ทีมงานผูจัดทําขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงแกไขขอความใดๆ รวมถึงหัวขอในการแปลและ
เรียบเรียงของเอกสารฉบับนีโ้ดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
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