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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการน าเสนอการวัดความต้านทานการต่อลงดินด้วยวิธี Clamp-On เนื่องจากการ
วัดความต้านทานการต่อลงดินโดยทั่วไปใช้วิธี Fall-of-Potential ซ่ึงต้องใช้อิเล็กโตรดช่วยและพ้ืนที่ในการ
ทดสอบ รวมทัง้ต้องตัดระบบการต่อลงดินออกจากระบบไฟฟ้าก่อนท าการทดสอบ ในบางพ้ืนที่จึงยากที่จะ
ใช้วิธีนี้ ข้อดีของการใช้วิธี Clamp-On คือ ไม่ต้องตัดระบบการต่อลงดินออกจากระบบไฟฟ้า ไม่ต้องใช้
อิเล็กโตรดช่วยและพ้ืนที่ในการทดสอบน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามวิธี Clamp-On สามารถใช้ได้ถูกต้องก็
ต่อเมื่อระบบการต่อลงดินที่ท าการวัดมีลักษณะครบลูป หรือมีแท่งหลักดินมากว่าหนึ่งชุดและต่อขนานกัน 
ดังนั้นจึงได้ศึกษาระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และ MDB จ านวน 15 ระบบ เป็นหม้อแปลง
ไฟฟ้าติดตั้งนอกอาคาร เมื่อท าการวัดค่าความต้านทานการต่อลงดินแต่ละระบบด้วย Clamp-On 
Ground Resistance tester พบว่า การต่อลงดินของกับดักฟ้าผ่าและตัวถังหม้อแปลงส่วนใหญ่อุปกรณ์
แสดงค่าเป็น OL (Overload) เนื่องจากมกีารต่อลงดินเพียงจุดเดียว ส่วนการต่อลงดินของ MDB สามารถ
อ่านค่าได้ชัดเจนเนื่องจากมหีรือการต่อลงดินมากกว่าหนึ่งจุดและต่อขนานกัน คือ การต่อลงดินของ MDB 
และนิวทรัลหม้อแปลง 
ค าส าคัญ:  การต่อลงดิน  การวัดความต้านทานการต่อลงดิน  วิธีแคล้มป์ 
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Abstract 
  This research presents the grounding resistance measurement using Clamp-On 
method. Since the Fall-of-Potential method needs auxiliary electrode, test area and 
offline electrical system so it is difficult to achieve that condition in practice. The 
advantage of the Clamp-On method is that it can measure the grounding resistance 
without shutting down the electrical system. However, the Clamp-On method limitation 
is that the grounding system under test must have return loops, or the ground rod has 
more than one point connected in parallel. Therefore, this paper studied and tested 15 
grounding systems of transformer and main distribution board (MDB) with clamp-on 
ground resistance tester. They were all oil-type transformers. The results showed that 
the clamp-On meter display showed “OL” (Overload) for the grounding of lightning 
arrester and transformer tank. However, for the grounding of MDB, the grounding 
resistance can be measured correctly using clamp-on meter because the grounding has 
more than one point and connected in parallel between grounding of MDB and neutral 
transformer. 
Keywords: Grounding, Grounding Resistance Measurement, Clamp-On method. 
 
บทน า 

ระบบการต่อลงดินหรือรากสายดินมีหน้าที่เบี่ยงเบนให้สัญญาณที่ไม่พึงประสงค์ เช่น สัญญาณ
รบกวน (Noise) รวมถึง ก าลังไฟฟ้าเกินชั่วขณะ (Surge) ไหลลงสู่ดิน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า (ส ารวย สังข์สะอาด, 2549) นอกจากนี้ยังท าให้แรงดันเทียบกับดินมีค่าคงตัว
ในขณะระบบไฟฟ้าท างานปกติ เมื่อเกิดการลัดวงจรลงดินขึ้นจะช่วยให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินท างาน
ได้รวดเร็วขึ้น ศักยภาพในการท างานของระบบกราวด์ จะข้ึนอยู่กับค่าความต้านทานของการต่อลงดิน การ
ต่อลงดินจึงควรมีความต้านทานน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้  ซึ่งมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศ
ไทย (สุรพล ด ารงกิตติกุล และคณะ, 2554) ก าหนดให้ค่าความต้านทานของการต่อลงดินหรือระหว่าง
หลักดินกับดิน ต้องไม่เกิน 5 โอห์ม ดังนั้นการวัดค่าความต้านทานการต่อลงดินจึงมีความจ าเป็นในการ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

การวัดค่าความต้านทานของการต่อลงดินมีหลายวิธี ซึ่งวิธีการใช้งานก็จะแตกต่างกัน วิธีที่ใช้กัน
ทั่วไปคือ วิธีวัดแบบ 3 จุด (The Three-point or Fall of Potential) (Haddad, A., Warne, D.F., 
2007, Kenneth, M. Michaels., 1995) แต่วิธีนี้ต้องใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งอิเล็กโตรดช่วยเพ่ือทดสอบ โดย
มีระยะห่างจากแท่งหลักดินอย่างน้อย 25 เมตร ที่ความลึกของแท่งหลักดิน 2 เมตร (สุรพล ด ารงกิตติกุล 
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และคณะ, 2554) และต้องมีการปลดระบบการต่อลงดินออกจากระบบไฟฟ้าก่อนท าการทดสอบในบาง
พ้ืนที่จึงยากที่จะใช้วิธีนี้ 

การวัดค่าความต้านทานการต่อลงดินด้วยวิธี Clamp-On ข้อดีของวิธีนี้คือ ไม่ต้องใช้อิเล็กโตรด
ช่วยและพ้ืนที่ในการทดสอบน้อยกว่าวิธี Fall-of-Potential และสามารถวัดความต้านทานระบบการต่อลง
ดินโดยไม่ต้องปลดออกจากระบบไฟฟ้า แต่มีข้อจ ากัดคือระบบการต่อลงดินที่ท าการวัดต้องมีลักษณะการ
ต่อลงดินมากกว่าหนึ่งจุดและต่อขนานกนั (IEEE Std. 81-2012, 2012, Paul Gill, 2009) 

จากข้อจ ากัดดังกล่าวของวิธี Fall-of-Potential ซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับงานบ ารุงรักษาหม้อแปลง
และระบบประธานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่เอ้ืออ านวยต่อ
ติดตั้งอิเล็กโตรดช่วย และไม่สามารถตัดระบบการต่อลงดินออกจากระบบไฟฟ้าได้  ดังนั้นจึงได้ใช้วิธี 
Clamp-On วัดความต้านทานการต่อลงดินของระบบประธาน ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องใช้
พ้ืนที่ติดตั้งอิเล็กโตรดช่วยในการทดสอบ 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบความบกพร่องการต่อลงดินของกับดักฟ้าผ่า 
ตัวถังหม้อแปลงและ MDB หรือ ระบบประธานในงานบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้งเพ่ือศึกษาวิธีการวัดความต้านทานระบบการต่อลงดินของระบบ
ประธานในพ้ืนที่จ ากัดด้วยวิธี Clamp-On ศึกษาเงือ่นไขที่เหมาะสมส าหรับการวัดความต้านทานการต่อลง
ดินด้วยวิธีดังกล่าวในระบบประธานและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวัด 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

โดยปกติจุดต่อร่วมกันของการต่อลงดินในระบบจ าหน่ายสามารถจ าลองเป็นวงจรสมมูล 
ดังภาพประกอบที่ 1 

 

ภาพประกอบที่ 1 วงจรสมมูลของการต่อลงดินในระบบจ าหน่าย 
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ถ้าแรงดัน E ถูกเหนี่ยวน าด้วยความถี่ที่ต่างกับความถี่ของระบบ (Liwei Li, Jiyan Zou, Hui 
Sun., 2006) ไปยังแท่งหลักดิน Rx ใด ๆ ผ่านหม้อแปลงชนิดพิเศษ กระแส I จะไหลผ่านวงจร ดังนั้น
สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
 

X n
kk=1

E 1
=R +

I (1/R )
     (1) 

 

กระแส I ที่ไหลในวงจรถูกตรวจวัดด้วยหม้อแปลงกระแส (CT) ดังนั้น E/I = Rx 
 จากหลักการดังกล่าวเป็นการวัดความต้านทานการต่อลงดินของ Rx หรือ จุดต่อลงดินใด ๆ ที่
ต้องการรู้ค่า ภายใต้สมมติฐานที่ว่าความต้านทานของจุดต่อลงดินที่เหลือจ านวนมาก (R1-Rn) ขนานกัน
และถูกประมาณค่าให้ใกล้เคียงหรือเท่ากับศูนย์ ดังนั้นจากสมการ (1) ค่าที่วัดได้จะเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับค่า
ความต้านทานการต่อลงดินที่แท้จริงของ Rx มากที่สุด  

ดังนั้นหลักการดังกล่าว สามารถน ามาใช้วัดและประเมินค่าเบื้องต้นของความต้านทานระบบการ
ต่อลงดินของระบบประธาน เนื่องจากมีส่วนของการต่อลงดินมากกว่าหนึ่งจุดและต่อถึงกันหรือขนานกัน 
ในกรณีที่การต่อลงดินมีเพียงสองจุดและขนานกัน ค่าที่วัดได้จะเป็นผลรวมของการต่อลงดินทั้งสองจุด 
และกรณีที่มีการต่อลงมากกว่าสองจุดและขนานกัน ค่าท่ีวัดได้จะเป็นผลรวมระหว่างความต้านทานของจุด
ต่อลงดินที่ท าการวัดกับความต้านทานของจุดต่อลงดินที่เหลือขนานกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เริ่มจากการศึกษาการต่อลงดินของระบบประธานและทดลองวัดความต้านทานการต่อ  ลงดิน
ด้วย Clamp-On Ground Resistance tester ทั้งหมด 15 ระบบ ซึ่งแต่ละระบบจะท าการวัดค่าความ
ต้านทานการต่อลงดิน 3 จุด หลัก ๆ คือการต่อลงดินของกับดักฟ้าผ่า (Lightning Arrester) ตัวถังหม้อ
แปลง และ MDB จากนั้นน าผลที่ได้จากการวัดในแต่ละจุดมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดที่เหมาะสมกับการวัด
ความต้านทานการต่อลงดินด้วยวิธี Clamp-On 
 
ผลการวิจัย 

จากการทดลองวัดความต้านทานการต่อลงดินที่จุดต่าง ๆ ของแต่ละระบบด้วยวิธี Clamp-On 
ได้ผลการทดลอง ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการวัดความต้านทานการต่อลงดินแต่ละจุดของระบบประธานในแต่ละอาคารด้วย 
              วิธ ีClamp-On 

อาคาร 
ต าแหน่งการวัด (Ω) 

กับดักฟ้าผ่า ตัวถังหม้อแปลง MDB1 MDB2 

1 OL 5.324 1.855 

2 2.169 3.565 0.907 

3 113.6 0.304 1.996 

4 529.1 8.110 N/A 

5 1176 2.567 N/A 

6 N/A 2.773 1.461 N/A 

7 N/A 1.440 3.013 N/A 

8 N/A OL 9.354 N/A 

9 OL OL 0.513 N/A 

10 OL OL 1.642 N/A 

11 OL 77.88 1.021 N/A 

12 OL 80.00 0.941 N/A 

13 OL 14.92 1.408 N/A 

14 N/A 14.43 0.511 N/A 

15 N/A 1.063 0.999 N/A 
หมายเหตุ: อาคารที่ 1-5 ดักฟ้าผ่าและตัวถังหม้อต่อลงดินที่จุดเดียวกันหรือใช้แท่งหลักดินร่วมกัน 
     N/A (Not Available) หมายถึง ไม่มีจุดวัด 
 

จากการศึกษาลักษณะของระบบประธานที่มีผลต่อการวัดความต้านทานด้วยวิธี Clamp-On 
จ านวน 15 ระบบ สามารถแบ่งเป็นลักษณะได้ตามหัวข้อที่ 1-4 โดยใช้สัญลักษณ์แทนความต้านทานการ
ต่อลงดินแต่ละจุด คือ กับดักฟ้าผ่า (RG (LA)), ตัวถังหม้อแปลง (RG (Body)), ตัวถังหม้อแปลงและกับดักฟ้าผ่า
ต่อลงดินร่วมกัน (RG (LA-Body)), นิวทรัลของหม้อแปลง (RG (Neutral)), การต่อลงดินของ MDB (RG (MDB)) 
และการต่อลงดินของคอนกรีตรองตัวถังหม้อแปลง (RG (Concrete)) 

1. ระบบประธานที่ตัวถังหม้อแปลงวางบนคานและมีส่วนต่อถึงกันทางไฟฟ้ากับการต่อ 
ลงดินของ MDB 

       ระบบดังกล่าวมีการต่อลงดินทั้งหมด 4 จุด คือ ตัวถังหม้อแปลงที่ต่อลงดินร่วมกับกับ 
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ดักฟ้าผ่า (RG (LA-Body)) นิวทรัลหม้อแปลง (RG (Neutral)) MDB1 (RG (MDB1)) และ MDB2 (RG (MDB2)) โดยที่ 
MDB1 และ MDB2 แยกกันจ่ายไฟให้กับอาคารย่อยแต่ละชุด แต่รับก าลังไฟฟ้าจากหม้อแปลงชุดเดียวกัน 
จึงต้องมีการต่อลงดินแยกกัน มีรางเดินสาย (Cable tray) ที่เป็นโลหะเชื่อมต่อถึงกันทางไฟฟ้าระหว่าง
ตัวถังหม้อแปลงและตู้ MDB การต่อลงดินของนิวทรัลหม้อแปลง MDB1 และ MDB2 ขนานกันด้วยตัวน า
นิวทรัลและสายต่อฝากภายในตู้ MDB ซ่ึงมีลักษณะแสดงภาพประกอบที ่2 

 

ภาพประกอบที่ 2 ลักษณะการต่อลงดินที่ตัวถังหม้อแปลงมีส่วนต่อถึงกันทางไฟฟ้ากับการ 
 ต่อลงดินของ MDB 

 
จากภาพประกอบที่ 2 สามารถเขียนวงจรสมมูลได้ดังภาพประกอบที่ 3 โดยให้ (R(Cable tray))  

แทนความต้านทานของรางเดินสาย 

 
 

ภาพประกอบที่ 3 วงจรสมมูลลักษณะการต่อลงดินทีต่ัวถังหม้อแปลงมีส่วนต่อถึงกันทางไฟฟ้ากับการต่อ 
 ลงดินของ MDB 
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จากตารางที่ 1 อาคารดังกล่าวได้แก่อาคาร 1-7 โดยอาคาร 4-7 มี MDB เพียงชุดเดียว อาคาร 6 
และ 7 มีการต่อลงดินเฉพาะตัวถังหม้อแปลง (ไม่มีกับดักฟ้าผ่า) เมื่อวัดความต้านทานจุดต่อลงดินของ
ตัวถังหม้อแปลงทั้ง 7 อาคาร จะได้ค่าความต้านทาน 3 ลักษณะดังต่อไปนี้ 

ค่า OL คืออาคาร 1 หมายถึง ความต้านทานมีค่าสูงเกินที่เครื่องวัดก าหนด (มากกว่า 1510 Ω) 
เกิดจากสาเหตุ เช่น ตัวน าต่อลงดินขาดออกจากแท่งหลักดินหรือความต้านทานของรางเดินสายมีค่าสูง
มาก ดังนั้นเครื่องวัดไม่สามารถจ่ายแรงดันผ่านไปยังการต่อลงดินที่จุดอ่ืน เช่น MDB1 MDB2 และ นิวทรัล
หม้อแปลง เพ่ือวนลูปกลับมาค านวณได้ 

ค่าความต้านทานสูง คืออาคาร 3,4 และ 5 เกิดจากสาเหตุ เช่น ความผิดปกติในการต่อ ลงดิน
ของจุดที่วัดหรือความต้านทานของรางเดินสายที่เป็นส่วนเชื่อมต่อทางไฟฟ้าจากการต่อลงดินของตัวถัง
หม้อแปลงไปยังการต่อลงดินที่จุดอื่นมีค่าสูง 

ค่าความต้านทานต่ า คือ อาคาร 2, 6 และ 7 ส าหรับอาคาร 2 เนื่องจากมีรางเดินสายเป็นส่วน
เชื่อมต่อระหว่างตัวถังหม้อแปลงและการต่อลงดินที่จุดอ่ืนมีความเป็นตัวน าไฟฟ้าที่ดีและมีค่า ความ
ต้านทานต่ าจึงท าใหค้่าท่ีวัดได้มีค่าต่ า ซึ่งเป็นค่าความต้านทานการต่อลงดินของตัวหม้อแปลงรวมกับความ
ต้านทานการต่อลงดินของ MDB1 MDB2 และนิวทรัลหม้อแปลงขนานกัน ส่วนอาคาร 6 และ 7 เนื่องจาก
อาคารนี้ตัวถังหม้อแปลงและตู้ MDB วางอยู่บนคานที่เป็นโลหะจึงเป็นการต่อถึงกันทางไฟฟ้าเป็นอย่างดี 
ค่าความต้านทานที่วัดได้คือ ความต้านทานการต่อลงดินของตัวถังหม้อแปลงรวมกับความต้านทานการต่อ
ลงดินของ MDB1และนิวทรัลหม้อแปลงขนานกัน 

เมื่อวัดความต้านทานที่จุดต่อลงดินของ MDB ส าหรับอาคาร 1-7 ค่าความต้านทานที่อ่านได้จาก
เครื่องวัดคือค่าความต้านทานการต่อลงดินของจุดที่วัดรวมกับความต้านทานการต่อลงดินของจุดที่เหลือ
ขนานกัน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของการวัดความต้านทานการต่อลงดินด้วยวิธี Clamp-On 

2. ระบบประธานที่ตัวถังหม้อแปลงวางบนคานไม่มีส่วนต่อถึงกันทางไฟฟ้ากับการต่อลงดินของMDB 
  ระบบดังกล่าวมีการต่อลงดินทั้งหมด 4 จุด คือ กับดักฟ้าผ่า (RG (LA)) ซึ่งต่อลงดินแยกกันกับ
ตัวถังหม้อแปลง (RG (Body)) นิวทรัลหม้อแปลง (RG (Neutral)) และ MDB (RG (MDB)) โดยการต่อลงดินของ
นิวทรัลหม้อแปลง และ MDB ขนานกันด้วยตัวน านิวทรัลและสายต่อฝากภายในตู้ MDB ระบบดังกล่าวมี
ลักษณะแสดงภาพประกอบที ่4 
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ภาพประกอบที่ 4  ลักษณะการต่อลงดินทีต่ัวถังหม้อแปลงไม่มีส่วนต่อถึงกันทางไฟฟ้ากับการต่อลงดิน 
  ของ MDB 
 

จากภาพประกอบที่ 4 สามารถเขียนวงจรสมมูลได้ดังภาพประกอบที่ 5 โดยให้กับดักฟ้าผ่าซึ่งใน
สภาวะปกติจะมีสถานะเปิดวงจร (Open circuit) และตัวถังหม้อแปลงไม่มีส่วนต่อถึงกันทางไฟฟ้าหรือ
ขนานกับการต่อลงดินที่จุดอ่ืน 

 
 

ภาพประกอบที่ 5 วงจรสมมูลลักษณะการต่อลงดินทีต่ัวถังหม้อแปลงไม่มีส่วนต่อถึงกันทางไฟฟ้ากับ 
  การต่อลงดินของ MDB 

 
จากตารางที่ 1 อาคารดังกล่าวได้แก่อาคาร 8,9 และ 10 มี MDB เพียงชุดเดียว เมื่อวัดความ

ต้านทานจุดต่อลงดินของกับดักฟ้าผ่าและตัวถังหม้อแปลงเครื่องมือวัดแสดงค่า OL เนื่องจากจุดต่อลงดิน
แต่ละจุดที่ท าการวัดไม่มีส่วนต่อถึงกันทางไฟฟ้ากับการต่อลงดินจุดอ่ืน ๆ ดังนั้น เครื่องวัดไม่สามารถจ่าย
แรงดันผ่านไปยังการต่อลงดินที่จุดอื่นเพ่ือวนลูปกลับมาค านวณได้ 

เมื่อวัดความต้านทานที่จุดต่อลงดินของ MDB ค่าความต้านทานที่อ่านได้จากเครื่องวัดคือค่าความ
ต้านทานการต่อลงดินของ MDB รวมกับความต้านทานการต่อลงดินของนิวทรัลหม้อแปลง เนื่องจากมีการ
ต่อลงดินเพียงสองจุดที่ต่อถึงกัน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของการวัดความต้านทานการต่อลงดินด้วยวิธี 
Clamp-On 
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3. ระบบประธานที่ตัวถังหม้อแปลงวางบนพ้ืนและไมม่ีส่วนต่อถึงกันทางไฟฟ้ากับการต่อลงดินของ MDB 
  ระบบดังกล่าวมีการต่อลงดินอย่างตั้งใจทั้งหมด 4 จุด คือ กับดักฟ้าผ่า (RG (LA)) ซึ่งต่อลงดิน
แยกกันกับตัวถังหม้อแปลง (RG (Body)) นิวทรัลหม้อแปลง (RG (Neutral)) และ MDB (RG (MDB)) แต่การที่
ตัวถังหม้อแปลงวางอยู่บนพ้ืนคอนกรีตซึ่งฝังอยู่ในดินระดับหนึ่ง จึงเป็นอีกจุดที่มีการต่อลงดินโดยไม่ตั้งใจ 
(RG (Concrete)) และมีความต้านทานค่อนข้างสูงเนื่องจากความลึกอยู่ในระดับผิวดิน ลักษณะการต่อลงดิน
ของระบบดังกล่าวแสดงดังภาพประกอบที่ 6 

 
 

ภาพประกอบที่ 6 ลักษณะการต่อลงดินที่ตัวถังหม้อแปลงวางบนพ้ืนและไม่มีส่วนต่อถึงกันทาง 
 ไฟฟ้ากับการต่อลงดินของ MDB 
 

จากภาพประกอบที่ 6 สามารถเขียนเป็นวงจรสมมูลได้ดังภาพประกอบที่ 7 โดยให้ RG (Concrete) 
แทนความต้านทานการต่อลงดินของพ้ืนคอนกรีตที่เป็นฐานรองหม้อแปลง 

 

ภาพประกอบที่ 7 วงจรสมมูลลักษณะการต่อลงดินทีต่ัวถังหม้อแปลงวางบนพ้ืนและไม่มีส่วนต่อ 
  ถึงกันทางไฟฟ้ากับการต่อลงดินของ MDB 
 

จากตารางที่ 1 อาคารดังกล่าวได้แก่อาคาร 11, 12, 13 และ 14 เมื่อวัดความต้านทานที่จุดต่อลง
ดินของกับดักฟ้าผ่าเครื่องมือวัดแสดงค่า OL เนื่องจากจุดต่อลงดินดังกล่าวไม่มีส่วนต่อถึงกันทางไฟฟ้ากับ
การต่อลงดินจุดอ่ืน ๆ 
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 เมื่อวัดความต้านทานที่จุดต่อลงดินของตัวถังหม้อแปลงจะได้ค่าที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากค่าที่อ่าน
ได้เป็นความต้านทานการต่อลงดินของตัวถังหม้อแปลงรวมกับความต้านทานการต่อลงดินของพ้ืนคอนกรีต
ที่เป็นฐานรองหม้อแปลง 
 เมื่อวัดความต้านทานที่จุดต่อลงดินของ MDB ค่าความต้านทานที่อ่านได้จากเครื่องวัดคือค่าความ
ต้านทานการต่อลงดินของ MDB รวมกับความต้านทานการต่อลงดินของนิวทรัล หม้อแปลง เนื่องจากมี
การต่อลงดินเพียงสองจุดที่ต่อถึงกัน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของการวัดความต้านทานการต่อลงดินด้วยวิธี 
Clamp-On 

4. ระบบประธานที่ตัวถังหม้อแปลงใช้แท่งหลักดินร่วมกับนิวทรัลหม้อแปลง 
ระบบดังกล่าวมีการต่อลงดิน 2 จุด คือ ตัวถังหม้อแปลงซึ่งต่อลงดินร่วมกับนิวทรัลหม้อแปลง 

(RG (Body-Neutral)) และการต่อลงดินของ MDB (RG (MDB)) โดยจุดต่อลงดินทั้งสองถูกเชื่อมต่อถึงกันด้วยตัวน า
นิวทรัลและสายต่อฝากภายในตู้ MDB มีลักษณะแสดงดังภาพประกอบที่ 8 และสามารถเขียนเป็นวงจร
สมมูลได้ดงัภาพประกอบที่ 9 

 
 

ภาพประกอบที่ 8 ลักษณะการต่อลงดินทีต่ัวถังหม้อแปลงต่อลงดินร่วมกับนิวทรัลหม้อแปลง 

 
ภาพประกอบที่ 9 วงจรสมมูลลักษณะการต่อลงดินทีต่ัวถังหม้อแปลงต่อลงดินร่วมกับนิวทรัลหม้อแปลง 
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จากตารางที่ 1 อาคารดังกล่าวคืออาคาร 15 เมื่อวัดความต้านทานที่จุดต่อลงดินของตัวถังหม้อ
แปลง ค่าที่ได้คือความต้านทานการต่อลงดินของตัวถังหม้อแปลงรวมกับความต้านทานการต่อลงดินของ 
MDB เนื่องจากการต่อลงดินมีเพียงสองจุดและต่อถึงกัน 

เมื่อวัดความต้านทานที่จุดต่อลงดินของ MDB ค่าที่ได้จะใกล้เคียงหรือเท่ากับค่าที่ได้จากการวัดที่
จุดต่อลงดินของตัวถังหม้อแปลง เนื่องจากการต่อลงดินมีเพียงสองจุดเหมือนกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวัดความต้านทานระบบการต่อลงดินของระบบประธานด้วยวิธี Clamp-On จ านวน 
15 ระบบ สรุปได้ว่า วิธีนี้สามารถใช้ทดสอบและประเมินค่าเบื้องต้นของความต้านทานการต่อลงดินของ
ระบบประธานที่มีการต่อลงดินมากกว่า 1 จุดและต่อถึงกันหรือขนานกันได้ เช่น การต่อลงดินของ MDB 
ซึ่งมีการต่อลงดินอย่างน้อย 2 จุด คือ MDB และนิวทรัลหม้อแปลง โดยถูกต่อถึงกันด้วยตัวน านิวทรัลและ
สายต่อฝากระหว่างบัสนิวทรัลและกราวด์ภายในตู้ MDB 

วิธี Clamp-On ไม่สามารถใช้วัดความต้านทานการต่อลงดินตัวถังหม้อแปลงและกับดักฟ้าผ่าได้ 
เนื่องจากจุดต่อลงดินดังกล่าวมีเพียงจุดเดียวและไม่ต่อถึงกันหรือขนานกับการต่อลงดินจุดอ่ืน  ๆ บางครั้ง
เมื่อวัดความต้านทานที่จุดต่อลงดินของตัวถังหม้อแปลงแล้วเครื่องวัดแสดงค่าออกมา แสดงว่าการต่อลง
ดินดังกล่าวมีการต่อถึงกันทางไฟฟ้ากับการต่อลงดินที่จุดอ่ืน ๆ ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าค่าที่ได้เป็นค่าที่
ถูกต้องของการต่อลงดินหรือไม่ เพราะอาจเป็นค่าที่รวมความต้านทานของส่วนที่ต่อถึงทางไฟฟ้ากับการต่อ
ลงดินจุดอ่ืน ๆ เช่น รางเดินสาย หรือการต่อลงดินของพ้ืนคอนกรีตที่เป็นฐานรองหม้อแปลง เป็นต้น ซึ่งค่า
ความต้านทานที่อ่านไดอ้าจไมใ่ช่ความต้านทานที่แท้จริงในการต่อลงดินของตัวถังหม้อแปลง 
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