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ค ำน ำ 
 

ระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็นระบบทางวิศวกรรมที่มีความส าคัญมากเนื่องจากช่วยลดความเสียหาย
จากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าที่เกิดกับโครงสร้างของอาคาร ทรัพย์สินและชีวิตบุคคลที่อยู่ภายในอาคารนั้น 
โดยเฉพาะอาคารโรงพยาบาลซึ่งเป็นอาคารสาธารณะที่มีผู้ป่วยมารับบริการเป็นจ านวนมาก หากไม่ได้มี
การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ครอบคลุมหรือการติดตั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือขาดการตรวจสอบ
บ ารุงรักษาเป็นประจ าสม่ าเสมอ ก็จะท าให้อาคารนั้นมีความเสี่ยงได้รับความเสียหายจากปรากฏการณ์
ฟ้าผ่า โดยเฉพาะอาจท าให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ป่วยที่มารับบริการได้ 

แนวทางการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคารโรงพยาบาลชุมชนฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางในการติดตั้งและปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคารโรงพยาบาลชุมชน โดยเนื้อหา ได้มีการ
รวบรวมสรุปประเด็นปัญหาด้านระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคารโรงพยาบาลชุมชนจากประสบการณ์ท างานและ
รวบรวมองค์ความรู้แนวทางการติดตั้งและปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคารโรงพยาบาลชุมชน
ฉบับนี้ จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้น าไปใช้ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประกาศใด ผู้จัดท าขอ
น้อมรับไว้และขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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          ผู้จัดท า 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำ 
 จากการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลชุมชน พ้ืนที่เขต
สุขภาพที่ 6 พบว่าโรงพยาบาลชุมชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ยังไม่มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าที่
ครอบคลุมในทุกอาคารที่มีความเสี่ยง และการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าในบางอาคารยังไม่ถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน และที่ส าคัญยังขาดการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของระบบป้องกันฟ้าผ่าอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ จึงท าให้โรงพยาบาลมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่า เช่น การเกิด
อัคคีภัย โครงสร้างระบบสาธารณูปโภคของอาคารช ารุดเสียหาย เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือแพทย์
ช ารุดหรือท างานผิดปกติ ซึ่งหากเครื่องมือแพทย์เกิดช ารุดในขณะที่ใช้งานกับผู้ป่วยแล้ว ก็อาจจะท า
ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญที่โรงพยาบาลจะต้องให้ความส าคัญใน
เรื่องของระบบป้องกันฟ้าผ่าและด าเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่า
ภายในโรงพยาบาลของตนเองให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้โรงพยาบาลมีแนวทางในการติดตั้งและปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า ที่เป็นไป  
              ตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย 
 2. เพ่ือให้โรงพยาบาลมีองค์ความรู้ในการติดตั้ง การตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์  
              ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
 3. เพ่ือลดความเสี่ยงเกิดอันตรายและความสูญเสียจากการไม่ได้ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า  
              หรือการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
1.3 ขอบเขต 
 1. ส ารวจและเก็บข้อมูลระบบป้องกันฟ้าผ่าที่มีติดตั้งภายในโรงพยาบาลชุมชน 
 2. จัดท าแนวทางในการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าในโรงพยาบาลชุมชน 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ได้ข้อมูลอ้างอิงประกอบการพิจารณาติดตั้งและปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าภายใน  
              อาคารโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย 
 2. ได้ข้อมูลแนวทางในการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบป้องกันฟ้าผ่าที่มีใช้งาน  
               ในโรงพยาบาล 

3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบป้องกันฟ้าผ่าที่สอดคล้องตามมาตรฐานและกฎหมายที่  
    เกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 การเกิดฟ้าผ่า 
 ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เริ่มต้นด้วยก้อนเมฆเริ่มสะสมประจุไฟฟ้าจน
เพียงพอที่จะเกิดการถ่ายเทประจุ เรียกว่า ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า โดยปรากฎการณ์ฟ้าผ่า มี 3 แบบ คือ 

1) ฟ้าผ่าภายในก้อนเมฆ 
2) ฟ้าผ่าระหว่างก้อนเมฆ 
3) ฟ้าผ่าจากก้อนเมฆกับพ้ืนดิน 

 
2.2 ความเสียหายจากฟ้าผ่า 

ความเสียหายที่เกิดจากฟ้าผ่า  เราสามารถจําแนกได้เป็น 2 แบบง่ายๆ ได้แก่ ความเสียหาย
ต่อชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.2.1 ความเสียหายต่อชีวิต สามารถจําแนกสาเหตุของความเสียหายได้ 4 รูปแบบ 
1) ฟ้าผ่าโดยตรง (Direct strikes) คือ การที่มนุษย์หรือสัตว์ถูกฟ้าผ่าโดยตรง ร่างกายของ

มนุษย์หรือสัตว์จะถูกกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าไหลผ่านลงสู่พ้ืนดิน ซึ่งจะทําให้อวัยวะภายในที่สําคัญ
ได้รับความเสียหายและผิวหนังถูกทําลายได้ 

2) ฟ้าผ่าด้านข้าง (Side flash) คือ การที่มนุษย์หรือสัตว์ไม่ได้ถูกฟ้าผ่าโดยตรง แต่ไปอยู่ใน
ตําแหน่งที่ใกล้กับจุดที่เกิดฟ้าผ่า ทําให้กระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่ากระโดดเข้าสู่ร่างกายทางด้านข้างได้ 

3) แรงดันไฟฟ้าสัมผัส (Touch voltage) คือ การที่มนุษย์หรือสัตว์ไปสัมผัสกับสิ่งที่ถูกฟ้าผ่า
หรือตัวนําที่เป็นเส้นทางของกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่า ก็จะทําให้มีกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าไหลผ่าน
ร่างกายลงสู่พื้นดิน 

4) แรงดันไฟฟ้าช่วงก้าว (Step voltage) คือ เมื่อเกิดฟ้าผ่า กระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าไหลลงสู่
พ้ืนดินและยังแพร่กระจายไปยังพ้ืนดินโดยรอบ ทําให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดบนพ้ืนดิน ซึ่ง
หากมนุษย์หรือสัตว์ไปยืนอยู่ในพ้ืนที่นั้น จะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างเท้าทั้งสองข้าง ทําให้มี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายโดยผ่านเท้าท้ังสองข้างได้ จึงเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ 

2.2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน สามารถจําแนกสาเหตุของความเสียหายได้ 2 รูปแบบ 
1) ฟ้าผ่าโดยตรง (Direct strikes) คือ การเกิดฟ้าผ่าลงที่โครงสร้างของอาคารหรือสิ่งปลูก

สร้างโดยตรง ทําให้เกิดความเสียหายทางกลและทางความร้อนต่อโครงสร้างของอาคาร รวมไปถึงทํา
ให้เกิดประกายไฟจนทําให้เกิดการจุดติดของไฟหรือการระเบิดได้ 

2) ฟ้าผ่าแบบโดยอ้อม (Indirect strikes) คือ การเกิดฟ้าผ่าในพ้ืนที่ข้างเคียงในบริเวณที่ห่งอ
อกไป เช่น ฟ้าผ่าลงที่แนวสายส่งไฟฟ้า เป็นผลทําให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้ายกตัวสูงขึ้น
จากระดับแรงดันไฟฟ้าปกติของสายส่ง หรือมีฟ้าผ่าลงดินพ้ืนดินหรือต้นไม้ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับอาคาร
ของเรา ก็จะทําให้ความต่างศักย์ของระบบสายดินมีค่าสูงขึ้นกว่าปกติ จนเป็นสาเหตุทําให้อุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงเครื่องมือแพทย์ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายได้ 
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2.3 ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection System: LPS) 

ระบบป้องกันฟ้าผ่า หมายถึง ระบบสมบูรณ์ที่ทําหน้าที่ลดความเสียหายจากปรากฏการณ์
ฟ้าผ่าที่เกิดกับโครงสร้างของอาคาร ทรัพย์สินภายในอาคารและบุคคลที่อยู่ภายในอาคารโดยไม่จํากัด
ว่าต้องใช้กับอาคารขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงบ้านพักอาศัยขนาดเล็กและสถานที่ต่างๆ ซึ่งมี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดฟ้าผ่า โดยระบบป้องกันฟ้าผ่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

2.3.1 ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก 
ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก คือ ระบบการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากฟ้าผ่าโดยตรงสู่

อาคาร ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ อาคารแตกร้าวอันเนื่องจากพลังงานความร้อนจากฟ้าผ่า หรือ
เรียกอีกอย่างว่า ระบบป้องกันฟ้าผ่าสําหรับสิ่งปลูกสร้างทางกายภาพโดยส่วนประกอบของระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าภายนอก แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

         2.3.1.1 ตัวนําล่อฟ้า 
         2.3.1.2 ตัวนําลงดิน 
         2.3.1.3 ระบบรากสายดิน 

 
รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่า 
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2.3.1.1 ตัวน าล่อฟ้า หมายถึง ตัวนําที่ทําหน้าที่รับกระแสฟ้าผ่าโดยตรงจากก้อนเมฆเพ่ือ
ถ่ายเทกระแสฟ้าผ่าระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดิน ตัวนําล่อฟ้ามี 3 แบบดังนี้ 

- แท่งตัวนํา (Lightning Rod) มีลักษณะเป็นแท่งตัวนําติดตั้งบนฐานรองรับอย่างมั่นคงบน
หลังคาภายนอกอาคาร ที่บริเวณมุมของโครงสร้าง จุดหรือขอบโครงสร้างของอาคาร การป้องกันเป็น
ลักษณะคล้ายกับกรวยสามเหลี่ยม โดยอาคารหรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายในกรวยสาม เหลี่ยมจะ
ได้รับการป้องกันฟ้าผ่า 
  - สายตัวนําล่อฟ้าแบบขึง (Stretch Wire) เป็นลักษณะการติดตั้งสายตัวนําที่ปลายเสาซึ่งติด
ตั้งอยู่บนฐานรองรับอย่างมั่นคง อาจจะติดตั้งบนหลังคาภายนอกอาคาร หรือติดตั้งบนพ้ืนดินภายนอก
อาคารเพ่ือป้องกันอาคารหรืออาจเป็นถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง การป้องกันเป็นลักษณะกรวย
สามเหลี่ยมที่เรียงต่อเนื่องที่เสมือนเชื่อมยอดของกรวยเข้าด้วยกันคล้ายเส้นรูปสามเหลี่ยมรูปแบบและ
การติดตั้ง  

 - ตัวนําล่อฟ้าแบบตาข่าย (Mashed Conductor) เป็นลักษณะการติดตั้งแนบชิดกับพ้ืนหรือ
ติดตั้งลอยจากพ้ืนเล็กน้อย ที่ขอบอาคารตามแนวอาคาร และเชื่อมประสานทําเป็นตารางบนหลังคา
ภายนอกอาคาร เหมาะสําหรับอาคารประเภทหลังคาคอนกรีตเรียบ 

 
1) การจัดวางต าแหน่งระบบตัวน าล่อฟ้า 
การจัดวางตําแหน่งของตัวนําล่อฟ้าที่ติดตั้งบนสิ่งปลูกสร้าง ต้องวางในตําแหน่งหัวมุม จุดที่

เปิดโล่งและริมขอบ (โดยเฉพาะระดับบนของส่วนปิดหน้าอาคาร) ซึ่งวิธีที่ยอมรับในการหาตําแหน่ง
ระบบตัวนําล่อฟ้า ได้แก่วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ 

  - วิธีมุมป้องกัน 
  - วิธีทรงกลมกลิ้ง 
  - วิธีตาข่าย 

วิธีมุมป้องกัน เหมาะสมกับอาคารที่มีรูปร่างง่ายๆแต่ขึ้นกับข้อจํากัดในเรื่องความสูงของตัวนําล่อฟ้า 
ตามท่ีกําหนดในตารางที่ 2.1 
วิธีทรงกลมกลิ้ง สามารถใช้ได้ในทุกกรณี 
วิธีตาข่าย เป็นวิธีป้องกันที่เหมาะสําหรับป้องกันพ้ืนผิวที่เป็นระนาบ 
ค่ามุมป้องกัน รัศมีของทรงกลมกลิ้ง และขนาดตาข่าย สําหรับระบบป้องกันฟ้าผ่าแต่ละชั้นแสดงไว้ใน
ตารางที ่2.1 
 

ระดับชั้นของ LPS 
วิธีป้องกัน 

รัศมีของทรงกลมกลิ้ง r 
(m) 

ขนาดตาข่าย W 
(m) 

มุมป้องกัน  
α

 o 
I 20 5 x 5 

ดูรูปท่ี 2.2 
II 30 10 x 10 
III 45 15 x 15 
IV 60 20 x 20 

ตารางที่ 2.1 ค่าสูงสุดของรัศมีของทรงกลมกลิ้ง ขนาดตาข่ายและมุมป้องกันตามระดับชั้นของ LPS  
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รูปที่ 2.2 ค่าสูงสุดของมุมป้องกันตามระดับชั้นของ LPS  
 

1.1) การจัดวางต าแหน่งระบบตัวน าล่อฟ้าเม่ือใช้วิธีมุมป้องกัน 
การวางตําแหน่งระบบตัวนําล่อฟ้าถือได้ว่าเพียงพอ เมื่อสิ่งปลูกสร้างที่ป้องกันทั้งหมดอยู่ใน

ปริมาตรป้องกันโดยระบบตัวนําล่อฟ้าในการหาปริมาตรป้องกันจะต้องพิจารณามิติทางกายภาพจริง
ของระบบตัวนําล่อฟ้าที่เป็นโลหะเท่านั้น 
 
 1.1.1) ปริมาตรป้องกันของระบบแท่งตัวนําล่อฟ้าแนวดิ่ง 
 ปริมาตรป้องกันของระบบแท่งตัวนําล่อฟ้าแนวดิ่งสมมติเป็นรูปกรวยกลมตรง โดยจุดยอดอยู่
บนแกนของตัวนําล่อฟ้า และมีกึ่งมุมยอดเท่ากับ α ที่มีค่าขึ้นอยู่กับชั้นของระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPS) 
และความสูงของระบบตัวนําล่อฟ้าดังแสดงในตารางที่ 2.1  ตัวอย่างของปริมาตรป้องกันแสดงไว้ในรูป
ที่ 2.3 และ 2.4 
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A คือ จุดยอดของแท่งตัวนําล่อฟ้า 
B คือ ระนาบอ้างอิง 
OC คือ รัศมีของบริเวณป้องกัน 
h1 คือ ความสูงของแท่งตัวนําล่อฟ้า เหนือระนาบอ้างอิงของบริเวณที่จะป้องกัน 
 α  คือ มุมป้องกันตามตารางที่ 2.1 
 

รูปที่ 2.3 ปริมาตรป้องกันโดยแท่งตัวนําล่อฟ้าแนวดิ่ง  
 

 
h1 คือ ความสูงทางกายภาพของแท่งตัวนําล่อฟ้าแนวดิ่ง 
หมายเหตุ: มุมป้องกัน α1 ตามความสูงของแท่งตัวนําล่อฟ้า h1 ซึ่งเป็นความสูงเหนือพื้นผิวหลังคาที่จะป้องกัน 
และมมุป้องกัน α2 ตามความสูงของแท่งตัวนําล่อฟ้า h2 = h1+H โดยที่พ้ืนเป็นระนาบอ้างอิง 
 

รปูที่ 2.4 ปริมาตรป้องกันโดยแท่งตัวนําล่อฟ้าแนวดิ่ง  
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1.1.2) ปริมาตรป้องกันโดยระบบสายตัวนําล่อฟ้า 
ปริมาตรป้องกันโดยระบบสายตัวนําล่อฟ้า กําหนดโดยผลรวมปริมาตรป้องกันของแท่งตัวนํา

ล่อฟ้าเสมือนท่ีมียอดอยู่บนปลายแต่ละด้านของสายตัวนําล่อฟ้า ตัวอย่างของปริมาตรป้องกัน แสดงใน
รูปที่ 2.5 

 
A คือ จุดยอดของแท่งตัวนําล่อฟ้า 
B คือ ระนาบอ้างอิง 
OC คือ รัศมีของบริเวณป้องกัน 
h1 คือ ความสูงของแท่งตัวนําล่อฟ้า เหนือระนาบอ้างอิงของบริเวณที่จะป้องกัน 
 α  คือ มุมป้องกันตามตารางที่ 2.1 

 

รูปที่ 2.5 ปริมาตรป้องกันโดยระบบสายตัวนําล่อฟ้า  
 

1.1.3) ปริมาตรป้องกันโดยสายร่วมกันเป็นลวดตาข่าย 
ปริมาตรป้องกันโดยสายร่วมกันเป็นลวดตาข่าย กําหนดโดยการรวมของปริมาตรที่หาโดย

ตัวนําเส้นเดี่ยวหลายเส้นที่ประกอบกันเป็นตาข่าย ตัวอย่างปริมาตรป้องกันโดยสายร่วมกันเป็นลวดตา
ข่ายแสดงในรูปที่ 2.6 และ 2.7 
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รปูที่ 2.6 ปริมาตรป้องกันโดยสายร่วมกันเป็นลวดตาข่ายท่ีแยกอิสระจากสิ่งปลูกสร้างตาม 
วิธีมุมป้องกัน และวิธีทรงกลมกลิ้ง 

 

 
หมายเหตุ   H = h 

รูปที่ 2.7 ปริมาตรป้องกันโดยสายร่วมกันเป็นลวดตาข่ายท่ีไม่แยกอิสระ 
ตามวิธีตาข่ายและวิธีมุมป้องกัน 
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1.2) การจัดวางต าแหน่งระบบตัวน าล่อฟ้าเม่ือใช้วิธีทรงกลมกลิ้ง 
การวางตําแหน่งระบบตัวนําล่อฟ้าถือได้ว่าเพียงพอ เมื่อไม่มีจุดใดจุดหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างที่

จะป้องกันมาสัมผัสกับทรงกลมที่มีรัศมี (r) ซึ่งขึ้นอยู่กับชั้นของระบบป้องกันฟ้าผ่า (ดูตารางที่ 2.1) โดย
กลิ้งทรงกลมไปโดยรอบและด้านบนของสิ่งปลูกสร้างทุกทิศทางที่เป็นไปได้ ทรงกลมนี้จะสัมผัสกับ
ระบบตัวนําล่อฟ้าเท่านั้น แสดงในรูปที่ 2.8 

 
หมายเหตุ   H = h 

รูปที่ 2.8 การออกแบบตัวนําล่อฟ้าตามวิธีทรงกลมกลิ้ง 
 

สิ่งปลูกสร้างที่สูงกว่ารัศมีของทรงกลมกลิ้ง (r) วาบฟ้าผ่าลงด้านข้างของสิ่งปลูกสร้าง อาจ 
เกิดขึ้นทุกจุดบนด้านข้าง อย่างไรก็ตามความน่าจะเป็นของวาบฟ้าผ่าลงด้านข้างมีน้อย ไม่ต้องนํามา
คิดสําหรับสิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงต่ํากว่า 60 เมตร 

กรณีสิ่งปลูกสร้างที่สูงกว่า ส่วนใหญ่ของวาบฟ้าผ่าทั้งหมดจะผ่าส่วนบนสุด ขอบที่ยื่นออกไป
ในแนวระดับ และมุมของสิ่งปลูกสร้าง มีเพียงร้อยละ 2-3 ของวาบฟ้าผ่าทั้งหมดจะผ่าที่ด้านข้างของ
สิ่งปลูกสร้าง 
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1.3) การจัดวางต าแหน่งระบบตัวน าล่อฟ้าเม่ือใช้วิธีตาข่าย 
กรณีท่ีต้องการป้องกันพ้ืนผิวราบ การจัดวางตําแหน่งระบบตัวนําล่อฟ้าแบบตาข่ายถือว่า

ป้องกันพ้ืนผิวได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด 
1.3.1) ตัวนําล่อฟ้ามีการวางไว้ที่ตําแหน่ง 
         - แนวขอบหลังคา 
         - ส่วนที่ยื่นออกมาของหลังคา 
         - แนวเส้นสันหลังคา หากความชันของหลังคามากกว่า 1/10 
1.3.2) มิติของตาข่ายของโครงข่ายตัวนําล่อฟ้าไม่ใหญ่กว่าค่าที่กําหนดในตารางที ่2.1 
1.3.3) โครงข่ายของระบบตัวนําล่อฟ้าติดตั้งในลักษณะที่กระแสฟ้าผ่ามีเส้นทางโลหะอย่าง  
           น้อย 2 เส้นทาง ที่ไหลลงสู่รากสายดินแยกกันอย่างชัดเจน 
1.3.4) ไม่มีสิ่งติดตั้งโลหะยื่นออกไปนอกปริมาตรป้องกันของระบบตัวนําล่อฟ้า 
1.3.5) ตัวนําล่อฟ้าทั้งหมดให้เดินตามทางที่สั้นที่สุดและตรงที่สุดเท่าที่จะทําได้ 

 
2.3.1.2 ตัวน าลงดิน หมายถึง ตัวนําที่ทําหน้าที่นํากระแสฟ้าผ่าจากตัวนําล่อฟ้าลงสู่พ้ืนดิน 

เพ่ือลดความเสียหายเนื่องจากกระแสฟ้าผ่าที่ไหลในระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยการติดตั้งตัวนําลงดินต้อง
จัดให้มีเส้นทางไหลของกระแสหลายเส้นทางและมีความยาวของเส้นทางกระแสไหลสั้นที่สุด ตรงที่สุด
และมีการประสานศักย์เข้ากับโลหะส่วนที่นําไฟฟ้าได้ของโครงสร้างอาคารและควรเชื่อมต่อสายตัวนํา
ลงดินเข้าด้วยกันในแนวขวางที่ระดับพ้ืนและที่ความสูง 10 - 20 เมตร การจัดวางตําแหน่งตํานําลงดิน 
แบ่งได้ 2 แบบ ได่แก่ 

- การจัดวางตําแหน่งตัวนําลงดินของระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกแยกอิสระ 
1) ถ้าตัวนําล่อฟ้าประกอบด้วยแท่งตัวนําหลายแท่งบนเสาหลายต้นแยกกัน (หรือต้นเดียว) ที่

ไม่ได้ทําจากโลหะหรือเหล็กเสริมแรงไม่ได้ต่อถึงกัน ต้องมีตัวนําลงดินอย่างน้อย 1 เส้นสําหรับเสาแต่ละ
ต้น ในกรณีท่ีเสาหลายต้นนั้นทําด้วยโลหะหรือเหล็กเสริมแรงต่อถึงกันไม่จําเป็นต้องเพ่ิมตัวนําลงดินอีก 

2) ถ้าตัวนําล่อฟ้าประกอบด้วยสายตัวนําขึงหลายเส้น (หรือเส้นเดียว) ต้องมีตัวนําลงดินอย่าง
น้อย 1 เส้น ที่แต่ละโครงสร้างรองรับ 

3) ถ้าตัวนําล่อฟ้าเป็นโครงข่ายของตัวนํา ต้องมีตัวนําลงดินอย่างน้อย 1 เส้น ที่แต่ละปลาย
ของโครงสร้างรองรับ 

- การจัดวางตําแหน่งตัวนําลงดินของระบบป้องกันฟ้าผ่าไม่แยกอิสระ 
ระบบป้องกันฟ้าผ่าไม่แยกอิสระแต่ละระบบต้องมีจํานวนตัวนําลงดินไม่น้อยกว่า 2 เส้น และ

ควรจะกระจายโดยรอบตามเส้นรอบรูปสิ่งปลูกสร้างที่จะป้องกัน โดยขึ้นอยู่กับข้อจํากัดทาง 
สถาปัตยกรรมและทางปฏิบัติอ่ืนๆ  
 

2.3.1.3 ระบบรากสายดิน หมายถึง ตัวนําที่ทําหน้าที่กระจายกระแสฟ้าผ่าลงดินสู่พ้ืนดิน ซึ่ง
ระบบรากสายดินจะต้องมีค่าความต้านทานการต่อลงดินที่ต่ํา คือ ไม่เกิน 10 โอห์ม เพ่ือไม่ให้เกิด
กระแสและแรงดันเกินจนเป็นอันตราย ระบบรากสายดินสามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม เช่น แบบแนวดิ่ง แบบแนวนอน แบบวงแหวน เป็นต้น 



11 
 

2.3.2 องค์ประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก 
องค์ประกอบทุกชิ้นของระบบป้องกันฟ้าผ่า ต้องทนต่อผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนื่องจาก 

กระแสฟ้าผ่าและความเครียดที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดขึ้นโดยไม่เสียหาย โดยองค์ประกอบของระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า ต้องทําจากวัสดุในตารางที่ 2.2 หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่มีคุณลักษณะเชิงสมรรถนะเทียบเท่า
ในทางกล ทางไฟฟ้า และทางเคมี (การกัดกร่อน) 

 
ตารางที่ 2.2 วัสดุที่ใช้ทําระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPS) และสภาพการใช้งาน 

 
2.3.2.1 การจับยึด 
องค์ประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่า ต้องมีการจับยึดอย่างมั่นคง เพ่ือไม่ให้แรงกระทําที่เกิด

จากไฟฟ้าพลวัตหรือแรงทางกลอ่ืนที่อาจเกิดข้ึน เช่น การสั่นสะเทือน การขยายตัวเนื่องจากความร้อน 
เป็นต้น ทําให้ตัวนําขาด หลุด หรือ หลวม 
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2.3.2.2 การต่อ 
จํานวนจุดเชื่อมต่อของตัวนําในระบบป้องกันฟ้าผ่าต้องมีน้อยที่สุด การต่อต้องทําให้แข็งแรง

โดยใช้การเชื่อมประสาน การขันด้วยแคลมป์ การบีบอัด การเชื่อมตะเข็บ การยึดด้วยสกรู 
 
 
 

2.3.2.3 วัสดุและมิติ 
วัสดุและมิติองค์ประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่า ต้องเลือกโดยตระหนักถึงความเป็นไปได้ใน

การสึกกร่อนของสิ่งปลูกสร้างที่จะป้องกันและอุปกรณ์ระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยวัสดุ โครงแบบและ
พ้ืนที่หน้าตัดตํ่าสุดของตัวนําล่อฟ้า แท่งตัวนําลงดิน และสายตัวนําลงดิน แสดงในตารางที่ 2.3 

 

 
ตารางที่ 2.3 วัสดุ โครงแบบและพ้ืนที่หน้าตัดตํ่าสุดของตัวนําล่อฟ้า  

แท่งตัวนําลงดินและสายตัวนําลงดิน 
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ตารางที่ 2.3 วัสดุ โครงแบบและพ้ืนที่หน้าตัดต่ําสุดของตัวนําล่อฟ้า  

แท่งตัวนําลงดิน และสายตัวนําลงดิน (ต่อ) 
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และวัสดุ โครงแบบและพ้ืนที่หน้าตัดต่ําสุดของรากสายดิน แสดงในตารางที่ 2.4 

 
ตารางที่ 2.4 วัสดุ โครงแบบและพ้ืนที่หน้าตัดต่ําสุดของรากสายดิน 
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2.3.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายใน 
ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายใน คือ ระบบการป้องกันไม่ให้อิมพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเข้าไป

ในระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคาร แล้วทําให้เกิดเสิรจ์ (Surge) หรือสภาวะแรงดัน
เกินหรือกระแสเกินที่ เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แล้วไปสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานภายในอาคารได้ หรือเรียกอีกอย่างว่า ระบบป้องกันฟ้าผ่าสําหรับระบบไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิ่งปลูกสร้าง 

 
2.3.2.1 รูปคลื่นอิมพัลส์ฟ้าผ่า ตามมาตรฐาน IEC 
คลื่นอิมพัลส์มาเหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเป็นรูปแบบคลื่นกระแสและคลื่นแรงดันที่ใช้ในการ

ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ และใช้ในการกําหนดแบ่งชั้น (Class) ของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้ 3 ชนิด ได้แก่ 

1) รูปคลื่นกระแสฟ้าผ่า 10/350 ไมโครวินาที (Lightning current wave shape 10/350 
µs) เป็นกระแสอิมพัลส์ที่เกิดจากฟ้าผ่าตรง ดังแสดงในรูปที่ 2.9 

 

 
รูปที่ 2.9 แสดงลักษณะรูปคลื่นกระแสอิมพัลส์ฟ้าผ่า 10/350 ไมโครวินาที 

 
2) รูปคลื่นกระแสฟ้าผ่า 8/20 ไมโครวินาที (Lightning current wave shape 8/20 µs) 

เป็นกระแสอิมพัลส์ที่เกิดจากฟ้าผ่าโดยอ้อม ดังแสดงในรูปที่ 2.10 
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รูปที่ 2.10 แสดงลักษณะรูปคลื่นกระแสอิมพัลส์ฟ้าผ่า 8/20 ไมโครวินาที 

 
3) รูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า 1.2/50 ไมโครวินาที (Lightning impulse voltage wave 

shape 1.2/50 µs) เป็นแรงดันอิมพัลส์ที่เกิดจากฟ้าผ่าโดยอ้อม ดังแสดงในรูปที่ 2.11 
 

 
รูปที่ 2.11 แสดงลักษณะรูปคลื่นกระแสอิมพัลส์ฟ้าผ่า 1.2/50 ไมโครวินาท ี
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2.3.2.2 การแบ่งโซนป้องกันฟ้าผ่า (lightning protection zone: LPZ)  
การป้องกันอิมพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า อาศัยพ้ืนฐานแนวคิดของโซนป้องกันฟ้าผ่า คือ 

ปริมาตรที่มีระบบที่ต้องการป้องกันต้องแบ่งออกเป็นโซนป้องกันฟ้าผ่า โซนป้องกันเหล่านี้โดยทฤษฎี
จะกําหนดปริมาตรของที่ว่างซึ่งระดับความรุนแรงของอิมพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่าจะสอดคล้อง
กับความคงทนของระบบภายในที่อยู่ในส่วนปิดล้อม ดังรูปที่ 2.12 โซนในลําดับถัดมาจะกําหนดตาม
ความรุนแรงของอิมพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่าที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ 

 
หมายเหตุ รูปนี้แสดงตัวอย่างสําหรับการแบ่งสิ่งปลูกสร้างออกเป็นโซนป้องกันฟ้าผ่าภายใน ระบบสาธารณูปโภค
โลหะทั้งหมดที่เข้าสู่สิ่งปลูกสร้างต้องต่อประสานโดยแท่งตัวนําต่อประสานที่ ขอบเขตของโซนป้องกันฟ้าผ่า 1 
นอกจากนี้ระบบสาธารณูปโภคนําไฟฟ้าได้ที่เข้าสู่โซนป้องกันฟ้าผ่า 2 (เช่น ห้องคอมพิวเตอร์) ต้องต่อประสานกับ
แท่งตัวนําต่อประสานท่ีขอบเขตของโซนป้องกันฟ้าผ่า 2 ด้วย 

รูปที่ 2.11 หลักการทั่วไปสําหรับการแบ่งเป็นโซนป้องกันฟ้าผ่าต่างๆ 
 
การแบ่งโซนป้องกันฟ้าผ่าดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ คือ 

1) โซนด้านนอกอาคาร 
     LPZ 0A คือ โซนที่มีโอกาสถูกฟ้าผ่าโดยตรง และได้รับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า

ทั้งหมด ระบบภายในอาจได้รับกระแสเสิร์จจากฟ้าผ่าทั้งหมด 
     LPZ 0B คือ โซนที่มีการป้องกันฟ้าผ่าโดยตรง แต่เป็นที่ซึ่งยังได้รับผลของสนามแม่เหล็ก

ไฟฟ้าจากฟ้าผ่าทั้งหมด ระบบภายในอาจได้รับกระแสเสิร์จจากฟ้าผ่าบางส่วน 
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2) โซนด้านในอาคาร (โซนที่มีการป้องกันฟ้าผ่าโดยตรง) 
     LPZ 1 คือ โซนที่กระแสเสิร์จถูกจํากัดโดยการแบ่งกระแสและโดยอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 

(SPD) ที่ขอบเขตของโซน นอกจากนี้การต่อประสานศักย์ (bonding) และการกําบัง (Shielding) 
ภายในอาคาร ก็ช่วยลดทอนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่าลง 

     LPZ 2...n คือ โซนที่กระแสเสิร์จถูกจํากัดลงไปได้อีก โดยการแบ่งกระแสและโดย
อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) ที่ติดตั้งเพ่ิมเติมที่ขอบเขตของโซน นอกจากนี้การต่อประสานศักย์ 
(bonding) และการกําบัง (Shielding) ภายในอาคาร ก็ช่วยลดทอนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่าลง
ได้อีก 

 
รูปที่ 2.12 การแบ่งเป็นโซนป้องกันฟ้าผ่าต่างๆ 

 
2.3.2.3 อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (Surge Protection Devices; SPD) 
อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) คือ อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่จํากัดแรงดันเสิร์จและเบี่ยงเบนกระแส

เสิร์จ โดยการทําให้กระแสเสิร์จเปลี่ยนทิศทางไหลผ่านอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ลงสู่ระบบการต่อลงดิน
ก่อนเข้าไปทําอันตรายกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และจํากัดแรงดันเสิร์จที่ผ่านเข้าสู่ระบบ ไม่ให้สูงเกิน
ค่าความทนต่อแรงดันอิมพัลส์หรือค่าฉนวนของอุปกรณ์เครื่องใช้ ไฟฟ้า (Impulse voltage 
withstand : UW) ที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐาน IEC 60664-1 
 

1) ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 
อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ แบ่งตามโซนการติดตั้งใช้งานได้เป็น 2 ชนิด คือ 
- กลุ่ม SPD กระจายกระแสเสิร์จ โดยอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จกลุ่มนี้ มีความสามารถในการ

กระจายกระแสเสิร์จบางส่วนที่มีขนาดพลังงานมากโดยที่ตัวมันเองหรืออุปกรณ์ป้องกันเสิร์จตัวอ่ืนๆ 
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ไม่ได้รับความเสียหาย ตําแหน่งติดตั้งอยู่ระหว่างย่านป้องกันฟ้าผ่า LPZ 0B กับ LPZ 1 จะถูกทดสอบ
ด้วยรูปคลื่นกระแสฟ้าผ่า 10/350 ไมโครวินาที 

- กลุ่ม SPD จ ากัดแรงดันเสิร์จ โดยอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จกลุ่มนี้ มีความสามารถจํากัด
แรงดันไฟฟ้าเสิร์จ เพ่ือไม่ให้เกินค่าที่จะทําความเสียหายกับฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร ตําแหน่ง
ติดตั้งจะอยู่หลังย่านป้องกันฟ้าผ่า LPZ 1 เข้าไป ซึ่งจะถูกทดสอบด้วยรูปคลื่นกระแสฟ้าผ่า 8/20 
ไมโครวินาที และหรือรูปคลื่นแรงดันอมิพัลส์ 1.2/50 ไมโครวินาท ี

อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ แบ่งตามองค์ประกอบโครงสร้าง ออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 
- อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแบบ Air spark gap มีคุณสมบัติรับกระแสและพลังงานเสิร์จได้สูง 

เหมาะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งก่อนเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ตู้เมนไฟฟ้าของอาคาร จะติดตั้ งในโซนป้องกัน 
LPZ 0B และ LPZ 1 สามารถลดกระแสและจํากัดแรงดันเกินที่เกิดจากเสิร์จให้เหลือน้อยลง โดย
โครงสร้างเป็นลักษณะช่องว่างอากาศขนาดเล็ก หลายๆ ช่องอยู่ระหว่างข้ัวไฟฟ้า 

 
รูปที่ 2.13 ตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแบบ Air spark gap 

 
- อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแบบ MOV (Metal oxide varistor) มีคุณสมบัติรับกระแสและ

พลังงานสูง แต่ต่ํากว่าชนิด Air spark gap มีระยะเวลาตอบสนองการทําางาน (Short response 
time) สั้น เหมาะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งก่อนเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ของตู้ไฟฟ้าย่อยของอาคาร หรือ
ติดต่อจากอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแบบ ชนิด Air spark gap ในตู้เมนไฟฟ้าของอาคาร ลักษณะโครงสร้าง
เป็นแท่งวัสดุคล้ายเซรามิก (Zinc-oxide) ทําาหน้าที่เสมือนความต้านทานปรับค่าได้รวดเร็ว 
(Varistor) MOV ทําาหน้าที่จํากัดแรงดันไฟฟ้าเกินไม่ให้เกินค่าที่อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จตัวถัดไปทนได้ 
หรือเกินค่าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทนได้ จะติดตั้งในย่าน LPZ 1 และ LPZ 2 โดย MOV มี
ข้อด้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Air spark gap เนื่องจากจะมีกระแสรั่วไหล (Leakage current) ผ่านตัวมัน
ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ไม่มีเสิร์จ ทําาให้มีโอกาสเสื่อมได้เร็วกว่าชนิด Air spark gap ลักษณะ
การทําางาน เมื่อมีกระแสเสิร์จ MOV จะปรับค่าความต้านทานภายในให้มีค่าความต้านทานต่ําลง
อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้กระแสเสิร์จไหลผ่าน MOV ลงดิน อันเป็นผลทําให้แรงดันเสิร์จตกคร่อม MOV 
ลดลง 

 
รูปที่ 2.14 ตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแบบ MOV 
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- อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแบบ Hybrid จะประกอบด้วย Zener diode, Gas discharge 
tube และอาจจะมี Filter รวมอยู่ด้วยโดยจะติดตั้งอยู่ที่หน้าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ IT หรือ อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น 

 
รูปที่ 2.15 ตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแบบ Hybrid 

 
2) อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ แบ่งตามคลื่นกระแสและคลื่นแรงดันอิมพัลส์ทดสอบ 
มาตรฐาน IEC 61643-11 ได้แบ่งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จตามรูปคลื่นกระแสหรือคลื่นแรงดันอิม

พัลส์ทดสอบ ได้เป็น 3 ชั้นทดสอบ (Class) ดังแสดงในตารางที่ 2.5 
มาตรฐาน ฟ้าผ่าโดยตรง ฟ้าผ่าโดยอ้อม 

EN 61643-11:2012 Type 1 Type 2 Type 3 
EN 61643-11:2012 Class I Class II Class III 
รูปคลื่นทดสอบ 10/350 µs 8/20 µs 1.2/50 µs + 8/20 µs 

ตารางที่ 2.5 ชนิดอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ แบ่งตามคลื่นกระแสและคลื่นแรงดันอิมพัลส์ทดสอบ 
 

2.3.2.4 การต่อประสาน (Bonding) 
การต่อประสาน คือ กระบวนการลดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วนโลหะและระบบ

ภายในบริเวณที่จะป้องกันฟ้าผ่า ในการต่อประสานนั้น ส่วนที่เป็นโลหะจะประสาน (Bond) เข้ากับ
แท่งตัวนําต่อประสาน (Bonding Bar) ส่วนที่เป็นสายตัวนําไฟฟ้าหรือสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ จะ
ประสานโดยอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) ของแต่ละโซนป้องกัน สําหรับแท่งตัวนําต่อประสานเหล่านี้
จะต้องเชื่อมต่อกับระบบรากสายดิน (Earth termination system ) ภายในอาคารและระบบป้องกัน
ฟ้าผ่าภายนอกด้วย 
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2.3.2.5 การก าบัง (Shielding) 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่าที่เข้ามาภายในอาคาร สามารถลดทอนลงได้ด้วยการกําบัง

พ้ืนที่ห้องหรืออาคาร ด้วยวิธีตาข่าย (Mesh) เป็นการเชื่อมต่อส่วนเหล็กโครงสร้างเข้าด้วยกันทั้งพ้ืน 
ผนัง เพดาน บางครั้งอาจเพ่ิมเติมลวดตาข่ายบนหลังคาแล้วต่อเชื่อมเข้ากับระบบรากสายดิน ซึ่งผล
การลดทอนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าดังกล่าวจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดความถี่ของตาข่าย ถ้าหากตา
ข่ายมีความถ่ีมาก การลดทอนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะลดลงมากขึ้นด้วย 
 
2.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันฟ้าผ่า 
กฎหมายของประเทศไทยที่บังคับเกี่ยวข้องกับระบบป้องกันฟ้าผ่าในปัจจุบัน มีอยู่ 3 ฉบับ ได้แก่ 
 1) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 ซึ่งออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2522 ของ
กระทรวงมหาดไทย บังคับใช้กับอาคารสูง (อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป) และอาคารขนาน
ใหญ่พิเศษ (ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป) ที่ขออนุญาตก่อสร้าง ตั้งแต่ 12 พ.ย. 2540 
ถึง ปัจจุบัน (ณ วันที่ 2 เม.ย. 2558 ที่มีการเขียนบทความนี้ ก็ยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุง ซึ่ง
กฎกระทรวงฉบับนี้มีใช้มาแล้วร่วม 18 ปี) ซึ่งมีข้อความที่พูดถึงระบบป้องกันฟ้าผ่า ในหมวดที่ 2 เรื่อง
ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันเพลิงไหม้ ไว้ดังนี้ 

“ข้อ 13) อาคารสูงมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ซึ่งประกอบด้วยเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า 
สายนําลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ สําหรับสายนําลงดินต้องมีขนาดพ้ืนที่
ภาคตัดขวางเทียบได้ไม่น้อยกว่าสายทองแดงตีเกลียว ขนาด 30 ตร.มม. สายนําลงดินนี้ต้องเป็นระบบ
ที่แยกเป็นอิสระจากระบบสายดินอ่ืน อาคารแต่ละหลังต้องมีสายตัวนําโดยรอบอาคารและมีสายนําลง
ดินต่อจากสายตัวนําห่างกันทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร โดยวัดตามแนวขอบรอบอาคาร สายนําลงดิน
ของอาคารแต่ละหลังต้องมีไม่น้อยกว่า 2 สาย เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณในโครงสร้างอาคารอาจ
ใช้เป็นสายนําลงดินได้ แต่ต้องมีระบบการถ่ายประจุไฟฟ้าจากโครงสร้างสู่หลักสายดินตามหลัก
วิชาการช่างโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน” 

 
2) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ซึ่ง
ออกโดย พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ของ
กระทรวงแรงงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 10 ม.ค. 2556 ถึง ปัจจุบัน (กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้เพ่ือ
ป้องกันอัคคคีภัยจากการเกิดฟ้าผ่า) โดยมีข้อความที่พูดถึงระบบป้องกันฟ้าผ่า ในหมวดที่ 7 เรื่องการ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ไว้ดังนี้ 

“ข้อ 25) ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสําหรับอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
ดังต่อไปนี้ 

(1) อาคารที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด 
(2) สิ่งก่อสร้างที่มีความสูง ประเภท ปล่องควัน หอคอย เสาธง ถังเก็บน้ําหรือสารเคมี หรือ

สิ่งก่อสร้างอ่ืนใดที่มีความสูงในทํานองเดียวกัน  



22 
 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรัศมีการป้องกันอันตรายจาก
ฟ้าผ่าของอาคารอ่ืน การติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ข้อ 26) ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของอาคาร” 
 
3) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ซึ่งออกโดย พรบ.ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ของกระทรวงแรงงาน 
เช่นเดียวกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2 ที่กล่าวไปแล้วนั้น ซึ่งเมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 ก.พ. 2558 ถึง ปัจจุบัน 
(กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายใหม่ที่พูดถึงการติดตั้งระบบล่อฟ้าสําหรับอาคารทั่วไปที่เป็นสถาน
ประกอบการ ไม่ได้กําหนดไว้แค่อาคารที่มีลักษณธสูงเพียงเท่านั้น เหมือนกฎหมายฉบับก่อนหน้านี้ 
ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงถึงเป็นจุดเปลี่ยนของการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าในบ้านเราก็
คงได้ เพราะอะไรนั้นหรือ ? ลองไปดูในรายละเอียดของกฎหมายกัน) โดยมีข้อความที่พูดถึงระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า ในหมวดที่ 3 เรื่องระบบป้องกันฟ้าผ่า ไว้ดังนี้ 

“ข้อ 20) ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือมาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ 
สหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association: NFPA) หรือมาตรฐานคณะกรรมาธิการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ ( International Electrotechnical 
Commission : IEC) หรือมาตรฐานอ่ืนตามที่อธิบดีประกาศกําหนดไว้ที่สถานประกอบกิจการอาคาร 
ปล่องควัน รวมถึงบริเวณท่ีมีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ” 



บทท่ี 3 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

 
3.1 ขั้นตอนการดําเนินการ 

1) ลงพ้ืนที่ส ำรวจและตรวจสอบระบบป้องกันฟ้ำผ่ำที่มีติดตั้งในโรงพยำบำลชุมชน สังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 6 ตำมภำรกิจประจ ำปีของศูนย์สนับสนุน
บริกำรสุขภำพที่ 6 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 
 2) รวบรวมข้อมูลสภำพปัญหำของระบบป้องกันฟ้ำผ่ำในโรงพยำบำลชุมชน จำกกำรลงพ้ืนที่
ตรวจสอบหน้ำงำนจริงในปีงบประมำณ 2562 - 2564 จำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้มำท ำกำรวิเครำะห์และ
สรุปประเด็นปัญหำของระบบป้องกันฟ้ำผ่ำในโรงพยำบำลชุมชน 
 3) ทบทวนและกลั่นกรองควำมรู้ทำงวิชำกำร คู่มือวิชำชีพและมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงระบบป้องกันฟ้ำผ่ำในโรงพยำบำลชุมชน  
 
3.2 ผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า 

จำกกำรลงพ้ืนที่ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบระบบป้องกันฟ้ำผ่ำที่มีติดตั้งในโรงพยำบำล
ชุมชนกลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถสรุปประเด็นปัญหำได้ดังต่อไปนี้ 

1) กำรติดตั้งระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ ยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด เช่น ชนิดวัสดุและ
ขนำดของส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้ำผ่ำไม่เป็นมำตรฐำน เป็นต้น 

2) กำรติดตั้งระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ ยังไม่ครบถ้วนในทุกอำคำรที่มีควำมส ำคัญ เช่น อำคำร
ผู้ป่วยนอก อำคำรผู้ป่วยใน เป็นต้นโดยเฉพำะระบบป้องกันฟ้ำผ่ำภำยในหรือระบบป้องกันเสิร์จ 
 3) ขำดกำรตรวจสอบและดูแลบ ำรุงรักษำระบบป้องกันฟ้ำผ่ำเป็นประจ ำสม่ ำเสมอ จึงท ำให้
ระบบช ำรุดและไม่พร้อมใช้งำน  
 
3.3 การลงพื้นที่ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า 
 

   
รูปที่ 1 กำรส ำรวจและตรวจสอบระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ 
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รูปที่ 2 ค่ำควำมต้ำนทำนกำรต่อลงดินไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 

 

   
รูปที่ 3 ส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้ำผ่ำช ำรุด สูญหำย 

 

   
รูปที่ 4 กำรติดตั้งระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 
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รูปที่ 5 ตู้ควบคุมไฟฟ้ำในอำคำรบริกำรผู้ป่วย ไม่มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 

 
 



บทท่ี 4 
ผลการดําเนินการ 

 
 เนื่องจากปัญหาด้านระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคารของโรงพยาบาลชุมชน ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 6 
สามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ 

- การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ยังไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด 
- การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ยังไม่ครบถ้วนในทุกอาคารที่มีความส าคัญ 
- ขาดการตรวจสอบ ดูแลบ ารุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่าเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
ดังนั้นจึงขอน าเสนอแนวทางการติดตั้ง การปรับปรุงและการตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบ

ป้องกันฟ้าผ่าของโรงพยาบาลชุมชน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์และมาตรฐานอ่ืนที่กี่ยวข้อง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 
4.1 การปรับปรุงระบบปอ้งกันฟ้าผ่าภายนอก 

ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก คือ ระบบการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากฟ้าผ่าโดยตรงสู่
อาคาร ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ อาคารแตกร้าวอันเนื่องจากพลังงานความร้อนจากฟ้าผ่า ซึ่งการ
พิจารณาปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกของอาคารโรงพยาบาลชุมชนนั้น  ต้องพิจารณาในเรื่อง
ของการออกแบบและติดตั้งส่วนประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ได้แก่ ตัวน าล่อฟ้า ตัวน าลง
ดินและระบบรากสายดิน ให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1) การติดตั้งตัวนําล่อฟ้า 
ตัวน าล่อฟ้า คือ ตัวน าที่ท าหน้าที่รับกระแสฟ้าผ่าโดยตรงจากก้อนเมฆ เพ่ือถ่ายเทกระแส

ฟ้าผ่าลงสู่พื้นดินต่อไป ซ่ึงการจัดวางต าแหน่งติดต้ังของตัวน าล่อฟ้าที่ติดตั้งบนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ต้องจัดวางในต าแหน่งที่เหมาะสมตามมาตรฐานฯ โดยวางในต าแหน่งมุมของอาคาร จุดที่เปิดโล่งและ
บริเวณริมขอบ เช่น บนหลังคา ชั้นดาดฟ้าหรือระเบียงกันตกของอาคาร ซึ่งวิธีที่ยอมรับในการหา
ต าแหน่งติดตั้งตัวน าล่อฟ้า มีทั้งหมด 3 วิธี คือ วิธีมุมป้องกัน วิธทรงกลมกลิ้งและวิธีตาข่าย ซึ่ง
สามารถใช้วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันได ้

- วิธีมุมป้องกัน (Protective Angle) เป็นวิธีที่ก าหนดมุมของการป้องกัน ซึ่งพ้ืนที่ของการ
ป้องกันจะเป็นลักษณะเป็นปริมาตรรูปทรงกรวย เมื่อสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการป้องกันทั้งหมดอยู่ใน
ปริมาตรป้องกันรูปทรงกรวยนั้นแล้ว ก็ถือว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นได้รับการป้องกัน โดยวิธีมุมป้องกันนี้
เหมาะสมกับอาคารที่มีรูปร่างง่ายๆ แต่ข้ึนกับข้อจ ากัดในเรื่องความสูงของตัวน าล่อฟ้า  

- วิธีทรงกลมกลิ้ง (Rolling Sphere) เป็นวิธีที่ก าหนดทรงกลมเหมือนลูกบอลที่มีรัศมีตามท่ี
ก าหนด กลิ้งไปบนส่วนของอาคารที่มีการติดตั้งตัวน าล่อฟ้าแบบแท่งหรือตัวน าล่อฟ้าแบบขึงแล้ว ซึ่ง
ลูกบอลทรงกลมนี้ต้องไม่สัมผัสกับส่วนใดของอาคาร หากลูกบอลทรงกลมสัมผัสกับส่วนใดของอาคาร 
ถือว่าส่วนนั้นจะไม่ได้รับการป้องกัน โดยวิธีทรงกลมกลิ้งนี้สามารถใช้ได้ในทุกกรณี 
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- วิธีตาข่าย  (Mesh Size) เป็นวิธีทีใ่ช้ตัวน าล่อฟ้าขึงบนส่วนสูงสุดของอาคาร โดยวิธีตา
ข่ายนีเ้หมาะส าหรับป้องกันพ้ืนผิวที่เป็นระนาบ  
 ซึ่งอาคารของโรงพยาบาลชุมชน ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 6 เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าเป็นอาคาร
สาธารณะ ที่มีการให้บริการผู้ป่วย มีการติดตั้งใช้งานเครื่องมือแพทย์และระบบทางวิศวกรรมที่มี
ความส าคัญ ดังนั้นในการออกแบบและติดตั้งตัวน าล่อฟ้าของอาคาร จึงควรเลือกระดับชั้นของระบบ
การป้องกันฟ้าผ่า (LPS) ระดับ 1 เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงสุด และวิธีการจัดวางต าแหน่งตัวน าล่อ
ฟ้า ก็ให้เลือกใช้เป็นวิธีทรงกลมกลิ้ง เนื่องจากสามารถใช้ได้กับลักษณะของอาคารในทุกกรณ ี

1.1) การออกแบบจัดวางต าแหน่งติดต้ังตัวน าล่อฟ้า 
ท าการค านวณหาความสูงของแท่งตัวน าล่อฟ้าและระยะห่างระหว่างแท่งตัวน าล่อฟ้าที่จะ

ติดต้ังบนอาคารของโรงพยาบาล ทีร่ะดับชั้นการป้องกันฟ้าผ่า ระดับ 1 
จากสูตร   

   

 เมื่อ  คือ ความสูงของแท่งตัวน าล่อฟ้า (เมตร) 
   คือ รัศมีของทรงกลมกลิ้ง (เมตร) 
   คือ ระยะห่างระหว่างแท่งตัวน าล่อฟ้า (เมตร) 
 

1.2) การเลือกใช้วัสดุแท่งตัวน าล่อฟ้า 
ควรเลือกใช้แท่งตัวน าล่อฟ้าที่ท าจากวัสดุที่มีค่าความน าไฟฟ้าที่ดีและทนต่อการหลอมละลาย

ได้ด ีและควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62305-3 หรือ IEC 62561-2 ส่วนใหญ่ที่นิยม
ใช้ได้แก่ แท่งทองแดงหรืออลูมิเนียมแบบกลมตัน ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 
มิลลิเมตร เป็นต้น และขนาดความยาวของแท่งตัวน าล่อฟ้าก็ให้เลือกใช้ตามที่ได้ค านวณไว้ โดยขนาด
ความยาวของแท่งตัวน าล่อฟ้าตามท้องตลาดที่มีจ าหน่าย ได้แก่  300, 500, 600 และ 1000 
มิลลิเมตร ตัวอย่างแท่งตัวน าล่อฟ้าดังแสดงในรูปที่ 4.1 

 
รูปที่ 4.1 ตัวอย่างแท่งตัวน าล่อฟ้า 
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และควรเลือกใช้วัสดุแท่งตัวน าล่อฟ้าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ และชนิด
ของวัสดุอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด ควรท าจากวัสดุชนิดเดียวกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนแบบกัลวา
นิก เพื่อยืดอายุการใช้งานของแท่งตัวน าล่อฟ้า โดยชนิดวัสดุและขนาดของตัวน าล่อฟ้าให้เป็นไปตามที่
แนะน าในมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) 
 

1.3) การติดตั้งสายตัวน าล่อฟ้า 
 สายตัวน าล่อฟ้า คือ สายตัวน าที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อแท่งตัวน าล่อฟ้าแต่ละแท่งเข้าด้วยกันให้

เป็นโครงข่าย เพ่ือรับและน ากระแสฟ้าผ่าลงสู่พ้ืนดิน โดยการติดตั้งสายตัวน าล่อฟ้ามีข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

- หากติดตั้งบนหลังคาท าด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ สามารถวางต าแหน่งของสายตัวน าล่อฟ้าบน
พ้ืนผิวของหลังคาได้เลย 

- หากติดตั้งบนหลังคาท าด้วยวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น ใบจาก เป็นต้น ควรเว้นระยะห่างจาก
หลังคาประมาณ 15 เซนติเมตร 

- หากติดตั้งบนหลังคาท าด้วยวัสดุติดไฟอ่ืนๆ เช่น ไม้ พลาสติก และไฟเบอร์ เป็นต้น ควรเว้น
ระยะห่างจากหลังคาประมาณ 10 เซนติเมตร  

- ต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดสายตัวน าล่อฟ้าในระยะที่เหมาะสม เพ่ือความมั่นคงแข็งแรง 
ดังแสดงในตารางที่ 4.1 

 

แนวการจับยึด 
ระยะการยดึระหวา่งอุปกรณ์ X (เมตร) 

ตัวน าแผ่นแบน, สายตเีกลียว
และตัวน ากลมตันชนิดอ่อน 

ตัวน ากลมตัน 

ตัวน าแนวระนาบติดบนพ้ืนผิวแนวระนาบ 1.0 1.0 
ตัวน าแนวระนาบติดบนพ้ืนผิวแนวดิ่ง 0.5 1.0 
ตัวน าแนวดิ่งติดบนพ้ืนผิวแนวดิ่งจากพ้ืนสูง 20 ม. 1.0 1.0 
ตัวน าแนวดิ่งติดบนพ้ืนผิวแนวดิ่งจากพ้ืนสูงมกกว่า 20 ม. 0.5 1.0 
หมายเหตุ 1 ตารางนี้ไม่ครอบคลมุกับอาคารซึ่งมีอุปกรณ์จับยึดไว้แล้ว ควรพิจารณาตามความเหมาะสม 
                2 การติดตั้งควรค านงึถึงสภาพแวดล้อม เช่น แรงลม ควรพิจารณาระยะการจับยึดตามความจ าเป็น 

ตารางที่ 4.1 ข้อแนะน าการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดสายตัวน าล่อฟ้า 
 
1.4) การเลือกใช้วัสดุสายตัวน าล่อฟ้า 
สายตัวน าล่อฟ้ามีหลายชนิดด้วยกัน เช่น แบบเปลือย, แบบหุ้มฉนวนพีวีซีและแบบชุบดีบุก 

เป็นต้น โดยควรเลือกใช้สายตัวน าล่อฟ้าที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพและได้การรับรองตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือประสิทธิผลที่ดีของระบบป้องกันฟ้าผ่า ปัจจุบันนิยมใช้สายตัวน าล่อฟ้าแบบสายตี
เกลียวท าด้วยทองแดงและอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตารางมิลลิเมตร และแบบแผ่นแบนท า
ด้วยทองแดง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตารางมิลลิเมตร หรือแบบแผ่นแบนท าด้วยอลูมิเนียม ขนาดไม่
น้อยกว่า 70 ตารางมิลลิเมตร หรือวัสดุอ่ืนๆ ตามท่ีแนะน าในมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) 
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โดยควรเลือกใช้วัสดุสายตัวน าล่อฟ้าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ และชนิด
ของวัสดุอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด ควรท าจากวัสดุชนิดเดียวกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนแบบกัลวา
นิก เพื่อยืดอายุการใช้งานของสายตัวน าล่อฟ้า  

 
รูปที่ 4.3 ตัวอย่างสายตัวน าล่อฟ้าแบบต่างๆ 

 
 2) การติดตั้งตัวนําลงดิน 
 ตัวน าลงดิน คือ ตัวน าที่ท าหน้าที่น ากระแสฟ้าผ่าจากตัวน าล่อฟ้าระบายลงพื้นดิน ซึ่งจะติดตั้ง
ที่พ้ืนผิวของโครงสร้างอาคารหรือจะติดตั้งฝังหรือซ่อนในโครงสร้างอาคารก็ได้เช่นกัน  
ซึ่งการติดตั้งตัวน าลงดิน มีข้อก าหนดตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

- ต้องจัดให้มีตัวน าลงดินได้หลายเส้นทางและไม่น้อยกว่า 2 เส้นทาง โดยติดตั้งให้ตรงและสั้น
ที่สุด หลีกเลี่ยงการตัดต่อสายตัวน า หากจ าเป็นต้องตัดต่อก็ให้มีน้อยที่สุด และต้องท าให้จุดต่อสายนั้น
มีความต้านทานต่ าท่ีสุด และมีความแข็งแรงมากท่ีสุดไม่หลุดหลวมได้ง่าย 

- สามารถติดตั้งตัวน าลงดินบนพ้ืนผิวผนังของอาคารหรือภายในผนังของอาคารได้โดยตรง 
หากผนังนั้นท าด้วยวัสดุไม่ติดไฟ  

- ผนังของอาคารท าด้วยวัสดุที่พร้อมติดไฟและอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นของตัวน าลงดินเป็นอันตราย 
ให้ติดตั้งตัวน าลงดินให้ห่างจากผนังดังกล่าวมากกว่า 0.1 เมตร โดยที่อุปกรณ์จับยึดตัวน าลงดิน
สามารถสัมผัสกับผนังของอาคารนั้นได้  

-กรณีที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างระหว่างตัวน าลงดินกับวัสดุที่ติดไฟได้ (Combustible 
Material)  ต้องใช้ตัวน าลงดินที่มีพ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 100 ตารางมิลลิเมตร 

- ต้องจัดให้มีจุดต่อทดสอบ ติดตั้งระดับพ้ืนชั้นล่างสุดภายนอกอาคาร เพ่ือสามารถปลดแยก
สายตัวน าลงดินระหว่างตัวน าล่อฟ้าและรากสายดินออกจากกันได้ ส าหรับทดสอบค่าความต้านทาน
ดิน ทดสอบความต่อเนื่องของตัวน าลงดินและค่าความต้านทานการต่อลงดิน 

-การติดตั้งตัวน าลงดิน ควรมีระยะห่างเท่าๆ กันตามเส้นรอบรูป โดยทั่วไปค่าระยะห่าง
ระหว่างตัวน าลงดินแสดงไว้ในตารางที่ 4.2 และตัวน าลงดินควรติดตั้งที่ทุกมุมเปิดโล่งของสิ่งปลูกสร้าง 
ถ้าเป็นไปได ้
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ระดับชั้นของระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPS) ระยะห่างโดยทั่วไป (เมตร) 
I 10 
II 10 
III 15 
IV 20 

ตารางที่ 4.2 ระยะห่างโดยทั่วไประหว่างสายดินแนวดิ่งและระหว่างตัวน าวงแหวน 
ตามระดับชั้นของระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPS) 

 
โดยชนิดและวัสดุของตัวน าลงดิน สามารถเลือกใช้เป็นตัวน าทองแดง อะลูมิเนียม เหล็กหรือ

วัสดุชนิดอ่ืนที่สามารถน ากระแสไฟฟ้าได้ดี ปัจจุบันนิยมใช้สายตัวน าลงดินแบบสายตีเกลียวท าด้วย
ทองแดงและอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตารางมิลลิเมตร หรือวัสดุอ่ืนๆ ตามที่แนะน าใน
มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) 

 
3) การติดตั้งระบบรากสายดิน 

 ระบบรากสายดิน คือ ตัวน าที่ท าหน้าที่กระจายกระแสฟ้าผ่าลงสู่พ้ืนดิน โดยจะต้องมีค่าความ
ต้านทานการต่อลงดินไม่เกิน 10 โอห์ม โดยระบบรากสายดินที่ใช้กับระบบป้องกันฟ้าผ่าสามารถติดตั้ง
ได้ 3 แบบดังนี้ 

(1) ติดตั้งแบบแนวดิ่ง เป็นรูปแบบที่มีการใช้งานทั่วไป โดยการตอกแท่งหลักดินในแนวดิ่ง 
(เอียงได้ไม่เกิน 45 องศาเทียบกับแนวดิ่ง) ใช้แท่งหลักดินชนิดเหล็กกล้าเคลือบทองแดง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร ตอกลึกให้ปลายด้านบน
ลึกลงไปจากผิวดินเดิมไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร และต าแหน่งของแท่งหลักดินต้องห่างจากผนังอาคาร
ด้านนอกไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร และค่าความต้านทานการต่อลงดินต้องไม่เกิน 10โอห์มด้วย รูปแบบ
และการติดตั้ง ระบบรากสายดินชนิดแนวดิ่ง ดังแสดงในรูปที่ 4.4 

 
 

รูปที่ 4.4 ตัวอย่างการติดตั้งรากสายดินแนวดิ่ง 
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(2) ติดตั้งแบบแนวนอน เป็นรูปแบบที่ใช้งานในกรณีที่ไม่สามารถตอกแท่งหลักดินลงไปได้ลึก
ตามที่ต้องการได้ เช่น พ้ืนที่ภูเขา เป็นต้น จะเลือกใช้วิธีการฝังแท่งหลักดินหรือแผ่นโลหะที่ใช้ท าราก
สายดินในแนวนอน (เอียงมากกว่า 45 องศาเทียบกับแนวดิ่ง) การติดตั้งให้ฝังลึกลงไปจากผิวดินไม่
น้อยกว่า 0.5 เมตรและต าแหน่งที่ฝังต้องห่างจากผนังอาคารด้านนอกไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร 
เช่นเดียวกับการใช้ระบบรากสายดินแนวดิ่ง 

 
รูปที่ 4.5 ตัวอย่างการติดตั้งรากสายดินแนวนอน 

 
 (3) ติดตั้งแบบวงแหวน เป็นรูปแบบที่มีการใช้งาน ในกรณีที่ต้องการค่าความต้านทานที่ต่า

และต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องของแรงดันช่วงก้าว โดยจะติดตั้งสายตัวน าเชื่อมต่อกับแท่งหลักดินในแต่
ละจุดเป็นวงแหวน ฝังรอบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง มีความลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร และ
ห่างจากผนังอาคารด้านนอกไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร 

โดยการเลือกใช้ชนิดวัสดุของรากสายดิน ควรเลือกให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศ การกัด
กร่อนจากกรด ด่าง เกลือบริเวณใกล้ทะเล และสารเคมีต่างๆ โดยรายละเอียดชนิดวัสดุและขนาดของ
รากสายดิน ตามท่ีแนะน าในมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) 

และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบรากสายดิน แนะน าให้ใช้วิธีการเชื่อมต่อด้วยความร้อน 
(Exothermic Welding) เนื่องจากสามารถน าไฟฟ้าได้ดี ทนทานต่อสภาพแรงดึง และสภาวะแวดล้อม
ได้ดี รวมทั้งสามารถฝังภายในดินหรือคอนกรีตได้ 
 

 
รูปที่ 4.6 ตัวอย่างการเชื่อมต่อด้วยความร้อน (Exothermic Welding) 



32 

 และในกรณีติดตั้งรากสายดินแนวดิ่ง (แท่งหลักดิน)  หากค่าความต้านทานการต่อลงดินเกิน 
10 โอห์ม ให้ท าการติดตั้งแท่งหลักดินเพ่ิม โดยติดตั้งขนานกับแท่งหลักดินเดิมให้มีระยะห่างระหว่าง
แท่งหลักดินไม่น้อยกว่าความยาวของแท่งหลักดินและให้เชื่อมต่อถึงกัน จะท าให้ค่าความต้านทานการ
ต่อลงดินลดลง โดยตัวคูณลดค่าความต้านทานของหลักดินต่อขนานกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.3 
 

จ านวนแท่งหลักดิน ตัวคูณลด (k) 
2 0.58 
3 0.42 
5 0.28 
10 0.16 

หมายเหต:ุ ส าหรับแท่งหลักดินความยาว 2.40 เมตร ตอกลึก 3 เมตร และมรีะยะห่าง 3 เมตร  
ตารางที่ 4.3 ตัวคูณลดค่าความต้านทานของหลักดินต่อขนานกัน 

 
 4) การติดตั้งบ่อทดสอบระบบการต่อลงดิน (Ground Inspection Pit) 

เนื่องจากระบบรากสายดิน จ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานและค่า
ความต้านทานการต่อลงดินเป็นประจ าสม่ าเสมอ อย่างน้อนปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นจึงควรติดตั้งบ่อทดสอบ
เหนือต าแหน่งติดตั้งแท่งหลักดิน เพ่ือบ่งต าแหน่งของแท่งหลักดินและสามารถตรวจวัดค่าความ
ต้านทานการต่อลงดินได้อย่างสะดวก 

ซึ่งบ่อทดสอบมีหลายแบบตามลักษณะการก่อสร้าง เช่น บ้านพักอาศัย อาคารโรงงานและ
สถานที่ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งบ่อทดสอบต้องสามารถรับน้ าหนักของคนหรือรถที่แล่นผ่านได้ ตัวอย่างบ่อ
ทดสอบดังแสดงในรูปที่ 4.7 

 

 
รูปที่ 4.7 บ่อทดสอบระบบการต่อลงดิน 

 
5) การติดตั้งกล่องทดสอบระบบการต่อลงดิน (Test Box) 
จุดต่อลงดินที่ไม่มีบ่อทดสอบ ควรติดตั้งกล่องทดสอบระบบการต่อลงดินเพ่ิมเติม  เพ่ือให้

สามารถตรวจวัดค่าความต้านทานการต่อลงดินได้อย่างสะดวก โดยให้ติดตั้งกล่องทดสอบดังกล่าวใน
บริเวณผนังภายนอกอาคารให้ได้ความสูงในระดับที่ก าหนด ดังแสดงในรูปที่ 4.8 
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รูปที่ 4.8 กล่องทดสอบระบบการต่อลงดิน 

 
6) การเชื่อมต่อสําหรับวัสดุตัวนําต่างชนิดกัน 
ในกรณีที่การติดตั้งส่วนประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่า จ าเป็นต้องใช้วัสดุต่างชนิดกัน เช่น 

ตัวน าล่อฟ้าเป็นอลูมิเนียม แตส่ายตัวน าลงดินเป็นทองแดง ควรเลือกใช้ขั้วต่อสายเป็นชนิดไบเมทัลลิก 
(Bi-Metallic) เพ่ือป้องกันการกัดกร่อนชนิดกัลวานิก จากการที่อลูมิเนียมสัมผัสกับทองแดงโดยตรง 

  
รูปที่ 4.9 ขั้วต่อสายชนิดไบเมทัลลิก (Bi-Metallic) 

 
7) ตัวอย่างการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก สําหรับอาคารโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ต้องการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าของอาคารผู้ป่วยใน ( IPD) โดย

อาคารดังกล่าวมีความสูง 3 ชั้น และยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่ามาตั้งแต่ก่อสร้าง 
วิธีดําเนินการ 
1.1) เลือกต าแหน่งการจัดวางตัวน าล่อฟ้า ในกรณีที่เป็นอาคารส าหรับให้บริการผู้ป่วย ควร

เลือกระดับชั้นการป้องกันฟ้าผ่า ระดับ 1 เนื่องจากต้องการความปลอดภัยสูงสุดและเลือกวิธีการจัด
วางต าแหน่งตัวน าล่อฟ้าแบบทรงกลมกลิ้ง จากนั้นค านวณหาความยาวของแท่งตัวน าล่อฟ้าที่ใช้งาน 
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จากสูตร   

 
 เมื่อ  คือ ความสูงของแท่งตัวน าล่อฟ้า (เมตร) 
   คือ รัศมีของทรงกลมกลิ้ง ( 20 เมตร) 
   คือ ระยะห่างระหว่างแท่งตัวน าล่อฟ้า ( 10 เมตร) 

 

 แทนค่าในสูตร    = 0.64 เมตร 

 
ดังนั้น เลือกใช้แท่งตัวน าล่อฟ้าความยาว 1 เมตร ติดตั้งที่ระยะห่างโดยประมาณทุกๆ 10 

เมตร ตามลักษณะพ้ืนผิวดาดฟ้าหรือหลังคาของอาคาร ซึ่งชนิดวัสดุของแท่งตัวน าล่อฟ้าให้เลือกใช้
ตามที่แนะน าในมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  (ว.ส.ท.) ตาม
งบประมาณและความเหมาะสมกับพ้ืนที่ติดตั้ง ในกรณีนี้ขอเลือกใช้แท่งตัวน าล่อฟ้าแบบกลมตันชนิด
อะลูมีเนียม ขนาด 16 x 1000 มิลลิเมตร 

1.2) เลือกตัวน าล่อฟ้าส าหรับเชื่อมต่อแท่งตัวน าล่อฟ้าแต่ละแท่งเป็นโครงข่ายป้องกัน โดยให้
เลือกใช้ตามท่ีแนะน าในมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ตาม
งบประมาณและความเหมาะสมกับพ้ืนที่ติดตั้ง และควรเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการกัด
กร่อนแบบกัลวานิก ในกรณีนี้ขอเลือกใช้ตัวน าล่อฟ้าแบบเทปตันชนิดอะลูมีเนียม ขนาด 25 x 4 
มิลลิเมตร 

1.3) เลือกตัวน าลงดิน ให้เลือกใช้ตามที่แนะน าในมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ตามงบประมาณและความเหมาะสมกับพ้ืนที่ติดตั้ง ในกรณีนี้ขอ
เลือกใช้ตัวน าลงดินแบบตีเกลียวชนิดเหล็กหุ้มทองแดง ขนาดพ้ืนที่หน้าตัด 70 ตารางมิลลิเมตร ติดตั้ง
จ านวน 4 จุดที่มุมของอาคาร พร้อมติดตั้งกล่องทดสอบระบบการต่อลงดิน (Ground Test Box) โดย
ในกรณีนี้การเชื่อมต่อตัวน าล่อฟ้ากับตัวน าลงดิน จะต้องใช้ขั้วต่อสายเป็นชนิดไบเมทัลลิก (Bi-
Metallic) เพ่ือป้องกันการกัดกร่อนชนิดกัลวานิก 

1.4) เลือกรากสายดิน ให้เลือกใช้ตามที่แนะน าในมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ตามงบประมาณและความเหมาะสมกับพ้ืนที่ติดตั้ง ในกรณีนี้ขอ
เลือกใช้รากสายดินแบบแท่งกลมตันชนิดเหล็กชุบทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว ความยาว 10 ฟุต (3 เมตร) 
จ านวน 3 แท่งต่อจุด ติดตั้งเป็นสามเหลี่ยม แต่ละแท่งมีระยะห่างกัน 3 เมตร พร้อมติดตั้งบ่อทดสอบ
ระบบการต่อลงดิน (Ground Inspection Pit) และการเชื่อมต่อสายตัวน าลงดินกับแท่งหลักดินใช้
วิธีการเชื่อมต่อด้วยความร้อน (Exothermic Welding) 

โดยตัวอย่างแบบการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกดังแสดงในรูปที่ 4.10 – 4.13 
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รูปที่ 4.13 แบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า 
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4.2 การปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าภายใน 
ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายใน คือ ระบบป้องกันไม่ให้อิมพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่าเข้า

ไปในระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคาร แล้วท าให้เกิดเสิรจ์ (Surge) หรือสภาวะ
แรงดันเกินหรือกระแสเกินที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แล้วไปสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานภายในอาคาร 

ซึ่งการพิจารณาปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าภายในของอาคารโรงพยาบาลชุมชนนั้น  ต้อง
พิจารณาในเรื่องของการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (Surge Protection Devices; 
SPD) ให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 4.2.1 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (Surge Protection Devices; SPD) 
 เนื่องจากมาตรฐานระบบไฟฟ้าแรงดันต ่าของประเทศไทย มีการต่อลงดินเป็นแบบทีเอ็นซีเอส 
(TN-C-S) ซึ่งมีทั้งระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส และแบบ 1 เฟส ดังนั้นการพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
เสิร์จ (SPD) ในโรงพยาบาล ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและขนาด
แรงดันไฟฟ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การเลือกตําแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) 
การพิจารณาต าแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถาน

ของประเทศไทยฯ (ว.ส.ท.) ก าหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จให้เหมาะสมกับโซนการป้องกันฟ้าผ่า 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- SPD Class I (Type 1) ใช้ส าหรับติดตั้งที่ตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ของอาคาร ซ่ึงจัดอยู่ในย่าน
ป้องกันฟ้าผ่าที่ 1 (LPZ 1) เพ่ือท าหน้าที่ป้องกันเสิร์จที่เกิดจากกระแสฟ้าผ่าโดยตรงและฟ้าผ่าโดย
อ้อม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รับกระแสฟ้าผ่ารูปคลื่น 10/350 μs เป็นหลัก 

- SPD Class II (Type 2) ใช้ส าหรับติดตั้งที่ตู้ไฟฟ้าย่อย (SDB) ที่อยู่ในอาคารเดียวกัน ซึ่ง
จัดอยู่ในย่านป้องกันฟ้าผ่าที่ 2 (LPZ 2) เพ่ือป้องกันเสิร์จที่เกิดจากผลกระทบของฟ้าผ่าโดยอ้อมและ
ลดแรงดันที่เหลือจากการท างานของ SPD Class I ที่ติดตั้งอยู่ที่ตู้เมนไฟฟ้าก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รับ
กระแสฟ้าผ่ารูปคลื่น 8/20 μs เป็นหลัก 

- SPD Class III (Type 3) ใช้ส าหรับติดตั้งที่ปลายทางของตู้คอนซูมเมอร์ที่ต่อออกไปยัง
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานหรือเต้ารับ เพ่ือป้องกันแรงดันเกินที่เกิดจากการสวิตชิ่งของแรงดันและท า
หน้าที่ลดแรงดันเกินที่เหลือจากการท างานของ SPD Class I และ Class II ที่ติดตั้งอยู่ก่อนหน้า ซึ่ง
ส่วนใหญ่ SPD Class III ใช้รับแรงดันเสิร์จรูปคลื่น 1.2/50 μs เป็นหลัก 

 
2) การเลือกพิกัดกระแสของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 
ตามมาตรฐาน IEC 62505-4 ได้ก าหนดพ้ืนฐานการแบ่งการไหลของกระแสที่เกิดจากฟ้าผ่าไว้

ว่า เมื่อมีฟ้าผ่าลงที่ตัวน าล่อฟ้าของอาคาร จะมีกระแสฟ้าผ่า 50% ไหลลงดินผ่านแท่งหลักดินของ
ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ส่วนกระแสฟ้าผ่า อีก 50% จะถูกเหนี่ยวน าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารผ่านทางสายดิน 
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รูปที่ 4.14 พ้ืนฐานการแบ่งไหลของกระแสที่เกิดจากฟ้าผ่า 

 
 โดยการเลือกพิกัดกระแสของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ จะพิจารณาจากการประเมินระดับการ
ป้องกันฟ้าผ่าของอาคาร ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะอาคารโรงพยาบาลชุมชนแล้ว พบว่าเป็นอาคาร
สาธารณะ ที่มีการให้บริการผู้ป่วย มีการติดตั้งใช้งานเครื่องมือแพทย์และระบบทางวิศวกรรมที่มี
ความส าคัญ จึงควรเลือกระดับชั้นของระบบการป้องกันฟ้าผ่า (LPS) ระดับ 1 เนื่องจากมีความ
ปลอดภัยสูงสุด และตามมาตรฐาน IEC ก าหนดค่ากระแสฟ้าผ่าสูงสุดอยู่ที่ 200 kA ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.4 

ระดับป้องกันฟ้าผา่ (LPS) 
I II III IV 

กระแสฟ้าผา่ 
(kA) 

ความน่า 
จะเป็น 

กระแส
ฟ้าผ่า (kA) 

ความน่า 
จะเป็น 

กระแส
ฟ้าผ่า (kA) 

ความน่า 
จะเป็น 

กระแสฟ้าผา่ 
(kA) 

ความน่า 
จะเป็น 

> 3 99% > 5 97% > 10 91% > 16 84% 
< 200 99% < 150 98% < 100 97% < 100 97% 

ตารางที่ 4.4 แสดงระดับป้องกันฟ้าผ่าที่รองรับค่ากระแสฟ้าผ่าค่าสูงสุดและต่ าสุด 
 

ดังนั้นค่ากระแสอิมพัลส์ฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC ที่จะเหนี่ยวน าเข้าภายในอาคารโรงพยาบาล 
จะมีค่าเท่ากับ 50% ของกระแสฟ้าผ่าสูงสุดตามระดับชั้นระบบการป้องกันฟ้าผ่า ระดับ 1 ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 200/2 = 100 kA  
  

3) การเลือกขนาดพิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดต่อเนื่องของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (UC) 
ค่า Maximum continuous operating voltage; UC ของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) 

แสดงถึง ค่าแรงดันสูงสุดที่ตกคร่อมตัวอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแบบต่อเนื่อง แล้วอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จยัง
สามารถท างานได้โดยไม่ได้รับความเสียหาย เช่น กรณีแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายมาจากระบบจ่ายไฟฟ้าที่มี
การกระเพ่ือม 
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โดยค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดต่อเนื่องของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ควรมีค่าสูงกว่าค่า
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดต่อเนื่องของระบบไฟฟ้า UCS (= k x UO) โดย UO คือ แรงดันระหว่างเฟส Line (L) 
และNeutral (N)  ของระบบไฟฟ้าแรงดันต ่า 

    UC  >  UCS 
ส าหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ าของประเทศไทย มีระดับแรงดันไฟฟ้าใช้งานเท่ากบั  230 Vac 

หากติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จในโหมด L-N,  L-G และ N-G ควรมีค่า UC ≥ 1.1 x UO 
เมื่อ  UO = 230 Vac  
ดังนั้น   UC  ≥ 1.1 x 230 

             ≥ 253 Vac 
จึงต้องเลือกใช้ อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ที่มีค่า UC มากกว่าหรือเท่ากับ 253 Vac 
 
4) การเลือกขนาดพิกัดความทนแรงดันเกินชั่วคราวของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ: UT 
ควรเลือกค่า UT สูงกว่าค่าแรงดันเกินชั่วคราว (Temporary overvoltage : TOV) ที่คิดว่า

อาจจะเกิดขึ้นได้ในระบบติดตั้งเนื่องจากความผิดพร่อง (Faults) ในระบบไฟฟ้าแรงดันต ่า 
UT  >  UTOV (LV) 

ดังนั้น   UT = 1.32 x UCS = 1.32 x 1.1 x 230 = 333.96 = 334 V/5s 
จึงต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ที่มีค่าพิกัด  UT (L-N) ≥ 334 V/5s ซึ่งที่เอกสารข้อก าหนด

รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จจะระบุค่าเอาไว้ 
 

5) การเลือกขนาดพิกัดระดับแรงดันป้องกันของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ: UP 
ค่า UP คือ ค่าแรงดันปรากฏที่ตกคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อมีกระแสไหลผ่านอุปกรณ์ป้องกัน

เสิร์จ ซึ่ง UP  ที่มีค่าต ่าๆ แสดงถึง ประสิทธิภาพการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น นั่นหมายความว่า 
เมื่อมีเสิร์จเข้ามาในระบบ แล้วอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จท างานลดกระแสและแรงดันเสิร์จโดยน าลงสู่ดิน 
แล้วแรงดันที่เหลือไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการป้องกันก็จะมีค่าลดน้อยลง โดยค่า UP ควรจะมีค่า
เท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทนเสิร์จของอุปกรณ์ หรือค่าฉนวนของอุปกรณ์ ซึ่งจะถูก
ทดสอบและแสดงค่าโดยผู้ผลิตโดยค่าพิกัดระดับแรงดันป้องกัน UP ของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ จะต้อง
ต ่ากว่าค่าความทนต่อแรงดันอิมพัลส์หรือค่าฉนวนของอุปกรณ์ ณ จุดติดตั้ง โดยมาตรฐาน IEC 
60664-1 ได้แบ่งกลุ่มของอุปกรณ์ออกเป็น 4 ประเภท โดยมีค่าความทนต่อแรงดันอิมพัลส์หรือค่า
ฉนวนไฟฟ้า (Impulse Withstand Voltage : UW) ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
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แรงดันท่ีระบุของการติดตั้ง  
โวลต์ (V) ก 

ความต้องการความทนต่อแรงดันอิมพัลส์  
กิโลโวลต์ (kV) ค 

ระบบ 3 เฟส ข ระบบ 1 เฟส  
มีจุดกลาง 

อุปกรณ์ที่
จุดเริม่ต้นของ
การติดตั้งความ

ทนอิมพัลส์
ประเภท 4 (IV) 

อุปกรณ์ที่
จุดเริม่ต้นของ
การติดตั้งความ

ทนอิมพัลส์
ประเภท 3 (III) 

เครื่องใช้ไฟฟ้า
ความทนอิมพัลส์

ประเภท  
2 (II) 

อุปกรณ์ที่
ป้องกันพิเศษ
ความทนอิม
พัลส์ประเภท  

1 (I) 
- 120-240 4 2.5 1.5 0.8 

230/400 
277/480 

- 6 4 2.5 1.5 

400/690 - 8 6 4 2.5 
1000 - 12 8 6 4 

ก: เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60038 
ข: ในแคนนาดาและอเมริกา แรงดันเทียบกับดินสูงกว่า 300 V แรงดันทนต่ออิมพัลส์เป็นไปตามแรงดนัในคอลัมน์
ที่สูงกว่า 
ค: ความทนต่อแรงดันอิมพลัส์นี้ใช้ระหว่างสายตัวน าและสายดินป้องกัน (PE) 
ประเภทที่ 1: อุปกรณ์ที่ประกอบจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ท างานเฉพาะ เช่น คอมพิวเตอร์ ทีวี อุปกรณ์แจ้งเตือน 
(Alarms) เป็นต้น 
ประเภทที่ 2: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศท่ีมีโปรแกรมการท างานทางกล เช่น อุปกรณ์เครื่องมือแบบพกพา 
เป็นต้น 
ประเภทที่ 3: อุปกรณ์ที่มีจุดเริ่มตน้ของการติดตั้ง เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า เซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นต้น 

ตารางที่ 4.5 พิกัดความทนต่อแรงดันอิมพัลส์ที่ก าหนดของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

6) ขนาดของสายท่ีใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 
  ขนาดของสายที่ใช้ในการติดตั้ง มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 
ดังนั้นจึงควรเลือกขนาดของสายให้เหมาะสม โดยขนาดของสายที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องเป็นไปตามที่
ผู้ผลิตแนะน า และขนาดพ้ืนที่หน้าตัดของสายที่ต่อจากอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จลงดินหรือสายดินของ
อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ควรมีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 16 ตารางมิลลิเมตร ส าหรับ SPD Class I 
และมีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 6 ตารางมิลลิเมตร ส าหรับ SPD Class II และ SPD Class III 
 
 7) ความยาวสายไฟในการติดตั้ง 
  เพ่ือให้การป้องกันแรงดันเกินของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สายตัวน าที่
ต่อกับอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ควรจะมีระยะความยาวของสายให้สั้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการ
ติดตั้ง เนื่องจากสายที่ยาวจะท าให้ประสิทธิภาพในการป้องกันของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ลดลง เมื่อ
พิจารณาแรงดันต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นดังนี้ 
       Ue  =  UP + UL1 + UL2 
  โดย   Ue คือ แรงดันตกคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการป้องกัน 

UP คือ ค่าระดับแรงดันป้องกันของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 
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   UL1 และ UL2 คือ แรงดันที่เกิดขึ้นในสายตัวน าที่ใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 
จะเห็นได้ว่าความยาวของสายตัวน าที่มากขึ้น แรงดันเกินที่เกิดจากความยาวสายก็จะสูงขึ้น 

ท าให้แรงดัน Ue ที่ตกคร่อมตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการป้องกันนั้นสูงขึ้นด้วย ซึ่งถ้าหากค่า Ue สูงกว่า
ค่าฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นแล้ว ก็จะท าให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายได้ 

 
รูปที่ 4.15 ค่าแรงดันที่เกดิขึ้นในสายตัวน าที่ใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 

 
หากไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ให้ระยะความยาวสายรวมไม่เกิน 0.50 เมตรได้ 

อาจใช้รูปแบบการต่อสายตัวน าให้กับอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ในลักษณะอีกรูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 
4.16 

 
รูปที่ 4.16 ตัวอย่างการต่อสายตัวน า SPD กรณีที่ความยาวสายรวมเกิน 0.50 เมตร 

 
8) ขนาดของฟิวส์ป้องกัน 

  ขนาดพิกัดกระแสของฟิวส์ที่เลือกใช้ในการติดตั้งเพ่ือป้องกันกระแสเกินที่เกิดจากความ 
ล้มเหลวของ SPD เช่น การลัดวงจร ซึ่งผู้ผลิตจะท าการทดสอบการตัดวงจรของฟิวส์โดยต้องท างาน 
สัมพันธ์กับค่าพิกัดกระแสระบายสูงสุด (Max. discharge current) ของ SPD ตามที่ผู้ผลิตระบุ โดย
สภาวะที่ SPD ท างานระบายกระแสเสิร์จสูงสุด ฟิวส์จะต้องไม่ตัดวงจร เพ่ือให้ SPD ท างานได้ปกต ิ
ส าหรับขนาดของฟิวส์ (Back-up fuse) ควรเลือกใช้ติดตั้งเป็นไปตามที่ผู้ผลิตแนะน า ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเองตามผู้ใช้งานได้ ซึ่งจะระบุไว้ในข้อมูลสเปคของ SPD เป็นค่า Max. back-up fuse 
มีขนาดดังนี้ เช่น 125 A gL/gG, 160 A gL/gG, 200 A gL/gG, 315 A gL/gG, 500 A gL/gG เป็น
ต้น 
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9) ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) สําหรับอาคารโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ต้องการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โดย

อาคารดังกล่าวมีความสูง 2 ชั้น มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) 

วิธีดําเนินการ 
ระบบไฟฟ้าของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ในโรงพยาบาลชุมชนโดยทั่วไป จะเป็นแบบ 3 เฟส 

4 สาย ระดับแรงดันใช้งาน 400/230 โวลต์ ระบบการต่อลงดินเป็นแบบ TN-C-S และเนื่องจาก
อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคารสาธารณะส าหรับให้บริการผู้ป่วย จึงควรเลือกระดับชั้นของระบบการ
ป้องกันฟ้าผ่า (LPS) ระดับ 1 เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้นให้พิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
เสิร์จ (SPD) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) ที่ตู้เมนไฟฟ้าของอาคาร (MDB) ให้ติดตั้ง SPD ชนิด Class I แบบ 3 Pole เนื่องจาก
ระบบการต่อลงดินที่ตู้เมนไฟฟ้าเป็นแบบ TN-C นิวทรัลกับกราวด์เชื่อมต่อกัน และเลือกพิกัดของ
อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD)  เบื้องต้นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- พิกัดกระแส Lightning impulse current: Iimp  (10/350 μs) /Pole = 100/3 = 33.33 
kA ให้เลือกอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) ที่มีขนาดพิกัดกระแส Iimp ≥ 33.33 kA ตามท้องตลาดที่มี
จ าหน่าย ดังนั้นเลือกใช้พิกัดกระแส Iimp (10/350 μs) = 35 kA/Pole 

- พิกัดกระแส Nominal discharge current: In (8/20 μs) ≥ 5 kA ซึ่งเป็นค่าความต้องการ
ขั้นต ่าที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน IEC 60364-5-53 ดังนั้นให้เลือกอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) ที่มีขนาด
พิกัดกระแส In ≥ 5 kA ตามท้องตลาดที่มีจ าหน่าย ดังนั้นเลือกใช้พิกัดกระแส In (8/20 μs) = 25 
kA/Pole  

- พิกัด Maximum continuous operating voltage; UC ≥ 253 Vac  ให้เลือกอุปกรณ์
ป้องกันเสิร์จ (SPD) ที่มีค่าพิกัด UC ≥ 253 Vac ตามท้องตลาดที่มีจ าหน่าย ดังนั้นเลือกใช้พิกัดแรงดัน 
UC = 255 Vac 

- เลือกอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) ที่มีค่าพิกัด  UT ≥ 334 V/5s ตามท้องตลาดที่มีจ าหน่าย 
ดังนั้นเลือกใช้พิกัดแรงดัน UT = 440 V/5s 

- เลือกอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) ที่มีค่าพิกัด Voltage protection level; Up  ≤ 1.5 kV 
หรือตามพิกัดค่าความทนต่อแรงดันอิมพัลส์หรือค่าฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะป้องกัน  ดังนั้น
เลือกใช้พิกัดแรงดัน Up = ≤ 1.5 kV 

- เลือกอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) ที่มีค่าพิกัด Nominal voltage; UN เท่ากับค่า
แรงดันไฟฟ้าของระบบ คือ 230/400 Vac  

 
(2) ทีตู้่ไฟฟ้าย่อย (SDB) ให้ติดตั้ง SPD Class II แบบ 4 Pole เนื่องจากระบบการต่อลงดินที่

ตู้ไฟฟ้าย่อยเป็นแบบ TN-S นิวทรัลกับกราวด์แยกกัน และเลือกพิกัดของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD)  
เบื้องต้นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

-พิกัดกระแส Nominal discharge current: In (8/20 μs) ≥ 5 kA ซึ่งเป็นค่าความต้องการ
ขั้นต ่าที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน IEC 60364-5-53 ดังนั้นให้เลือกอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) ที่มีขนาด
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พิกัดกระแส In ≥ 5 kA ตามท้องตลาดที่มีจ าหน่าย ดังนั้นเลือกใช้พิกัดกระแส In (8/20 μs) = 12.5 
kA/Pole  

-พิกัด Maximum continuous operating voltage; UC ≥ 253 Vac  ให้เลือกอุปกรณ์
ป้องกันเสิร์จ (SPD) ที่มีค่าพิกัด UC ≥ 253 Vac ตามท้องตลาดที่มีจ าหน่าย ดังนั้นเลือกใช้พิกัดแรงดัน 
UC = 255 Vac 

-เลือกอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) ที่มีค่าพิกัด  UT (L-N) ≥ 334 V/5s ตามท้องตลาดที่มี
จ าหน่าย ดังนั้นเลือกใช้พิกัดแรงดัน UT = 335 V/5s 

-เลือกอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) ที่มีค่าพิกัด Voltage protection level; Up  ≤ 1.5 kV 
ตามท้องตลาดที่มีจ าหน่าย 

- เลือกอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) ที่มีค่าพิกัด Nominal voltage; UN เท่ากับค่า
แรงดันไฟฟ้าของระบบ คือ 230/400 Vac 

ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) ส าหรับอาคารโรงพยาบาล ดังแสดงในรูปที่ 
4.17 

 
รูปที่ 4.17 แสดงการติดตั้ง SPD ส าหรับอาคารโรงพยาบาล 
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4.3 การตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า 
ระบบป้องกันฟ้าผ่า จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบภายหลังจากติดตั้ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระบบมี

ความถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงตามสัญญาการติดตั้งและมาตรฐานที่อ้างอิง อีกทั้งยังต้องมีการตรวจสอบ
บ ารุงรักษาระบบเป็นประจ าทุกๆ ปี ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบยังคงสามารถใช้
งานได้ถูกต้อง สมบูรณ์ตามมาตรฐานได้อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
 

1) ขั้นตอนการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า 
ด าเนินการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามขั้นตอนดังนี้ 

 1.1) การตรวจสอบในช่วงระหว่างการติดตั้งระบบและก่อนการใช้งาน โดยเฉพาะระหว่างการ
ติดตั้ง องค์ประกอบที่ปิดซ่อนภายในสิ่งปลูกสร้างและไม่สามารถเข้าถึงได้ในภายหลังการตรวจรับงาน
ที่ได้มกีารติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าครั้งแรก มีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นการยืนยันความปลอดภัย
อีกขั้นหนึ่งของระบบว่าหลังการติดตั้งแล้วจะเกิดความปลอดภัยจริงหรือไม่ อีกทั้งข้อมูลจากการ
ตรวจสอบนี้จะใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับการตรวจสอบและบ ารุงรักษาในครั้งต่อไปด้าย สรุปขั้นตอน
การด าเนินการมีดังนี้ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งระบบรากสายดินว่าเป็นไปตามแบบแปลนและ
ข้อก าหนดหรือไม่ 

- ตรวจสอบทางกายภาพ จุดเชื่อมต่อประสานต่างๆ รวมถึงจุดเชื่อมต่อสายตัวน ากับแท่งหลักดิน 
- ตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
-บันทึกผลการตรวจสอบ พร้อมถ่ายภาพเก็บไว้เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงในรอบการตรวจสอบครั้ง

ต่อไป 
1.2) การตรวจสอบเพ่ือการบ ารุงรักษาส าหรับอาคารที่มีระบบติดตั้งอยู่แล้ว จะต้อง

ด าเนินการดังนี้ 
1.2.1) ก าหนดคาบเวลาในการตรวจสอบ ซึ่งตามมาตรฐานได้ก าหนดคาบเวลาในการ

ตรวจสอบไว้ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
ระดับ 

การป้องกัน 
การตรวจพินิจ 

Visual Inspection 
การตรวจทั้งหมด 

Complete Inspection 
การตรวจทั้งหมด 
ของอาคารวิกฤต* 

I และ II 1 2 1 
III และ IV 2 4 1 

หมายเหตุ: 
1. กรณีที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด ควรมีการตรวจพินิจทุก 6 เดือน และการตรวจสอบทาง
ไฟฟ้าควรท าทุก 1 ปี 
2. คาบเวลาในการทดสอบค่าความต้านทานดิน สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายใน
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่าง 
3. *อาคารวิกฤต หมายถึง อาคารที่มีอุปกรณ์และทรัพยส์ินท่ีมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อความเสยีหายที่เกิด
จากจากฟ้าผ่า เช่น อาคารส านักงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
4. ระดับการป้องกัน หมายถึง ระดับการป้องกันของระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานฯ 

ตารางที่ 4.7 คาบเวลาสูงสุดในการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า 
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1.2.2) การตรวจพินิจ ให้ด าเนินการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 
  - ส่วนประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่าทั้งหมด ต้องอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไมมี่ช ารุดหรือสูญหาย 
  - จุดเชื่อมต่อของระบบป้องกันฟ้าผ่าทั้งหมด ต้องไม่มีการหลุดหลวมหรือขาดช ารุด 
  - ส่วนประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่าทั้งหมด ต้องอยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีการ
เสื่อมสภาพเนื่องจากการกัดกร่อน โดยเฉพาะที่อยู่ระดับดิน 

- การต่อลงดินที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด ต้องอยู่ในสภาพเดิม 
 - ตัวน าและองค์ประกอบอ่ืนที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด ต้องยังคงสภาพเดิม มีการจับยึดอย่าง
แน่นหนากับพ้ืนผิวที่ติดตั้ง และองค์ประกอบที่จัดไว้ป้องกันทางกลไม่ให้เสียหายและอยู่ในต าแหน่งที่
ถูกต้อง 
  - ไม่มีการต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อสิ่งปลูกสร้างที่ป้องกัน ซึ่งอาจจะต้องมีการติดตั้ง
ระบบป้องกันเพ่ิมเติม 
  - ไม่มีร่องรอยความเสียหายแก่ระบบป้องกันฟ้าผ่า แก่อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จหรือความ
ล้มเหลวใดๆของฟิวส์ที่ป้องกันอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 
  - ตัวน าประสานให้ศักย์เท่ากันท่ีถูกต้องได้ติดตั้งส าหรับระบบสาธารณูปโภคใหม่หรือเพ่ิมเติม
ใดๆ ภายในสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่การตรวจสอบครั้งสุดท้าย และได้ท าการทดสอบความต่อเนื่องส าหรับ
การติดตั้งใหม่เหล่านี้ 
  - ตัวน าประสานและการต่อภายในสิ่งปลูกสร้างยังอยู่และคงสภาพเดิม 
  - ตัวน าประสาน จุดต่อ อุปกรณ์ก าบัง เส้นทางเดินเคเบิลและอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จมีการ
ตรวจสอบและทดสอบ 

1.2.3) การตรวจสอบทั้งหมด ให้ด าเนินการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 
- ท าการตรวจพินิจจุดเชื่อมต่อทั้งหมดหรือการวัดความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของส่วนประกอบ

ต่างๆ ของระบบป้องกันฟ้าผ่า 
 - ท าการตรวจวัดค่าความต้านทานการต่อลงดินของระบบรากสายดินทุกจุดติดตั้ง โดยควรมี
ค่าไม่เกิน 10 โอห์ม หากค่าความต้านทานการต่อลงดินมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ควรมีการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติม เพ่ือหาสาเหตุและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

- ถ้าระบบรากสายดินไม่เป็นไปตามข้อก าหนด หรือตรวจสอบไม่ได้ว่าเป็นไปตามข้อก าหนด
เพราะขาดข้อมูล ระบบรากสายดินควรได้รับการปรับปรุงโดยการติดตั้งรากสายดินพิเศษเพ่ิมเติมหรือ
ติดตั้งระบบรากสายดินใหม่ 
 

2) เครื่องมือและวิธีการวัดค่าทางไฟฟ้า (Electrical Testing) 
 เป็นการใช้เครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้า และน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน หากผลการวัดไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ให้ท าการปรับปรุงแก้ไข โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 (2.1) การวัดค่าความต้านทานระหว่างหลักดินกับดิน 

การวัดค่าความต้านทานของหลักดินมีหลายวิธี ซึ่งวิธีการใช้งานก็จะแตกต่างกันตามผู้ผลิต 
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เครื่องวัด โดยอ้างอิงถึงวิธีการวัดตาม IEEE std 81, IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, 
Ground Impedance, and Earth Surface Potential of a Ground System. วิธีที่ใช้กันทั่วไปคือ 
วิธีวัดแบบ 3 จุด (The Three-point or Fall of Potential) ดังรูปที่ 4.18 โดยการปักแท่งที่ใช้
ทดสอบจากเครื่องมือวัดให้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับแท่งหลักดินที่จะทดสอบ  ซึ่งกระแสจะไหลผ่าน
จากแท่ง C1 ผ่านลงดินไปยังจุดที่แท่งหลักดินปักอยู่ และจะมีแท่ง P2 ปักอยู่ระหว่างสองแท่งนี้ ซึ่ง
โดยทั่วไป การปักแท่ง P2 จะปักห่างจากแท่งหลักดิน ประมาณ 62% ของระยะจาก C1 ถึง C2 
ส าหรับระยะต่างๆ ที่แนะน า ส าหรับการวัดค่าความต้านทานของหลักดินแบบ 3 จุด ดังตารางที่ 4.8 
วิธีการวัดแบบ 3 จุด จะต้องมีการปลดระบบการต่อลงดินออกจากระบบไฟฟ้าด้วย 

 
รูปที่ 4.18 การวัดความต้านทานของหลักดินแบบ 3 จุด 

 
ความลึกของแท่งหลักดิน 

(เมตร) 
ระยะจากหลักดินถึงแทง่ P2 

(เมตร) 
ระยะจากหลักดินถึงแทง่ C2 

(เมตร) 
2 15 25 
3 20 30 
6 25 40 
10 30 50 

ตารางที่ 4.8 ระยะที่แนะน า ส าหรับการวัดค่าความต้านทานหลักดินแบบ 3 จุด 
 
ส าหรับเครื่องวัดปัจจุบัน สามารถท าการวัดค่าความต้านทานของหลักดินกับดินด้วยวิธีที่ 

หลากหลาย มีขั้นตอนการทดสอบแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตเครื่องวัดนั้น เช่น วิธี Selective ที่ใช้
หลักการแรงดันตกของศักย์เช่นเดียวกับวิธีวัดแบบ 3 จุด แต่มีการใช้แคลมป์ช่วยในการวัดค่ากระแส 
ที่ไหลผ่านหลักดินที่ทดสอบ ข้อดีของวิธีการนี้คือ ไม่ต้องปลดระบบการต่อลงดินจากระบบไฟฟ้า 
ปกต ิท าให้ลดขั้นตอนในการทดสอบ ดังรูปที่ 4.19 
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รูปที่ 4.19 การวัดความต้านทานดินแบบ Selective 

 
อีกวิธีการหนึ่งคือ วิธี Stakeless โดยไม่ต้องมีการปักแท่งทดสอบ แต่จะใช้แคลมป์ จ านวน 2 

แคลมป์ ในการทดสอบ ซึ่งสะดวกในการทดสอบและไม่จ าเป็นต้องปลดระบบการต่อลงดินออกจาก
ระบบไฟฟ้าปกต ิดังรูปที ่4.20 

 
รูปที่ 4.20 การวัดความต้านทานดินแบบ Stakeless 
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3) การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) ขณะติดตั้งใช้งาน 
- ตรวจสอบที่ตัวแสดงสถานะ (Indicator) สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตาที่ตัวอุปกรณ์

ประเภท Spark Gap และ MOV มีตัวแสดงสถานะแถบสี ถ้าเป็นสีแดง แสดงว่าได้เกิดความเสียหาย
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนใหม่ ถ้าสีเขียวแสดงว่าปกติ 

- อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จประเภท MOV สามารถวัดค่ากระแสรั่วไหล (Leakage Current) ว่า
เพ่ิมข้ึนจากเดิมหรือไม่ และมากกว่าสเปคหรือไม่ ถ้ามากขึ้น แสดงว่ามีการเสื่อมสภาพแล้วโดยใช้ แค
ลมมิเตอร์ชนิดไมโครแอมป์ 

- อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จประเภท MOV สามารถวัดอุณหภูมิโดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดอิน
ฟาเรด (IR) โดยอุณหภูมทิี่ตัวอุปกรณ์ไม่ควรเกิน 70 องศาเซลเซียส 
  

 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล 
 จากข้อมูลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าที่มีติดตั้งในโรงพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่เขตสุขภาพ
ที่ 6 โดยการตรวจสอบทางกายภาพและใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมตรวจวัด พบประเด็นปัญหาที่ส าคัญ
อยู่ 3 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ 

1) การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น ชนิดวัสดุและ
ขนาดของส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่าไม่เป็นมาตรฐาน เป็นต้น 

2) การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ยังไม่ครบถ้วนในทุกอาคารที่มีความส าคัญ เช่น อาคาร
ผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน เป็นต้นโดยเฉพาะระบบป้องกันฟ้าผ่าภายในหรือระบบป้องกันเสิร์จ 
 3) ขาดการตรวจสอบและดูแลบ ารุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่าเป็นประจ าสม่ าเสมอ จึงท าให้
ระบบช ารุดและไม่พร้อมใช้งาน  

ดังนั้นข้าพเจ้าได้ก าหนดแนวทางการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคารโรงพยาบาลชุมชน 
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 6 ขึ้นมา โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (ว.ส.ท.) เพ่ือให้โรงพยาบาลน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาด าเนินการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าในโรงพยาบาลตนเองต่อไป  

 
5.2 ความยุ่งยากในการด าเนินการ / ปัญหา / อุปสรรค 

1. ผู้ตรวจสอบต้องเข้าใจมาตรฐานทางวิศวกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกัน
ฟ้าผ่า เป็นอย่างดี 

2. โรงพยาบาลไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ครอบคลุมเพียงพอ 
ท าให้การตรวจสอบเป็นได้ด้วยความยุ่งยาก 

3. อาคารโรงพยาบาลมีหลากหลายรูปแบบ ท าให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอ
แนวทางการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ครอบคลุมทุกอาคาร เป็นได้ด้วยความยุ่งยาก 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าของอาคาร ควรด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างอาคาร เนื่องจากการด าเนินการปรับปรุงภายหลังการก่อสร้าง
อาคารแล้วเสร็จ จะมีความยุ่งยาก 
 2. โรงพยาบาลควรมีการตรวจสอบและดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบป้องกันฟ้าผ่าเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือในประสิทธิภาพของระบบป้องกันฟ้าผ่าที่
ติดตั้งไว้ 
 3. โรงพยาบาลควรมีการจัดท าฐานข้อมูลระบบป้องกันฟ้าผ่าของโรงพยาบาลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบบ ารุงรักษา 
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ภาคผนวก 
 

ตัวอย่างแบบบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าส าหรับอาคารโรงพยาบาล 
 

บันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าเบื้องต้น 
โรงพยาบาล................................................จังหวัด....................................  
อาคาร............................................วันที่ตรวจสอบ..................................... 

 
1. ระบบป้องกันฟ้าผ่าส าหรับอาคาร  มี  ไม่มี 
2. แท่งตัวน าล่อฟ้า 

2.1 วิธีการออกแบบแท่งตัวน าล่อฟ้า 
  มุมป้องกัน     ทรงกลมกลิ้ง 
  ตาข่าย     อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
 

2.2 วัสดุของแท่งตัวน าล่อฟ้า 
  ทองแดง     อลูมีเนียม 
  แหล็กกล้าไร้สนิม    อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
 

2.3 ขนาดของแท่งตัวน าล่อฟ้า 
  5/8 นิ้ว ยาว................เมตร   3/4 นิ้ว ยาว................เมตร 
  1 นิ้ว ยาว................เมตร   อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
 

3. สายตัวน าล่อฟ้า 
3.1 วัสดุของสายตัวน าล่อฟ้า 
  ทองแดง     อลูมีเนียม 
  เหล็กกล้าไร้สนิม    อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
 

3.2 รูปแบบและขนาดของแท่งตัวน าล่อฟ้า 
  ตีเกลียว ขนาด................ตร.มม.  ทรงกลม ขนาด................ตร.มม. 
  เทปแบน ขนาด................ตร.มม.  อ่ืนๆ ระบุ..................................... 

 
3.3 สภาพของสายตัวน าล่อฟ้า 
  สภาพดี     มีการกัดกร่อน 
  อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
 

3.4 ลักษณะการเชื่อมต่อสายตัวน าล่อฟ้า 
  เชื่อมด้วยความร้อน    แคล้มป์ต่อสาย 
  อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
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4. สายตัวน าลงดิน 
4.1 วัสดุของสายตัวน าลงดิน 
  ทองแดง     อลูมีเนียม 
  เหล็กกล้าไร้สนิม    อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
 

4.2 รูปแบบและขนาดของแท่งตัวน าลงดิน 
  ตีเกลียว ขนาด................ตร.มม.  ทรงกลม ขนาด................ตร.มม. 
  เทปแบน ขนาด................ตร.มม.  อ่ืนๆ ระบุ..................................... 

 

4.3 ลักษณะการติดตั้งสายตัวน าลงดิน 
  เกาะผนังโดยมีอุปกรณ์ยึด   ติดตั้งในท่อร้อยสายโลหะ 
  ติดตั้งในท่อร้อยสายโลหะ   อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
 

4.4 สภาพของสายตัวน าลงดิน 
  สภาพดี     มีการกัดกร่อน 
  อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
 

4.5 ลักษณะการเชื่อมต่อสายตัวน าลงดินกับแท่งหลักดิน 
  เชื่อมด้วยความร้อน    แคล้มป์ต่อสาย 
  อ่ืนๆ ระบุ..................................... 

 
5. แท่งหลักดิน 

5.1 วัสดุของแท่งหลักดิน 
  เหล็กหุ้มทองแดง    ทองแดง 
  เหล็กชุบกัลวาไนท์    เหล็กกล้าไร้สนิม 
  อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
 

5.2 ขนาดของแท่งหลักดิน 
  5/8 นิ้ว ยาว................เมตร   3/4 นิ้ว ยาว................เมตร 
  1/2 นิ้ว ยาว................เมตร   อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
 

5.3 สภาพของแท่งหลักดิน 
  สภาพดี     มีการกัดกร่อน 
  อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
 

5.4 จ านวนของแท่งหลักดิน 
  จ านวน 1 หลัก    จ านวน................หลัก (> 1 หลัก) 
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5.5 ลักษณะการเชื่อมต่อระหว่างแท่งหลักดิน 
  เชื่อมด้วยความร้อน    แคล้มป์ต่อสาย 
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6. การวัดค่าความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของตัวน าลงดิน ระหว่างแท่งตัวน าล่อฟ้ากับจุดต่อแท่งหลักดิน ซึ่ง
ต้องมีค่าไม่เกิน 0.2 โอห์ม 
 6.1 จุดต่อแท่งหลักดินกับแท่งตัวน าล่อฟ้า จุดที่ 1 ....................................โอห์ม 

6.2 จุดต่อแท่งหลักดินกับแท่งตัวน าล่อฟ้า จุดที่ 2 ....................................โอห์ม 
6.3 จุดต่อแท่งหลักดินกับแท่งตัวน าล่อฟ้า จุดที่ 3 ....................................โอห์ม 
6.4 จุดต่อแท่งหลักดินกับแท่งตัวน าล่อฟ้า จุดที่ 4 ....................................โอห์ม 

หมายเหตุ: หากจุดต่อแท่งหลักดินกับแท่งตัวน าล่อฟ้า มีมากกว่า 4 จุด ให้ระบุในรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
7. การวัดค่าความต้านทานการต่อลงดินของระบบรากสายดิน ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 10 โอห์ม 
 7.1 ค่าความต้านทานการต่อลงดินของแท่งหลักดิน จุดที่ 1.............................โอห์ม 
 7.2 ค่าความต้านทานการต่อลงดินของแท่งหลักดิน จุดที่ 2.............................โอห์ม 
 7.3 ค่าความต้านทานการต่อลงดินของแท่งหลักดิน จุดที่ 3.............................โอห์ม 
 7.4 ค่าความต้านทานการต่อลงดินของแท่งหลักดิน จุดที่ 4.............................โอห์ม 
หมายเหตุ: หากจุดต่อแท่งหลักดิน มีมากกว่า 4 จุด ให้ระบุในรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 
8. การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) 
 8.1 สัญญาณบ่งชี้สถานการณ์ท างานของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 

 เขียว (สามารถใช้งานได้)   แดง (ต้องเปลี่ยน) 
 อ่ืนๆ (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ) ระบุ..................................... 
 

 8.2 การวัดค่ากระแสไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 1 มิลลิแอมป์ โดย
ให้พิจารณาคุณสมบัติของของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ตามข้อก าหนดของผู้ผลิตด้วย  
       - จุดที่ 1 แผงเมนไฟฟ้า (MDB)   มีค่า...................มิลลิแอมป์ 
       - จุดที่ 2 แผงไฟฟ้าย่อย (SDB) ที่...........  มีค่า...................มิลลิแอมป์ 

      - จุดที่ 3 แผงไฟฟ้าย่อย (SDB) ที่...........  มีค่า...................มิลลิแอมป์ 
       - จุดที่ 4 แผงไฟฟ้าย่อย (SDB) ที่...........  มีค่า...................มิลลิแอมป์ 

      - จุดที่ 5 แผงไฟฟ้าย่อย (SDB) ที่...........  มีค่า...................มิลลิแอมป์ 
     - จุดที่ 6 แผงควบคุมระบบ.................................. มีค่า...................มิลลิแอมป์ 
     - จุดที่ 7 แผงควบคุมระบบ.................................. มีค่า...................มิลลิแอมป์ 
     - จุดที่ 8 แผงควบคุมระบบ.................................. มีค่า...................มิลลิแอมป์ 

หมายเหตุ: หากมีจ านวนจุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จมากกว่า 8 จุด ให้ระบุในรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

 


