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บทที่ 1 
บทนำ 

 

1.1 ความเปนมา 
ปจจุบันโรงพยาบาลหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เกิดสภาวะมีฟาผา และมีแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ 

(SURGE) เขารบกวนและทำใหอุปกรณไฟฟา และอุปกรณการแพทย ชำรุดเสียหาย จากสาเหตุดังตอไปนี้ 
(1)  โรงพยาบาลหนองสงู ไมมีระบบปองกันฟาผาที่ครอบคลุม ในสวนของอาคารรักษาพยาบาล 
(2) การปองกันบริภัณฑประธานไฟฟา อาทิเชน ตูบริภัณฑประธาน (MDB) สายระบบ 

จำหนายไฟฟา ไมมีอุปกรณปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE)   และไมสามารถรองรับภัยพิบัติจากฟาผา 
และแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) ในปจจุบันของโรงพยาบาลได  

เพื่อการแกปญหาดังกลาว ทางโรงพยาบาลจึงไดขอสนับสนุนบุคลากร จากศูนยฺสนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 10 เขามาดำเนินการสำรวจเพื่อในการออกแบบงานปรับปรุงระบบปองกันฟาผา และการปองกัน
แรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) ของโรงพยาบาลหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร กระทรวงสาธารณสุข   
และตรวจสอบระบบปองกันฟาผาในสวนอื่นๆที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาล ผูจัดทำจึงไดเขาทำการสำรวจสถานที่ 
เพ่ือทำการออกแบบงานปรับปรุงระบบปองกันฟาผา และการปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) เพ่ือให
สามารถรองรบัความเสี่ยงจากการเกิดฟาผาภายในโรงพยาบาล และเพือ่ใหการตดิตั้งระบบปองกันฟาผาถูกตอง
ตามมาตรฐาน และขอกำหนดของระบบปองกันฟาผา 
 

1.2 วัตถุประสงค 
(1) เพื ่อปรับปรุงระบบปองกันฟาผา และการปองกันแรงดันไฟฟาสูงช ั ่วขณะ (SURGE) ของ

โรงพยาบาลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากระบบปองกันเดิมไมสามารถรองรับภัยพิบัติ
จากเหตุดังกลาวได 

(2) จัดทำแบบงานปรบัปรุงระบบปองกันฟาผา และการปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) เพื่อ
ใชในการกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปจจุบัน 

(3) เพ่ือรองรับการใหบริการประชาชน ดานการรักษาพยาบาลที่เพ่ิมขึ้น  
(4) เพ่ือความปลอดภัย และเสถียรภาพทางดานไฟฟา ของโรงพยาบาล ที่ดีขึ้น 
(5) เพื่อลด และชะลอการชำรุดเสียหายของอุปกรณไฟฟา และอุปกรณการแพทยของโรงพยาบาล

หนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
     

1.3 ขอบเขต 
(1) สำรวจ และตรวจสอบระบบปองกันฟาผาการปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) ที่ติดตั้ง

ภายในโรงพยาบาลหนองสูง 
(2) จัดทำแบบรูปรายการ ระบบปองกันฟาผา และการปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) 

สำหรับอาคารอาคารผูปวยนอก 
(3) จัดทำรายละเอียดขอกำหนดตางๆ ของระบบปองกันฟาผา และการปองกันแรงดันไฟฟาสูง

ชั่วขณะ (SURGE) สำหรับอาคารอาคารผูปวยนอก 
 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
(1) โรงพยาบาลหนองสูงมีระบบปองกันฟาผาการปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) ที่สามารถ

รองรับความเสี่ยงจากการเกิดฟาผาโดยตรงและทางออม 
(2) โรงพยาบาลหนองสูงมกีารตดิตั้งระบบปองกันฟาผาถูกตองตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหง 

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท.) 
(3) สามารถปองกันความเสียหายตอระบบไฟฟา และอุปกรณไฟฟาภายในโรงพยาบาลหนองสูง 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดำเนินการ 

 

ในการตรวจสอบ และออกแบบระบบปองกันฟาผาและการปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) 
จำเปนตองรูทฤษฏีและหลักการที่เก่ียวของเบื้องตน ไดแก การเกิดฟาผา และระบบปองกันฟาผาสำหรับสิ่งปลูก
สราง เพ่ือนำทฤษฏีไปใชในการประกอบการตัดสินใจ การตรวจสอบ และออกแบบระบบปองกันฟาผาและการ
ปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ 

 

2.1 การเกิดฟาผา 
ฟาผาเปนปรากฎการณทางธรรมชาติซึ่งเปนการดิสชารจกระแสสูง ตามเสนทางฟาผาในชวงเวลาส้ันๆ 

โดยเกิดขึ้นได 4 ลักษณะ คอื 
(1) การเกิดดิสชารจในกอนเมฆ (Intra cloud) 
(2) การเกิดดิสชารจระหวางกอนเมฆกับพื้นดิน (Cloud to ground) 
(3) การเกิดดิสชารจระหวางกอนเมฆที่แรงดันไฟฟาตางกัน (Cloud to cloud) 
(4) การเกิดดิสชารจระหวางกอนเมฆกับอากาศ (Cloud to air) 
 

2.2 อันตรายจากฟาผา 
อันตรายที่เกิดจากฟาผาเราสามารถจำแนกไดเปน 4 แบบ ดังนี้ 
(1) ฟาผาโดยตรง (Direct strikes) เมื่อคนถูกผาโดยตรง รางกายของคนจะเปนเสนทางที่มีประจุหรือ

กระแสไฟฟาไหลผานลงสูพื้นดินและทำใหเกิดแรงดันไฟฟาตกครอมรางกายเปนเหตุใหเกิดการเผาไหม ของราง
กายได 

(2) ฟาผาดานขาง (Side flash) โดยธรรมชาติแลวฟาผาจะลงสิ่งที่สูงเดนกวาสิ่งอ่ืนทั้งนี้ เนื่องจากฟา 
ผาลงตนไมกระแสไฟฟาไหลลงมาตามตนไมลงสูดินนั้นทำใหตนไมมีศักยไฟฟาสูงเพียง พอที่จะทำใหเกิดการ
เบรกดาวนผานชองวางอากาศระหวางตนไมกับคน สวนใหญจะเปนที่บริเวณศีรษะซึ่งเปนลักษณะของฟาผา 
ดานขางไปสูคน 

(3) แรงดันไฟฟาชวงกาว (Step voltage) เม่ือกระแสไฟฟาไหลลงสูพ้ืนดิน แพรกระจายออกไป ในดิน
ซึ่งมีความตานทานจะทำใหเกิดความตางศักยระหวางจุดบนพ้ืนดิน โดยที่ระยะทางจากจุดสองจุดนั้นมีระยะหาง
เทากับชวงกาวของคนหรือสัตวจะเกิดความตางศักยระหวางเทาซายกับเทาขวาในขณะชวงกาว เปนสาเหต ุ
ที่ทำใหสัตวมีความรูสึกไวตอแรงดันไฟฟาชวงกาวมากกวามนุษยเนื่องจากสัตวมีชวงขากวาง ประกอบกับมี
ขนาดรางกายใหญโตกวามนุษยจึงทำใหมีความตานทานของรางกายต่ำ 

(4) แรงดันไฟฟาสัมผัส (Touch voltage) หมายถึง ความตางศักยระหวางโลหะตัวนำ หรือโครงสราง
ที่นำกระแสไหลผานลงไปสูดินที่คนหรือสัตวจะมีโอกาสสัมผัสถึงกับดินที่ยืนอยู 
 

2.3 ระบบปองกันฟาผาภายนอก 
2.3.1 การใชงานระบบปองกันฟาผาภายนอก 
ระบบปองกันฟาผาภายนอกดักรับวาบฟาผาโดยตรงลงสิ่งปลูกสราง รวมทั้งวาบฟาผาเขาสูดานขางสิ่ง

ปลูกสราง และนำกระแสฟาผาจากจุดฟาผาลงสูดิน ระบบปองกันฟาผาภายนอกยังมีหนาที ่กระจายลำ
กระแสไฟฟานี้ลงสูดินโดยไมเกิดความเสียหายทางกลและทางความรอน รวมทั้งไมทำใหเกิดประกายอันตรายที่
อาจจุดชนวนใหเกิดไฟไหม หรือระเบิด 

2.3.2 การเลอืกระบบปองกันฟาผาภายนอก 
โดยสวนใหญระบบปองกันฟาผาภายนอกอาจจะยึดติดกับสิ่งปลูกสรางที่จะปองกัน ระบบปองกัน

ภายนอกแบบแยกอิสระควรพิจารณาเลือกใชเมื่อผลของความรอนหรือระเบิด ณ จุดฟาผา หรือบนตัวนำที่มี
กระแสฟาผาอาจกอความเสียหายตอสิ่งปลกูสรางหรือสิ่งที่อยูภายใน ตัวอยางเชน สิ่งปลูกสรางซึ่งมีสิ่งปกคลุม 
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ที่ติดไฟได สิ่งปลูกสรางที่มีผนังท่ีติดไฟไดและบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมหรือการระเบิดระบบ 
ปองกันฟาผาภายนอกแยกอิสระ อาจจะพิจารณาเลือกใชเมื่อสิ่งที่อยู ภายในอาคารหรือสิ่งปลูกสราง ไมสามารถ
รับระดับการรบกวนของสนามแมเหล็กไฟฟาจากพัลสกระแสฟาผาที่ไหลผานตัวนำลงดิน ทำใหตองลดสนามแม
เหล็กไฟฟาโดยการใชระบบปองกันฟาผาภายนอกแยกอิสระ 

2.3.3 การใชองคประกอบโดยธรรมชาติ 
องคประกอบโดยธรรมชาติที่ทำจากวัสดุตัวนำซึ่งคงอยูภายในหรือบนสิ่งปลูกสรางตลอดเวลา และจะ

ไมมีการดดัแปลง (เชน เหล็กเสริมแรงที่ตอถึงกัน โครงโลหะของสิ่งปลูกสราง ฯลฯ) อาจใชเปน สวนของระบบ 
ปองกันฟาผาได การปองกันฟาผาภายนอก คือการปองกันความเสียหายอันเกิดจากฟาผาโดยตรงสูอาคารซึ่ง 
อาจเปนเหตุใหเกิดไฟไหมอาคารแตกราวอันเนื่องจากพลังงานความรอนจากฟาผาวิธีการ ปองกัน สามารถทำ
ไดโดยใชการตดิตั้งระบบปองกันฟาผา เชน เสาลอฟาเพ่ือใหฟาผาลงไปที่จุดท่ีตองการแลว กระจายกระแสฟา 
ผาลงดนิอยางปลอดภัยซึ่งยอมตองอาศัยการติดตั้งระบบรากสายดินท่ีดีดวยเชนกัน ซึ่งประกอบดวย 
 

2.4 ระบบตัวนำลอฟา 
ระบบตัวนำลอฟาสามารถประกอบดวยการรวมกัน ใดๆ ขององคประกอบดังตอไปนี้ 
(1)  แทงตัวนำ (รวมถึงเสาที่ตั้งอยางอิสระ) 
(2) สายตัวนำขึง 
(3) ตัวนำแบบตาขาย 
แทงตัวนำลอฟาแตละแทงควรตอถึงกันที่ระดับหลังคาเพื่อใหแนใจวากระแสจะมีการแบงไหล 

การจัดวางตำแหนงระบบตัวนำระบบลอฟา สวนประกอบของตัวนำระบบลอฟาที่ติดตั้งบนสิ่งปลูกสรางตองวาง
ในตำแหนงหัวมุม จุดท่ีเปดโลงและริมขอบ (โดยเฉพาะระดับบนของสวนปดหนาอาคาร) วิธีท่ียอมรับในการหา
ตำแหนงระบบตัวนำลอฟาไดแกวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังตอไปนี้ 

- วิธีมุมปองกัน 
วิธีมุมปองกัน เหมาะสมกับอาคารที่มีรูปรางงาย ๆ แตขึ้นกับขอจำกัดในเรื่องความสูงขอตัวนำลอฟา 

ตามท่ีกำหนดในตารางที่ 2.1 
- วิธีทรงกลมกลิ้ง 
วิธีทรงกลมกลิ้ง สามารถใชไดในทุกกรณี 
- วิธีตาขาย 
วิธีตาขาย เปนวิธีปองกนัที่เหมาะสำหรับปองกันพ้ืนผิวที่เปนระนาบ 
คามุมปองกัน รัศมขีองทรงกลมกลิ้ง และขนาดตาขาย สำหรับระบบปองกันฟาผาแตละชั้นแสดงไวใน 
 

 
รูปภาพท่ี 1 คามุมปองกัน รัศมีของทรงกลมกลิ้ง และขนาดตาขาย สำหรับระบบปองกันฟาผา 
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2.4.1 การจัดวางตำแหนงระบบตัวนำลอฟาเม่ือใชวิธีมุมปองกัน 
การวางตำแหนงระบบตัวนำลอฟาถือไดวาเพียงพอถาสิ่งปลูกสรางที่ปองกันทั้งหมดอยูในปริมาตรปอง

กันโดยระบบตัวนำลอฟา ในการหาปริมาตรปองกันจะตองพิจารณามิติทางกายภาพจริงของระบบตัวนำลอฟาที่
เปนโลหะเทานั้น 

- ปริมาตรปองกันของระบบแทงตัวนำลอฟาแนวดิง่ 
ปริมาตรปองกันของระบบแทงตัวนำลอฟาแนวดิ่งสมมติเปนรูปกรวยกลมตั้งตรง โดยจุดยอดอยูบน

แกนของตัวนำลอฟา และมีกึ่งมุมยอดเทากับ α ที่มีคาขึ้นอยูกับชั้นของระบบปองกันฟาผาและความสูงของ
ระบบตัวนำลอฟาดังแสดงในรูปภาพที่ 1 ตัวอยางของปริมาตรปองกนัแสดงไวในรูปภาพที่ 2 และ 3 
 

 
รูปภาพท่ี 2 ปริมาตรมุมุปองกันโดยแทงตัวนำลอฟาแนวดิ่ง 

 
 

 
รูปภาพที่ 3 ระยะมุมปองกันโดยแทงตัวนำลอฟาแนวดิ่ง 
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- ปริมาตรปองกันโดยระบบสายตัวนำลอฟา 
ปริมาตรปองกันโดยระบบสายตัวนำลอฟา กำหนดโดยผลรวมปริมาตรปองกันของแทงตัวนำลอฟา

เสมอืนที่มียอดอยูบนปลายแตละดานของสายตัวนำลอฟา ตวัอยางของปริมาตรปองกัน แสดงในรูปภาพที่ 4 

 
รูปภาพที่ 4 ปริมาตรปองกันโดยระบบสายตัวนำลอฟา 

 

- ปริมาตรปองกันโดยสายรวมกันเปนลวดตาขาย 
ปริมาตรปองกันโดยสายรวมกันเปนลวดตาขาย กำหนดโดยการรวมของปริมาตรที่หาโดยตัวนำเสน

เด่ียวหลายเสนที่ประกอบกันเปนตาขาย ตัวอยางปรมิาตรปองกันโดยสายรวมกันเปนลวดตาขายแสดงในรูปที่ 
5 และ 6 

 
รูปภาพที่ 5 ปริมาตรปองกันโดยสายรวมกันเปนลวดตาขายท่ีแยกอิสระจากสิ่งปลูกสรางตาม 

วิธมุีมปองกัน และวิธีทรงกลมกลิ้ง 
 

 

 
รูปภาพท่ี 6 ปริมาตรปองกันโดยสายรวมกันเปนลวดตาขายที่ไมแยกอิสระ ตามวิธีตาขาย 

และวธิีมุมปองกัน 
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2.4.2 การจัดวางตำแหนงระบบตัวนำลอฟาเมื่อใชวิธีทรงกลมกลิ้ง 
การวางตำแหนงระบบตัวนำลอฟาถือไดวาเพียงพอ ถาไมมีจุดใดจุดหนึ่งของสิ่งปลูกสรางที่จะปองกัน

มาสัมผสักับทรงกลมที่มีรัศมี r ซึ่งขึ้นอยูกับชั้นของระบบปองกันฟาผา (ดูรปูภาพที่ 1) โดยกลิ้ง ทรงกลมไป
โดยรอบและดานบนของสิ่งปลูกสรางทกุทิศทางที่เปนไปได ทรงกลมน้ีจะสัมผัสกับระบบ ตวันำลอฟาเทานั้น 
แสดงในรูปภาพที่ 7 

 

 
รูปภาพท่ี 7 การออกแบบระบบตัวนำลอฟาตามวิธีทรงกลมกลิ้ง 

 

สิ่งปลูกสรางที่สูงกวารัศมีของทรงกลมกลิ้ง ( r ) วาบฟาผาลงดานขางของสิ่งปลูกสรางอาจเกิดขึ้นทุก
จุดบนดานขาง อยางไรก็ดี ความนาจะเปนของวาบฟาผาลงดานขางมีนอย ไมตองนำมาคิดสำหรบัสิ่งปลูกสราง
ที่มีความสูงต่ำกวา 60 เมตร 
กรณีส่ิงปลูกสรางที่สูงกวา สวนใหญของวาบฟาผาทั้งหมดจะผาสวนบนสุด ขอบท่ียื่นออกไปในแนวระดับ และ
มุมของสิ่งปลูกสราง มีเพียงรอยละ 2-3 ของวาบฟาผาทั้งหมดจะผาที่ดานขางของสิ่งปลูกสราง 
2.4.3 การจัดวางตำแหนงระบบตัวนำลอฟาเมื่อใชวิธีตาขาย 

กรณีท่ีตองการปองกันพ้ืนผิวราบ แบบตาขายถือวาปองกันพื้นผิวไดท้ังหมด ขึ้นอยูกับสภาวะการณ
ตอไปนี้ทำไดทั้งหมด 

(1) ตัวนำลอฟามีการวางในตำแหนง 
- แนวขอบหลังคา 
- ที่ยื่นออกมาของหลังคา 
- แนวเสนสันหลังคา กรณีความชันของหลังคามากกวา 1/10 

(2) มิติของตาขายของโครงขายตัวนำลอฟาไมใหญกวาคาท่ีกำหนดในรูปภาพท่ี 1 
(3) โครงขายของระบบตัวนำลอฟาติดตั้งในลักษณะที่กระแสฟาผามีเสนทางโลหะที่เห็นไดชัดเจนอยาง

นอย 2 เสนทางไหลลงสูรากสายดินเสมอ 
(4) ไมมีสิ่งตดิตั้งโลหะยื่นออกไปนอกปริมาตรปองกันของระบบตัวนำลอฟา 
(5) ตัวนำลอฟาทั้งหลาย ใหเดินทางที่สั้นที่สุดและตรงที่สุดเทาที่จะทำได 

 

2.5 ระบบตัวนำลงดิน 
เพ่ือลดโอกาสการเกิดความเสียหายเนื่องจากกระแสฟาผาที่ไหลในระบบปองกันฟาผา ใหจัดตัวนำลง

ดินจากจุดฟาผาจนถึงดินในลักษณะดังนี้ 
(1) มีเสนทางกระแสหลายเสนทางขนานกัน 
(2) ทำใหความยาวของเสนทางกระแสสั้นที่สุด 
(3) มีการประสานใหศักยเทากันกับชิ้นสวนตัวนำของสิ่งปลูกสราง 
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2.5.1 การจัดวางตำแหนงตัวนำลงดินของระบบปองกันฟาผาภายนอกแยกอสิระ 
(1) ถาตัวนำลอฟาประกอบดวยแทงตัวนำหลายแทงบนเสาหลายตนแยกกัน (หรอืตนเดียว) ท่ีไมไดทำ

จากโลหะหรือเหล็กเสริมแรงไมไดตอถึงกัน ตองมีตัวนำลงดินอยางนอย 1 เสนสำหรับเสาแตละตน ในกรณีที่
เสาหลายตนนั้นทำดวยโลหะหรือเหล็กเสริมแรงตอถึงกันไมจำเปนตองเพิ่มตัวนำลงดินอีก 

(2) ถาตัวนำลอฟาประกอบดวยสายตัวนำขึงหลายเสน (หรือเสนเดียว) ตองมีตัวนำลงดินอยางนอย 1 
เสน ที่แตละโครงสรางรองรับ 

(3) ถาตัวนำลอฟาเปนโครงขายของตัวนำ ตองมีตัวนำลงดินอยางนอย 1 เสน ที ่แตละปลายของ
โครงสรางรองรับ 

2.5.2 การจัดวางตำแหนงตัวนำลงดินของระบบปองกันฟาผาไมแยกอิสระ 
ระบบปองกันฟาผาไมแยกอิสระแตละระบบตองมีจำนวนตัวนำลงดินไมนอยกวา 2 เสน และควรจะ

กระจายโดยรอบตามเสนรอบรูปสิ่งปลูกสรางที่จะปองกัน โดยขึ้นอยูกับขอจำกัดทางสถาปตยกรรมและทาง
ปฏิบัติอื่นๆ ตัวนำลงดินควรมีระยะหางเทาๆ กันตามเสนรอบรูป โดยทั่วไปคาระยะหางระหวางตัวนำลงดิน 
แสดงไวในตารางที่ 1 ตัวนำลงดินควรติดตั้งท่ีทุกมุมเปดโลงของสิ่งปลูกสราง ถาเปนไปได 
ตารางที่ 1 ระยะหางระหวางตัวนำลงดิน และระยะหางระหวางตัวนำวงแหวนตามช้ันของระบบปองกัน
ฟาผา 

 
 

2.5.3 การติดตั้ง 
ตัวนำลงดินตองติดตั้งใหมีความตอเนื่องโดยตรงกับตัวนำลอฟาใหมากที่สุดเทาที่ทำไดในทางปฏิบัติ 

ตัวนำลงดินตองติดตั้งใหเปนเสนตรงในแนวดิ่งเพื่อใหเปนเสนทางลงดินที่สั้นที่สุดและลงดินที่ตรงที่สุด ตอง
หลีกเลี่ยงการติดตั้งท่ีทำใหเกิดเปนวงรอบ ตัวนำลงดินตองไมติดต้ังในรางน้ำฝนหรือทอน้ำฝน ถึงแมวาตัวนำลง
ดินจะหุมดวยวัสดุฉนวนตัวนำลงดินของระบบปองกันฟาผาไมแยกอิสระจากสิ่งปลูกสรางที่จะปองกันอาจติดตั้ง
ตาม ขอกำหนดตอไปน้ี 

- ถาผนังทำดวยวัสดุไมติดไฟ ตัวนำลงดินอาจติดตั้งบนพ้ืนผิวหรอืภายในผนัง 
- ถาผนังทำดวยวัสดุที่พรอมติดไฟ ตัวนำลงดินอาจติดตั้งบนพื้นผิวของผนังถาอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน บน

ตัวนำลงดินเนื่องจากการไหลของกระแสฟาผาไมเปนอันตรายตอวัสดุของผนัง 
- ถาผนังทำดวยวัสดุที่พรอมติดไฟและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นของตัวนำลงดินเปนอันตราย ตองติดตั้งตัวนำลง

ดินใหหางจากผนังมากกวา 0.1 เมตร ตัวยึดตัวนำอาจสัมผัสกับผนังได 
ในกรณีที่ไมสามารถรักษาระยะหางระหวางตัวนำลงดินกับวัสดุที่ติดไฟได ตองใชตัวนำลงดินที่มี

พื้นท่ีหนาตัดไมนอยกวา 100 ตารางมิลลิเมตร 
 

2.6 องคประกอบของระบบปองกันฟาผา 
องคประกอบทุกชิ้นของระบบปองกันฟาผาตองทนตอผลของสนามแมเหล็กไฟฟาเนื่องจากกระแส

ฟาผาและความเครยีดที่คาดการณวาอาจเกิดขึ้นโดยไมเสียหาย 
องคประกอบของระบบปองกันฟาผาตองทำจากวัสดุในตารางที่ 2.3 หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเชิง

สมรรถนะเทียบเทาในทางกล ทางไฟฟา และทางเคมี (การกัดกรอน) 
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ตารางที่ 2 วัสดุที่ใชทำระบบปองกันฟาผา และสภาพการใชงาน 

วัสดุ 

สภาพการใชงาน การกัดกรอน 

ในอากาศท่ี
โลง 

ในดิน ในคอนกรีต 
ความ

ตานทาน 
เพิ่มขึ้นโดย 

อาจถูกทำลาย
จากการคาบ
เกี่ยวทาง
ไฟฟา 

ทองแดง 
- ตัน 
- ตีเกลียว 
 

- ตัน 
- ตีเกลียว 
- ที่เคลือบผิว 

- ตัน 
- ตีเกลียว 
- ที่เคลือบผิว 

ดีในหลาย 
สภาพแวดลอม 
 

- สารประกอบ 
กำมะถัน 
- อินทรียสาร 

- 

เหล็กอาบ
สังกะสีแบบ 
จุมรอน 

-ตัน 
-ตีเกลียว 
 

- ตัน 
 

- ตัน 
- ตีเกลียว 
 

ยอมรับไดใน 
อากาศ ใน 
คอนกรีต และ
ในดนิออน 

ที่มีคลอไรดสูง ทองแดง 

เหล็กกลาไร 
สนิม 

-ตัน 
-ตีเกลียว 

-ตัน 
-ตีเกลียว 

-ตัน 
-ตีเกลียว 

ดีในหลาย 
สภาพแวดลอม 

ที่มีคลอไรดสูง 
 

- 

อะลูมิเนยีม 
-ตัน 
-ตีเกลียว 

ไมเหมาะสม ไมเหมาะสม 

ดีใน
บรรยากาศท่ี 
มีกำมะถันและ 
คลอไรดความ 
เขมขนต่ำ 

สารละลาย 
ตางๆ 
 

ทองแดง 

ตะกั่ว 
-ตัน 
-ที่เคลือบผิว 

-ตัน 
-ที่เคลือบผิว 

ไมเหมาะสม 

ดีใน
บรรยากาศท่ี 
มีซัลเฟตความ 
เขมขนสูง 

ดินที่มีสภาพ 
เปนกรด 
 

-ทองแดง 
-เหล็กกลาไร 
สนิม 

หมายเหตุ 
1.ตารางนี้ใหคำแนะนำทั่วไปเทานัน้ ในสภาวะพิเศษตองมีการปองกันการกัดกรอนเพ่ิมเตมิ 
2.ตัวนำตีเกลยีวจะทนการกดักรอนไดนอยกวาตัวนำตัน ตัวนำตเีกลยีวจะกัดกรอนไดงายในตำแหนงท่ีเขาหรือออก 
ระหวางดินกับคอนกรีต นี้คือเหตผุลที่ไมแนะนำใหใชเหล็กอาบสังกะสีตเีกลียวในดนิ 
3. เหล็กอาบสังกะสีอาจกัดกรอนไดในดินเหนียวหรือดินชื้น 
4. เหล็กอาบสังกะสีในคอนกรีตไมควรยื่นเขาไปในดินเนื่องจากเหล็กจะกัดกรอนไดท่ีบรเิวณโผลพนคอนกรีต 
5. เหล็กอาบสังกะสีที่สัมผัสกับเหล็กเสริมแรงในคอนกรีต ในบางกรณีอาจทำใหเกิดความเสียหายตอคอนกรีตได 
6. การใชตะก่ัวในดินมักจะถูกหามหรือจำกัดการใชเนื่องจากปญหาสิ่งแวดลอม 

 
2.6.1 การจับยึด 
ตัวนำลอฟาและตัวนำลงดินตองมีการจับยึดอยางม่ันคง เพื่อไมใหแรงกระทำที่เกิดจากไฟฟาพลวัตหรือแรงทาง
กลอ่ืนที่อาจเกิดขึ้น เชน แรงจากการสั่น การเลื่อนของแผนหิมะ การขยายตัวทางความรอน เปนตน ทำให
ตัวนำขาด หลุด หรือ หลวม 
2.6.2 การตอ 
จำนวนการตอตลอดความยาวของตัวนำตองมนีอยที่สุด การตอตองทำใหแข็งแรงโดยใชการ 
แลนประสาน การเชื่อม การขันดวยแคลมป การบีบอัด การเชื่อมตะเข็บ การยึดดวยสกรู หรือ การสลัก 
เกลียว 
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2.6.3 รูปแบบและพื้นที่หนาตัด 
รูปแบบและพ้ืนท่ีหนาตัดข้ันต่ำของตัวนำลอฟา แทงตัวนำลงดิน แสดงในตาราง 3  
ตารางที่ 3 วัสดุ รูปแบบและพื้นท่ีหนาตัดขั้นต่ำของตัวนำลอฟา แทงตัวนำลอฟา และตัวนำลงดิน 

วัสดุ รูปแบบ พื้นที่หนาตัด 
ขั้นต่ำ  
(ตาราง 

มิลลิเมตร) 

หมายเหตุ 

ทองแดง เทปตัน 
แทงกลมตัน 7) 
ตีเกลียว 
แทงกลมตัน 3), 4) 

50 8) 
50 8) 
50 8) 
200 8) 

ความหนาขั้นต่ำ 2 มม. 
เสนผานศูนยกลาง 8 มม. 
เสนผานศูนยกลางข้ันต่ำของลวดแตละเสน 1.7 มม. 
เสนผานศูนยกลาง 16 มม. 

ทองแดงเคลือบดีบุก 1) เทปตัน 
แทงกลมตัน 7) 
ตีเกลียว 

50 8) 
50 8) 
50 8) 

ความหนาขั้นต่ำ 2 มม. 
เสนผานศูนยกลาง 8 มม. 
เสนผานศูนยกลางข้ันต่ำของลวดแตละเสน 1.7 มม. 

อะลูมิเนยีม เทปตัน 
แทงกลมตัน 
ตีเกลียว 

70 
50 8) 
50 8) 

ความหนาขั้นต่ำ 3 มม. 
เสนผานศูนยกลาง 8 มม. 
เสนผานศูนยกลางข้ันต่ำของลวดแตละเสน 1.7 มม. 

อะลูมิเนยีมเจือ เทปตัน 
แทงกลมตัน 
ตีเกลียว 
แทงกลมตัน 3) 

50 8) 
50 
50 8) 
200 8) 

ความหนาขั้นต่ำ 2.5 มม. 
เสนผานศูนยกลาง 8 มม. 
เสนผานศูนยกลางข้ันต่ำของลวดแตละเสน 1.7 มม. 
เสนผานศูนยกลาง 16 มม. 

เหล็กอาบสังกะส ี
แบบจุมรอน 2) 

 

เทปตัน 
แทงกลมตัน 9) 
ตีเกลียว 
แทงกลมตัน 3), 4), 

9) 

50 8) 
50 
50 8) 
200 8) 

ความหนาขั้นต่ำ 2.5 มม. 
เสนผานศูนยกลาง 8 มม. 
เสนผานศูนยกลางข้ันต่ำของลวดแตละเสน 1.7 มม. 
เสนผานศูนยกลาง 16 มม. 
 

เหล็กกลาไรสนมิ 5) เทปตัน 6) 
แทงกลมตัน 6) 
ตีเกลียว 
แทงกลมตัน 3), 4) 

50 8) 
50 
50 8) 
200 8) 

ความหนาขั้นต่ำ 2 มม. 
เสนผานศูนยกลาง 8 มม. 
เสนผานศูนยกลางข้ันต่ำของลวดแตละเสน 1.7 มม. 
เสนผานศูนยกลาง 16 มม. 

1) เคลือบโดยวิธีจุมรอนหรือเคลือบดวยวิธีทางไฟฟาที่มีความหนาขัน้ต่ำ 1 m 

2) ผิวที่เคลือบตองมีความเรียบ สม่ำเสมอ และไมมรีอยดางจากนำ้ยาประสาน ความหนาขั้นต่ำของการเคลือบ 50 m  
3) ใชสำหรับแทงตัวนำลอฟาเทานั้น กรณีการใชในที่มีความเครียดทางกล เชน แรงกระทำเนื่องจากลมไมวิกฤต อาจใชแทง
ตัวนำลอฟาที่มีเสนผานศูนยกลาง 10 มม.ความยาวสูงสดุของแทงตัวนำลอฟาไมเกิน 1 เมตร โดยมีการจับยึดเสริมได 
4) ใชเปนแทงนำสูดินเทานั้น 
5) โครเมียม ≥รอยละ 16 นิเกิล ≥รอยละ 8 และคารบอน≤ รอยละ 0.07 
6) กรณเีหล็กกลาไรสนมิที่ฝงในคอนกรีต และ/หรือ สัมผัสโดยตรงกับวัสดุตดิๆไฟ ควรเพ่ิมขนาดข้ันต่ำเปน 78 Sq.mm 
(เสนผานศูนยกลาง 10 mm.)สำหรับแทงกลมตัน และ 75 Sq.mm (ความหนาขั้นต่ำ 3 mm.)สำหรับเทปตัน 
7) การใชในที่ที่ไมตองการความเข็งแรงทางกลมาก ขนาด 50 ตารางมิลลเิมตร(เสนผานศูนยกลาง 8 มิลลเิมตร)อาจลด
เหลือ 28 Sq.mm  (เสนผานศูนยกลาง 6 mm)ในกรณีนี้ควรพิจารณาลดระยะหางระหวางจุดจับยึดดวย 
8) ถาพิจารณาผลทางความรอนและทางกลเปนเรื่องสำคัญ มติิเหลานี้เพิ่มเปน 60 Sq.mm สำหรับเทปตัน และ 78 
Sq.mm สำหรับแทงกลมตัน 
9) พื้นท่ีหนาตัดข้ันต่ำเปนตารางมลิลิเมตรที่หลีกเลี่ยงการหลอมเหลว คือ 16(ทองแดง),25(อะลูมิเนยีม),50(เหล็ก) และ 
50(เหล็กกลาไรสนมิ) โดยคดิจากพลังงานจำเพาะ 10,000 กิโลจูลตอโอหม 
10) ความหนา ความกวาง และเสนผานศูนยกลางยอมใหคลาดเคลือ่น ± รอยละ 10 
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2.6.4 ระบบรากสายดนิ 
มีวัตถุประสงคเพื่อกระจายกระแสฟาผาลงดิน โดยไมเกิดกระแสไฟฟาเกินจนเปนอันตราย ระบบราก

สายดินอาจมลีกัษณะหลายแบบตามความเหมาะสม คือ แบบวงแหวน แบบแนวด่ิง แบบรัศมีและแบบรากฐาน 
(ใชฐานของอาคารเปนหลักดิน) รากสายดินแบบแผน หรือแบบตะแกรงเปนทางเลือกหนึ่งของการวางระบบราก
สายดิน ซึ่งหัวขอสำคัญของระบบรากสายดิน คือ ตองมีความตานทานการตอลงดินต่ำที่สุด และมีความยาว
นอยสุดของตัวนารากสายดินจะขึ้นอยูกับระดับปองกันที่มีความตานทานจาเพาะของดินตางๆกัน 
2.6.5 ตัวนำลอฟา (Air Terminal) 

ตัวนำลอฟา (Air Terminal) ที่ใชในการพิจาณาออกแบบเปนชนิด ESE รัศมีปองกันของแทง ตัวนำ 
ESE. (Protection area, Rp) ซึ่งใชตัวนำลอฟาที่เรียกวาแทง ESE. โดยมีหลักการทำงาน คือ เมื่อมีลำประจุเร่ิม
จากกอนเมฆลงมาทำ ใหสนามไฟฟามีคาสงูเพ่ิมขึ้น แทง ESE.จะปลอยประจุออกมา และสรางลำประจุข้ึนมาได
อยาง รวดเร็ว ทำ ใหเกิดฟาผาลงท่ีแทง ESE.แทนการผาลงที่จุดอื่นๆ 

 
รูปภาพท่ี 8 ตัวอยางแทงตวันำESE. (Protection area, Rp) 

 

รัศมีปองกันของแทงตัวนำESE. (Protection area, Rp) จากขอมูลบริษทัผูผลิตระบุวารัศมี
ปองกันสามารถคำนวณไดดังสมการนี้ 

 

 
 

รัศมีปองกันของแทงตัวนำ ESE.(Protection area, Rp) จากขอมูลบริษทัผูผลิตระบุวารัศมีปองกัน 
สามารถคำนวณไดเมื่อ  

Rp (h)  คือ รศัมีปองกนัที่ความสูงระยะ h (เมตร) 
  H คือ ความสูงของแทงESE.เหนือพื้นที่ปองกัน (เมตร) 
  R คือ Striking Distance (เมตร) 

โดย  r = 20 เมตร สำหรับระบบปองกันฟาผาระดับที ่1 
   r = 30เมตร สำหรับระบบปองกันฟาผาระดับที่ 2 

r = 45 เมตรสำหรับระบบปองกันฟาผาระดับที่ 3 
   r = 60 เมตร สำหรับระบบปองกันฟาผาระดับที ่4 
 ∆ = ∆T x 106 (วินาที) คือ ระยะที่แทงลอฟาแบบ ESE.เร่ิมปลอยประจุกอน และเปนระยะปองกัน 
ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีมากกวาพ้ืนที่ปองกันดวยวิธีแบบด้ังเดิม 
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2.7 ระบบปองกันฟาผาภายใน 
ระบบปองกันฟาผาภายในนั้นไวสำหรับปองกันกระแสฟาผาที่ไหลผานเขามา ซึ่งโดยความจริงแลว

จุดประสงคของการปองกันฟาผาภายนอกอาคารนั้น เพ่ือปองกันความเสียหายทางกลกับอาคารหรือสิ่งปลูก
สรางจากฟาผา แตไมสามารถปองกันความเสียหายใหกับอุปกรณที่อยูภายในอาคารเน่ืองจากเสิรจได และ
อุปกรณปองกันตางๆ ในระบบเชน เซอรกิตเบรกเกอร รีเลยตางๆ ไมสามารถที่จะทำการปองกันไดเชนเดียวกัน 
ดังนั้นการปองกันการชำรุดของอุปกรณดังกลาวควรตองมีระบบปองกันฟาผาภายในอาคาร ซึ่งประกอบดวย 

(1) อุปกรณปองกันแรงดนัไฟฟาเกิน ( Surge Protection Device : SPD ) 
(2) มีการตอประสานศักยไฟฟาเทา กับ การกำบัง ( Shielding ) 
(3) มีการตอลงดิน ( Earthing ) 
จึงจะสามารถปองกันไมใหอุปกรณภายในอาคารชำรุดเนื่องจากแรงดันไฟฟาเกินได 

2.7.1 อุปกรณปองกันแรงดันไฟฟาเกิน (Surge Protection Device: SPD) 
อุปกรณปองกันเสิรจในอาคารมีไวเพ่ือลดหรือขจัดกระแสไฟฟาหรือแรงดันไฟฟาเกินชั่วครู ตาม

มาตรฐาน IEC และ IEEE มีการแบงประเภทของอุปกรณปองกันเสิรจตามลักษณะการทดสอบ โดยจำลองคลื่น
อิมพัลสในรูปกระแส และแรงดันแตกตางกันออกไป ดังเชน มาตรฐาน IEC 61312 - 1 -1995 [ 6 ] ได
กำหนดยานการปองกันแรงดันเกินไฟฟาจากฟาผา (Lightning Protection Zone : LPZ) ออกเปนสวนตาง ๆ 
ภายในอาคาร และในแตละยานการปองกันจะมีการตอประสานแตละยานการปองกัน (ตามภาพท่ี 2.1) เพื่อ
การลดทอนของสนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic field) และทำใหศักยไฟฟาในแตละยานการปองกัน
เทากันซึ่งการกำหนดยานการปองกันตาง ๆ จะเปนประโยชนตอการออกแบบ และการเลือกใชอุปกรณปองกัน
เสิรจใหเหมาะสมกับขนาดของเสิรจที่ผานเขามา การแบงโซนดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

LPZ 0A คือ โซนที่มีโอกาสที่จะถูกฟาผาโดยตรงดังนั้นจึงรับกระแสฟาผาและคล่ืนแมเหล็กไฟฟาเต็มที่ 
LPZ 0B คือ โซนท่ีไมมีโอกาสรับฟาผาโดยตรง แตยังไดรับผลของคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยยังไมมี 

การลดทอนจากผลของแมเหล็กไฟฟาดังกลาว 
LPZ1 คือ โซนที่มีการสวิตชิ่งของอุปกรณภายใน หรือจากการรับกระแสเสิรจของการเหนี่ยวนำ 

จากฟาผาเขามาตามสายตัวนำไฟฟา และสายสัญญาณตาง ๆ และจากสนามแมเหล็กไฟฟาเนื่องจากกระแส
ฟาผาที่เขามาเหนี่ยวนำวงรอบที่อยูในอาคาร เชน วงรอบระหวางระบบไฟฟาและระบบสื่อสารซึ่งสามารถ
ลดทอนสนามแมเหล็กดังกลาว ไดดวยวิธีการตอประสาน (Bonding) และการกำบัง(Shielding) ภายในอาคาร 

LPZ2 คือ โซนที่มีการลดกระแสและสนามแมเหล็กไฟฟามากกวาโซนดังกลาวขางตน 

 
รูปภาพที่ 9 การแบงโซนการปองกันแรงดันเกินจากฟาผา 
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โดยอุปกรณปองกันเสิรจจะแบงเปน 2 ประเภท ตามลักษณะการใชงาน คือ อุปกรณปองกันเสิรจ
ทางดาน Power และดาน Communication และแบงตามยานการตดิตั้งใชงานไดเปน 2 ชนิด คือ 

(1) Lightning Current Arrester คุณสมบัติมีความสามารถ Discharge กระแสฟาผาบางสวนท่ีมี
ขนาดพลังงานมากโดยที่ตัวมันเองหรืออุปกรณปองกันเสิรจตัวอ่ืน ๆ ไมไดรับความเสียหาย ตำแหนงติดตั้งอยู

ระหวางยาน LPZ OB กับ LPZ 1 จะถูกทดสอบดวยกระแสอิมพัลส 10 / 350 μs 
(2) Surge Arrester 0020 คุณสมบัติเพ่ือจำกัดแรงดันไฟฟาเกิน เพื่อไมใหเกินคาที่จะทำความ

เสียหายกับอุปกรณในอาคารตำแหนงติดตั้งจะอยูหลังยาน LPZ 1 ลงมาจะถูกทดสอบดวยกระแส อิมพัลส 8 / 

20 μs และแรงดนัอิมพัลส 1.2 / 50 μs 
2.7.2 การตอประสาน (Bonding) 

การตอประสานเพื่อลดความตางศกัยไฟฟาระหวางชิ้นสวนโลหะและระบบภายในบริเวณที่จะปองกัน
จากฟาผา ในการประสานนั้น สวนท่ีเปนโลหะจะประสาน (Bond) เขากับแทงตัวนำตอประสาน (Bonding 
Bar) สวนท่ีเปนสายตัวนำไฟฟาหรอืสายสัญญาณสื่อสารตาง ๆ จะประสานโดยอุปกรณปองกันเสิรจของแตละ
โซนปองกัน สาหรับแทงตัวนำตอประสานเหลานี้จะตองเชื่อมตอกับระบบรากสายดิน (Earth termination 
system ) ภายในอาคาร และระบบปองกันฟาผาภายนอกอาคารดวย 
2.7.3 การกำบัง (Shielding) 

สนามแมเหล็กไฟฟาที่เขามาภายในอาคารจากฟาผาสามารถลดทอนลงไดดวยการกำบังหองหรือ
อาคาร ดวยวิธีตาขาย (Mesh) เปนการเชื่อมตอสวนเหล็กโครงสรางเขาดวยกันทั้งพ้ืน ผนัง เพดาน บางครั้งอาจ
เพ่ิมเติมลวดตาขายบนหลังคาแลวตอเชื่อมเขากับระบบการตอลงดิน ผลการลดทอนสนามแมเหล็กไฟฟา
ดังกลาวจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาดความถี่ของตาขาย ถาตาขายมีความถี่มากการลดทอนสนามแมเหล็ก
ไฟฟาจะลดเพิ่มขึ้นดวย 

(1) การจัดเดนิสายตัวนำและสายสัญญาณ การจัดการเดินสายที่เหมาะสมสามารถลดผลกระทบจาก
สนามแมเหล็กไฟฟาที่เขามาภายในอาคารได ซึ่งการเดินสายตัวนำไฟฟากับสายสัญญาณสื่อสารของ
คอมพิวเตอรที่ลักษณะเปน Loop 

(2) การตอลงดิน การตอลงดินของระบบไฟฟา ระบบปองกันฟาผาภายนอกอาคาร ระบบปองกัน
ฟาผาภายในอาคาร อุปกรณตางๆ รวมถึงสวนท่ีเปนโลหะที่อยูภายในอาคาร ระบบการลงตอดิน 
ควรมีการเชื่อมตอถึงกัน เพื่อทำใหศักยไฟฟาในระบบเทากันตามหลักการ Equipotential bonding 
 

2.8 มาตรการปองกันอนัตรายตอสิ่งมีชีวิตเนื่องจากแรงดันสัมผัสและแรงดนัชวงกาว 
2.8.1 มาตรการปองกันอันตรายเนื่องจากแรงดันสัมผัส 

ในบางสถานการณ บริเวณใกลเคยีงรอบตัวนำลงดินของระบบปองกันฟาผา ภายนอกสิ่งปลูกสราง 
อาจมีอันตรายตอชีวิต ถึงแมวาระบบปองกันฟาผาจะมีการออกแบบและกอสรางตามขอกำหนดอันตรายนี้
ลดลงถึงระดับที่ทนได ถาสภาวะไดเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

(1) ความนาจะเปนนอยมากที่บุคคลจะเขาใกลบริเวณดานนอกสิ่งปลูกสรางและใกลกับ ตัวนำ 
ลงดิน หรือระยะเวลาที่อยูในบริเวณดังกลาว มีคานอยมาก 

(2) ระบบตัวนำลงดินโดยธรรมชาติ ประกอบดวย สิ่งปลูกสรางที่ประกอบดวยโครงโลหะจำนวน 
มาก หรือสิ่งปลูกสรางที่ประกอบดวยเสาหลายตนที่มเีหล็กของสิ่งปลูกสรางตอถึงกัน ที่มั่นใจวาตอเน่ือง 
ถึงกันทางไฟฟา 

(3) ความตานทานจำเพาะของชั้นผิวหนาดินภายในระยะ 3 เมตร จากตัวนำลงดิน มีคาไมนอยกวา 5 
กิโลโอหมเมตร  
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ถาสภาวะไมเปนไปตามขอกำหนดขางตนโดยสิ้นเชิง มาตรการตอไปนี้ตองนำมาใชเพื่อปองกันการ
บาดเจ็บแกสิ่งมีชีวิตเนื่องจากแรงดันสัมผัส 

(1) การหุมฉนวนตัวนำลงดินที่เปดโลง โดยตองมีความคงทนตอแรงดันอิมพัลสรูปคลื่น1.2/50 
ไมโครวินาที ขนาด 100 กิโลวัตต ตัวอยางเชน ฉนวนครอสลิงกโพลีเอทธิลีนหนาอยางนอย 3 มิลลิเมตร 

(2) การปดก้ันการเขาถึง และ/หรอื การติดปายเตือนเพื่อลดโอกาสในการสัมผัสตัวนำลงดินให 
นอยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
สรุปสาระสำคัญ และข้ันตอนการดำเนินการ 

 

3.1 ชื่อผลงาน 
งานปรับปรุงระบบปองกันฟาผา และการปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) ของโรงพยาบาล

หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 
   

3.2 ระยะเวลาดำเนินการ   
1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562  (9 เดือน) 

 

3.3 ลักษณะงานที่ไดดำเนินการ  
 งานปรับปรุงระบบปองกันฟาผา และการปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) ของโรงพยาบาล
หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร กระทรวงสาธารณสุข   

3.3.1 แนวคิดและมาตรฐานในการดำเนินการ 
- แนวทางการออกแบบ จะตองคํานึงถึงประเด็นหลักๆ 

   - ใหถูกตองตามมาตรฐานและผูใชอาคารมีความปลอดภัย 
   - ใหถูกตองตามมาตรฐานสะดวกตอการใชงานและซอมบำรุง และประหยัดคาใชจาย 
  - ปฏิบัติตามกฎหมาย 
   - พระราชบัญญัติ ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 
   -  ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

- มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม 
ราชูปถมัภ (วสท.) 
   - มาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และโคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน 
   - มาตรฐานการปองกันฟาผา  
   - มาตรฐานการติดตั้ง ทางไฟฟาในสถานที่เฉพาะ :  บริเวณสถานพยาบาล 
   - มาตรฐานการติดตั้ง ทางไฟฟาสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 
   - มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา พ.ศ. 2561 

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการดานความ 
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดาน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ. 2558 

- The International Electrotechnical Commission (IEC) หมายเลข 
มาตรฐาน IEC 62305 

- มาตรฐาน NFPA 780 ซึ่งกำหนดโดย National Fire Protection  
Association (NFPA) 

ขอจำกัดคือ มีเนื้อหาครอบคลุมการใช ซึ่งไมครอบคลุมขอกำหนดการติดตั้งระบบปองกันฟาผา
แบบ ESE. (Early Streamer Emission Systems) หรือ Charge Dissipation System แตสามารถใช
งานได  
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3.3.2 ขอมูลของโรงพยาบาลท่ีไดดำเนินการ 
ที่อยู  59 ถนนมุก-กุฉินารายณ ตำบล หนองสูง อำเภอ หนองสงู มุกดาหาร 49160 
ขอมูลรายละเอียดของผลงานท่ีนำเสนอ แบบงานงานปรับปรุงระบบปองกันฟาผา และการปองกัน

แรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE)   แบบเลขท่ี โรงพยาบาลหนองสูง 01/2561  
ผูออกแบบ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
มูลคาโครงการ   300,000.- บาท 
ลักษณะอาคาร   อาคารสาธารณะ 
ใชสำหรับ   รักษาพยาบาล และการปองกันควบคุมโรค 
รายละเอียดของงาน 
A. งานติดตั้งระบบปองกันฟาผา อาคารผูปวยนอก จำนวน 1 งาน 
B. งานติดตั้งการปองกันแรงดันไฟฟาสูงช่ัวขณะ (SURGE) อาคารผูปวยนอก จำนวน 1 งาน 

 

3.4 สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ 
3.4.1 หลักการและเหตุผล  
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงาน

ที่ทำหนาที่สงเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐใหผานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 10 ท้ังหมด 5 จังหวัดไดแก มุกดาหาร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร 
และอุบลราชธานี  ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จึงมอบหมายใหรับผิดชอบดำเนินการสำรวจและ
ออกแบบ งานปรบัปรุงระบบปองกันฟาผา และการปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) ของโรงพยาบาล
หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เนื่องจากโรงพยาบาลหนองสูง เกิดสภาวะมีฟาผา และมีแรงดันไฟฟาสูง
ชั่วขณะ (SURGE) เขารบกวนและทำใหอุปกรณไฟฟา และอุปกรณการแพทย ชำรุดเสียหาย จากสาเหตุ
ดังตอไปนี้ 

 (1)  โรงพยาบาลหนองสูง ไมมีระบบปองกันฟาผาท่ีครอบคลุม ในสวนของอาคาร
รักษาพยาบาล 

(2) การปองกันบริภัณฑประธานไฟฟา อาทิเชน ตูบรภิัณฑประธาน (MDB) สายระบบ 
จำหนายไฟฟา ไมมีอุปกรณปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE)   และไมสามารถรองรับภัยพิบัติจากฟาผา 
และแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) ในปจจุบันของโรงพยาบาลได 

 (3) เม่ือตรวจสอบระบบปองกันตาง ๆ พบวา ไมสามารถทานทนตอกระแสฟาผา หรือ
แรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) ได จึงเปนเหตุใหอุปกรณไฟฟา และอุปกรณการแพทย ชำรุดเสียหาย 
การตรวจสอบ และการออกแบบระบบปองกันฟาผาของโรงพยาบาลหนองสูงครั้งนี้ ผูจัดทำไดกำหนดข้ึนจาก 
การสำรวจตรวจสอบระบบปองกันฟาผาที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาล และการสำรวจ 
สถานท่ีทั้งหมดภายในโรงพยาบาลหนองสูง เพ่ือในการออกแบบระบบปองกันฟาผา การประมาณราคา การ
กำหนดขอบเขตของงาน โดยใชการศกึษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดตางๆรวมถึงมาตรฐานตางๆของงานติดตั้ง 
ระบบปองกันฟาผา เพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด 

 

3.4.2 ขั้นตอนการดำเนินการ 
(1) ดำเนินการสำรวจ ขอบเขต และระดับการปองกันระบบปองกันฟาผาที่เหมาะสม และ 

เพียงพอที่จะปองกันอันตรายทางกายภาพ จากกระแสฟาผาใหกับโรงพยาบาลหนองสูง 
(2) ดำเนินการเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา จัดทำแบบรูปรายการ การประมาณ 

การงบประมาณในการปรับปรุงแกไขทางไฟฟา จัดทำรายการคำนวณ เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ ความ
ถูกตอง และความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟา 
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(3) จัดสงรายการแบบวิศวกรรมไฟฟา จัดทำแบบรูปรายการ การประมาณ 
การงบประมาณในการปรับปรุงแกไขทางไฟฟา จัดทำรายการคำนวณ ใหกับโรงพยาบาลหนองสูง เพ่ือ
ดำเนินการทางระเบียบพัสดุตอไป 

(4) โรงพยาบาลหนองสูง ไดดำเนนิการจัดซื้อ จัดจาง งานปรับปรุงระบบปองกันฟาผา  
และการปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE)  และมอบหมายใหศนูยสนับสนุนบรกิารสุขภาพท่ี 10  กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ รวมตรวจรบังานจาง ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานและแบบรปูรายการ สามารถใชงานไดดี
และปลอดภัย      

3.4.3 การดำเนนิการสำรวจและออกแบบ 
  (ก) สํารวจพื้นที่หนางานเพื่อรวบรวมขอมูล จากการสํารวจและไดรบัขอมูลเบื้องตน 
จากโรงพยาบาล สถานที่ตั้งอาคารผูปวยใน และอาคารผูปวยนอก 30 เตียง อยูในบริเวณที่มีการเกิด

ฟาผาบอยครั้ง  

 
รูปภาพท่ี 10 แผนผังโรงพยาบาลหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

  
รูปภาพท่ี 11 ภาพตำแหนง AIR TRERMINAL ระบบปองกันฟาผา ของโรงพยาบาลหนองสูง 
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รูปภาพที่ 12 ภาพผลกระทบจากกรณีฟาผาบริเวณอาคารผูปวยใน รพ. หนองสูง 

 
รูปภาพที่ 13 ภาพเสาสายสงสายอากาศและระบบสายตัวนำลงดิน วิทยุรับสงของ รพ. หนองสูง 

 

จากการตรวจสอบระบบปองกันฟาผาที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาล ซึ่งระบบปองกันฟาผาท่ีติดตั้งภายใน
โรงพยาบาลหนองสูงมีดังนี้ 

 - หอถังสูงเก็บน้ำประปา และปลองระบายควันเตาเผามลูฝอยติดเชื้อ 
จากการตรวจสอบและไดวัดคาความตานทานดินของระบบปองกันฟาผา โดยใชเครื่องตรวจสอบความ

ตานทานระบบสายดิน (FLUKE 1630 EARTH GROUND CLAMP ) ไดผลการตรวจวัดดังนี้ 
สถานท่ีตรวจสอบ คาความตานทานที่วัดได (โอหม) 

- หอถังสูงเก็บน้ำประปา > 704.2 โอหม 
  - ปลองระบายควันเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ไมสามารถวัดคาได 

  จากผลการตรวจวัดคาความตานทานดิน ของระบบปองกันฟาผาขางตน จะเห็นไดวาคาความตานทาน
ดินของระบบปองกันฟาผาของหอถังสูงเก็บน้ำประปามีคา ความตานทานดินท่ีมีคาสูง ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหการ
ปองกันกระแสฟาผา และแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE)  ขนาดใหญไมสามารถ ถายเทไดดีในระยะเวลาอัน
สั้น จึงเปนสาเหตุใหเกิดกระแสไฟฟายอนกลับ มาสรางความเสียหายตอระบบไฟฟาของโรงพยาบาลไดดังนั้น 
ทางโรงพยาบาลตองปรับปรุงระบบสายดินของระบบปองกันฟาผา โดยที่คุณสมบัติของระบบสายดินท่ีดีคือ
สามารถถายเทกระแสไฟฟาขนาดใหญ ไดดีในระยะเวลาอันสั้น และเพ่ือเปนตัวกระจายพลังไฟฟาสวนเกินใหลง
ดิน ไมมีโอกาสยอนกลับมาสรางความเสียหายตอระบบไฟฟา โดยคาความตานทานดินวัดแลวจะตองอานคาได
ไมเกิน 5 โอหม 

และเมื่อพิจารณาในสวนของอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ปรากฏวา ความชุกของลำฟาผา 18-
45 ครั้ง /1 ตารางกิโลเมตร /ป ซึ่งมีความชุกสูงมาก และมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดภัยพิบัติจากกระแสฟาผา และ
แรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) 
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รูปภาพท่ี 14 ภาพแผนท่ีความหนาแนนฟาผาประเทศไทยในป 2561 

(Thailand Lightning Density Map 2018) 
 

 
รูปภาพท่ี 15 ความหนาแนนฟาผาบริเวณจังหวัดมุกดาหาร 
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3.4.4 การเลือกระดับการปองกันของระบบปองกันฟาผาภายนอก 
การพิจารณาเลือกระดับการปองกันข้ึนอยู กับผลการวิเคราะหความเส่ียงวา มีความจำเปน 

และคุมคาตนทุน  (cost effective) ระบบปองกันฟาผาภายนอก มีระดบัการปองกัน 4 ระดับตามมาตรฐาน 
IEC62305 คือ 

 (ก) ระดับการปองกันที่ 1 ดักจับกระแสฟาผา 3-200 kA. และนำกระแสฟาผาลงดินโดย
ปลอดภัย ประสิทธิภาพในการปองกัน 99 % 

 (ข) ระดับการปองกันที่ 2 ดักจับกระแสฟาผา 5-150 kA. และนำกระแสฟาผาลงดินโดย
ปลอดภัย ประสิทธิภาพในการปองกัน 97 % 

 (ค) ระดับการปองกันที่ 3 ดักจับกระแสฟาผา 10-100 kA. และนำกระแสฟาผาลงดินโดย
ปลอดภัย ประสิทธิภาพในการปองกัน 91 % 

 (ง) ระดับการปองกันที่ 4 ดกัจับกระแสฟาผา 16-100 kA. และนำกระแสฟาผาลงดินโดย
ปลอดภัย ประสิทธิภาพในการปองกัน 84 % 
หมายเหตุ : ถาไมมีขอกำหนดของระดับการปองกัน ใหเลือกใชระดับการปองกันท่ี 3 ขึ้นไปเปนอยางต่ำ 

3.4.5 หลักการและทฤษฎีการออกแบบระบบปองกันฟาผาภายนอก 
หลักการและทฤษฎีในการออกแบบสามารถกระทำได 3 วิธี คือ 

(ก)  วิธิีมุมปองกัน  
(ข)  วิธีีทรงกลมกลิ้ง 
(ค)  วิธิีตาขาย 

ในผลงานท่ีนำเสนอนี้ จะเลือกระดับการปองกันท่ี 1 และใชวิธ ี(ก) วธิิีมุมปองกัน 
 

 
รูปภาพที่ 16 กราฟการเลือกระดับการออกแบบระบบปองกันฟาผาภายนอก 

 

กำหนดเสาสูง (h) 5 เมตร กำหนดใหเปนระบบปองกันระดับที่ 3 ซึ่งมีคา r เทากับ 45 เมตร และคาความ 

แตกตางของเวลาที่แทง แฟรงกลิน และแทง ESE. เริ่มปลอยประจุ (ΔT) ตามมาตรฐานผูผลิต เทากับ 

60 μs ดังนั้นคา Δ เทากับ 60 วินาที จะคำนวณรัศมีการปองกันได ดังนี้ 
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จากสูตร 
  

     
 

Rp   =  2(45)(5) – (5)2 +  60(2(45)  +  60) 
 

Rp   =    97 เมตร 

 

 
 

รูปภาพท่ี 17 ภาพรัศมกีารปองกันของระบบปองกันฟาผาภายนอก ของ ESE. 
 

 

จะพบวามุมปองกันโดยแทงตัวนำ  ลอฟา คอนขางจะครอบคลุมพ้ืนทีส่ำคัญ ซ่ึงเปน พื้นที่
ประกอบดวยระบบสาธารณูปโภคท่ีสำคัญ เชน ระบบกลองวงจรปด ระบบสัญญาณแจงเหตเุพลิงไหม เปนตน 
สรปุขอกำหนดในการออกแบบ  

- หวัลอฟา Early Streamer Emission รุน Petex-S (Level I,R = 45 m) 
- สายตัวนําลงดินเลือกใชสายทองแดงขนาด 50 mm. ติดต้ังภายในทอ PVC ขนาด 1 1/4 นิ้ว 
- ตดิต้ังสายตัวนาํลงดินที่มุมอาคาร 1 จุด 
- จุดติดต้ังสายตวันําลงดินมีจุดทดสอบคาความตานทานของดินทั้ง 1 จุด 
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รูปภาพที ่18 แบบรูปรายการเบ้ืองตนท่ีออกแบบ 

 
 

3.4.6 งานออกแบบระบบปองกันแรงดันไฟฟาสูงช่ัวขณะ (SURGE) 
ทฤษฎีประกอบ Surge Protection Device หรือ  SPD โดยสภาวะปกตินั้น SPD จะมีคาความตานทาน

ที่สูงมาก แตเมื่อเกิดไฟกระชากหรือแรงดนัไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE)เขามา ซึ่งพฤติกรรมของไฟกระชากนั้นจะ
มีแรงดันท่ีสูงมากๆในชวงระยะเวลาสั้น แลว SPD จะเปลี่ยนคุณสมบัติจากเดิมที่คาความตานทานสูงมากๆ 
กลายเปนคาความตานทานต่ำทันที ทำใหไฟกระชากที่เขามาในระบบ ไหลลงกราวดไป เพื่อความปลอดภัยของ
ระบบงานที่ตองการปองกัน ชุดอุปกรณปองกันSurge หรือแรงดันไฟฟาเกินชั่วขณะ 
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รูปภาพที ่19 การแบงระดับการปองกัน ระบบปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) 

 

 
รูปภาพที่ 20 กราฟจำลองรูปคล่ืนอิมพัลสฟาผาที่ความชันหนาคลื่นตางๆ 

 

อุปกรณปองกันSurge หรือแรงดันไฟฟาเกินชั่วขณะ (Surge Protection Device: SPD)  
เปนอุปกรณท่ีใชสำหรับกำจัดคาแรงดันเกินจากพลังงานสนามแมเหล็กไฟฟาที่เพ่ิมขึ้นจากปรากฏการณฟาผา 
ซึ่งมาตรฐาน IEC ไดทำการจำลองรูปคลื่นอิมพัลสฟาผาที่ความชันหนาคลื่นตางๆ เพื่อทดสอบขีดความสามารถ
ในการปองกันหรือกำจัดคากระแสและแรงดันเกินของอุปกรณ SPD และไดแบงประเภทของอุปกรณ SPD 
ออกเปน 4 แบบดังนี้ 
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รูปภาพที่ 21 Surge Protection Device: SPD แบบ Class A 

(1) แบบ Class A ติดตั้งอยูบน Overhead Line ในระบบจำหนายแรงต่ำภายนอกอาคาร โครงสราง
ภายในประกอบไปดวย Spark Gap ตออนุกรมอยูกับความตานทานแบบไมเปนเชิงเสน (Non-Linear Disc) 

ชนิด Silicon Carbide ที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดกระแสฟาผาขนาด 5 kA ที่ความชันหนาคลื่น 8/20 μs 
 

 
รูปภาพที่ 22 Surge Protection Device: SPD แบบ Class B 

 

(2) แบบ Class B ทดสอบดวยกระแสอิมพัลสฟาผาที่ความชันหนาคลื่น 10/350 μs อุปกรณ SPD 
แบบ Class B จัดอยูในประเภท Lightning Current Arresters ที่ประกอบไปดวย Air Spark Gap ซึ่งจะตอง
สามารถรบักระแสฟาผาบางสวน (Partial Lightning Current) และจะตองลดแรงดันเกินที่เกิดจากฟาผาหรือ
Surge หรอืแรงดันไฟฟาเกินชั่วขณะใหเหลือในระดับที่อุปกรณ SPD ตัวถัดไปสามารถทนไดโดยไมเกิดความ
เสียหาย และที่สำคัญตองมีคุณสมบัติในการดบัอารกที่เกิดจาก Main Follow Current ของระบบดวย โดยปกติ
จะติดตั้งอยูในยานรอยตอระหวาง LPZ0B และ LPZ1 
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รูปภาพที่ 23 Surge Protection Device: SPD แบบ Class C 

(3) แบบ Class C ทดสอบดวยกระแสอิมพัลสฟาผาที่มีความชันหนาคลื่น 8/20 μs และเปนอุปกรณ 
SPD ชนิด Surge Arrester ท่ีมีสวนประกอบของ Zinc Oxide Varistor ซึ่งจะทำหนากำจัดคาแรงดันไมใหเกิน
คาที่ Arrester หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตัวถัดไปทนได โดยจะติดตั้งอยูในระหวางรอยตอของยาน LPZ1 และ 
LPZ2 

 
รูปภาพที่ 24 Surge Protection Device: SPD แบบ Class D 
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(4) แบบ Class D ทดสอบดวยกระแสอิมพัลสฟาผาที่มีความชันหนาคลื่น 8/20 μs และแรงดันอิม

พัลสฟาผาที่มีความชันหนาคลื่น 1.2/50 μs โดยอาจจะมีสวนประกอบของ Zinc Oxide Varistor เพียงอยาง
เดียว หรืออาจจะมี Spark Gap รวมดวย โดยปกต ิ Class D จะติดตั้งใกลกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด 
และบางครั้งมีการเพ่ิมอุปกรณ Filter เพ่ือลดการรบกวนจาก High-Frequency Disturbance Voltage ดวย 

สวนประกอบของ SPD ท่ีใชงานกันจะมีแบบ MOV (Metal Oxide Visitor), Gas Discharge Tube 
(GDT) และ Silicon Avalanche Diode (SAD) เปนตน แตที่เอามาใชในระบบไฟฟาหลักๆ จะนิยมแบบ MOV 
เนื่องจากวา สามารถตอบสนองตอแรงดนัไฟฟาและกระแสไฟฟาที่สูงขึ้นในชวงเวลาสั้นไดเร็ว (ประมาณ 20 ns) 

ภายใตสภาวะปกติ MOV จะมีความตานทานสูง แตเม่ือมีการรับแรงดนัไฟฟาสูงเขามา ความตานทาน
ของ MOV จะลดต่ำลงอยางรวดเร็ว เพ่ือสรางแนวท่ีมีความตานทานต่ำสำหรับใหแรงดันไฟฟาสูงไหลไปสูสายดิน 

เปนแรงดันเหนี่ยวนำจากฟาผารอบๆบริเวณท่ีติดตั้งระบบไฟฟา V(t) = Ldi/dt  ลักษณะการปองกัน
ของ SPD จะเห็นไดวา Surge จากฟาผาไหลลงกราวดผาน SPD สวนโหลดอื่นๆ ไมมีผลกระทบ เพราะวา SPD 
คาความตานทานต่ำสุดในวงจร ทำใหกระแสสวนใหญไหลไปทาง SPD ถาไมมี SPD  อุปกรณอื่นๆในระบบก็
อาจจะพังได 

  
รูปภาพท่ี 25 Surge Protection Device หรือ  SPD ที่เลือกใชในการออกแบบ 

 

 
รูปภาพที่ 26 คำจำกัดความ Surge Protection Device ตาม IEC ท่ีใชในการออกแบบ 

 
การเลือกใชงาน SPD สามารถพิจาณาไดดังนี ้วิธีเลือกใช แบงออกเปน 3 เลเวล แตนิยมใช EN/IEC 

61643-11  
(1) แรงดนัในระบบที่จะใชงาน 400 VAC เลือก SPD ที่มี Voltage Nominal มากกวา 400 VAC 2. 
(2) Type หรือ Class สามารถเลือกไดดังน้ี 

(2.1) ถาติดตั้งระบบไฟฟาหลัก แลวอุปกรณหรือระบบอยูใกลเสาลอฟามากๆ ควรเลือก  
Type I , Class I 
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(2.2) ถาไมมีระบบลอฟาบนอาคาร ก็เลือก Type II , Class II  
(2.3) ถามี Inverter อยูในอาคารที่มี โอกาสโดนฟาผานอยมากๆ ก็สามารถเลือก Type III,  

Class III แตใหใชไดเฉพาะดาน AC สวนพิกัด Current Discharge (kA) ของ SPD แปรผันตามคลาส 
 ในการออกแบบระบบแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE)  ผูเสนอผลงาน สามารถระบุขอบเขตและ

กำหนดรายละเอียด ชุด SPD ตามตารางท่ี 4 ดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 4 รายละเอียดชุด SPD ที่เลือกใชในการออกแบบ 
No_ Device Nominal Detail Remarks 
A.  SPD  Type I , Class I 4 pole TNS ชนิดระบบการติดตั้ง 
B. Nominal voltage 230V/400V  50 Hz  
C. Lightning impulse current (10/350s)   ≥160kA/Pole  

D. Response time ≤ 50 ns  
E. Voltage protection level ≤ 1.5 kV  
F. Remote indicator Or Operation 

indicator 
 สามารถแสดง สถานะภาพ

ทำงานของอุปกรณได 
 Remote alarm contact   1NO + 1NC กรณกีารสงสัญญาณ

ระยะไกล 
G. Backup fuse ≥315 AgL/gG  

 
3.4.7 งานตรวจสอบการติดตั้ง ระบบปองกันฟาผา และระบบปองกันแรงดันไฟฟาสูงช่ัวขณะ 

(SURGE) 

  

 
รูปภาพท่ี 27 ตรวจสอบการติดตั้งระบบรากสายดิน ระบบปองกันฟาผาและระบบปองกัน

แรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) 
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3.5 จัดทำรายละเอียดพรอมเขียนแบบระบบปองกันฟาผา 
เมื่อคำนวณหาความสูงของหลักลอฟา และระยะหางของหลักลอฟาเสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไป

จัดทำรายละเอียดพรอมเขียนแบบระบบปองกันฟาผาฉ,ธงานติดต้ังการปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ 
(SURGE) อาคารผูปวยนอก ดังนี้ 
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3.6 จัดทำประมาณราคา 
จัดทำประมาณราคาเพื่อใหเหมาะกับงบประมาณที่โรงพยาบาลไดรับจัดสรรมา เมื่อจัดทำรายละเอียด

พรอมเขียนแบบระบบปองกันฟาผางานติดตั้งการปองกันแรงดนัไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) อาคารผูปวยนอก 
เสร็จเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปจัดทำประมาณราคาดังน้ี 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 4 

สรุปผลการดำเนินการ 
 

4.1 ผลสำเร็จของงานเชิงปริมาณ 
เปนงานตามขอบเขตวิศวกรรมควบคุม ดานวิศวกรรมไฟฟา ดังตอไปนี้ 
(1) รายงานผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแกไขระบบปองกันฟาผา และการ

ปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) ที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาลหนองสูง 
(2) แบบติดตั้งปรับปรุงแกไขระบบปองกันฟาผาและการปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) 

ครอบคลุมในสวนอาคารรักษาพยาบาล โรงพยาบาลหนองสูง 
(3) รายการประมาณราคาระบบการปรับปรุงแกไขระบบปองกันฟาผาและการปองกันแรงดันไฟฟาสูง

ชั่วขณะ (SURGE) ครอบคลุมในสวนอาคารรักษาพยาบาล โรงพยาบาลหนองสูง 
(4) ขอกำหนด ขอบเขต สำหรับติดตั้งระบบการปรับปรงุแกไขระบบปองกันฟาผาและการปองกัน

แรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) ครอบคลุมในสวนอาคารรักษาพยาบาล โรงพยาบาลหนองสูง 
 

4.2 ผลสำเร็จของงานเชิงคุณภาพ 
(1) โรงพยาบาลหนองสูง มีระบบปองกันฟาผาและการปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) ที่

สามารถรองรบัความเสี่ยงจากการเกิดฟาผา 
(2) โรงพยาบาลหนองสูง มีการติดตั้งระบบปองกันฟาผาและการปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ 

(SURGE) ที่ถูกตองตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท.) 
(3) แบบติดตั้ง และรายการประมาณราคาเปนไปตามความตองการของโรงพยาบาลหนองสูง 

 
4.3. การนำไปใชประโยชน 

การนำผลงานไปใชประโยชนในการปรับปรุงแนวทางการดำเนนิงาน โรงพยาบาลหลายแหงสามารถนำ
แบบงานติดตั้ง รายการประมาณราคา และ คุณลักษณะเฉพาะฯ นำไปประยุกตใชงาน หากมีความตองการ
ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในโรงพยาบาล และเพื่อสรางองคความรู บรรทัดฐานทางวิศวกรรมไฟฟา ที่เก่ียวของ 
กับสถานพยาบาลใหกับ วิศวกรไฟฟา หรือ นายชาง และผูเก่ียวของ สามารถใชเปนตัวอยางในการดำเนินการ
ในดานงานออกแบบ งานติดต้ัง งานปรับปรุงระบบไฟฟาภายในโรงพยาบาลตอไปในอนาคต และเกิดประโยชน 
ตอประชาชน ผูรับบริการ และสังคม ดวยมาตรฐานทางวิศวกรรมไฟฟาในสถานพยาบาล มีความปลอดภัย 
สามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง ซึ่งมีผลตอการพัฒนางานท้ังทางตรงและทางออม และโรงพยาบาลมีระบบ
ปองกันฟาผาที่สามารถรองรับความเสี่ยงจากการเกิดฟาผา และมีการติดตั้งระบบปองกันฟาผาที่ถูกตองตาม
มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 5 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
 

5.1 ความยุงยากในการดำเนินการ /ปญหา/อปุสรรค 
(1) ระบบปองกันฟาผา และระบบปองกันแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (SURGE) ภายในโรงพยาบาลหนอง

สูง ดั้งเดมิไมมีระบบนี้ ทําใหยุงยากตอการสํารวจและออกแบบ 
(2) ตองสํารวจและคัดแยกอุปกรณที่กอใหเกิดปญหากับระบบสงจายกําลังไฟฟาเพ่ือการควบคุม 
(3) ตองจัดระบบไฟฟาในบางสวนของอาคารเพ่ือรองรับการใชงานเครื่องมอืแพทย ชนิด ที่มีความไว

ตอการเปลี่ยนแปลงของระบบไฟฟา 
(4) ตองมีความเขาใจอุปกรณควบคุมการทํางานของระบบไฟฟา 
(5) ตองมีความรูความเขาใจระบบไฟฟาและสามารถวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นได 
(6) ตองแกปญหาที่เกิดจากความผิดปกติในระบบไฟฟาจากการใชอุปกรณไฟฟาได 
(7) มีความรูความเขาในการออกแบบปรับปรุงระบบสงจายกําลังไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐานการ

ติดตั้งทางไฟฟาแหงประเทศไทย และมาตรฐานออกแบบและติดต้ังเครื่องกำเนิดไฟฟา พ.ศ. 2561 
(8) ทางโรงพยาบาลระบุการใชงบประมาณต่ำ และไมสามารถติดตั้งระบบอ่ืน ๆ ที่มีมาตรฐานที่รองรับ

ไดดีกวาได 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 

(1) ควรมีการตรวจสอบระบบปองกันฟาผาทั้งภายใน และภายนอกอาคารอยางนอยปละครั้ง 
เพ่ือความปลอดภัยของบุคคลที่ใชอาคารและระบบภายในอาคารใหมีความปลอดภัยมาก ยิ่งข้ึน 

(2) ควรใหผูดูแลระบบปองกันฟาผาเขาอบรมหลักสูตรการบํารุงรกัษาระบบปองกันฟาผา 
(3) ควรมีการบันทึกขอมูลแบบแปลนทั้งในสวนของงานโครงสรางและงานวิศวกรรมระบบเพ่ือให

ผูออกแบบสามารถนําไปใชตอไดทันทีโดยไมตองเริ่มตนเขียนรปูแบบใหม เพิ่มประสิทธิภาพการ 
ทํางานใหสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 

(4) หากมีงบประมาณท่ีเพียงพอ ควรปรับเปลี่ยนใชระบบปองกันฟาผา ชนิด Faraday Cage โดยใช
วิธีการคำนวณแบบ ทรงกลมกลิ้ง 

(5) ควรมีการบันทึกขอมูลแบบแปลนทั้งในสวนของงานโครงสรางและงานวิศวกรรมระบบ 
เพ่ือใหผูออกแบบสามารถนาํไปใชตอไดทันทีโดยไมตองเริ่มตนเขียนรูปแบบใหม เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ทํางานใหสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 
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3. คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ. 
2553. มาตรฐานการปองกันฟาผา ภาคที่ 3 ความเสียหายทางกายภาพตอสิ่งปลูกสราง 
และอันตรายตอชีวิต. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
4. คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ. 
2553 มาตรฐานการปองกันฟาผา ภาคที่ 4 ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสภายในสิ่ง 
ปลูกสราง. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
5. ลือชัย ทองนิล. เขาถึงไดจาก : http://www.temcathai.com/download/Data-Temca-
2017-File-03/03.Luechai.pdf. (วันท่ีสืบคนขอมูล : 1 สิงหาคม 2562). 
6. ศิริภิญญา ฉิมงาม ,พีระยศ แสนโภชน  และ วีรวุฒ ิกนกบรรณกร การปรับปรงุระบบปองกันฟาผา
ในโรงงานผลิตเครื่องยนตดีเซล สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7. หนังสืิอปญหาเทคนิคดานคุณภาพไฟฟาอุตสาหกรรม การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก. 

ขอมูลผูนำเสนอและประวัติการฝกอบรมพัฒนาตนเองดานวิศวกรรมไฟฟา 
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ขอมูลผูนำเสนอ 
 

 
 
ชื่อ นายทรงวุฒิ ชื่อสกุล ชุมสวัสดิ์ อายุ 50 ป    สัญชาติ ไทย 
ที่อยูปจจุบัน เลขที่  44  ซอยอุปลีสาน 2 ถนน อุปลีสาน  ตำบล ในเมือง   อำเภอ  เมือง

อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย  34000   โทรศัพท  061-029-1771  
EMAIL : song_999@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา มัธยมศกึษา โรงเรยีน ภปร. ราชวิทยาลยัฯ นครปฐม (ป 2530) 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางไฟฟากำลัง ม. เอเซียอาคเนย (ป 2533) 
  วิศวกรรมไฟฟา สาขาไฟฟากำลัง ม.เอเซียอาคเนย (ป 2539) 
ที่ทำงานปจจุบัน กลุมงานวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 

10  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ตำแหนง วิศวกรไฟฟาปฏิบัติการ  ที่อยู ศูนย
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  ที่ตั้ง ถนนโรงเรียนอุบลปญญานุกูล  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัด 
อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย  34000   โทรศัพท/โทรสาร 045-251749 /045-251748 

ไดรับใบอนุญาตระดับ สามัญวิศวกรไฟฟา 6315 ตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 10 
กรกฎาคม 2568 

ประสบการณการทำงาน  - เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร 
และวชิรพยาบาล เปนเวลา 3 ป (2546-2549) 

   - อาจารยประจำชางไฟฟากำลัง โรงเรียนเทคโนโลยีหมูบานครู เปนเวลา 
11 ป (2535-2546) 

   - วิทยากรพิเศษเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ และ ชางซอม
คอมพิวเตอร โรงเรียนฝกอาชีพ กรุงเทพมหานคร  (ดินแดง 1 ) เปนเวลา 3 ป (2546-2549) 

   -ตรวจสอบระบบไฟฟา ในโรงงาน และวิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล เปนเวลา 17 ป (2546-ปจจุบัน) 

   -ตรวจสอบ,ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟา ,ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ  เปนเวลา 24  ป (2539-ปจจุบัน) 

 ผลงานวิชาการที่สำคัญ 1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การอนรุักษพลังงาน (PEAK DEMAND LOAD  
MANAGEMENT)  การประชุมวิชาการกองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2550 

       2. หัวหนาโครงการวิจัย วช. ประจำปงบประมาณ 2556 “การศึกษา
ปญหาผลกระทบที่มีตอสมรรถนะดานการใชเครื่องติดตามสัญญาญชีพในหอผูปวยหนกั จากการใชระบบไฟฟา
สำรองของโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง” 
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ประวัติการฝกอบรมพัฒนาตนเองดานวิศวกรรมไฟฟา 
1. หลักสูตร “การตรวจสอบและควบคุมกำกับระบบภายในอาคารโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ จัดโดยวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป ระหวางวันท่ี 
2-3 เมษายน 2558 และไดรบัรองจากสภาวิศวกรใหมีจำนวน PDUพัฒนา จำนวน 18 PDU รหัสกิจกรรม 
103-00-2001-00/5804-001 

2. หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปองกันฟาผา โดย คุณสุวิทย ศรีสุข วิศวกรไฟฟา-ท่ี
ปรึกษาอิสระ จัดโดยสมาคมชางเหมาไฟฟาและเครื่องกลไทย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-
16.00 น. ณ หองประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

3. หลักสูตร การสัมมนาพิเศษทางวิชาชีพในหัวขอ เสนทางกาวสูผูตรวจสอบระบบไฟฟาตามกฎหมาย 
“อยางมอือาชีพ” จัดโดยชมรมผูตรวจสอบระบบไฟฟา (ESIC) ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 
16.15 น. ณ หองประชุม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย กรุงเทพฯ   

4. การสัมมนา เรื่อง “การเพ่ิมพูนความรูทางวิศวกรรมไฟฟา” ในวันเสาร 3 สิงหาคม 2562 เวลา 
08.30 - 16.15 น. ณ หองเจาพระยาบอลรูม โรงแรมเจาพระยา ถ.รชัดา กรุงเทพฯ  (จำนวน 9 PDU) 

5. สัมมนาแนะนำการเตรียมความพรอมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพ่ิมพูนความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา ในวันเสาร 5 ตุลาคม 2562 
เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หองประชุมพรรณศริิ ชั้น 1 โรงแรมเดอะพรรณราย จังหวัดอุดรธานี (จำนวน 6 
PDU) 

6. รวมเปนวิศวกรอาสารวมลงพ้ืนท่ีชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัย จากวิกฤตการณอุทกภัยในเขต
พื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี (จำนวน 20 PDU) 

หลักสูตร “การประมาณราคางานระบบไฟฟาสื่อสารสำหรับงานอาคาร”จัดโดย สมาคมชางเหมาไฟฟา
และเคร่ืองกลไทยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วิศวกรที่ปรึกษาเคร่ืองกลและไฟฟาไทย ใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 (จำนวน 9 PDU) 

7. หลักสูตร “ผูตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ประจำป 2563 สมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ 
วันที่ 6-28 มีนาคม 2563 (จำนวน 98 PDU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
คำสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




