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ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. กำรติดตั้ง 1. ติดตั้งจุดที่สูงหรืออำคำรที่สูงเกิน 23 เมตร หัวล่อฟ้ำจึงควรติดอยู่ใน
ต ำแหน่งที่สูงสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถท ำได้ 

2. อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดฟ้ำผ่ำจะต้องติดตั้ง
ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำให้สำมำรถครอบคลุมได้ทั้งหมด 

3. กำรติดตั้งหัวล่อฟ้ำจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของหัวล่อฟ้ำเชื่อมต่อกับ
ตัวอำคำร 

4. จุดติดตั้งหัวล่อฟ้ำ ต้องอยู่เหนือและห่ำงจำก  เสำอำกำศทีวี, เสำอำกำศ
วิทยุ, แท้งค์น้ ำ เครื่องมือและอุปกรณ์  อย่ำงน้อย 2 เมตร 

5. ถังหรือภำชนะซึ่งบรรจุวัตถุหรือวัสดุ ที่ไวไฟหรืออำจเกิดกำรระเบิดได้
จะต้องติดตั้งหรือมีระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ 

6. กำรต่อสำยตัวน ำลงดินควรใช้ Down-lead Support  ชนิดลูกถ้วย 
Ceramicในกำรยึดสำย ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบน ำลงดิน แยกจำกตัวอำคำร 

7. จุดเชื่อมต่อทุกจุด เช่น ระหว่ำงหัวล่อฟ้ำกับสำยตัวน ำลงดิน  และ
ระหว่ำงสำยตัวน ำลงดินกับแท่งกรำวนด์ฟ้ำผ่ำ จะท ำกำรเชื่อมต่อด้วยวิธี
หลอมละลำยเนื้อโลหะเข้ำด้วยกัน ( Exothermic Welding ) 

8. ห้ำมติดตั้งระบบอื่นใด บนเสำล่อฟ้ำ เช่น แผงทีวี เป็นต้น 
9. ตัวน ำล่อฟ้ำและตัวน ำลงดินต้องจับยึดให้แน่นหนำเพ่ือไม่ให้ขำดหรือ

คลำยตัว  เนื่องจำกถูกฟ้ำผ่ำหรือแรงลม 
2. หัวล่อฟ้ำ 1. ตัวหัวล่อฟ้ำควรมีลักษณะเป็นปลำยแหลม เนื่องจำกจะมีคุณสมบัติใน

กำรถ่ำยเทประจุไฟฟ้ำในอำกำศได้ดี และควรมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อย
กว่ำ 3/8 นิ้ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว 

2. กำรต่อลงดินควรหำแนวเดินสำย  จำกหัวล่อฟ้ำจนถึงแท่งกรำวนด์ฟ้ำผ่ำ
ที่สั้นที่สุดและเป็นแนวเส้นตรงที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้เพ่ือลดกำร
เกิด Flash Over หรือกำรกระโดดของกระแสไฟฟ้ำ เข้ำบริเวณด้ำนข้ำง
ของอำคำร 

3. หลักล่อฟ้ำ ต้องเป็นเหล็กไม่เป็นสนิม หรือโลหะชนิดอ่ืนที่มีควำมคงทน
ต่อกำรผุกร่อนได ้

4. ตลอดแนวสำยตัวน ำต่อลงดิน ต้องไม่สัมผัสกับสิ่งอ่ืนใด 
3. สำยตัวน ำลงดิน 1. สำยตัวน ำต่อลงดินถ้ำผู้คนเข้ำถึงได้จะต้องมีฉนวนป้องกัน โดยฉนวนที่

ป้องกันต้องป้องกันอันตรำยจำกแรงดันได้ไม่น้อยกว่ำ 100 kV 
2. ตัวน ำต่อลงดินต้องติดตั้ง ห่ำงจำกประตูไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร และห่ำง

จำกหน้ำต่ำง ไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

3. สำยตัวน ำลงดิน(ต่อ) 3. ตัวน ำของสำยเดินนั้นต้องเป็นทองแดงจะหุ้มฉนวนหรือเปลือยก็ได้ 
ขนำดของสำยดินนั้นจะขึ้นอยู่กับกระแสพิกัดของเครื่องป้องกัน
กระแสไฟฟ้ำเกินในวงจรนั้น กำรต่อลงดินก็จะต้องเป็นกำรติดตั้งถำวร
และมีควำมต่อเนื่องทำงไฟฟ้ำ 

4. ตัวน ำลงดิน ควรใช้สำยตัวน ำที่มีคุณสมบัติในกำรน ำไฟฟ้ำได้ดี ทนต่อ
กำรหลอมละลำย เช่นสำยไฟ THW, สำยทองแดงเปลือย, สำยเหล็ก 
หรือสำยตัวน ำอื่นๆ ขนำดพ้ืนที่หน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ 50  ตร. มม. 

5. อำคำรแต่ละหลังต้องมีสำยตัวน ำโดยรอบอำคำร และมีสำยน ำลงดินต่อ
จำกสำยตัวน ำห่ำงกันทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร วัดตำมแนวของรอบ
อำคำรทั้งนี้ สำยน ำลงดินของอำคำรแต่ละหลังต้องมีไม่น้อยกว่ำสองสำย 

4. รำกสำยดิน/หลักสำยดิน 1. หลักดินและตัวน ำต่อลงดินจะต้องไม่เป็นวัสดุต่ำงชนิดกันอันก่อให้เกิด
กำรผุกร่อน และกำรเชื่อมต่อจะต้องจับยึดอย่ำงแน่นหนำ และควรมีกำร
ตรวจสอบค่ำควำมต้ำนทำนของหลักดิน อย่ำงน้อยปีละครั้ง 

2. กำรต่อสำยดินกับหลักดินควรต่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน  เพ่ือให้ควำม
(Exothermic Welding) หรืออำจจะใช้หู ส ำยหั วต่ อแบบบี บ อัด 
(Connector)หรือประกันต่อสำยก็ได ้

3. หลักดินที่ใช้ต้องเป็นแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดงหรือแท่งทองแดงหรือ
แท่งเหล็กอำบสังกะสีมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 5/8 นิ้ว ยำว
ไม่น้อยกว่ำ 2.40 ม. โดยห้ำมใช้หลักดินที่มีส่วนผสมของอลูมิเนียม
เพรำะจะท ำให้ผุกร่อนได้ง่ำย 

4. กำรตอกหลักดินควรจะตอกให้ลึกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ ซึ่งหลักดิน
มำตรฐำนยำว 2.40 ม. หัวหลักดินตอกให้จมกว่ำพื้นดิน 

5. หลักสำยดิน ต้องใช้แท่งโลหะหรือแผ่นโลหะที่ไม่ผุกร่อนง่ำย เช่น 
ทองแดงเหล็กกัลวำไนซ์   ฝังลึกลงไปจนถึงชั้นของดินทีมีควำมชื้นเพ่ือให้
มีกำรจ่ำยประจุลงดินได้อย่ำงรวดเร็ว   จ ำนวนหลักของสำยดินจะมำก
หรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับค่ำควำมต้ำนทำนทำงไฟฟ้ำของระบบ 

6. หลักสำยดินนี้จะต้องตั้งให้ห่ำงจำกระบบกรำวด์จริงของตัวตึก  อย่ำง
น้อย 1 เมตร ไม่นั้นจะท ำให้เกิดมีแรงดันเพ่ิมข้ึนแก่ระบบไฟฟ้ำตำมปกติ
ได ้

7. ควำมต้ำนทำนระหว่ำงหลักดินกับดิน โดยต้องมีควำมต้ำนทำนไม่เกิน
0.5 โอห์ม 

8. กรณีที่ใช้หัวต่อดินชนิดยึดด้วยแรงกลหรือกำรขันยึด ควรให้หัวต่อโผล่
พ้นดินจำกระดับที่น้ ำท่วมถึงเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรผุกร่อนบริเวณหัวต่อ และ
ควรให้สำมำรถตรวจสอบหัวต่อได้ง่ำยด้วย โดยอำจท ำเป็นบ่อมีฝำปิด 

5. เสำล่อฟ้ำ 1. เสำล่อฟ้ำต้องติดตั้งในจุดสูงสุดของอำคำร ถ้ำเสำมีควำมสูงจำกฐำนถึง
ปลำยยอดไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้วเหนือวัตถุ ที่ต้องกำรป้องกัน 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

5. เสำล่อฟ้ำ(ต่อ) 2. ให้วำงเสำล่อฟ้ำแบบฟำรำเดย์ ระยะห่ำงกันทุกๆ 20 ฟุต แต่ถ้ำมีพ้ืนที่
มำกอนุโลมให้เพิ่มระยะห่ำงเป็น 25 ฟุต 

3. ควำมสูงของเสำ ต้องไม่น้อยกว่ำ 2 ฟุตถ้ำสูงกว่ำ 2 ฟุต ต้องยึดเสำ
ด้ำนข้ำงเพ่ิมเติมที่ระยะประมำณครึ่งหนึ่งของควำมสูงเสำล่อฟ้ำ 

4. เป็นท่อโลหะ หรือสำยตัวน ำ 
5. ต้องยึดอย่ำงมั่นคง 
6. ต้องไม่มีวัสดุหรือสิ่งอื่นใดสัมผัส หรือเกำะติดอยู่ 

6. กำรตรวจสอบ 1. ควรมีกำรตรวจสอบค่ำควำมต้ำนทำนดิน และอุปกรณ์อย่ำงน้อยปีละ
ครั้ง 

2. ต้องตรวจสอบ บ ำรุงรักษำระบบ  ให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนอย่ำง
ปลอดภัยเป็นประจ ำ หำกพบว่ำช ำรุด หลุดหลวม แตกร้ำว ฉีกขำด หรือ 
ผุกร่อน ให้ด ำเนินกำรซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที 

3. กรำวด์ฟ้ำผ่ำ (Lightning Ground)  เป็นแท่งกรำวด์เดี่ยว ที่ท ำจำกท่อ
เหล็กอำบสังกะสี (Hot Dip Galvanize) เส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 1 
นิ้ว ฝังลึกลงไปในดิน โดยก ำหนดควำมต้ำนทำนดินน้อยกว่ำ 0.5 โอห์ม 
ซึ่งเป็นค่ำควำมต้ำนทำนที่วัดเทียบกับ Remote Earth เท่ำนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


