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ระบบปองกันฟาผา 
   

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
1. การติดต้ัง 1. ติดต้ังจุดที่สูงหรืออาคารทีสู่งเกิน 23 เมตร หัวลอฟาจึงควรติดอยูใน     

   ตําแหนงที่สูงสุดเทาที่จะสามารถทําได 
2. อาคารหรือสิ่งปลูกสรางทีม่ีความเสี่ยงตอการเกิดฟาผาจะตองติดต้ังระบบ 
    ปองกันฟาผาใหสามารถครอบคลุมไดทั้งหมด 
3. การติดต้ังหัวลอฟาจะตองไมมสีวนหนึ่งสวนใดของหัวลอฟาเชื่อมตอกับตัว 
    อาคาร 
4. จุดติดต้ังหัวลอฟา ตองอยูเหนือและหางจาก  เสาอากาศทีวี, เสาอากาศ 
    วิทยุ, แท็งคนํ้า เครื่องมือและอุปกรณ  อยางนอย 2 เมตร 
5. ถังหรือภาชนะซึ่งบรรจุวัตถุหรือวัสดุ ที่ไวไฟหรืออาจเกิดการระเบิดได  
   จะตองติดต้ังหรือมีระบบปองกันฟาผา 
6. การตอสายตัวนําลงดินควรใช Down-lead Support  ชนิดลูกถวย Ceramic  
    ในการยึดสาย ทั้งน้ีเพ่ือใหระบบนําลงดิน แยกจากตัวอาคาร 
7. จุดเชื่อมตอทุกจุด เชน ระหวางหัวลอฟากับสายตัวนําลงดิน และระหวาง   
    สายตัวนําลงดินกับแทงกราวนดฟาผา จะทําการเชื่อมตอดวยวิธีหลอม 
    ละลายเนื้อโลหะเขาดวยกัน ( Exothermic Welding )  
8. หามติดต้ังระบบอื่นใด บนเสาลอฟา เชน แผงทีวี เปนตน 
9. ตัวนําลอฟาและตัวนําลงดินตองจับยึดใหแนนหนาเพื่อไมใหขาดหรือคลาย 
    ตัว  เน่ืองจากถูกฟาผาหรอืแรงลม 

2. หัวลอฟา 1. ตัวหัวลอฟาควรมีลักษณะเปนปลายแหลม เน่ืองจากจะมีคุณสมบัติใน 
    การถายเทประจุไฟฟาในอากาศไดดี และควรมีเสนผาศูนยกลางไมนอย 
    กวา 3/8 น้ิว ยาวไมนอยกวา 10 น้ิว 
2. การตอลงดินควรหาแนวเดินสาย  จากหัวลอฟาจนถึงแทงกราวนดฟาผา   
    ที่สั้นที่สุดและเปนแนวเสนตรงที่สุดเทาที่จะเปนไปได ทั้งน้ีเพ่ือลดการเกิด  
    Flash over หรือการกระโดดของกระแสไฟฟา เขาบริเวณดานขางของ 
    อาคาร 
3. หลักลอฟา ตองเปนเหล็กไมเปนสนิม หรอืโลหะชนิดอื่นที่มีความคงทนตอ  
     การผุกรอนได 
4. ตลอดแนวสายตัวนําตอลงดิน ตองไมสัมผัสกับสิ่งอื่นใด 

3. สายตัวนําลงดิน 1. สายตัวนําตอลงดินถาผูคนเขาถึงไดจะตองมีฉนวนปองกัน โดยฉนวนที่ 
   ปองกันตองปองกันอันตรายจากแรงดันไดไมนอยกวา 100 KV 
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
3. สายตัวนําลงดิน (ตอ) 2. ตัวนําตอลงดินตองติดต้ัง หางจากประตูไมนอยกวา 2 เมตร และหางจาก 

    หนาตาง ไมนอยกวา 1 เมตร 
3. ตัวนําของสายเดินน้ันตองเปนทองแดงจะหุมฉนวนหรือเปลือยก็ได ขนาด  
   ของสายดินน้ันจะขึ้นอยูกับกระแสพิกัดของเครื่องปองกนักระแสไฟฟาเกิน 
    ในวงจรนั้น การตอลงดินก็จะตองเปนการติดต้ังถาวรและมีความตอเนื่อง 
    ทางไฟฟา 
4. ตัวนําลงดิน ควรใชสายตัวนําที่มีคุณสมบติัในการนําไฟฟาไดดี ทนตอการ 
    หลอมละลาย เชนสายไฟ THW, สายทองแดงเปลือย, สายเหล็ก หรือสาย 
    ตัวนําอื่นๆ ขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 50  ตาราง มม. 
5. อาคารแตละหลังตองมีสายตัวนําโดยรอบอาคาร และมีสายนําลงดินตอ  
    จากสายตัวนําหางกันทุกระยะไมเกิน 30 เมตร วัดตามแนวของรอบอาคาร  
    ทั้งน้ี สายนําลงดินของอาคารแตละหลังตองมีไมนอยกวาสองสาย 

4. รากสายดิน/หลักสายดิน 1. หลักดินและตัวนําตอลงดินจะตองไมเปนวัสดุตางชนิดกันอันกอใหเกิดการ 
    ผุกรอน และการเชื่อมตอจะตองจับยึดอยางแนนหนา และควรมีการ    
    ตรวจสอบคาความตานทานของหลักดิน อยางนอยปละครั้ง 
2. การตอสายดินกับหลักดินควรตอใหเปนเน้ือเดียวกัน เพ่ือใหความ 
    ตานทานของระบบสายเดินตํ่าที่สุด โดยใชวิธีการเชื่อมดวยความรอน  
    (Exothermic Welding) หรอือาจจะใชหูสายหัวตอแบบบีบอัด (connector)  
    หรือประกันตอสายก็ได 
3. หลักดินที่ใชตองเปนแทงเหล็กหุมดวยทองแดงหรือแทงทองแดงหรือแทง 
    เหล็กอาบสังกะสีมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 5/8 น้ิว ยาวไมนอย 
    กวา 2.40 ม. โดยหามใชหลักดินที่มีสวนผสมของอลูมเินียมเพราะจะทําให 
    ผุกรอนไดงาย 
4. การตอกหลักดินควรจะตอกใหลึกที่สุดเทาที่จะเปนไปได ซึ่งหลักดิน 
    มาตรฐานยาว 2.40 ม. หัวหลักดินตอกใหจมกวาพ้ืนดิน 
5. หลักสายดิน ตองใชแทงโลหะหรือแผนโลหะที่ไมผุกรอนงาย เชน ทองแดง   
    เหล็กกัลวาไนซ   ฝงลึกลงไปจนถึงชั้นของดินทีมีความชื้นเพ่ือใหมีการจาย 
    ประจุลงดินไดอยางรวดเร็ว   จํานวนหลักของสายดินจะมากหรือนอยนั้น 
    ขึ้นอยูกับคาความตานทานทางไฟฟาของระบบ     
6. หลักสายดินน้ีจะตองต้ังใหหางจากระบบกราวดจริงของตัวตึก  อยางนอย  
     1 เมตร ไมน้ันจะทําใหเกิดมีแรงดันเพ่ิมขึ้นแกระบบไฟฟาตามปกติได   
7. ความตานทานระหวางหลักดินกับดิน โดยตองมีความตานทานไมเกิน      
    0.5 โอหม 
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
4. รากสายดิน/หลักสายดิน (ตอ) 8. กรณีที่ใชหัวตอดินชนิดยึดดวยแรงกลหรือการขันยึด ควรใหหัวตอโผลพน 

    ดินจากระดับที่นํ้าทวมถึงเพ่ือหลีกเลี่ยงการผุกรอนบริเวณหัวตอ และควร 
    ใหสามารถตรวจสอบหัวตอไดงายดวย โดยอาจทําเปนบอมีฝาปด 

5. เสาลอฟา 1. เสาลอฟาตองติดตั้งในจุดสูงสุดของอาคาร ถาเสามีความสูงจากฐานถึงปลาย  
    ยอดไมนอยกวา 10 นิ้วเหนอืวัตถ ุท่ีตองการปองกัน  
2. ใหวางเสาลอฟาแบบฟาราเดย ระยะหางกันทุกๆ 20 ฟุต แตถามีพื้นที่มาก  
    อนุโลมใหเพิ่มระยะหางเปน 25 ฟุต  
3. ความสูงของเสา ตองไมนอยกวา 2 ฟุตถาสูงกวา 2 ฟุต ตองยึดเสาดานขาง 
    เพิ่มเติมท่ีระยะประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงเสาลอฟา 
4. เปนทอโลหะ หรือสายตัวนาํ  
5. ตองยึดอยางมั่นคง 
6. ตองไมมีวัสดุหรือสิง่อื่นใดสัมผัส หรือเกาะติดอยู 

6. การตรวจสอบ 1. ควรมีการตรวจสอบคาความตานทานดิน และอุปกรณอยางนอยปละครั้ง 
2. ตองตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบ  ใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานอยาง 
    ปลอดภัยเปนประจํา หากพบวาชํารุด หลุดหลวม แตกราว ฉีกขาด หรือ ผุ 
    กรอน ใหดําเนินการซอมแซม หรือเปลีย่นใหมโดยทันที 
3. กราวดฟาผา (Lightning ground)  เปนแทงกราวดเดี่ยว ท่ีทําจากทอเหล็กอาบ 
    สังกะสี (Hot dip galvanize) เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 นิ้ว ฝงลึกลงไปใน 
    ดิน โดยกําหนดความตานทานดินนอยกวา 0.5 โอหม ซึ่งเปนคาความตานทาน 
    ท่ีวัดเทียบกับ remote earth เทานั้น 
 

 


