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 จากการที่เราไดทราบถึงปรากฏการณการเกิดฟาผา ผลกระทบและอันตรายจากการ
ถูกฟาผามาแลว เราจะเห็นวาฟาผาจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเสมอมา 
ดังนั้น เราจึงจําเปนที่จะตองปองกันฟาผาเพื่อที่จะลดความสูญเสียใหนอยที่สุดหรือมิให
เกิดความสูญเสียเลยไดยิ่งดี  ดังที่เราคงจะสังเกตุเห็นอาคารสูงหลายๆแหง จะมีระบบ
ปองกันฟาผาเพื่อปองกันสิ่งมีชีวิต ทรัพยสินภายในอาคารและตัวอาคารเองจากการถูก
ฟาผา ภายในสถานีไฟฟาแรงสูงก็เชนกันเราจะตองปองกันมิใหถูกฟาผาเพราะนอกจาก
จะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินภายในสถานีไฟฟาแรงสูงแลวยังสงผลใหผูใช
ไฟฟาเดือดรอนและเศรษฐกิจเสียหายเนื่องจากไฟฟาดับ ดังนั้นในตอนนี้เราจะมาเรียนรู
ถึงวิธีการออกแบบการปองกันฟาผา (วิธีการนี้ใชกับการปองกันฟาผาของสถานีไฟฟาแรง
สูงเทานั้น) ฟาผาที่เกิดขึ้นกับสถานีไฟฟาแรงสูงนั้นมีทั้งฟาผาโดยตรง (Direct stroke) และ
โดยออมในลักษณะของคลื่นจร(Travelling wave) วิ่งเขามาภายในสถานีไฟฟาแรงสูง เกิด
จากสายสงถูกฟาผานั่นเอง  การปองกันจะประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้ 
 1. ระบบการปองกันฟาผา (Lightning Protection or Shielding System) 
 2. ระบบรากสายดินของสถานีไฟฟาแรงสูง (Substation Grounding System) 
 3. ความทนทานของฉนวนในระบบตอแรงดันเกิน (Over Voltage)  
 4. กับดักฟาผา (Lightning Arrester) 
ระบบการปองกันฟาผา จะการปองกันไมใหฟาผา ผาลงบนอุปกรณภายในสถานีไฟฟาแรงสูง 
แตจะใหผาไปยังตัวลอฟาแทน  
ระบบรากสายดิน เปนระบบนํากระแสฟาผาที่เขามาในสถานีไฟฟาแรงสูงใหไหลลงดิน ระบบราก
สายดินนี้ ถามกีารออกแบบที่ดีหมายถึงคาความตานทานของระบบรากสายดินมีคาตํ่า (Rg) ก็จะ
สามารถระบายกระแสฟาผารวมถึงกระแสฟอลต (Fault Current) ตางๆ ใหไหลลงดินไดเร็ว ซึ่งจะ
ชวยลดความเสียหายของระบบใหนอยลงได นอกจากนี้ยังทําใหระบบปองกันฟาผามีประสิทธิภาพ
ในการลอฟาใหผาลงมาที่ตัวลอฟาไดดีข้ึน เพราะตัวลอฟาสามารถสราง สตรีมเมอร (Streamer) 
เพื่อข้ึนไปรับข้ันนําฟาผา (Step Leader) ไดยาวกวา ตัวลอฟาที่มีระบบรากสายดินที่มีคา Rg สูงๆ   
ซึ่งรายละเอียดจะกลาวตอไปในบทนี้ 
ความทนทานของฉนวนในระบบตอแรงดันเกิน ฉนวนของอุปกรณภายในสถานีไฟฟาแรงสูง
จะตองสามารถทนแรงดันเกินทีเกิดขึ้นได โดยไมเกิดคามเสียหาย  แรงดันเกินนี้จะตองมีขนาดตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
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กับดักฟาผา เปนอุปกรณที่ทําหนาที่ลดแรงดันเกินใหตํ่าลง ซึ่งประกอบดวยความตานทานไมเปน
เชิงเสน (Nonlinear Resistor)  คือคาความตานทานจะนอยลงเมื่อกระแสไหลผานมากขึ้น จึงทํา
ใหแรงดันเกินถูกตัดใหมีคาต่ําลงมากๆ  แตในสภาวะปกติกับดักฟาผาจะมีลักษณะเปนฉนวน 

นิยามการปองกันฟาผา การปองกันฟาผา หมายถึง การปองกันมิใหส่ิงมีชีวิต ส่ิงกอสราง อาคาร
ที่อยูอาศัยรวมถึงระบบสงไฟฟากําลังไดรับผลกระทบตางๆ ในรูปของความรอน แรงกล และไฟฟา
จากการถูกฟาผา จนเกิดความเสียหายหรือไดรับอันตราย  

การออกแบบระบบปองกันฟาผา ในสถานีไฟฟาแรงสูงมีการปองกันอุปกรณไฟฟาแรงสูงจาก
ฟาผาดวยกัน 3 วิธี ดังนี้ 

1. การปองกันโดยใชเสาลอฟา (High Mast Air Terminal ) 
2. การปองกันโดยใชสายดินลอฟาวางเหนือระบบ (Overhead Ground Wire) 
3. การปองกันโดยใชทั้งเสาลอฟาและสายดินลอฟาวางเหนือระบบ 

การปองกันโดยใชเสาลอฟา  (High Mast Air Terminal ) เปนการปองกันฟาผาโดยการใช ตัว
นําลอฟา (Air Terminal Rod) ติดตั้งบนเสาสูง (High Mast) โดยที่ระยะความสูงของปลายตัวนํา
ลอฟาจะสูงไมเกินคาระยะเผชิญ (Striking Distance)  และมีขอบเขตพื้นที่ปลอดภัย (Zone 
Protection) ของการติดตั้งอุปกรณตามขอกําหนด ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 แสดงสถานีไฟฟาแรงสูงที่มีระบบปองกันฟาผา 
โดยใชเสาลอฟา ติดต้ังบน Take off Structure และ High Mast 

 
 



การปองกันโดยใชสายดินลอฟาวางเหนือระบบ  (Overhead Ground Wire ;; OHGW) เปน
การปองกันฟาผาโดยการใช ตัวนําสายดินลอฟา (Overhead Ground Wire) ติดตั้งเหนือระบบ 
เปนวิธีการที่นิยมใชกับงานออกแบบ-กอสรางในระบบสายสง (Transmission Line) และลานไกไฟ
ฟา(Switchyard) โดยมีการขึงสายเปลือยประเภทสายเหล็ก(strand Galvanized Steel) ขนาด 
35-70 Sq.mm. (PEA. Standard), 3/8 นิ้ว 7 Stand Galvanized Steel.(EGAT. Standard) โดยมี
ขอบเขตพื้นที่ปลอดภัย(Zone Protection) ในการติดตั้งอุปกรณตามขอกําหนด ดังรูปที่ 2 

                                                                  
รูปที่ 2 แสดงสถานีไฟฟาแรงสูงที่มีระบบปองกันฟาผา โดย 

ใชสายดินลอฟาขึงบนอากาศเหนือสถานีไฟฟา 

การปองกันโดยใชเสาลอฟาและสายดินลอฟาวางเหนือระบบรวมกัน (High Mast Air 
Terminal  & Overhead Ground Wire) เปนการปองกันฟาผาโดยการใช ทั้งสองวิธีขางบนมารวม
กัน ซึ่งเปนวิธีที่ดี ถาหากมีการติดตั้งอุปกรณสถานีไฟฟาหางออกไปเกินขอบเขตพื้นที่ปลอดภัยของ
วิธีสายดินลอฟาOHGW เพราะไมมีหรือไมสามารถสรางโครงสราง (Structure) มาขึง สาย OHGW 
เพื่อใหครอบคลุมอุปกรณสถานีไฟฟาแรงสูงได เราก็สามารถใช เสาลอฟา (High Mast Air 
Terminal) มาเสริมในระบบได  ดังรูปที่ 3 
 
 
 
 



 
รูปที่ 3 แสดงสถานีไฟฟาแรงสูงที่มีระบบปองกันฟาผา โดย 

ใชเสาลอฟาและสายดินลอฟารวมกัน 
พารามิเตอรที่เกี่ยวของในการออกแบบ 
 ในการคํานวณการออกแบบการปองกันฟาผาสถานีไฟฟาแรงสูง เราตองมาทําความใจความ
หมายของพารามิเตอรตางๆ ที่จะนําไปใชในการคํานวณเพื่อใหเกิดความเขาใจกอน จากรูปที่ 4  
คือ การปองกันการเกิดฟาผาโดยการใชเสาลอฟา 1 ตน 
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 จากรูปที่ 4  จุด P คือตําแหนงติดตั้งเสาลอฟา (Mast) มีความสูง hm เมตร และติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาซึ่งเปนหมอแปลงไฟฟาโดย Bushing ของหมอแปลง มีความสูงเทากับ he เมตร วางหางจาก
เสาลอฟา r เมตร  ระยะ S คือ ระยะเผชิญ ซึ่งเปนคารัศมีของทรงกลม ใชจุด P เปนจุดศูนยกลาง
แลวลากเสนวงกลม B และใชระยะรัศมีเดิมลากเสนขนานกับพื้นจะไดจุดตัดทั้งสองขางที่จุด B1   
และที่ใชจุด B1 เปนจุดศูนยกลางโดยมีรัศมีเทาเดิม ลากเสนโคงใหสัมผัสกับจุด P และพื้นดิน ทั้ง
สองขางและพื้นที่ใตเสนโคงดังกลาวก็คือพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ของระบบปองกันนั้นๆ  ดัง
แสดงในรูปที่ 4 ตามพื้นที่ที่แลเงา จากรูปที่แสดงจะเปนภาพ 2 มิติ แตความเปนจริงแลวในการ
ปองกันจะเปนการปองกันทั้ง 3 มิติ โดยภาพโคงที่ไดจะเปนภาพเสนโคงที่เกิดจากการนําลูกทรง
กลมที่มีรัศมีเทากับระยะ S มากลิ้งรอบแกน P ในลักษณะแบบ Rolling Sphere ดังนั้นจะเห็นวา
การที่เราจะหาคาระยะ r และระยะ q ไดจะตองหาคา S ใหไดกอน โดยมีวิธีการหาไดดังนี้ 

คาเสิรจอิมพีแดนซ (Surge Impedance)  ในขณะที่เกิดฟาผาลงบนระบบสงจะเกิดคา เสิรจอิม
พีแดนซ ในระบบ โดยมีคา โดยประมาณ 200-600 Ω  โดยคาที่ไดจะไดจากสูตร 
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 โดยที่   Zs  =  เสิรจอิมพีแดนซ 
 he  =  ความสูงเฉลี่ยของตัวนําที่จะปองกัน [m] 
 r   =  รัศมีภายนอกของตัวนํา [m] 

คากระแสฟาผา  (Lightning Current) เปนคากระแสฟาผาที่เกิดขึ้นในระบบ โดยที่ไดจากคุณ
สมบัติของฉนวนตามมาตรฐานการผลิตที่กําหนดใชในระบบนั้น โดยจะตองมีการตรวจสอบวา
อุปกรณที่นํามาใช เปนมาตรฐาน IEC หรือ NEMA standard โดยปกติอุปกรณภายในสถานีไฟฟา
จะมีมาตรฐานเดียวกัน แตหากพบวามีการใชอุปกรณที่มีมาตรฐานตางกันใหนําคาที่ตํ่ากวามาใช
ในการคํานวณ 
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โดยที่   Is  =  กระแสฟาผา [kA] 
 BIL  =  Basic Lightning Impulse Insulation Level  [kV] 
  Zs  =  เสิรจอิมพีแดนซ 
 2    =   เปนคาที่ในขณะที่เกิดฟาผาจะเกิดการแบงไหลของกระแสเปนสองทาง 
หมายเหตุ เนื่องจากคา Impulse flashover positive เปนคาที่สูงกวา BIL ในการคํานวณเราก็    

สามารถใชแทนได 



คากระแสฟาผาวิกฤต (Critical Lightning Current) คือ กระแสฟาผาที่คํานึงถึงคาความตาน
ทานของดินเปน ศูนย          

ssc II 1.1=

โดยที่   Isc  =  กระแสฟาผาวิกฤต kA]  [
 Is   =  กระแสฟาผา [kA] 
ระยะเผชิญ (Striking Distance) คือระยะฟาผาชวงสุดทายทีวัตถุที่จะถูกผาสรางสตรีมเมอร ข้ึน
ไปรับข้ันนําฟาผา (Step Leader) ทําใหเกิดการถายเทประจุและมีกระแสฟาผาไหลลงไปที่วัตถุนั้น
โดยระยะเผชิญนี้จะเปนระยะที่สําคัญในการกําหนดพื้นที่ที่ปลอดภัยของการปองกันฟาผา คานี้หา
ไดจากการคํานวณตามสมการ 

325.8 sckIS =

โดยที่   S  =  ระยะฟาผา [m] 
 Isc =  กระแสฟาผาวิกฤต  [kA] 
 k   =  1 สําหรับ การปองกันโดยใช สายดิน 
  =  1.2  สําหรับ การปองกันโดยใช เสาลอฟา 

ตัวอยาง1 การคํานวณจากรูปที่ 5 เปน115/22 kV.สถานีไฟฟาอุตสาหกรรมที่มีความสูงของตัวลอ
ฟาในรูปแบบ เสาลอฟา โดยมีความสูงที่ติดตั้ง Air Terminal ใหสูง hm=15.0+1.2 เมตร และมี
ตัวสายตัวนําขนาด 400 Sq.mm.สูง he = 4.5 เมตร ของอุปกรณ โดยระบบมีคา BIL = 550 
kV.  ตองการตรวจสอบวาหากมี หมอแปลงไฟฟากําลังติดตั้งอยูหางออกจาก Take off ที่ติดตั้งที่
ระยะ 14.0 เมตร จะมีความปลอดภัยจากการถูกฟาผาหรือไระยะ 14.0 เมตร จะมีความปลอดภัย
จากการถูกฟาผาหรือไม 
คาเสิรจอิมพีแดนซ (Surge Impedance) 
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คากระแสฟาผาวิกฤต (Critical Lightning Current)  
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รูปที่ 5 แสดงผลการคํานวณสถานีไฟฟาแรงสูงที่มีระบบปองกันฟาผา โดย 

                      ใชเสาลอฟา ติดตั้งบน Take off Str. และ High Mast 
 
คาระยะฟาผา (Striking Distance) 

.01.26072.4*2.1*5.85.8 3232 mkIS sc ===  
สามารถคํานวณหาคา r ที่มีความสูงของอุปกรณ he ไดดังนี้ 
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โดยที่ r   = รัศมีของพื้นที่ที่ถูกปองกัน (m) 
 hm = ความสูงของเสาลอฟา [m] 
          he  = ความสูงของอุปกรณ [m] 

ผลสรุป จากการคํานวณและตรวจสอบจากการเสนโคงวงกลมรัศมี S จะไดระยะพื้นที่ปลอดภัยใต
เสนโคง มีระยะหางจากเสาลอฟาที่ระยะ r = 9.46 เมตร และที่ระยะดังกลาวอุปกรณสถานีไฟฟาที่
มีระยะสูง 4.5 เมตรจะอยูในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) แตหากมี หมอแปลงไฟฟากําลังติดตั้ง
อยูหางออกจาก Take off ที่ติดตั้งที่ระยะ 14.0 เมตร จะไมมีความปลอดภัยจากการถูกฟาผา
เพราะอยูนอกพื้นที่ปลอดภัย ดังนั้นถาเราเลือกที่จะใชระบบ High Mast Air Terminal เราจะตองมี



การติดตั้งเพิ่มอีกฝงและตรวจสอบรายการคํานวณเพิ่มอีกครั้ง เพื่อสรางพื้นที่ปลอดภัย (Safety 
Zone) ใหครอบคลุมสถานีไฟฟาทั้งหมด 

ตัวอยาง 2 การคํานวณจากรูปที่ 6 เปน115/22 kV.สถานีไฟฟาอุตสาหกรรมที่มีความสูงของตัวลอ
ฟาในรูปแบบสายดินลอฟา (Overhead Ground Wire;;OHGW.) โดยมีความสูงที่ติดตั้ง 
OHGW.ใหสูง hm=15.0 เมตร และมีตัวสายตัวนําขนาด 400 Sq.mm.สูงของอุปกรณ ตัวที่
สูงที่สุดในระบบคือ Power Circuit breaker มี he = 5.2 เมตร โดยระบบมีคา BIL = 550 
kV.  มีอุปกรณสถานีไฟฟาที่ติดตั้งรวมาคารควบคุม (Major Equipment & Control Building) ที่
ตองการตรวจสอบวามีความปลอดภัยจากการถูกฟาผาหรือไม ขนาดพื้นที่ 5.0 X 30.00 เมตร 

รูปที่ 6 แสดงสถานีไฟฟาแรงสูงที่มีระบบปองกันฟาผา โดย 
                                       ใชสายดินลอฟา ติดตั้งระหวาง Take off Str.  
คาเสิรจอิมพีแดนซ (Surge Impedance) 
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คากระแสฟาผาวิกฤต (Critical Lightning Current)  
kAIsI sc 96.36.3*1.11.1 ===  

 
คาระยะฟาผา (Striking Distance) 



.28.2196.3*0.1*5.85.8 3232 mkIS sc ===  
สามารถคํานวณหาคา r ที่มีความสูงของอุปกรณ he ไดดังนี้ 

( ) ( )2222
em hSShSSr −−−−−=
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โดยที่ r = รัศมีของพื้นที่ที่ถูกปองกัน (m) 
          hm  =  ความสูงของสายดินลอฟา [m] 
          he  = ความสูงของอุปกรณ [m] 

 
ผลสรุป จากการคํานวณและตรวจสอบจากการเสนโคงวงกลมรัศมี S จะไดระยะพื้นที่ปลอดภัยใต
เสนโคง มีระยะหางจากเสาลอฟาที่ระยะ r = 6.39 เมตร และที่ระยะดังกลาวอุปกรณสถานีไฟฟาที่
มีระยะสูง 5.2 เมตรจะอยูในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) แตหากมี อุปกรณที่ติดตั้ง ซึ่งสูง 
กวา 5.2 เมตร จะไมมีความปลอดภัยจากการถูกฟาผาเพราะอยูนอกพื้นที่ปลอดภัย ดังนั้นถาเรา
เลือกที่จะใชระบบ Overhead Ground Wire (OHGW.)  เราจะตองมีการติดตั้งเพิ่มอีก 1 เสน และ
ตรวจสอบรายการคํานวณเพิ่มอีกครั้ง เพื่อสรางพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ใหครอบคลุมสถานี
ไฟฟาทั้งหมด 



 จะเห็นวาปรากฎการฟาผา มีอัตรายอยางยิ่งตอระบบไฟฟาและสิ่งมีชีวิต ดังนั้นในการออก
แบบสถานีไฟฟาจึงตองมีการคํานึงถึงอันตรายดังกลาว ในตอนที่ 6.2 จะเปนตอนที่กลาวถึงการใช
วิธีการปองกันภัยจากการเกิดฟาผาลงบนสถานีไฟฟาแรงสูง ดวยวิธีที่ดีที่สุดในการออกแบบ แตทั้ง
นี้หากการออกแบบดังกลาวไมสามารถปองกันการเกิดฟาผาไดในบางประเภท เราก็ยังมีระบบปอง
กันอุปกรณสถานีไฟฟาอีกระบบคือ ตัวรอดแกปและกับดักเสิรจ (Surge Arrester) โดยติดตั้ง
อุปกรณปองกันเขากับอุปกรณที่ตองการไดรับการปองกัน 
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