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บทคัดย่อ  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาและสร้าง
เครื่องนับฟ้าผ่าเพ่ือเก็บข้อมูลการเกิดฟ้าผ่าลงสู่พ้ืนโลก  
เครื่องนับฟ้าผ่าที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน  
ส่วนที่  1 เป็นวงจรตรวจจับความถี่   ส่วนที่  2 เป็น
วงจรขยายสัญญาณ และส่วนที่ 3 เป็นวงจรนับ  ซึ่งการ
จ าลองรูปคลื่นสัญญาณใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์เวิร์ค
เบนช์เวอร์ชั่น 5.0 
 การทดสอบเครื่องนับฟ้าผ่าจ าเป็นต้องใช้เครื่อง
สร้างอิมพัลส์ประกอบโดยระยะที่ท าการทดสอบตั้งแต่ 
1-10 เมตร ผลการทดสอบปรากฏว่าเครื่องนับฟ้าผ่านี้มี
ผลการนับจ านวนครั้งฟ้าผ่าและตอบสนองความถี่ได้
ตามมาตรฐานความถี่ของการเกิดฟ้าผ่าและถูกต้อง
สอดคล้องกับจ านวนครั้งการสร้างอิมพัลส์ 
 
ค าส าคัญ :  อิมพัลส์  ฟ้าผ่า  สปาร์กแก็ป 
 
ABSTRACT 

This project reports is a study and build 
lightning detector for storage data the lightning 
strike into the earth. Lightning detector that 
made up this consists of 3 parts: Part 1 is 
frequency detection circuit, Part 2 is amplifier 
and Part 3 is counting. The simulation signal 

use program electronics workbench version 
5.0. 

Testing lightning detector must be use 
generator’s impulse assembly by testing 
distance from 1-10 meters. Test results 
appeared this lightning detector with a result 
counting the number of times lightning strike, 
frequency response is the standard frequency 
of lightning strike and valid according with the 
number of times creating of an impulse.  
 
Keywords : Impulse  ,  Lightning  ,  Spark Gap 
 
1. บทน า 

ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ มี
ความส าคัญ เพราะเมื่อเกิดฟ้าผ่าจะเกิดผลกระทบ
ตามมาในรูปของความร้อน แรงกล และทางไฟฟ้า  ซึ่ง
สามารถท าให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม
แก่คนและสั ตว์  สิ่ งก่ อสร้ าง รวมทั้ งระบบ ไฟ ฟ้ า 
ผลกระทบทางความร้อนและทางกลที่เห็นได้ชัด คือ การ
ที่อาจเกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิด ณ จุดที่ฟ้าผ่า ใน
ส่วนของผลกระทบทางไฟฟ้านั้น  ผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ระบบไฟฟ้าก าลังมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้ไฟฟ้าดับก็เกิดจากการเกิดฟ้าผ่าที่ระบบสาย
ส่ง ท าให้เกิดแรงดันเกิน ซึ่งมีมาตราการณ์ป้องกันเช่น 
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การใช้สายล่อฟ้า และกับดักแรงดันเกิน โดยกับดัก
แรงดันเกินต้องทนกระแสฟ้าผ่าได้และตัดกระแสได้ 
บทความวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลการ
เกิดฟ้าผ่าเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบป้องกันการ
เกิดฟ้าผ่าต่อไป 
 
2. ทฤษฏีและหลักการออกแบบ 

จากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลพบว่าสัญญาณ
ความถ่ีที่เกิดขึ้นจากฟ้าผ่านั้นจะมีความถ่ี ประมาณ 330 
kHz ดังนั้นจึงมีการน าเอาหลักการนี้มาท าการออกแบบ
วงจรตรวจจับหาสัญญาณเป็นการตรวจจับแล้วจากนั้น
ส่งไปยังวงจรขยายสัญญาณและวงจรนับต่อไป 

 
 
 

 
รูปที่ 1 แสดง Flow Chart การท างานของเครื่องนับ

ฟ้าผ่า 
 

2.1 วงจรตรวจจับสัญญาณความถี่ 
 ซึ่งจะท าการออกแบบโดยใช้สมการความถี่เร

โซแนนซ์มาท าการค านวณเพ่ือท าการออกแบบ   เมื่อไป
ท า ก า ร ค า น ว ณ ต าม ส ม ก า ร               f  =  
1/2 π (LC)1/2                                                                                                 
เมื่อ f   =  ความถี่เรโซแนนซ์ ( Hz ) 
 L  =  ตัวเหนี่ยวน า ( H ) 
 C  =  ตัวเก็บประจุ ( F )     
จากวงจรที่ได้ออกแบบก าหนดให้ 

L  =  330 µH และ C  =  680 pF     
จ ะ ได้  f  ป ระม าณ  336 kHz ซ่ึ ง เป็ น ค่ า

ใกล้เคียงกับความถี่ที่เกิดจากฟ้าผ่าเราจึงท าการใช้ค่า
ของอุปกรณ์ในวงจรจากท่ีค านวณได้ 

2.2 วงจรขยายสัญญาณ 
 เราต้องทราบคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์กัน
ก่อนว่าสัญญาณที่ได้นั้นจะออกมาอย่างไรเพราะว่าเรา
ต้องน าไปออกแบบโดยวงจรนี้เราจะใช้ ทรานซิสเตอร์ 
2N4403 และ  2N4401 ในการขยายสัญ ญ าณ โดย 
ทรานซิสเตอร์ ทั้งสองจะเป็นแบบพีเอ็นพีและเอ็นพีเอ็น 
ตามล าดับซึ่งจะมีความไวของ Time Rise เร็วเหมาะ
ส าหรับออกแบบในการใช้งานเกี่ยวกับฟ้าผ่า ซึ่งฟ้าผ่านั้น
จะมีความไวของ Time Rise เร็วมากดังนั้นจึงต้องน า 
ทรานซิสเตอร์ ที่ เหมาะสมมาท าเป็นวงจรดังกล่าว 
เพราะว่าความไวของขอบขาขึ้นเมื่อเกิดฟ้าผ่านั้นมีกราฟ
ที่ ชั น ม ากดั งนั้ น เราจึ งออกแบ บ วงจ รโดย เลื อ ก 
ทรานซิสเตอร์ ที่ เหมาะสมมาใช้ในการออกแบบตัว
ตรวจจับและยังได้ท าการเลือกใช้ความต้านทานที่เป็น
แบบปรับค่าได้เพ่ือปรับค่าให้กับเอาต์พุตที่ออกไปให้มี
แรงดันพอที่จะท าให้วงจรนับได้แรงดันพอที่จะท าให้เป็น
ลอจิก “1” เพ่ือไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการนับและท า
ให้วงจรมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ทรานซิสเตอร์ 2N4401 ชนิด NPN 

วงจรตรวจจบั 

ความถ่ี 
วงจรขยาย
สญัญาณ วงจรนบั แสดงผล 
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รูปที่ 3 ทรานซิสเตอร์ 2N4403 ชนิด PNP 
 
 
2.3 การออกแบบวงจรนับ 2 หลัก 

ใช้วงจรนับปกติในการน ามาใช้งาน กล่าวคือใช้ 
IC Counterในการน ามานับและมีไอซี ถอดรหัส BCD 
เข้าสู่ Seven Segment โดยจะน าค่าเอาต์พุตที่ได้โดย
อาศัยว่าเมื่อเอาต์พุตออกมาท าให้กลายเป็นลอจิก “1” 
และเกิดลักษณะเป็นสัญญาณพัลส์ เพ่ือไปทริกสัญญาณ
คาบเวลาของCounter เพ่ือท าการนับแล้วส่งผ่านไปยัง
ตัวถอดรหัส BCD ท าให้เกิดการนับและแสดงผลได้ใน
ที่สุดในการออกแบบวงจรนับนั้นใช้ PIC 16F887 มา
เป็นตัวนับ ซึ่งคุณสมบัติเป็นตัวนับเลขฐานสองกับการ
แยกการขึ้น-ลงของสัญญาณนาฬิกาและเราสามารถรู้ขา
ต่างๆและคุณสมบัติการน าไฟฟ้าขาเข้าและขาออก
รวมทั้งจะมีการบอกว่าต้องใช้แรงดันในการตกคร่อมที่
ขาขึ้น อยู่ในช่วงเท่าไหร่ถึงจะท าให้เกิดการนับเพ่ิมขึ้น 
ส่วนการออกแบบการแปลงเลขฐานสองเป็น BCD นั้น
เราใช้ PIC 16F887 เพราะว่ามันมีความสามารถในการ
แปลงเลขฐานสองเป็น BCD ได้ดีอีกด้วย 

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงขาของ PIC 16F887, 40 PIN,PDIP 
 

2.4 การออกแบบวงจรภาคแสดงผล 
ในการออกแบบภาคแสดงผลนี้ ได้ เลื อก

แสดงออกทาง Seven Segment ที่เป็นแบบคอมมอน
แอโนดโดยท าการต่ อ เข้ ากับ  PIC 16F887A ที่ รั บ
สัญญาณเอาต์พุตเข้ามาและจะท าการประมวลผลและ
นับสัญญาณก่อนที่จะส่งต่อไปยัง Seven Segment 
 

 
 

รูปที่ 5 รูปวงจรออกแบบใช้งานจริง 
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รูปที่ 6 รูปเครื่องนับฟ้าผ่าที่ประกอบเสร็จ 
 

3. การทดลอง 
การทดลองของเครื่องนับฟ้าผ่าแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
คือ 
         ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบโดยการซิมมูเลชั่นด้วย
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์เวิร์คเบนช์ เวอร์ชั่น 5.0 โดยท า
การป้อน Function Generator เข้าท่ีเสาอากาศแล้วใช้
ออสซิลโลสโคปวัดในจุดต่างๆเพ่ือดูว่าการท างานของ
ทรานซิสเตอร์ต่างๆที่ได้ออกแบบมาสามารถท างานได้
ถูกต้องซึ่งดูได้จากรูปคลื่นสัญญาณของออสซิลโลสโคป 

ขั้นตอนที่  2 ท าการทดลองโดยการ Spark 
Gap ซึ่งมีระยะห่างระหว่าง Gap 12 เซ็นติเมตร และมี
แรงดัน 31 kV แล้วท าการวางเครื่องนับฟ้าผ่าห่างจาก
จุด Spark Gap หรือจุดก าเนิดพัลส์ระยะ 1-10 เมตร 

 

 
 

รูปที่  7  รูปวงจรสร้างแรงดันอิมพัลส์ 
 
 

4. ผลการทดลอง 
4.1 ผลการทดลองโดยการซิมมูเลชั่นด้วยโปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์เวิร์คเบนช์ เวอร์ชั่น  5.0 โดยท าการ
ป้อนฟังก์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์จากการทดลองตาม
ขั้นตอนการทดลองเป็นไปตามนี้ 
 1.ตอนแรกไม่สามารถตรวจจับสัญญาณได้
เนื่องจากเสาอากาศถูกต่อลงกราวด์ 

2.ท าการทดลองใหม่โดยให้เสาอากาศยกเสาขึ้น
ท าให้สามารถตรวจจับสัญญาณได้อย่างถูกต้องตาม
จ านวนครั้งที่ปล่อยพัลส์ออกไป 

 

 
 

รูปที่  8   แสดงพัลส์ที่ป้อนโดย Function Generator 
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4.2 ผลการทดลอง Spark ที่ระยะ  1-10 เมตร 
             ท าการทดลองด้วยการ Spark Gap 
จากเครื่องก าเนิดแรงดันอิมพัลส์และดูผลที่ได้จากเครื่อง
นับฟ้าผ่าที่วางไว้ห่างจากเครื่องก าเนิดแรงดันอิมพัลส์
เป็นระยะ 1-10 เมตร ว่าได้เท่าไรแล้วบันทึกลงในตาราง
บันทึกผลการทดลอง 
 
ตารางที่  1  ผลการทดลองด้วยการสปาร์คแก็ปที่ระยะ
ตั้งแต่ 1-10 เมตร 
 

   ระยะห่าง
จากเครื่อง 
   ก าเนิดอิม
พัลส์ ( m ) 

   จ านวนครั้ง
ที่เกิดการ 
         สปาร์ค 
(ครั้ง) 

   จ านวนครั้ง
ที่เครื่อง   
        วัดได้  
(ครั้ง) 

1 3 3 
2 1 1 
3 1 1 
4 4 4 
5 5 5 
6 1 1 
7 2 2 
8 3 3 
9 1 1 
10 2 2 

 
5. สรุปผล 
ผลการทดลองของเครื่องนับฟ้าผ่าแบ่งออกเป็น 2 
ขั้นตอน คือ 
         ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบโดยการซิมมูเลชั่นด้วย
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์เวิร์คเบนช์ เวอร์ชั่น 5.0 โดยใช้
ออสซิลโลสโคปวัดในจุดต่างๆเพ่ือดูว่าการท างานของ
ทรานซิสเตอร์ต่างๆที่ได้ออกแบบมาสามารถท างานได้

ถูกต้องซึ่งดูได้จากรูปคลื่นสัญญาณของออสซิลโลสโคปที่
ท าการวัดได้จากทั้ง 4 จุดที่ก าหนดไว้ในวงจร 
 ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบการนับจ านวนครั้งของ
เครื่ อ งนั บ ฟ้ าผ่ า โดยการสร้ างแรงดั น อิม พั ลส์ ใน
ห้องทดลอง  จากผลการทดลองที่ระยะ 1-10 เมตร จะ
เห็นได้ว่าผลการทดสอบเครื่องนับฟ้าผ่ามีผลการท างาน
และตอบสนองความถี่ได้ตามมาตรฐานความถี่ของการ
เกิดฟ้าผ่าและสามารถนับจ านวนครั้งของการเกิดการส
ปาร์กได้ถูกต้อง 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

การจัดท าปริญญานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์เจษฎา สารสุข และ
อาจารย์สุทธิกาญจน์ วีระเสถียรซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา    
ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าดีๆที่เป็นประโยชน์
ต่อโครงงานนี้   ขอขอบคุณพ่ีอภิชาต ทองมา ผู้ช่วย
อาจารย์คุมห้องทดลองที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีที่ช่วยเหลือในการทดลองโครงงานจนส าเร็จ 
 เนื้อหาปริญญานิพนธ์เล่มนี้จะมีความสมบูรณ์
และถูกต้องไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนและความ
อนุเคราะห์จากปริญญานิพนธ์เครื่องนับฟ้าผ่า โดย ธิติ 
คูหารุ่ งเรือง    ขอขอบคุณ เพ่ือนๆพ่ีๆที่ ให้ ความรู้
ข้อแนะน าเกี่ยวกับวงจรเครื่องนับฟ้าผ่าและคอย
ช่วยเหลือตลอด    ตลอดจนบุคลที่จะขาดเสียมิได้คือ
บิดา มารดา ที่คอยให้ก าลังใจและตักเตือนรวมทั้งส่งเสีย
ค่าเล่าเรียนให้ได้เล่าเรียนจนกระทั่งสามารถท าให้มีวันนี้
ได ้
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