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มีตวั อย่างการเกิดเหตุการณ์ ไฟไหม้และ
การระเบิดในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารใช้สารอันตรายมากมาย
ทัว่ โลก หลายเหตุการณ์มคี วามรุนแรงจนทําให้
เกิดการบาดเจ็บล้มตายหรือความเสียหายอย่าง
มาก ความเข้าใจในการใช้มาตรฐานการป้องกัน
ในพืน้ ทีอ่ นั ตรายอาจมีความผิดพลาดได้จากการตี
ความผิดไปจากเจตนาของข้อกําหนดในมาตรฐาน
ผูม้ หี น้าทีอ่ อกแบบติดตัง้ ระบบป้องกันจํานวนไม่
น้อยมักจะใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์สว่ นตัวใน
การพิจารณาแทนทีจ่ ะยึดหลักการตามมาตรฐาน
อย่างเคร่งครัด
พืน้ ทีอ่ นั ตราย (Hazardous Area) หมาย
ถึง บริเวณทีม่ โี อกาสจะเกิดจากอุบตั เิ หตุของการ
ระเบิดหรือไฟไหม้ขน้ึ ได้งา่ ย โดยสภาวะทีจ่ ะเกิด
เหตุดงั กล่าวจะต้องมีองค์ประกอบร่วม 3 อย่าง คือ
1. มีสารไวไฟในปริมาณมากพอทีจ่ ะจุด
ติดไฟได้ (Flammable Material in Ignitable
Quantities)
2. มีออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอให้

เชือ้ เพลิงและอากาศซึง่ การจุดติดไฟนี้ สามารถ
เกิดได้จากสาเหตุตา่ งๆ เช่น เปลวไฟ การสปาร์ก
ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ความร้อนสูงสะสม และ การ
ถ่ายเทประจุจากไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น
การระเบิด คือปฏิกิ ริยาเคมีของสารไวไฟ
กับออกซิเจนและปลดปล่อยพลังงานความร้อน
สูงมากซึง่ สารไวไฟอาจอยูใ่ นรูปของแก๊ส (Gas)
หรือไอระเหย (Vapor) เนือ่ งจากเราไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งการใช้สารไวไฟได้จงึ จําเป็นต้องพยายาม
ไม่ให้เกิดการรัว่ ไหลของสารไวไฟสูบ่ รรยากาศจน
เกิดสภาวะทีจ่ ะเกิดระเบิดได้
อย่างไรก็ตาม ในบางพืน้ ทีจ่ ะมีการใช้หรือ
ถ่ายเทสารไวไฟอยูเ่ ป็นประจํา การป้องกันการ
ระเบิดจะทําได้โดยการสร้างระบบระบายอากาศ
(Ventilation) อย่างเหมาะสมและมีการป้องกัน
ไม่ให้มแี หล่งกําเนิดการจุดติดไฟขึน้ ได้ สารแต่ละ
ชนิดมีคณ
ุ สมบัตใิ นการจุดติดไฟต่างกัน ดังนัน้
การมีออกซิเจน การจุดติดไฟและสารไวไฟ ร่วม
กันก็อาจจะไม่ทาํ ให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ขน้ึ
ได้ คุณสมบัตทิ ส่ี าํ คัญของสารไวไฟทีป่ นเปือ้ นใน
อากาศ และทําให้เกิดสภาพบรรยากาศทีจ่ ดุ ติด
ไฟได้ (Explosive Atmosphere) มี 5 ประการ คือ
1. Lower Explosive Limit (LEL) คือ
เกิดการเผาไหม้ (ในอากาศปกติ จะมีออกซิเจน
ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก๊สหรือไอระเหยขัน้ ต่ำ
ประมาณ 21%)
3. มีแหล่งจุดติดไฟ (Ignition Source) ทําให้ ทีผ่ สมกับอากาศจนเกิดเป็นส่วนผสมทีเ่ หมาะสม
เกิดพลังงานความร้อนทีม่ ากพอกับส่วนผสมของ ทีจ่ ะทําให้เกิดการระเบิดได้ (Explosive mixture)

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างค่า LEL และ UEL ของแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟ

ทีม่ า : มาตรฐาน IEC และ NEC

ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างค่า Flash Point ของแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟ

ทีม่ า : มาตรฐาน IEC และ NEC

ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างค่า Auto-Ignition Temperature
ของแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟ

ทีม่ า : มาตรฐาน IEC และ NEC

ถ้ามีปริมาณเปอร์เซนต์ของแก๊สไวไฟเจือปนใน
อากาศเข้มข้นน้อยกว่านี้ จะไม่เพียงพอให้จดุ ติด
ไฟได้ (ดูตารางที่ 1)
2. Upper Explosive Limit (UEL) คือ
ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก๊สหรือไอระเหยมากทีส่ ดุ
ทีผ่ สมกับอากาศจนเกิดเป็นส่วนผสมทีเ่ หมาะสม
ทีจ่ ะทําให้เกิดการระเบิดได้ (Explosive mixture)
ถ้ามีปริมาณเปอร์เซนต์ของแก๊สไวไฟเจือปนใน
อากาศเข้มข้นมากกว่านีจ้ ะไม่เพียงพอให้จดุ ติด
ไฟได้ (ดูตารางที่ 1)
3. Flash Point คือ ค่าอุณหภูมติ ำ่ สุดทีท่ าํ
ให้สารไวไฟในสภาพของเหลวเกิดการระเหยจน
กลายเป็นไอระเหยในปริมาณเพียงพอให้เกิดการ
จุดติดไฟได้เหนือของเหลวนัน้ ของเหลวทีม่ คี ่า
Flash Point ต่ำกว่า 37.8O Cํ (100O Fํ ) จะเรียก
ว่า “Flammable Liquid” ส่วนของเหลวทีม่ คี า่
Flash Point สูงกว่า 37.8O Cํ (100O Fํ ) จะเรียก
ว่า “Combustible Liquid” ถ้าเราจัดเก็บหรือใช้
สารไวไฟในพืน้ ทีท่ ม่ี อี ณ
ุ หภูมติ ำ่ ากว่าค่า Flash
Point ก็จะไม่ทาํ ให้เกิดสภาพของพืน้ ทีอ่ นั ตราย
ขึน้ ได้ (ดูตารางที่ 2)
4. Auto-Ignition Temperature คือ
อุณหภูมติ ำ่ ทีส่ ดุ ทีท่ าํ ให้แก๊ส หรือไอระเหยของ
สารไวไฟซึง่ ผสมอยูใ่ นบรรยากาศจะเกิดลุกติดไฟ
ได้เองโดยไม่จาํ เป็นต้องมีประกายไฟในพืน้ ทีท่ ่ี
มีการรัว่ ไหลของแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟ
ถ้ามีการใช้งานเครือ่ งจักรกลหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
ซึง่ ทําให้เกิดความร้อนสูงทีส่ ว่ นใดส่วนหนึง่ (Hot
Spot) โดยความร้อนทีเ่ กิดขึน้ นีม้ อี ณ
ุ หภูมสิ งู กว่า
ค่า Auto-Ignition Temperature ของแก๊สหรือไอ
ระเหยนัน้ ๆ อาจจะทําให้สารไวไฟในบรรยากาศ
เกิดการลุกติดไฟขึน้ เองได้ (ดูตารางที่ 3)
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5. Vapor Density คือ ความหนาแน่นของ
แก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟ เมื่อเทียบกับ
อากาศ ถ้าค่าความหนาแน่นของแก๊สหรือไอมาก
กว่า 1.0 แสดงว่า แก๊สหรือไอนีห้ นักกว่าอากาศ
เมือ่ เกิดมีการรัว่ ไหล แก๊สหรือไอนีจ้ ะลอยอยูใ่ น
ระดับต่ำ แต่ถา้ ค่าความหนาแน่นของแก๊สหรือ
ไอน้อยกว่า 1.0 แสดงว่า แก๊สหรือไอชนิดนีเ้ บา
กว่าอากาศ เมือ่ เกิดมีการรัว่ ไหลแก๊สหรือไอนีจ้ ะ
ลอยขึน้ สูง (ดูตารางที่ 4)

วิธก
ี ารจัดแบ่งกลุม
่ แก๊ส
(Gas Grouping)

ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างค่า Vapor Density (ความหนาแน่น)
ของแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟ

ทีม่ า : มาตรฐาน IEC และ NEC

ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟ
เรียงลําดับตามอันตรายของสารไวไฟ

หมายเหตุ
ค่า rel. หมายถึง ค่าสัมพัทธ์ (Relative Value) เมือ่ เปรียบเทียบกับค่าของแก๊สมีเธน
MESG (rel.) < 1.0 หมายถึง เปลวไฟของแก๊สนีผ้ า่ นช่องแคบได้งา่ ยกว่าของแก๊สมีเธน
MIC (rel.) < 1.0 หมายถึง ใช้กระแสไฟฟ้าในการจุดระเบิดแก๊สนีน้ อ้ ยกว่าของแก๊สมีเธน
ทีม่ า : มาตรฐาน IEC และ NEC

แก๊สและไอระเหยแต่ละชนิด จะมีคุณสมบัตทิ แ่ี ตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถออกแบบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันการระเบิดสําหรับ
แก๊สแต่ละชนิดได้ วิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ ในทางปฏิบตั ิ
ก็คอื การแบ่งกลุม่ แก๊สไวไฟตามลักษณะทีส่ าํ คัญ
2 ประการ คือ
1. Minimum Ignition Current (MIC) คือ
ค่ากระแสไฟฟ้าน้อยทีส่ ดุ ทีจ่ ะทําให้เกิดสปาร์ก
จนเกิดการลุกติดไฟของแก๊สหรือไอระเหยจาก
การทดสอบในห้องทดลอง ถ้าแก๊สชนิดหนึ่งมี
ค่า MIC น้อย แสดงว่า แก๊สนัน้ สามารถติดไฟได้
ง่าย ดังนัน้ การเลือกใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้าทีใ่ ช้กระแส
ไฟฟ้าต่ำกว่าค่า MIC เพือ่ ติดตัง้ ในบริเวณทีม่ แี ก๊ส
นีเ้ จือปนในบรรยากาศ จะช่วยป้องกันการเกิด
ประกายไฟทีม่ คี วามร้อนสูงจนเกิดการจุดระเบิด
ขึน้ ได้แม้จะเกิดความบกพร่องในวงจรไฟฟ้าก็ตาม
2. Maximum Experimental Safe Gap
(MESG) คือ ค่าความกว้างของช่องเปิดมากทีส่ ดุ
ทีจ่ ะสามารถป้องกันการแพร่ขยายของเปลวไฟ
ที่เกิดจากการจุดระเบิดของแก๊สชนิดหนึ่งผ่าน
ช่องเปิดนั้นไปสู่ภายนอกที่มีแก๊สชนิดเดียวกัน
เจือปนอยู่ ถ้าแก๊สชนิดใดมีคา่ MESG มาก แสดง
ว่า สามารถเลือกใช้ อุปกรณ์ปอ้ งกันการระเบิด
(Explosion proof) หรือ อุปกรณ์ป้องกันไฟ
(Flame proof) ทีม่ คี า่ MESG น้อยกว่าได้ เนือ่ ง
จากยิง่ ช่องเปิดแคบลงเท่าไร ก็จะมีโอกาสน้อย
ลงทีเ่ ปลวไฟจากการระเบิดภายในเครือ่ งห่อหุม้
จะแทรกออกสูภ่ ายนอก (ดูตารางที่ 5)
จากตารางที่ 5 จะเห็นว่า แก๊ส Acetylene
และ Hydrogen เป็นแก๊สทีม่ อี นั ตรายสูงมาก เพราะ
เมือ่ มีการจุดติดไฟแล้ว เปลวไฟสามารถลุกลาม
ผ่านช่องเปิดแคบๆ ออกสูภ่ ายนอกได้ดกี ว่า และ
จุดติดไฟได้ง่ายกว่าโดยใช้กระแสไฟฟ้าในการ
จุดติดไฟเพียงเล็กน้อยเท่านัน้
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Generation of gas-phase explosion-like effects using a chain reaction

ตามมาตรฐาน NEC จะมีการจัดกลุ่ม
แก๊ส (Gas) และไอระเหย (Vapor) ได้ ดังนี้
Group A : คือ แก๊ส Acetylene
Group B : คือ แก๊สและไอระเหยของสาร
ไวไฟทีม่ คี า่ MESG Ratio ไม่เกิน 0.45 หรือมีคา่
MIC Ratio ไม่เกิน 0.4
Group C : คือ แก๊สและไอระเหยของสาร
ไวไฟทีม่ คี า่ MESG Ratio มากกว่า 0.45 แต่ไม่
เกิน 0.75 หรือมีคา่ MIC Ratio มากกว่า 0.4 แต่
ไม่เกิน 0.8
Group D : คือ แก๊สและไอระเหยของสาร
ไวไฟทีม่ คี า่ MESG Ratio มากกว่า 0.75 หรือมี
ค่า MIC Ratio มากกว่า 0.8
ตามมาตรฐาน IEC จะมีการจัดกลุ่ม
แก๊ส (Gas) และไอระเหย (Vapor) ได้ ดังนี้
Group IIC : คือ แก๊สและไอระเหยของสาร
ไวไฟทีม่ คี า่ MESG ไม่เกิน 0.50 มม. หรือมีคา่
MICRatio ไม่เกิน 0.45
Group IIB : คือ แก๊สและไอระเหยของสาร
ไวไฟทีม่ คี า่ MESG มากกว่า 0.50 มม. แต่ไม่เกิน
0.90 มม. หรือมีคา่ MIC Ratio มากกว่า 0.45
แต่ไม่เกิน 0.8
Group IIA : คือ แก๊สและไอระเหยของสาร
ไวไฟทีม่ คี า่ MESG มากกว่า 0.90 มม. หรือมีคา่
MIC Ratio มากกว่า 0.8

ตารางที่ 6 ตารางการแบ่งกลุ่มสารไวไฟประเภทแก๊สหรือไอระเหย
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ตารางที่ 6 ตารางการแบ่งกลุ่มสารไวไฟประเภทแก๊สหรือไอระเหย (ต่อ)

เอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมี
(MSDS : Material Safety Data Sheet)
ในเอกสารแสดงข้อมูลการใช้สารเคมีอย่าง
ปลอดภัย (MSDS : Material Safety Data Sheet)
จากผูผ้ ลิตสารนัน้ จะมีขอ้ มูลทีผ่ ใู้ ช้และผูจ้ ดั เก็บ
สารเคมีนน้ั ควรศึกษา ทําความเข้าใจ และปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําอย่างเหมาะสม ซึง่ ในด้านของผู้
ออกแบบติดตัง้ ระบบไฟฟ้าในสถานทีท่ ม่ี กี ารใช้
หรือจัดเก็บสารนั้น ควรจะพิจารณาข้อมูลใน
เอกสาร MSDS นัน้ ทีส่ าํ คัญ คือ
1. ข้อมูลส่วนประกอบของสารอันตราย
(Hazardous Ingredient Information)
z Chemical Identity คือ การแสดงชือ
่
ทางเคมีของสารและชือ่ ทางการค้าอืน่ ๆ
z List of Hazardous Chemicals คือ
รายการแสดงส่วนประกอบของสารเคมีอนั ตราย
z Percent by Weight or Volume คือ
อัตราส่วนของสารเคมีอนั ตรายโดยน้ำหนัก หรือ
โดยปริมาตร
2. ข้อมูลทางฟิสกิ ส์ของสาร (Physical
Data)
z Boiling Point คือ ค่าอุณหภูมท
ิ ส่ี ารจะ
เปลีย่ นจากสภาพของเหลว (Liquid) ไปเป็นไอ
(Vapor) ทีค่ วามดันมาตรฐาน (1 บรรยากาศ)
ถ้าอุณหภูมใิ นสถานทีใ่ ช้หรือจัดเก็บสารสูงมาก
ก็จะเกิดไอระเหยของสารฟุง้ กระจายมากด้วย
z Vapor Pressure คือ ค่าความดันไอของ
สารทีร่ ะเหยและลอยอยูเ่ หนือสารเหลวนัน้ ภาย
ในภาชนะปิด ค่าความดันไอจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรของปรอททีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถ้า
ค่าความดันไอมากแสดงว่า หากเกิดรอยรัว่ หรือ
ช่องเปิดของถังบรรจุ ไอของสารจะฟุ้งกระจาย
ออกมาภายนอกถังบรรจุได้มาก
z Vapor Density คือ ค่าความหนาแน่น
สัมพัทธ์หรือน้ำหนักของไอของสารนัน้ เมือ่ เทียบ
กับอากาศปกติในปริมาตรทีเ่ ท่ากัน ค่านีจ้ ะแสดง
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ตารางที่ 6 ตารางการแบ่งกลุ่มสารไวไฟประเภทแก๊สหรือไอระเหย (ต่อ)

ที่มา : มาตรฐาน NEC, Cooper Crouse-Hinds

ให้ทราบว่าไอระเหยของสารนั้น จะลอยขึ้นสูง
หรือลอยลงต่ำ
z Percent Volume by Weight คือ ค่า
ร้อยละของปริมาตรเมื่อระเหยกลายเป็นไอทั้ง
หมดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 70 องศาฟาเรนไฮต์
z Evaporation Rate คือ ค่าอัตราเร็วที่
สารในสภาพของเหลวเปลีย่ นไปเป็นไอทีค่ วาม
ดันและอุณหภูมมิ าตรฐาน
z Appearance and Odor คือ สีและกลิน
่
ของไอระเหยเมือ่ มีไอระเหยของสารอันตรายปน
อยูใ่ นอากาศในปริมาณมาก ถ้าไอของสารนัน้ ไม่
มีสหี รือกลิน่ ก็จาํ เป็นจะต้องใช้อปุ กรณ์ตรวจจับ
(Gas Detector) เพราะถ้าผูป้ ฏิบตั งิ านไม่ทราบ

ว่ามีสารอันตรายปนอยูใ่ นบรรยากาศในปริมาณ
มากก็จะสูดดมไอของสารพิษเข้าไปโดยไม่รสู้ กึ ตัว
จนอาจเกิดอันตรายได้หรืออาจเกิดความประมาท
ในระหว่างการทํางานจนทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้
3. ข้อมูลการจุดติดไฟ และการจุด
ระเบิดของสาร (Fire and Explosion Hazard Data)
z Flash Point คือ ค่าอุณหภูมต
ิ ำ่ ทีส่ ดุ ที่
สารเหลวจะเริม่ ระเหยกลายเป็นไอทีม่ คี วามเข้ม
ข้นมากเพียงพอให้เกิดการจุดติดไฟได้
z Flammable Limits คือ ช่วงร้อยละโดย
ปริมาตรของไอระเหยของสารในอากาศทีท่ าํ ให้
สามารถจุดติดไฟได้ ค่าต่ำสุดคือ Lower Explo-

sive Limit (LEL) และค่าสูงสุดคือ Upper Explosive Limit (UEL) ถ้าช่วงของการจุดติดไฟได้
กว้างมาก แสดงว่าสารนีม้ อี นั ตรายมาก
z Extinguishing Media คือ สารใช้ดบ
ั ไฟ
ซึง่ เกิดจากการลุกไหม้ของสารอันตรายนัน้
หมายเหตุ
มาตรฐาน NEC (National Electric Code)
เป็นมาตรฐานการออกแบบและการติดตัง้ ระบบ
ไฟฟ้าสำหรับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
มาตรฐาน CEC (Canadian Electric Code)
เป็นมาตรฐานการออกแบบและการติดตัง้ ระบบ
ไฟฟ้าสําหรับใช้ในประเทศแคนาดา
มาตรฐาน IEC (International Electrotechnical Commission) เป็นมาตรฐานการออก
แบบและการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าสําหรับใช้ในกลุม่
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU)
CENELEC (European Electrotechnical
Committee for Standardization) เป็นมาตรฐาน
การออกแบบและการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าของ EU
สำหรับใช้ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะ เนือ้ หาโดย
รวมแล้วเหมือนกับมาตรฐานของ IEC
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