
มีตัวอย่างการเกิดเหตุการณ์ ไฟไหม้และ
การระเบิดในพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้สารอันตรายมากมาย
ท่ัวโลก หลายเหตุการณ์มีความรุนแรงจนทาํให้
เกิดการบาดเจ็บล้มตายหรือความเสียหายอย่าง
มาก ความเข้าใจในการใช้มาตรฐานการป้องกัน
ในพ้ืนท่ีอันตรายอาจมีความผิดพลาดได้จากการตี
ความผิดไปจากเจตนาของข้อกําหนดในมาตรฐาน
ผู้มีหน้าท่ีออกแบบติดต้ังระบบป้องกันจํานวนไม่
น้อยมักจะใช้ความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวใน
การพิจารณาแทนท่ีจะยึดหลักการตามมาตรฐาน
อย่างเคร่งครัด

พ้ืนท่ีอันตราย (Hazardous Area) หมาย
ถึง บริเวณท่ีมีโอกาสจะเกิดจากอุบัติเหตุของการ
ระเบิดหรือไฟไหม้ข้ึนได้ง่าย โดยสภาวะท่ีจะเกิด
เหตุดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบร่วม 3 อย่าง คือ

1. มีสารไวไฟในปรมิาณมากพอทีจ่ะจดุ
ติดไฟได้ (Flammable Material in Ignitable
Quantities)

2. มีออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอให้

เกิดการเผาไหม้ (ในอากาศปกต ิจะมีออกซิเจน
ประมาณ 21%)

3. มีแหล่งจุดติดไฟ (Ignition Source) ทําให้
เกิดพลังงานความร้อนท่ีมากพอกับส่วนผสมของ

เช้ือเพลิงและอากาศซึง่การจุดติดไฟน้ี สามารถ
เกิดได้จากสาเหตุต่างๆ เช่น เปลวไฟ การสปาร์ก
ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ความร้อนสูงสะสม และ การ
ถ่ายเทประจจุากไฟฟา้สถติย ์เปน็ตน้

การระเบิด คือปฏิกิ ริยาเคมีของสารไวไฟ
กับออกซิเจนและปลดปลอ่ยพลังงานความร้อน
สูงมากซ่ึงสารไวไฟอาจอยูใ่นรูปของแก๊ส (Gas)
หรือไอระเหย (Vapor) เน่ืองจากเราไม่สามารถ
หลีกเล่ียงการใช้สารไวไฟได้จึงจําเป็นต้องพยายาม
ไม่ให้เกิดการร่ัวไหลของสารไวไฟสู่บรรยากาศจน
เกิดสภาวะทีจ่ะเกิดระเบดิได้

อย่างไรก็ตาม ในบางพ้ืนท่ีจะมีการใช้หรือ
ถ่ายเทสารไวไฟอยูเ่ปน็ประจาํ การปอ้งกนัการ
ระเบิดจะทําได้โดยการสร้างระบบระบายอากาศ
(Ventilation) อย่างเหมาะสมและมกีารป้องกัน
ไม่ให้มีแหล่งกําเนิดการจุดติดไฟข้ึนได้ สารแต่ละ
ชนดิมคีณุสมบัตใินการจดุตดิไฟตา่งกนั ดงันัน้
การมีออกซิเจน การจุดติดไฟและสารไวไฟ ร่วม
กันก็อาจจะไม่ทําให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ข้ึน
ได้ คุณสมบัติท่ีสําคัญของสารไวไฟท่ีปนเป้ือนใน
อากาศ และทําให้เกิดสภาพบรรยากาศทีจุ่ดติด
ไฟได ้(Explosive Atmosphere) มี 5 ประการ คือ

1. Lower Explosive Limit (LEL) คือ
ปริมาณเปอรเ์ซ็นต์ของแก๊สหรือไอระเหยขัน้ต่ำ
ท่ีผสมกับอากาศจนเกิดเป็นส่วนผสมท่ีเหมาะสม
ท่ีจะทําให้เกิดการระเบิดได้ (Explosive mixture)
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ถ้ามีปริมาณเปอรเ์ซนต์ของแก๊สไวไฟเจือปนใน
อากาศเข้มข้นน้อยกว่าน้ี จะไม่เพียงพอให้จุดติด
ไฟได้ (ดูตารางที ่1)

2. Upper Explosive Limit (UEL) คือ
ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก๊สหรือไอระเหยมากท่ีสุด
ท่ีผสมกับอากาศจนเกิดเป็นส่วนผสมท่ีเหมาะสม
ท่ีจะทําให้เกิดการระเบิดได้ (Explosive mixture)
ถ้ามีปริมาณเปอรเ์ซนต์ของแก๊สไวไฟเจือปนใน
อากาศเข้มข้นมากกว่าน้ีจะไม่เพียงพอให้จุดติด
ไฟได้ (ดูตารางที ่1)

3. Flash Point คือ ค่าอุณหภูมิต่ำสุดท่ีทํา
ให้สารไวไฟในสภาพของเหลวเกดิการระเหยจน
กลายเป็นไอระเหยในปริมาณเพียงพอให้เกิดการ
จดุตดิไฟไดเ้หนอืของเหลวนัน้ ของเหลวทีมี่ค่า
Flash Point ต่ำกว่า 37.8O ํC (100O ํF) จะเรียก
วา่ “Flammable Liquid” ส่วนของเหลวทีมี่คา่
Flash Point สูงกว่า 37.8O ํC (100O ํF) จะเรียก
ว่า “Combustible Liquid” ถ้าเราจดัเก็บหรือใช้
สารไวไฟในพืน้ทีท่ี่มีอณุหภูมิตำ่ากวา่คา่ Flash
Point ก็จะไม่ทําให้เกิดสภาพของพืน้ท่ีอันตราย
ข้ึนได้ (ดูตารางที ่2)

4. Auto-Ignition Temperature คือ
อณุหภูมิตำ่ท่ีสุดทีทํ่าใหแ้กส๊ หรอืไอระเหยของ
สารไวไฟซ่ึงผสมอยู่ในบรรยากาศจะเกิดลุกติดไฟ
ไดเ้องโดยไมจ่าํเปน็ตอ้งมปีระกายไฟในพืน้ทีท่ี่
มีการร่ัวไหลของแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟ
ถ้ามีการใช้งานเคร่ืองจักรกลหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
ซ่ึงทําให้เกิดความร้อนสูงท่ีส่วนใดส่วนหน่ึง (Hot
Spot) โดยความร้อนท่ีเกิดข้ึนน้ีมีอุณหภูมิสูงกว่า
ค่า Auto-Ignition Temperature ของแก๊สหรือไอ
ระเหยน้ันๆ อาจจะทําให้สารไวไฟในบรรยากาศ
เกิดการลุกติดไฟข้ึนเองได้ (ดูตารางท่ี 3)

ตารางที ่ 1 แสดงตวัอยา่งค่า LEL และ UEL ของแกส๊หรอืไอระเหยของสารไวไฟ

ท่ีมา : มาตรฐาน IEC และ NEC

ตารางที ่ 2 แสดงตวัอยา่งคา่ Flash Point ของแกส๊หรอืไอระเหยของสารไวไฟ

ท่ีมา : มาตรฐาน IEC และ NEC

ตารางที ่ 3 แสดงตวัอยา่งคา่ Auto-Ignition Temperature
ของแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟ

ท่ีมา : มาตรฐาน IEC และ NEC
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5. Vapor Density คือ ความหนาแน่นของ
แก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟ เมื่อเทียบกับ
อากาศ ถ้าค่าความหนาแน่นของแก๊สหรือไอมาก
กว่า 1.0 แสดงว่า แก๊สหรือไอน้ีหนักกว่าอากาศ
เม่ือเกิดมีการร่ัวไหล แก๊สหรือไอน้ีจะลอยอยูใ่น
ระดบัตำ่ แตถ้่าคา่ความหนาแนน่ของแกส๊หรอื
ไอน้อยกว่า 1.0 แสดงว่า แก๊สหรือไอชนิดน้ีเบา
กว่าอากาศ เม่ือเกิดมีการร่ัวไหลแก๊สหรือไอน้ีจะ
ลอยข้ึนสูง (ดูตารางที ่4)

ตารางที ่4 แสดงตวัอยา่งค่า Vapor Density (ความหนาแนน่)
ของแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟ

ท่ีมา : มาตรฐาน IEC และ NEC
ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟ

เรียงลําดับตามอันตรายของสารไวไฟ

หมายเหตุ
ค่า rel. หมายถงึ ค่าสมัพัทธ์ (Relative Value) เม่ือเปรียบเทยีบกบัค่าของแกส๊มีเธน
MESG (rel.) < 1.0 หมายถงึ เปลวไฟของแกส๊นีผ่้านชอ่งแคบไดง่้ายกวา่ของแกส๊มเีธน
MIC (rel.) < 1.0 หมายถงึ ใช้กระแสไฟฟา้ในการจดุระเบดิแกส๊นีน้้อยกวา่ของแกส๊มเีธน
ท่ีมา : มาตรฐาน IEC และ NEC

แก๊สและไอระเหยแต่ละชนิด จะมีคุณ-
สมบัติท่ีแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถออกแบบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันการระเบิดสําหรับ
แก๊สแต่ละชนดิได้ วิธีการท่ีดีท่ีสุดในทางปฏบัิติ
ก็คือการแบ่งกลุ่มแก๊สไวไฟตามลักษณะท่ีสําคัญ
2 ประการ คือ

1. Minimum Ignition Current (MIC) คือ
คา่กระแสไฟฟา้นอ้ยทีสุ่ดทีจ่ะทาํใหเ้กิดสปารก์
จนเกดิการลกุตดิไฟของแกส๊หรอืไอระเหยจาก
การทดสอบในห้องทดลอง ถ้าแก๊สชนิดหนึ่งมี
ค่า MIC น้อย แสดงว่า แก๊สน้ันสามารถติดไฟได้
ง่าย ดังน้ันการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้กระแส
ไฟฟ้าต่ำกว่าค่า MIC เพ่ือติดต้ังในบริเวณท่ีมีแก๊ส
นีเ้จอืปนในบรรยากาศ จะชว่ยปอ้งกนัการเกดิ
ประกายไฟท่ีมีความร้อนสูงจนเกิดการจุดระเบิด
ข้ึนได้แม้จะเกิดความบกพร่องในวงจรไฟฟ้าก็ตาม

2. Maximum Experimental Safe Gap
(MESG) คือ ค่าความกว้างของช่องเปิดมากท่ีสุด
ท่ีจะสามารถปอ้งกันการแพรข่ยายของเปลวไฟ
ที่เกิดจากการจุดระเบิดของแก๊สชนิดหนึ่งผ่าน
ช่องเปิดนั้นไปสู่ภายนอกที่มีแก๊สชนิดเดียวกัน
เจือปนอยู่ ถ้าแก๊สชนิดใดมีค่า MESG มาก แสดง
ว่า สามารถเลือกใช้ อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด
(Explosion proof) หรือ อุปกรณ์ป้องกันไฟ
(Flame proof) ท่ีมีคา่ MESG น้อยกวา่ได ้เนือ่ง
จากยิง่ชอ่งเปดิแคบลงเทา่ไร ก็จะมโีอกาสนอ้ย
ลงท่ีเปลวไฟจากการระเบดิภายในเคร่ืองห่อหุ้ม
จะแทรกออกสูภ่ายนอก (ดูตารางที ่5)

จากตารางท่ี 5 จะเห็นว่า แก๊ส Acetylene
และ Hydrogen เป็นแก๊สท่ีมีอันตรายสูงมาก เพราะ
เม่ือมีการจุดติดไฟแล้ว เปลวไฟสามารถลุกลาม
ผ่านช่องเปิดแคบๆ ออกสู่ภายนอกได้ดีกว่า และ
จุดติดไฟได้ง่ายกว่าโดยใช้กระแสไฟฟ้าในการ
จุดติดไฟเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน

วิธีการจัดแบ่งกลุ่มแก๊ส
(Gas Grouping)
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ตามมาตรฐาน NEC จะมีการจัดกลุ่ม
แก๊ส (Gas) และไอระเหย (Vapor) ได้ ดังน้ี

Group A : คือ แก๊ส Acetylene
Group B : คือ แก๊สและไอระเหยของสาร

ไวไฟท่ีมีค่า MESG Ratio ไม่เกิน 0.45 หรือมีค่า
MIC Ratio ไม่เกิน 0.4

Group C : คือ แก๊สและไอระเหยของสาร
ไวไฟทีมี่ค่า MESG Ratio มากกวา่ 0.45 แตไ่ม่
เกิน 0.75 หรือมีค่า MIC Ratio มากกว่า 0.4 แต่
ไม่เกิน 0.8

Group D : คือ แก๊สและไอระเหยของสาร
ไวไฟทีมี่ค่า MESG Ratio มากกวา่ 0.75 หรือมี
ค่า MIC Ratio มากกวา่ 0.8

ตามมาตรฐาน IEC จะมีการจัดกลุ่ม
แก๊ส (Gas) และไอระเหย (Vapor) ได้ ดังน้ี

Group IIC : คือ แก๊สและไอระเหยของสาร
ไวไฟทีมี่คา่ MESG ไม่เกิน 0.50 มม. หรอืมคีา่
MICRatio ไม่เกิน 0.45

Group IIB : คือ แก๊สและไอระเหยของสาร
ไวไฟท่ีมีค่า MESG มากกว่า 0.50 มม. แต่ไม่เกิน
0.90 มม. หรือมีค่า MIC Ratio มากกวา่ 0.45
แตไ่ม่เกิน 0.8

Group IIA : คือ แก๊สและไอระเหยของสาร
ไวไฟท่ีมีค่า MESG มากกว่า 0.90 มม. หรือมีค่า
MIC Ratio มากกวา่ 0.8

Generation of gas-phase explosion-like effects using a chain reaction

ตารางที่ 6 ตารางการแบ่งกลุ่มสารไวไฟประเภทแก๊สหรือไอระเหย
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ในเอกสารแสดงข้อมูลการใช้สารเคมีอย่าง
ปลอดภัย (MSDS : Material Safety Data Sheet)
จากผูผ้ลติสารนัน้จะมข้ีอมลูทีผู้่ใชแ้ละผูจ้ดัเกบ็
สารเคมีน้ันควรศึกษา ทําความเข้าใจ และปฏิบัติ
ตามคาํแนะนาํอยา่งเหมาะสม ซึง่ในดา้นของผู้
ออกแบบติดต้ังระบบไฟฟ้าในสถานท่ีท่ีมีการใช้
หรือจัดเก็บสารนั้น ควรจะพิจารณาข้อมูลใน
เอกสาร MSDS น้ันท่ีสําคญั คือ

1. ข้อมูลส่วนประกอบของสารอันตราย
(Hazardous Ingredient Information)

Chemical Identity คือ การแสดงชือ่
ทางเคมขีองสารและชือ่ทางการคา้อ่ืนๆ

List of Hazardous Chemicals คือ
รายการแสดงส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย

Percent by Weight or Volume คือ
อัตราส่วนของสารเคมีอันตรายโดยน้ำหนัก หรือ
โดยปรมิาตร

2. ข้อมูลทางฟิสิกส์ของสาร (Physical
Data)

Boiling Point คือ ค่าอุณหภูมิท่ีสารจะ
เปลีย่นจากสภาพของเหลว (Liquid) ไปเปน็ไอ
(Vapor) ท่ีความดนัมาตรฐาน (1 บรรยากาศ)
ถ้าอุณหภูมิในสถานท่ีใช้หรือจัดเก็บสารสูงมาก
ก็จะเกิดไอระเหยของสารฟุง้กระจายมากดว้ย

Vapor Pressure คือ ค่าความดันไอของ
สารท่ีระเหยและลอยอยูเ่หนือสารเหลวนัน้ภาย
ในภาชนะปิด ค่าความดันไอจะมีหน่วยเป็นมิลลิ-
เมตรของปรอทท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถ้า
ค่าความดันไอมากแสดงว่า หากเกิดรอยร่ัวหรือ
ช่องเปิดของถังบรรจุ ไอของสารจะฟุ้งกระจาย
ออกมาภายนอกถงับรรจไุดม้าก

Vapor Density คือ ค่าความหนาแนน่
สัมพัทธ์หรือน้ำหนักของไอของสารน้ันเม่ือเทียบ
กับอากาศปกติในปริมาตรท่ีเท่ากัน ค่าน้ีจะแสดง

(MSDS : Material Safety Data Sheet)

ตารางที่ 6 ตารางการแบ่งกลุ่มสารไวไฟประเภทแก๊สหรือไอระเหย (ต่อ)

เอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมี
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ให้ทราบว่าไอระเหยของสารนั้น จะลอยขึ้นสูง
หรือลอยลงตำ่

Percent Volume by Weight คือ ค่า
ร้อยละของปริมาตรเมื่อระเหยกลายเป็นไอทั้ง
หมดท่ีอุณหภูมิ 70 องศาฟาเรนไฮต์

Evaporation Rate คอื คา่อตัราเรว็ที่
สารในสภาพของเหลวเปลีย่นไปเปน็ไอทีค่วาม
ดนัและอณุหภูมิมาตรฐาน

Appearance and Odor คือ สีและกลิน่
ของไอระเหยเม่ือมีไอระเหยของสารอันตรายปน
อยู่ในอากาศในปริมาณมาก ถ้าไอของสารน้ันไม่
มีสีหรือกล่ิน ก็จําเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ตรวจจับ
(Gas Detector) เพราะถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบ

ตารางที่ 6 ตารางการแบ่งกลุ่มสารไวไฟประเภทแก๊สหรือไอระเหย (ต่อ)

ที่มา : มาตรฐาน NEC, Cooper Crouse-Hinds
ว่ามีสารอันตรายปนอยู่ในบรรยากาศในปริมาณ
มากก็จะสูดดมไอของสารพิษเข้าไปโดยไม่รู้สึกตัว
จนอาจเกิดอันตรายได้หรืออาจเกิดความประมาท
ในระหวา่งการทํางานจนทาํให้เกิดเพลิงไหม้ได้

3. ข้อมูลการจุดติดไฟ และการจุด
ระเบิดของสาร (Fire and Explosion Haz-
ard Data)

Flash Point คือ ค่าอณุหภูมิต่ำท่ีสุดท่ี
สารเหลวจะเร่ิมระเหยกลายเป็นไอท่ีมีความเข้ม
ข้นมากเพียงพอให้เกิดการจุดติดไฟได้

Flammable Limits คือ ช่วงร้อยละโดย
ปริมาตรของไอระเหยของสารในอากาศทีทํ่าให้
สามารถจุดติดไฟได้ ค่าต่ำสุดคือ Lower Explo-

sive Limit (LEL) และคา่สูงสุดคอื Upper Ex-
plosive Limit (UEL) ถ้าช่วงของการจุดติดไฟได้
กวา้งมาก แสดงวา่สารนีมี้อนัตรายมาก

Extinguishing Media คือ สารใช้ดับไฟ
ซ่ึงเกิดจากการลกุไหม้ของสารอนัตรายนัน้

หมายเหตุ
มาตรฐาน NEC (National Electric Code)

เป็นมาตรฐานการออกแบบและการตดิต้ังระบบ
ไฟฟ้าสำหรับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

มาตรฐาน CEC (Canadian Electric Code)
เป็นมาตรฐานการออกแบบและการตดิต้ังระบบ
ไฟฟ้าสําหรับใช้ในประเทศแคนาดา

มาตรฐาน IEC (International Electro-
technical Commission) เป็นมาตรฐานการออก
แบบและการติดต้ังระบบไฟฟ้าสําหรับใช้ในกลุ่ม
ประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป (EU)

CENELEC (European Electrotechnical
Committee for Standardization) เป็นมาตรฐาน
การออกแบบและการตดิต้ังระบบไฟฟา้ของ EU
สำหรับใช้ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะ เน้ือหาโดย
รวมแลว้เหมอืนกบัมาตรฐานของ IEC
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