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มอเตอรมอเตอรกันระเบิดกันระเบิด    
((EExxpplloossiioonn  PPrrooooff  MMoottoorr))  

ตอนตอนมาตรฐานมาตรฐานยุโรป  (IEC and ATEX)  
 
 ในโรงงานเคมี และโรงกลั่นน้ํามันเปนพื้นที่ ที่

อากาศมักมีสวนผสมของสารเคมี กาซ ไอระเหย นอกจากนี้กาซ หรือสารไวไฟในอากาศ ยังสามารถเกิดการระเบิด
ได ถาอุณหภูมิแวดลอมสูงขึ้นจนถึงจุดวาบไฟ หากเกิดระเบิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบทั้งชีวิต และทรัพยส้ินอยาง
คาดไมถึง 

 ดังตัวอยาง จากรูปดานซายมือ เมื่อผงฝุนขาวโพดที่
ดูผิวเผินไมนาจะอันตรายมากนัก ในขณะกําลังขนถายออก
จากถังไซโล เกิดติดไฟระเบิดขึ้น ที่บริษัท Semabla เมือง 
Blaye ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือน สิงหาคม ป 1997 ทําให
เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน โดยเหตุการณครั้ง
นั้น มีผูเสียชีวิตถึง 11 คน และโรงงานยงัไดรับความเสยีหาย
มากกวา 25 ลานยูโร หรือ มากกวา1 พันลานบาท  
 ดังนั้นอุปกรณไฟฟาที่จะนํามาใชในพื้นที่อันตราย
รวมไปถึงระบบขับเคลื่อน และเครื่องจักรกลตางๆ ไมวาจะ
เปน เครื่องสูบน้ํา  พัดลม  คอมเพรสเซอร  เครื่องผสม  
เครื่องบด  และอื่น ๆ โดยสวนใหญมากกวา 80% จะ
ขับเคลื่อนโดยมอเตอรไฟฟา ซึ่งเปนอุปกรณไฟฟาที่มีสวน

ที่เคลื่นไหว หมุนทํางานตอเนื่องอยูตลอดเวลา จึงอาจจะเกิดประกายไฟ หรืออุบัติเหตุไดงายกวาอุปกรณไฟฟาที่
ไมมีสวนเคลื่นไหว เชน หมอแปลงไฟฟา เปนตน   
 ดังนั้นมอเตอรเหนี่ยวนํา ชนิดกรงกระรอก ซึ่งเปนมอเตอรที่มีความนิยมใชงานในอุตสาหกรรมมากที่สุด เมื่อ
จะนํามาใชในพื้นที่ไวไฟ จะตองมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสูง และจะตองเปนแบบปองกันการระเบิด รวมทั้ง
ไดรับการออกแบบ เลือกใช และติดตั้ง ถูกตองตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย  

สถานที่ซึ่งสามารถเกิดอันตราย จากการรวมตัวกันของกาซ หรือไอระเหย ที่อาจเกิดการระเบิด หรือลุกไหม
ขึ้นได ตามขอกําหนดของมาตรฐานยุโรป ไดแบงพื้นที่ออกตามโอกาสที่จะติดไฟ หรือตามความรายแรง หรือ
ผลกระทบตอการเกิดระเบิด โดยแบงพื้นที่กาซออกเปน 3 โซน คือ 

โซน 0  (ATEX 1G/1D) เปนพื้นที่กาซอันตรายสูงสุด ซึ่งมีกาซ หรือไอที่มีการระเบิดไดเปนชวง
เวลานาน หรือมากกวา 1000 ชั่วโมงตอปได เชน ในภาชนะที่บรรจุของเหลวที่ติดไฟหรือแก็ส, ถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิง หรือในถังกาซรถบรรทุก เปนตน สําหรับโซน 0 นี้ ไมสามารถจะใหมี มอเตอรใชงานไดในโซนนี้ 

 

โซน 1 (ATEX 2G/2D) เปนพื้นที่กาซอันตราย อาจจะเกิดการระเบิด ขึ้นไดโดยไมคาดคิด จากการ
ทํางานตามปกติ ซึ่งมีกาซ หรือไอ ที่มีการระเบิดได มากกวา 10-1000 ชั่วโมงตอป เชน พื้นที่โดยรอบโซน 0 หรือ 
พื้นที่ชองระบาย ชองประตูเปดและปดเพื่อสงถายสารไวไฟ หรือ พื้นที่รอบๆทอสงกาซไวไฟ เปนตน ดังนั้นอุปกรณ
ไฟฟาที่จะใชในโซนนี้ จะตองผานการทดสอบเฉพาะ (type – tested) และไดรับการรับรอง โดยองคกรกลางที่
นาเชื่อถือ เชน PTB / BVS / US-NEC หรือมาตรฐานใหม ATEX ของยุโรป เปนตน 

 

โซน 2 (ATEX 3G/3D) เปนพื้นที่กาซ ที่ไมมีกาซติดไฟปรากฎตามสภาวะการใชงานตามปกติ หรือมี
กาซไวไฟนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป เปนพื้นที่ที่อาจจะเกิดการระเบิดอันตรายได โดยมีโอกาสอาจจะเกิดขึ้นนานๆ
ครั้ง และมีชวงระยะเวลาอันสั้น อุปกรณทางไฟฟาตามมาตรฐานโซน 1 สามารถจะนํามาใชในโซนนี้ได โดยอุปกรณ
ไฟฟาที่ใชจะตองไมมีการสปารค ใบรับรองอาจจะไมจําเปน ถาอุณหภูมิของพื้นผิวอุปกรณมีคาต่ํากวา 80 °C โดย
ปกติมอเตอเหนี่ยวนําแบบกรงกระรอก สามารถใชไดในโซน 2 โดยการกําหนดคาสูงสุด อุณหภูมิที่ผิวมอเตอร 
(Maximum Surface Temperature) ในระหวางการทํางานตาม class ของอุณหภูมิโดยเฉพาะ โดยใชตัวอักษร 
T1/T2/T3… เปนตัวกําหนดอุณหภูมิพื้นผิวมอเตอร วาเหมาะจะใชในสภาพกาซ หรือไอ อันตรายแบบใด 
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รูปที่ 1 การจําแนกพื้นที่โซนอันตราย จากกาซไวไฟ ตามมาตรฐาน IEC 60079-10 

 
  
นอกเหนือจากกาซไวไฟที่ไวตอการระเบดิ ยังมีผงฝุนที่อาจเกิดอันตราย พรอมทีจ่ะติดไฟและระเบิดได เชน  
 ในอุตสาหกรรมการเกษตร เชน เครื่องผสม หรือเครื่องบด-อัด หรือเม็ด ฝุนผงจากธัญพืชตางๆ เปนตน  
 อุตสาหกรรมเคมี หรือ พลาสติก เชน ฝุนผงสารเคมี ผงยาง เม็ดพลาสติก เปนตน 
 อุตสาหกรรมกระดาษ หรือไม เชน ผงฝุนจากขี้เลื่อย กระดาษ ผงใบยาสูบ หรือยางไม เปนตน 

 

    
 

รูปที่ 2 การจําแนกอุณหภูมิตามจุดวาบไฟ จากฝุนแตละชนิด  
 
 ดังนั้น การกําหนดมาตรฐานการปองกันการระเบิด จึงตอง กําหนดใหครอบคลุม พื้นที่อันตราย ใหรวมไปถึง 
ฝุนที่สามารถติดไฟได หรือระเบิดได โดยมาตรฐานยุโรปเดิม ไดแบงพื้นที่อันตรายจากผงฝุนออกเปน โซน 10 
และ โซน11 ดังตอไปนี้ 

โซน 10  เปนพื้นที่ ที่สามารถเกิดการจุดระเบิด หรือติดไฟไดบอย หรือเปนระยะเวลาที่นานจากฝุนที่ติดไฟ
ได ถือเปนพื้นที่อันตรายสูง เชน ภายในเครื่องผสม บด อัด เครื่องอบแหง เปนตน ดังนั้นอุปกรณไฟฟาที่จะใชใน
โซนนี้ จะตองผานการทดสอบเฉพาะ (type – tested) และไดรับการรับรอง โดยองคกรกลางที่นาเชื่อถือ เชน PTB 
/ BVS / US-NEC หรือมาตรฐานใหม ATEX ของยุโรป เปนตน 

 

โซน 11 เปนพื้นที่ ที่สามารถเกิดการจุดระเบิด หรือสามารถติดไฟไดจากฝุน กระจายตัวติดไฟได โดยมี
ระยะเวลาไมนาน เชน บริเวณโดยรอบถังไซโล หรือบริเวณโดยรอบโซน 10 เปนตน อุปกรณไฟฟา หรือมอเตอร ที่
จะนํามาใชงาน ใหแยกตางหากตาม DIN 57165 /VDE 0165 ตอน 7.1 

วัสดุ (Material) อุณหภูม ิ
ครกุรุน 
พรอมระเบดิ  

อุณหภูม ิ
จุดวาบไฟ  
 

Dust from coal briquettes 
Iron powder 
Chocolate powder (cocoa) 
Coke 
Tobacco 
Wheat dust 
Spun rayon dust 
Paper 
Soot 
Powered sugar 
Soap dust 

230 
240 
245 
280 
290 
290 
305 
360 
535 
- 
- 

485 
430 
460 to 540 
610 
485 
420 to 485 
- 
- 
690 
360 
575 to 600 
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การแบโซนตาม กาซ และไอ ที่ลุกติดไฟ หรือ ระเบิดได 
โซน 0 
โซน 1 
โซน 2 

ติดไฟตอเนื่อง หรือเปนเวลานาน 
สามารถติดไฟไดในบางครั้ง 
นานๆครั้ง และชวงเวลาสั้นๆ 

ไมสามารถใชมอเตอรในโซนนี้ได 
มอเตอร EN 50014…EN 50019  
มอเตอรเหมือนในโซน 1 อยางนอย IP 
44 และ IC ตาม IEC 50014 

การแบโซนตาม ฝุนละออง ที่ลุกติดไฟ หรือ ระเบิดได 
โซน 10 
 
โซน 11 

ติดไฟตอเนื่อง หรือเปนเวลานาน 
หรืออาจเกิดขึ้นไดบอยๆ 
สามารถติดไฟไดในบางครั้ง 

มอเตอร ตองมีใบรับรองจากสถาบันความ
ปลอดภัยที่นาเชื่อถือ 
DIN 57165 /VDE 0165 ตอน 7.1 

 
ตารางที่ 1 สรุป เปรียบเทียบการแบงโซนพื้นที่อันตราย ตามมาตรฐานยุโรป 

 
ระดับชั้นอุณหภูมิ (Temperature Classes)  
 เพื่อใหงายตอการจําแนกกลุมของสารไวไฟ และงายตอการออกแบบวางแผนติดตั้ง จึงไดแบงกลุมของ
สารไวไฟ ตามระดับของจุดวาบไฟของสารไวไฟ เพื่อใหสอดคลองกับอุณหภูมิของการจุดระเบิด โดยแบงประเภท
ของอุณหภูมิออกเปน 6 ระดับ คือ T1 ถึง T6 ตามอุณหภูมิของการจุดระเบิด (spark)  
 อุณหภูมิของการจุดระเบิด หรือจุดวาบไฟของสารเคมีแตละชนิดจะไมเทากัน จึงไดกําหนดชวงความ
แตกตางของประเภทอุณหภูมิการจุดระเบิดดังแสดงในตาราง ดังนั้นมอเตอรทุกตัวที่จะนําไปใชในพื้นที่อันตราย 
จะตองเลือกประเภทของอุณหภูมิสูงสุดตองไมเกินจุดวาบไฟ หรืออุณหภูมิผิวสูงสุดตองแสดงไวที่มอเตอรสําหรับ
ทุกชนิด  
 สําหรับอุปกรณไฟฟาแบบ Flame proof เนื่องจากลักษณะการปองกันเปนแบบโครงสรางกันระเบิด ปองกัน
เปลวไฟออกไปยังภายนอก ดังนั้นขนาดของชองวางที่เปลวไฟจะเล็ดลอดออกมาไดจะตองถูกจํากัด ตามลักษณะ
ของสารไวไฟ โดยใชตัวอักษร ABC ตอทายขยายความหมายโซน เพื่อระบุขนาดของชองวางอากาศ โดยแบง
ออกเปน 3 กลุม คือ กลุม llA, กลุม llB และกลุม llC 
 

     
 

 
 

ตารางที่ 2 การจัดประเภทของกาซ และไอตามชนิดของอุณหภูมิและการระเบิด 

ประเภท class 
ของอุณหภูมิ 

อุณหภูมิสูงสุดของ
การจุดระเบิด 

T1 > 450 OC 
T2 300 ถึง 450 OC 
T3 200 ถึง 300 OC 
T4 135 ถึง 200 OC 
T5 100 ถึง 135 OC 
T6   85 ถึง 100 OC 
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ชนิดและการออกแบบการปองกันอุปกรณไฟฟา  
 
 ชนิดของการปองกันการระเบิด ขึนอยูกับการออกแบบของตัวอุปกรณไฟฟาชนิดนั้นๆ ซึ่งมีความแตกตางกัน 
โดยมี สัญลักษณ EEx?ll เปนเครื่องหมายบงบอกถึง วิธีการออบแบบ การปองกันการระเบิด โดยกําหนดใชสัญ
ลักษณะตัวอักษรตัวเล็กเขาไปตรงกลาง เชน  EEx e ll โดยอักษรตัวเล็ก มีความหมายของตัวอักษรสอดคลองตาม
มาตรฐานดังตอไปนี้ 
  “n”   ไมเกิดประกายไฟ (Non sparking) 
  “e”   เพิ่มความปลอดภัย (increase-safety) 
  “d”   ปองกันการระเบิด (Flameproof บางครั้งอาจจะเรียกวา Explosion proof) 
  “p”   อัดแรงดันอากาศภายใน (Pressurized  Enclosure) 
 
แบบไมเกิดประกายไฟ (Non sparking) “n”  
 ตามมาตรฐาน IEC 60079-15 non sparking “n“ หมายความวา ในขณะที่ทํางาน จะตองไมมีการจุด
ประกายไฟ ในขณะทํางานตามปกติ ทั้งนี้จะไมรวมในชวงการทํางานไมปกติ หรือตีความไดวาไมรวมไปถึงในชวง
การเริ่มหมุน (start) แตในทางปฎิบัติมอเตอรจําเปนจะตองมีการเริ่มหมุน จึงทําใหมอเตอรแบบ ”n” อนุญาติให
ใชไดเฉพาะในพื้นที่โซน 2 ซึ่งอันตรายนานๆ ครั้ง และระยะสั้นๆ เทานั้น นอกจากนี้ยังไดนิยามศัพทใหมๆ เพิ่มเติม 
คือ 
 nA (non Sparking Apparatus) หมายถึงไมเกิดประกายไฟจากอุปกรณไฟฟา นั้นๆ 
 nC หมายถึง ถามีอุปกรณ อื่นๆ มาตอพวงกับมอเตอร จะตองมีความเหมาะสมในการปองกันเหมือนกัน 
 
 โดยอุปกรณทุกอยางที่เพิ่มเติมในตัวมอเตอร ที่สามารถจะจุดประกายไฟได เชน รีเลย หรือตัววัดอุณหภูมิ  
ตัวทําความรอน จะตองมีมาตรฐานการปองกันระเบิดเหมือนกัน หรือดีกวา รวมทั้งความรอนสูงสุดที่พื้นผิว
อุปกรณเสริม จะตองไมเกินคาระดับอุณหภูมิสูงสุด (T1-T6) ตามที่กําหนดไว 
 
การเพิ่มความปลอดภัย (increase-safety) “e“ 

ตามมาตรฐาน IEC 60079-7 หรือ EN 50019 increase-safety “e“ ชนิดของการ
ปองกันนี้ เหมาะสมกับอุปกรณไฟฟาที่ไมมีการจุดระเบิด ในขณะที่ใชงาน เชน หมอแปลง
ไฟฟา มอเตอรที่ไมมี สลิปริง หรือคอมมิวเตเตอร ระบบแสงสวาง และอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ 

มาตรฐาน การเพิ่มความปลอดภัยของมอเตอร จะตองใชควบคูไปกับมาตรฐานรหัส
อุณหภูมิสูงสุดเมื่อทํางานแลว อุปกรณทุกสวนจะตองมีอุณหภูมิสุงสุดเปนไป ตามประเภท T1, T2, T3 หรือ T4 
ตามมาตรฐานการออกแบบใหใชรหัส คือ EEx e ll T?  สําหรับอุณหภูมิรหัส T5 ยังไมไดรับการรับรองในขณะนี้
เพราะวาตารางของ “Safety Symbols“ (DIN VDE 165, Appendix B) ยังไมมีสารไวไฟชนิดใดถูกกําหนด 

 เปนการยากที่จะระบุอุณหภูมิสูงสุดของอุปกรณทุกสวน สําหรับมอเตอรไฟฟา ไมใหเกินคากําหนด เพราะ 
หากนํามอเตอรไปเริ่มหมุน กับโหลดที่มีโมเมนตสูงมากๆ หรือเริ่มหมุนบอยครั้งติดตอกัน ยอมจะเกิดอุณหุมิสูงเกิน
รหัสอุณหภูมิที่กําหนด ในแทงโรเตอร หรือ วงแหวนลัดวงจรที่โรเตอรได 

ดังนั้น หากผลการทดสอบเริ่มหมุนมอเตอรจากโรงงานผูผลิต มีอุณหภูมิสูงเกินขีดจํากัด ไมวาสวนหนึ่งสวน
ใดของมอเตอร อาจจะตองหันไปใช มอเตอรไฟฟาที่ออกแบบตามมาตรฐาน “d” หรือ “p” ซึ่งกําหนดเพียงแค
อุณหภูมิสูงสุด ที่พื้นผิวภายนอกของมอเตอร ที่ระบุไมใหเกินคาอุณหภูมิเทานั้น  
   
โครงปองกันการระเบิด (Flameproof) “d”    

ตามมาตรฐาน IEC 60079-1 หรือ EN 50018 Flameproof Enclosure “d” 
หรือ บางครั้งอาจจะเรียกวา Explosion proof สวนประกอบทั้งหมดของอุปกรณไฟฟา 
ที่สามารถเปนตนกําเนิด ประกายไฟ จะตองมีการปองกันไมใหระเบิดออกมา ซึ่งโครง
ผิวจะตองปดสนิท มิดชิดทั้งหมด ทั้งสายไฟเขา สวนที่มีการเคลื่อนไหว และอื่น ๆ เพื่อ
ปองกันประกายไฟที่อาจจะจุดระเบิด จากภายในอุปกรณรั่วไหลออกไปสูอากาศ หรือ

กาซไวไฟรอบขางได ดังนั้นโครงสรางมอเตอร หรืออุปกรณไฟฟาจะตองออกแบบหนาเปนพิเศษ เพื่อใหทนตอการ
ติดไฟจากภายในโดยไมเกิดการแตก ราว แยก หรือบวมได  
 เนื่องจากลักษณะการปองกันเปนแบบโครงสรางปองกันการระเบิด ปองกันเปลวไฟเล็ดลอด ออกไปยัง
ภายนอก ดังนั้นขนาดของชองวาง ที่เปลวไฟจะเล็ดลอดออกไปไดจะตองถูกจํากัด ตามลักษณะของพื้นที่สารไวไฟ 
โดยใชตัวอักษร ABC ตอทายขยายความหมายโซน เพื่อระบุขนาดของชองวางอากาศ ดังนั้นจะมีเพียงเฉพาะการ
ปองกันแบบ flameproof เทานั้นที่จะมีตัวอักษรตอทายเปน IIA, IIB, IIC 
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Pressurized  Enclosure “p” 
 ตามมาตรฐาน IEC 60079-2 หรือ EN 50016 pressurized Enclosure “p“ 
สวนประกอบทั้งหมดของอุปกรณทางไฟฟา ซึ่งสามารถจะเปนเสมือน แหลงกําเนิดของ
ประกายไฟ หรือการจุดระเบิดได ตองบรรจุอยูในพื้นที่ปด และผานการระบายความรอน ได
โดยเอา อากาศบริสุทธิ์จากภายนอก หรือกาซที่ไมติดไฟ เชนไนโตรเจน โดยอากาศ
ภายนอกที่บริสุทธิ์จะถูกอัดเขาไปภายใน และหมุนเวียนภายใตแรงดันสูงกวาชั้นบรรยากาศ

ในตัวมอเตอร ดังนั้นกาซ หรือไอระเหยที่อาจจะทําใหเกิดการระเบิดได จากพื้นที่อันตรายภายนอกตัวมอเตอร จึง
ไมสามารถผานเขาไปในแหลงกําเนิดประกายไฟภายในของอุปกรณไฟฟาได ตัวอยางเชน มอเตอร ตูสวิตชเกียร 
และอื่น ๆ  
 ดังนั้นในการเริ่มหมุนมอเตอร กอนที่จะสตารทมอเตอร จะตองอัดลม เขาไปที่ตัวมอเตอรกอนเพื่อไลกาซ
ไวไฟ ที่อาจจะเขาไปที่ตัวมอเตอรกอนที่จะเริ่มหมุน ดังนั้นมอเตอรที่เหมาะสมควรจะเปนมอเตอร แบบ TEFC 
(Totally Enclosed Fan Cool) หรือมอเตอรที่ปดมิดชิดโดยมีรูรั่ว ใหอากาศรั่วไหลออกนอยที่สุด เพราะตองทําให
แรงดันอากาศภายใน ตัวมอเตอรสูงกวาชั้นบรรยากาศ เพื่อปองกันไมใหกาซไวไฟเขาไปในตัวมอเตอรได 

 
นอกเหนือจากนี้อักษรยอสําหรับมอเตอรอาจจะนํามารวมกันได โดยอักษรตัวแรก จะระบุการปองกันการ

ระเบิดของตัวมอเตอร สวนตัวอักษรตัวตอมาจะบงบอกถึงอปุกรณเสริม หรืออุปกรณตอพวง ยกตัวอยางเชน EEx pe 
II C T3 ตัวอักษร ”pe” หมายถึงมอเตอรปองกันแบบ Pressurized  Enclosure และมีกลองตอสายเปนแบบ 
increase-safety เปนตน 
 
มาตรฐานใหม ATEX ของประเทศในกลุมยุโรป   
 
 มาตรฐานยุโรปฉบับใหม Directive 94/9/EC (ATEX) ไมใชเปนเครื่องมือเพื่อกีดกันทางการคาเหมือนบาง
มาตรฐานการทํางานที่บางบริษัทในประเทศไทยทําตามกัน แตเปนการลดความซ้ําซอนของมาตรฐานตางๆ ของแต
ละประเทศในกลุมยุโรป และเพื่อเปนการลดขั้นตอนการทํางาน ลดงานเอกสาร และลดการทดสอบซ้ําซอน ของ
บริษัทผูผลิตอุปกรณไฟฟา   
 ATEX ไมใชมาตรฐานใหมทั้งหมด แตเปนการรวบรวม และเรียบเรียงใหมใหงายตอการเขาใจ และเพิ่ม
ความสะดวกในการออกแบบ อุปกรณไฟฟาตามกลุมพื้นที่อันตราย ของผูผลิตอุปกรณไฟฟาเกือบทุกชนิด ถา
วิศวกรไฟฟาที่เขาใจพื้นฐานมาตรฐานการปองกันการระเบิดเดิมอยูแลว การศึกษาเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กนอยก็
เพียงพอตอการทําความเขาใจในมาตรฐานใหม ที่จะเริ่มนํามาใชอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 
ดวยความรวมมือจากหลายประเทศในกลุมทวีปยุโรป ประกอบไปดวยประเทศตางๆ ดังตอไปนี้ 
  

B     Belgium D    Germany A     Austria 
DK   Denmark IRL  Ireland P     Portugal 
EL   Greece I      Italy FIN  Finland 
E     Spain L     Luxembourg S     Sweden 
F     France NL   The Netherlands UK   United Kingdom 

 สวนรายละเอียดของการจัดลําดับ การปองกันการระเบิด จะมีความใกลเคียงกับมาตรฐาน IEC เดิมมาก 
สวนขอแตกตางจากเดิม พอจะสรุปไดคือ ชื่อโซน จากเดิมเปน โซนกาซอันตราย โซน 0, โซน 1, โซน 2 และ
พื้นที่ฝุนอันตราย จากโซน10,11 เปน โซน20, 21, 22 ใหมีการจัดแบงและนิยามของพื้นที่ผงฝุน ใหเหมือนกับการ
แบงโซนของกาซไวไฟ ดังรูปตอไปนี้ 
 

 
 

รูปที่ 3 การจําแนกพื้นที่โซนอันตราย จากกาซ และฝุนไวไฟ ตามมาตรฐานใหม ATEX 
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มาตรฐานใหม ATEX นอกจากไดกําหนดใหใชรหัส การปองกันการระเบิดตามแบบเดิม ยังกําหนดใหใช

ควบคูกับ มาตรฐาน CE เพื่อความมั่นใจ ซึ่งมาตรฐาน CE เองไดเริ่มนํามาใชตั้งแตป 1990 ซึ่งไมไดออกโดย
สถาบันมาตรฐาน แตเริ่มจากความสมัครใจของผูผลิตอุปกรณไฟฟาเอง ที่บงบอกวาผลิตภัณฑที่ผลิตเปนที่
นาเชื่อถือ ปลอดภัย และนาไววางใจ เมื่อนํามาผสมกัน จึงไดรหัสมาตรฐานการปองกันการระเบิด ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

 
 

รูปที่ 4 ตัวอยาง แสดงการกําหนดรหัส และความหมาย ตามมาตรฐาน ATEX 
 
 
อักษรยอ 

EN European Standards มาตรฐานกลุมประเทศยุโรป 
IEC International Electrical Commission มาตรฐานทางไฟฟากลุมประเทศยุโรป 
NEC National Electrical Code มาตรฐานดานความปลอดภัยการติดต้ังอุปกรณไฟฟาของสหรัฐอเมริกา 
NFPA  National Fire Protection Association สมาคมปองกันอัคคีภัยสหรัฐอเมริกา 
NEMA National Electrical Manufactures Association มาตรฐานทางไฟฟาประเทศอเมริกา 
NEMA MG1 มาตรฐาน NEMA วาดวยเร่ือง Motors and Generators 

 
อางอิง 

 Siemens Energy & Automation Inc. Motor & Drives Division “There is more to a motor than horsepower”   
 Introduction to the principles of explosion protected electrical equipment to EN 50014…50020 
 Drives & Controls July/August 2002 “Explosive legislation” Nick Thompson www.drives.co.uk   
 Siemens “Explosion Protection for Low-Voltage AC Motors” 
 Siemens “Low-Voltage Three-Phase Motor Project Manual” 


