
การกาํหนดพืน้ทีโ่ซนอนัตรายใน

ระบบก๊าซชีวภาพ



ระดบัการร่ัวไหล

ความเส่ียงจะมากหรือน้อยจงึขึน้อยูก่บัระดบัของการร่ัวไหล 

เน่ืองจากปริมาณ และความเข้มข้นของสารไวไฟเกิดจากการร่ัวไหล

ของสารไวไฟสูบ่รรยากาศ ทําให้เกิดบรรยากาศการระเบดิ

ระดบัของการร่ัวไหล คาํอธิบาย

ระดบัของการร่ัวไหล

ต่อเน่ือง

การร่ัวไหลซ่ึงต่อเน่ืองหรือคาดวา่จะเกิดข้ึนถ่ี หรือมีระยะเวลานาน

(โดยทัว่ไป > 1000 ชม./ปี)

ระดบัของการร่ัวไหล

ปฐมภูมิ

การร่ัวไหลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นระยะ หรือบางโอกาสในช่วงของการ

ปฏิบติังานปกติ(โดยทัว่ไปอยูร่ะหวา่ง 10 ถึง 1000 ชม./ปี)

ระดบัของการร่ัวไหล

ทุติยภูมิ

การร่ัวไหลท่ีไม่คาดวา่จะเกิดข้ึน ในช่วงของการปฏิบติังานปกติ และถา้

เกิดข้ึนกไ็ม่บ่อยมากและเกิดในระยะเวลาสั้นๆ (โดยทัว่ไปนอ้ยกวา่ 10

ชม./ปี และระยะเวลาช่วงสั้นๆเท่านั้น)



การแบ่งโซน

มาตรฐาน มีแก๊สไวไฟอยู่

เป็นประจาํ

มีแก๊สไวไฟอยู่

ในสภาวะปกติ

มีแก๊สไวไฟอยู่

ในสภาวะไม่

ปกติ

IEC / CENELEC Zone 0 Zone 1 Zone 2

NEC 500 Class I: Division 1 Class I: Division 1 Class I: Division 2

NEC 505 Zone 0 Zone 1 Zone 2

การจาํแนกพื้นท่ีอนัตรายจดัตามโอกาสท่ีจะมีการร่ัวไหลของวสัดุติด

ไฟในพื้นท่ีนั้นๆ

มาตรฐานยโุรป IEC แบ่งพืน้ท่ีออกเป็นโซนได้ 3 โซน

มาตรฐานอเมริกาแบ่งเป็น Class I: Division 1 และ Class I: Division 2 



Zone 0 Location (Class I: Division 1)

ในโซนน้ีมีโอกาสสูงท่ีจะมีความเขม้ขน้ของไอระเหยของสารอนัตรายเกิน

กวา่ 100 % ของค่า LEL ของสารนั้นในภาวะปกติ มากกวา่ 1,000 ชม./ปี

ตัวอย่างพืน้ที่

- ภายในถงับรรจุสารไวไฟ

- พื้นท่ีใกลช่้องเปิดของถงับรรจุท่ีอาจทาํใหก๊้าซหรือไอระเหยร่ัวกระจายออกมา

สู่ภายนอก

อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ช้ในพืน้ที ่

เคร่ืองมือวดัต่าง ๆเช่น เคร่ืองมือวดัระดบัของเหลว และเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ 

อุปกรณ์เคร่ืองวดัดงักล่าวจะตอ้งเป็นประเภท Intrinsically Safe เท่านั้น



Zone 1 Location ( Class I : Division 1 )

ในโซนน้ีโอกาสท่ีจะมีความเขม้ขน้ของไอระเหยของสารอนัตรายเกินกวา่ 

100 % ของค่า LEL ของสารนั้นในสภาวะปกติ ระหวา่ง 10 ถึง 1,000 ชม./ปี

ตัวอย่างของพืน้ทีใ่นโซน

-บริเวณรอบช่องเปิดของถงับรรจุสารไวไฟ

-บริเวณรอบ safety Valve และบริเวณใกลก้บั seal ของ pump หรือ compressor

-จุดถ่ายเทสารไวไฟ

-บริเวณท่ีมีการถ่ายบรรจุก๊าซ

-บริเวณท่ีมีการใชส้ารตวัทาํละลาย (solvent)

-บริเวณท่ีมีการพน่เคลือบสี

-หอ้งท่ีมีการใชส้ารไวไฟซ่ึงไม่มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม



Zone 2 Location ( Class I : Division 2 )

พื้นท่ีท่ีมีก๊าซหรือไอระเหยผสมอยูใ่นบรรยากาศดว้ยความเขม้ขน้เหมาะสม

ในการจุดติดไฟไดใ้นช่วงเวลาสั้น ๆ

ตัวอย่างของพืน้ที่

-พื้นท่ีท่ีสามารถเกิดการร่ัวไหลของก๊าซหรือสารไวไฟ เน่ืองจากมีการเกิดอุบติัเหตุ

-พื้นท่ีเกบ็บรรจุสารไวไฟและอาจเกิดมีรอยแตกร้าวของถงับรรจุ

-พื้นท่ีท่ีมีการใชส้ารไวไฟ แต่กระบวนการทาํงานทุกขั้นตอนตามปกติจะไม่มีไอ

ระเหยของสารไวไฟสามารถร่ัวไหลออกมาได้

-พื้นท่ีท่ีมีท่อนาํก๊าซหรือสารไวไฟและอาจเกิดการร่ัวไหลเน่ืองจากความบกพร่อง

ของขอ้ต่อและวาลว์

-พื้นท่ีท่ีอยูติ่ดกบัพื้นท่ีใน Zone 1



ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของโซน กับโอกาสความเส่ียง 

และระดับความร่ัวไหล 
การแบ่งพื้นท่ี โอกาสความเส่ียง ระดบัการร่ัวไหล คาํอธิบาย

โซน 0 ความเส่ียงสูง ระดบัการร่ัวไหล

ต่อเน่ือง

บริเวณซ่ึงมีบรรยากาศท่ีมีส่วนผสมของ

อากาศและมีวสัดุท่ีติดไฟไดอ้ยูใ่นสภาวะ

ก๊าซ ไอ Zone 0 หรือละออง  ออกมาอยา่ง

ต่อเน่ืองหรือ มีอยูใ่นระยะเวลานาน หรือมี

ออกมาบ่อย

โซน 1 ความเส่ียงปานกลาง ระดบัการร่ัวไหล

ปฐมภูมิ

บริเวณซ่ึงมีบรรยากาศท่ีมีส่วนผสมของ

อากาศและมีวสัดุท่ีติดไฟไดอ้ยูใ่นสภาวะ

ก๊าซ ไอ หรือละออง เป็นบางคร้ังบางคราว

ในการปฏิบติังานปกติ

โซน 2 ความเส่ียงนอ้ย ระดบัการร่ัวไหล

ทุติยภูมิ

บริเวณซ่ึงมีบรรยากาศท่ีมีส่วนผสมของ

อากาศและมีวสัดุท่ีติดไฟไดอ้ยูใ่นสภาวะ

ก๊าซ ไอ หรือละออง  ไม่ค่อยเกิดข้ึน ในการ

ปฏิบติังานปกติแต่ถา้เกิดข้ึนจะเกิดใน

ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น



การกาํหนดตวัเลขโซนในบรรยากาศท่ีมีสารไวไฟประเภทฝุ่ น(Dust)

จะกาํหนดตวัเลขท่ีตามคาํวา่ “โซน” ดว้ยตวัเลขสองตวั

โดย   ตวัแรกจะเป็นเลข 2 ใชบ้อกวา่เป็นบรรยากาศท่ีเป็นฝุ่ น 

ตวัท่ีสองจะเป็นตวัเลขของโซน เช่น โซน 0 โซน 1 และโซน 2

ดงันั้นโซนบรรยากาศท่ีเป็นฝุ่ นจะเขียนไดด้งัน้ีคือ โซน 20 โซน 21 และโซน 22

โซนในบรรยากาศทีม่สีารไวไฟประเภทฝุ่ นและสัญลกัษณ์

ของแต่ละโซน

สัญลกัษณ์ของแต่ละโซน

โซน 0

โซน 1

โซน 2



แนวทางการจดัแบ่งโซนรอบๆ 

อุปกรณ์ก๊าซชีวภาพ



การจัดแบ่งโซนรอบๆหน้าแปลน

ท่อ

ภายในท่อเป็นโซน 0

ขอ้ต่อเกลียว

โซน 2 รัศมี 1 ม. 

รอบขอ้ต่อ

หนา้แปลน

ภายในท่อเป็นโซน 0

โซน 2 รัศมี 1 ม.



การจัดแบ่งโซนทีเ่คร่ืองวดัวเิคราะห์องค์ประกอบก๊าซ

ก. การจัดแบ่งโซนทีเ่คร่ืองวดัวเิคราะห์องค์ประกอบก๊าซแบบต่อเน่ือง

โซน 0 รัศมี 1.2 เมตร

รอบปลายจุดปล่อยท้ิง

ตวัอยา่งก๊าซดึงเขา้

เคร่ือง

ø3 mm.

ตูท่ี้ติดตั้งเคร่ือง

วิเคราะห์แก๊ส

อยูภ่ายใน

ภายในตูเ้ป็นโซน 2

ตวัอยา่งก๊าซปล่อย

ท้ิงสู่บรรยากาศ



ข. การจัดแบ่งโซนทีเ่คร่ืองวดัวเิคราะห์ก๊าซแบบพกพา หรือ Hand Held 

Gas Detector

การจัดแบ่งโซนทีเ่คร่ืองวดัวเิคราะห์องค์ประกอบก๊าซ

Hand Held 

Gas Detector
ตวัอยา่งก๊าซดึงเขา้เคร่ือง

สายอ่อน ø3 mm

โซน 1 รัศมี 1.0 เมตร

รอบปลายจุดปล่อยท้ิง

ตวัอยา่งก๊าซปล่อยท้ิงสู่

บรรยากาศ



การจัดแบ่งโซนทีร่ะบบผลติก๊าซชีวภาพ

ก. การจัดแบ่งโซนทีร่ะบบผลติ/เกบ็ก๊าซชีวภาพแบบหลงัคาคงตัว (Fixed 

Roof) และหลงัคาลอย (Floating Roof) และระบบเกบ็ก๊าซ (Gas Storage)

โซน 2

โซน 1

โซน 0

4.6 ม.

3.1 ม.

1.5 ม. 1.5 ม.1.5 ม.1.5 ม.

ถงัผลิต/เกบ็ก๊าซ

ท่อก๊าซ



การจัดแบ่งโซนทีร่ะบบผลติก๊าซชีวภาพ

ข. การจัดแบ่งโซนระบบผลติ/เกบ็ก๊าซแบบบอลลูนสองช้ัน และแบบโดม

บอลลูนชั้นนอก

Blower

โซน 0

โซน 1 บอลลูนเกบ็

ก๊าซชั้นใน

Blower แบบ

โดม

เชือก

บอลลูนชั้นใน

เสา

ถงัผลิต/เกบ็ก๊าซ

โซน 1ระหวา่งชั้นของเมมเบรน

บอลลูนชั้นนอกโซน 0 ภายในถงัและ

ในบอลลูนชั้นใน



การจัดแบ่งโซนทีร่ะบบผลติก๊าซชีวภาพ

4.6

3.1

4.6

4.6

3.1

4.6

3.1

4.6
4.6

3.1

4.6

3.1

3.1
4.6

1.0
0.51.0 1.0

0.5
0.51.00.5

โซน 2

โซน 1

โซน 0

โซน 2

โซน 1

โซน 0

ดา้นหนา้

โดมหรือบอลลูนเก็บก๊าซ

ระดบันํ้า

โดมหรือบอลลูนเก็บก๊าซ

ระดบันํ้า

รางซีลนํ้า
รางซีลนํ้า

รางซีลนํ้าดา้นขา้ง

ค. การจัดแบ่งโซนระบบผลติ/เกบ็ก๊าซแบบ Cover lagoon (รวมทั้ง

รูปแบบ ชนิดใช้ดินกดทบัขอบแผ่นเมมเบรนรอบบ่อ และใช้นํา้ซีล)



การจัดแบ่งโซนทีเ่คร่ืองเพิม่ความดนัก๊าซและอุปกรณ์

ใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ
ก. การจดัแบ่งโซนท่ีเคร่ืองเพิ่มความดนัก๊าซและอุปกรณ์ใชป้ระโยชน์ก๊าซชีวภาพในหอ้งแบบ

มีระบบ Ventilation ท่ีอตัราการระบายอยา่งนอ้ย 12 เท่าของหอ้งต่อหน่ึงชัว่โมง(Air change 

rate per hour)

1.5 ม. 1.5 ม.

3.1 ม.

หอ้ง

Supply fan 12 air 

charge per hour

โซน 2 รัศมี 1.5 ม.

รอบปลายท่อระบาย

เคร่ืองเพิ่มความดนัก๊าซ

และอุปกรณ์ใชป้ระโยชน์

ก๊าซ



การจัดแบ่งโซนทีเ่คร่ืองเพิม่ความดนัก๊าซและอุปกรณ์ใช้

ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ
ข. การจดัแบ่งโซนท่ีเคร่ืองเพิ่มความดนัก๊าซและอุปกรณ์ใชป้ระโยชน์ก๊าซชีวภาพ

หลายเคร่ืองในหอ้งแบบมีระบบ Ventilation ท่ีอตัราการระบายอยา่งนอ้ย 12 เท่าของ

หอ้งต่อหน่ึงชัว่โมง(Air change rate per hour)

1.5 ม. 1.5 ม. 1.5 ม. 1.5 ม.

1.5 ม.

Supply fan 12 air 

change per hour

โซน 2

โซน 2 รัศมี 1.5 ม.

รอบปลายท่อระบาย

โซน 1



การจัดแบ่งโซนทีเ่คร่ืองเพิม่ความดนัก๊าซและอุปกรณ์ใช้

ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ

ค. การจดัแบ่งโซนท่ีเคร่ืองเพิ่มความดนัก๊าซและอุปกรณ์ใชป้ระโยชน์ก๊าซชีวภาพ

ในหอ้งแบบมีระบบ Ventilation ท่ีอตัราการระบายตํ่ากวา่ 12 เท่าของหอ้งต่อหน่ึง

ชัว่โมง หรือการระบายแบบธรรมชาติ

1.5 ม.

1.5 ม.

1.5 ม.

1.5 ม.1.5ม.1.5ม.

โซน 2 รัศมี 3.1 ม.

โซน 1 รัศมี 1.5 ม. 

รอบปลายท่อระบาย

โซน 2

โซน 1

หอ้ง

เคร่ืองเพิม่ความดนัก๊าซ

1.5 ม.



การจัดแบ่งโซนทีเ่คร่ืองเพิม่ความดนัก๊าซและอุปกรณ์ใช้

ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ
ค. การจดัแบง่โซนท่ีเคร่ืองเพิ่มความดนัก๊าซและอปุกรณ์ใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพใน

พืน้ท่ีโลง่กลางแจ้ง

3.1 ม.

1.5 ม.1.5 ม.

โซน 1 

เคร่ืองเพิ่มความดนัก๊าซและอุปกรณ์ใช้

ประโยชนก๊์าซชีวภาพ



การจดัแบง่โซนท่ีเคร่ืองเพิ่มความดนัก๊าซและอปุกรณ์ใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพใน

อาคารเปิดแบบไมมี่ผนงัห้อง การระบายแบบธรรมชาติ

การจัดแบ่งโซนทีเ่คร่ืองเพิม่ความดนัก๊าซและอุปกรณ์

ใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ

หลงัคา

1.5 ม. 1.5 ม.

เคร่ืองเพ่ิมความดนัก๊าซและอุปกรณ์ใช้

ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ



การจัดแบ่งโซนทีอุ่ปกรณ์ป้องกนัไฟย้อนกลบั หรือ 

Flame Arrester

โซน 2 รัศมี 1 ม.

รอบหนา้แปลน

โซน 2 รัศมี 1 ม.

รอบหนา้แปลน

Flame Arrester

หนา้แปลน
หนา้แปลน



การจัดแบ่งโซนที่อุปกรณ์ดักนํา้ประเภทต่างๆ 

ก. การจดัแบ่งโซนเคร่ืองดกันํ้าและหมอ้กรองติดตั้งดา้นก่อนเขา้เคร่ืองเพิ่ม

ความดนัวธีิการถ่ายนํ้าแบบ manual

หมอ้กรอง

ตวัดกันํ้า

Gas in 

โซน 2 รัศมี 1 ม.

Gas out

โซน 1 รัศมี 1 ม.



ข. การจดัแบง่โซนท่ีเคร่ืองดกันํา้และหม้อกรองติดตัง้ด้านก่อนเข้าเคร่ืองเพิ่มความ

ดนั วิธีการถ่ายนํา้ออกแบบใช้ลกูลอย

การจัดแบ่งโซนที่อุปกรณ์ดักนํา้ประเภทต่างๆ 

โซน 2 รัศมี 1 ม.

โซน 2 รัศมี 1 ม.

รอบหน้าแปลน

โซน 2 รัศมี 1 ม.

รอบหนา้แปลน

ลูกลอย



ค. ไซโคลน/อุปกรณ์แยกนํ้า ติดตั้งทางดา้นขาออกของเคร่ืองเพ่ิมความดนั วธีิการ

ถ่ายนํ้าแบบ manual

การจัดแบ่งโซนที่อุปกรณ์ดักนํา้ประเภทต่างๆ 

โซน 2 รัศมี 1 ม.

รอบหนา้แปลน

Gas out

โซน 2 รัศมี 1 ม.

รอบหนา้แปลน

Gas in

ถ่าย condensate

โซน 1 รัศมี 1 ม.

รอบปลายท่อ

ปลายปล่อย

โซน 0



ง. การจดัแบ่งโซนท่ีไซโคลน/อุปกรณ์แยกนํ้าติดตั้งทางดา้นขาออกของเคร่ืองเพิ่ม

ความดนั วธีิการถ่ายนํ้าแบบลูกลอย

การจัดแบ่งโซนที่อุปกรณ์ดักนํา้ประเภทต่างๆ 

โซน 2 รัศมี 1 ม.

รอบหนา้แปลน

โซน 2 รัศมี 1 

ม.

รอบหนา้แปลน

โซน 2 รัศมี 1 ม.

รอบปลายท่อ

โซน 0
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