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จากงานวิจัยที่ทําขึ้นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบอันตรายและความปลอดภัยสารเคมี
แหงสหรัฐอเมริกา (CSB; Chemical Safety and
Hazard Investigation Board) เมื่อไมนานมานี้
พบวา มีเหตุระเบิดที่เกิดจากฝุนหรือหมอกฝุน
(Dust Explosion) ในโรงงานของสหรัฐอเมริกา
ถึง 280 ครัง้ ในรอบ 25 ป มีผูเสียชีวิตทั้งหมด
119 ราย บาดเจ็บกวา 700 ราย มูลคาความ
เสียหายที่ไมไดระบุไวหลายลานดอลลาร นอก
จากนี้ ยังมีเหตุระเบิดจากฝุนอีกอยางนอย 80
ครั้งที่ไมไดบันทึกในรายงานอยางเปนทางการ
สํานักบริหารความปลอดภัยและสุขภาพใน
การทํางานแหงสหรัฐฯ (OSHA) จัดตัง้ โครงการ
ควบคุ มฝุ นระเบิ ดได แห งชาติ (NEP; OSHA
Directive CPL-03-00-008) เมือ่ เดือนตุลาคม
ป 2007 มีการจัดหากระบวนการตรวจสอบฝุน
อันตราย กําหนดนโยบายของโรงงานอุตสาหกรรม
ในการลดความเสี่ยงตอการระเบิดของฝุนตาม
คําแนะนําของสถาบันมาตรฐาน NFPA การจัด
ตัง้ โครงการ NEP เปนผลมาจากมีการละเมิดกฎ
การทํางานทั่วไปในอัตราสูงผิดปกติ ซึ่งชี้ใหวา
จําเปนตองมีมาตรฐานควบคุมฝุน ระเบิดได ดวย
เหตุทกี่ ฎการทํางานทัว่ ไปไมเพียงพอทีจ่ ะใชเปน
มาตรการปกปองคนงาน ดังนั้น ในวันที่ 21
ตุลาคม ป 2007 OSHA ไดพิมพหมายเหตุขอ
บังคับลวงหนาไวในขอกฎหมายแหงรัฐทีถ่ อื เปน
กาวแรกในการพัฒนามาตรฐานควบคุมอันตราย
จากฝุนระเบิดไดออกมาบังคับใช
“ตั้งแตป 1980 คนงานมากกวา 130

รายเสี ยชี วิ ต และมากกว า 780 รายได รั บ
บาดเจ็บจากเหตุฝุนระเบิด” จอรแดน บาแรบ
ผูช ว ยเลขานุการฝายแรงงานของ OSHA กลาวถึง
เหตุผลในการรางกฎหมายเกีย่ วกับฝุน ระเบิดได

ความเสี่ยงของฝุน (Dust Risks)
เปนเรื่องนาประหลาดใจมากที่ ผูอยู ใน
วงการอุตสาหกรรมทางเคมีจํานวนนอยมากที่
เขาใจและรูถึงความเสี่ยงของฝุน ในขณะที่คน

จํานวนมากเขาใจวาฝุ นบางชนิดเสี่ ยงตอการ
ระเบิ ด เช น ฝุ นถ านหิ น ฝุ นเมล็ ดพื ช และ
ฝุน ปุย เคมี กลับมีไมกคี่ นที่รวู า จริงๆ แลว มีฝนุ
อี ก หลายชนิ ด ในสถานประกอบกิ จ การทาง
อุตสาหกรรมที่ สามารถลุ กไหมและระเบิ ดได
แมกระทั่งฝุนของน้ําตาลที่ใชในการบริโภค
ทําไมฝุ นของวัตถุ ในสถานะของแข็ งซึ่ ง
ไมนา มีอนั ตรายอะไรอยางน้าํ ตาลหรือพลาสติก
จึงความเสีย่ งตอการลุกติดไฟและระเบิด (เรียก
ใดอกี อยางวา “การเผาไหมอยางรวดเร็ว”) เปน
คําถามซึง่ นักวิชาการความปลอดภัยของ OSHA
และผูที่อยูในวงการอุตสาหกรรมเคมีพยายาม
หาคําตอบ ประเด็นนี้ตองพิจารณาลึกลงไปถึง
ธรรมชาติของฝุนที่มีความละเอียดและขั้นตอน
ของการเกิดไฟจึงจะเขาใจถึงความเสีย่ งทีม่ ีอยู

พวกเราทั้งหมดเรียนรูและเขาใจถึงองค
ประกอบที่ทําใหเกิดไฟซึ่ งก็คือ เชื้อเพลิงที่ไฟ
ใชในการเผาไหม ออกซิเจนที่ทําใหไฟไหมตอ
ไปได และแหลงการจุดติดไฟ เชน การสปารก
ความรอนหรือเปลวไฟ
ทั้งนี้ เราตองทําความเขาใจเพิ่มเติม ไฟ
เปนกระบวนการทางเคมีที่เรียกวา “ปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่น” (Oxidation Reaction) ซึ่งเปน
ปฏิกริ ยิ าเคมีทที่ าํ ใหสารไดรบั ออกซิเจนมารวมตัว
ดวย โดยจะทําใหเราเรียนรูไดงายขึ้นวา ทําไม
วัตถุที่ไมมีอนั ตรายเชนฝุนจึงกลายเปนวัตถุที่มี
ความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือระเบิด จริงๆ
แลววัตถุทุกชนิดสามารถเปนตัวออกซิไดส (ตัว
รับออกซิเจน) ได ตัวอยางคือเหล็กเกิดสนิม
หรือปฏิกริ ยิ าเคมีทที่ าํ ใหเกิดเปนเหล็กออกไซด
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(Iron Oxide) เมื่อวางทอนเหล็กสัมผัสอากาศ
ผิวเหล็กจะเกิดสนิมขึ้นอยางชาๆ ปฏิกิรยิ านี้จะ
ใชเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห
อยางไรก็ตาม หากเราขัดหรือเจียรทอน
เหล็ กให เป นผงเหล็ กละเอี ยด คราวนี้ พื้ นผิ ว
สัมผัสอากาศจะมากขึ้นและจะเกิดปฏิกิรยิ าเร็ว
ขึ้น นั่นคือ ผงละเอียดจะเกิดปฏิกิริยาเร็วกวา
ทอนเหล็ก ปฏิกริ ยิ าดังกลาวจะใหความรอน ซึง่
เมื่อเกิดปฏิกิริยาในอัตราเร็วขึ้นก็จะทําใหเกิด
ความรอนเร็วตามไปด วย ความรอนนี้ เองจะ
ทําใหแกสที่อยูรอบๆ ฝุนหรืออนุภาคของวัตถุ
เกิดการขยายตัว
การเกิดความรอนและปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่
กับฝุนละเอียดทําใหเกิดสิ่งที่เรียกกันวา Flame
Front หมายถึงการลุกไหมหลังเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
แตเปลวไฟมีขนาดเล็กมากไมสามารถมองเห็น
ดวยตาเปลาได และถา Flame Front เคลื่อนที่
ดวยความเร็วนอยกวาความเร็วเสียงจะเกิดการ
เผาไหมรนุ แรงซึง่ หากเกิดในพืน้ ทีป่ ด ทึบ แรงดัน
จะเพิม่ ขึน้ เมือ่ มีการขยายตัวภายในโมเลกุลแกส
ซึ่งเกิดจากความรอนที่กอตัวขึ้นในพื้นที่จํากัด
ซึ่ งถู ก ป ดล อมด วยผนั งของที่ บ รรจุ (ถั งหรื อ
ไซโลเก็บวัตถุ) สิ่งที่ตามมาคือการระเบิด โดย
คลืน่ ความดันทีข่ ยายตัวออกจะทําใหสว นปดลอม
นั้นเกิดความเสียหาย

ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดระเบิดฝุน

ในกรณีเปลวไฟและแรงดันเคลื่อนที่เร็ว
กวาความเร็วเสียง ระเบิดธรรมดา (Explosion)
จะกลายเปนระเบิดรุนแรง (Detonations) ซึ่ง
โดยทัว่ ไปจะไมสามารถควบคุมไดไมวา จะใชวาลว
ระบายแรงดันชนิดใด
ปฏิกิริยาทางกลลักษณะเดียวกันจะเกิด
ขึน้ กับวัตถุทสี่ ามารถออกซิไดส (รับออกซิเจน)
พรอมกับปลอยความรอนออกมา (คายความ
รอน) ดังนั้น สารอินทรียเกือบทุกชนิด เม็ด
พลาสติก อาหาร โลหะ สารผสมคารบอน ยา
และสารตัวกลางชนิดตางๆ จึงมีความเสี่ยงเมื่อ
อยูในรูปของฝุนหรือผงละเอียด ผงยิ่งละเอียด
เทาใดก็จะมีความเสีย่ งสูงมากขึน้ ทานัน้ ในทาง
ตรงขามสารทีต่ อ งการความรอนจากภายนอกเขา
มา (ดูดความรอน) เพือ่ ทําการออกซิไดส จะไม
ลุกไหมหรือระเบิดดวยตัวเอง

การระเบิ ดของฝุ นติ ดไฟได ต องอาศั ย
ปจจัยสําคัญ 5 ประการ (Explosion Pentagon)
มาประกอบกัน ไดแก
 การมีอยูข
 องฝุน ติดไฟได/ฝุน ระเบิดได
(Combustible/Explosive Dust = Fuel)
 การมีอยูของแหลงจุดติดไฟ (Ignition
Source)
 ปริมาณออกซิเจนทีเ่ พียงพอ (Oxygen)
 ปริมาณของฝุน
 แพรกระจายในอากาศ
มีปริมาณเพียงพอ (Dispersion of Dust Cloud)
 ฝุนปริมาณมากรวมตัวเปนหมอกฝุน
อยูในที่จํากัด (Containment of Dust Cloud)
เมือ่ เกิดการระเบิดจากปจจัยทัง้ หา เรียก
วา “ระเบิดขั้นแรก” ซึ่งจะเกิดคลื่นกระแทก
ความดัน และความรอนไปจุดติดฝุนทีส่ ะสมอยู
อีกจุดหนึ่งที่หางออกไปทําใหเกิด “การระเบิด
ขั้นที่สอง” ที่มักใหญกวาและรุนแรงกวาระเบิด
ขั้นแรกหลายเทาตัว
ทัง้ นี้ ฝุน ทีต่ ดิ ไฟหรือระเบิดไดจะตองเปน
ฝุนที่ละเอียด ยิ่งละเอียดเทาไหรก็ยิ่งอันตราย
เทานัน้ กระบวนการทีท่ าํ ใหฝนุ ของวัตถุตา งๆ มี
ความละเอียดมีทั้งที่เปนไปตามธรรมชาติและ
การปฏิบัติงาน เชน การเจียร การขัด การตัด
ฯลฯ ฝุนเหลานี้เมื่อสะสมในปริมาณมาก จะมี
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แนวโนมเปนปจจัยทําใหเกิดการระเบิด ยิง่ หาก
ฝุน ปริมาณมากสะสมในพืน้ ทีจ่ าํ กัดหรือพืน้ ทีป่ ด
อัตราเสี่ยงก็จะยิง่ เพิม่ สูงขึน้
การกําจัดปจจัยทั้ง 5 ที่ทําใหเกิดระเบิด
ฝุน เปนหลักการพืน้ ฐานของการปองกันหายนะ
ที่ตนเหตุ ไดแก กําจัดฝุน กําจัดแหลงจุดติดไฟ
กําจัดออกซิเจน และระบายอากาศออกจากพืน้ ที่
ปดปองกันการรวมตัวของฝุน ในพืน้ ที่จาํ กัด
สําคัญที่ สุดในเบื้ องตนคือการประเมิน
อันตรายของฝุ นที่ เกิดขึ้ นหรือที่ มีอยู ในสถาน
ประกอบการวา เปนฝุนติดไฟไดหรือระเบิดได
หรือไม และมีปริมาณมากพอจะทําใหเกิดความ
เสี่ยงหรือไม ทั้งนี้ ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญทําการ
เก็บตัวอยางไปทําการทดสอบตามหลักวิชาการ

และประกายไฟที่จุดติดฝุนโลหะเหลานี้ได
 โรงงานรีไซเคิล โรงงานรีไซเคิลเปน
แหลงรวมของวัตถุนานาชนิด และการคนหา
การคัดแยก การผลิต การจัดการ และการขนสง
วัตถุเหลานี้มคี วามเสีย่ งที่จะเกิดการระเบิดจาก
ฝุน ติดไฟได

เนือ่ งจากเปนความจริงทีว่ า ฝุน ไมไดติดไฟหรือ
ระเบิดไดทุกชนิดและทุกขนาด มีฝุนบางชนิด
หรือบางขนาดเทานั้นที่มีความเสี่ยงติดไฟหรือ
ระเบิดไดซงึ่ คําตอบตองไดมาจากการตรวจสอบ
และทดสอบ ไมใชการสันนิษฐานหรือความเชือ่
ของตัวเอง

การลดอั นตรายของฝุ นระเบิ ดได
ประเภทอุตสาหกรรมทีเ่ สีย่ งตอการ อยูข ณะจัดการ ขนสง หรือจัดเก็บผลผลิตเหลานี้
 การผลิตสารสังเคราะห วัตถุที่ใชใน (Dust Hazard Reduction)
เกิดระเบิดฝุน
Workrite Uniform Co. ผูผลิตชุดทํางาน
ปองกันเปลวไฟและความรอนสําหรับผูปฏิบัติ
งานในพืน้ ทีเ่ สีย่ งตอเพลิงไหมและการระเบิด ทัง้
Arc Flash และการระเบิดของฝุน ไดเปดเผยการ
สํารวจ 5 อันดับประเภทอุตสาหกรรมทีม่ ีความ
เสีย่ งตอการระเบิดของฝุน สูงสุดในสหรัฐอเมริกา
เมื่อปลายป 2015 ที่ผานมา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
 การผลิ ต อาหาร ผลผลิ ต ทางการ
เกษตร หลายชนิด เชน น้ําตาล เมล็ดพืช ไข
หรือแมกระทั่งนมผง มีความเสี่ยงเกิดอันตราย
หากมีเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม ผูป ฏิบตั งิ านเกีย่ วของ
กับสิง่ ตางๆ เหลานีต้ อ งตระหนักถึงอันตรายทีม่ ี

การผลิตสารสังเคราะหทวั่ ไป ไดแก ยาง พลาสติก
และวัสดุอนื่ ๆ ทีม่ นุษยสรางขึน้ สามารถเกิดเปน
ฝุ นรวมตั ว เป น หมอกหนาและมี แนวโน ม จะ
จุดติดไฟหรือระเบิดได
 การผลิตงานไม บอยครัง้ ทีก
่ ารตัด การ
เจียร การขัดดวยกระดาษทราย และการขัดมัน
งานไมทําใหเกิดฝุนไมจํานวนมากซึ่ง ามารถ
ลุกติดไฟไดอยางงายดายจากประกายไฟที่เกิด
จากเครื่องจักรทีอ่ ยูใ กลเคียง
 การผลิ ต โลหะ ฝุ น จากโลหะ เช น
อะลูมิเนียม โครเมียม เหล็ก แม็กนีเซียม และ
สังกะสี สามารถลุกติดไฟได ซึ่งขั้นตอนตางๆ
ในกระบวนการผลิตโลหะทําใหเกิดความรอน

เมื่อเราเขาใจแลววาทําไมฝุนถึงมีความ
เสี่ยงจะเกิดไฟไหมหรือระเบิดได เราก็สามารถ
พิจารณาวิธีดีใดที่สุดในการนําสถานประกอบ
กิจการทางอุตสาหกรรมเขาสูม าตรฐานปองกัน
ฝุนติดไฟไดตามแนวทาง NEP ของ OSHA ใน
ขณะที่เราไมสามารถขจัดฝุนออกไปไดทั้งหมด
แตเปาหมายหลักของเราตองเปนการลดปริมาณ
ของฝุนชนิดที่ทําใหเกิดหายนะหรือการระเบิด
ขึน้ ภายในสถานประกอบกิจการใหไดมากทีส่ ุด
เพื่ อให ประสบความสําเร็ จตามที่ ไดตั้ ง
เปาหมายไว งานแรกทีต่ อ งทําคือขจัดการสะสม
ของฝุน ทีเ่ กาะตามพืน้ ผิววัสดุและทีซ่ อ นเรนตาม
ซอกมุมตางๆ ภายในโรงงาน เปนความจริงทีว่ า
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จะมากขึน้ ซึง่ หากเปนจุดสามารถมองเห็นไดชดั
ก็สามารถทําความสะอาดไดงายจึงมีอันตราย
นอย ขณะที่ฝุนในจุดซอนเรนหรือบริเวณนอก
สายตา เชน ขาโตะ โครงหลังคา เหนือเพดาน
พืน้ ผิววัสดุอยูเ หนือสายตา สวนประกอบโคมไฟ
และอุ ป กรณ ส องสว างอื่ น ๆ ท อ ร อ ยสายไฟ
ทอน้าํ ฯลฯ ดูแลและทําความสะอาดไดยากกวา
พื้นที่ที่มีปญหาในการกําจัดฝุนดังกลาว
ตองใหความใสใจเปนกรณีพเิ ศษในการตรวจสอบ
และทําความสะอาดอยางทั่วถึง กิจกรรมสําคัญ
ในการลดความเสี่ยงไดแก
 การทํางานบ านโดยทําความสะอาด
เพื่ อลดการสะสมตัวของฝุ นทั้ งที่ มองเห็นและ
มองไมเห็น
 ศึ ก ษาข อมู ลเพื่ อระบุ อั น ตรายที่ เป น
ธรรมชาติของฝุนทีส่ ะสมตัวอยูใ นโรงงาน ไมใช
ฝุนทุกชนิดจะมีความเสี่ยงติดไฟและระเบิด มี
เพียงบางชนิดเทานั้น ดังนั้น การขจัดฝุนสะสม
ทุกชนิดดวยเหตุผลเพือ่ ความสะอาด แตควรจะ
เรียนรูว า จะตองเนนการกําจัดฝุน ตัวใดทีม่ คี วาม
เสี่ยงทําใหเกิดไฟไหมหรือการระเบิดที่แทจริง
 จั ดทําข อมู ลความปลอดภั ย ของวั ตถุ

ระเบิดทีร่ ายแรงและสรางหายะไดมากทีสุ่ ดคือ
ระเบิดขั้นที่สอง (Secondary Explosions) ซึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อแรงกระแทก คือคลื่นความดันจาก
การระเบิดครั้งแรก (Primary Explosion) ที่เล็ก
กวา ทําใหมฝี นุ สะสมมากขึน้ ในแนวราบและฟุง
ขึน้ ไปในอากาศแลวถูกจุดติดดวยระเบิดครัง้ แรก
และเนือ่ งจากฝุน จากการระเบิดครัง้ แรกสามารถ
ลอยไปไกลจากจุดกําเนิดทําใหเกิดเพลิงไหม

และการระเบิดขนาดเล็กของฝุน เหลานัน้ กระจาย
ไปตามจุดตางๆ เปนบริเวณกวางทัง้ ในและนอก
โรงงานอุตสาหกรรม สรางความสูญเสียเหลือ
คณานับทั้งชีวิตและทรัพยสิน
สมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติสหรัฐฯ
(NFPA; The National Fire Protection Association)
ระบุ ฝุนที่สะสมเล็กนอยแคมีความหนา 1/32
นิว้ (ขนาดเทาลวดหนีบกระดาษ) ก็เพียงพอจะ
ทําใหเกิดเผาไหมอยางรุนแรงไดหากมีการฟุง
กระจายและสัมผัสแหลงความรอน ทั้งนี้ การ
ขจัดการสะสมของฝุ นเปนขอแนะนําหลักของ
NEP ซึ่ง OSHA ใหความสําคัญเปนพิเศษ โดยมี

3 องคประกอบสําคัญในการลดอันตรายจาก
ฝุน สะสม นัน่ คือ ระบุพนื้ ทีม่ ปี ญ
 หาฝุน สะสม ระบุ
ปญหาของฝุน และขจัดฝุนใหหมดไปหรือเหลือ
นอยทีส่ ดุ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมทีซ่ งึ่ มีการ
เก็บหรือใชวัตถุทเี่ ปนผง ฝุน บางสวนจะเล็ดรอด
ออกมาขณะลําเลียงเขาสูกระบวนการผลิต ฝุน
เหลานีโ้ ดยธรรมชาติสะสมตัวบนพืน้ ผิวแนวราบ
บริเวณที่อยูใกลหรือติดกับแหลงเก็บวัตถุดิบที่
เปนผงนั่ นเอง นอกจากนี้ ฝุ นยังเคลื่ อนที่ ไป
สะสมตัวบนพื้นผิวเหนือเครื่องจักร บันได ราว
ขาตั้ง เหล็ก ชุดอุปกรณแสงสวาง ฯลฯ
ฝุนสะสมบนผิววัตถุ ยิ่งนานไป ปริมาณ

(MSDS; Material Safety Data Sheets) ของ
วั ต ถุ ที่ เป นผงทุ ก ชนิ ดที่ มี อ ยู ใ นโรงงานหรื อ
สถานที่ จั ดเก็ บ เพื่ อเป นแหล งค นคว าข อมู ล
อันตรายของวัตถุ หากไมมีการจัดทํา MSDS
หรือทําไมเหมาะสม อาจจะตองทําการทดสอบ
อันตรายทางกายภาพของวัตถุเหลานัน้ โดยอาศัย
ขออางอิงจากมาตรฐานหลัก เชน NFPA ทั้งนี้
ใหตระหนักไวกอน ฝุนที่ระบุไดวามีอันตราย
จะต องทําความสะอาดเพื่ อให หมดไปหรื อให
เหลือนอยที่สุด
นอกจากการทําความสะอาดหรือกําจัด
ฝุน อันตรายทีส่ ะสมอยูใ นโรงงาน สิง่ ทีจ่ ะตองทํา
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ตอไปคือการสืบคนแหลงทีม่ าของฝุน และแหลง
จุดติดไฟแลวแกปญหาที่ตนเหตุ เชน ปดชอง
เปดตางๆ ทีฝ่ นุ เล็กรอดออกมาจากกระบวนการ
จัดเก็บหรือกระบวนการผลิต ขณะเดียวกัน ตอง
สอดสองหาแหลงทีม่ าของความรอนหรือเปลวไฟ
การสปารก การเผาไหม ฯลฯ ที่สามารถจุดติด
ฝุนใหลุกเปนไฟหรือระเบิดได แลวเคลื่อนยาย
หรือกําจัดใหหมดไปจากบริเวณทีม่ ฝี นุ สะสมอยู

NFPA-68-2007 และการดักจับฝุน

มาตรฐาน NFPA การปองกันการระเบิด
โดยการเปดชองระบายการเผาไหม (NFPA-68)
กําหนดการออกแบบชองระบายอากาศในพืน้ ที่
ปดเพื่ อลดแรงดันที่กอตัวขึ้ นภายในพรอมกับ
การเกิดความรอนและเปลวไฟขณะเกิดปฏิกริ ยิ า
ออกซิเดชัน่ กับวัตถุทเี่ ปนผงละเอียด มาตรฐานนี้
พิมพครั้งแรกเมื่อป 1945 ในฐานะมาตรฐาน
แนวทางแกปญ
 หาการระเบิดของฝุน ชั่ วคราวจากผลการวิ จั ยเรื่ องการระเบิ ดทาง
ทั้ ง OSHA และคณะกรรมการทบทวน
อันตรายและความปลอดภัยสารเคมี (CSB) ตาง
ก็ใชแนวทางตามมาตรฐาน NFPA มาประยุกต
เปนขอแนะนําในการลดความเสี่ยงการระเบิด
ของฝุน เนื่องจาก NFPA จัดทําขอแนะนําและ
มาตรฐานที่เปนหลักการทางวิทยาศาสตรเพื่อ
ให เกิ ดความเข าใจในการจั ดการป ญหาด าน
อัคคีภัย เอกสารเหลานัน้ จํานวนมากอธิบายถึง
กระบวนการทางเคมีและวัตถุติดไฟไดรวมถึง
ฝุนและผงตางๆ ที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
อัคคีภัยและการระเบิด
เอกสารเกี่ยวกับขอบังคับและมาตรฐาน
ตางๆ ดังกลาว ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย
เปนระยะๆ และระหวางป 2006-2009 โดย
การประสานความรวมมือกับโครงการ NEP ของ
OSHA มาตรฐาน NFPA ไดแกไขปรับปรุงแนว
ทางและมาตรฐานการจัดการและลดความเสีย่ ง อุตสาหกรรมและเมล็ดพืช
ในป 1954 มาตรฐานไดรบั การปรับปรุง
จากการเผาไหมรุนแรงหลายฉบับซึ่งบางสวน
ถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมบางประเภท แตมี 2 แกไขใหเปนขอแนะนําผสมผสานขอมูลที่เปน
ฉบับที่ นํามาเชื่ อมโยงกับแนวทางของ OSHA สาระความรูเ กีย่ วการเจาะชองระบายการระเบิด
NEP สําหรับการปองกันการระเบิดของฝุน ไดแก ของฝุน ทีค่ อนขางสมบูรณแบบสําหรับยุคนัน้ มี
NFPA-69 (แนวทางการปองกันการระเบิด/การ ขอแนะนําใหใชอนุกรมของอัตราสวนชองระบาย
ลุกไหมรุนแรง) และ NFPA-68 (การเปดชอง (Vent Ratios) สําหรับการกําหนดขนาดพื้นที่
ระบายการเผาไหมรุนแรงเพื่อผลักดันอันตราย ชองระบายตามระดับแรงดั นที่ เพิ่ มขึ้ นในการ
ใหไปอยูในพื้นที่ปลอดภัย) ทั้งสองฉบับเนนที่ ทดสอบฝุนและผงในปริมาณที่มีอยูในพื้นที่ปด
การปองกันชีวติ ไมใชการปองกันอุปกรณ ดังนัน้ หรือในอาคาร และตั้งแตป1954 เปนตนมา
การทําตามขอแนะนํา 2 ฉบับ อาจเกิดความ มาตรฐานมีการปรับปรุงแกไขหลายครัง้ โดยเริม่
เสียหายกับอุปกรณ แตหากเกี่ยวกับอุปกรณ ไมใหความสําคัญกับอัตราสวนชองระบายสําหรับ
ดั ก จั บ ฝุ น (Dust Collection Equipment) กําหนดขนาดของชองระบาย แตมงุ เนนไปทีก่ าร
คิดสูตรคํานวณขนาดของชองระบายที่ ไดจาก
มาตรฐาน NFPA-68 สามารถนํามาใชได

การทดลองการระเบิดทีท่ าํ ทัง้ ในยุโรปและสหรัฐ
อเมริกาสูตรเหลานี้ คิดจากตัวแปรที่ เกี่ยวของ
กับพื้นทีป่ ดหรือกระบวนการของอุปกรณความ
แข็งแรงและขนาด (ความสามารถในการตานทาน
แรงดันของการลุกไหมรนุ แรงโดยไมมกี ารระบาย
แรงดันและปริมาตรความจุ) ลักษณะพิเศษของ
ชองระบายทีจ่ ะใชงาน (ขนาดและลักษณะทีต่ ดิ อยู
กับพืน้ ทีป่ ด ) และคุณสมบัตขิ องฝุน (คุณสมบัติ
ดานการระเบิด แรงดันสูงสุดที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ)
ฉบับแกไขปรับปรุงป 2007 ของมาตรฐาน
ฉบับนี้ (NFPA-68) มีการเปลีย่ นแปลงจากฉบับ
กอนหนาในหลายจุดสําคัญซึ่งสอดคลองกับคา
ความตองการของ OSHA ในการลดอันตรายของ
ฝุน และโครงการ NEP
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Dust Collection Equipment

ความดันสูงสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปดที่ ไมมีการ
ระบายความดัน) ไมสามารถนํามาใชไดเนือ่ งจาก
เปนขอมูลทัว่ ไปทีไ่ ดจากธรรมชาติ ผูใ ชตอ งการ
ขอมูลที่ไดจากการทดสอบการระเบิดมากกวา
เพราะมีความนาเชื่อถือกวา โดยเฉพาะขอมูล
จําเพาะของวัตถุแตละชนิดเปนปจจัยสําคัญใน
การออกแบบชองระบายในพื้นที่ปด

ทั้งนี้ สูตรการออกแบบชองระบายไดรับ
การทบทวน รวมถึงสูตรและวิธกี ารในการปรับแตง
พืน้ ทีช่ อ งระบายตามรูปทรงเรขาคณิตของพืน้ ที่
ปด มวลของแผงชองระบาย ความดันเริ่มตนใน
การทํางาน การใชทอตอจากชองระบาย ฯลฯ
ซึ่งสูตรที่ปรับใหมจะสอดคลองกับการทดสอบ
อยางไรก็ตาม สูตรเหลานี้จะเชื่อถือได
ก็ตอเมื่อขอมูลที่ใสลงไปมีความนาเชื่อถือ ใน
ขณะที่มาตรฐาน NFPA-68 ไดผนวกตารางที่
เปนขอมูลการระเบิดจากฝุน หลายชนิด (Kst คือ
อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดัน Pmax หมายถึง

ชองระบาย (Venting)
มาตรฐาน NFPA-68-2007 ใชอา งอิงใน
การออกแบบชองระบายการระเบิด (การลุก
ไหมรุนแรง) ที่ มีขนาดหรือชนิดของพื้ นที่ ปด
หรืออาคารทีม่ กี ารเก็บหรือใชงานวัตถุทเี่ กิดฝุน
ระเบิดได โดยมีขอกําหนดพิเศษที่เกี่ยวกับการ
ออกแบบและติดตัง้ ชองระบายในเครือ่ งดักฝุน ดวย
ขอกําหนดพิเศษเหลานี้ไดระบุถึงการแยกแกส
และฝุน ระหวางดานสะอาดกับดานสกปรกภายใน
ตัวอุปกรณ เชนเดียวกันกับการกั้นชองระบาย
ดวยถุงกรองและกรงครอบ (Cage) โดยมีสาระ

สําคัญของมาตรฐานฉบับดังกลาวตอไปนี้
เครือ่ งดักจับฝุน ติดตัง้ ในโรงงาน : สิง่ ที่
ตองพิจารณาคือตําแหนงติดตั้ งของตัวมันเอง
มาตรฐาน NFPA กําหนดใหติดตั้งเครื่องกรอง
อนุภาคแบบถุงกรองหรือหนวยถุงกรอง (Baghouse)
ไวนอกอาคารเพื่อที่จะเจาะชองระบายไปยังจุด
ปลอดภัยไดโดยไมกอ ใหเกิดความเสีย่ งเพิม่ เติม
ใหกับโรงงานหรือบุคลากร หากติดตั้ งหนวย
ถุงกรองไวภายในอาคารจะตองติดตั้งใหติดกับ
ผนังดานนอกใหมากทีส่ ดุ เพือ่ ใหชอ งระบายการ
เผาไหมรุนแรงสามารถนําผลิตภัณฑจากการ
เผาไหม ออกไปข างนอกได รวดเร็ ว ในกรณี
หนวยถุงกรองไมสามารถติดตัง้ ใกลกบั ผนังดาน
นอกหรือบริเวณอื่ นที่ สามารถต อทอจากชอง
ระบายความดันออกไปยังจุดปลอดภัยได ตอง
พิจารณาติดตัง้ อุปกรณดบั เปลวไฟซึง่ จะปลอยให
คลืน่ ความดันซึง่ เกิดขึน้ ทีจ่ ุดเริม่ ตนของการเผา
ไหมรนุ แรงระบายเขาไปในหองทีเ่ ครือ่ งดักจับฝุน
ตั้งอยู แตจะดับเปลวไฟที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี
(Flame Front) ที่เปนผลมาจากคลื่นความดัน
ดังนัน้ จึงเปนการปองกันการเกิดเปลวไฟแรกทีจ่ ะ
จุดติดฝุนที่สะสมอยูภายในตัวอาคาร
หากเครือ่ งดักจับควันมีชอ งระบายออกขาง
นอก ไมวาจะตอทอออกไปหรือติดตั้งเครื่องอยู
ขางนอก ชองระบายตองอยูในตําแหนงที่ฝุนซึ่ง
ถูกไลออกมาไมสามารถไหลยอนกลับเขาไปใน
อาคารไดอกี ทัง้ ทางประตู หนาตาง อุปกรณระบาย
อากาศ ฯลฯ นอกจากนี้ เปลวไฟและคลืน่ ความ
ดันจะตองอยูหางออกไปจากบริเวณที่บุคลากร
อาจกําลังทํางานอยู สามารถทําไดโดยการใช
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หน วยถุ งกรอง (Baghouse)

แผนเบนทางลม (Deflector Plates) กระบังลม
(Shields) หรือเครื่องมืออื่น ตราบเทาที่ตวั ของ
ชองระบายไมเปนสิ่งกีดขวาง
ตําแหนงชองระบายบนเครือ่ งดักฝุน :
รายการตอไปทีต่ อ งพิจารณาคือ ชองระบายบน
เครือ่ งดักฝุน จะติดตัง้ ตรงไหน มาตรฐาน NFPA68 ฉบับกอนหนาระบุวา ชองระบายสามารถ
ติดตั้งบนดานสะอาด (Clean Side) และดาน
สกปรก (Dirty Side) ของตัวเครื่อง แตเจตนา
จะใหเนนใหชองระบายสวนใหญติดตั้งที่ดาน
สกปรก มาตรฐานฉบับป 2002 ซึ่งมีลักษณะ
ของคําแนะนําไดเริม่ พูดถึงปญหาเรือ่ งตําแหนง
ของชองระบายกับสูตรการคํานวณขนาดชองระบาย
2 สูตร สูตรแรกสําหรับชองระบายทีต่ ดิ ตัง้ อยาง
สมบูรณดา นลางถุงไสกรอง และอีกสูตรสําหรับ
ชองระบายทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของชองระบายทีต่ ดิ ตัง้
ไวแลวที่ดานลางไสกรอง

สําหรับฉบับใหม ป 2007 กําหนดออก
มาเปนมาตรฐานโดยพิจารณาความเปนไปได 3
ประการ หนึ่ง ชองระบายติดตั้งสมบูรณแบบ
ขางลางถุงไสกรองที่อยูในกลองเก็บฝุนที่ขยาย
ออกไป สถานการณ นี้ ปริมาณอากาศในตั ว
เครือ่ งที่ตอ งใชคอื ปริมาณอากาศสกปรก (ฝุน )
ทีอ่ ยูใ ตถงุ กรอง ยกเวนถุงกรองมีสว นขยายพืน้ ที่
ออกไป ในกรณีปริมาณอากาศสกปรก (ฝุน ) ใน
ตัวเครื่องทั้งหมดถูกใชงาน (ปริมาณที่อยูใตถุง
กรองรวมกับปริมาณทีอ่ ยูร ะหวางถุงกรอง) สอง
ชองระบายติดตัง้ ทัง้ หมดหรือสวนหนึง่ เหนือสวน
ล างของถุ ง กรอง กรณี นี้ ปริ มาณใช ง านคื อ
อากาศสกปรก (ฝุน) ทั้งหมดที่อยูขางลางแผน
ยึ ดท อไส ก รอง (Tube sheet) ของถุ งกรอง
(ปริ มาณที่ อยู ใต แผ นยึ ดท อไส กรองลบด วย
ปริมาณทีอ่ ยูภ ายในของถุงกรอง) อยางไรก็ตาม
ถุงไสกรองทีอ่ ยูถ ดั จากชองระบายตองเอาออกไป

ทําใหสั้นลง หรือเหนี่ยวรั้งไมใหไปกีดขวางชอง
ระบายเมือ่ มีการเผาไหมรนุ แรง สาม อยางนอย
มีสวนหนึ่งของชองระบายติดตั้งที่บริเวณดาน
ลางของจุดต่าํ สุดของถุงกรอง แตถุงกรองอยูถ ัด
จากชองระบาย ปริมาณทั้งหมดที่อยูดานลาง
แผนยึดทอไสกรอง (ปริมาณอากาศสกปรกรวม
ปริมาณภายในถุงไสกรอง) จะตองถูกใชและ
ตองมีเครือ่ งกัน้ ทีช่ อ งระบายเพือ่ ไมใหถงุ ไสกรอง
และตัวยึดถุงกรอง (Cages) เขาไปในชองระบาย
รูปทรงภายนอกของเครือ่ งดักจับฝุน :
การเผาไหมรนุ แรงในพืน้ ทีป่ ด ทีเ่ ปดออกจะมีการ
ขยายออกเปนลักษณะวงกลม เมื่ อเราปดกั้ น
ในหนึ่งหรือสองทิศทาง พลังงานทีเ่ กิดขึ้นมาจะ
ทําใหเปลวไฟขนาดเล็ก (Flame Front) และคลืน่
ความดันเรงความเร็วไปยังทิศทางที่ เปดออก
หากพืน้ ทีป่ ด (เครือ่ งดักฝุน ) มีลกั ษณะแคบและ
ยาว เปลวไฟขนาดเล็กและคลื่นความดันจะเรง
ความเร็วไปถึงจุดที่ มีความเร็วเหนือเสียง ใน
ลักษณะนี้ การเผาไหมรนุ แรงจะเปลีย่ นเปนการ
ระเบิดคลายคลึงกับการระเบิดแรงสูง และเปน
ไปไมไดทจี่ ะมีการระบายการระเบิดอยางเพียงพอ
ดังนัน้ อัตราสวนความยาวตอเสนผานศูนยกลาง
ของพืน้ ทีป่ ด (ตัวอุปกรณ) เสนผานศูนยกลางที่
แทจริงหรือทีเ่ รียกวาเสนผานศูนยกลางไฮดรอลิก
(Hydraulic Diameter) ในพื้นที่ปดที่ไมใชทรง
กระบอกตองถูกวัดคาเพือ่ พิจารณากําหนดขนาด
และทีต่ ั้งของชองระบายเพื่อปองกันแนวโนมจะ
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ในกรณีเกิดการลุกไหมขณะถุงกรองดักจับฝุน
ดังทีอ่ ธิบายไปแลวขางตน
นอกจากการกําจัดฝุน ใหหมดไปหรือเหลือ
นอยทีส่ ดุ แลว จะตองมีการควบคุมไมใหมแี หลง
ความรอนทีจ่ ะจุดฝุน ระเบิดไดเหลานัน้ ไมวา จะ
เปนเปลวไฟ ประกายไฟ สะเก็ดไฟ กนบุหรี่ และ
อื่นๆ อีกทั้งจะตองฝกอบรมบุคลากรในสถาน
ประกอบการใหตระหนักถึงอันตรายของระเบิด
ฝุน พรอมเรียนรูว ิธปี ระเมิน ตรวจสอบ ปองกัน
และระงับเหตุฉกุ เฉินอยางถูกตองเหมาะสมดวย
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