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จากงานวิจัยท่ีทําข้ึนโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบอันตรายและความปลอดภัยสารเคมี
แหงสหรัฐอเมริกา (CSB; Chemical Safety and
Hazard Investigation Board) เม่ือไมนานมานี้
พบวา มีเหตุระเบิดท่ีเกิดจากฝุนหรือหมอกฝุน
(Dust Explosion) ในโรงงานของสหรัฐอเมริกา
ถึง 280 คร้ัง ในรอบ 25 ป มีผูเสียชีวิตท้ังหมด
119 ราย บาดเจ็บกวา 700 ราย มูลคาความ
เสียหายท่ีไมไดระบุไวหลายลานดอลลาร นอก
จากนี้ ยังมีเหตุระเบิดจากฝุนอีกอยางนอย 80
คร้ังท่ีไมไดบันทึกในรายงานอยางเปนทางการ

สาํนกับริหารความปลอดภัยและสขุภาพใน
การทํางานแหงสหรัฐฯ (OSHA) จดัต้ังโครงการ
ควบคุมฝุนระเบิดไดแหงชาติ (NEP; OSHA
Directive CPL-03-00-008) เม่ือเดือนตุลาคม
ป 2007 มีการจดัหากระบวนการตรวจสอบฝุน
อันตราย กาํหนดนโยบายของโรงงานอุตสาหกรรม
ในการลดความเสี่ยงตอการระเบิดของฝุนตาม
คําแนะนําของสถาบันมาตรฐาน NFPA การจัด
ต้ังโครงการ NEP เปนผลมาจากมีการละเมิดกฎ
การทํางานท่ัวไปในอัตราสูงผิดปกติ ซึ่งชี้ใหวา
จาํเปนตองมีมาตรฐานควบคุมฝุนระเบดิได ดวย
เหตุท่ีกฎการทํางานท่ัวไปไมเพยีงพอท่ีจะใชเปน
มาตรการปกปองคนงาน ดังนั้น ในวันท่ี 21
ตุลาคม ป 2007 OSHA ไดพิมพหมายเหตุขอ
บงัคับลวงหนาไวในขอกฎหมายแหงรัฐท่ีถอืเปน
กาวแรกในการพฒันามาตรฐานควบคุมอันตราย
จากฝุนระเบิดไดออกมาบังคับใช

“ต้ังแตป 1980 คนงานมากกวา 130

รายเสียชีวิต และมากกวา 780 รายได รับ
บาดเจบ็จากเหตุฝุนระเบิด” จอรแดน บาแรบ
ผูชวยเลขานกุารฝายแรงงานของ OSHA กลาวถงึ
เหตุผลในการรางกฎหมายเกีย่วกบัฝุนระเบดิได

ความเสี่ยงของฝุน (Dust Risks)
เปนเร่ืองนาประหลาดใจมากท่ีผูอยูใน

วงการอุตสาหกรรมทางเคมีจํานวนนอยมากท่ี
เขาใจและรูถึงความเสี่ยงของฝุน ในขณะท่ีคน

พวกเราท้ังหมดเรียนรูและเขาใจถึงองค
ประกอบท่ีทําใหเกิดไฟซึ่งก็คือ เชื้อเพลิงท่ีไฟ
ใชในการเผาไหม ออกซิเจนท่ีทําใหไฟไหมตอ
ไปได และแหลงการจุดติดไฟ เชน การสปารก
ความรอนหรือเปลวไฟ

ท้ังนี้ เราตองทําความเขาใจเพิ่มเติม ไฟ
เปนกระบวนการทางเคมีท่ีเรียกวา “ปฏิกิริยา
ออกซิเดช่ัน” (Oxidation Reaction) ซึ่งเปน
ปฏิกริิยาเคมีท่ีทําใหสารไดรับออกซเิจนมารวมตัว
ดวย โดยจะทําใหเราเรียนรูไดงายข้ึนวา ทําไม
วัตถท่ีุไมมีอันตรายเชนฝุนจึงกลายเปนวัตถท่ีุมี
ความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือระเบิด จริงๆ
แลววัตถุทุกชนิดสามารถเปนตัวออกซิไดส (ตัว
รับออกซิเจน) ได ตัวอยางคือเหล็กเกิดสนิม
หรือปฏิกริิยาเคมีท่ีทําใหเกดิเปนเหล็กออกไซด

จํานวนมากเขาใจวาฝุนบางชนิดเสี่ยงตอการ
ระเบิด เชน ฝุนถานหิน ฝุนเมล็ดพืช และ
ฝุนปุยเคมี กลับมีไมกีค่นท่ีรูวา จริงๆ แลว มีฝุน
อีกหลายชนิดในสถานประกอบกิจการทาง
อุตสาหกรรมท่ีสามารถลุกไหมและระเบิดได
แมกระท่ังฝุนของน้ําตาลท่ีใชในการบริโภค

ทําไมฝุนของวัตถุในสถานะของแข็งซึ่ง
ไมนามีอันตรายอะไรอยางน้าํตาลหรือพลาสติก
จงึความเสีย่งตอการลุกติดไฟและระเบดิ (เรียก
ใดอีกอยางวา “การเผาไหมอยางรวดเร็ว”) เปน
คําถามซึง่นกัวิชาการความปลอดภัยของ OSHA
และผูท่ีอยูในวงการอุตสาหกรรมเคมีพยายาม
หาคําตอบ ประเด็นนี้ตองพิจารณาลึกลงไปถึง
ธรรมชาติของฝุนท่ีมีความละเอียดและข้ันตอน
ของการเกิดไฟจึงจะเขาใจถงึความเสีย่งท่ีมีอยู
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(Iron Oxide) เม่ือวางทอนเหล็กสัมผัสอากาศ
ผิวเหล็กจะเกิดสนิมข้ึนอยางชาๆ ปฏิกิริยานี้จะ
ใชเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห

อยางไรก็ตาม หากเราขัดหรือเจียรทอน
เหล็กใหเปนผงเหล็กละเอียด คราวนี้พื้นผิว
สัมผัสอากาศจะมากข้ึนและจะเกิดปฏิกิริยาเร็ว
ข้ึน นั่นคือ ผงละเอียดจะเกิดปฏิกิริยาเร็วกวา
ทอนเหล็ก ปฏิกริิยาดังกลาวจะใหความรอน ซึง่
เม่ือเกิดปฏิกิริยาในอัตราเร็วข้ึนก็จะทําใหเกิด
ความรอนเร็วตามไปดวย ความรอนนี้เองจะ
ทําใหแกสท่ีอยูรอบๆ ฝุนหรืออนุภาคของวัตถุ
เกดิการขยายตัว

การเกดิความรอนและปฏิกริิยาออกซเิดชัน่
กับฝุนละเอียดทําใหเกิดสิ่งท่ีเรียกกันวา Flame
Front หมายถงึการลุกไหมหลังเกดิปฏิกริิยาเคมี
แตเปลวไฟมีขนาดเล็กมากไมสามารถมองเห็น
ดวยตาเปลาได  และถา Flame Front เคล่ือนท่ี
ดวยความเร็วนอยกวาความเร็วเสียงจะเกิดการ
เผาไหมรุนแรงซึง่หากเกดิในพืน้ท่ีปดทึบ แรงดัน
จะเพิม่ข้ึนเม่ือมีการขยายตัวภายในโมเลกลุแกส
ซึ่งเกิดจากความรอนท่ีกอตัวข้ึนในพื้นท่ีจํากัด
ซึ่ งถูกปดลอมดวยผนังของท่ีบรรจุ (ถังหรือ
ไซโลเก็บวัตถุ) สิ่งท่ีตามมาคือการระเบิด โดย
คล่ืนความดันท่ีขยายตัวออกจะทําใหสวนปดลอม
นั้นเกิดความเสียหาย

ในกรณีเปลวไฟและแรงดันเคล่ือนท่ีเร็ว
กวาความเร็วเสียง ระเบิดธรรมดา (Explosion)
จะกลายเปนระเบิดรุนแรง (Detonations) ซึ่ง
โดยท่ัวไปจะไมสามารถควบคุมไดไมวาจะใชวาลว
ระบายแรงดันชนิดใด

ปฏิกิริยาทางกลลักษณะเดียวกันจะเกิด
ข้ึนกับวัตถุท่ีสามารถออกซไิดส (รับออกซิเจน)
พรอมกับปลอยความรอนออกมา (คายความ
รอน) ดังนั้น สารอินทรียเกือบทุกชนิด เม็ด
พลาสติก อาหาร โลหะ สารผสมคารบอน ยา
และสารตัวกลางชนิดตางๆ จึงมีความเสี่ยงเม่ือ
อยูในรูปของฝุนหรือผงละเอียด ผงยิ่งละเอียด
เทาใดกจ็ะมีความเสีย่งสูงมากข้ึนทานัน้ ในทาง
ตรงขามสารท่ีตองการความรอนจากภายนอกเขา
มา (ดูดความรอน) เพือ่ทําการออกซไิดส จะไม
ลุกไหมหรือระเบิดดวยตัวเอง

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดระเบิดฝุน
การระเบิดของฝุนติดไฟไดตองอาศัย

ปจจยัสําคัญ 5 ประการ  (Explosion Pentagon)
มาประกอบกัน ไดแก

 การมีอยูของฝุนติดไฟได/ฝุนระเบดิได
(Combustible/Explosive Dust = Fuel)

 การมีอยูของแหลงจุดติดไฟ (Ignition
Source)

 ปริมาณออกซเิจนท่ีเพยีงพอ (Oxygen)
 ปริมาณของฝุนแพรกระจายในอากาศ

มีปริมาณเพยีงพอ (Dispersion of Dust Cloud)
 ฝุนปริมาณมากรวมตัวเปนหมอกฝุน

อยูในท่ีจํากัด (Containment of Dust Cloud)
เม่ือเกดิการระเบดิจากปจจยัท้ังหา เรียก

วา “ระเบิดขั้นแรก” ซึ่งจะเกิดคล่ืนกระแทก
ความดัน และความรอนไปจุดติดฝุนท่ีสะสมอยู
อีกจุดหนึ่งท่ีหางออกไปทําใหเกิด “การระเบิด
ข้ันท่ีสอง” ท่ีมักใหญกวาและรุนแรงกวาระเบิด
ข้ันแรกหลายเทาตัว

ท้ังนี ้ฝุนท่ีติดไฟหรือระเบดิไดจะตองเปน
ฝุนท่ีละเอียด ยิ่งละเอียดเทาไหรก็ยิ่งอันตราย
เทานัน้ กระบวนการท่ีทําใหฝุนของวัตถตุางๆ มี
ความละเอียดมีท้ังท่ีเปนไปตามธรรมชาติและ
การปฏิบัติงาน เชน การเจียร การขัด การตัด
ฯลฯ ฝุนเหลานี้เม่ือสะสมในปริมาณมาก จะมี
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แนวโนมเปนปจจยัทําใหเกิดการระเบดิ ยิง่หาก
ฝุนปริมาณมากสะสมในพืน้ท่ีจาํกดัหรือพืน้ท่ีปด
อัตราเสี่ยงก็จะยิง่เพิม่สงูข้ึน

การกําจัดปจจัยท้ัง 5 ท่ีทําใหเกิดระเบิด
ฝุนเปนหลักการพืน้ฐานของการปองกนัหายนะ
ท่ีตนเหตุ ไดแก กําจัดฝุน กําจัดแหลงจุดติดไฟ
กาํจดัออกซเิจน และระบายอากาศออกจากพืน้ท่ี
ปดปองกันการรวมตัวของฝุนในพืน้ท่ีจาํกัด

สําคัญท่ีสุดในเบื้องตนคือการประเมิน
อันตรายของฝุนท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีมีอยูในสถาน
ประกอบการวา เปนฝุนติดไฟไดหรือระเบิดได
หรือไม และมีปริมาณมากพอจะทําใหเกดิความ
เสี่ยงหรือไม ท้ังนี้ ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญทําการ
เกบ็ตัวอยางไปทําการทดสอบตามหลักวิชาการ

อยูขณะจดัการ ขนสง หรือจดัเกบ็ผลผลิตเหลานี้
 การผลิตสารสังเคราะห วัตถุท่ีใชใน

การผลิตสารสงัเคราะหท่ัวไป ไดแก ยาง พลาสติก
และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีมนษุยสรางข้ึน สามารถเกดิเปน
ฝุ นรวมตัวเปนหมอกหนาและมีแนวโนมจะ
จดุติดไฟหรือระเบิดได

 การผลติงานไม บอยคร้ังท่ีการตัด การ
เจียร การขัดดวยกระดาษทราย และการขัดมัน
งานไมทําใหเกิดฝุนไมจํานวนมากซึ่ง ามารถ
ลุกติดไฟไดอยางงายดายจากประกายไฟท่ีเกิด
จากเคร่ืองจกัรท่ีอยูใกลเคียง

 การผลิตโลหะ ฝุ นจากโลหะ เชน
อะลูมิเนียม โครเมียม เหล็ก แม็กนีเซียม และ
สังกะสี สามารถลุกติดไฟได ซึ่งข้ันตอนตางๆ
ในกระบวนการผลิตโลหะทําใหเกิดความรอน

และประกายไฟท่ีจุดติดฝุนโลหะเหลานี้ได
 โรงงานรีไซเคิล โรงงานรีไซเคิลเปน

แหลงรวมของวัตถุนานาชนิด และการคนหา
การคัดแยก การผลิต การจดัการ และการขนสง
วัตถุเหลานี้มีความเสีย่งท่ีจะเกดิการระเบิดจาก
ฝุนติดไฟได

การลดอันตรายของฝุนระเบิดได
(Dust Hazard Reduction)

เม่ือเราเขาใจแลววาทําไมฝุนถึงมีความ
เสี่ยงจะเกิดไฟไหมหรือระเบิดได เราก็สามารถ
พิจารณาวิธีดีใดท่ีสุดในการนําสถานประกอบ
กจิการทางอุตสาหกรรมเขาสูมาตรฐานปองกนั
ฝุนติดไฟไดตามแนวทาง NEP ของ OSHA ใน
ขณะท่ีเราไมสามารถขจัดฝุนออกไปไดท้ังหมด
แตเปาหมายหลักของเราตองเปนการลดปริมาณ
ของฝุนชนิดท่ีทําใหเกิดหายนะหรือการระเบิด
ข้ึนภายในสถานประกอบกจิการใหไดมากท่ีสุด

เพื่อใหประสบความสําเร็จตามท่ีไดต้ัง
เปาหมายไว งานแรกท่ีตองทําคือขจดัการสะสม
ของฝุนท่ีเกาะตามพืน้ผวิวัสดุและท่ีซอนเรนตาม
ซอกมุมตางๆ ภายในโรงงาน เปนความจริงท่ีวา

เนือ่งจากเปนความจริงท่ีวา ฝุนไมไดติดไฟหรือ
ระเบิดไดทุกชนิดและทุกขนาด มีฝุนบางชนิด
หรือบางขนาดเทานั้นท่ีมีความเสี่ยงติดไฟหรือ
ระเบดิไดซึง่คําตอบตองไดมาจากการตรวจสอบ
และทดสอบ ไมใชการสนันษิฐานหรือความเชือ่
ของตัวเอง

ประเภทอุตสาหกรรมท่ีเสีย่งตอการ
เกิดระเบิดฝุน

Workrite Uniform Co. ผูผลิตชุดทํางาน
ปองกันเปลวไฟและความรอนสําหรับผูปฏิบัติ
งานในพืน้ท่ีเสีย่งตอเพลิงไหมและการระเบดิ ท้ัง
Arc Flash และการระเบดิของฝุน ไดเปดเผยการ
สํารวจ 5 อันดับประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีความ
เสีย่งตอการระเบดิของฝุนสงูสดุในสหรัฐอเมริกา
เม่ือปลายป 2015 ท่ีผานมา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

 การผลิตอาหาร ผลผลิตทางการ
เกษตร หลายชนิด เชน น้ําตาล เมล็ดพืช ไข
หรือแมกระท่ังนมผง มีความเสี่ยงเกิดอันตราย
หากมีเงือ่นไขท่ีเหมาะสม ผูปฏิบติังานเกีย่วของ
กบัสิง่ตางๆ เหลานีต้องตระหนกัถงึอันตรายท่ีมี
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ระเบดิท่ีรายแรงและสรางหายะไดมากท่ีสดุคือ
ระเบิดข้ันท่ีสอง (Secondary Explosions) ซึ่ง
เกิดข้ึนเม่ือแรงกระแทก คือคล่ืนความดันจาก
การระเบิดคร้ังแรก (Primary Explosion) ท่ีเล็ก
กวา ทําใหมีฝุนสะสมมากข้ึนในแนวราบและฟุง
ข้ึนไปในอากาศแลวถกูจดุติดดวยระเบดิคร้ังแรก
และเนือ่งจากฝุนจากการระเบดิคร้ังแรกสามารถ
ลอยไปไกลจากจุดกําเนิดทําใหเกิดเพลิงไหม

3 องคประกอบสําคัญในการลดอันตรายจาก
ฝุนสะสม นัน่คือ ระบพุืน้ท่ีมีปญหาฝุนสะสม ระบุ
ปญหาของฝุน และขจัดฝุนใหหมดไปหรือเหลือ
นอยท่ีสดุภายในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีซึง่มีการ
เกบ็หรือใชวัตถท่ีุเปนผง ฝุนบางสวนจะเล็ดรอด
ออกมาขณะลําเลียงเขาสูกระบวนการผลิต ฝุน
เหลานีโ้ดยธรรมชาติสะสมตัวบนพืน้ผวิแนวราบ
บริเวณท่ีอยูใกลหรือติดกับแหลงเก็บวัตถุดิบท่ี
เปนผงนั่นเอง นอกจากนี้ ฝุนยังเคล่ือนท่ีไป
สะสมตัวบนพื้นผิวเหนือเคร่ืองจักร บันได ราว
ขาต้ัง เหล็ก ชุดอุปกรณแสงสวาง ฯลฯ

ฝุนสะสมบนผิววัตถุ ยิ่งนานไป ปริมาณ

จะมากข้ึนซึง่หากเปนจดุสามารถมองเห็นไดชดั
ก็สามารถทําความสะอาดไดงายจึงมีอันตราย
นอย ขณะท่ีฝุนในจุดซอนเรนหรือบริเวณนอก
สายตา เชน ขาโตะ โครงหลังคา เหนือเพดาน
พืน้ผวิวัสดุอยูเหนอืสายตา สวนประกอบโคมไฟ
และอุปกรณสองสวางอ่ืนๆ ทอรอยสายไฟ
ทอน้าํ ฯลฯ ดูแลและทําความสะอาดไดยากกวา

พื้นท่ีท่ีมีปญหาในการกําจัดฝุนดังกลาว
ตองใหความใสใจเปนกรณพีเิศษในการตรวจสอบ
และทําความสะอาดอยางท่ัวถึง กิจกรรมสาํคัญ
ในการลดความเสี่ยงไดแก

 การทํางานบานโดยทําความสะอาด
เพื่อลดการสะสมตัวของฝุนท้ังท่ีมองเห็นและ
มองไมเห็น

 ศึกษาขอมูลเพื่อระบุอันตรายท่ีเปน
ธรรมชาติของฝุนท่ีสะสมตัวอยูในโรงงาน ไมใช
ฝุนทุกชนิดจะมีความเสี่ยงติดไฟและระเบิด มี
เพียงบางชนิดเทานั้น ดังนั้น การขจัดฝุนสะสม
ทุกชนิดดวยเหตุผลเพือ่ความสะอาด แตควรจะ
เรียนรูวาจะตองเนนการกาํจดัฝุนตัวใดท่ีมีความ
เสี่ยงทําใหเกิดไฟไหมหรือการระเบิดท่ีแทจริง

 จัดทําขอมูลความปลอดภัยของวัตถุ

และการระเบดิขนาดเล็กของฝุนเหลานัน้กระจาย
ไปตามจดุตางๆ เปนบริเวณกวางท้ังในและนอก
โรงงานอุตสาหกรรม สรางความสูญเสียเหลือ
คณานับท้ังชีวิตและทรัพยสิน

สมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติสหรัฐฯ
(NFPA; The National Fire Protection Association)
ระบุ ฝุนท่ีสะสมเล็กนอยแคมีความหนา 1/32
นิว้ (ขนาดเทาลวดหนบีกระดาษ) กเ็พยีงพอจะ
ทําใหเกิดเผาไหมอยางรุนแรงไดหากมีการฟุง
กระจายและสัมผัสแหลงความรอน ท้ังนี้ การ
ขจัดการสะสมของฝุนเปนขอแนะนําหลักของ
NEP ซึ่ง OSHA ใหความสําคัญเปนพิเศษ โดยมี

(MSDS; Material Safety Data Sheets) ของ
วัตถุ ท่ี เปนผงทุกชนิดท่ี มีอยู ในโรงงานหรือ
สถานท่ีจัดเก็บ เพื่อเปนแหลงคนควาขอมูล
อันตรายของวัตถุ หากไมมีการจัดทํา MSDS
หรือทําไมเหมาะสม อาจจะตองทําการทดสอบ
อันตรายทางกายภาพของวัตถเุหลานัน้โดยอาศัย
ขออางอิงจากมาตรฐานหลัก เชน NFPA ท้ังนี้
ใหตระหนักไวกอน ฝุนท่ีระบุไดวามีอันตราย
จะตองทําความสะอาดเพื่อใหหมดไปหรือให
เหลือนอยท่ีสุด

นอกจากการทําความสะอาดหรือกําจัด
ฝุนอันตรายท่ีสะสมอยูในโรงงาน สิง่ท่ีจะตองทํา
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ตอไปคือการสบืคนแหลงท่ีมาของฝุนและแหลง
จุดติดไฟแลวแกปญหาท่ีตนเหตุ เชน ปดชอง
เปดตางๆ ท่ีฝุนเล็กรอดออกมาจากกระบวนการ
จดัเกบ็หรือกระบวนการผลิต ขณะเดียวกนั ตอง
สอดสองหาแหลงท่ีมาของความรอนหรือเปลวไฟ
การสปารก การเผาไหม ฯลฯ ท่ีสามารถจุดติด
ฝุนใหลุกเปนไฟหรือระเบิดได แลวเคล่ือนยาย
หรือกาํจดัใหหมดไปจากบริเวณท่ีมีฝุนสะสมอยู

แนวทางแกปญหาการระเบดิของฝุน
ท้ัง OSHA และคณะกรรมการทบทวน

อันตรายและความปลอดภัยสารเคมี (CSB) ตาง
ก็ใชแนวทางตามมาตรฐาน NFPA มาประยุกต
เปนขอแนะนําในการลดความเสี่ยงการระเบิด
ของฝุน เนื่องจาก NFPA จัดทําขอแนะนําและ
มาตรฐานท่ีเปนหลักการทางวิทยาศาสตรเพื่อ
ใหเกิดความเขาใจในการจัดการปญหาดาน
อัคคีภัย เอกสารเหลานัน้จาํนวนมากอธิบายถงึ
กระบวนการทางเคมีและวัตถุติดไฟไดรวมถึง
ฝุนและผงตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
อัคคีภัยและการระเบิด

เอกสารเกี่ยวกับขอบังคับและมาตรฐาน
ตางๆ ดังกลาว ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย
เปนระยะๆ และระหวางป 2006-2009 โดย
การประสานความรวมมือกบัโครงการ NEP ของ
OSHA มาตรฐาน NFPA ไดแกไขปรับปรุงแนว
ทางและมาตรฐานการจดัการและลดความเสีย่ง
จากการเผาไหมรุนแรงหลายฉบับซึ่งบางสวน
ถกูนาํไปใชในอุตสาหกรรมบางประเภท แตมี 2
ฉบับท่ีนํามาเชื่อมโยงกับแนวทางของ OSHA
NEP สาํหรับการปองกนัการระเบดิของฝุน ไดแก
NFPA-69 (แนวทางการปองกนัการระเบดิ/การ
ลุกไหมรุนแรง) และ NFPA-68 (การเปดชอง
ระบายการเผาไหมรุนแรงเพื่อผลักดันอันตราย
ใหไปอยูในพื้นท่ีปลอดภัย) ท้ังสองฉบับเนนท่ี
การปองกนัชวิีตไมใชการปองกนัอุปกรณ ดังนัน้
การทําตามขอแนะนํา 2 ฉบับ อาจเกิดความ
เสียหายกับอุปกรณ แตหากเกี่ยวกับอุปกรณ
ดักจับฝุ น (Dust Collection Equipment)
มาตรฐาน NFPA-68 สามารถนํามาใชได

NFPA-68-2007 และการดกัจับฝุน
มาตรฐาน NFPA การปองกันการระเบิด

โดยการเปดชองระบายการเผาไหม (NFPA-68)
กาํหนดการออกแบบชองระบายอากาศในพืน้ท่ี
ปดเพื่อลดแรงดันท่ีกอตัวข้ึนภายในพรอมกับ
การเกดิความรอนและเปลวไฟขณะเกดิปฏิกริิยา
ออกซเิดชัน่กบัวัตถท่ีุเปนผงละเอียด มาตรฐานนี้
พิมพคร้ังแรกเม่ือป 1945 ในฐานะมาตรฐาน
ชั่ วคราวจากผลการวิจัยเร่ืองการระเบิดทาง

การทดลองการระเบดิท่ีทําท้ังในยโุรปและสหรัฐ
อเมริกาสูตรเหลานี้คิดจากตัวแปรท่ีเกี่ยวของ
กับพื้นท่ีปดหรือกระบวนการของอุปกรณความ
แข็งแรงและขนาด (ความสามารถในการตานทาน
แรงดันของการลุกไหมรุนแรงโดยไมมีการระบาย
แรงดันและปริมาตรความจ)ุ ลักษณะพเิศษของ
ชองระบายท่ีจะใชงาน (ขนาดและลักษณะท่ีติดอยู
กบัพืน้ท่ีปด) และคุณสมบติัของฝุน (คุณสมบติั
ดานการระเบิด แรงดันสูงสุดท่ีเพิ่มข้ึน ฯลฯ)

ฉบบัแกไขปรับปรุงป 2007 ของมาตรฐาน
ฉบบันี ้(NFPA-68) มีการเปล่ียนแปลงจากฉบบั
กอนหนาในหลายจุดสําคัญซึ่งสอดคลองกับคา
ความตองการของ OSHA ในการลดอันตรายของ
ฝุนและโครงการ NEP

อุตสาหกรรมและเมล็ดพืช
ในป 1954 มาตรฐานไดรับการปรับปรุง

แกไขใหเปนขอแนะนําผสมผสานขอมูลท่ีเปน
สาระความรูเกีย่วการเจาะชองระบายการระเบดิ
ของฝุนท่ีคอนขางสมบรูณแบบสําหรับยุคนัน้ มี
ขอแนะนาํใหใชอนกุรมของอัตราสวนชองระบาย
(Vent Ratios) สําหรับการกําหนดขนาดพื้นท่ี
ชองระบายตามระดับแรงดันท่ีเพิ่มข้ึนในการ
ทดสอบฝุนและผงในปริมาณท่ีมีอยูในพื้นท่ีปด
หรือในอาคาร และต้ังแตป1954 เปนตนมา
มาตรฐานมีการปรับปรุงแกไขหลายคร้ัง โดยเร่ิม
ไมใหความสาํคัญกบัอัตราสวนชองระบายสาํหรับ
กาํหนดขนาดของชองระบาย แตมุงเนนไปท่ีการ
คิดสูตรคํานวณขนาดของชองระบายท่ีไดจาก
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ท้ังนี้ สูตรการออกแบบชองระบายไดรับ
การทบทวน รวมถงึสตูรและวิธกีารในการปรับแตง
พืน้ท่ีชองระบายตามรูปทรงเรขาคณติของพืน้ท่ี
ปด มวลของแผงชองระบาย ความดันเร่ิมตนใน
การทํางาน การใชทอตอจากชองระบาย ฯลฯ
ซึ่งสูตรท่ีปรับใหมจะสอดคลองกับการทดสอบ

อยางไรก็ตาม สูตรเหลานี้จะเชื่อถือได
ก็ตอเม่ือขอมูลท่ีใสลงไปมีความนาเชื่อถือ ใน
ขณะท่ีมาตรฐาน NFPA-68 ไดผนวกตารางท่ี
เปนขอมูลการระเบดิจากฝุนหลายชนดิ (Kst คือ
อัตราการเพิ่มข้ึนของแรงดัน Pmax หมายถึง

ความดันสูงสุดท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีปดท่ีไมมีการ
ระบายความดัน) ไมสามารถนาํมาใชไดเนือ่งจาก
เปนขอมูลท่ัวไปท่ีไดจากธรรมชาติ ผูใชตองการ
ขอมูลท่ีไดจากการทดสอบการระเบิดมากกวา
เพราะมีความนาเชื่อถือกวา โดยเฉพาะขอมูล
จําเพาะของวัตถุแตละชนิดเปนปจจัยสําคัญใน
การออกแบบชองระบายในพื้นท่ีปด

สาํคัญของมาตรฐานฉบับดังกลาวตอไปนี้
เครือ่งดกัจับฝุนตดิตัง้ในโรงงาน : สิง่ท่ี

ตองพิจารณาคือตําแหนงติดต้ังของตัวมันเอง
มาตรฐาน NFPA กําหนดใหติดต้ังเคร่ืองกรอง
อนภุาคแบบถุงกรองหรือหนวยถุงกรอง (Baghouse)
ไวนอกอาคารเพื่อท่ีจะเจาะชองระบายไปยังจุด
ปลอดภัยไดโดยไมกอใหเกดิความเสีย่งเพิม่เติม
ใหกับโรงงานหรือบุคลากร หากติดต้ังหนวย
ถุงกรองไวภายในอาคารจะตองติดต้ังใหติดกับ
ผนงัดานนอกใหมากท่ีสดุเพือ่ใหชองระบายการ
เผาไหมรุนแรงสามารถนําผลิตภัณฑจากการ
เผาไหมออกไปขางนอกไดรวดเร็ว ในกรณี
หนวยถงุกรองไมสามารถติดต้ังใกลกบัผนงัดาน
นอกหรือบริเวณอ่ืนท่ีสามารถตอทอจากชอง
ระบายความดันออกไปยังจุดปลอดภัยได ตอง
พจิารณาติดต้ังอุปกรณดับเปลวไฟซึง่จะปลอยให
คล่ืนความดันซึง่เกิดข้ึนท่ีจุดเร่ิมตนของการเผา
ไหมรุนแรงระบายเขาไปในหองท่ีเคร่ืองดักจบัฝุน
ต้ังอยู แตจะดับเปลวไฟท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมี
(Flame Front) ท่ีเปนผลมาจากคล่ืนความดัน
ดังนัน้จงึเปนการปองกนัการเกดิเปลวไฟแรกท่ีจะ
จุดติดฝุนท่ีสะสมอยูภายในตัวอาคาร

หากเคร่ืองดักจบัควันมีชองระบายออกขาง
นอก ไมวาจะตอทอออกไปหรือติดต้ังเคร่ืองอยู
ขางนอก ชองระบายตองอยูในตําแหนงท่ีฝุนซึ่ง
ถูกไลออกมาไมสามารถไหลยอนกลับเขาไปใน
อาคารไดอีก ท้ังทางประต  ูหนาตาง อุปกรณระบาย
อากาศ ฯลฯ นอกจากนี ้เปลวไฟและคล่ืนความ
ดันจะตองอยูหางออกไปจากบริเวณท่ีบุคลากร
อาจกําลังทํางานอยู สามารถทําไดโดยการใช

ชองระบาย (Venting)
มาตรฐาน NFPA-68-2007 ใชอางอิงใน

การออกแบบชองระบายการระเบิด (การลุก
ไหมรุนแรง) ท่ีมีขนาดหรือชนิดของพื้นท่ีปด
หรืออาคารท่ีมีการเก็บหรือใชงานวัตถุท่ีเกดิฝุน
ระเบิดได โดยมีขอกําหนดพิเศษท่ีเกี่ยวกับการ
ออกแบบและติดต้ังชองระบายในเคร่ืองดักฝุนดวย
ขอกําหนดพิเศษเหลานี้ไดระบุถึงการแยกแกส
และฝุนระหวางดานสะอาดกบัดานสกปรกภายใน
ตัวอุปกรณ เชนเดียวกันกับการกั้นชองระบาย
ดวยถุงกรองและกรงครอบ (Cage) โดยมีสาระ

Dust Collection Equipment
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แผนเบนทางลม (Deflector Plates) กระบงัลม
(Shields) หรือเคร่ืองมืออ่ืน ตราบเทาท่ีตัวของ
ชองระบายไมเปนสิ่งกีดขวาง

ตําแหนงชองระบายบนเครือ่งดกัฝุน :
รายการตอไปท่ีตองพจิารณาคือ ชองระบายบน
เคร่ืองดักฝุนจะติดต้ังตรงไหน มาตรฐาน NFPA-
68 ฉบับกอนหนาระบุวา ชองระบายสามารถ
ติดต้ังบนดานสะอาด (Clean Side) และดาน
สกปรก (Dirty Side) ของตัวเคร่ือง แตเจตนา
จะใหเนนใหชองระบายสวนใหญติดต้ังท่ีดาน
สกปรก มาตรฐานฉบับป 2002 ซึ่งมีลักษณะ
ของคําแนะนาํไดเร่ิมพูดถึงปญหาเร่ืองตําแหนง
ของชองระบายกบัสตูรการคํานวณขนาดชองระบาย
2 สตูร สตูรแรกสาํหรับชองระบายท่ีติดต้ังอยาง
สมบรูณดานลางถุงไสกรอง และอีกสตูรสาํหรับ
ชองระบายท่ีเปนสวนหนึง่ของชองระบายท่ีติดต้ัง
ไวแลวท่ีดานลางไสกรอง

สําหรับฉบับใหม ป 2007 กําหนดออก
มาเปนมาตรฐานโดยพจิารณาความเปนไปได 3
ประการ หนึ่ง ชองระบายติดต้ังสมบูรณแบบ
ขางลางถุงไสกรองท่ีอยูในกลองเก็บฝุนท่ีขยาย
ออกไป สถานการณนี้ ปริมาณอากาศในตัว
เคร่ืองท่ีตองใชคือปริมาณอากาศสกปรก (ฝุน)
ท่ีอยูใตถงุกรอง ยกเวนถงุกรองมีสวนขยายพืน้ท่ี
ออกไป ในกรณปีริมาณอากาศสกปรก (ฝุน) ใน
ตัวเคร่ืองท้ังหมดถูกใชงาน (ปริมาณท่ีอยูใตถุง
กรองรวมกบัปริมาณท่ีอยูระหวางถงุกรอง) สอง
ชองระบายติดต้ังท้ังหมดหรือสวนหนึง่เหนอืสวน
ลางของถุงกรอง กรณีนี้  ปริมาณใชงานคือ
อากาศสกปรก (ฝุน) ท้ังหมดท่ีอยูขางลางแผน
ยึดทอไสกรอง (Tube sheet) ของถุงกรอง
(ปริมาณท่ีอยู ใตแผนยึดทอไสกรองลบดวย
ปริมาณท่ีอยูภายในของถงุกรอง) อยางไรกต็าม
ถงุไสกรองท่ีอยูถดัจากชองระบายตองเอาออกไป

ทําใหสั้นลง หรือเหนี่ยวร้ังไมใหไปกีดขวางชอง
ระบายเม่ือมีการเผาไหมรุนแรง สาม อยางนอย
มีสวนหนึ่งของชองระบายติดต้ังท่ีบริเวณดาน
ลางของจุดตํ่าสุดของถงุกรอง แตถุงกรองอยูถัด
จากชองระบาย ปริมาณท้ังหมดท่ีอยูดานลาง
แผนยดึทอไสกรอง (ปริมาณอากาศสกปรกรวม
ปริมาณภายในถุงไสกรอง) จะตองถูกใชและ
ตองมีเคร่ืองกัน้ท่ีชองระบายเพือ่ไมใหถงุไสกรอง
และตัวยดึถงุกรอง (Cages) เขาไปในชองระบาย

รปูทรงภายนอกของเครือ่งดกัจับฝุน :
การเผาไหมรุนแรงในพืน้ท่ีปดท่ีเปดออกจะมีการ
ขยายออกเปนลักษณะวงกลม เม่ือเราปดกั้น
ในหนึ่งหรือสองทิศทาง พลังงานท่ีเกิดข้ึนมาจะ
ทําใหเปลวไฟขนาดเล็ก (Flame Front) และคล่ืน
ความดันเรงความเร็วไปยังทิศทางท่ีเปดออก
หากพืน้ท่ีปด (เคร่ืองดักฝุน) มีลักษณะแคบและ
ยาว เปลวไฟขนาดเล็กและคล่ืนความดันจะเรง
ความเร็วไปถึงจุดท่ีมีความเร็วเหนือเสียง ใน
ลักษณะนี ้การเผาไหมรุนแรงจะเปล่ียนเปนการ
ระเบิดคลายคลึงกับการระเบิดแรงสูง และเปน
ไปไมไดท่ีจะมีการระบายการระเบดิอยางเพยีงพอ
ดังนัน้อัตราสวนความยาวตอเสนผานศูนยกลาง
ของพืน้ท่ีปด (ตัวอุปกรณ) เสนผานศูนยกลางท่ี
แทจริงหรือท่ีเรียกวาเสนผานศูนยกลางไฮดรอลิก
(Hydraulic Diameter) ในพื้นท่ีปดท่ีไมใชทรง
กระบอกตองถกูวัดคาเพือ่พจิารณากาํหนดขนาด
และท่ีต้ังของชองระบายเพื่อปองกันแนวโนมจะ

หนวยถุงกรอง (Baghouse)
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เกิดการเผาไหมรุนแรง กระบวนการเดียวกันนี้
ยังใชไดในการจัดหาชองระบายและระบบทอท่ี
ถกูตองสาํหรับจดัการวัตถติุดไฟได
นอกจากนี้  ระบบทอทางท่ี ใช ต อจากช อง
ระบายของหนวยถุงกรองท่ีติดต้ังภายในอาคาร
ออกไปยังจุดปลอดภัยขางนอก มักจะมีแรงดัน
ถอยกลับ (Backpressure) เกิดข้ึนภายในตัว
เคร่ือง เนื่องจากแรงดัน/เปลวไฟขยายตัวขณะ

อีกวิธีหนึ่งคือ ใชเคร่ืองดักจับฝุนในบรรยากาศ
ของพืน้ท่ีปดซึง่เปนบริเวณจดัเกบ็หรือสวนท่ีเปน
กระบวนการผลิตท่ีทําใหเกิดฝุน สวนใหญเปน
หนวยถุงกรองหรือบานถุงกรอง (Baghouse)
ติดต้ังดานนอกพืน้ท่ีปด โดยหนวยถงุกรองจะดูด
อากาศสกปรกท่ีปนเปอนฝุน (ดานสกปรก) เขา
ไปในตัวเคร่ืองจากนั้นจะผานเขาไปถุงกรองอยู
ขางใน ถงุกรองเหลานีจ้ะดักฝุนไวซึง่อากาศท่ีถกู
ปลอยออกมาจะเปนอากาศสะอาด (ดานสะอาด)
ฝุนท่ีถกูดักไวจะถกูรวบรวมแลวนาํไปกาํจดัตาม
วิธีการท่ีกําหนด เนื่องจากดานสกปรกเต็มไป
ดวยฝุนซึ่งมีแนวโนมจะเกิดการเผาไหมรุนแรง
หรือระเบดิจงึตองมีการเจาะชองระบายความดัน

ในกรณีเกิดการลุกไหมขณะถุงกรองดักจับฝุน
ดังท่ีอธิบายไปแลวขางตน

นอกจากการกาํจดัฝุนใหหมดไปหรือเหลือ
นอยท่ีสดุแลว จะตองมีการควบคุมไมใหมีแหลง
ความรอนท่ีจะจดุฝุนระเบดิไดเหลานัน้ ไมวาจะ
เปนเปลวไฟ ประกายไฟ สะเกด็ไฟ กนบหุร่ี และ
อ่ืนๆ อีกท้ังจะตองฝกอบรมบุคลากรในสถาน
ประกอบการใหตระหนกัถงึอันตรายของระเบดิ
ฝุน พรอมเรียนรูวิธปีระเมิน ตรวจสอบ ปองกัน
และระงบัเหตุฉุกเฉินอยางถกูตองเหมาะสมดวย
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