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ฝุน ติดไฟได (Combustible dusts) เหมือน
กับไวรัสคอมพิวเตอร คนสวนใหญรูวามันมีอยู
จริงและรอโจมตีเรา แตเราก็ไมเขาใจมันอยาง
ถองแท เปนเรื่องงายที่เราจะมองขามมันหรือ
ประเมินความเสีย่ งต่าํ เกินไปทําใหเมือ่ อุบติ เหตุ
รายแรงเกิดขึ้นมามันก็คือการทําลายลางและ
เปนหายนะของสถานประกอบการเลยทีเดียว
ในการพูดคุยกับเจาของอุตสาหกรรมตางๆ
เราพบวามีความเขาใจเกีย่ วกับฝุน ติดไฟไดมาก
พอสมควร โดยเฉพาะในประเด็นของความเสีย่ ง
กฎเกณฑการปองกัน ฯลฯ ซึง่ สถานประกอบการ
ตองเริ่มทําเขาใจกันใหมตั้งแตวันนี้
และตอไปนี้เปน 5 ประเด็นสําคัญที่คุณ
ยังไมรู แตเปนเรื่องที่จําเปนตองรู
1. ฝุนติดไฟไดเปนสาเหคุทําใหเกิด
เพลิงไหมสถานประกอบการทุกวัน
เราตัง้ ใจจะเงีย่ หูฟง เฉพาะขาวการระเบิด
ของฝุนครั้งใหญๆ ซึ่งมีคนบาดเจ็บลมตายเปน
จํานวนมาก หรืออยางนอยทําใหโรงงานเสียหาย
กรณีเกิดเหตุครั้งรายแรงเหลานั้นไมไดสะทอน
ภาพทีแ่ ทจริงของอันตรายจากฝุน ติดไฟได
ในป 2012 สถาบันนโยบายฝุน ติดไฟได
(Combustible Dust Policy Institute) วิเคราะห
ขอมูลจากระบบรายงานเหตุอัคคีภัยแหงชาติ
สหรัฐฯ กระทรวงความมัน่ คงแหงมาตุภมู ิ (NFIRS;

Homeland Security's National Fire Incident
Reporting System) พบวา ภายในป 2011 ป
เดียว มีถึง 500 ครั้งที่ฝุนติดไฟไดเกี่ยวของกับ
เหตุเพลิงไหมและการระเบิด โดยครอบคลุมใน
หลายอุตสาหกรรม แตสวนใหญของเหตุการณ
เหลานีจ้ ัดเปน “เกือบจะเปนอุบตั เิ หตุ” (Near
Miss) บริษทั เหลานัน้ จึงโชคดีไป
แนนอนวา 500 เหตุการณดงั กลาวอยูใ น
ฐานขอมูลของ NFIRS ซึง่ เปน 75% จากเหตุการณ
ทีเ่ กิดขึน้ จริงโดยประมาณ หมายความวา ยังมีเหตุ
เพลิ งไหม และการระเบิ ดที่ เกิ ดจากฝุ นติ ดไฟ
ไดอีก 25% ที่ไมไดอยูในรายงาน
ฝุนติดไฟไดเปนสาเหตุของเพลิงไหมใน
สถานปรกอบการอยูตอดเวลา หมายถึง มันจะ
เกิดขึน้ เวลาไหนก็ได จากตัวเลข 500 ครัง้ ใน 1
ปแสดงวามันเกิดขึ้นไดทุกวัน สถานประกอบ
กิจการทีไ่ มตระหนักถึงความเสีย่ งจากฝุน ระเบิด
ไดก็เทากับกําลังเลนอยูกับไฟ
2. อุบัติเหตุจากฝุนติดไฟไดสามารถ
ปองกันไดทงั้ หมด
ถามีการเตือนภัยตั้งแตแรก เราสามารถ
จะชวยใหคุณระบายฝุน ใหเหลือนอยลงไดอยาง
งายดาย เปนความจริงวาฝุนติดไฟไดมีอยูใน
เกือบทุกโรงงาน เพียงแตเราตองปองกันไมให
มันถึงจุดทีจ่ ะเกิดการลุกติดไฟ

ฝุน ติดไฟไดจะมีค่ วามเสีย่ งก็ตอ เมือ่ มีการ
สะสม โครงการบริหารจัดการฝุน ติดไฟไดแหงชาติ
สหรัฐฯ (Combustible Dust National Emphasis
Program) ของสํานักบริหารความปลอดภัยและ
สุขภาพในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ (OSHA)
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เนนย้าํ ใหสถานประกอบการตางๆ ตองไมทาํ ให
ฝุ นเกิ ดการสะสมเกิ น 1/32 นิ้ วสู ง จากพื้ น
(ความหนาเทากับลวดหนีบกระดาษ) เกินกวา
5% ของพืน้ ทีพ่ นื้ ของสถานประกอบการทัง้ หมด
(สมมตว า พื้ นของโรงงานมี ทั้ งหมด 1000
ตารางเมตร ตองไมฝนุ สะสมรวมกันแลวเกิน 50
ตารางเมตร และฝุน นัน้ ตองสูงไมเกิน 1/32 นิว้
(0.78 ม.ม.)
จากการศึกษาวิจยั ขอมูลการสอบสวนเหตุ
เพลิองไหมจากฝุนระเบิด คณะกรรมการความ
ปลอดภัยสารเคมีของสหรัฐฯ (U.S. Chemical
Safety Board) ไดสรุปวาเหตุดงั กลาวเปนเรือ่ งที่
ปองกันไดทงั้ หมด จากเหตุการณระเบิดสามครัง้

ในโรงงานผลิตผงโลหะที่มีผูเสียชีวิตไป 5 ราย
ประธานบริษัท CBS เจาของโรงงานที่เกิดเหตุ
ราฟาเอล มัวร อีเรโซ กลาวอยางหนักแนน
“จะต องไม มี การสู ญเสี ยชี วิ ตอี กต อไปจาก
อุบตั เิ หตุทสี่ ามารถปองกันไดเหลานี”้
ผูผลิตภาคอุตสาหกรรมตางๆ สามารถ
ถึงเปาหมายไดโดยการควบคุมฝุน ติดไฟไดดว ย
การทําความสะอาด
หนักสุดคือปรับโรงเลือ่ ยในเพนซิลเวเนียโทษฐาน
3. คุณจะถูกดําเนินคดีหากฝาฝนกฎ ไมปองกันอันตรายจากฝุ นติดไฟไดแกลูกจาง
ความปลอดภัยของฝุน ติดไฟได แมวา ไมมใี น และขอหาอื่นๆ เปนเงินรวมทั้งสิ้น 200,000
ดอลลาร (6.4 ลานบาท)
ขอบังคับ OSHA อางอิงขอมูลจากสมาคม
ปองกันอัคคีภัยแหงสหรัฐฯ (NFPA; National
Fire Protection Association) สําหรับกําหนด
มาตรการปองกันเพลิงไหม ซึง่ เมือ่ ป 2016 NFPA
ไดออกมาตรฐาน NFPA 652: Standard on the
Fundamentals of Combustible Dust เพือ่ ใชเปน
แนวทางในการปองกันเพลิงไหมและการระเบิด
จากฝุนติดไฟได หากสถานประกอบการใดไม
อยากถูก OSHA ลงโทษก็ตอ งทําตามมาตรฐาน
ฉบับดังกลาว
4. คุณตองมีการทดสอบฝุนของคุณ
แมจะไมเคยมีปญ
 หานีก้ ต็ าม
โดยทั่วไป เรามักเขาใจผิดวา ถาโรงงาน
ไมมปี ญ
 หาเรือ่ งฝุน ก็จะไมมอี ะไรเลวรายเกิดขึน้
นัน่ คือสิง่ ทีห่ า งไกลจากความจริง
ขอบังคับของ OSHA
มาตรฐาน NFPA 652 กําหนดใหสถาน
ภายใตขอ กําหนดของโครงการบริหารจัดการ
ประกอบการทั
้งหมดที่จัดการ เก็บรักษา ขนสง
ฝุน ติดไฟไดแหงชาติสหรัฐฯ (Combustible Dust
National Emphasis Program) OSHA สามารถ หรือผลิตฝุน ที่มีแนวโนมจะติดไฟหรือระเบิดได
เปรียบเทียบปรับโรงงานทีฝ่ า ฝนมาตรฐานตางๆ ตองทําการทดสอบฝุน ของตัวเองและเก็บผลการ
18 มาตรฐานที่บังคับใชอยู ซึ่งก็รวมถึง OSHA ทดสอบไว ถึงแมฝนุ ทีม่ ใี นสถานประกอบการของ
29 CFR 1910.22 มาตรฐานการดูแลสถาน ตัวเองไมเคยมีประวัตทิ าํ ใหเกิดเหตุรา ยแรงก็ตาม
เจาของสถานประกอบการสามารถสงตัวอยาง
ประกอบการ และอาจถูกปรับภายใตกฎหมาย
General Duty Clause ซึ่งครอบคลุมอันตราย ฝุน ไปทดสอบทีห่ อ งทดลองของ OSHA หรือของ
เอกชนก็ ได เมื่ อผลการทดสอบระบุว าฝุ นใน
ทั้งหมดทีร่ ูจักซึ่งระบุไวในมาตรฐาน OSHA
เมษายน ป 2017 OSHA ไดเปรียบเทียบ โรงงานของตัวเองเปนฝุ นติดไฟไดตองทําการ
ปรับโรงงานรีไซเคิลพลาสติกแอตแลนตาเปน วิเคราะหอันตรายของฝุนชนิดนั้นและประเมิน
เงิน 5,000 ดอลลาร (160,000บาท) แตทปี่ รับ อันตรายและความเสี่ ยงในแตละกระบวนการ
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ทํางานซึ่งทําใหเกิดฝุนระเบิดไดขึ้นมา
สาระสําคัญของเรื่องนี้คือ “ความไมรู
เปนเรื่องไมนาใหอภัย และคุณอาจสูญเสีย
อยางใหญหลวง” นําฝุนในโรงงานของทานไป
ทดสอบตั้งแตตอนนี้ คุณจะสามารถหลีกเลี่ยง
อุบัติภัยรายแรงจากฝุนติดไฟได รวมทั้งไมตอง
เสียคาปรับจํานวนมากในอนาคต
5. อุปกรณดแู ลรักษาความสะอาดทีใ่ ช
ในสภาพบรรยากาศทีม่ ฝี นุ ติดไฟไดจะตองมี
คุณสมบัตติ รงตามขอกําหนด
มี คําถามมากมายเกี่ ยวกั บ ข อกําหนด
อุปกรณดูแลรักษาความสะอาดฝุน ติดไฟได
ขอบังคับ OSHA ระบุใหอุปกรณทั้งหมด
ตองไดรับการทดสอบเพื่อใหไดการรับรองโดย
หองทดลองที่ไดการรับรองระดับชาติ (NRTLs;
Nationally Recognized Testing Laboratories)
แหงใดแหงหนึ่ง ซึ่งอุปกรณที่ผานการทดสอบ
จาก NRTLs จะไดปา ยติดอยูท ตี่ วั สินคา และผูซ อื้
สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อสินคาที่ไดการ
รับรองจาก NRTLs ทางเว็บไซตของ OSHA
สําหรับประชาคมยุโรป (EU) มีสถาบัน
ให การรั บรองอุ ปกรณ รั กษาความสะอาดฝุ น
ติดไฟได เรียกวา ATEX เนื่องจากอุปกรณทํา
ความสะอาดฝุน มีทงั้ ทีผ่ ลิตในสหรัฐอเมริกาและ
ยุ โรป เครื่ องดู ดฝุ นชนิ ดสุ ญญากาศที่ ใ ช ใน
สหรัฐฯ จึงมีชนิดที่ไดรับการรับรองจาก ATEX
ดวยเชนกัน
ด วยเหตุ ผลที่ การรั บรองสิ นค าเป นตั ว
กําหนดระดั บความปลอดภั ย จึ งมีประเด็นที่
ควรรับรูดงตอไปนี้
 ประกาศนียบัตรรับรองของ ATX บาง
ระดับ (Class) เปนการรับรองดวยตัวเอง ไมมี
บุคคลหรือหนวยงามที่สามเขาไปมีสวนรวม
 OSHA ระบุอยางชัดเจนวา ผลิตภัณฑ
ทีใ่ ชงานในสหรัฐอเมริกาตองมีเครือ่ งหมายรับรอง
การผานทดสอบจากหองทดลอง NRTLs แหงใด
แหงหนึ่ง นั่นหมายความวา อุปกรณที่ไดการ

ภาคผนวก
ตัวแปรที่ทาํ ใหฝุนติดไฟไดเกิดเพลิงไหม
และการระเบิด (Factors that influence the
explosiveness of dusts)
คาพลังงานขัน้ ต่าํ ทีท่ าํ ใหฝนุ ติดไฟไดเกิด
การลุกติดไฟ (MIE; the minimum ignition
Energy) เปนคาที่ใชสําหรับคาดการณการลุก
ติดไฟของฝุนติดไฟไดแตละชนิดซึ่งใชพลังงาน
(ความร อน) ในการทําให ลุ กติ ดไฟหรื อการ
จุดระเบิดในปริมาณที่แตกตางกัน
คาอัตราสวนผสมขัน้ ต่าํ ทีท่ าํ ใหฝนุ เกิด
การระเบิด (MEC; the minimum explosible
concentration) เปนปริมาณขัน้ ต่าํ ของฝุน ติดไฟได
ทีม่ อี ยูใ นอากาศซึง่ สามารถทําใหเกิดการลุกติดไฟ
หรือการระเบิดได คลายคลึงกับคาจํากัดขั้นต่ํา
ในการติดไฟ (LFL; Lower Flammable Limit)
หรือคาจํากัดขั้นต่ําในการระเบิด (LEL; Lower
Explosive Limit) ของแกสหรือไอสารในอากาศ
ดั ชนี การระเบิ ด (K st ; the dust
deflagration index) เปนคาชี้ความรุนแรงใน
การระเบิดของฝุนชนิดตางๆ คา Kst ยิ่ง มาก
แสดงวาฝุน ชนิดนัน้ มีการระเบิดทีร่ นุ แรงมากขึน้
(มากกวาฝุนที่มีคา Kst นอยกวา) โดยจะใชใน
การเมินความรุนแรงของการระเบิดของฝุน ชนิด
combustible dust testing ตางๆที่มีอยูในโรงงาน

รับรองจาก ATX ของยุโรปจะใชไมไดในสหรัฐฯ
เมื่อเจาหนาของ OSHA เขาไปตรวจโรงงาน จะ
มองหาเฉพาะเครือ่ งหมาย NRTL แมวา อุปกรณ
ที่ โรงงานใช งานจะมี เครื่ องหมายรั บรองจาก
ATEX อยูก็ตาม
ไมใชเรื่องเกินเลยที่ จะกลาววา อะไรที่
คุณไมรู เกี่ ยวกับฝุ นติดไฟไดอาจทําใหลูกจาง
ของคุณไดรับอันตรายถึงแกชีวิตได การเรียนรู
อันตรายและความเสี่ยง รวมถึงขอบังคับตางๆ
ของฝุน ติดไฟไดจะทําใหโรงงานสามารถปองกัน
เหตุการณ “เกือบเปนอุบัติเหตุ” ซึ่ งจะไมมี
โอกาสบานปลายกลายเปนเหตุเพลิงไหมและ
การระเบิดซึง่ หมายถึงหายนะทีส่ รางความสูญเสีย
ใหกับสถานประกอบการอยางมหาศาล

ตารางตัวอยางคา Kst ของฝุน ติดไฟไดชนิดตางๆ (OSHA 3371-08 2009)
ประเภทฝุนติดไฟได
Dust explosion class*
St0
St1
St2
St3

ดัชนีการระเบิด
Kst (bar.m/s)*
0
>0 and =200
>200 and = 300
>300

ลักษณะพิเศษ
Characteristic*
ไมระเบิด
ระเบิดออน
ระเบิดรุนแรง
ระเบิดรุนแรงมาก

ชนิดวัตถุหรือสาร
Typical material**
ซิลิกา
นมผง ถาน ซัลเฟอร น้ําตาล สังกะสี
เซลลูโลส ขี้เลื่อยละเอียด โพลีเมธิลอะซีเตท
แอนทราควิโนน อะลูมิเนียม แม็กนีเซียม
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