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แอมโมเนีย (Ammonia : NH3) เปนสาร
เคมีพื้นฐานท่ีมีประโยชนอยางมากท้ังตอภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ดวยเหตุนี้
เองจงึมีการใชแอมโมเนยีกนัอยางแพรหลาย แต
ในขณะเดียวกนัแอมโมเนยีกอ็าจกอใหเกดิความ
เสยีหายตอชวิีต ทรัพยสนิ และสิง่แวดลอมได ถา
ผูใชขาดความระมัดระวังและอาจเกดิอุบติัเหตุใน
การจัดเก็บ การใชงาน และการขนสง

จากสถติิการเกดิอุบติัเหตุจากแอมโมเนยี
ซึ่งเกิดข้ึนท้ังในและตางประเทศ มักจะเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมหองเยน็ โรงน้าํแข็ง โรงงาน
ทําไอศกรีม สาเหตุหลักเกิดจากความบกพรอง
ของอุปกรณ เชน วาลวร่ัว ทอขนสงแตก หรือ
ปะเก็นร่ัว เปนตน ตัวอยางอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศ เชน ถงัเกบ็แอมโมเนยีระเบดิท่ีโรงงาน
น้ําแข็ง จังหวัดระนอง หรือเกิดการร่ัวไหลจาก
ทอสงกาซแอมโมเนยีท่ีหองเยน็ จงัหวัดตรัง และ
จงัหวัดฉะเชงิ เทรา สวนในสหรัฐอเมริกาเองกมี็
อุบัติเหตุจากแอมโมเนียเกิดข้ึนหลายคร้ัง จน
องคกรปกปองสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา
(EPA) ตองจัดทํามาตรฐานขอมูลอุบัติภัยจาก
การร่ัวไหลของแอมโมเนยี (Accidental Release
Information Program : ARIP)

สาํหรับประเทศไทยมีการใชประโยชนจาก
แอมโมเนียอุตสาหกรรมหลายชนิด ดังนั้นการ
ใหความรู ท่ีถูกตองแกท้ังผูประกอบการและ
ประชาชนท่ัวไป รวมท้ังการเตรียมพรอมในการ
จดัการรับมือกบัอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกดิข้ึนจงึเปน
อีกวิธหีนึง่ท่ีจะชวยลดความรุนแรงและความเสีย่ง
ของอุบัติเหตุได

บทความนีก้ลาวถงึขอมูลพืน้ฐานในดาน
ตางๆ ของแอมโมเนีย เชน สมบัติทางกายภาพ
กระบวนการผลิต การใชประโยชน ความเสี่ยง
และอันตราย รวมถงึแนวทางปฏิบติัเม่ือเกดิการ
ร่ัวไหล การเก็บรักษาและขนสงอยางปลอดภัย

คณุสมบัตทิางเคมแีละกายภาพ
แอมโมเนยีเปนกาซเกดิข้ึนตามธรรมชาติ

เปนสวนหนึง่ของวฏัจักรไนโตรเจน (Nitrogen Cycle)

ท่ีอุณหภูมิและความดันปกติ แอมโมเนียจะมี
สถานะเปนกาซไมมีสี มีกล่ินฉุนรุนแรงซึง่ทําให
เกดิการะคายเคืองได แตถาอยูภายใตความดัน
และอุณหภูมิเย็นจะมีสถานะเปนของเหลว

แอมโมเนียมีน้ําหนักโมเลกุลเทากับ
17.03  มีความถวงจาํเพาะท่ีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซยีส เทากบั 0.7 (Merck, 1996) จดุเดือด
-33.4 องศาเซลเซียส มีความดันไอ 6,460
มิลลิเมตรปรอทท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
กาซแอมโมเนียสามารถละลายน้ําไดดี มีจุดติด
ไฟท่ีอุณหภูมิ 648.89 องศาเซลเซียส

แอมโมเนียจะเสถียรท่ีอุณหภูมิปกติ แต
จะสลายตัวใหไนโตรเจนและไฮโดรเจนทีอุ่ณหภมูิ
สูง ณ ความดันบรรยากาศปกติ การสลายตัว
เร่ิมตนท่ีอุณหภูมิ 450-500 องศาเซลเซียส
การสลายตัวของแอมโมเนียเปนแหลงท่ี ให
ไนโตรเจนและไฮโดรเจนบริสุทธ

กระบวนการผลติแอมโมเนยี
ในป พ.ศ. 2452 (ค.ศ 1909) Fritz Haber

และ Garl Bosch นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน
ไดคิดคนวิธีการสังเคราะหแอมโมเนียโดยตรง
จากกาซไนโตรเจนและไฮโดรเจนซึ่งเปนผลให
ไดผลิตภัณฑแอมโมเนียในปริมาณท่ีมากเพียง
พอกับความตองการใชสารแอมโมเนียในทาง
อุตสาหกรรม ซึ่งวัตถุดิบท่ีใชในการสังเคราะห
แอมโมเนีย ไดแก กาซธรรมชาติ ถานหิน น้ํา
โดยกระบวนการแยกดวยไฟฟาและสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน โดยกระบวนการผลิตแอมโมเนยี
แบงไดเปน 2 วิธีใหญๆ คือ

โดย ดร.ปยาณี ต้ังทองทวี
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1. กระบวนการผลิตแอมโมเนียจาก
กาซธรรมชาติ

เร่ิมจากการนํากาซธรรมชาติท่ียังมีกาซ
มเีทนปนอยูมาผานกระบวนการแยกสารประกอบ
ซัลเฟอรออก หลังจากนั้นจะเขาสูกระบวนการ
จดัตัวใหมของกาซ ผลท่ีไดจากข้ันนีจ้ะมีคารบอน
ไดออกไซดและคารบอนมอนอกไซด ผสมมา
ดวย ดังนัน้จึงตองกาํจัดกาซท้ังสองออกไป เม่ือ
มาถึงข้ันตอนนีจ้ะเหลือกาซผสมไนโตรเจนและ
ไฮโดรเจน ซึง่ตองผานกระบวนการทําใหบริสทุธิ์
คร้ังสุดทาย เพื่อใหแนใจวาไมมีกาซออกซิเจน
คารบอนไดออกไซดและคารบอนมอนอกไซด
ผสมอยู หลังจากนัน้จงึนาํกาซเขาสูกระบวนการ
สังเคราะหแอมโมเนีย ซึ่งกาซไนโตรเจนและ

ไดออกไซดท่ีมีอะลูมินมัออกไซดและโพแทสเซียม
เปนตัวเรงปฏิกิริยา

ประโยชนของแอมโมเนยี
แอมโมเนยีเปนสารเคมีมีประโยชนอยาง

มากท้ังภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม
 แอมโมเนียสวนใหญประมาณ 85 %

ถกูนาํไปใชในการผลิตปุย โดยเฉพาะใชผลิตปุย
แอมโมเนยีมไนเตรต (ammonium nitrate) และ
ปุยยูเรีย(urea)

ภาคอตุสาหกรรม
 ใชเปนสารทําความเย็นท่ีใชกันอยาง

แพรหลายในอุตสาหกรรมหองเย็น โรงงานทํา
น้ําแข็ง และหองแชแข็ง

 แอมโมเนยีทําปฏิกริิยากบั cyclohexa-
none ไดสารคาโปรแลกตัม (caprolactam) ซึ่ง
เปนวัตถุดิบในการทําเสนใยไนลอน (nylon)

 ใชแอมโมเนียเปนสารต้ังตนในอุต-
สาหกรรมการผลิตกรดไนตริก (Nitric acid)

 ใชในอุตสาหกรรมชุบแข็งและเคลือบ
ผิวโลหะ โดยการทําใหแอมโมเนียแตกตัวท่ี

อุณหภูมิประมาณ 400-500 องศาเซลเซียส
เพือ่ใหสารไนโตรเจนเขาไปอยูในโมเลกลุของโลหะ
ทําใหโลหะมีคุณสมบติัแข็งข้ึนและล่ืน เหมาะสม
สําหรับใชทําชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลตางๆ

 ใช ในอุตสาหกรรมน้ํายางเข มข น
(concentrate latex) โดยแอมโมเนยีชวยปองกนั
การแข็งตัวของน้าํยางและยบัยัง้การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียบางชนิด

 ใชในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิสและ
สารเคลือบผิวจอภาพ

นอกจากนี้ แอมโมเนียยังมีการนําไปใช
เปนวัตถุดิบในการสรางวัตถรุะเบดิ อาทิเชน Tri
Nitrotoluene (TNT), Nitro Cellulose Nitro
glycerin และ Ammonium nitrate เปนตน

แนวทางปฏบัิตใินการเก็บแอมโมเนยี
ภาชนะบรรจุแอมโมเนียควรไดรับการ

รบัรองอยางถกูตองจากหนวยงานทีดู่แลรบัผดิชอบ
เชน กรมโยธาธิการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีท้ังแบบภาชนะบรรจท่ีุไมมีระบบทําความเยน็
และแบบท่ี มีระบบทําความเย็น โดยท้ังสอง
ประเภทจะตองมีเคร่ืองหมายพรอมแผนปายอยู

ไฮโดรเจนทําปฏิกิริยาดังสมการ
N2 + 3H2  2NH3

โดยปฏิกิริยาเกิดท่ีความดัน 136-340
บรรยากาศและท่ีอุณหภูมิ 660-750 องศา
ฟาเรนไฮต โดยมีการออกซิไดซของเหล็กเปน
ตัวเรงปฏิกิริยา กาซท่ีออกมาจากเตาปฏิกรณ
เคมีจะมีแอมโมเนยี 10-20% ซึง่นาํกาซนีผ้าน
น้าํเยน็หรอือากาศเพือ่ใหกาซเยน็ตวัลงท่ีอณุหภูม ิ
212-392 องศาฟาเรนไฮด กาซแอมโมเนยีจะ
กล่ันตัวเปนของเหลวแยกตัวออกจากกาซผสม
สวนกาซท่ีเหลือซ่ึงมีแอมโมเนยีเหลืออยูประมาณ
6-7% นํากลับเขาเตาปฏิกรณเคมีอีกคร้ังหนึง่

2. กระบวนการผลิตแอมโมเนียจาก
ถานหิน

แบงไดเปน 2 วิธ ี คือ กระบวนการ Bosch-
Haber และกระบวนการ Partial oxidation ท้ัง
สองกระบวนการเปนการใชถานหินท่ีเผาไหมจน
หมดกาซเพ่ือนํามาแยกเอากาซคารบอนไดออกไซด
ออกไป หลังจากนั้นก็ปรับสัดสวนไนโตรเจน
และไฮโดรเจนในอัตราสวน 1:3 แลวสงเขาสู
กระบวนการสังเคราะหแอมโมเนีย โดยมีเหล็ก
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บนดานนอกท่ีมองเห็นไดชดัเจน และตองมีการ
ระบุความจุของภาชนะ ความดัน และอุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสมสาํหรับการจดัเก็บ รวมถึง ควรมีขีด
บอกระดับสงูสดุของแอมโมเนียทีส่ามารถบรรจไุด

นอกจากภาชนะแลว หองท่ีเก็บแอมโมเนีย
กต็องคํานงึถงึเปนอยางมาก สถานท่ีเกบ็จะตอง
ติดปายแสดงใหเห็นอยางชดัเจน ควรต้ังอยูหาง
จากสถานท่ีทํางานท่ีมีคนทํางานหนาแนน และ
ควรมีการควบคุมการเขาออกอยางรัดกมุ หองท่ี
เก็บควรมีอุณหภูมิเย็น อากาศถายเทเพียงพอ
ผนงัหองควรสรางจากวัตถทุนไฟ มีทางเขาออก
เพื่อกรณีดับเพลิงไดอยางสะดวก ควรพิจารณา
ถึงผลกระทบทางดานกายภาพและอันตราย
จากไฟ เชน ในบริเวณท่ีเก็บตองปราศจากวัสดุ
ท่ีลุกติดไฟไดงาย เชน ลังกระดาษ เศษไม เปนตน
หากท่ีเกบ็แอมโมเนยีเปนแบบชนดิท่ีติดต้ังถาวร
ตองต้ังอยูหางจากบอน้าํหรือแหลงน้าํด่ืม น้าํใช
อยางนอย 15 เมตร

แนวทางปฏิบัติในการขนสงแอมโมเนีย
ยานพาหนะท่ีใชขนสงแอมโมเนยีจะตองมี

เคร่ืองหมายท่ีเปนสากลบงบอกถงึอันตรายและ
พิษภัยทางสารเคมี ถาใชรถบรรทุกแอมโมเนีย

ชนิดก่ึงรถพวงและรถพวงตองมีการยึดติดรถพวง
กบัตัวรถท่ีใชลากอยางม่ันคงและปลอดภัย สวน
ภาชนะบรรจแุอมโมเนียทีบ่รรจรุถพวงตองมมีาตร
วัดความดัน อุปกรณวัดระดับของเหลว เปนตน

นอกจากนี ้ผูขนสงควรมีคูมือการจดัการ
แอมโมเนยีในกรณเีกดิอุบติัเหตุสารเคมีหกร่ัวไหล
หรือกรณีเพลิงไหม รวมท้ังตองมีขอมูลพื้นฐาน
ของแอมโมเนยี เชน สมบติัทางกายภาพและทาง
เคมี วิธีดับเพลิงท่ีถูกตอง หรือวิธีปฐมพยาบาล
รวมถึงมีหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอกับ
หนวยปฏิบติัการฉุกเฉินไดทันทีเม่ือเกดิอุบติัเหตุ

แนวทางปฏบิตัเิมือ่กาซรัว่ไหล/อคัคภียั
1. เม่ือพบเห็นการร่ัวไหลของแอมโมเนยี

หรือเกิดเหตุเพลิงไหมรวมดวยภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม ใหกดสัญญาณแจงเหตุอันตราย
แลวโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินกบัหนวยงานท่ีเกีย่ว
ของ เชน หนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency
Response Team : ERT)

2. อพยพทุกคนออกจากพื้นท่ีท่ีมีการ
ร่ัวไหลและท่ีท่ีแอมโมเนียกระจายไปถึง โดยให
ทุกคนไปรวมกันในท่ีปลอดภัย หรือจุดรวมพล
ท่ีไดรับการฝกซอมไว หากพบเห็นผูประสบภัย

หมดสติในท่ีเกดิเหตุ ใหรีบชวยเคล่ือนยายไปยงั
ท่ีปลอดภัยและมีอากาศบริสุทธิ์ ทําการปฐม
พยาบาล แลวจึงรีบนําสงโรงพยาบาล

3. กรณีเกิดเพลิงไหมใหใชน้ําฉีดเปน
ฝอยเพือ่หลอเย็นและดับเพลิง แลวรีบหยุดการ
ร่ัวไหลของแอมโมเนยีทันทีเนือ่งจากแอมโมเนยี
ละลายน้ําไดดีจึงรวมตัวกับน้ํา ชวยทําใหกาซ
แอมโมเนียไมฟุงกระจายไปไกล นอกจากนี้ถา
มีประกายไฟหรือเปลวไฟจะตองใชผงเคมีแหง
หรือคารบอนไดออกไซดเพือ่ปองกันการระเบดิ
หรือลุกไหมข้ึนไดอีก

4. ในขณะการระงบัเหตุร่ัวไหลเจาหนาท่ี
จะตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
เพื่อปองกนัการสัมผัสกับแอมโมเนียโดยตรง

5. ทําความสะอาดแอมโมเนียท่ีร่ัวไหล
ดวยการใชน้าํจาํนวนมากๆ ฉีดเปนฝอย เพือ่ดูด
ซับกาซและชวยลดการเปล่ียนจากสถานะของ
เหลวไปเปนสถานะกาซได

ท้ังนี้จะตองระมัดระวังไมใหน้ําท่ีละลาย
แอมโมเนียไหลลงสูแมน้ําลําคลองหรือแหลง
ชุมชนเพราะจะทําใหเกดิมลภาวะตอสิง่มีชีวติและ
สิ่งแวดลอม โดยจะตองมีระบบสกัดกั้นใหน้ําท่ี
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ปนเปอนแอมโมเนยีไหลไปรวมกนัท่ีระบบบาํบดั
น้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ

6. หลังจากจัดการกับเหตุการณร่ัวไหล
ไดเรียบรอยแลว ควรมีการดําเนนิการสอบสวน
เพือ่หาแนวทางแกไขไมใหเกดิเหตุในคร้ังตอไป
รวมท้ังควรมีการตรวจสอบปริมาณแอมโมเนีย
ในอากาศ น้ําผิวดิน และน้ําใตดิน เพื่อประเมิน
ปริมาณท่ีตกคางและดําเนนิการกาํจดัหรือชะลาง
ใหหมดสิ้นไป

แนวทางปฏิ บัติในการชวยเหลือผู
ประสบอบัุตเิหตุ

1. เคล่ือนยายผูประสบเหตุจากแอมโม-
เนียออกจากท่ีเกิดเหตุไปยังท่ีอากาศบริสุทธิ์
โดยใหคนไขนอนราบกบัพืน้ หายใจชา ๆ  เปดตา
เทาท่ีจําเปน ใชผาบางชุบน้ําเปยกปดปากและ
จมูกระหวางขนยายออกจากพื้นท่ี

2. ถอดเสื้อผาท่ีเปอนแอมโมเนียออก
ทันที แตในกรณเีสือ้ผาท่ีเยน็แข็งติดผวิหนงั ตอง
ทําใหออนตัวกอนถอดออก ลางรางกายดวยน้ํา
อุนสะอาดอยางนอย 15 นาที

 ใหรีบลางออกดวยน้ําปริมาณมากๆ
โดยเปดน้ําใหไหลผานตาอยางนอย 15 นาที
แลวรีบไปพบแพทยโดยเร็ว

 กรณีท่ีแอมโมเนียสัมผัสผิวหนังลาง
ออกดวยสบูและน้ํา ถาเกิดแผลใหญเนื่องจาก

ความเยน็ หามถหูรือราดน้าํบริเวณนัน้ ใหรีบนาํ
สงแพทยทันที

 กรณ ีหายใจเอากาซแอมโมเนยีเขาไป
ควรรีบเคล่ือนยายออกจากท่ีเกิดเหตุไปไวในท่ี
อากาศถายเท ถาผูประสบเหตุหายใจออน ให
ใชออกซิเจนชวยหายใจ นาน 2 นาที แตไมเกิน
15 นาที แตหากหัวใจหยดุเตนใหปมหัวใจทันที

 กรณีกลืนกินแอมโมเนีย ใหบวนปาก
ดวยน้ํามากๆ และด่ืมน้ํา 1 แกว และทําให
อาเจียน โดยใชยาขับเสมหะหรือวิธีการลวงคอ
ยกเวน ในรายท่ีหมดสติ ใหรีบนาํสงแพทยทันที

3. ผูประสบเหตุควรอยูในหองท่ีอบอุน
หรือทํารางกายใหอบอุนโดยอาจใชผาหมคลุมชวย

4. จะตองจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมท้ังอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลไวในบริเวณท่ีแอมโมเนีย
ร่ัวไหลไปไมถึง และจะตองดูแลใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานเสมอ

อปุกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล
ในการปฏิบัติงานกับแอมโมเนียจะตอง

มีอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบคุคล ดังตอไปนี้
ถงุมือ รองเทาบูท ชดุกนัสารเคมีทําจากวัสดุยาง
บิวทิลและเทฟลอน แวนนิรภัยหรือท่ีครอบตา
เพือ่ปองกนัแอมโมเนียกระเด็นเขาตา หนากาก
ปองกันทางเดินหายใจชนิดตลับกรองอากาศ

(air purify) สําหรับใชกบักาซแอมโมเนยีโดยเฉพาะ
(แถบสเีขียว) แบบคร่ึงหนาสาํหรับความเขมขน
ไมเกิน 500 ppm แบบเต็มหนาสําหรับความ
เขมขนไมเกิน 2,500 ppm หากเกินกวานี้หรือ
กรณีฉุกเฉิน ใหใชชุดชวยหายใจชนิด SCBA
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