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แอมโมเนีย (Ammonia : NH3) เปนสาร
เคมีพื้นฐานที่มีประโยชนอยางมากทั้งตอภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ดวยเหตุนี้
เองจึงมีการใชแอมโมเนียกันอยางแพรหลาย แต
ในขณะเดียวกันแอมโมเนียก็อาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอชีวติ ทรัพยสนิ และสิง่ แวดลอมได ถา
ผูใ ชขาดความระมัดระวังและอาจเกิดอุบตั เิ หตุใน
การจัดเก็บ การใชงาน และการขนสง
จากสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุจากแอมโมเนีย
ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศ มักจะเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมหองเย็น โรงน้าํ แข็ง โรงงาน
ทําไอศกรีม สาเหตุหลักเกิดจากความบกพรอง
ของอุปกรณ เชน วาลวรั่ว ทอขนสงแตก หรือ
ปะเก็นรัว่ เปนตน ตัวอยางอุบตั ิเหตุที่เกิดขึน้ ใน
ประเทศ เชน ถังเก็บแอมโมเนียระเบิดทีโ่ รงงาน
น้ําแข็ง จังหวัดระนอง หรือเกิดการรั่วไหลจาก
ทอสงกาซแอมโมเนียทีห่ อ งเย็น จังหวัดตรัง และ
จังหวัดฉะเชิง เทรา สวนในสหรัฐอเมริกาเองก็มี
อุบัติเหตุจากแอมโมเนียเกิดขึ้นหลายครั้ง จน
องคกรปกป องสิ่ งแวดล อมแหงสหรัฐอเมริกา
(EPA) ตองจัดทํามาตรฐานขอมูลอุบัติภัยจาก
การรัว่ ไหลของแอมโมเนีย (Accidental Release
Information Program : ARIP)

สําหรับประเทศไทยมีการใชประโยชนจาก
แอมโมเนียอุตสาหกรรมหลายชนิด ดังนั้นการ
ให ความรู ที่ ถู ก ต องแก ทั้ งผู ประกอบการและ
ประชาชนทัว่ ไป รวมทัง้ การเตรียมพรอมในการ
จัดการรับมือกับอุบตั เิ หตุทอี่ าจจะเกิดขึน้ จึงเปน
อีกวิธหี นึง่ ทีจ่ ะชวยลดความรุนแรงและความเสีย่ ง
ของอุบัตเิ หตุได
บทความนีก้ ลาวถึงขอมูลพืน้ ฐานในดาน
ตางๆ ของแอมโมเนีย เชน สมบัติทางกายภาพ
กระบวนการผลิต การใชประโยชน ความเสี่ยง
และอันตราย รวมถึงแนวทางปฏิบตั เิ มือ่ เกิดการ
รั่วไหล การเก็บรักษาและขนสงอยางปลอดภัย
คุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพ
แอมโมเนียเปนกาซเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ
เปนสวนหนึง่ ของวัฏจักรไนโตรเจน (Nitrogen Cycle)

ที่อุณหภูมิและความดันปกติ แอมโมเนียจะมี
สถานะเปนกาซไมมสี ี มีกลิน่ ฉุนรุนแรงซึง่ ทําให
เกิดการะคายเคืองได แตถา อยูภ ายใตความดัน
และอุณหภูมิเย็นจะมีสถานะเปนของเหลว
แอมโมเนี ยมี น้ํ า หนั ก โมเลกุ ล เท า กั บ
17.03 มีความถวงจําเพาะทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เทากับ 0.7 (Merck, 1996) จุดเดือด
-33.4 องศาเซลเซียส มีความดันไอ 6,460
มิลลิเมตรปรอทที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
กาซแอมโมเนียสามารถละลายน้ําไดดี มีจุดติด
ไฟที่อุณหภูมิ 648.89 องศาเซลเซียส
แอมโมเนียจะเสถียรที่อุณหภูมิปกติ แต
จะสลายตัวใหไนโตรเจนและไฮโดรเจนทีอ่ ุณหภูมิ
สูง ณ ความดันบรรยากาศปกติ การสลายตัว
เริ่มตนที่อุณหภูมิ 450-500 องศาเซลเซียส
การสลายตั ว ของแอมโมเนี ย เป นแหล ง ที่ ใ ห
ไนโตรเจนและไฮโดรเจนบริสุทธ
กระบวนการผลิตแอมโมเนีย
ในป พ.ศ. 2452 (ค.ศ 1909) Fritz Haber
และ Garl Bosch นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน
ไดคิดคนวิธีการสังเคราะหแอมโมเนียโดยตรง
จากกาซไนโตรเจนและไฮโดรเจนซึ่งเปนผลให
ไดผลิตภัณฑแอมโมเนียในปริมาณที่มากเพียง
พอกับความตองการใชสารแอมโมเนียในทาง
อุตสาหกรรม ซึ่งวัตถุดิบที่ใชในการสังเคราะห
แอมโมเนีย ไดแก กาซธรรมชาติ ถานหิน น้ํา
โดยกระบวนการแยกดวยไฟฟาและสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน โดยกระบวนการผลิตแอมโมเนีย
แบงไดเปน 2 วิธีใหญๆ คือ
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1. กระบวนการผลิตแอมโมเนียจาก
กาซธรรมชาติ
เริ่มจากการนํากาซธรรมชาติที่ยังมีกาซ
มีเทนปนอยูม าผานกระบวนการแยกสารประกอบ
ซัลเฟอรออก หลังจากนั้นจะเขาสูกระบวนการ
จัดตัวใหมของกาซ ผลทีไ่ ดจากขัน้ นีจ้ ะมีคารบอน
ไดออกไซดและคารบอนมอนอกไซด ผสมมา
ดวย ดังนัน้ จึงตองกําจัดกาซทัง้ สองออกไป เมือ่
มาถึงขัน้ ตอนนีจ้ ะเหลือกาซผสมไนโตรเจนและ
ไฮโดรเจน ซึง่ ตองผานกระบวนการทําใหบริสทุ ธิ์
ครั้งสุดทาย เพื่อใหแนใจวาไมมีกาซออกซิเจน
คารบอนไดออกไซดและคารบอนมอนอกไซด
ผสมอยู หลังจากนัน้ จึงนํากาซเขาสูก ระบวนการ
สังเคราะหแอมโมเนีย ซึ่ งกาซไนโตรเจนและ

ไฮโดรเจนทําปฏิกิริยาดังสมการ
N2 + 3H2  2NH3
โดยปฏิกิริยาเกิดทีค่ วามดัน 136-340
บรรยากาศและที่อุณหภูมิ 660-750 องศา
ฟาเรนไฮต โดยมีการออกซิไดซของเหล็กเปน
ตัวเรงปฏิกิริยา กาซที่ออกมาจากเตาปฏิกรณ
เคมีจะมีแอมโมเนีย 10-20% ซึง่ นํากาซนีผ้ า น
น้าํ เย็นหรืออากาศเพือ่ ใหกา ซเย็นตัวลงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
212-392 องศาฟาเรนไฮด กาซแอมโมเนียจะ
กลั่นตัวเปนของเหลวแยกตัวออกจากกาซผสม
สวนกาซทีเ่ หลือซึง่ มีแอมโมเนียเหลืออยูป ระมาณ
6-7% นํากลับเขาเตาปฏิกรณเคมีอีกครั้งหนึง่
2. กระบวนการผลิตแอมโมเนียจาก
ถานหิน
แบงไดเปน 2 วิธี คือ กระบวนการ BoschHaber และกระบวนการ Partial oxidation ทั้ง
สองกระบวนการเปนการใชถา นหินทีเ่ ผาไหมจน
หมดกาซเพือ่ นํามาแยกเอากาซคารบอนไดออกไซด
ออกไป หลังจากนั้ นก็ปรับสัดสวนไนโตรเจน
และไฮโดรเจนในอัตราสวน 1:3 แลวสงเขาสู
กระบวนการสังเคราะหแอมโมเนีย โดยมีเหล็ก

ไดออกไซดทมี่ อี ะลูมนิ มั ออกไซดและโพแทสเซียม
เปนตัวเรงปฏิกิริยา
ประโยชนของแอมโมเนีย
แอมโมเนียเปนสารเคมีมปี ระโยชนอยาง
มากทัง้ ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม
 แอมโมเนียสวนใหญประมาณ 85 %
ถูกนําไปใชในการผลิตปุย โดยเฉพาะใชผลิตปุย
แอมโมเนียมไนเตรต (ammonium nitrate) และ
ปุยยูเรีย(urea)
ภาคอุตสาหกรรม
 ใชเปนสารทําความเย็นที่ใชกันอยาง
แพรหลายในอุตสาหกรรมหองเย็น โรงงานทํา
น้ําแข็ง และหองแชแข็ง
 แอมโมเนียทําปฏิกร
ิ ยิ ากับ cyclohexanone ไดสารคาโปรแลกตัม (caprolactam) ซึ่ง
เปนวัตถุดิบในการทําเสนใยไนลอน (nylon)
 ใช แ อมโมเนี ยเป นสารตั้ ง ต น ในอุ ต สาหกรรมการผลิตกรดไนตริก (Nitric acid)
 ใชในอุตสาหกรรมชุบแข็งและเคลือบ
ผิ วโลหะ โดยการทําให แอมโมเนี ยแตกตั วที่

อุณหภูมิประมาณ 400-500 องศาเซลเซียส
เพือ่ ใหสารไนโตรเจนเขาไปอยูใ นโมเลกุลของโลหะ
ทําใหโลหะมีคณ
ุ สมบัตแิ ข็งขึน้ และลืน่ เหมาะสม
สําหรับใชทําชิ้นสวนเครื่องจักรกลตางๆ
 ใช ในอุ ตสาหกรรมน้ํ า ยางเข ม ข น
(concentrate latex) โดยแอมโมเนียชวยปองกัน
การแข็งตัวของน้าํ ยางและยับยัง้ การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียบางชนิด
 ใชในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
สารเคลือบผิวจอภาพ
นอกจากนี้ แอมโมเนียยังมีการนําไปใช
เปนวัตถุดบิ ในการสรางวัตถุระเบิด อาทิเชน Tri
Nitrotoluene (TNT), Nitro Cellulose Nitro
glycerin และ Ammonium nitrate เปนตน
แนวทางปฏิบตั ใิ นการเก็บแอมโมเนีย
ภาชนะบรรจุแอมโมเนียควรไดรับการ
รับรองอยางถูกตองจากหนวยงานทีด่ แู ลรับผิดชอบ
เชน กรมโยธาธิการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีทงั้ แบบภาชนะบรรจุทไี่ มมีระบบทําความเย็น
และแบบที่ มี ระบบทําความเย็ น โดยทั้ ง สอง
ประเภทจะตองมีเครือ่ งหมายพรอมแผนปายอยู
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บนดานนอกทีม่ องเห็นไดชดั เจน และตองมีการ
ระบุความจุของภาชนะ ความดัน และอุณหภูมิ
ทีเ่ หมาะสมสําหรับการจัดเก็บ รวมถึง ควรมีขีด
บอกระดับสูงสุดของแอมโมเนียทีส่ ามารถบรรจุได
นอกจากภาชนะแลว หองที่เก็บแอมโมเนีย
ก็ตอ งคํานึงถึงเปนอยางมาก สถานทีเ่ ก็บจะตอง
ติดปายแสดงใหเห็นอยางชัดเจน ควรตัง้ อยูห า ง
จากสถานทีท่ าํ งานทีม่ คี นทํางานหนาแนน และ
ควรมีการควบคุมการเขาออกอยางรัดกุม หองที่
เก็บควรมีอุณหภูมิเย็น อากาศถายเทเพียงพอ
ผนังหองควรสรางจากวัตถุทนไฟ มีทางเขาออก
เพื่อกรณีดับเพลิงไดอยางสะดวก ควรพิจารณา
ถึ งผลกระทบทางด านกายภาพและอั นตราย
จากไฟ เชน ในบริเวณที่เก็บตองปราศจากวัสดุ
ทีล่ กุ ติดไฟไดงา ย เชน ลังกระดาษ เศษไม เปนตน
หากทีเ่ ก็บแอมโมเนียเปนแบบชนิดทีต่ ดิ ตัง้ ถาวร
ตองตัง้ อยูห างจากบอน้าํ หรือแหลงน้าํ ดื่ม น้าํ ใช
อยางนอย 15 เมตร
แนวทางปฏิบัติในการขนสงแอมโมเนีย
ยานพาหนะทีใ่ ชขนสงแอมโมเนียจะตองมี
เครือ่ งหมายทีเ่ ปนสากลบงบอกถึงอันตรายและ
พิษภัยทางสารเคมี ถาใชรถบรรทุกแอมโมเนีย

ชนิดกึ่งรถพวงและรถพวงตองมีการยึดติดรถพวง
กับตัวรถทีใ่ ชลากอยางมัน่ คงและปลอดภัย สวน
ภาชนะบรรจุแอมโมเนียทีบ่ รรจุรถพวงตองมีมาตร
วัดความดัน อุปกรณวัดระดับของเหลว เปนตน
นอกจากนี้ ผูข นสงควรมีคมู อื การจัดการ
แอมโมเนียในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุสารเคมีหกรัว่ ไหล
หรือกรณีเพลิงไหม รวมทั้งตองมีขอมูลพื้นฐาน
ของแอมโมเนีย เชน สมบัตทิ างกายภาพและทาง
เคมี วิธีดับเพลิงที่ถูกตอง หรือวิธีปฐมพยาบาล
รวมถึงมีหมายเลขโทรศัพททสี่ ามารถติดตอกับ
หนวยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินไดทนั ทีเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ
แนวทางปฏิบตั เิ มือ่ กาซรัว่ ไหล/อัคคีภยั
1. เมือ่ พบเห็นการรัว่ ไหลของแอมโมเนีย
หรือเกิดเหตุเพลิงไหมรวมดวยภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม ใหกดสัญญาณแจงเหตุอันตราย
แลวโทรศัพทแจงเหตุฉกุ เฉินกับหนวยงานทีเ่ กีย่ ว
ของ เชน หนวยปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน (Emergency
Response Team : ERT)
2. อพยพทุกคนออกจากพื้ นที่ ที่ มีการ
รั่วไหลและที่ที่แอมโมเนียกระจายไปถึง โดยให
ทุกคนไปรวมกันในที่ปลอดภัย หรือจุดรวมพล
ที่ไดรับการฝกซอมไว หากพบเห็นผูประสบภัย

หมดสติในทีเ่ กิดเหตุ ใหรบี ชวยเคลือ่ นยายไปยัง
ที่ ปลอดภัยและมีอากาศบริสุทธิ์ ทําการปฐม
พยาบาล แลวจึงรีบนําสงโรงพยาบาล
3. กรณี เกิ ดเพลิงไหมใหใชน้ําฉีดเปน
ฝอยเพือ่ หลอเย็นและดับเพลิง แลวรีบหยุดการ
รัว่ ไหลของแอมโมเนียทันทีเนือ่ งจากแอมโมเนีย
ละลายน้ําไดดีจึงรวมตัวกับน้ํา ชวยทําใหกาซ
แอมโมเนียไมฟุงกระจายไปไกล นอกจากนี้ถา
มีประกายไฟหรือเปลวไฟจะตองใชผงเคมีแหง
หรือคารบอนไดออกไซดเพือ่ ปองกันการระเบิด
หรือลุกไหมขึ้นไดอีก
4. ในขณะการระงับเหตุรวั่ ไหลเจาหนาที่
จะตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
เพื่อปองกันการสัมผัสกับแอมโมเนียโดยตรง
5. ทําความสะอาดแอมโมเนียที่รั่วไหล
ดวยการใชนา้ํ จํานวนมากๆ ฉีดเปนฝอย เพือ่ ดูด
ซับกาซและชวยลดการเปลี่ยนจากสถานะของ
เหลวไปเปนสถานะกาซได
ทั้งนี้จะตองระมัดระวังไมใหน้ําที่ละลาย
แอมโมเนียไหลลงสู แมน้ําลําคลองหรือแหลง
ชุมชนเพราะจะทําใหเกิดมลภาวะตอสิง่ มีชวี ติ และ
สิ่งแวดลอม โดยจะตองมีระบบสกัดกั้นใหน้ําที่
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ปนเปอ นแอมโมเนียไหลไปรวมกันทีร่ ะบบบําบัด
น้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ
6. หลังจากจัดการกับเหตุการณรั่วไหล
ไดเรียบรอยแลว ควรมีการดําเนินการสอบสวน
เพือ่ หาแนวทางแกไขไมใหเกิดเหตุในครัง้ ตอไป
รวมทั้งควรมีการตรวจสอบปริมาณแอมโมเนีย
ในอากาศ น้ําผิวดิน และน้ําใตดิน เพื่อประเมิน
ปริมาณทีต่ กคางและดําเนินการกําจัดหรือชะลาง
ใหหมดสิ้นไป
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการช ว ยเหลื อ ผู
ประสบอุบตั เิ หตุ
1. เคลือ่ นยายผูป ระสบเหตุจากแอมโมเนียออกจากที่ เกิดเหตุไปยังที่ อากาศบริสุทธิ์
โดยใหคนไขนอนราบกับพืน้ หายใจชา ๆ เปดตา
เทาที่จําเปน ใชผาบางชุบน้ําเปยกปดปากและ
จมูกระหวางขนยายออกจากพื้นที่
2. ถอดเสื้ อผาที่ เป อนแอมโมเนียออก
ทันที แตในกรณีเสือ้ ผาทีเ่ ย็นแข็งติดผิวหนัง ตอง
ทําใหออ นตัวกอนถอดออก ลางรางกายดวยน้ํา
อุนสะอาดอยางนอย 15 นาที
 ให รี บ ล างออกด วยน้ําปริ มาณมากๆ
โดยเปดน้ําใหไหลผานตาอยางนอย 15 นาที
แลวรีบไปพบแพทยโดยเร็ว
 กรณี ที่ แอมโมเนี ยสั มผั สผิ วหนั ง ล าง
ออกดวยสบูและน้ํา ถาเกิดแผลใหญเนื่องจาก

ความเย็น หามถูหรือราดน้าํ บริเวณนัน้ ใหรบี นํา
สงแพทยทันที
 กรณี หายใจเอากาซแอมโมเนียเขาไป
ควรรีบเคลื่อนยายออกจากที่เกิดเหตุไปไวในที่
อากาศถายเท ถาผูประสบเหตุหายใจออน ให
ใชออกซิเจนชวยหายใจ นาน 2 นาที แตไมเกิน
15 นาที แตหากหัวใจหยุดเตนใหปม หัวใจทันที
 กรณีกลืนกินแอมโมเนีย ใหบวนปาก
ดวยน้ํามากๆ และดื่ มน้ํา 1 แก ว และทําให
อาเจียน โดยใชยาขับเสมหะหรือวิธีการลวงคอ
ยกเวน ในรายทีห่ มดสติ ใหรบี นําสงแพทยทนั ที
3. ผูประสบเหตุควรอยูในหองที่อบอุน
หรือทํารางกายใหอบอุน โดยอาจใชผา หมคลุมชวย
4. จะตองจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมทั้งอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลไวในบริเวณที่ แอมโมเนีย
รั่วไหลไปไมถึง และจะตองดูแลใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานเสมอ
อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคล
ในการปฏิบัติงานกับแอมโมเนียจะตอง
มีอปุ กรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคล ดังตอไปนี้
ถุงมือ รองเทาบูท ชุดกันสารเคมีทาํ จากวัสดุยาง
บิวทิลและเทฟลอน แวนนิรภัยหรือที่ครอบตา
เพือ่ ปองกันแอมโมเนียกระเด็นเขาตา หนากาก
ปองกันทางเดินหายใจชนิดตลับกรองอากาศ

(air purify) สําหรับใชกบั กาซแอมโมเนียโดยเฉพาะ
(แถบสีเขียว) แบบครึง่ หนาสําหรับความเขมขน
ไมเกิน 500 ppm แบบเต็มหนาสําหรับความ
เขมขนไมเกิน 2,500 ppm หากเกินกวานี้หรือ
กรณีฉุกเฉิน ใหใชชุดชวยหายใจชนิด SCBA
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