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ฝุนติดไฟได (Combustible dusts) เหมือน
กับไวรัสคอมพิวเตอร คนสวนใหญรูวามันมีอยู
จริงและรอโจมตีเรา แตเราก็ไมเขาใจมันอยาง
ถองแท เปนเร่ืองงายท่ีเราจะมองขามมันหรือ
ประเมินความเสีย่งตํ่าเกินไปทําใหเม่ืออุบติเหตุ
รายแรงเกิดข้ึนมามันก็คือการทําลายลางและ
เปนหายนะของสถานประกอบการเลยทีเดียว

ในการพดูคุยกบัเจาของอุตสาหกรรมตางๆ
เราพบวามีความเขาใจเกีย่วกบัฝุนติดไฟไดมาก
พอสมควร โดยเฉพาะในประเด็นของความเสีย่ง
กฎเกณฑการปองกนั ฯลฯ ซึง่สถานประกอบการ
ตองเร่ิมทําเขาใจกันใหมต้ังแตวันนี้

และตอไปนี้เปน 5 ประเด็นสําคัญท่ีคุณ
ยังไมรู แตเปนเร่ืองท่ีจําเปนตองรู

1. ฝุนติดไฟไดเปนสาเหคุทําใหเกิด
เพลงิไหมสถานประกอบการทกุวนั

เราต้ังใจจะเงีย่หูฟงเฉพาะขาวการระเบดิ
ของฝุนคร้ังใหญๆ ซึ่งมีคนบาดเจ็บลมตายเปน
จาํนวนมาก หรืออยางนอยทําใหโรงงานเสยีหาย
กรณีเกดิเหตุคร้ังรายแรงเหลานั้นไมไดสะทอน
ภาพท่ีแทจริงของอันตรายจากฝุนติดไฟได

ในป 2012 สถาบนันโยบายฝุนติดไฟได
(Combustible Dust Policy Institute) วิเคราะห
ขอมูลจากระบบรายงานเหตุอัคคีภัยแหงชาติ
สหรัฐฯ กระทรวงความม่ันคงแหงมาตุภูมิ (NFIRS;

Homeland Security's National Fire Incident
Reporting System) พบวา ภายในป 2011 ป
เดียว มีถึง 500 คร้ังท่ีฝุนติดไฟไดเกี่ยวของกับ
เหตุเพลิงไหมและการระเบิด โดยครอบคลุมใน
หลายอุตสาหกรรม แตสวนใหญของเหตุการณ
เหลานีจ้ัดเปน “เกือบจะเปนอบัุตเิหต”ุ  (Near
Miss) บริษทัเหลานัน้จงึโชคดีไป

แนนอนวา 500 เหตุการณดังกลาวอยูใน
ฐานขอมูลของ NFIRS ซึง่เปน 75% จากเหตุการณ
ท่ีเกดิข้ึนจริงโดยประมาณ หมายความวา ยงัมีเหตุ
เพลิงไหมและการระเบิดท่ีเกิดจากฝุนติดไฟ
ไดอีก 25% ท่ีไมไดอยูในรายงาน

ฝุนติดไฟไดเปนสาเหตุของเพลิงไหมใน
สถานปรกอบการอยูตอดเวลา หมายถึง มันจะ
เกดิข้ึนเวลาไหนกไ็ด จากตัวเลข 500 คร้ังใน 1
ปแสดงวามันเกิดข้ึนไดทุกวัน สถานประกอบ
กจิการท่ีไมตระหนกัถงึความเสีย่งจากฝุนระเบดิ
ไดก็เทากับกําลังเลนอยูกับไฟ

2. อุบัติเหตุจากฝุนติดไฟไดสามารถ
ปองกันไดทัง้หมด

ถามีการเตือนภัยต้ังแตแรก เราสามารถ
จะชวยใหคุณระบายฝุนใหเหลือนอยลงไดอยาง
งายดาย เปนความจริงวาฝุนติดไฟไดมีอยูใน
เกือบทุกโรงงาน เพียงแตเราตองปองกันไมให
มันถงึจดุท่ีจะเกดิการลุกติดไฟ

ฝุนติดไฟไดจะม่ีความเสีย่งกต็อเม่ือมีการ
สะสม โครงการบริหารจดัการฝุนติดไฟไดแหงชาติ
สหรัฐฯ (Combustible Dust National Emphasis
Program) ของสาํนกับริหารความปลอดภัยและ
สุขภาพในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ (OSHA)

w w w . s a f e t y l i f e t h a i l a n d . c o m



2SAFET Y LIFE

เนนย้าํใหสถานประกอบการตางๆ ตองไมทําให
ฝุนเกิดการสะสมเกิน 1/32 นิ้วสูงจากพื้น
(ความหนาเทากับลวดหนีบกระดาษ) เกินกวา
5% ของพืน้ท่ีพืน้ของสถานประกอบการท้ังหมด
(สมมตวา พื้นของโรงงานมีท้ังหมด 1000
ตารางเมตร ตองไมฝุนสะสมรวมกนัแลวเกนิ 50
ตารางเมตร และฝุนนัน้ตองสงูไมเกนิ 1/32 นิว้
(0.78 ม.ม.)

จากการศึกษาวิจยัขอมูลการสอบสวนเหตุ
เพลิองไหมจากฝุนระเบิด คณะกรรมการความ
ปลอดภัยสารเคมีของสหรัฐฯ (U.S. Chemical
Safety Board) ไดสรุปวาเหตุดังกลาวเปนเร่ืองท่ี
ปองกนัไดท้ังหมด จากเหตุการณระเบดิสามคร้ัง

ในโรงงานผลิตผงโลหะท่ีมีผูเสียชีวิตไป 5 ราย
ประธานบริษัท CBS เจาของโรงงานท่ีเกิดเหตุ
ราฟาเอล มัวร อีเรโซ กลาวอยางหนักแนน
“จะตองไมมีการสูญเสียชีวิตอีกตอไปจาก
อบัุตเิหตทุีส่ามารถปองกันไดเหลานี”้

ผูผลิตภาคอุตสาหกรรมตางๆ สามารถ
ถงึเปาหมายไดโดยการควบคุมฝุนติดไฟไดดวย
การทําความสะอาด

3. คุณจะถูกดําเนินคดีหากฝาฝนกฎ
ความปลอดภยัของฝุนตดิไฟได แมวาไมมใีน

หนกัสดุคือปรับโรงเล่ือยในเพนซลิเวเนยีโทษฐาน
ไมปองกันอันตรายจากฝุนติดไฟไดแกลูกจาง
และขอหาอ่ืนๆ เปนเงินรวมท้ังสิ้น 200,000
ดอลลาร (6.4 ลานบาท)

ขอบงัคับ OSHA อางอิงขอมูลจากสมาคม
ปองกันอัคคีภัยแหงสหรัฐฯ (NFPA; National
Fire Protection Association) สําหรับกําหนด
มาตรการปองกนัเพลิงไหม ซึง่เม่ือป 2016 NFPA
ไดออกมาตรฐาน NFPA 652: Standard on the
Fundamentals of Combustible Dust เพือ่ใชเปน
แนวทางในการปองกนัเพลิงไหมและการระเบดิ
จากฝุนติดไฟได หากสถานประกอบการใดไม
อยากถูก OSHA ลงโทษก็ตองทําตามมาตรฐาน
ฉบบัดังกลาว

4. คุณตองมีการทดสอบฝุนของคุณ
แมจะไมเคยมปีญหานีก็้ตาม

โดยท่ัวไป เรามักเขาใจผิดวา ถาโรงงาน
ไมมีปญหาเร่ืองฝุนก็จะไมมีอะไรเลวรายเกดิข้ึน

นัน่คือสิง่ท่ีหางไกลจากความจริง
มาตรฐาน NFPA 652 กําหนดใหสถาน

ประกอบการท้ังหมดท่ีจัดการ เก็บรักษา ขนสง
หรือผลิตฝุนท่ีมีแนวโนมจะติดไฟหรือระเบิดได
ตองทําการทดสอบฝุนของตัวเองและเกบ็ผลการ
ทดสอบไว ถงึแมฝุนท่ีมีในสถานประกอบการของ
ตัวเองไมเคยมีประวัติทําใหเกดิเหตุรายแรงกต็าม

เจาของสถานประกอบการสามารถสงตัวอยาง
ฝุนไปทดสอบท่ีหองทดลองของ OSHA หรือของ
เอกชนก็ได เม่ือผลการทดสอบระบุวาฝุนใน
โรงงานของตัวเองเปนฝุนติดไฟไดตองทําการ
วิเคราะหอันตรายของฝุนชนิดนั้นและประเมิน
อันตรายและความเสี่ยงในแตละกระบวนการ

ขอบังคบัของ OSHA
ภายใตขอกําหนดของโครงการบรหิารจดัการ

ฝุนติดไฟไดแหงชาติสหรัฐฯ (Combustible Dust
National Emphasis Program) OSHA สามารถ
เปรียบเทียบปรับโรงงานท่ีฝาฝนมาตรฐานตางๆ
18 มาตรฐานท่ีบังคับใชอยู ซึ่งก็รวมถึง OSHA
29 CFR 1910.22 มาตรฐานการดูแลสถาน
ประกอบการ และอาจถูกปรับภายใตกฎหมาย
General Duty Clause ซึ่งครอบคลุมอันตราย
ท้ังหมดท่ีรูจักซึ่งระบุไวในมาตรฐาน OSHA

เมษายน ป 2017 OSHA ไดเปรียบเทียบ
ปรับโรงงานรีไซเคิลพลาสติกแอตแลนตาเปน
เงนิ 5,000 ดอลลาร (160,000บาท) แตท่ีปรับ
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ทํางานซึ่งทําใหเกิดฝุนระเบิดไดข้ึนมา
สาระสําคัญของเรื่องนี้คือ “ความไมรู

เปนเรื่องไมนาใหอภัย และคุณอาจสูญเสีย
อยางใหญหลวง” นาํฝุนในโรงงานของทานไป
ทดสอบต้ังแตตอนนี้ คุณจะสามารถหลีกเล่ียง
อุบัติภัยรายแรงจากฝุนติดไฟได รวมท้ังไมตอง
เสียคาปรับจํานวนมากในอนาคต

5. อปุกรณดแูลรกัษาความสะอาดทีใ่ช
ในสภาพบรรยากาศทีม่ฝุีนตดิไฟไดจะตองมี
คณุสมบัตติรงตามขอกําหนด

มีคําถามมากมายเกี่ ยวกับขอกําหนด
อุปกรณดูแลรักษาความสะอาดฝุนติดไฟได

ขอบังคับ OSHA ระบุใหอุปกรณท้ังหมด
ตองไดรับการทดสอบเพื่อใหไดการรับรองโดย
หองทดลองท่ีไดการรับรองระดับชาติ (NRTLs;
Nationally Recognized Testing Laboratories)
แหงใดแหงหนึ่ง ซึ่งอุปกรณท่ีผานการทดสอบ
จาก NRTLs จะไดปายติดอยูท่ีตัวสนิคา และผูซือ้
สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อสินคาท่ีไดการ
รับรองจาก NRTLs ทางเว็บไซตของ OSHA

สําหรับประชาคมยุโรป (EU) มีสถาบัน
ใหการรับรองอุปกรณรักษาความสะอาดฝุน
ติดไฟได เรียกวา ATEX เนื่องจากอุปกรณทํา
ความสะอาดฝุนมีท้ังท่ีผลิตในสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรป เคร่ืองดูดฝุ นชนิดสุญญากาศท่ีใชใน
สหรัฐฯ จึงมีชนิดท่ีไดรับการรับรองจาก ATEX
ดวยเชนกัน

ดวยเหตุผลท่ีการรับรองสินคาเปนตัว
กําหนดระดับความปลอดภัย จึงมีประเด็นท่ี
ควรรับรูดงตอไปนี้

 ประกาศนียบัตรรับรองของ ATX บาง
ระดับ (Class) เปนการรับรองดวยตัวเอง ไมมี
บุคคลหรือหนวยงามท่ีสามเขาไปมีสวนรวม

 OSHA ระบุอยางชัดเจนวา ผลิตภัณฑ
ท่ีใชงานในสหรัฐอเมริกาตองมีเคร่ืองหมายรับรอง
การผานทดสอบจากหองทดลอง NRTLs แหงใด
แหงหนึ่ง นั่นหมายความวา อุปกรณท่ีไดการ

รับรองจาก ATX ของยุโรปจะใชไมไดในสหรัฐฯ
เม่ือเจาหนาของ OSHA เขาไปตรวจโรงงาน จะ
มองหาเฉพาะเคร่ืองหมาย NRTL แมวาอุปกรณ
ท่ีโรงงานใชงานจะมีเคร่ืองหมายรับรองจาก
ATEX อยูก็ตาม

ไมใชเร่ืองเกินเลยท่ีจะกลาววา อะไรท่ี
คุณไมรูเกี่ยวกับฝุนติดไฟไดอาจทําใหลูกจาง
ของคุณไดรับอันตรายถึงแกชีวิตได การเรียนรู
อันตรายและความเสี่ยง รวมถึงขอบังคับตางๆ
ของฝุนติดไฟไดจะทําใหโรงงานสามารถปองกนั
เหตุการณ “เกือบเปนอุบัติเหตุ” ซึ่งจะไมมี
โอกาสบานปลายกลายเปนเหตุเพลิงไหมและ
การระเบดิซึง่หมายถงึหายนะท่ีสรางความสญูเสยี
ใหกับสถานประกอบการอยางมหาศาล

ภาคผนวก
ตัวแปรท่ีทําใหฝุนติดไฟไดเกดิเพลิงไหม

และการระเบิด (Factors that influence the
explosiveness of dusts)

คาพลงังานขัน้ต่าํทีท่าํใหฝุนตดิไฟไดเกิด
การลุกติดไฟ (MIE; the minimum ignition
Energy) เปนคาท่ีใชสําหรับคาดการณการลุก
ติดไฟของฝุนติดไฟไดแตละชนิดซึ่งใชพลังงาน
(ความรอน) ในการทําใหลุกติดไฟหรือการ
จุดระเบิดในปริมาณท่ีแตกตางกัน

 คาอตัราสวนผสมขัน้ต่าํทีท่าํใหฝุนเกิด
การระเบิด (MEC; the minimum explosible
concentration) เปนปริมาณข้ันตํ่าของฝุนติดไฟได
ท่ีมีอยูในอากาศซึง่สามารถทําใหเกดิการลุกติดไฟ
หรือการระเบิดได คลายคลึงกับคาจํากัดข้ันตํ่า
ในการติดไฟ (LFL; Lower Flammable Limit)
หรือคาจํากัดข้ันตํ่าในการระเบิด (LEL; Lower
Explosive Limit) ของแกสหรือไอสารในอากาศ

ดัชนี การระเบิด (Kst; the dust
deflagration index) เปนคาชี้ความรุนแรงใน
การระเบิดของฝุนชนิดตางๆ คา Kst ยิ่ง มาก
แสดงวาฝุนชนดินัน้มีการระเบดิท่ีรุนแรงมากข้ึน
(มากกวาฝุนท่ีมีคา Kst นอยกวา) โดยจะใชใน
การเมินความรุนแรงของการระเบดิของฝุนชนดิ
ตางๆท่ีมีอยูในโรงงาน

Source: What You Don't Know about
Combustible Dust, But Should: By Stephen
Watkins; May 01, 2017; https://ohsonline.
com/Articles/2017/05/01/What-You-
Dont-Know.aspx?Page=1

ประเภทฝุนติดไฟได 

Dust explosion class* 

ดัชนีการระเบิด 

Kst (bar.m/s)* 

ลักษณะพิเศษ 

Characteristic* 

ชนิดวัตถุหรือสาร 

Typical material** 

St0 0 ไมระเบิด ซิลิกา 

St1 >0 and =200 ระเบิดออน นมผง ถาน ซัลเฟอร นํ้าตาล สังกะส ี
St2 >200 and = 300 ระเบิดรุนแรง เซลลูโลส ข้ีเลื่อยละเอียด โพลีเมธิลอะซีเตท 
St3 >300 ระเบิดรุนแรงมาก แอนทราควิโนน อะลูมิเนียม แม็กนีเซียม 

 

ตารางตัวอยางคา Kst ของฝุนติดไฟไดชนิดตางๆ (OSHA 3371-08 2009)

combustible dust testing


