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ทำาไมฝุ่นถึงเกิดการระเบิดและเผาไหม้ได้
  ระเบดิฝุ่น หรอื dust explosion คอื การทีว่สัดใุดๆ กต็าม

ที่มีขนาดอนุภาคขนาดเล็กรวมทั้งที่เป็นโลหะ เมื่อเกิดการฟุ้ง

กระจายตัว และมคีวามเขม้ขน้ทีเ่หมาะสมในอากาศหากไดร้บั

ความร้อนหรือแหล่งประกายไฟที่เหมาะสมก็สามารถติดไฟ

และเกิดการระเบิดได้ โดยทั่วไปแล้วพื้นฐานของการเกิดไฟ 

หรือลุกติดไฟจะสามารถอธิบายด้วยสามเหลี่ยมของการเกิด

ไฟ (fire triangle) ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบสามอย่างในการ

ตดิไฟ คอื ออกซเิจน (oxygen) แหลง่จดุติดไฟ (ignition source) 

และเชือ้เพลงิ (fuel) แต่การเกดิระเบดิของฝุน่จะมีองค์ประกอบ

เพิ่มขึ้นมาอีก 2 อย่างด้วยกัน คือ การผสมกันและการ 

กระจายตัวของฝุ่น (mixing) และการจำากัดพื้นที่ของฝุ่นท่ีเกิด 

การกระจายตัว (confinement) ซึ่งแสดงไว้ตามรูปที่ดัดแปลง

มาจากคำาอธิบายของ Kauffman  

 จากรูปเชื้อเพลิงตามองค์ประกอบของการเกิดระเบิด

ฝุน่ในทีน่ีก้ค็อื ตัวฝุ่นนัน่เอง โดยฝุน่ตา่งชนดิกนัจะสามารถจดุ

ติดไฟได้โดยใช้พลังงานขั้นต่ำาสุดแตกต่างกัน ในส่วนของการ

จุดติดไฟสามารถเกิดขึ้นได้จากแหล่งต่างๆ กัน เช่น เปลวไฟ 

 ารระเบดิของฝุน่เดมิคงจะเปน็เรือ่งทีรู่จ้กักนัเฉพาะในวงการอตุสาหกรรม และยงัคงจะเปน็เรือ่งไกลตวัสำาหรบั

พวกเราหากไม่เกิดเหตุการณ์ไฟลุกไหม้และระเบิดในงานปาร์ตี้ผงสี หรือ Color Play Asia ณ สวนน้ำา Formosa Fun 

Coast ในเมือง New Taipei ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีรายงานข่าวว่าสาเหตุของการระเบิด

น่าจะมาจากการระเบิดของฝุ่น โดยผงสีที่ใช้ในงานปาร์ตี้นั้นมีส่วนผสมเป็นผงแป้งข้าวโพดผสมกับสีผสมอาหารท่ีโดน 

พน่ออกมาจากเครือ่งพน่จนเกดิลกุตดิไฟและระเบดิขึน้ ทำาใหม้ผีูบ้าดเจบ็กวา่ 500 คน และผูเ้สยีชวีติ 1 คน ทำาไมอนภุาค

ของฝุ่นขนาดเล็กๆ ถึงมีอานุภาพมากพอที่จะทำาให้เกิดระเบิดขึ้นได้ ฝุ่นชนิดใดบ้างที่เราต้องระวังและจะมีวิธีป้องกันได้

หรือไม่ เหล่านี้คือข้อมูลพื้นฐานที่หากเราเข้าใจจะสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราได้

ก

“การระเบิดของฝุ่น” ภัยร้ายใกล้ตัวกว่าที่คิด

รูปแสดงองค์ประกอบทั้ง 5 ส่วนในการเกิดระเบิดฝุ่น
(Explosion Pentagon)
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ไฟฟา้สถติ ไฟฟา้ลดัวงจร การเสยีดส ีและความรอ้นท่ีมากเกิน 

เป็นต้น ส่วนของการกระจายตัวของฝุ่นท่ีผสมกับอากาศ 

(mixing) รวมทั้งความหนาแน่น หรือความเข้มข้นของอนุภาค

หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการเคมี

โอบเอื้อ อิ่มวิทยา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการเคมี

นารถ พรหมรังสรรค์
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ โครงการเคมี
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ฝุน่ทีส่ามารถทำาใหเ้กดิการระเบดิได ้(explosive concentrations) 

โดยทั่วไปพบที่ 10 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไปถึง 500 กรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึงแปรผันตามชนิดของวัสดุที่ทำาให้เกิด 

อนุภาคเลก็ๆ นัน้ สว่นองค์ประกอบสดุทา้ยพืน้ทีจ่ำากดัของฝุน่

ที่กระจายตัว (confinement of cloud dust) เป็นหนึ่งในองค์

ประกอบสำาคัญของการเกิดไฟลุกและระเบิดเพราะอนุภาค

ขนาดเล็กของฝุ่นทำาให้พื้นที่ผิวของฝุ่นเพิ่มมากขึ้น โอกาสใน

การสัมผัสออกซิเจนในอากาศจึงมีมากขึ้น ดังนั้นหากเทียบ

ความรนุแรงในการลกุไหมข้องไฟจะพบวา่ของแขง็ทีม่อีนภุาค

ใหญก่วา่ (มพีืน้ทีผ่วิของการสมัผสัออกซเิจนนอ้ยกวา่) จะเกดิ

ไฟลกุไดร้นุแรงนอ้ยกว่าผงฝุน่ซึง่มีขนาดอนภุาคเลก็กว่านัน่เอง

ฝุ่นชนิดใดบ้างที่เราต้องระวัง
 Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทำางาน ได้แบ่งประเภทของฝุ่นท่ี

เกิดการสันดาปได้ (combustible dust) ไว้ 6 ประเภท 

ด้วยกัน คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ฝุ่นที่ เกิดจาก

กระบวนการผลิตทางการเกษตร ฝุ่นคาร์บอน ฝุ่นสารเคมี 

ผงโลหะ และฝุ่นผงพลาสติก ในส่วนของประเทศไทย

แม้ยังไม่มีการรวบรวมสถิติการระเบิดของฝุ่นที่แน่ชัดแต่

มีรายงานข้อมูลความเสียหายจากอุบัติ เหตุระเบิดฝุ่น

จำานวน 4 ครั้ง ที่ได้รับการบันทึกไว้โดยสำานักเทคโนโลยี 

ความปลอดภยั กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

จากอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำาปะหลัง 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ ครีมเทียม และข้าวโพดอบแห้ง โดยมูลค่า

ความเสียหายรวมกว่า 34 ล้านบาท

สรุปแนวทางการป้องกันระเบิดฝุ่น
 แม้ระเบิดฝุ่นจะเป็นการระเบิดท่ีมีความรุนแรงแต่

หากเราสามารถตัดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งออกไป 

ความเสี่ยงของการระเบิดฝุ่นก็จะไม่เกิดขึ้น เราสามารถสรุป

แนวทางการป้องกันการระเบิดจากฝุ่นได้ดังนี้ การจำากัดฝุ่น 

การป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นในอากาศ การกำาจัดแหล่ง

จุดระเบิด และการเพ่ิมความชื้น ในกรณีจำาเป็นต้องใช้ผงฝุ่น

ในการจัดงานแสดงสินค้าหรืองานรื่นเริงอื่นใด ควรดำาเนิน

การโดยปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทกุครัง้ การเลอืกผงฝุน่ทีจ่ะใชต้อ้ง

พิจารณาจากค่าความเข้มข้นต่ำาสุดที่ระเบิดได้ (minimum ex-

plosible concentration หรือ MEC) กรณีผู้ประกอบการ หรือ

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมที่ปริมาณฝุ่นมาก และเป็นฝุ่น

ประเภทท่ีเกิดการเผาไหม้ได้ควรมีความรู้พ้ืนฐานถึงอันตราย

ของการเกิดระเบิดของฝุ่น และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้

สามารถหลีกเล่ียงอันตรายรุนแรงจากการเกิดระเบิดและไฟ

ลุกไหม้ 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานทดสอบ วิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่

ใหบ้รกิารกบัประชาชนทัว่ไป การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน

ทราบถึงความอันตรายและแนวทางเบื้องต้นในการป้องกัน

ความสูญเสียจากระเบิดฝุ่นก็เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกัน

ทีด่ ีดงันัน้หากมผีูส้นใจเพิม่เตมิสามารถหาขอ้มลูเกีย่วกบัการ

ป้องกันการเกิดระเบิดของฝุ่นในอุตสาหกรรมจากชุดเอกสาร

มาตรฐานของ National Fire Protection Association (NFPA) ที่

สำานกัหอสมดุและศนูยส์ารสนเทศวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

หรือสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ที่ 

http://www.dss.go.th เพือ่ตดิตามขอ้มลูขา่วสารทางวชิาการ

และข้อมูลประชาสัมพันธ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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