
แอมโมเนีย: กาซพิษท่ีควรหาแนวทางรับมือ 

แอมโมเนียจัดเปนกาซพิษชนิดหนึ่ง ไมมีสีแตมีกล่ินฉุนรุนแรง สูตรทางเคมีคือ NH3 จุดเดือด -33.35C จุด
หลอมเหลว -77.7 C น้ําหนกัมวลโมเลกุล 17.03 เปนกาซท่ีเบากวาอากาศเน่ืองจากความหนาแนนไอเทากับ 0.58 
เม่ือเทียบกับความหนาแนนไอของอากาศเทากับ 1 [1] เนื่องจากกาซชนิดนี้มีจุดเดือดท่ีตํ่ากระบวนการทาง
อุตสาหกรรมจึงนิยมนํากาซชนิดนี้มาใชเปนสารนําความเย็นในระบบทําความเยน็โดยเฉพาะโรงงานทําน้ําแข็ง
และอุตสาหกรรมหองเย็น ขอดีเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพและราคากับสารทําความเยน็ตัวอ่ืนๆ แสดงดังตาราง
ท่ี 1 พบวากาซแอมโมเนียใหประสิทธิภาพสูงกวา ราคาถูกกวา และไมทําลายช้ันโอโซนในบรรยากาศเม่ือเทียบ
กับสารทําความเย็นคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) ชนดิอ่ืนๆ ขอเสียก็คือกาซแอมโมเนียจดัเปนแกสมลพิษท่ีมี
บทบาทสําคัญในการเรงปรากฎการณยูโทรฟเคช่ัน (Eutrophication) ของระบบนิเวศน [2] โดยที่ปรากฎการณยู
โทรฟเคช่ันคือ ปรากฎการณท่ีทําใหพชืจําพวกสาหรายและวัชพืชเจริญเติบโตมากกวาปกติจากการท่ีแหลงน้ํา
ไดรับธาตุอาหารจําพวกไนเตรสและฟอสเฟตมากเกินไป พืชเหลานั้นจะปกคลุมผิวน้าํ ทําใหน้ําขาดออกซิเจนและ
ในท่ีสุดทําใหน้ําเนาเสียสรางความเสียหายใหกลับระบบนิเวศน [3] โดยประเทศท่ีมีการปลดปลอยกาซชนิดนี้มาก
ท่ีสุดในโลกคือประเทศยักษใหญอยางประเทศจีน รองลงมาคือ สหภาพยุโรป และ สหรัฐอเมริกาตามลําดับ โดยมี
ประมาณกาซท่ีปลดปลอยเรียงลําดับดังนี้ 15.2, 3.8 และ 3.7 เทระกรัม (1012) ตอป [4] 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติสารทําความเยน็ชนิดตางๆ [5] 

                 สารทําความเย็น 

คุณสมบัติ 

NH3 R-134a R-404A R-22 

Ozone Depletion Potential (ODP) 0 0 0 0.05 

Global Warming Potential (GWP) 0 1300 3300 1700 

Coefficient of performance (COP) 3.28 3.09 2.75 3.17 

Enthalphy different (kJ/kg) 1330 212.5 184.4 220.5

  

นอกจากกาซชนิดนี้จะสามารถทําลายระบบนิเวศนไดแลว ยังเปนจัดเปนกาซพิษท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพมนุษยหากสัมผัสกับกาซชนิดนี้ท่ีระดับความเขมขนสูงๆ เปนเวลานาน ซ่ึงระดับความเขมขนของ
แอมโมเนียท่ีเปนอันตรายตอมนุษยแสดงดังตารางท่ี 2 

 

 

 

 



  

ระดับความเขมขน ผลกระทบตอรางกาย ระยะเวลาท่ีสัมผัส 

ppm (v/v) mg/m3
 

25 17.5 คนสวนใหญเร่ิมไดกล่ิน ทนไดมากสุด   8 ช่ัวโมง 
100 70 ไมสงผลกระทบรายแรงตอรางกาย   ระคาย

เคืองเล็กนอย 

ไมอนุญาติใหสัมผัสเปนเวลานาน 

400 280 ระคายเคืองจมูกและลําคอ 30   นาที-1ช่ัวโมง 
700 490 ระคายเคืองดวงตา 30   นาที-1ช่ัวโมง 
1700 1900 เกิดอาการชัก   และระคายเคืองตา จมูกและ

คออยางรุนแรง 
อาจจะเสียชีวติ   ถาไดรับเกนิ 30 
นาที 

2000-5000 1400-3500 ระคายเคืองคอ   ปวดแสบท่ีลําคออยาง
รุนแรง 

อาจจะเสียชีวติ   ถาไดรับเกนิ 15 
นาที 

5000-10000 3500-7000 เกิดการชักกระตุกของกลามเน้ือและระบบ
หายใจ   ทําใหรางกายขาดออกซิเจนอยาง
รวดเร็ว 

อาจจะเสียชีวติ   ภายใน 2-3 นาที 

อุบัติภัยจากกาซชนิดนี ้ ขอมูลของหนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภยั ศูนยความเปนเลิศ
แหงชาติดานการจัดการส่ิงแวดลอม จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย [7] ไดแสดงขอมูลดังตารางท่ี 3 พบวาอุบัติภยัจาก
กาซแอมโมเนยีเกดิข้ึนทุกปในชวง พ.ศ. 2548-2552 สาเหตุหลักมาจากการร่ัวไหลของแกส สงผลใหมี
ผูไดรับบาดเจบ็และตองอพยพออกนอกพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก ดังนั้นบุคคลท่ีทํางานเกีย่วของกบักาซแอมโมเนีย
ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการทํางานและควรมีความรูเกีย่วกับกาซแอมโมเนียเปนอยางดีเพื่อชวยลด
การเกิดอุบัติภยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 3 อุบัติภัยจากกาซแอมโมเนียเกดิข้ึนในป พ.ศ. 2548-2552 [7] 

  วันท่ี เหตุการณ ความเสียหาย/การจัดการ 

1  30 ต.ค. 
2548 

กาซแอมโมเนยีร่ัวจากโรงงานน้ําแข็ง ต. โพนทอง 
อ. เมือง จ.กาฬสินธุ 

ผูไดรับบาดเจบ็ 10 คน มีอาการ
แนนหนาอก 

2  13 มิ.ย. 
2549  

แอมโมเนียร่ัวไหลขณะเปล่ียนวาลวโรงงาน
น้ําแข็งมิตรภาพขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน  

ตองอพยพนกัเรียนและครูไปใน
ท่ีอากาศถายเทสะดวก 

3 3 ก.ย. 
2549  

เกิดเหตุระเบิดถังปนน้ํายางสดท่ีโรงงานถาวร
อุตสาหกรรมยางจํากัด จ.สงขลา  

เสียชีวิตทันที 1 ศพ บาดเจ็บ
สาหัส 2 คนและบาดเจ็บเล็กนอย 
4คน  

4  3 ก.พ. 
2550  

กาซแอมโมเนยีร่ัวไหลจากถังเก็บขนาดใหญ
โรงงานน้ําแข็งประหยดัธุรกจิ อ.เมือง จ.ลําปาง  

ผูบาดเจ็บ 2 คน มีอาการไอ ตา
แดง แนนหนาอก และอาเจียน
อยางหนกั  

5  27 ก.พ. 
2550  

ขอตอทอสงกาซแอมโมเนียร่ัวบริษัท ธารารัตน 
บึงทองน้ําแข็งหลอด นิคมอุตสาหกรรมปนทอง จ.
ชลบุรี  

คนงานและประชาชนจํานวน
มากท่ีอาศัยในบริเวณใกลเคียง 
หมดสติ  

6 22 มี.ค. 
2550 

กาซแอมโมเนยีร่ัวไหลจากโรงงานผลิตน้ําแข็ง   จ.
หนองบัวลําภ ู 

ชาวบานมีอาการแสบตา หายใจ
ไมออก แนนหนาอก และอาเจียน 

7 6 พ.ค. 
2550  

กาซแอมโมเนยีร่ัวไหล เนื่องจากทอผุกรอน 
โรงงานอยูยงพัฒนา แขวงบางโคล  
เขตบางคอแหลม กทม.  

ประชาชนท่ีอาศัยบริเวณ
ใกลเคียง รวมกวา 1,000 คน  

8  12 พ.ค. 
2550 

กาซแอมโมเนยีร่ัวไหลบริเวณหัววาลวหองแชแข็ง
ของโรงงานลีฮะฮวด เขตคลองสาน กทม.  

ประชาชนประมาณ 300 - 400 
คน ตองอพยพหนี มีหมดสติ 2 
ราย  

9 22 ก.ค. 
2550 

สารแอมโมเนียกวา 200 ลิตรร่ัวลงสูลําน้ํา
สาธารณะ หจก.รอยเอ็ดคาปลา ต.เหนือเมือง อ.
เมือง  
จ.รอยเอ็ด  

น้ําเนาเสียทําใหปลาตาย สัตว
เล้ียงและชาวบานไมสามารถใช
น้ําได  

10 7 ต.ค. 
2550  

กาซแอมโมเนยีร่ัวไหลจากหองทําความเยน็
โรงงานชําแหละเนื้อไก โรงงานแกมเบียนฟูด 

จ.นครนายก  

พนักงานโรงงานเปนลมหมดสติ
จากการสูดดมกาซ 5 ราย 

11 12 ก.พ. กาชแอมโมเนยีร่ัวภายในโรงน้ําแข็ง หจก.สห ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต 



  

  

 

 

 

ขอควรทราบเมื่อตองทํางานรวมกับกาซแอมโมเนีย กาซแอมโมเนียจัดเปนสารเคมีท่ีสามารถลุกติดไฟไดเอง 
(Auto ignition) ท่ีอุณหภูมิ 650C โดยปกติกาซแอมโมเนียจะถูกอัดบรรจุในถังในรูปของเหลวภายใตความดัน 
150 ปอนด ท่ีอุณหภูมิ -33C โดยของเหลวแอมโมเนยีมีอัตราการขยายตัวกลายเปนไอในอัตราสวน 1:850 ซ่ึงเปน
ตัวเลขท่ีนาสนใจมากบงบอกถึงอันตรายท่ีเราอาจจะไดรับหากเกิดการร่ัวไหลของกาซแอมโมเนียในถัง นั่นคือ 1 
สวนของแอมโมเนียเหลวท่ีร่ัวออกสูบรรยากาศจะกลายเปนกาซแอมโมเนียได 850 สวน และนอกจากน้ีจดุสังเกตุ
ท่ีสําคัญของการร่ัวไหลของกาซแอมโมเนยีคือจะเกิดหมอกควันสีขาวข้ึน เนื่องจากกาซแอมโมเนียท่ีร่ัวจะทํา
ปฏิกิริยากับความช้ืนในอากาศกลายเปนกาซแอมโมเนียมไฮดรอกไซดซ่ึงมีลักษณะเปนควันสีขาว แสดงภาพภาพ
ควันสีขาวดังรูปท่ี 1 จากเหตกุารณกาซแอมโมเนียร่ัวจากโรงงานน้ําแข็งกําแพงไอซจังหวดัเชียงใหม เม่ือวนัท่ี 25 
มิถุนายน 2553 [5] 

 

รูปท่ี 1 เหตุการณกาซแอมโมเนียร่ัวจากโรงงานน้ําแข็งกาํแพงไอซจังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 
2553 ท่ีมาของภาพ: Modernine TV [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2551  เสริม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  
12 17 ม.ค. 

2552  
กาซแอมโมเนยีร่ัวไหลภายในโรงงานชําแหละไก
สด บริษัท แกมเปยนฟูดสสยาม จํากดั 

จ.ปทุมธานี  

คนงานกวา 500 คน ตองอพยพ 
อาการสาหัส 3 ราย 



 

การปฐมพยาบาลผูประสบเหตุ [9] 

สัมผัสกับแอมโมเนีย
โดย 

แนวทางปฏิบัติ 

การสูดดม หายใจ • พยายามออกจากสถานท่ีท่ีมีกาซแอมโมเนียร่ัว   เคล่ือนยายไปอยูท่ีอากาศบริสุทธ์ิ 

• ถารูสึกปวดแสบท่ีปากและคอจากการสูดดมแอมโมเนีย   ใหดื่มน้ําชาๆ แต
ปริมาณเยอะ 

• ถาปากและคอไมไดรับบาดเจ็บใหผูปวยดืม่ชาหวานหรือกาแฟรอน 

• ถาผูปวยหยุดการหายใจหรือการหายใจลมเหลวใหรีบผายปอดโดยทันที 

• หามปอนน้ําแกผูปวยท่ีหมดสติโดยเดด็ขาด   และรีบสงโรงพยาบาล 

ตา • หากแอมโมเนียสัมผัสโดนดวงตาใหรีบลางดวยน้ํายาลางตาบอริกเขมขน 2.5% 
หรือลางดวยน้าํสะอาดอยางนอย   30 นาที 

• ถาอาการไมดีข้ึนใหรีบไปพบแพทย 
ผิวหนัง 
  

• ลางดวยน้ําสะอาดอยางนอย 15 นาที 

• ถารูสึกแสบผิวหนังท่ีสัมผัสกับแอมโมเนียใหใชผาชุบน้ํายาลางตาบอริกเขมขน 
2.5% ทาบริเวณท่ีผิวหนังนัน้ๆ 

• ถาอาการไมดีข้ึนใหรีบไปพบแพทย 

  

อางอิง 
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