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ฉลาดเลื อกเสื้ อผ าป องกั นเปลวไฟ
มาตรฐานทางอุตสาหกรรมและชนิดของเสนใยมีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจเลือกเครือ่ งแตงกายปองกันเปลวไฟ

การปองกันลูกจางใหรอดพนจากอันตราย
ในสถานทีป่ ฏิบตั งิ านเปนความรับผิดชอบสูงสุด
ประการหนึง่ ของนายจาง สําหรับความเสีย่ งตอ
อันตรายรายแรง เชน ไฟอารค (Arc Flash) และ
ไฟแฟลช (Flash Fire) จะตองมีมาตรการความ
ปลอดภัยเปนกรณีพเิ ศษดวยการจัดหาอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล (PPE) เหมาะสมที่สุดกับ
สภาพแวดลอมการทํางาน
ตัวชวยในการเลือกอุปกรณปองกันสวน
บุคคลซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่มีความเสี่ยงจะเกิด
ไฟอารคหรือไฟวาบคือ ขอแนะนําและตาราง
เลือกอุปกรณที่ตรงกับระดับอันตรายที่มีอยูใน
สิง่ แวดลอมการทํางานของสมาคมปองกันอัคคีภยั
แหงชาติสหรัฐอเมริกา (NFPA) แตเนื่องจากมี
เสนใยตานทานเปลวไฟ [Flame-resistant (FR)
Fabric] และรูปแบบเสื้อผา/เครื่องแตงกายให
เลือกมากมาย ประกอบกับเงื่อนไขอันตรายทีม่ ี
อยูหรือเกิดขึ้นในพื้นที่ทํางาน มีความซับซอน
และผันแปรไดตลอดเวลา ทําใหการเลือกเสือ้ ผา
ปองกันไฟเปนเรื่องคอนขางยุงยาก อยางไรก็ดี

หากมี การเรี ยนรู และทําความเข าใจเกี่ ยวกั บ
มาตรฐานทางอุตสาหกรรมและชนิดของเสนใย
กันไฟทีเ่ หมาะสมกับอันตรายแตละลักษณะ จะ
ทําใหการตัดสินใจงายขึ้น
เสือ้ ผากันไฟ (FR Apparel) ถูกออกแบบ
มาเพือ่ การสวมใสตอ เนือ่ งในพืน้ ทีซ่ งึ่ มีความเปน

ไปไดที่จะสัมผัสความรอนและเปลวไฟ เสื้อผา
ใสทาํ งานทัว่ ไปจะลุกติดไฟและไหมตอ เนือ่ งเมือ่
สัมผัสความรอน เปลวไฟ สะเก็ดไฟอารค ฯลฯ
ตรงกันขาม เสือ้ ผาปองกันไฟสามารถตานทาน
การลุกติดไฟและยับยัง้ การไหมลุกลาม ทําใหผู
สวมใสรอดพนจากการสัมผัสความรอนในระยะ
ประชิดถูกเผาไดรับบาดเจ็บสาหัส
นอกจากนี้ เสื้อผากันไฟยังมีคุณสมบัติ
ดับไฟไดดว ยตัวเอง (Self-extinguish) โดยเกือบ
จะทันทีทเี่ อาแหลงจุดติดไฟออกไปจากผา ไฟไม
สามารถลุกไหมอกี ตอไป ซึง่ ระยะเวลาทีผ่ วิ หนัง
ของผูสวมใสจะสัมผัสความรอนหรือเปลวไฟมี
แนวโนมลดลงและโอกาสถูกเผาไหมจนบาดเจ็บ
รุนแรงเหลือนอยหรือไมมีเลย
ยิง่ ไปกวานัน้ เสือ้ ผาปองกันไฟยังมีความ
ตานทานการแยกของเนื้อผา ไมหลอมละลาย
เปนเนื้อเหลวหรือเปนหยดเมื่อสัมผัสเปลวไฟ
และสามารถคงรูปเปนชัน้ กัน้ ระหวางผิวหนังของ
ผูส วมใสกบั ความรอนไดในชวงเวลาทีเ่ พลิงไหม
มีอุณหภูมิเพิม่ ขึ้นถึงขีดสุด
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Arc Flash blast

ตามสถิติในสหรัฐอเมริกา กวา 80% ของการ
บาดเจ็บจากกระแสไฟฟาทีท่ าํ ใหเสือ้ ผาลุกติดไฟ
และการไหมติดตามมา สาเหตุหลักคือไฟอารค
ทั้งนี้ ในแตละปมีลูกจางกวา 2,000 รายถูกสง
ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยอาการถูกไหม
อยางรุนแรงเพราะเสือ้ ผาทีส่ วมใสลกุ ติดไฟจาก
ไฟอารคที่เกิดขึ้นชั่วเสี้ยววินาที
Flame Front

อันตรายจากความรอน
ไฟอารค (Arc Flash) เปนการปะทุหรือ
การระเบิดของเปลวไฟ สะเก็ดไฟ มีเสียงดังและ
เกิดพลังงานสูง เนื่องจากกระแสไฟฟาปริมาณ
มหาศาลวิ่งออกจากอุปกรณหรือสายปะทะกับ
อากาศที่มีประจุไอออน โดยทั่วไป ไฟอารคจะ
สิน้ สุดภายในเวลาไมเกิน 1 วินาที แตความรอน
ทีเ่ กิดขึน้ จะสูงถึง 35,000 ํ F (19,400 ํ C) และมี
เศษโลหะหลอมละลายพุง ออกมาดวยความเร็วสูง

ไฟแฟลช (Flash Fire) เปนไฟที่เกิดขึ้น
ฉับพลันและรุนแรงสาเหตุเกิดจากลุกติดไฟของ
ของแข็ง ของเหลว ไอแกสหรือฝุน ทีม่ คี วามไวไฟ
สูง มีความรอนสูงและเกิดการสงผานพลังงาน
ความรอน (Heat Flux) ในอัตรา 84,000 วัตต/
ตารางเมตร (W/m2) ภายในเวลาประมาณ 3
วินาทีหรือนอยกวา เชนเดียวกับการเกิดคลื่น
กระแทก (Shock Wave) และเปลวไฟขอบนอกสุด
(Flame Front) เคลือ่ นทีอ่ ยางรวดเร็ว โดยอาจจะ
ทําใหเกิดการระเบิดหรือการขยายตัวดวยความ
เร็วผิดปกติ (มีคนเคยสังเกตเห็นเปลวไฟขอบ
นอกสุดวิง่ ขนานไปบนผิวเชือ้ เพลิงทีเ่ ปนของเหลว
หรือวิ่งทะลุกลุมควันหรือแกสอยางรวดเร็ว)
ดวยวัตถุประสงคเพื่อปองกันความรอน
เสื้อผาปองกันเปลวไฟไมเพียงแตจะใชในพื้นที่
มีความเสี่ยงตอการเกิดไฟอารคและไฟแฟลช
เทานัน้ หากยังใชไดกบั งานเชือ่ มและงานอืน่ ทีม่ ี
สภาพแวดลอมมีแนวโนมจะเกิดการสปารก เกิด

สะเก็ดไฟ มีโลหะหลอมละลาย รวมถึงเปลวไฟ
ในระยะประชิด (Proximity Flame)

มาตรฐานทางอุตสาหกรรม
ตามขอบังคับ OSHA ซึง่ ถือเปนกฎหมาย
ความปลอดภัยของสหรัฐฯ ภายใตเงื่อนไขการ
จางงานตามปกติทวั่ ไป นายจางเปนผูร บั ผิดชอบ
ในการระบุความเสี่ยงและภาวะอันตรายตางๆ
ภายในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน พรอมกันนัน้ ตองเปนผู
จัดหาอุปกรณและเครือ่ งแตงกายสําหรับปองกัน
ที่เหมาะสมกับสภาพที่ไมปลอดภัยเทานั้นดวย
ในการประเมินความเสี่ยงอันตราย นายจางจะ
ตองระบุใหไดวา อันตรายทีม่ ีอยูค อื อะไร และจะ
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ใชวสั ดุ อุปกรณ หรือเครือ่ งแตงกายชนิดใดจึงจะ
ปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับเสื้อผา
ปองกันเปลวไฟ (FR Apparel) ถือเปนเครือ่ งมือ
สําคัญใชปอ งกันอันตรายเกิดจากการลุกติดไฟ
การเลือกใชเสือ้ ผาปองกันเปลวไฟ มีระบุ
ในกฎหมายความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
สหรัฐฯ โดยสํานักบริหารความปลอดภัยในการ
ทํางานแหงชาติ (OSHA) มาตรา CFR 1910.269
ซึง่ เปนขอบังคับเกีย่ วกับอุปกรณปอ งกันกระแส
ไฟฟาเพือ่ นําไปปฏิบตั ใิ นสถานทีท่ าํ งานเกีย่ วของ
กับไฟฟาทัง้ โรงไฟฟาพลังงานความรอน สถานี
จายกระแสไฟฟา เครือ่ งกําเนิดกระแสไฟฟา ฯลฯ
ซึง่ ยังตองมีการซอมบํารุงอยูเ ปนประจํา โดยระบุ
“นายตองแนใจวาลูกจางแตละคนผูซึ่งสัมผัสกับ
อันตรายจากเปลวไฟหรือการไฟอารคไมไดสวม
เสื้อผาซึ่งเมื่อสัมผัสเปลวไฟหรือไฟอารคแลวจะ
ทําใหลกู จางประสบกับการบาดเจ็บเพิม่ มากขึน้ ”
นอกจากจะทําตามขอบังคับ OSHA แลว
นายจางยังตองอางอิงมาตรฐาน NFPA 70E ซึ่ง
มีขอมูลรายละเอียดดานการปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยและการปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
ขณะปฏิบัติงานที่มีแนวโนมจะสัมผัสตัวนําและ
วงจรไฟฟา ทัง้ การติดตัง้ อุปกรณ การซอมบํารุง
การรื้อทําลาย ฯลฯ ตอนหนึ่งระบุไววา “ลูกจาง
จะตองสวมเสื้อผาที่มคี ุณสมบัติตานทานเปลวไฟ
เมือ่ เขาไปในพืน้ ทีใ่ ดก็ตามทีม่ คี วามเสีย่ งจะไดรบั
อันตรายจากไฟอารค” และไดเสนอแนะขัน้ ตอน
ปองกันชางไฟฟาหรือชางบํารุงไมใหไดรบั บาดเจ็บ
จากกระแสไฟฟา รวมถึงตาราง 130.7 (C)(9)
แบงระดับอันตราย/ความเสี่ยง [Hazard/Risk
Category (HRC) Classification] ตามลักษณะ
การทํางาน อุปกรณที่ใชปริมาณแรงดันไฟฟา
(โวลต) ลัดวงจร พลังงานปลอยออกมา รวมถึง

ระยะเวลาเกิดการอารค และตาราง 130.7 (C)
(16) กําหนดชนิดเสื้อผาและอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล [Protective Clothing and Personal
Protective Equipment (PPE)] สําหรับใชปกปอง
อันตราย/ความเสี่ยงในแตละระดับ HRC
หนวยวัดพลังงานเกิดจากไฟอารค ไดแก
“แคลอรี” (Calories) พลังงานเพียง 1-2 แคลอรี่
ตอตารางเซนติเมตรสามารถทําใหเกิดการไหม
ระดับที่สอง (Second-degree Burn) ที่ตัวชาง
ไฟฟาหรือชางซอมบํารุงไดแลว อุปกรณปอ งกัน
สวนบุคคลหรือเสือ้ ผาปองกันเปลวไฟอาจเลือก

ใหเกินระดับ HRC แตจะตองไมต่ํากวา HRC
ของแตละงานที่ระบุไว
ประเด็นสําคัญอีกประการหนึง่ ในมาตรฐาน
NFPA 70E ฉบับปรับปรุงลาสุด คือการกําหนด
ความรับผิดชอบของนายจางเจาของกิจการ (Host
Employer) และนายจางรับเหมาชวง (Contract
Employer) โดยนายจางเจาของกิจการรับผิดชอบ
ในการใหขอ มูลเกีย่ วกับอันตรายและความเสีย่ ง
ทีม่ ีอยูและอาจจะเกิดขึน้ ในสถานทีท่ ํางาน สวน
นายจางรับเหมาชวงรับผิดชอบในการฝกอบรม
ลูกจางของตัวเองในประเด็นความเสีย่ งหรืออันตราย
ที่นายจางเจาของกิจการระบุใหทราบ และตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนความปลอดภัยในการ
ทํางาน รวมถึงการจัดหาเสือ้ ผาปองกันเปลวไฟ
(Flame-resistant Apparel) แกลูกจางดวย
ทั้ งนี้ มาตรฐาน NFPA 70E มี ส ว นขยาย
เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของ นัน่ คือ มาตรฐาน NFPA 2112
Standard on Flame-Resistant Garments for
Protection of Industrial Personnel Against Flash
Fire กําหนดคุณสมบัติของผาและสวนประกอบ
ทีใ่ ชตดั เย็บชุดกันไฟซึง่ จะนําไปใชในการปองกัน
อันตรายจากไฟแฟลช โดยไดระบุรายละเอียดถึง
อัตราขัน้ ต่าํ ของการออกแบบ ประสิทธิภาพการ
ปองกัน คากําหนดในการใหการรับรอง และวิธี
ทดสอบความตานทานเปลวไฟสําหรับเสื้อผาที่
จะนําไปใชในพืน้ ที่เสีย่ งตอการลุกติดไฟรุนแรง
ซึง่ NFPA ไดใหหนวยงานภายนอก (Third Party)
เขามารับรองผลิตภัณฑดว ย เชน UL เปนตน และ
มาตรฐาน NFPA 2113 Standard on Selection,
Care, Use and Maintenance of Flame-Resistant
Garments for Protection of Industrial Personnel
Against Flash Fire ซึง่ เปนขอกําหนดการลือก
การดูแล การใชงาน และการบํารุงรักษาเสือ้ ผา
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Fire Test

ปองกันเปลวไฟสําหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
นําไปปฏิบัติใน ขั้นตอน การปองกันไฟแฟลช
มาตรฐาน NFPA 2112 บังคับใชกับผา
กันไฟทุกชนิดที่มีขายในสหรัฐฯ ซึ่งกําหนดคุณ
สมบัติขั้นต่ําของผลิตภัณฑดานความตานทาน
เปลวไฟ ตานทานความรอน และการหดตัวหลัง
สัมผัสความรอนโดยจะตองผานทดสอบความ
ตานทานเปลวไฟของผาแตละชัน้ เชนเดียวกับการ
ทดสอบประสิทธิภาพปองกันความรอน [Thermal
Protec tive Performance (TPP) Testing] ทั้งนี้
เสื้อผาตานทานเปลวไฟ (FR Clothing) หรือ
เรียกสัน้ ๆ “ผากันไฟ” ตองสามารถลดพืน้ ทีก่ าร
ไหมรา งกายมนุษยใหมีนอ ยกวา 50% จากการ
ทดสอบกับหุน (Mannequin) ตามวิธกี ารทีร่ ะบุ
ไวในมาตรฐานฉบับดังกลาว
สําหรับมาตรฐาน NFPA 2113 มีขอ แนะนํา
การเลือกผากันไฟทีม่ คี ุณสมบัตติ ามคากําหนด
การประเมินอันตรายในสถานทีท่ าํ งาน และบท
อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการใชงาน การดูแลรักษา
และการซอมบํารุง
อีกมาตรฐานหนึง่ ทีน่ าํ มาใชอา งอิงในการ
กําหนดคุณสมบัตขิ องผากันไฟ คือ ASTM F 1506
Specification for Flame-Resistant Textile
Materials for Wearing Apparel for Use by Electrical Workers Exposed to Momentary Electrical Arc and Related Thermal Hazards
เปนขอกําหนดคุณสมบัติผากันไฟและวัสดุใช
ตัดเย็บเปนเสื้อผาสําหรับผูปฏิบัติงานไฟฟาที่
สัมผัสอันตรายจากไฟอารคและที่เกี่ยวของกับ
ความรอน มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงคุณสมบัติ
ความตานทานเปลวไฟของวัสดุใชในการตัดเย็บ
นอกเหนือจากผากันไฟ เชน เสนดาย ซับใน
กระดุม ซิป ฯลฯ ที่เปนสวนประกอบของตัวเสื้อ
กางเกง และเสือ้ ติดกางเกง (ชุดหมี) โดยจะตอง
ไมทาํ ใหผสู วมใสไดรบั บาดเจ็บรุนแรงเมือ่ สัมผัส
กับไฟอารค (Arc Flash)

เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ลูกจางจะตอง
สวมใสเสื้อผาปองกันไฟที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน ASTM F 1506 โดยมีคา
ปองกันไฟอารค (Arc Rating) คาประสิทธิภาพ
การปองกันความรอนจากไฟอารค (ATPV; Arc
Thermal Performance Value) ที่เหมาะสมกับ
สภาพความเสีย่ ง แตหากไมสามารถคํานวณคา
ATPV เนือ่ งจากผามีการปริแตกใหนาํ คาพลังงาน
สูงสุดที่ทําใหเกิดการปริแตกของเนื้อผา (EBT;
Breakopen Threshold Energy) มาใชแทน โดย
พิจารณาหลักการพื้นฐานที่วา พลังงาน EBT
ระดับ 50% สามารถทําใหเกิดการไหมระดับ 2
(Second-degree Burn) ที่ผิวหนังได
เสื้อผาปองกันไฟที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนดมาตรฐาน ASTM F 1506 จะมีปาย
แสดงรหัสเฉพาะตัวของผลิตภัณฑพรอมขอความ

ระบุการผานการทดสอบ ชือ่ ผูผ ลิต ตัวเลขขนาด
เสือ้ ผา ขอแนะนําการดูแลรักษา ขอมูลคุณภาพ
เนือ้ ผาและอัตราตานทานไฟอารค (Arc Rating)
แสดงเปนคา ATPV หรือ EBT
ผากันไฟ...ดัง้ เดิมหรือปรุงแตง?
โดยพืน้ ฐานของโครงสรางเสนใยแลว ผา
กันไฟแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
 ผากันไฟมีคณ
ุ สมบัตติ า นทานเปลวไฟ
ในตัวเองตั้งแตแรก (Inherent FR)
 ผากันไฟมีคณ
ุ สมบัตติ า นทานเปลวไฟ

ดวยการดัดแปลงหรือปรุงแตง (Treated FR)
ผากันไฟประเภท Inherent FR ไดคุณ
สมบัตติ า นทานเปลวไฟมาจากเสนใยทีใ่ ชทอเปน
เนือ้ ผา โครงสรางของเสนใยแตดงั้ เดิม “ไมไวไฟ”
จึงใหการปองกันอยางถาวร ไมเสื่อมสลายหรือ
ถูกชะลางออกไป เมือ่ สัมผัสกับความรอนสูง เสน
ใยกันไฟในตัวเองจะขยายตัวหนาขึน้ เปนชัน้ กัน้
ระหวางเปลวไฟกับผิวหนังมนุษยโดยจะใหการ
ปองกันไปจนกวาเนือ้ ผาจะเย็นลงซึง่ ทําใหผสู วม
ใสมีเวลาที่หนีหรือถอยออกมาใหพนอันตราย
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สําหรับผ ากั นไฟประเภท Treated FR
เปนการปรุงแตงดวยสารเคมี (เคลือบผิวนอก
เสนใย) ทําใหผาธรรมดาทีล่ กุ ติดไฟไดงาย เชน
ผาฝาย (Cotton) กลายเปนใยผามีคุณสมบัติ
ตานทานความรอนและเปลวไฟ เนือ่ งจากไมใช
ผากันไฟโดยธรรมชาติแตไดมาจากกระบวนการ
ทางเคมี ดังนัน้ จึงมีโอกาสทีจ่ ะสูญเสียคุณสมบัติ
สําคัญนีจ้ ากการใชงาน การซักรีด รวมถึงสภาพ
แวดลอมการทํางาน สิ่งที่ผูสวมใสตองทราบไว
คือ ความตานทานเปลวไฟของผากันไฟประเภท
Treated FR มีลักษณะชั่วคราวไมใชถาวร หาก
ไมดูแลรักษาอยางดี ผากันไฟอาจกลับมาเปน
ผาฝายธรรมดาดังเดิมไดงายๆ
อยางไรก็ตาม ผากันไฟประเภท Treated
FR ยังไดรับความนิยมนํามาตัดเย็บเครื่องแบบ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ขอดีคือราคาไม
แพงมากนัก อีกทัง้ หากซักรีดอยางถูกวิธจี ะทําให
คุณสมบัตติ า นทานเปลวไฟยังคงอยูย าวนานขึน้
ที่สําคัญ เทคโนโลยีปจจุบันทําใหสามารถปรุง
แตงเสนใยสังเคราะหบางชนิดใหเปนเสนใยกัน
ไฟอยางถาวรได กลาวคือ ใชสารเคมีเคลือบผิว
ตัง้ แตกระบวนการผลิตเสนใย ผลิตภัณฑทไี่ ดจงึ
คลายกับ Inherent FR โดยมีความตานทานเปลว
ไฟในตัวเองอยางถาวร เมื่อนํามาตัดเย็บเปน
เสื้อผา แมจะสวมใสสมบุกสมบันหรือผานการ
ซักรีดยาวนานก็ไมทําใหสารเคมีเคลือบเสนใย
หลุดรอนออกไปได

เราไดกลาวไปแลวตัง้ แตตน ไมเชนนัน้ แลว การ
ปองกันจะไมไดผลและอาจเปนภัยกับผูสวมใส
ทางออมเมื่อเขาคิดวาเสื้อผาที่สวมใสสามารถ
ปองกันอันตรายที่มีอยูได แตในความเปนจริง
“คุณสมบัตไิ มถงึ มาตรฐาน” จึงคุม ครองไมได
ผลสุดทายก็ตองไดรบั บาดเจ็บจากเปลวไฟและ
ความรอนชนิดไมควรจะเกิดขึ้น!

ภาคผนวก
ขอบังคับ OSHA CFR 1910.269

บทสรุป
ไมวาเราเรียกวาอะไร “เสื้อผากันไฟ”
“เสื้ อผ าป อ งกั นเลวไฟ” “เสื้ อผ าต านทาน
เปลวไฟ” ลวนเปนสิง่ เดียวกัน ใชสวมใสปฏิบตั ิ
งานในพืน้ ทีม่ แี นวโนมจะไดรบั อันตรายจากการ
สัมผัสความรอนหรือเปลวไฟ แตประเด็นสําคัญ
คือ เสือ้ ผากันไฟจะนํามาสวมใสตอ งมีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมกับสภาพหรือลักษณะงานทีก่ าํ ลังทําอยู
พูดงายๆ ตองมีความสามารถในการปองกัน
อันตรายทีม่ อี ยูห รือทีอ่ าจเกิดขึน้ มาได โดยกอน
ตัดสินใจเลือกเสือ้ ผากันไฟ ตองทําการประเมิน
อันตรายของพื้นที่ทํางานแลวระบุออกมาใหได
“เปนอันตรายในระดับใด” จากนั้นใหเลือก
เสือ้ ผากันไฟทีส่ ามารถปองกันอันตรายระดับนัน้ ได
ทัง้ นี้ จะตองเปนไปตามมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของซึง่

สาระสําคัญเรือ่ งเสือ้ ผากันไฟในขอบังคับ
OSHA CFR 1910.269 อยูท วี่ รรค (l) Working
On or Near Exposed Energized Parts [การ
ทํางาน ณ หรือใกลกบั สวนทีม่ พี ลังงาน (ไฟฟา)
ปลอยออกมา] ขอ (11) Clothing ซึง่ ระบุไวดงั นี้
 นายจ างต องประเมิ นสถานที่ ทํางาน
เพือ่ พิจารณาวาลูกจางแตละคนจะไดรบั อันตราย
จากเปลวไฟหรือการอารคของไฟฟาหรือไม
 สําหรั บ ลู ก จ างแต ละคนที่ มี แ นวโน ม
จะไดรบั อันตรายจากเปลวไฟหรือการอารคของ
ไฟฟา นายจางตองจัดการใหปริมาณพลังงาน
ความรอนสูงสุดทีจ่ ะสัมผัสตัวลูกจางอยูใ นระดับ
เหมาะสมและปลอดภัย
 นายจางตองแนใจวาลูกจางแตละคนที่
จะสัมผัสกับอันตรายจากเปลวไฟหรือการอารค
ของไฟฟา ไมไดสวมเสือ้ ผาซึง่ เมือ่ สัมผัสเปลวไฟ
หรือการอารคของไฟฟาแลวหลอมละลายหรือ
ลุกติดไฟและไหมลามตอเนื่อง
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หมายเหตุ หามใชเสือ้ ผาทีท่ าํ จากผาชนิด
ตอไปนี้ ไมวาจะใชแบบเดี่ยวหรือผสม ยกเวน
นายจางสามารถแสดงใหเห็นไดวาผาผานการ
ปรุงแตงจนสามารถทนทานตอสภาพทีต่ อ งเผชิญ
ในการทํางาน ไดแก อซิเตท (Acetate) ไนลอน
(Nylon) โพลีเอสเตอร (Polyester) เรยอน (Rayon)
 นายจางตองแนใจวาลูกจางสวมเสือ
้ ผา
ชนิดตานทานเปลวไฟ เมื่อเขาไปปฏิบัติงานใน
สถานทีซ่ งึ่ จะไดรบั อันตรายจากเปลวไฟหรือการ
อารคของไฟฟา
 นายจางตองแนใจวาลูกจางแตละคน
ที่ จ ะสั มผั สอั นตรายจากการอาร คของไฟฟ า
สวมเสือ้ ผาที่มอี ัตราการตานทานไฟอารค (Arc
Rating) สูงกว าหรื อเท ากั บปริมาณพลั งงาน
ความรอนทีค่ าดวาตัวลูกจางจะไดรับ
ทัง้ นี้ ใหใชขอ มูลจาก Appendix F to Section
1910.269 เปนแนวทางในการประเมินอันตราย
และบริหารจัดการความปลอดภัย รวมไปถึงการ
เลือกใชเสือ้ ผากันไฟสําหรับลูกจางทีม่ คี วามเสีย่ ง
โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดงั ตอไปนี้
 การระบุคา
 พลังงานความรอนทีล่ กู จาง
อาจไดรบั ใหคาํ นวณพลังงานความรอนจากการ
อารคของไฟฟาที่ อาจจะเกิดขึ้ นไดจากการลัด
วงจรหรือความผิดปกติทางกระแสไฟฟา (Fault
Current) โดยมีตัวแปรสําคัญ ไดแก ปริมาณ
แรงดันไฟฟา (Voltage) ระยะเวลาที่เกิด Fault
Current ระยะหางจากจุดทีเ่ กิดถึงตัวลูกจาง และ
ระยะเวลาทีอ่ ปุ กรณตดั ไฟทํางาน (Clearing Time)
 ค าพลั งงานความร อนจากการอาร ค
ของไฟฟาทีค่ าํ นวณได ไมวา จะใชสตู รใด จะเปน
สัดสวนโดยตรงกับคายกกําลังสองของระยะหาง
ระหวางตัวลูกจางกับจุดเกิดไฟอารค ลูกจางทีอ่ ยู
ใกลจุดเกิดไฟอารคจะไดรับพลังงานความรอน
สูงกวาคนที่อยูไกลออกไป
 ระยะหางออกไปเพียงไมกี่เซนติเมตร
พลั งงานความร อนที่ ลู กจางได รับจะลดลงใน
ปริมาณมาก
 การประมาณระยะหางระหวางตัวลูกจาง
กับจุดเกิดไฟอารคจะเปนกุญแจสําคัญในการ
กําหนดมาตรการความปลอดภัยสําหรับลูกจาง
 ประสิทธิภาพการปองกันของเนื้ อผา
บางชนิดสูงขึน้ ตามน้าํ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ตราบเทาที่
เนือ้ ผายังไมลกุ ติดไฟแลวไหมลามตอเนือ่ ง ทัง้ นี้
ประสิทธิภาพการปองกันวัดที่เนื้อผาสามารถ
หนวงเวลาการลุกติดไฟแลวลามไหมตอ เนือ่ งได
นานเทาไหร ถานานแสดงวาปองกันไดดี แตเมือ่

ใดก็ตามทีเ่ นือ้ ผาลุกติดไฟแลวไหมลามตอเนือ่ ง
นัน่ หมายถึง ประสิทธิภาพการปองกันของผาจะ
เริ่มนอยลงและหมดไป)
 ที่น้ําหนักเดียวกัน เสื้อผาปองกันไฟ
ตัดเย็บจากผาหลายใชสามารถกัน้ ความรอนและ
ปองกันอันตรายไดดีกวาเสื้อผาตัดเย็บชั้นเดียว
 ผิวหนังที่ไมไดรับการปองกันใดๆ จะ
เกิดการไหมระดับที่ 2 (Secondary Burn) เมื่อ
ไดรับพลังงานความรอนระดับ 1.6 แคลอรี่/
ตารางเซนติเมตร (cal/cm2) หรือสูงกวา

นายจางตองไมใหลูกจางแตละคนมี
สวนของรางกายที่ ไมไดการปองกันใดๆ เกิน
10% ของทัง้ หมด
 เนื่องไมสามารถคาดเดาถึงการอารค
ของไฟฟาได นายจางควรจัดหาเครื่องปองกัน
ผิวหนังทีไ่ มไดอยูใ นรมผาซึง่ อาจสัมผัสพลังงาน
ความ รอนเกิน 0.8 แคลอรี/่ ตารางเซนติเมตร
(cal/cm2) เพือ่ ความเสีย่ งผิวหนังไหม
 เสือ
้ ผากันไฟเมือ่ ผานการสวมใสระยะ
หนึง่ น้าํ หนักจะลดลงและอาจทําใหขดี จํากัดการ
ติดไฟต่ําลง (ติดไฟไดงายขึ้น) โดยเฉพาะหาก
เนื้อผาเสื่อมสภาพหรือมีการฉีดขาด
 การเสริมชัน
้ ผาใตชนั้ นอกสุด (Beneath
Outer Layer) จะไมสงผลใดๆ ในการเพิ่มความ
ตานทานการลุกติดไฟของชัน้ นอกสุด (พลังงาน
ความรอนที่ใชในการลุกติดไฟยังเทาเดิม) ดัง
นั้ น ผ าชั้ นนอกสุ ดหากเป น ผ าชั้ นเดี ยว
ตองตรวจสอบใหแนใจวามีขีดความตานทาน
การจุดติดไฟตามทีม่ าตรฐานกําหนด
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เนื้อผาไวไฟหรือติดไฟงายไมควรนํา
มาตัดเย็บเปนผาชั้นนอกสุด หากตองสัมผัสกับ
ความรอนทีส่ งู กวาขีดจํากัดการตานทานการลุก
ติดไฟของเนือ้ ผานัน้
 เมื่ อผ ากั น ไฟชั้ น นอกสุ ดไม ส ามารถ
ตานทานการแยกออก (Breakopen) ของเนื้อ
ผาได ผาชั้นถัดมา (ขางใน) จะตองมีคุณสมบัติ
ตานทานเปลวไฟ (Flame Resistant)
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หมายเหตุ Breakopen หมายถึง การแยก
แตก ปริ หรือฉีกขาดของเนือ้ ผาทําใหไมสามารถ
กั้นพลังงานความรอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
อีกตอไป
 เสือ
้ ผาติดไฟงายอาจลุกติดไฟโดยการ
อารคของกระแสไฟฟาซึง่ เกิดขึน้ เมือ่ ตัวนําสัมผัส
กับตัวลูกจางหรือโดยการสัมผัสวัสดุใกลเคียงที่
ลุกติดไฟจากการอารคของกระแสไฟฟา

สาระสําคัญจากตาราง 130.7(C)
(16) ในมาตรฐาน NFPA 70E
ตาราง 130.7 (C)(16) ในมาตรฐาน
NFPA 70E กําหนดชนิ ดเสื้ อผ าและอุ ปกรณ
ปองกันสวนบุคคล [Protective Clothing and
Personal Protective Equipment (PPE)] สําหรับ
ใชปกปองอันตราย/ความเสี่ยงในแตละระดับ
หรือ HRC (Hazard/Risk Category) มีสาระ
สําคัญ สรุปไดดงั นี้
Hazard/Risk Category 0 (ความเสี่ยง
นอยหรือไมมีความเสี่ยง)

เสื้อผาปองกัน เสือ้ แขนยาวและกางเกง
ขายาวตัดเย็บจากผาที่ไมหลอมละลาย หรือผา
เสนใยธรรมชาติไมผา นการปรุงแตง (Untreated)
เชน ผาฝาย ขนสัตว เรยอง ผาไหม หรือเนื้อผา
เสนใยผสม มีน้ําหนักผาอยางนอย 4.5 ออนซ
ตอตารางหลา (oz/yd2)
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
 แว น ตานิ รภั ย หรื อที่ ครอบตานิ รภั ย
(ทางเลือก)
 ปลั๊กเสียบหู
 ถุงมือหนังสําหรับงานหนัก (จําเปน)
Hazard/Risk Category 1 [แรงดันไฟฟา
ทีล่ ดั วงจรนอยกวา 240 โวลต คาพลังงานทีเ่ กิด
ขึน้ ณ จุดเกิดเหตุ (คา kA) 25 แรงปอนด (lbf)
เวลาตัดไฟ 0.03 วินาที]
เสือ้ ผาปองกัน เสือ้ ผาปองกันไฟอารคมี
คาปองกันขัน้ ต่าํ (Minimum Arc-rating) 4 แคลอรี
ตอตารางเซนติเมตร (cal/cm2) ประกอบดวย
 เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว หรือ

ชุดหมี (Coverall)
 กระบังหนา (Face Shield) หรือกระบัง
หนาติดที่ครอบศีรษะ (Suit Hood)
 แจ็ คเกต เสื้ อคลุ มติ ดฮู ดคลุ มศี รษะ
(Parka) เสื้อคลุมแบบเสื้อกันฝน หรือผาคลุม
ติดหมวกแข็ง (Hard Hat Liner)
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
 หมวกแข็ง
 แว น ตานิ รภั ย หรื อที่ ครอบตานิ รภั ย
(ทางเลือก)
 ปลั๊กเสียบหู
 ถุงมือหนังสําหรับงานหนัก (จําเปน)
Hazard/Risk Category 2 [แรงดันไฟฟา
ทีล่ ดั วงจรมากกวา 240 โวลต คาพลังงานทีเ่ กิด
ขึน้ ณ จุดเกิดเหตุ (คา kA) 25 แรงปอนด (lbf)
เวลาตัดไฟ 0.03 วินาที]
เสือ้ ผาปองกัน เสือ้ ผาปองกันไฟอารคมี
คาปองกันขัน้ ต่าํ (Minimum Arc-rating) 8 แคลอรี่
ตอตารางเซนติเมตร (cal/cm2) ประกอบดวย
 เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว หรือ
ชุดหมี (Coverall)
 กระบังหนา (Face Shield) หรือกระบัง
หนาติดทีค่ ลุมศีรษะปองกันไฟวาบ (Flash Suit
Hood) และทีค่ ลุมศีรษะชนิดยาวคลุมลําคอและ
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บริเวณสวนบนของหนาอก (Balaclava)
 แจ็ คเกต เสื้ อคลุ มติ ดฮู ดคลุ มศี รษะ
(Parka) เสื้อคลุมแบบเสื้อกันฝน หรือผาคลุม
ติดหมวกแข็ง (Hard Hat Liner)
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
 หมวกแข็ง
 แว น ตานิ รภั ย หรื อที่ ครอบตานิ รภั ย
(ทางเลือก)
 ปลั๊กเสียบหู
 ถุงมือหนังสําหรับงานหนัก (จําเปน)
 รองเทาทํางานทําจากหนัง
Hazard/Risk Category 3 [แรงดันไฟฟา
ทีล่ ดั วงจรนอยกวา 600 โวลต คาพลังงาน (แรง
ปอนด) ที่เกิดขึ้น ณ จุดเกิดเหตุ 65 kA เวลา
ตัดไฟ 0.33-1.00 วินาที]
เสือ้ ผาปองกัน เสือ้ ผาปองกันไฟอารคมี
คาปองกันขัน้ ต่าํ (Minimum Arc-rating) 25 แคลอรี
ตอตารางเซนติเมตร (cal/cm2) ประกอบดวย
 เสื้อแขนยาว
 กางเกงขายาว
 ชุดหมี (Coverall)
 ชุดแจ็คเก็ตปองกันไฟวาบ (Flash Suit
Jacket)
 ชุดกางเกงปองกันไฟวาบ (Flash Suit
Pants)
 กระบั ง หน าติ ด ที่ คลุ มศี ร ษะป องกั น
ไฟวาบ (Flash Suit Hood)
 ถุงมือ (Gloves)
 แจ็ คเกต เสื้ อคลุ มติ ดฮู ดคลุ มศี รษะ
(Parka) เสื้อคลุมแบบเสื้อกันฝน หรือผาคลุม
ติดหมวกแข็ง (Hard Hat Liner)
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
 หมวกแข็ง
 แว น ตานิ รภั ย หรื อที่ ครอบตานิ รภั ย
(ทางเลือก)
 ปลั๊กเสียบหู
 ถุงมือหนังสําหรับงานหนัก (จําเปน)
 รองเทาทํางานทําจากหนัง
Hazard/Risk Category 4 [แรงดันไฟฟา
ที่ลัดวงจรมากกวา 1,000 โวลต คาพลังงาน
(แรงปอนด) ทีเ่ กิดขึน้ ณ จุดเกิดเหตุ 25 kA เวลา
ตัดไฟ 0.53 วินาที]
เสือ้ ผาปองกัน เสือ้ ผาปองกันไฟอารคมี
คาปองกันขัน้ ต่าํ (Minimum Arc-rating) 40 แคลอรี
ตอตารางเซนติเมตร (cal/cm2) ประกอบดวย
 เสื้อแขนยาว

Glofab Fire Retardant Workwear

กางเกงขายาว
 ชุดหมี (Coverall)
 ชุดแจ็คเก็ตปองกันไฟวาบ (Flash Suit
Jacket)
 ชุดกางเกงปองกันไฟวาบ (Flash Suit
Pants)
 กระบั ง หน าติ ด ที่ คลุ มศี ร ษะป องกั น
ไฟวาบ (Flash Suit Hood)
- ถุงมือ (Gloves)
 แจ็ คเกต เสื้ อคลุ มติ ดฮู ดคลุ มศี รษะ
(Parka) เสื้อคลุมแบบเสื้อกันฝน หรือผาคลุม
ติดหมวกแข็ง (Hard Hat Liner)
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
 หมวกแข็ง
 แว น ตานิ รภั ย หรื อที่ ครอบตานิ รภั ย
(ทางเลือก)


ปลั๊กเสียบหู
 ถุงมือหนังสําหรับงานหนัก (จําเปน)
 รองเทาทํางานทําจากหนัง
Reference
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