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การปองกนัลูกจางใหรอดพนจากอันตราย
ในสถานท่ีปฏิบติังานเปนความรับผดิชอบสงูสดุ
ประการหนึง่ของนายจาง สําหรับความเสีย่งตอ
อันตรายรายแรง เชน ไฟอารค (Arc Flash) และ
ไฟแฟลช (Flash Fire) จะตองมีมาตรการความ
ปลอดภัยเปนกรณพีเิศษดวยการจัดหาอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล (PPE) เหมาะสมท่ีสุดกับ
สภาพแวดลอมการทํางาน

ตัวชวยในการเลือกอุปกรณปองกันสวน
บุคคลซึ่งเหมาะสมกับพื้นท่ีมีความเสี่ยงจะเกิด
ไฟอารคหรือไฟวาบคือ ขอแนะนําและตาราง
เลือกอุปกรณท่ีตรงกับระดับอันตรายท่ีมีอยูใน
สิง่แวดลอมการทํางานของสมาคมปองกนัอัคคีภัย
แหงชาติสหรัฐอเมริกา (NFPA) แตเนื่องจากมี
เสนใยตานทานเปลวไฟ [Flame-resistant (FR)
Fabric] และรูปแบบเสื้อผา/เคร่ืองแตงกายให
เลือกมากมาย ประกอบกบัเงื่อนไขอันตรายท่ีมี
อยูหรือเกิดข้ึนในพื้นท่ีทํางาน มีความซับซอน
และผนัแปรไดตลอดเวลา ทําใหการเลือกเสือ้ผา
ปองกันไฟเปนเร่ืองคอนขางยุงยาก อยางไรก็ดี

หากมีการเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางอุตสาหกรรมและชนดิของเสนใย
กนัไฟท่ีเหมาะสมกบัอันตรายแตละลักษณะ จะ
ทําใหการตัดสินใจงายข้ึน

เสือ้ผากันไฟ (FR Apparel) ถกูออกแบบ
มาเพือ่การสวมใสตอเนือ่งในพืน้ท่ีซึง่มีความเปน

ไปไดท่ีจะสัมผัสความรอนและเปลวไฟ เสื้อผา
ใสทํางานท่ัวไปจะลุกติดไฟและไหมตอเนือ่งเม่ือ
สัมผัสความรอน เปลวไฟ สะเก็ดไฟอารค ฯลฯ
ตรงกนัขาม เสือ้ผาปองกนัไฟสามารถตานทาน
การลุกติดไฟและยบัยัง้การไหมลุกลาม ทําใหผู
สวมใสรอดพนจากการสมัผสัความรอนในระยะ
ประชิดถูกเผาไดรับบาดเจ็บสาหัส

นอกจากนี้ เสื้อผากันไฟยังมีคุณสมบัติ
ดับไฟไดดวยตัวเอง (Self-extinguish) โดยเกอืบ
จะทันทีท่ีเอาแหลงจดุติดไฟออกไปจากผา ไฟไม
สามารถลุกไหมอีกตอไป ซึง่ระยะเวลาท่ีผวิหนงั
ของผูสวมใสจะสัมผัสความรอนหรือเปลวไฟมี
แนวโนมลดลงและโอกาสถกูเผาไหมจนบาดเจบ็
รุนแรงเหลือนอยหรือไมมีเลย

ยิง่ไปกวานัน้ เสือ้ผาปองกนัไฟยงัมีความ
ตานทานการแยกของเนื้อผา ไมหลอมละลาย
เปนเนื้อเหลวหรือเปนหยดเม่ือสัมผัสเปลวไฟ
และสามารถคงรูปเปนชัน้กัน้ระหวางผวิหนงัของ
ผูสวมใสกบัความรอนไดในชวงเวลาท่ีเพลิงไหม
มีอุณหภูมิเพิม่ข้ึนถึงขีดสุด

มาตรฐานทางอตุสาหกรรมและชนิดของเสนใยมอีทิธพิลตอการตัดสนิใจเลอืกเครือ่งแตงกายปองกันเปลวไฟ
ฉลาดเลือกเส้ื อผาปองกันเปลวไฟฉลาดเลือกเส้ื อผาปองกันเปลวไฟ
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อันตรายจากความรอน
ไฟอารค (Arc Flash) เปนการปะทุหรือ

การระเบิดของเปลวไฟ สะเกด็ไฟ มีเสยีงดังและ
เกิดพลังงานสูง เนื่องจากกระแสไฟฟาปริมาณ
มหาศาลว่ิงออกจากอุปกรณหรือสายปะทะกับ
อากาศท่ีมีประจุไอออน โดยท่ัวไป ไฟอารคจะ
สิน้สดุภายในเวลาไมเกนิ 1 วินาที แตความรอน
ท่ีเกดิข้ึนจะสงูถงึ 35,000   ํF (19,400   ํC) และมี
เศษโลหะหลอมละลายพุงออกมาดวยความเร็วสงู

ตามสถิติในสหรัฐอเมริกา กวา 80% ของการ
บาดเจบ็จากกระแสไฟฟาท่ีทําใหเสือ้ผาลุกติดไฟ
และการไหมติดตามมา สาเหตุหลักคือไฟอารค
ท้ังนี้ ในแตละปมีลูกจางกวา 2,000 รายถูกสง
ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยอาการถูกไหม
อยางรุนแรงเพราะเสือ้ผาท่ีสวมใสลุกติดไฟจาก
ไฟอารคท่ีเกิดข้ึนชั่วเสี้ยววินาที

Arc Flash blast

สะเก็ดไฟ มีโลหะหลอมละลาย รวมถึงเปลวไฟ
ในระยะประชิด (Proximity Flame)

มาตรฐานทางอุตสาหกรรม
ตามขอบงัคับ OSHA ซึง่ถอืเปนกฎหมาย

ความปลอดภัยของสหรัฐฯ ภายใตเงื่อนไขการ
จางงานตามปกติท่ัวไป นายจางเปนผูรับผดิชอบ
ในการระบุความเสี่ยงและภาวะอันตรายตางๆ
ภายในพืน้ท่ีปฏิบติังาน พรอมกนันัน้ ตองเปนผู
จดัหาอุปกรณและเคร่ืองแตงกายสาํหรับปองกนั
ท่ีเหมาะสมกับสภาพท่ีไมปลอดภัยเทานั้นดวย
ในการประเมินความเสี่ยงอันตราย นายจางจะ
ตองระบใุหไดวาอันตรายท่ีมีอยูคืออะไร และจะ

ไฟแฟลช (Flash Fire) เปนไฟท่ีเกิดข้ึน
ฉับพลันและรุนแรงสาเหตุเกดิจากลุกติดไฟของ
ของแข็ง ของเหลว ไอแกสหรือฝุนท่ีมีความไวไฟ
สูง มีความรอนสูงและเกิดการสงผานพลังงาน
ความรอน (Heat Flux) ในอัตรา 84,000 วัตต/
ตารางเมตร (W/m2) ภายในเวลาประมาณ 3
วินาทีหรือนอยกวา เชนเดียวกับการเกิดคล่ืน
กระแทก (Shock Wave) และเปลวไฟขอบนอกสดุ
(Flame Front) เคล่ือนท่ีอยางรวดเร็ว โดยอาจจะ
ทําใหเกดิการระเบดิหรือการขยายตัวดวยความ
เร็วผิดปกติ (มีคนเคยสังเกตเห็นเปลวไฟขอบ
นอกสดุว่ิงขนานไปบนผวิเชือ้เพลิงท่ีเปนของเหลว
หรือว่ิงทะลุกลุมควันหรือแกสอยางรวดเร็ว)

ดวยวัตถุประสงคเพื่อปองกันความรอน
เสื้อผาปองกันเปลวไฟไมเพียงแตจะใชในพื้นท่ี
มีความเสี่ยงตอการเกิดไฟอารคและไฟแฟลช
เทานัน้ หากยงัใชไดกบังานเชือ่มและงานอ่ืนท่ีมี
สภาพแวดลอมมีแนวโนมจะเกดิการสปารก เกดิ

Flame Front
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ใชวัสดุ อุปกรณ หรือเคร่ืองแตงกายชนดิใดจงึจะ
ปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับเสื้อผา
ปองกนัเปลวไฟ (FR Apparel) ถอืเปนเคร่ืองมือ
สาํคัญใชปองกนัอันตรายเกดิจากการลุกติดไฟ

การเลือกใชเสือ้ผาปองกนัเปลวไฟ มีระบุ
ในกฎหมายความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
สหรัฐฯ โดยสาํนกับริหารความปลอดภัยในการ
ทํางานแหงชาติ (OSHA) มาตรา CFR 1910.269
ซึง่เปนขอบงัคับเกีย่วกบัอุปกรณปองกนักระแส
ไฟฟาเพือ่นาํไปปฏิบติัในสถานท่ีทํางานเกีย่วของ
กับไฟฟาท้ังโรงไฟฟาพลังงานความรอน สถานี
จายกระแสไฟฟา เคร่ืองกาํเนดิกระแสไฟฟา ฯลฯ
ซึง่ยงัตองมีการซอมบาํรุงอยูเปนประจาํ โดยระบุ
“นายตองแนใจวาลูกจางแตละคนผูซึ่งสัมผัสกับ
อันตรายจากเปลวไฟหรือการไฟอารคไมไดสวม
เส้ือผาซึ่งเม่ือสัมผัสเปลวไฟหรือไฟอารคแลวจะ
ทาํใหลกูจางประสบกบัการบาดเจบ็เพิม่มากขึน้”

นอกจากจะทําตามขอบังคับ OSHA แลว
นายจางยังตองอางอิงมาตรฐาน NFPA 70E ซึ่ง
มีขอมูลรายละเอียดดานการปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยและการปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน
ขณะปฏิบัติงานท่ีมีแนวโนมจะสัมผัสตัวนําและ
วงจรไฟฟา ท้ังการติดต้ังอุปกรณ การซอมบาํรุง
การร้ือทําลาย ฯลฯ ตอนหนึ่งระบุไววา “ลูกจาง
จะตองสวมเส้ือผาที่มีคุณสมบัติตานทานเปลวไฟ
เม่ือเขาไปในพืน้ทีใ่ดกต็ามทีมี่ความเส่ียงจะไดรับ
อันตรายจากไฟอารค” และไดเสนอแนะข้ันตอน
ปองกนัชางไฟฟาหรือชางบาํรุงไมใหไดรับบาดเจบ็
จากกระแสไฟฟา รวมถงึตาราง 130.7 (C)(9)
แบงระดับอันตราย/ความเสี่ยง [Hazard/Risk
Category (HRC) Classification] ตามลักษณะ
การทํางาน อุปกรณท่ีใชปริมาณแรงดันไฟฟา
(โวลต) ลัดวงจร พลังงานปลอยออกมา รวมถึง

ระยะเวลาเกดิการอารค และตาราง 130.7 (C)
(16) กําหนดชนิดเสื้อผาและอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล [Protective Clothing and Personal
Protective Equipment (PPE)] สาํหรับใชปกปอง
อันตราย/ความเสี่ยงในแตละระดับ HRC

หนวยวัดพลังงานเกดิจากไฟอารค ไดแก
“แคลอรี” (Calories) พลังงานเพยีง 1-2 แคลอร่ี
ตอตารางเซนติเมตรสามารถทําใหเกดิการไหม
ระดับท่ีสอง (Second-degree Burn) ท่ีตัวชาง
ไฟฟาหรือชางซอมบาํรุงไดแลว อุปกรณปองกนั
สวนบุคคลหรือเสือ้ผาปองกนัเปลวไฟอาจเลือก

ใหเกินระดับ HRC แตจะตองไมตํ่ากวา HRC
ของแตละงานท่ีระบุไว

ประเดน็สาํคญัอกีประการหนึง่ในมาตรฐาน
NFPA 70E ฉบับปรับปรุงลาสุด คือการกําหนด
ความรับผดิชอบของนายจางเจาของกจิการ (Host
Employer) และนายจางรับเหมาชวง (Contract
Employer) โดยนายจางเจาของกจิการรับผดิชอบ
ในการใหขอมูลเกีย่วกบัอันตรายและความเสีย่ง
ท่ีมีอยูและอาจจะเกิดข้ึนในสถานท่ีทํางาน สวน
นายจางรับเหมาชวงรับผดิชอบในการฝกอบรม
ลกูจางของตัวเองในประเด็นความเสีย่งหรอือันตราย
ท่ีนายจางเจาของกิจการระบุใหทราบ และตอง
ดําเนินการตามข้ันตอนความปลอดภัยในการ
ทํางาน รวมถงึการจัดหาเสือ้ผาปองกนัเปลวไฟ
(Flame-resistant Apparel) แกลูกจางดวย
ท้ั งนี้  มาตรฐาน NFPA 70E มีสวนขยาย
เนือ้หาท่ีเกีย่วของ นัน่คือ มาตรฐาน NFPA 2112
Standard on Flame-Resistant Garments for
Protection of Industrial Personnel Against Flash
Fire กาํหนดคุณสมบติัของผาและสวนประกอบ
ท่ีใชตัดเยบ็ชดุกนัไฟซึง่จะนาํไปใชในการปองกนั
อันตรายจากไฟแฟลช โดยไดระบรุายละเอียดถงึ
อัตราข้ันตํ่าของการออกแบบ ประสทิธภิาพการ
ปองกนั คากาํหนดในการใหการรับรอง และวิธี
ทดสอบความตานทานเปลวไฟสาํหรับเสื้อผาท่ี
จะนําไปใชในพืน้ท่ีเสีย่งตอการลุกติดไฟรุนแรง
ซึง่ NFPA ไดใหหนวยงานภายนอก (Third Party)
เขามารับรองผลิตภัณฑดวย 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 ซึง่เปนขอกาํหนดการลือก
การดูแล การใชงาน และการบาํรุงรักษาเสือ้ผา
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ปองกันเปลวไฟสาํหรบับุคลากรภาคอุตสาหกรรม
นําไปปฏิบัติใน ข้ันตอน การปองกันไฟแฟลช

มาตรฐาน NFPA 2112 บังคับใชกับผา
กันไฟทุกชนิดท่ีมีขายในสหรัฐฯ ซึ่งกําหนดคุณ
สมบัติข้ันตํ่าของผลิตภัณฑดานความตานทาน
เปลวไฟ ตานทานความรอน และการหดตัวหลัง
สัมผัสความรอนโดยจะตองผานทดสอบความ
ตานทานเปลวไฟของผาแตละชัน้เชนเดียวกับการ
ทดสอบประสทิธภิาพปองกนัความรอน [Thermal
Protec tive Performance (TPP) Testing] ท้ังนี้
เสื้อผาตานทานเปลวไฟ (FR Clothing) หรือ
เรียกสัน้ๆ “ผากันไฟ” ตองสามารถลดพืน้ท่ีการ
ไหมรางกายมนษุยใหมีนอยกวา 50% จากการ
ทดสอบกบัหุน (Mannequin) ตามวิธกีารท่ีระบุ
ไวในมาตรฐานฉบับดังกลาว

สําหรับมาตรฐาน NFPA 2113 มีขอแนะนาํ
การเลือกผากันไฟท่ีมีคุณสมบติัตามคากําหนด
การประเมินอันตรายในสถานท่ีทํางาน และบท
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชงาน การดูแลรักษา
และการซอมบาํรุง

อีกมาตรฐานหนึง่ท่ีนาํมาใชอางอิงในการ
กาํหนดคุณสมบติัของผากนัไฟ คือ ASTM F 1506
Specification for Flame-Resistant Textile
Materials for Wearing Apparel for Use by Elec-
trical Workers Exposed to Momentary Elec-
trical Arc and Related Thermal Hazards
เปนขอกําหนดคุณสมบัติผากันไฟและวัสดุใช
ตัดเย็บเปนเสื้อผาสําหรับผูปฏิบัติงานไฟฟาท่ี
สัมผัสอันตรายจากไฟอารคและท่ีเกี่ยวของกับ
ความรอน มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงคุณสมบัติ
ความตานทานเปลวไฟของวัสดุใชในการตัดเยบ็
นอกเหนือจากผากันไฟ เชน เสนดาย ซับใน
กระดุม ซิป ฯลฯ ท่ีเปนสวนประกอบของตัวเสื้อ
กางเกง และเสือ้ติดกางเกง (ชดุหมี) โดยจะตอง
ไมทําใหผูสวมใสไดรับบาดเจบ็รุนแรงเม่ือสมัผสั
กับไฟอารค (Arc Flash)

เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ลูกจางจะตอง
สวมใสเสื้อผาปองกันไฟท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
ขอกาํหนดของมาตรฐาน ASTM F 1506 โดยมีคา
ปองกันไฟอารค (Arc Rating) คาประสิทธภิาพ
การปองกันความรอนจากไฟอารค (ATPV; Arc
Thermal Performance Value) ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพความเสีย่ง แตหากไมสามารถคํานวณคา
ATPV เนือ่งจากผามีการปริแตกใหนาํคาพลังงาน
สูงสุดท่ีทําใหเกิดการปริแตกของเนื้อผา (EBT;
Breakopen Threshold Energy) มาใชแทน โดย
พิจารณาหลักการพื้นฐานท่ีวา พลังงาน EBT
ระดับ 50% สามารถทําใหเกดิการไหมระดับ 2
(Second-degree Burn) ท่ีผิวหนังได

เสื้อผาปองกันไฟท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนดมาตรฐาน ASTM F 1506 จะมีปาย
แสดงรหัสเฉพาะตัวของผลิตภัณฑพรอมขอความ

ดวยการดัดแปลงหรือปรุงแตง (Treated FR)
ผากันไฟประเภท Inherent FR ไดคุณ

สมบติัตานทานเปลวไฟมาจากเสนใยท่ีใชทอเปน
เนือ้ผา โครงสรางของเสนใยแตด้ังเดิม “ไมไวไฟ”
จึงใหการปองกันอยางถาวร ไมเสื่อมสลายหรือ
ถกูชะลางออกไป เม่ือสมัผสักบัความรอนสงู เสน
ใยกันไฟในตัวเองจะขยายตัวหนาข้ึนเปนชัน้กัน้
ระหวางเปลวไฟกับผิวหนังมนุษยโดยจะใหการ
ปองกนัไปจนกวาเนือ้ผาจะเยน็ลงซึง่ทําใหผูสวม
ใสมีเวลาท่ีหนีหรือถอยออกมาใหพนอันตราย

ระบกุารผานการทดสอบ ชือ่ผูผลิต ตัวเลขขนาด
เสือ้ผา ขอแนะนาํการดูแลรักษา ขอมูลคุณภาพ
เนือ้ผาและอัตราตานทานไฟอารค (Arc Rating)
แสดงเปนคา ATPV หรือ EBT

ผากันไฟ...ดัง้เดมิหรอืปรงุแตง?
โดยพืน้ฐานของโครงสรางเสนใยแลว ผา

กันไฟแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
 ผากนัไฟมีคุณสมบติัตานทานเปลวไฟ

ในตัวเองต้ังแตแรก (Inherent FR)
 ผากนัไฟมีคุณสมบติัตานทานเปลวไฟ

Fire Test
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สําหรับผากันไฟประเภท Treated FR
เปนการปรุงแตงดวยสารเคมี (เคลือบผิวนอก
เสนใย) ทําใหผาธรรมดาท่ีลุกติดไฟไดงาย เชน
ผาฝาย (Cotton) กลายเปนใยผามีคุณสมบัติ
ตานทานความรอนและเปลวไฟ เนือ่งจากไมใช
ผากนัไฟโดยธรรมชาติแตไดมาจากกระบวนการ
ทางเคมี ดังนัน้จงึมีโอกาสท่ีจะสญูเสยีคุณสมบติั
สาํคัญนีจ้ากการใชงาน การซกัรีด รวมถงึสภาพ
แวดลอมการทํางาน สิ่งท่ีผูสวมใสตองทราบไว
คือ ความตานทานเปลวไฟของผากนัไฟประเภท
Treated FR มีลักษณะชั่วคราวไมใชถาวร หาก
ไมดูแลรักษาอยางดี ผากันไฟอาจกลับมาเปน
ผาฝายธรรมดาดังเดิมไดงายๆ

อยางไรกต็าม ผากนัไฟประเภท Treated
FR ยังไดรับความนิยมนํามาตัดเย็บเคร่ืองแบบ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ขอดีคือราคาไม
แพงมากนกั อีกท้ังหากซกัรีดอยางถกูวิธจีะทําให
คุณสมบติัตานทานเปลวไฟยงัคงอยูยาวนานข้ึน
ท่ีสําคัญ เทคโนโลยีปจจุบันทําใหสามารถปรุง
แตงเสนใยสังเคราะหบางชนิดใหเปนเสนใยกนั
ไฟอยางถาวรได กลาวคือ ใชสารเคมีเคลือบผิว
ต้ังแตกระบวนการผลิตเสนใย ผลิตภัณฑท่ีไดจงึ
คลายกบั Inherent FR โดยมีความตานทานเปลว
ไฟในตัวเองอยางถาวร เม่ือนํามาตัดเย็บเปน
เสื้อผา แมจะสวมใสสมบุกสมบันหรือผานการ
ซักรีดยาวนานก็ไมทําใหสารเคมีเคลือบเสนใย
หลุดรอนออกไปได

บทสรปุ
ไมวาเราเรียกวาอะไร “เสื้อผากันไฟ”

“เสื้อผาปองกันเลวไฟ” “เสื้อผาตานทาน
เปลวไฟ” ลวนเปนสิง่เดียวกนั ใชสวมใสปฏิบติั
งานในพืน้ท่ีมีแนวโนมจะไดรับอันตรายจากการ
สมัผสัความรอนหรือเปลวไฟ แตประเด็นสาํคัญ
คือ เสือ้ผากนัไฟจะนาํมาสวมใสตองมีคุณสมบติั
เหมาะสมกบัสภาพหรือลักษณะงานท่ีกาํลังทําอยู
พูดงายๆ ตองมีความสามารถในการปองกัน
อันตรายท่ีมีอยูหรือท่ีอาจเกดิข้ึนมาได โดยกอน
ตัดสนิใจเลือกเสือ้ผากันไฟ ตองทําการประเมิน
อันตรายของพื้นท่ีทํางานแลวระบุออกมาใหได
“เปนอันตรายในระดับใด” จากนั้นใหเลือก
เสือ้ผากันไฟทีส่ามารถปองกันอันตรายระดับน้ันได
ท้ังนี ้จะตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีเกีย่วของซึง่

เราไดกลาวไปแลวต้ังแตตน ไมเชนนัน้แลว การ
ปองกันจะไมไดผลและอาจเปนภัยกับผูสวมใส
ทางออมเม่ือเขาคิดวาเสื้อผาท่ีสวมใสสามารถ
ปองกันอันตรายท่ีมีอยูได แตในความเปนจริง
“คณุสมบัตไิมถงึมาตรฐาน” จงึคุมครองไมได
ผลสดุทายกต็องไดรับบาดเจ็บจากเปลวไฟและ
ความรอนชนิดไมควรจะเกิดข้ึน!

ภาคผนวก
ขอบังคับ OSHA CFR 1910.269
สาระสาํคัญเร่ืองเสือ้ผากนัไฟในขอบงัคับ

OSHA CFR 1910.269 อยูท่ีวรรค (l) Working
On or Near Exposed Energized Parts [การ
ทํางาน ณ หรือใกลกบัสวนท่ีมีพลังงาน (ไฟฟา)
ปลอยออกมา] ขอ (11) Clothing ซึง่ระบไุวดังนี้

 นายจางตองประเมินสถานท่ีทํางาน
เพือ่พจิารณาวาลูกจางแตละคนจะไดรับอันตราย
จากเปลวไฟหรือการอารคของไฟฟาหรือไม

 สําหรับลูกจางแตละคนท่ีมีแนวโนม
จะไดรับอันตรายจากเปลวไฟหรือการอารคของ
ไฟฟา นายจางตองจัดการใหปริมาณพลังงาน
ความรอนสงูสดุท่ีจะสมัผสัตัวลูกจางอยูในระดับ
เหมาะสมและปลอดภัย

 นายจางตองแนใจวาลูกจางแตละคนท่ี
จะสมัผสักบัอันตรายจากเปลวไฟหรือการอารค
ของไฟฟา ไมไดสวมเสือ้ผาซึง่เม่ือสมัผสัเปลวไฟ
หรือการอารคของไฟฟาแลวหลอมละลายหรือ
ลุกติดไฟและไหมลามตอเนื่อง
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หมายเหต ุหามใชเสือ้ผาท่ีทําจากผาชนดิ
ตอไปนี้ ไมวาจะใชแบบเด่ียวหรือผสม ยกเวน
นายจางสามารถแสดงใหเห็นไดวาผาผานการ
ปรุงแตงจนสามารถทนทานตอสภาพท่ีตองเผชญิ
ในการทํางาน ไดแก อซิเตท (Acetate) ไนลอน
(Nylon) โพลเีอสเตอร (Polyester) เรยอน (Rayon)

 นายจางตองแนใจวาลูกจางสวมเสือ้ผา
ชนิดตานทานเปลวไฟ เม่ือเขาไปปฏิบัติงานใน
สถานท่ีซึง่จะไดรับอันตรายจากเปลวไฟหรือการ
อารคของไฟฟา

 นายจางตองแนใจวาลูกจางแตละคน
ท่ีจะสัมผัสอันตรายจากการอารคของไฟฟา
สวมเสือ้ผาท่ีมีอัตราการตานทานไฟอารค (Arc
Rating) สูงกวาหรือเทากับปริมาณพลังงาน
ความรอนท่ีคาดวาตัวลูกจางจะไดรับ

ท้ังนี ้ใหใชขอมูลจาก Appendix F to Section
1910.269 เปนแนวทางในการประเมินอันตราย
และบริหารจดัการความปลอดภัย รวมไปถงึการ
เลือกใชเสือ้ผากนัไฟสาํหรับลูกจางท่ีมีความเสีย่ง
โดยมีสาระสาํคัญสรุปไดดังตอไปนี้

 การระบคุาพลังงานความรอนท่ีลูกจาง
อาจไดรับ ใหคํานวณพลังงานความรอนจากการ
อารคของไฟฟาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจากการลัด
วงจรหรือความผดิปกติทางกระแสไฟฟา (Fault
Current) โดยมีตัวแปรสําคัญ ไดแก ปริมาณ
แรงดันไฟฟา (Voltage) ระยะเวลาท่ีเกิด Fault
Current ระยะหางจากจดุท่ีเกดิถงึตัวลูกจาง และ
ระยะเวลาท่ีอุปกรณตัดไฟทํางาน (Clearing Time)

 คาพลังงานความรอนจากการอารค
ของไฟฟาท่ีคํานวณได ไมวาจะใชสตูรใด จะเปน
สดัสวนโดยตรงกบัคายกกาํลังสองของระยะหาง
ระหวางตัวลูกจางกบัจดุเกดิไฟอารค ลูกจางท่ีอยู
ใกลจุดเกิดไฟอารคจะไดรับพลังงานความรอน
สูงกวาคนท่ีอยูไกลออกไป

 ระยะหางออกไปเพียงไมกี่เซนติเมตร
พลังงานความรอนท่ีลูกจางไดรับจะลดลงใน
ปริมาณมาก

 การประมาณระยะหางระหวางตัวลูกจาง
กับจุดเกิดไฟอารคจะเปนกุญแจสําคัญในการ
กาํหนดมาตรการความปลอดภัยสาํหรับลูกจาง

 ประสิทธิภาพการปองกันของเนื้อผา
บางชนดิสงูข้ึนตามน้าํหนกัท่ีเพิม่ข้ึนตราบเทาท่ี
เนือ้ผายงัไมลุกติดไฟแลวไหมลามตอเนือ่ง ท้ังนี้
ประสิทธิภาพการปองกันวัดท่ีเนื้อผาสามารถ
หนวงเวลาการลุกติดไฟแลวลามไหมตอเนือ่งได
นานเทาไหร ถานานแสดงวาปองกนัไดดี แตเม่ือ

ใดกต็ามท่ีเนือ้ผาลุกติดไฟแลวไหมลามตอเนือ่ง
นัน่หมายถงึ ประสทิธภิาพการปองกนัของผาจะ
เร่ิมนอยลงและหมดไป)

 ท่ีน้ําหนักเดียวกัน เสื้อผาปองกันไฟ
ตัดเยบ็จากผาหลายใชสามารถกัน้ความรอนและ
ปองกันอันตรายไดดีกวาเสื้อผาตัดเยบ็ชั้นเดียว

 ผิวหนังท่ีไมไดรับการปองกันใดๆ จะ
เกิดการไหมระดับท่ี 2 (Secondary Burn) เม่ือ
ไดรับพลังงานความรอนระดับ 1.6 แคลอร่ี/
ตารางเซนติเมตร (cal/cm2) หรือสูงกวา

 เนื้อผาไวไฟหรือติดไฟงายไมควรนํา
มาตัดเย็บเปนผาชั้นนอกสุด หากตองสัมผัสกบั
ความรอนท่ีสงูกวาขีดจาํกดัการตานทานการลุก
ติดไฟของเนือ้ผานัน้

 เม่ือผากันไฟชั้นนอกสุดไมสามารถ
ตานทานการแยกออก (Breakopen) ของเนื้อ
ผาได ผาชั้นถัดมา (ขางใน) จะตองมีคุณสมบัติ
ตานทานเปลวไฟ (Flame Resistant)

 นายจางตองไมใหลูกจางแตละคนมี
สวนของรางกายท่ีไมไดการปองกันใดๆ เกิน
10% ของท้ังหมด

 เนื่องไมสามารถคาดเดาถึงการอารค
ของไฟฟาได นายจางควรจัดหาเคร่ืองปองกัน
ผวิหนงัท่ีไมไดอยูในรมผาซึง่อาจสมัผสัพลังงาน
ความ รอนเกิน 0.8 แคลอร่ี/ตารางเซนติเมตร
(cal/cm2) เพือ่ความเสีย่งผิวหนงัไหม

 เสือ้ผากันไฟเม่ือผานการสวมใสระยะ
หนึง่น้าํหนกัจะลดลงและอาจทําใหขีดจาํกดัการ
ติดไฟตํ่าลง (ติดไฟไดงายข้ึน) โดยเฉพาะหาก
เนื้อผาเสื่อมสภาพหรือมีการฉีดขาด

 การเสริมชัน้ผาใตชัน้นอกสดุ (Beneath
Outer Layer) จะไมสงผลใดๆ ในการเพิ่มความ
ตานทานการลุกติดไฟของชัน้นอกสดุ (พลังงาน
ความรอนท่ีใชในการลุกติดไฟยังเทาเดิม) ดัง
นั้ น ผ าชั้ นนอกสุ ดหากเป น ผ าชั้ นเดี ยว
ตองตรวจสอบใหแนใจวามีขีดความตานทาน
การจดุติดไฟตามท่ีมาตรฐานกาํหนด

Arc 3,000 Volts
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หมายเหตุ Breakopen หมายถงึ การแยก
แตก ปริ หรือฉีกขาดของเนือ้ผาทําใหไมสามารถ
กั้นพลังงานความรอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
อีกตอไป

 เสือ้ผาติดไฟงายอาจลุกติดไฟโดยการ
อารคของกระแสไฟฟาซึง่เกดิข้ึนเม่ือตัวนาํสมัผสั
กับตัวลูกจางหรือโดยการสัมผสัวัสดุใกลเคียงท่ี
ลุกติดไฟจากการอารคของกระแสไฟฟา

สาระสําคัญจากตาราง 130.7(C)
(16) ในมาตรฐาน NFPA 70E

ตาราง 130.7 (C)(16) ในมาตรฐาน
NFPA 70E กําหนดชนิดเสื้อผาและอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล [Protective Clothing and
Personal Protective Equipment (PPE)] สาํหรับ
ใชปกปองอันตราย/ความเสี่ยงในแตละระดับ
หรือ HRC (Hazard/Risk Category) มีสาระ
สําคัญ สรุปไดดังนี้

Hazard/Risk Category 0 (ความเสี่ยง
นอยหรือไมมีความเสี่ยง)

เสื้อผาปองกัน เสือ้แขนยาวและกางเกง
ขายาวตัดเย็บจากผาท่ีไมหลอมละลาย หรือผา
เสนใยธรรมชาติไมผานการปรุงแตง (Untreated)
เชน ผาฝาย ขนสัตว เรยอง ผาไหม หรือเนื้อผา
เสนใยผสม มีน้ําหนักผาอยางนอย 4.5 ออนซ
ตอตารางหลา (oz/yd2)

อปุกรณปองกันสวนบุคคล
 แวนตานิรภัยหรือท่ีครอบตานิรภัย

(ทางเลือก)
 ปล๊ักเสียบหู
 ถุงมือหนังสําหรับงานหนัก (จําเปน)
Hazard/Risk Category 1 [แรงดันไฟฟา

ท่ีลัดวงจรนอยกวา 240 โวลต คาพลังงานท่ีเกดิ
ข้ึน ณ จดุเกดิเหตุ (คา kA) 25 แรงปอนด (lbf)
เวลาตัดไฟ 0.03 วินาที]

เสือ้ผาปองกัน เสือ้ผาปองกันไฟอารคมี
คาปองกนัข้ันตํ่า (Minimum Arc-rating) 4 แคลอรี
ตอตารางเซนติเมตร (cal/cm2) ประกอบดวย

 เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว หรือ

ชุดหมี (Coverall)
 กระบงัหนา (Face Shield) หรือกระบงั

หนาติดท่ีครอบศีรษะ (Suit Hood)
 แจ็คเกต เสื้อคลุมติดฮูดคลุมศีรษะ

(Parka) เสื้อคลุมแบบเสื้อกันฝน หรือผาคลุม
ติดหมวกแข็ง (Hard Hat Liner)

อปุกรณปองกันสวนบุคคล
 หมวกแข็ง
 แวนตานิรภัยหรือท่ีครอบตานิรภัย

(ทางเลือก)
 ปล๊ักเสียบหู
 ถุงมือหนังสําหรับงานหนัก (จําเปน)
Hazard/Risk Category 2 [แรงดันไฟฟา

ท่ีลัดวงจรมากกวา 240 โวลต คาพลังงานท่ีเกดิ
ข้ึน ณ จดุเกดิเหตุ (คา kA) 25 แรงปอนด (lbf)
เวลาตัดไฟ 0.03 วินาที]

เสือ้ผาปองกัน เสือ้ผาปองกันไฟอารคมี
คาปองกนัข้ันตํ่า (Minimum Arc-rating) 8 แคลอร่ี
ตอตารางเซนติเมตร (cal/cm2) ประกอบดวย

 เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว หรือ
ชุดหมี (Coverall)

 กระบงัหนา (Face Shield) หรือกระบงั
หนาติดท่ีคลุมศีรษะปองกนัไฟวาบ (Flash Suit
Hood) และท่ีคลุมศีรษะชนดิยาวคลุมลําคอและ
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บริเวณสวนบนของหนาอก (Balaclava)
 แจ็คเกต เสื้อคลุมติดฮูดคลุมศีรษะ

(Parka) เสื้อคลุมแบบเสื้อกันฝน หรือผาคลุม
ติดหมวกแข็ง (Hard Hat Liner)

อปุกรณปองกันสวนบุคคล
 หมวกแข็ง
 แวนตานิรภัยหรือท่ีครอบตานิรภัย

(ทางเลือก)
 ปล๊ักเสียบหู
 ถุงมือหนังสําหรับงานหนัก (จําเปน)
 รองเทาทํางานทําจากหนัง
Hazard/Risk Category 3 [แรงดันไฟฟา

ท่ีลัดวงจรนอยกวา 600 โวลต คาพลังงาน (แรง
ปอนด) ท่ีเกิดข้ึน ณ จุดเกิดเหตุ 65 kA เวลา
ตัดไฟ 0.33-1.00 วินาที]

เสือ้ผาปองกัน เสือ้ผาปองกันไฟอารคมี
คาปองกนัข้ันตํ่า (Minimum Arc-rating) 25 แคลอรี
ตอตารางเซนติเมตร (cal/cm2) ประกอบดวย

 เสื้อแขนยาว
 กางเกงขายาว
 ชุดหมี (Coverall)
 ชดุแจค็เกต็ปองกนัไฟวาบ (Flash Suit

Jacket)
 ชดุกางเกงปองกนัไฟวาบ (Flash Suit

Pants)
 กระบังหนาติดท่ีคลุมศีรษะปองกัน

ไฟวาบ (Flash Suit Hood)
 ถุงมือ (Gloves)
 แจ็คเกต เสื้อคลุมติดฮูดคลุมศีรษะ

(Parka) เสื้อคลุมแบบเสื้อกันฝน หรือผาคลุม
ติดหมวกแข็ง (Hard Hat Liner)

อปุกรณปองกันสวนบุคคล
 หมวกแข็ง
 แวนตานิรภัยหรือท่ีครอบตานิรภัย

(ทางเลือก)
 ปล๊ักเสียบหู
 ถุงมือหนังสําหรับงานหนัก (จําเปน)
 รองเทาทํางานทําจากหนัง
Hazard/Risk Category 4 [แรงดันไฟฟา

ท่ีลัดวงจรมากกวา 1,000 โวลต คาพลังงาน
(แรงปอนด) ท่ีเกดิข้ึน ณ จดุเกดิเหตุ 25 kA เวลา
ตัดไฟ 0.53 วินาที]

เสือ้ผาปองกัน เสือ้ผาปองกันไฟอารคมี
คาปองกนัข้ันตํ่า (Minimum Arc-rating) 40 แคลอรี
ตอตารางเซนติเมตร (cal/cm2) ประกอบดวย

 เสื้อแขนยาว

 กางเกงขายาว
 ชุดหมี (Coverall)
 ชดุแจค็เกต็ปองกนัไฟวาบ (Flash Suit

Jacket)
 ชดุกางเกงปองกนัไฟวาบ (Flash Suit

Pants)
 กระบังหนาติดท่ีคลุมศีรษะปองกัน

ไฟวาบ (Flash Suit Hood)
- ถุงมือ (Gloves)
 แจ็คเกต เสื้อคลุมติดฮูดคลุมศีรษะ

(Parka) เสื้อคลุมแบบเสื้อกันฝน หรือผาคลุม
ติดหมวกแข็ง (Hard Hat Liner)

อปุกรณปองกันสวนบุคคล
 หมวกแข็ง
 แวนตานิรภัยหรือท่ีครอบตานิรภัย

(ทางเลือก)

 ปล๊ักเสียบหู
 ถุงมือหนังสําหรับงานหนัก (จําเปน)
 รองเทาทํางานทําจากหนัง
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Glofab Fire Retardant Workwear


