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ไฟอารก (Arc flash) เปนการลุกไหมรนุ แรง
ภายในเวลาที่รวดเร็วเกิดจากการลัดวงจรของ
กระแสไฟฟาแรงดันสูง (High Voltage) ของ
แหลงไฟฟาแรงสูง เชน สายไฟฟา เครือ่ งกําเนิด
ไฟฟา หมอแปลง สวิทชเกียร สวิทชบอรด เปนตน
ทําใหเกิดการระเบิด มีประกายไฟและสะเก็ดไฟ
รวมถึงเปลวไฟปริมาณมาก มีความรอนระดับพัน
องศาเซลเซียส คนงานที่ถูกไฟอารกไหม หาก
ไมไดสวมชุดปองกันทีอ่ อกแบบมาโดยเฉพาะจะ
ถูกไหมระดับสองขึน้ ไป ไดรบั บาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวติ ปจจัยสําคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะทําใหผปู ฏิบตั งิ าน
ไฟฟาแรงสูงรอดพนอันตรายจากไฟอารกคือ ชุด
ทํางานทีส่ ามารถตานทานความรอนสูงหรือเปลว
ไฟ (FR; Flame Resistant Clothing) ทั้งเสื้อ
กางเกง ชุดหมี รวมถึงถุงมือ รองเทา กระบังหนา
หมวกแข็ง ฯลฯ เรียกวาชุดปองกันไฟอารก ซึ่ง
กฎหมายและมาตรฐานของประเทศอุตสาหกรรม
ชั้นนําบังคับในเรื่องนี้มานาน

สําหรับประเทศไทยเรามีกฎหมายบังคับ
เมื่อสองปที่ผานมานี้เอง นั่นคือ กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่ วกับไฟฟา
พ.ศ. 2558 โดยอยูใ นหมวด 4 อุปกรณคมุ ครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณปองกัน
อันตรายจากไฟฟา

ขอ 21 ใหนายจางจัดอุปกรณคมุ ครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลทีเ่ หมาะสมกับลักษณะงาน
เชน ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวก
นิ รภั ย รองเท าพื้ นยางหุ มข อชนิ ดมี ส นหรื อ
รองเทาพื้นยางหุมสน ใหลูกจางซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ ยวกับไฟฟาสวมใสตลอดเวลาที่ ปฏิบัติงาน
และจัดใหมอี ปุ กรณปอ งกันอันตรายจากไฟฟาที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน เชน แผนฉนวนไฟฟา
ฉนวนหุม สาย ฉนวนครอบลูกถวยกรงฟาราเดย
(Faraday Cage) ชุดตัวนําไฟฟา (Conductive Suit)
ในกรณีทลี่ กู จางตองปฏิบตั งิ านในทีส่ งู กวา
พืน้ ตัง้ แตสเี่ มตรขึน้ ไป ใหนายจางจัดใหมกี ารใช
สายหรือเชือกชวยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพรอม
อุปกรณหรืออุปกรณทปี่ อ งกันการตกจากทีส่ งู ได
อยางมีประสิทธิภาพและหมวกนิรภัยทีเ่ หมาะสม
ตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดสําหรับใหลกู จางสวมใส
ตลอดเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน เวนแตอปุ กรณดงั กลาว
จะทําใหลกู จางเสีย่ งตออันตรายมากขึน้ ใหนายจาง
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จัดใหมอี ปุ กรณเพือ่ ความปลอดภัยอืน่ ทีส่ ามารถใช
คุม ครองความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพแทน
ขอ 22 อุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลและอุปกรณปอ งกันอันตรายจากไฟฟา
ตองเปนไปตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดไวและตองมี
คุณสมบัติดงั ตอไปนี้
(1) อุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวน
บุคคลและอุปกรณทใี่ ชปอ งกันกระแสไฟฟา ตอง
เหมาะสมกับแรงดันไฟฟาสูงสุดในบริเวณทีป่ ฏิบตั งิ าน
หรือบริเวณใกลเคียงทีอ่ าจกอใหเกิดอันตรายได
(2) ถุงมือยางปองกันไฟฟาตองมีลกั ษณะ
สวมกับนิ้วมือไดทุกนิ้ว
(3) ถุงมือหนังทีใ่ ชสวมทับถุงมือยาง ตอง
มีความยาวหุม ถึงขอมือและมีความคงทนตอการ
ฉีกขาดไดดี การใชถงุ มือยางตองใชรว มกับถุงมือ
หนังทุกครัง้ ทีป่ ฏิบตั ิงาน
กฎกระทรวงฉบับดังกลาวไมไดระบุถงึ ชุด
ปองกันไฟอารกโดยตรง เพียงแตกลาวกวางๆ
ใน 2 หัวขอขางตน รวมความแลวสรุปไดวา ให
นายจางจัดอุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวน
บุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยอุปกรณ
คุม ครองความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณที่
ใชปอ งกันกระแสไฟฟาตองเหมาะสมกับแรงดัน
ไฟฟาสูงสุดในบริเวณที่ปฏิบัติงานหรือบริเวณ
ใกลเคียงทีอ่ าจกอใหเกิดอันตรายได นัน่ ก็คอื ให
นายจางจัดอุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวน
บุคคล รวมไปถึงเสื้อผา ถุงมือ รองเทา หมวก
ทีค่ รอบตา ฯลฯ เหมาะสมกับขนาดแรงดันไฟฟา
ทีม่ อี ยูใ นบริเวณปฏิบตั งิ านซึง่ ถาเปนกระแสไฟฟา
แรงสูงก็ ตองหาอุปกรณ และเครื่ องแต งกายที่

สามารถปองกันไดโดยเฉพาะจากการพิจารณา
ตามคําวา “เหมาะสม”
ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายที่ใช
บังคับการทํางานเกีย่ วกับไฟฟาไดแก OSHA 29
CFR 1910.301-.308 ขณะทีม่ าตรฐานความ
ปลอดภัยเกีย่ วกับไฟฟาทีใ่ ชอา งอิงตามกฎหมาย
คือ NFPA 70E-Standard for Electrical Safety in
the Workplace ซึง่ มีเนือ้ หาครอบคลุมทุกเรือ่ งที่
เปนความปลอดภัยในการทํางานกับไฟฟา รวม
ถึงอุปกรณคุมครองความปลอดภัย (PPE) ซึง่ มี
ขอกําหนดชัดเจนถึงลีกษณะและคุณสมบัตขิ อง
อุปกรณคุมครองความปลอดภัย ไมวาจะเปน
ชุดเสือ้ ผา ถุงมือ รองเทา อุปกรณปอ งกันอันตราย
โดยมีการแบงระดับของชุดทํางานและอุปกรณ
ปองกันตามระดับอันตราย (ระดับแรงดันไฟฟา
ในพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน) จากนอยไปหามาก นัน่ คือ
แทบไมตอ งมานั่งพิจารณาเอาเองวา “อะไรคือ
ความเหมาะสม” เพราะมาตรฐาน NFPA 70E
กําหนดใหแลววากระแสไฟฟากีโ่ วลตตอ งใช PPE

ระดับใด และโวลตสูงสุดของกระแสไฟฟาที่จะ
ทําใหเกิดไฟอารกแตละระดับตองใช PPE ที่มี
คุณสมบัติจําเพาะตามขอบังคับและไดรับการ
รับรอง (อัตราขัน้ ต่าํ ) นอกจากนีย้ งั มี มาตรฐาน
NFPA 2112 เปนสวนขยายของมาตรฐาน NFPA
70E ในการใหการรับรองเนือ้ ผาและสิง่ ประดิษฐ
ที่เหมาะสมสําหรับใชทําเสื้อผาปองกันเปลวไฟ
เพือ่ ใชสวมใสปอ งกันอันตรายจากการสัมผัสเพลิง
ไหม ทีส่ าํ คัญ มาตรฐาน NFPA 2112 มาตรฐาน
เสือ้ ผาตานทานเปลวไฟสําหรับใชปอ งกันบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมจากการสัมผัสประกายไฟลุกไหม
ฉับพลันมีรายละเอียดเกีย่ วกับ “อัตราขัน้ ต่าํ ของ
การออกแบบ ประสิทธิภาพ ขอกําหนดการให
การรับรอง วิธีทดสอบชุดเสื้อผาตานทานเปลว
ไฟที่ ใช ในพื้ นที่ เสี่ ยงตอการลุกไหมฉับพลัน ”
มาตรฐานยังกําหนดใหมกี ารรับรองผลิตภัณฑโดย
หนวยงานทีส่ าม เชน สถาบัน UL และมาตรฐาน
ทีอ่ อกมาควบคูกนั คือ NFPA 211 มาตรฐานใน
การเลือก ดูแลรักษา ใชงานและซอมบํารุงเสือ้ ผา
ตานทานเปลวไฟสําหรับใชปอ งกันบุคลากรภาค
อุตสาหกรรมจากการสัมผัสประกายไฟลุกไหม
ฉับพลันเพือ่ ใชในการตรวจสอบความเหมาะสม
ของเสือ้ ผาตานทานเปลวไฟในการนําไปใชปอ งกัน
อันตรายจากไฟลุกไหมฉับพลัน
มาตรฐาน NFPA 2112 ใชบังคับผากัน
ไฟอารก ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา มีขอกําหนด
คุณสมบัตทิ วั่ ไปของผากันไฟ เชน ความตานทาน
เปลวไฟ ความตานทานความรอน ความตานทาน
การหดตัวจากการไดรับความรอน และยังมีวิธี
การทดสอบความตานทานความรอนของเนือ้ ผา
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แตละชั้น รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพการ
ปองกันความรอน (TPP; Thermal Protective
Performance) เสือ้ ผาตานทานเปลวไฟตองแสดง
ใหเห็นวาผูสวมใสมีแนวโนมจะถูกไหมรางกาย
นอยกวา 50% เมือ่ ทดสอบกับหุน (Mannequin
Test) ตามขอกําหนดของ NFPA 2112 สําหรับ
NFPA 2113 เสนอแนวทางในการเลือกและ
ตรวจสอบเสื้อผาตานทานเปลวไฟ รวมถึงการ
ประเมินอันตรายในสถานทีท่ าํ งาน และบทอืน่ ๆ
ครอบคลุ มถึ งข อแนะนําการใช งาน การดู แล
รักษาและการซอมบํารุง
อีกมาตรฐานหนึง่ ทีใ่ ชกบั เสือ้ ผาตานทาน
เปลวไฟ คือ ASTM F 1506 ขอกําหนดจําเพาะ
สําหรับวัสดุสงิ่ ทอตานทานเปลวไฟทีจ่ ะใชตดั เย็บ
เปนเสื้อผาของคนงานที่สัมผัสอารกไฟฟาและ
อันตรายจากความรอนที่เกี่ยวของมาตรฐานนี้
ครอบคลุมถึงคุณสมบัตดิ า นประสิทธิภาพของวัสดุ
สิ่งทอที่ใชตัดเย็บเครื่องแตงกายของคนงานที่
สัมผัสกับอารกไฟฟา รวมไปถึงขอกําหนดทัว่ ไป
ของเสนดาย สวนประกอบ และสวนปดคลุม
ของโครงสรางเสือ้ ผาทีไ่ มกอ ใหเกิดการบาดเจ็บ
รุนแรงแกผูสวมใสในกรณีสัมผัสอารกไฟฟา
ลูกจางตองสวมใสเสือ้ ผาตานทานเปลวไฟ
ตามขอกําหนดมาตรฐาน ASTM F 1506 และ
มีอัตราการปองกันอารก (Arc Rating) หรือคา
ประสิทธิภาพการปองกันความรอนจากการอารก
(ATPV) ทีเ่ หมาะสม หากไมสามารถคํานวณคา
ATPV เนื่องจากเนือ้ ผาปริแตก ใหใชคาพลังงาน
สูงสุดทีท่ าํ ใหเนือ้ ผาปริแตก (EBT) แทน ซึง่ โดย
ทัว่ ไป คาพลังงาน 50% ของปริมาณสูงสุดทีท่ าํ ให
เนื้อผาปริแตกไดนั้นจะทําใหการไหมขั้นที่สอง
(Second-degree Burns) เกิดขึ้น ทั้งนี้ เสื้อผา
ตานทานเปลวไฟทีม่ คี ณ
ุ สมบัตผิ า นการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ASTM 1506 ตองมีปายพรอม
แถบสืบหาขอมูล ขอความระบุการไดรับการ
รับรองตามมาตรฐาน ASTM F 1506 ชือ่ ผูผ ลิต
ขนาด ขอแนะนําการดูแลรักษา ปริมาณไฟเบอร
และอัตราการปองกันอารก (คา ATPV หรือ EBT)
เนือ่ งจากฎหมายและมาตรฐานของไทย
ยังไมมขี อ กําหนดเกีย่ วกับชุดทํางานและอุปกรณ
ปองกันกระแสไฟฟาแรงสูงหรือไฟอารก นายจาง
สวนใหญจงึ อางอิงมาตรฐาน NFPA ตามทีก่ ลาว
มา รวมถึง ASTM ในการเลือกและใชงานเครือ่ ง
แตงกายและอุปกรณปอ งกันสําหรับลูกจางทีเ่ สีย่ ง
ตอการไดรบั อันตรายจากไฟอารกในการปฏิบตั ิ
งานเกี่ยวกับไฟฟา

หลักการพืน้ ฐานของผาปองกันเปลวไฟ
ผาปองกันเปลวไฟ (FR Clothing) ออกแบบ
มาเพือ่ ปองกันคนงานจากไฟอารก (Arc Flash)
หรือไฟไหมฉับพลัน (Flash Fire) ซึ่งทําใหเกิด
การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวติ เมือ่ เกิดไฟอารก
จะมีพลังงานปริมาณมากปลอยออกมา โดยมี
อันตรายลักษณะเฉพาะตัว อุณหภูมจิ ะเพิม่ สูงขึน้
ถึง 2,000 องศาฟาเรนไฮต และถึงแมวา ไฟอารก
จะเกิดขึ้นในระยะเลาสั้นๆ ไมถึง 1 วินาที แต
ปริมาณความรอนที่เขมขนสามารถทําใหวัตถุ
ติ ดไฟได ระเบิ ดและกลายเป นเปลวไฟได โดย

ทันทีทนั ใด มีคนงานจํานวนไมนอ ยในแตละปที่
ไดรบั บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวติ เนือ่ งจากเสือ้ ผา
ทีพ่ วกเขาสวมใสไมสามารถตานทานความรอน
สูงไดทาํ ใหลกุ ติดไฟแลวไหมรา งกายของพวกเขา
เสื้อผาที่คนงานสวมใสขณะเกิดไฟอารก
จะเปนตัวแปรสําคัญ การบาดเจ็บจะรุนแรงขึ้น
หากเสือ้ ผาของพวกเขาทําจากใยสังเคราะห เชน
โพลีโพรไพลีนหรือไนลอนซึง่ ไมเพียงแตจะติดไฟ
งายเทานัน้ แตจะลุกไหมอยางรุนแรงเพราะเปน
พลาสติก เสือ้ ผาเหลานีม้ คี วามไวไฟสูง เมือ่ รอน
จัดจะหลอมละลายและหยด สงผลใหผวิ หนังถูก
เผาไหมขั้นรายแรง
ในทางตรงขาม คนที่สวมใสชุดที่ทําจาก

ผากันไฟอารกจะไมไดรบั อันตรายจากการไหม
รุนแรงดังกลาว เนือ่ งจากผากันไฟหลังจากลุกติด
ไฟ เมือ่ เอาแหลงความรอนออกไป จะไมลกุ ไหม
ตอ แตจะดับดวยตัวเอง ทั้งนี้ จะไมเรียกวาเปน
วัสดุกันความรอน ไมเหมือนกันการสวมเกราะ
เหล็กหรือซีเมนต ผากันไฟจะมีการเปลีย่ นแปลง
ทางกายภาพ แต ทั นที ที่ เอาแหล งความร อน
ออกไป ผาจะไมไหมตอ เปนการปองกันคนงาน
จากการบาดเจ็บจากการถูกเผาไหม เพราะเมือ่
คนงานที่สวมเสื้ อผากันไฟเอาเปลวไฟออกไป
หรือเอาตัวออกมาจากเปลวไฟหลังจากเสื้อผา
ลุกติดไฟ ไฟที่เสื้อผาก็จะดับลงทันที อันตราย
จากความรอนก็นอยลงหรือหมดไป
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ความรอนสูงไมใหสัมผัสรางกายของผูสวมใส
ในขณะเกิ ดการลุ กไหม อย างรุ นแรงจากการ
อารกของกระแสไฟฟาแรงสูง
ประเด็นสําคัญคือ เราตองรูวาอันตราย
จากไฟอารกคืออะไร และจะปองกันไดอยางไร
ตองมีการประเมินและเลือกสิง่ ปองกันอันตราย
ดวยวัสดุอุปกรณที่เหมาะสม เพื่อไมใหรางกาย
ไดรับบาดเจ็บ กรณีของไฟอารก อันตรายหลัก
ก็คอื ความรอนสูงและเปลวไฟ แมจะเกิดขึ้นแค
เสีย้ ววินาทีแตกท็ าํ ใหชดุ ทํางานธรรมดาไหมหมด
จนไม เหลื ออะไรไว ป องกั นร างกาย ส งผลให
รางกายถูกไหมรุนแรง แตหากสวมชุดทํางานที่
ตัดเย็บจากผากันไฟ ชุดจะไมลุกไหมทันที (ชุด
อาจไดรับความรอนจนเกรียมแตจะไมลุกเปน
เปลวไฟทันที) และแมจะลุกติดไฟในเวลาตอมา
แตกด็ บั ไฟเองหากเอาแหลงติดไฟออกไป (เปลว
ไฟอารกหมดไป) ดังนัน้ จึงสามารถจํากัดการลุก
ไหมและลุกลามไดซึ่งไฟอารกจะเกิดขึน้ และจบ
ลงภายในเวลาไมเกิน 1 วินาที หมายความวา
แหลงความรอนทีท่ าํ ใหเกิดการติดไฟจะหมดไป
หลังจากนั้น เสื้อผากันไฟที่แมจะติดไฟภายใน
เวลา 1 วินาทีนั้น แตเมื่อเปลวไฟอารกหมดไป
ผากันไฟก็จะดับไมไหมตอ นี่คือ ขอไดเปรียบ

เปรียบเทียบกับชุดทํางานธรรมดาทีไ่ มมี
คุณสมบัติกันไฟ เมื่อลุกติดไฟจะมีการลุกลาม
ตอเนือ่ งแมจะเอาเปลวไฟออกไปหรือเอาตัวออก
มาจากเปลวไฟ การบาดเจ็บจากการไหมจะเกิด
ขึ้ นทั่ วร างกายแม แตส วนที่ ไม ไดสั มผัสกับไฟ
อารกโดยตรงก็ตาม ไฟทีไ่ หมเสือ้ ผาจะลุกตอไป
จนกวาจะเสื้อผาจะหมดไป ยกเวนจะมีการดับ
ดวยวิธีอื่น

การสวมชุดทํางานที่ไมไดเปนผากันไฟ
เมื่ อเผชิญกับไฟอารกก็เหมือนกับเปลือยกาย
ทํางาน เพราะเสื้อผาจะถูกเผาจนหมด จากนั้น
ไฟจะไหมผิวหนังเปนบริเวณกวางหรืออาจจะ
ไหมทั้งตัว ไฟอารกมีความรอนสูงมากทําใหชุด
ทํางานธรรมดาไหมอยางรวดเร็ว แตถาเปนชุด
ทํางานกันไฟ คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือ การ
ทนไฟ ทําใหการไหมเกิดลาชา สามารถหนวง
เวลาการไหมได และเมื่อลุกติดไหมก็สามารถ
ดับไดดว ยตัวเองเมือ่ เอาเปลวไฟออกไปหรือเอา
ตัวออกมาจากเปลวไฟ (ไฟอารกจะเกิดเปลวไฟ
รุนแรงแตกห็ มดไปอยางรวดเร็วก็เหมือนกับเอา

เปลวไฟออกไปจากเสือ้ ผาทีล่ กุ ไหม) วิธีนที้ าํ ให
ผูสวมใสไมไดรับบาดเจ็บการการไหม
ไฟอาร กโดยทั่ วไปจะเกิ ดขึ้ นไม เกิ น 1
วินาที หากชวงเวลาสัน้ ๆ นีช้ ดุ ทํางานไมลุกเปน
ไฟแลวลามจนหมดตัว โอกาสรอดก็มีสูง แต
หากสวมชุดทํางานธรรมดาทีไ่ มกนั ไฟ ชัว่ วินาที
เดียว ไฟมีความรอนสูงระดับพันองศาเกิดขึ้น
ทําใหไหมชดุ ทัง้ หมดจนไมมอี ะไรเหลือไวปอ งกัน
รางกาย เปลวไฟจึงสัมผัสผิวหนังโดยตรงและ
เกิดการไหมรุนแรงจนเกิดการบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิต
ผากันไฟอารกจึงเปนเสมือนฉนวนกั้ น

ที่ทําใหผูสวมใสไมไดรับอันตรายจากไฟอารก
มีสองกรณีที่ จะเกิดขึ้ นกับผากันไฟเมื่อ
สัมผัสกับไฟอารก หนึ่ง ผาไมลุกไหมเพราะทน
ไฟ อีกทั้งแหลงติดไฟคืไฟอารกเกิดขึ้นภายใน
เวลาไมเกิน 1 วินาที จึงไมเพียงพอที่จะทําให
เกิดการสันดาปไดแมวา ความรอนจะสูงเปนพัน
องศาก็ตาม สอง แมวา ผากันไฟจะลุกติดไฟจาก
ไฟอารก แตเนือ่ งจากไฟอารกเกิดขึน้ และจบลง
ภายในเวลาแควนิ าทีเดียว หมายถึงแหลงความ
รอนทีท่ าํ ใหผา ลุกไหมจะหมดไปซึง่ เหมือนกับถูก
เอาออกไปอยางรวดเร็ว ผากันไฟซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ดับไฟไดเองเมือ่ แหลงความรอนหมดไป ก็จะไม
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ลุกไหมตอ เปลวไฟที่เกิดขึ้นกับเนื้อผานั้นก็จะ
ดับลงไปเองในชวงเวลาสั้นๆ
ความเขาใจผิดเกีย่ วกับผากันไฟอารก
ในฐานะทีเ่ ปนอุปกรณปอ งกันอันตรายสวน
บุคคลชนิดหนึง่ ผูป ฏิบตั งิ านไฟฟาและเจาหนาที่
ความ ปลอดภัย ตองเรียนรูและทําความเขาใจ
ผากันไฟอารกอยางถองแทเพื่ อปองกันความ
เขาใจผิดหรือคลาดเคลือ่ นจากความเปนจริง
ความเขาใจผิดเกีย่ วกับผากันไฟอารกบาง
เรื่องอาจนําซึ่งอันตรายรายแรง อาทิ มีผาฝาย
ผสานใยสังเคราะหเพิม่ ระดับปองกันเปลวไฟ ซึง่
เปนความเขาใจผิด เพราะการสวมชุดผาฝายใน
สถานการณไฟอารกอาจทําใหเสียชีวิตได ดวย
เหตุทไี่ มมีผา ฝายผสานใยสังเคราะหใดๆ ทัง้ สิน้
มีแตผา ฝายลวนๆ ทีไ่ มหลอมละลายเมือ่ ไหมไฟ
และขณะลุกไหมจะใหความรอนสูงกวาเสนใยอืน่ ๆ
ทําใหผวิ หนังของผูส วมใสถกู ทําลายอยางรวดเร็ว
อีกทัง้ ยังดับไดยาก ทีส่ าํ คัญผาฝายมีมวลเชือ้ เพลิง
มากทําใหมีการลุกไหมเปนเวลานาน และผา
ฝายไมมีการอัพเกรดใดๆ มันยังติดไฟงายและ

เดียว ซึง่ จะใหการปองกันไมสมบูรณ โดยเราไม
อาจคาดการณไดวา อันตรายจะเขามาทิศทางใด
หากเขามายังสวนทีไ่ มไดปอ งกันจะเกิดอันตราย
รายแรงได การสวมเสือ้ ผากันไฟอารกตองสวม
ทัง้ เสือ้ และกางเกงทีเ่ ปนผากันไฟเพราะไฟอารก
จะเกิดเปนรัศมีกวาง เปลวไฟ สะเก็ดไฟ รวมทัง้
รังสีความรอนที่ออกมาจากแหลงกระแสไฟฟา
แรงสูงจะครอบคลุมทัง้ ตัวของผูป ฏิบตั งิ านตัง้ แต
ศีรษะจรดปลายเทา โดยเฉพาะหากอยูใ นทานัง่

อันตรายสุดๆ เหมือนเดิม
ความเขาใจผิดอีกเรื่ องหนึ่ ง ไดแก สิ่ ง
จําเปนสําหรับชุ ดทํางานกันไฟอารกก็คือเสื้ อ
หรือเสือ้ คลุมทีต่ อ งทําดวยผากันไฟเทานัน้ สวน
กางเกงนั้นไมจําเปน ซึ่งเรื่องนี้ผูเชี่ยวชาญระบุ
วาการสวมชุดกันไฟอารกตองสวมชุดครบชุด ทัง้
เสื้อและกางเกงหรือชุดหมี รวมไปถึงถุงมือและ
รองเทาบูท ตองมีคณ
ุ สมบัตกิ นั ไฟอารก การสวม
ชุดทํางานกันไฟอารกไมครบถวนซึ่งปองกันแค
บางสวนของรางกายเปนเรือ่ งอันตรายอยางยิ่ง
การสวมเสือ้ ผาปองกันไฟอารกไมครบชุด
(สวมเสือ้ กันไฟอารก แตสวมกางเกงผาธรรมดา)
เหมือนกับสวมหมวกแข็งครึง่ ซีก สวมแวนเลนส
นิรภัยขางเดียว หรือสวมถุงมือกันสะเทือนขาง

ก็แทบไมมีสวนไหนของรางกายที่จะรอดพนไฟ
อารกไปไดเลย การปองกันไฟอารกตองทําให
ครอบคลุม ทั่วถึง และสมบูรณ ไมใชเชนนั้นจะ
ไมสามารถใหความปลอดภัยหรือทําใหรอดพน
จากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
สําคัญที่สุดคือ ตองเลือกชุดทํางานและ
อุปกรณปอ งกันใหเหมาะสมกับลักษณะงานไฟฟา
หรือระดับอันตรายของงานไฟฟาตามทีก่ าํ หนด
ไวในมาตรฐาน NFPA 70E (ตาราง NFPA 70E
Table 130.7 (C) (16) Protective Clothing and
Personal Protective Equipment) ไมวา จะเปนรุน
หรือตราสินคาใดขอเพียงใหมีคุณสมบัติในการ
ปองกันอันตรายตรงตามลักษณะงานและไดรบั
การรับรองตามมาตรฐานก็ถอื วาเลือกผลิตภัณฑ

ไดถูกตองแลว (อยางไรก็ดี การเลือกชุดหรือ
อุปกรณปองกันของตราสินคาที่มีชื่อเสียงเปน
ที่ยอมรับยอมเปนทางเลือกที่ดีกวา)
เปนความจริงที่ผากันไฟอารกแตละรุน
แตละตราสินคามีคุณภาพแตกตางกัน แมวา จะ
ไดรบั การรับรองจากมาตรฐานชัน้ นําเหมือนกัน
ก็ตาม สิ่งนี้เรียกวาการยอมรับทางการตลาด
ตราสินคาทีต่ ลาดใหการยอมรับเชือ่ มัน่ มากกวา
ยอมไดเปรียบและเปนตัวเลือกที่มากอนเสมอ
ปจจุบนั ผากันไฟอารกมีใหเลือกมากมาย
ในตลาด นอกจากเรื่องความเหมาะสมกับงาน
ที่ทาํ การไดรับการรับรองตามมาตรฐานชัน้ นํา
คุณสมบัติในการปองกัน (ใหเลือกชนิดใหการ
ปองกันยาวนานหรือตลอดอายุการใชงาน) การ
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เลือกตราสินคามีชอื่ เสียงและไดรบั ความนิยมยัง
เปนเรือ่ งสําคัญ การซื้อผลิตภัณฑทมี่ ีตราสินคา
(Brand) โดดเดนยอมจะดีกวาการซือ้ ตราสินคา
ไมมีชื่อเสียงหรือผูผลิตไมเปนที่รูจัก เนื่องจาก
เราจะมีหลักประกันวาสินคาที่เลือกมีความนา
เชือ่ ถือเพราะมีผใู ชงานเปนจํานวนมาก โดยไมมี
ปญหาใดๆ เกิดขึ้น
ประเด็นการไดรบั การรับรองตามมาตรฐาน
ชัน้ นํานัน้ ผูซ อื้ สวนใหญจะเลือกชุดทีม่ อี ตั ราการ
ปองกันขั้นต่ํา (Minimum rating) นั่นคือ ชุดที่
ทําจากผากันไฟอารกทีป่ อ งกันความรอนในอัตรา
ต่ําสุดตามมาตรฐานกําหนด แตในสภาพการ
ทํางานจริง บางกรณีตองเสี่ยงตอไฟอารกที่มี
อันตรายมากกวาอัตราขั้นต่ําหลายเทา (ดูจาก
แรงดันไฟฟาทีม่ ใี นทีท่ าํ งานนัน้ แรงดันไฟฟายิง่
สูง ยิง่ อันตราย) ดังนัน้ แทนทีจ่ ะเลือกอัตราขัน้ ต่าํ
นายจางตองประเมินกอนวา สถานประกอบการ
ของตัวเองมีอนั ตรายจากกระแสไฟอารกระดับใด
โดยประเมินจากปริมาณแรงดันไฟฟา (โวลต)
ของอุปกรณ เมือ่ ไดตวั เลขระดับอันตรายมาแลว
จึงพิจารณาเลือกชุดปองกันไฟอารกที่สามารถ
ปองกันอันตรายดังกลาวนัน้
การเลือกซือ้ ชุด/อุปกรณปอ งกันไฟอารก
ไมควรเปนเรื่องความมัธยัสถ แตควรเปนเรื่อง
ความเหมาะสมกับสภาพงานที่มีแรงดันไฟฟา
เปนตัวกําหนดเพื่อใหสามารถปองกันไฟอารก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ หากชุดปองกันไฟอารก
มีระดับความสามารถการปองกันนอยกวาระดับ
อั นตรายขณะเกิ ดไฟอาร ก ก็ เหมื อนเราไม ได
ปองกันอะไรเลย ผูส วมใสจะถูกไหมจนบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต ดังนัน้ การปองกันไฟอารกที่
ถูกวิธคี อื ตองปองกันอยางถูกตอง เหมาะสม และ
เพียงพอ เพื่อไมใหความรอน สะเก็ดไฟ รวมถึง

หลายรายไดออกแบบและผลิตผากันไฟอารก
ทีน่ มุ นวลและดูดมี สี ไตลมากกวาชุดทํางานทัว่ ไป
ดวยซ้าํ ซึง่ เมือ่ นํามาตัดเย็บเปนชุดเสือ้ ผากันไฟ
อารกจะสวมใสสบายแตใหความปลอดภัยสูงสุด
ผากันไฟอารกของหลายผูผ ลิตในปจจุบนั
ไดพัฒนาในสองแนวทางคือ เพิ่มประสิทธิภาพ
ปองกันความรอน ขณะเดียวก็ลดน้ําหนักของ
ผาลงเพือ่ ใหมนี า้ํ หนักเบา สิบปทผี่ า นมา บริษทั
ตางๆ ไดพัฒนาผากันไฟอารกดวยเทคโนโลยี
ใหมๆ จนถึงขัน้ ทีพ่ ดู ไดวา ผากันไฟอารกทีม่ ขี าย
ในปจจุบนั โดยเฉพาะผลิตภัณฑของผูผ ลิตชัน้ นํา
จะผาที่กันไฟอารกไดยอดเยี่ยมขณะเดียวกันก็
ใหความสบายในการสวมใส ไมเพียงแตผากัน
ไฟอารกเทานัน้ อุปกรณอื่นเชนกระบังหนา ฮูด
สวมศีรษะก็ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นดวย
ความสบายในการสวมใสชดุ เสือ้ ผาปองกัน
ไฟอารกและอุ ปกรณ ตางๆ มี ความสําคั ญไม
นอยไปกวาประสิทธิของผลิตภัณฑ เพราะจะ
ทําใหผสู วมใสไมรสู กึ อึดอัด สามารถปฏิบตั งิ าน
ไดอยางคลองตัว รวมถึงการหลบหลีกอันตราย
ดวย อีกทัง้ คนงานรูส กึ มีความสุขและสบายทีไ่ ด
สวมใสชุดปองกันซึ่งเขาตองการจะใสทุกครั้งที่
ทํางานเสีย่ งโดยไมตอ งมีการบังคับหรือสัง่ ใหทาํ
แตการที่จะไดชุดปองกันไฟอารกที่สวม

เปลวไฟที่เกิดขึ้นมาทําอันตรายผูสวมใส
ความสบายในการสวมใส
ความเขาใจผิดเกีย่ วผากันไฟอารกอีกเรือ่ ง
หนึ่งคือ ความสบายในการสวมใส มีหลายคน
ยังคิดวาชุดทํางานทีใ่ ชปอ งกันไฟอารกหนักและ
แข็ง เนื้อผาหยาบหรือมีรูปทรงนาเกลียด เมื่อ
เทียบกับชุดทํางานทั่วไป จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่
คนไมชอบใสมนั แตในความเปนจริงแลว ผูผ ลิต

สบายเปนที่ถูกใจของคนงาน ตองใหคนงานได
ลองสวมใสเสือ้ ผาทุกรุน ทุกตราสินคาทีน่ าํ มาเสนอ
ขายเพือ่ หาเสนใยหรือเนือ้ ผาทีส่ มบูรณแบบทีส่ ดุ
โดยการทดลองสวมใสนไี้ มใชสวมใสแบบลองชุด
ธรรมดาแตตอ งเปนการสวมใสไปปฏิบตั งิ านจริง
ซึง่ ผูส วมใสจะมีโอกาสสัมผัสของจริงซึง่ สามารถ
ใหคาํ ตอบไดวา ผาปองกันไฟอารกรุน ไหนและของ
ตราสินคาใดสวมใสสบายที่สุด
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การบํารุงรักษาผากันไฟอารก
ผูใ ชงานเสือ้ ผาและอุปกรณปอ งกันไฟอารก
ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตโดยเฉพาะ
ในเรือ่ งการดูแลรักษาและทําความสะอาด หลีก
เลี่ยงการเปรอะเปอนจากสารตางๆ เชน ตัวทํา
ละลาย จาระบีซึ่งอาจทําใหลุกติดไฟหรือทําให
ประสิทธิภาพการปองกันลดลง
การใชงานผากันไฟอารก
ปญหาใหญของการใชงานผากันไฟอารก
ก็คือ นายจาง เจาหนาที่ความปลอดภัยรวมถึง
ตัวผูปฏิบัติงานไฟฟาจํานวนไมนอยที่ยังไมรูวา
จะต องใช งานผากั นไฟอารกและอุปกรณรวม
เมื่อใดและในสถานการณไหน เปนเรื่องที่ตอง
ใหการศึกษาเกี่ ยวกับกฎหมายและมาตรฐาน
บังคับของหนวยงานหรือสถาบันตางๆ เพื่อให
ผูม สี ว นเกีย่ วของเขาใจความจําเปนในการใชผา
กันไฟอารกทุกครัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเสีย่ งจะ
สัมผัสไฟฟาแรงสูงทีเ่ กิดการลัดวงจรอยางรุนแรง
จนทําใหเกิดการระเบิดและลุกไหม ทั้งนี้ ตอง
ใหมกี ารเรียนรูแ ละเขาใจวิธกี ารใชงานผากันไฟ
ทีถ่ กู ตองดวย
วิธใี ชงานผากันไฟอารกทีถ่ กู ตองเหมาะสม
คือ ใหคนงานสวมชุดทํางานที่ทําจากผากันไฟ
ทีม่ รี ะดับความสามารถในการตานทานไฟอารก
ขั้นต่ําตามมาตรฐานกําหนดซึ่งขึ้นกับปริมาณ
แรงดันไฟฟาทีม่ ีอยูในพืน้ ที่ปฏิบัติงาน ปริมาณ
แรงดันไฟฟา (โวลต) ทีม่ อี ยูห รือเกิดขึน้ ในพืน้ ที่
ปฏิบตั งิ านจะเปนตัวกําหนดวาจะตองใชผากันไฟ
ทีม่ คี วามสามารถปองกันกระแสไฟฟาในระดับใด
หากแรงดันไฟฟานอยก็ใชอตั ราปองกันต่าํ แตถา
แรงดันไฟฟาสูงก็ตองใชผาที่มีอัตราปองกันสูง
ขึ้นตามไปดวย
มาตรฐานชัน้ นํา เชน NFPA 70E ไดกาํ หนด
อัตราความสามารถในการปองกันไฟอารกสําหรับ
การทํางานกับแรงดันไฟฟาในปริมาณตางๆ ไว
ซึ่งผูใชงานจะตองศึกษาและทําความเขาใจแลว
ปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดความปลอดภัย

ขอบังคับตามมาตรฐานไดกําหนดไววา
กอนมีการทํางานกับไฟฟาจะตองมีการประเมิน
อันตราย โดยตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาที่มีอยู
หรือทีจ่ ะเกิดขึน้ มีกโี่ วลต เมือ่ ไดคาํ ตอบแลวก็นาํ
ไปเทียบขอกําหนดของมาตรฐาน NFPA 70E
ซึ่งระบุไวแลววา ในการทํางานกับแรงดันไฟฟา
กีโ่ วลตตอ งใชผากันไฟที่มคี วามสามารถในการ
ปองกันระดับใด
ระดับความสามารถของผาปองกันไฟอารก
ระดับความสามารถของผาปองกันไฟอารก
ใหดทู คี่ า ประสิทธิภาพการปองกันความรอนจาก

การอารก (ATPV; Arc Thermal Performance
Value) เปนคาที่แสดงใหเห็นวา เนื้อผากันไฟ
อารกสามารถทนทานตอพลังงานความรอนที่
เกิดจากไฟอารก (ผาไมไหมไฟเมื่อไดรับความ
รอนจากการอารก) ทําใหพลังงานความรอนนัน้
ไมสามารถทําอันตรายผิวหนังของผูสวมใสได
โดยทั่วไปแลว คา ATPV ตองสูงกวาคาพลังงาน
ความรอนที่เกิดขึ้นจากการอารกจึงจะสามารถ
ปองกันการบาดเจบหรือเสียชีวติ จากการไหมได
พลังงานความรอนจากไฟอารกมีหนวย
วัดเปนแคลอรี่/ตารางเซนติเมตร (cal/cm2)
หมายถึง เมื่ อเกิดไฟอารกจะมีพลังงานความ

รัอนเกิดขึน้ ซึง่ จะทําใหวตั ถุทอี่ ยูใ กลเคียงเกิดการ
ลุกไหมซงึ่ ผากันไฟสามารถจะทนทานตอพลังงาน
ความรอนนีแ้ ละไมเกิดการลุกไหม คา ATPV ก็ใช
หน วยวั ดเดี ยวกั นโดยเป นค าแสดงให เห็ นว า
สามารถตานทานความรอนไดในปริมาณเทาใด
(กีแ่ คลอรี/่ ตารางเซนติเมตร)
หมายเหตุ
 พลังงานความรอน 1 แคลอรี่ หมายถึง
พลังงานความรอนที่ทําใหน้ํา 1 กรัมมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น 10 Cํ
 1 แคลอรี่ / ตารางเซนติ เมตร มี ค า
เทียบเทาการเอานิ้วมือไปสัมผัสไฟบุหรี่ที่จุดไว
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ตาราง NFPA 70E Table 130.7 (C) (16) Protective Clothing and Personal Protective Equipment

แลว เปนเวลา 1 วินาที
ระดับการปองกันอารก
 พลั ง งานความร อ น 1-2 แคลอรี่ /
ระดับอันตราย/ความเสี่ยง
ขั้นต่ําที่ตองการ
รายการเสื้อผา (Clothing Description)
ตารางเซนติ เมตรสามารถทําให เกิ ดการไหม
(Hazard/Risk Category)
(Required Minimum
Arc Rating of PPE)
ระดับที่ 2 ได
ผาทําจากวัสดุลุกติดไฟได แตไมหลอมละลาย (ผาฝายที่ไมไดปรุงแตง ผาขนสัตว
_
พลังงานความรอนจากไฟอารกเปนตัวเลข 0 (แรงดันไฟฟาต่ํากวา 240 โวลต) ผาเรยอง ผาไหม หรือวัสดุปรุงแตง) น้ําหนักผาอยางนอย 4.5 ออนซ/ตารางหลา
ไดจากการคํานวณพลังงานความรอนที่เกิดขึ้น 1 (แรงดันไฟฟาสูงกวา 240 โวลต)
เสื้อเชิรต กางเกง หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ
4 cal/cm2
ขณะเกิดการระเบิดของไฟอารก โดยมีตัวแปร 2 (แรงดันไฟฟาต่ํากวา 600 โวลต) เสื้อผาขางในเปนผาฝายสวมทับดวยเสื้อเชิรตแขนยาว แจกเก็ต กางเกงขายาว
8 cal/cm2
หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ
สําคัญคือ คาแรงดันไฟฟา (โวลต) ที่มอี ยูในจุด
เสื้อผาขางในเปนผาฝายสวมทับดวยเสื้อเชิรตแขนยาว แจกเก็ต กางเกงขายาว
25 cal/cm2
เกิดเหตุ แรงดันไฟฟาสูงยอมทําใหเกิดพลังงาน 3 (แรงดันไฟฟาสูงกวา 600 โวลต)
หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ
ความรอนจากการการอารกสูงตามไปดวย ทัง้ นี้ 4 (แรงดันไฟฟาสูงกวา 1000 โวลต) เสื้อผาขางในเปนผาฝายสวมทับดวยเสื้อเชิรตแขนยาว แจกเก็ต กางเกงขายาว
40 cal/cm2
หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ รวมดวยชุดคลุมผาหลายชั้นปองกันประกายไฟอารก
คา ATPV ของผากันไฟอารกจะตองสัมพันธกับ
คาพลังงานความรอนจากการอารก นั่นคือคา
ATPV ของผากันไฟอารกตองสูงกวาคาพลังงาน
ความรอนจากการอารก เพื่อไมใหเนื้อผาไหม
ไฟพรอมกับปองกันผูสวมใสจากความรอนสูง
จากตาราง NFPA 70E Table 130.7 (C)
(16) Protective Clothing and Personal Protective
Equipment ของมาตรฐาน NFPA 70E แสดงให
เห็นถึงแรงดันไฟฟาทีใ่ ชงานอยูใ นจุดปฏิบตั งิ าน
ทีม่ คี วามเสีย่ งจะเกิดไฟอารก แบงออกเปนระดับ
อันตราย/ความเสีย่ ง (Hazard/Risk Category)
จากนอยไปหามาก (ระดับ 0 ถึง ระดับ 4) โดย
 Hazard/Risk Category 0 (แรงดัน เสีย
่ งนอย คา ATPV ขัน้ ต่าํ ของผากันไฟอารกทีใ่ ช
ในแตละระดับดังกลาวคํานวณพลังงานความรอน ไฟฟาต่ํากวา 240 โวลต) ไมมีอันตรายหรือ คือ 4 แคลอรี/่ ตารางเซนติเมตร
สูงสุด (แคลอรี/่ ตารางเซนติเมตร) ทีจ่ ะเกิดขึน้ ความเสีย่ ง ไมมีคา ATPV
 Hazard/Risk Category 2 (แรงดัน
ไวเพื่ อใหมีการใชผากันไฟอารกที่ มีคา ATPV
 Hazard/Risk Category 1 (แรงดัน ไฟฟาต่า
ํ กวา 600 โวลต) มีอันตรายหรือความ
ขั้นต่ํา (แคลอรี/่ ตารางเซนติเมตร) ดังนี้
ไฟฟาสูงกวา 240 โวลต) มีอันตรายหรือความ เสี่ยงปานกลาง คา ATPV ขั้นต่ําของผากันไฟ
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อารกที่ใชคือ 8 แคลอรี/่ ตารางเซนติเมตร
 Hazard/Risk Category 3 (แรงดัน
ไฟฟาสูงกวา 600 โวลต) มีอันตรายหรือความ
เสีย่ งมาก คา ATPV ขัน้ ต่าํ ของผากันไฟอารกทีใ่ ช
คือ 25 แคลอรี/่ ตารางเซนติเมตร
 Hazard/Risk Category 4 (แรงดัน
ไฟฟาสูงกวา 1,000 โวลต) มีอันตรายหรือ
ความเสีย่ งมากทีส่ ดุ คา ATPV ขัน้ ต่าํ ของผากันไฟ
อารกที่ใชคือ 40 แคลอรี/่ ตารางเซนติเมตร
หมายเหตุ คา ATPV ขั้นต่ําที่กําหนดไว
ขางตน คือ คา ATPV ของผากันไฟที่ใชทําชุด
เสื้อผาปองกันไฟอารกตามรายการที่ระบุไว
แนวทางการเลือกเสือ้ ผากันไฟอารก
เลือกเสือ้ ผาปองกันประกายไฟฟาระเบิด
(Arc Flash) หรือไฟอารกดวย 3 ขั้นตอนงายๆ
ดวยพลังงานความรอนทีห่ นาแนนเกิดขึน้
ในชวงเวลาชั่วเสีย้ ววินาที ประกายไฟฟาระเบิด
จาการอารกอย างรุนแรง มีอันตรายลักษณะ
เฉพาะตัว การประยุกตแนวทางการปองกันตาม
มาตรฐาน NFPA 70E และวิธี 3 ขัน้ ตอนตอไปนี้
สามารถทําให ลดแนวโน มที่ คนงานจะได รั บ
บาดเจ็บจากประกายไฟฟาระเบิดหรือทีเ่ รียกวา
ไฟอารกลงได
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินอันตรายทั้งไฟฟา
ชอต และประกายไฟไหมฉับพลัน (Conduct

Both a Shock and Flash Hazard Analysis)
 ประเมิ น อั น ตรายเพื่ อ พิ จ ารณาแนว
เขตปองกันไฟลุกไหมฉับพลันหรือระยะหางที่
ปลอดภัยจากจุดที่เปนไปไดจะเกิดประกายไฟ
ลุกไหมฉับพลัน
 ภายในแนวเขตป อ งกั น ประกายไฟ
ลุกไหมฉับพลัน มีแนวโนมจะสัมผัสไฟอารก
ทําใหเกิดการไหมขนั้ ทีส่ องทีผ่ วิ หนังของคนงาน

ดังนั้นจึงจําเปนจะตองสวมใสอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล
 เสื้ อผาปองกันไฟอารกใชสวมใสเพื่ อ
ปองกันอันตรายเฉพาะตัวที่มีอยู
 ความรุนแรงของอันตรายจากการอารก
พิจารณาจากพลังงานความรอนทีเ่ กิดขึน้ หนวย
เปนแคลอรี/ตารางเซนเมตร (cal/cm2) ซึ่ง
สามารถประเมินพลังงานความรอนดังกลาวได

3 วิธี ดวยกัน ดังตอไปนี้
 วิธี A ประมาณการณพลังงานความ
รอนโดยใชพื้นฐานความรูดานระบบไฟฟาและ
ลักษณะการทํางาน
 วิธี B ประเมินพลังงานความรอนโดย
ใชพนื้ ฐานการแบงประเภทความเสี่ยงอันตราย
ตามลักษณะงานที่เขียนไวในตารางการทํางาน
ทั่วไป
 วิธี C วางระบบเครือ
่ งแตงกายปองกัน
ไฟอารกเปน 2 กลุม กลุมแรกสําหรับเสื้อผาใส
ทํางานทั่วไป และกลุมที่สองเปนเสื้อผาทํางาน
ไฟฟา วิธีนี้จะทําใหมั่นใจไดวาสถานที่ทํางานมี
เสือ้ ผาปองกันไฟอารกทีม่ อี ตั ราปองกันเพียงพอ
ในสถานการณที่เกิดอุบัติเหตุทางไฟฟาได
ขัน้ ตอนที่ 2 พิจารณาเสือ้ ผาและอุปกรณ
ปองกันไฟอารกทีจ่ าํ เปนตองใชตามระดับอันตราย
ซึ่งแสดงไวในตาราง NFPA 70E Table 130.7
(C) (16) Protective Clothing and Personal
Protective Equipment
ขั้ นตอนที่ 3 เลื อกเสื้ อผ าและชุ ดหมี
ปองกันไฟอารก
 เสื้ อผ าปองกัน ไฟอารกมี ระดั บความ
สามารถในการปองกันประกายไฟอารก
 ระดั บ ความสามารถในการป อ งกั น
ประกายไฟอาร ก มี ค า เป น แคลอรี / ตาราง
เซนติเมตร (Cal/cm2)
 มาตรฐานบังคับใหมก
ี ารระบุอตั ราการ
ปองกันประกายไฟอารกไวที่ปายของชุดเสื้อผา
ตานทานเปลวไฟ
 เสือ
้ ผาปองกันไฟอารกทีค่ นงานสวมใส
ตองมีอตั ราการปองกันพลังงานความรอนเหมาะสม
ตามลักษณะงานที่ทํา
 ให พิ จ ารณาใช อุ ป กรณ ป อ งกั น ส ว น
บุคคลชนิดอืน่ รวมดวยตามขอกําหนดสําหรับงาน
ที่มีลักษณะเฉพาะ อาทิ ที่คลุมศีรษะ (Hood)
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ชนิดผาสองชัน้ หมวกแข็ง ทีร่ องหมวกแข็งชัน้ ใน
ปองกันเปลวไฟ แวนตานิรภัย ถุงมือหนัง ถุงมือ
ปองกันกระแสไฟฟา กระบังหนา (Face Shield)
และเครื่องมือปองกันกระแสไฟฟา
คุณสมบัตติ ามธรรมชาติกบั คุณสมบัติ
จากการปรุงแตงของผากันไฟอารก
ผากันไฟอารกทีม่ จี าํ หนายอยูใ นปจจุบนั มี
2 ประเภท ไดแก ผากันไฟอารกที่มีคุณสมบัติ
ตามธรรมชาติมมี าแตดงั้ เดิม (Inherent) กับผา
กันไฟอารกทีไ่ ดรบั การปรุงแตง (Treated) ดวย
เทคโนโลยีจนมีความสามารถในการตานทาน
เปลวไฟตามความตองการของผู ผลิต ซึ่ งการ
เรียนรูแ ละทําความเขาใจผากันไฟทัง้ สองประเภท
มีความสําคัญสําหรับผูร บั ผิดชอบในการประเมิน
อันตราย และการเลือก การใช รวมถึงการซอม
บํารุงเสื้อผาปองกันไฟอารก
เนือ้ ผาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตปิ อ งกันไฟอารกตาม
ธรรมชาติคือเนื้อผาที่มีคุณสมบัติตานทานไฟ
อารกติดตัวมาตั้งแตแรกเริ่มของการผลิตหรือ
มีตามธรรมชาติของตัวเอง โดยโครงสรางของ
เส นใยผ าเองนั้ นมี คุ ณสมบั ติ ไม ติ ดไฟ ความ
ตานทานไฟอารกของเนื้อผาชนิดนี้จึงมีความ
ถาวร ไมสามารถชําระลางหรือขัดออกได ซึง่ เมือ่
สัมผัสเปลวไฟเนื้อผา Inherent จะขยายตัวจน
หนาขึ้น เปนตัวกั้นปองกันความรอนระหวาง
แหลงความรอนกับผิวหนังของผูสวมใส โดยอยู
ในลักษณะนี้จนกวาจะเย็นตัวลง ทําใหผสู วมใส
มีเวลาพอที่จะหนีไปจากพื้นที่อันตรายนั้น
เนื้ อผาที่ ผานการปรุงแตงดวยสารเคมี

เปนเรือ่ งสําคัญทีผ่ สู วมใสตอ งเรียนรูเ ทคนิคและ
ขอปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองในการซักรีดชุดเสือ้ ผาทีท่ าํ จาก
เนื้อผาที่ไดรับการปรุงแตง
อยางไรก็ตาม ยังมีผา กันไฟอารกอีกชนิด
หนึ่งคือผาที่ทอจากเสนใยที่ไดรับปรุงแตงใหมี
คุณสมบัติตานทานเปลวไฟ โดยเปนผลผลิตที่
ไดมาตั้งแตกระบวนการสรางเสนใย ใหถือวา
เนื้อผานั้นมีความตานทานไฟอารกตลอดอายุ
การใชงาน เนื่องจากไมสามารถลางออกจาก
การซักรีดได
บทสรุป
การสวมเสือ้ ผาปองกันไฟอารกในพืน้ ทีม่ ี
ความเสีย่ งตอการสัมผัสเปลวไฟหรือความรอน
เป นเรื่ องที่ มี ความสําคั ญและจําเป นอย างยิ่ ง
ทัง้ นี้ จะตองพิจารณาและประเมินอันตรายกอน
ตัดสินใจเลือกชนิดทีม่ ีความเหมาะสมกับความ
เสี่ ยงนั้นมากที่ สุด รวมถึงอัตราการปองกันที่
เพียงพอจึงจะสงผลใหรางกายของคนงานไดรบั
การปกปองอยางสมบูรณ วิธีที่ทําไดงายคือ ทํา
ตามมาตรฐานกําหนดหรือขอบังคับมาตรฐาน
ทางอุตสาหกรรม รวมถึงการเรียนรูขอแนะนํา
ของสถาบั นที่ น าเชื่ อถื อต างๆ ย อมเป นหลั ก
ประกันวานายจางไดรบั ผิดชอบตอสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยของลูกจางในการทํางานในพืน้ ที่
มีอันตรายเปนอยางดีแลว

ตานทานความรอนและเปลวไฟ โดยการเคลือบ
ผิวนอกของเนื้อผาทําใหเนื้อผาที่ไมคุณสมบัติ
ตานทานมาตั้งแตแรกหรือตามธรรมชาติ เชน
ผาฝาย กลายเปนเนือ้ ผาตานทานเปลวไฟ ทัง้ นี้
มีความแตกตางจากเนื้อผาที่ตานทานเปลวไฟ
ตามธรรมชาติตรงที่เนื้อผาที่ผานการปรุงแตง
มีความเปนไปไดทจี่ ะสูญเสียคุณสมบัตติ า นทาน
เปลวไฟจากการซักรีดหรือการสัมผัสกับสารเคมี
บางชนิดในสภาพแวดลอมการทํางาน ดังนัน้ จึง
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