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มาตรฐาน NFPA 1971 ไมเพียงแตจะ
กําหนดคาประสิทธิภาพข้ันตํ่าของชุดปองกัน
หากไดกาํหนดวิธทีดสอบเพือ่วัดคาประสทิธภิาพ
เหลานั้นไวดวย

เม่ือจะตองเลือกอุปกรณปองกนัสวนบคุคล
สําหรับงานดับเพลิง บอยคร้ังท่ีเรามักตัดสินใจ
บนพื้นฐานความชอบสวนตัว เชน ดูท่ีสีของชุด
ความกระชบัและราคาซึง่ปฏิเสธไมไดวาคือตัวแปร
สาํคัญในการเลือก ท่ีถกูตองเราควรพจิารณาถงึ
ปจจยัดานวิทยาศาสตร อาทิ ลักษณะการสงผาน
ความรอน และการปองกนัความรอน เนือ่งจาก
ปจจยัดานวิทยาศาสตรเกีย่วของกบัสตูรเทคนคิ
และการทดสอบซึ่งผูผลิตรูเร่ืองนี้ดีท่ีสุด แตใน
ฐาะผูใชอุปกรณ อยางนอยเราควรรูและเขาใจ
หลักการพืน้ฐานเพือ่การตัดสนิใจท่ีถกูตอง

มาตรฐาน NFPA 1971: Standard on
Protective Ensembles for Structural Fire
Fighting and Proximity Fire Fighting
เปนขอกําหนดสําหรับชุดปองกันในการดับไฟ
อาคารและการผจญเพลิงระยะประชิด ซึ่งตอง
ผานการทดสอบประสิทธิภาพดังตอไปนี้

การทดสอบประสทิธภิาพดานความรอน
(Thermal Performance Tests)

มาตรฐาน NFPA 1971 มีการทดสอบท้ัง
ผาแตละชัน้และผาตัวอยางท่ีใชทําชดุปองกนัโดย

มีวิธีทดสอบรวมแลวมากวา 70 วิธี แตเราจะ
นําเสนอเฉพาะวิธีท่ีผูเกี่ยวของใหความสําคัญ
มากท่ีสุด ดังตอไปนี้

 การทดสอบการลุกไหมแนวต้ัง (The
Vertical Flame Test) เปนการวัดคาความตานทาน
เปลวไฟ โดยตัวอยางผาท่ีนํามาทดสอบจะตอง
ไมลุกไหมตอเนือ่งหลังจากเอาเปลวไฟท่ีนาํมาเผา
ออกไป ตัวอยางผาจะสัมผัสเปลวไฟเปนเวลา
12 วินาที และตองดับภายใน 2 วินาที รอยไหม
ท่ีปรากฏบนผาหลังจากสัมผัสเปลวไฟตองยาว
ไมเกิน 4 นิว้ และใยผาตองไมละลาย หยด หรือ
ลุกติดไฟ

 การทดสอบบนเตาอบควบคุมไอรอน
(The Forced Air Oven Test) เปนการทดสอบ
ความตานทานความรอนท่ีสงผานดวยการพา
(convection) โดยสรางสถานการณภายใน
เตาอบใหเหมือนกบัสภาวะแวดลอมการดับเพลิง
ตัวอยางผาท่ีทดสอบตองไมละลาย หยด หรือลุก
ติดไฟเม่ือสมัผสัความรอน 260   ํC (500   ํF) เปน
เวลา 5 นาที และผาตองไมหดตัวเกนิ 10% ไมวา
ใน ทิศทางใดๆ

 การทดสอบประสิทธิภาพการปองกัน
ความรอน (TPP; Thermal Protective Performance)
การทดสอบเพือ่วัดระดับของชดุดับเพลิงดวยวิธี
TPP ไดรับความนิยมแพรหลาย โดยเปนการวัด

คาประสทิธภิาพชดุดับเพลิงท่ีคุนเคยกนัมากท่ีสดุ
การทดสอบจาํลองสถานการณฉุกเฉินท่ีนักดับ
เพลิงจะสัมผัสความรอนสูงขณะเกิด Flashover
หรือ Backdraft ซึง่ชดุดับเพลิงท่ีมีจาํหนายท่ัวไป
ในปจจบุันมีคา TPP อยูระดับข้ันตํ่าท่ี 35 จนถงึ
ระดับเกนิกวา 50 ( ไมรวมชนดิท่ีมีการเสริมหรือ
เพิ่มเติมประสิทธิภาพตานทานความรอนเปน
กรณีพิเศษ) คา TPP ท่ี NFPA กําหนด เปนคา
กอนการซกัลางซึง่การซกัลางชดุดับเพลิงจะขยาย
ชองอากาศในเนื้อผาสงผลใหคา TPP ลดลง

วัสดุท่ีหนาและหนักโดยท่ัวไปมีคา TPP
สงูกวา อยางไรกต็าม ความสามารถในการดักจบั
อากาศเขาไประบบ ทําใหคา TPP เพิ่มข้ึนไปอีก
ในทางตรงขาม เม่ือความชื้นถูกนาํเขาไปในชุด
จะเกดิผลกระทบในทางลบตอการสงผานความ
รอน สงผลใหความสามารถปองกันความรอน
มีนอยลง

มาตรฐาน NFPA 1971 กาํหนดระดับ TPP
ของชุดดับเพลิงข้ันตํ่าไวท่ี 35 TPP ความหมาย
คือผาตัวอยางท่ีใชทําชดุดับเพลิงถกูนาํไปทดสอบ
การสมัผสัความรอนสงูในเงือ่นไขเดียวกบัการเกดิ
Flashover หรือ Backdraft นับเวลาเปนวินาที
กอนการไหมระดับท่ี 2 จะเกิดข้ึน การทดสอบ
TPP ตัวอยางผาไดรับความรอนจากการถายเท
ท้ังทางการพาและการแผรังสซีึง่มีพลังงานความ

Source: Understanding Your PPE Levels and Ratings By Joel Calfee, http://www.firerescuemagazine.com/articles/print/
volume-9/issue-1/firefighter-safety/understanding-your-ppe-levels-and-ratings.html
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รอน 2.0 แคลอรี/ตารางเซนติเมตร จากนัน้คา
TPP ท่ีไดจะหารดวย 2 เพื่อหาระยะเวลาข้ันตํ่า
ในการใหความรอนแกผาตัวอยางซึง่กคื็อ 17.5
วินาที (ผาท่ีทนความรอนได 17.5 วินาที มีคา
ประสทิธภิาพการปองกนัความรอนข้ันตํ่า = 35)
ระยะเวลาในการใหความรอนเรียกวา “Stoll
curve” สูงสุดกําหนดไว 30 วินาที เนื้อผาท่ีทน
ความรอนไดถึง 30 วินาทีจะมีคาประสิทธภิาพ
ปองกันความรอนมากกวา 60 TPP

NFPA 1971 ระบตัุวเลขคา TPP เกนิ 60
เปน “>60” แตตัวเลขนี้ไมไดรวมอัตราการ
ปองกนัความรอนของสวนท่ีเสริมพเิศษในตัวชดุ
เชน บริเวณไหลหรือเขา และมากกวา 50% ของ
พืน้ผวิภายนอกของชดุดับเพลิงมีการเสริมเนือ้ผา
อาทิ ชายเสื้อสวนคลุมทับขอบกางเกง กระเปา
ขอบเสือ้ ขอบกางเกง และสวนประกอบตางๆ ซึง่
ลวนมีสวนเพิ่มคา TPP ใหกับชุดดับเพลิงท้ังสิ้น

ตัวอยาง หนวยดับเพลิงเมืองฮิวสตัน

คาประสทิธภิาพปองการการแผรงัสี
[Radiant Protective Performance (RPP)]

การทดสอบประสิทธิภาพปองกันการ
แผรังสีใชกับสวนประกอบของอุปกรณมากกวา

แตก็ใหขอมูลท่ีสาํคัญถึงปฏิกริิยาของชุดเสือ้ผา
ภายใตสถานการณท่ีมีการแผรังสีความรอน

ความตานทานการนําความรอนท่ีมี
การบบีรดั [Compressive Conductive Heat
Resistance (CCHR)]

การทดสอบการตานทานการนําความ
รอนท่ีมีการบีบรัด [Compressive Conductive
Heat Resistance (CCHR)] เปนการประเมิน
ประสิทธิภาพของชุดปองกันตรงบริเวณท่ีมีการ
บีบรัดซึ่ งก็คือบริเวณท่ีเสื้อผารัดแนนติดกับ
ผิวหนังของผูสวมใส โดยเฉพาะบริเวณเขาและ
ไหล ตัวอยางผาท่ีใชทดสอบเปนของจริงท่ีใช
ทําชดุดับเพลิง การทดสอบจะดูวา ใชเวลาเทาใด
ตัวอยางผามีอุณหภูมิถงึ 24   ํC หลังสมัผสัแหลง
ความรอนท่ีมีอุณหภูมิ 280  ํ C

รัฐเท็กซัส เปนหนวยดับเพลิงหนึ่งท่ีไดชื่อวามี
ชดุดับเพลิงมีประสทิธภิาพสงูสดุในสหรัฐอเมริกา
แตจริงๆ แลว คา TPP พืน้ฐานมีเพยีง 40 อาศัย
การใชวัสดุเสริมท่ีบริเวณไหลและแขนซึ่งมีคา
TPP สงูมาก ทําใหคาเฉล่ีย TPP ของท้ังชดุสงูตาม
ไปดวย

หลายคนคิดวา ชดุดับเพลิงของหนวยดับ
เพลิงเมืองฮิวสตัน เปนการออกแบบทางยทุธวิธี
ซึง่ไมใช ในความเปนจริง หนวยดับเพลิงฮิวสตัน
ออกแบบชดุดับเพลิงเพือ่ปกปองนกัดับเพลิงใน
กรณติีดกบัหรือติดอยูในพืน้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
สภาพเพลิงไหมอยางรวดเร็ว หนวยดับเพลิง
แตละแหงจะตองประเมินความเสีย่งในการปฏิบติั
งานของตัวเองเพือ่หาขอมูลในการตัดสนิใจเลือก
ชุดดับเพลิงท่ีมีคา TPP ท่ีถูกตองและเหมาะสม

จะใชกับชุดเสื้อผาเชนเดียวกับชุดผจญเพลิง
ระยะประชดิ การทดสอบนีค้ลายกบัการทดสอบ
TPP แตการทดสอบ RPP จะทํากับการแผรังสี
ความรอนอยางเดียว ไมมีการใชเปลวไฟ การ
ทดสอบใชหลอดไฟควอทซเปนแหลงกําเนิด
การแผรังสีในแนวต้ัง โดยจะนับเวลาท่ีตัวอยาง
ผลิตภัณฑไดรับความรอนจนมีพลังงานเพยีงพอ
ท่ีจะทําใหเกิดการไหมระดับท่ี  2 ได ตาม
มาตรฐาน NFPA อุปกรณปองกันตองมีระดับ
RPP อยางนอย 20 ซึ่งแปลความหมายไดวา
ตัวอยางผลิตภัณฑสามารถทนพลังงานความรอน
1.0 แคลอร่ี/ตารางเซนติเมตร/วินาที ไดเปน
เวลา 20 วินาที กอนจะสงผานความรอนไปยัง
ผิวหนังทําใหเกิดการไหมระดับท่ี 2

ถงึแมวาการทดสอบนีจ้ะไมใชกบัชดุเสือ้ผา

 TPP Tester (NFPA), Iowa State University, USA.
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ตามมาตรฐาน NFPA 1971 ชดุดับเพลิง
ตองมีคา CCHR อยางนอย 25 การทดสอบทํา
กับท้ั งชุดแหงและชุดเปยก ผาบริเวณไหล
ทดสอบดวยแรงกด 2 ปอนด/ตารางนิ้ว (psi)
เทียบเทาแรงกดจากสายสะพายขนาด 2 นิ้ว
ของเคร่ืองชวยหายใจ SCBA ท่ีมีอากาศเต็มถัง
โดยประมาณ บริเวณเขาทดสอบดวยแรงกด 8
psi เทียบเทาแรงกดจากน้าํหนกัตัวนกัดับเพลิง
180 ปอนด ลงบนพืน้ขณะนัง่คุกเขาหรือคลาน

สิง่ท่ีควรพจิารณาเกีย่วกบัคา CCHR เม่ือ
ตัดสินใจซื้อชุดดับเพลิง มาตรฐานฉบับกอน
กาํหนดคา CHHR ข้ันตํ่าไวท่ี 13.5 วินาที ซึง่เปน
การทดสอบกบัชุดท่ีมีคา TPP 35 จนถึงบริเวณ
ไหลท่ีมีการเสริม ท้ังนี ้บริเวณท่ีมีการเสริม เชน
ไหลหรือเขา อาจแตกตางกนัไปข้ึนอยูกับผูผลิต
ท่ีตองทําใหตรงตามมาตรฐานกาํหนด ผูผลิตจะ
เสนอคา CCHR มากข้ึน ในบริเวณท่ีมีการเสริม
ตามท่ีหนวยดับเพลิงตองการ และเนื่องจากมี

การเสริมความตานทานความรอนของเนื้อผา
ไมเพยีงแตจะเพิม่คา CCHR เทานัน้ แตไดเพิม่คา
TPP ใหเพิ่มข้ึนอีกดวย

เสริมพเิศษบนผวิชัน้นอกสดุ รวมถงึบริเวณปาย
เรืองแสงเยบ็ติด บริเวณแถบเสริมค้ิว และขอมือ
เสื้อ ตัวอยางผาและสวนเสริมบนผิวชั้นนอกจะ
สัมผัสแหลงความรอนจากนั้นจะทดสอบตาม
มาตรฐาน NFPA 1971 โดยผาตองไมทําใหเกดิ
การไหมระดับท่ี 2 ภายในเวลาท่ีนอยกวา 130
วินาที (ตองตานทานความรอนไดไมนอยกวา
130 วินาทีกอนจะเกดิการไหมระดับท่ี 2)

 CCHR Testing Device

การทดสอบการสะสมพลั งงาน
(SET; Stored Energy Test)

การทดสอบประสิทธิภาพการปองกัน
ความรอนใหมลาสดุท่ีถกูเพิม่เขาไปในมาตรฐาน
NFPA 1971 ฉบบัป 2013 คือ การทดสอบการ
สะสมพลังงาน (SET; Stored Energy Test) ซึ่ง
ตรงกันขามกับ TPP การทดสอบ SET ใชแหลง
พลังงานรับตํ่าใหความรอนเปนเวลานานภายใต
สภาวะแวดลอมท่ีจาํลองมาจากการการทํางานจริง
โดยจะทดสอบกับผาตัวอยางบริเวณแขนเสื้อท่ี

เม่ือนกัดับเพลิงทําการบบีรัดชดุดับเพลิง
(เชน โดยการงอแขน ยนืพงิกาํแพง) ความรอน
จะสงผานไปยงัผวิหนงัของพวกเขาอยางรวดเร็ว
ซึ่งทําใหเกิดการไหมแมวาชุดดับเพลิงจะไมได
รับความเสียหาย สิ่งนี้จะมีผลกระทบมากข้ึน
เม่ือชดุดับเพลิงเปยก เนือ่งจากน้าํนาํความรอน
ไดเร็วกวาอากาศ

ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ การทดสอบ SET
จงึแตกตางจากการทดสอบ TPP ตัวอยางผาท่ีจะ
ทดสอบ SET ตองเปยก แตไมวา ชดุดับเพลิงจะมี
ความตานทานความรอนมากนอยเทาใด หนวย
ดับเพลิงตองฝกใหบุคลากรในสังกัดอยูใหหาง
จากความรอนพรอมกบัฝกการขจดัความเจบ็ปวด
หากเรารอใหความเจบ็ปวดเปนไปตามอาการท่ี
ปรากฏ มีความเปนไปไดท่ีจะเกิดแผลเปนได
(ความเจ็บปวดเปนไปตามสภาพบาดแผล โดย
บาดแผลฉกรรจสรางความเจ็บปวดท่ีสุด การ
พยายามยับยั้งหรือขจัดความเจ็บปวดคือการ

 Stored Enenergy Tester

การทดสอบนีถ้กูเพิม่เขาไปในมาตรฐาน
เนื่องจากคา TPP ไมไดใหคําตอบในทุกเร่ือง มี
รายงาน นกัดับเพลิงไดรับบาดเจบ็จากการไหม
ดวยความรอนท่ีนอยกวา Flashover หลายกรณี
เกดิจากความรอนสะสมบริเวณท่ีเปนสวนตอของ
ชัน้นอกสดุของชดุดับเพลิง บางกรณเีกดิจากการ
สะสมท่ีตัวชดุดับเพลิงเองโดยไมมีรองรอยความ
เสยีหายจากการไหมซึง่เปนไปไดจากความจริง
ท่ีวาชุดดับเพลิงเปนฉนวนความรอนท่ีดี แตใน
ขณะเดียวกนักส็ามารถเกบ็ความรอน (ไอรอน)
ไวภายในชั้นตางๆ ของตัวชุดไดในปริมาณมาก

 Fabric Testeing
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รักษาบาดแผลไปในตัว ยิ่งทําไดเร็ว ก็สามารถ
จะกาํจดัขนาดของบาดแผลได)

การทดสอบการระบายอากาศ
(Breathability Tests)

นอกจากการทดสอบเพือ่วัดประสทิธภิาพ
ปองกันความรอนแลว ชุดดับเพลิงยุคปจจุบัน
ตองผานการทดสอบความสญูเสยีความรอนดวย
นกัดับเพลิงทํางานหนกัและทําใหเกดิความรอน
ซึง่ชดุดับเพลิงท่ีสวมใสมีท้ังรับความรอนเขาและ
คายความรอนออก โชคดีท่ีเรามีกลไกอันหนึ่ง
ใชสลายความรอน นั่นคือ การขับเหงื่อออกมา
แลวใชความรอนทําใหระเหยออกไป แตนักดับ
เพลิงจะไดประโยชนจากกลไกนีไ้ด ชุดดับเพลิง
ตองมีคุณสมบติัระบายอากาศไดดี นัน่หมายถงึ
ความชื้นหรือเหงื่อสามารถเล็ดรอดออกไปได

การทดสอบการสูญเสียความรอน
ท้ังหมด [Total Heat Loss (THL)]

การทดสอบการสญูเสยีความรอนท้ังหมด
Total Heat Loss (THL) ของมาตรฐาน NFPA
1971 ใชวัดความสามารถของชุดดับเพลิงใน

หรือไม คณะกรรมการมาตรฐานยนืยนัวาจาํเปน
แตเนือ่งจากมีปญหาดานเทคนคิ วิธกีารทดสอบ
THL ออกมาใชลาชาเกินไป อีกท้ังไมคอยเปนท่ี
ยอมรับ ดังนั้น ขอกําหนด THL จึงถูกถอดออก
จากมาตรฐาน NFPA 1971 ฉบบัป 1997

จนข้ึนป 1998 ไดมีการศึกษาเพิม่ข้ึนถงึ
ความสาํคัญของการระบายอากาศของชดุดับเพลิง
โดยเฉพาะชั้นความชื้น (Moisture Barriers)
และมาตรฐานฉบบัป 2000 ขอกาํหนด THL ถกู

นํามาบรรจุไวในมาตรฐานอีกคร้ัง โดยลดคา
กาํหนด THL ลงมาอยูท่ี 130 วัตต/ตารางเมตร
เนือ่งจากเทคโนโลยกีารผลิตข้ันความชืน้ของชดุ
ดับเพลิงในเวลานัน้อยูในระดับตํ่า แตมาตรฐาน
ฉบับป 2007 คากําหนด THL กลับข้ึนไปอยูท่ี
205 วัตต/ตารางเมตรอีกคร้ังซึง่ทําใหผลิตภัณฑ
ชัน้ความชืน้และชัน้กัน้ความรอนบางตราสนิคา

การทําใหความรอนหมดไป เปนการทดสอบ
เชงิเสถยีรกบั “แบบจําลองผวิหนงัมนษุย” ซึง่มี
การสงผานความรอนเขามา การทดสอบจะวัด
วาความรอนสญูเสยีมากเทาไหรจากการทดสอบ
ท้ังในสภาพชุดเปยก (การกล่ันตัวเปนไอ) และ
ชดุแหง (การนาํความรอน) ตามมาตรฐาน NFPA
1971 ความสูญเสียความรอน (THL) ของชุด
ดับเพลิงตองไมนอยกวา 205 วัตต/ตารางเมตร
(ทดสอบตัวอยางผา 3 คร้ังแลวหาคาเฉล่ีย)

ท้ังนี้ มีปญหาหนึ่งเกิดข้ึนมา บริเวณท่ีมี
การเสริมความตานทานความรอนของเนื้อผา
ตามจุดตางๆ ของชุดดับเพลิงเพื่อเพิ่มคา TPP
ตรงจดุสาํคัญ สงผลใหการสญูเสยีความรอนของ
ชดุดับเพลิงโดยรวมจะลดลง (ระบายความรอน
ไดนอยลง) ดังนัน้จงึมีการถกเถียงกันวาจําเปน
ตองเนนเร่ืองการระบายอากาศของชดุดับเพลิง

หายไปจากตลาด เนื่องจากไมสามารถทําตาม
มาตรฐานกาํหนดได

สําหรับชุดดับเพลิงท่ีมีขายในปจจุบัน
จะมีคา THL ข้ันตํ่าอยูท่ี 205 วัตต/ตารางเมตร
สูงสุดอยูท่ี 300 วัตต/ตารางเมตร

ทําไมคา THL จึงมีความสําคัญ
สถติิของสาํนกับริหารกจิการดับเพลิงแหง

สหรัฐอเมริกา (USFA) แสดงอยางตอเนือ่ง 50%
ของ นักดับเพลิงท่ีเสียชีวิตในแตปเกิดจากโรค
หัวใจและลมชัก เม่ือนักดับเพลิงเสียชีวิตหรือ
บาดเจบ็สาหัสจากโรคท่ีเกีย่วกบัหัวใจขณะปฏิบติั
ภารกิจจึงมีการวินิจฉัยถึงผลกระทบจากความ
รอนซึง่พบวา ความรอนจดัมีผลตออุณหภูมิของ
รางกายและอัตราการเตนของหัวใจ โดยนักดับ
เพลิงจะมีประสิทธิภาพการทํางานลดลงและมี
ความเสี่ยงจะเปนโรคท่ีเกี่ยวของกับความรอน

 THL Testing Device

  ช้ันความช้ืน (Moisture Barrier)
คุณสมบัติ : ตองกันนํ้า ระบายอากาศไดดี
และตานทานการเส่ือมสภาพจากสารเคมี
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และหัวใจลมเหลว เม่ือเร็วๆ นี ้สถาบนัมาตรฐาน
และเทคโนโลยแีหงชาติสหรัฐฯ (NIST) เผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของความรอนตอนัก
ดับเพลิงซึง่มีความเปนไปไดท่ีจะมีผลตอการแกไข
ปรับปรุงมาตรฐาน NFPA 1971 ในอนาคต

ชดุดับเพลิงทําหนาท่ีปองกนัไมใหความรอน
สงผานมาถงึผวิหนงัซึง่จะทําใหเกดิการบาดเจบ็
จากการไหมระดับ 2 ข้ึนไป ขณะเดียวกนัตัวของ
ชดุดับเพลิงเองกจ็ะเกบ็ความรอนไวภายใน โดย
หากไมมีการระบายความรอนเหลานี้ออกไป
(ผานชั้นความชื้น) ตัวชุดดับเพลิงก็จะรอนข้ึน
เร่ือยๆ จนในท่ีสุดก็สงผานไปถึงผิวหนังของผู
สวมใสอยางหลีกเล่ียงไมไดทําใหเกดิการบาดเจบ็
จากการไหมดวยตัวชดุดับเพลิงท่ีสวมใสปองกนั
ความรอนนั่นเอง

มาตรฐาน NFPA 1971 นอกจากจะเนน
ประสทิธภิาพการปองกนัความรอนของชัน้นอกสดุ
และชั้นความรอนแลว ยังใหความสําคัญกับ
คุณสมบติัการระบายความรอนของชัน้ความชืน้
ดวยเชนกัน โดยเนนความสมดุลระหวางสอง
สิง่คือการปองกนัความรอนและการระบายความ
รอนเพือ่ใหชดุดับเพลิงมีความสมบรูณแบบยิง่ข้ึน

นิยามสําคัญของหนวยวัดตามมาตรฐาน
NFPA 1971

หนวยวัดการแผรังสคีวามรอน (Thermal
Radiation) : แคลอรีตอตารางเซนติเมตรตอ
วินาที (cal/cm2 sec)

1 แคลอรี คือ พลังงานความรอนท่ีทําให
น้ํา 1 กรัมมีอุณหภูมิสูงข้ึน 1  ํ C

ขณะท่ีหนวยวัดของอังกฤษคือ BTU โดย
1 BTU คือพลังงานความรอนท่ีทําใหน้าํ 1 ปอนด
มีอุณหภูมิสูงข้ึน 1   ํF มีคาเทากับ 252 แคลอรี
ท้ังนี้ พลังงานความรอนดังกลาวเปนมวลความ

รอนท่ีเคล่ือนท่ีได (Heat Flux) ซึ่งกระทําตอ
พื้นผิวตางๆ รวมถึงผิวหนังมนุษย

การไหมเกิดข้ึนเม่ือความรอนท่ีสัมผัส
ผวิหนงัมีปริมาณมากจนรางกายไมสามารถขจดั
ออกไปหรือทําใหมีปริมาณลดลง เม่ือผิวหนัง
มนุษยมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนถึงระดับดังตอไปนี้จะ
เกิดการบาดเจบ็จากการไหม

 44   ํC (111   ํF) รูสึกเจ็บ
 48   ํC (118   ํF) เกดิการไหมระดับท่ี 1
 55   ํC (131   ํF) เกดิการไหมระดับท่ี 2
 72   ํC (162   ํF) เกดิการไหมระดับท่ี 3
โดยท่ั วไป พลังงานความรอน 1-2

แคลอรี/ตารางเซนติเมตรก็ทําใหผิวหนังไหม
ได เปรียบเทียบงายๆ พลังงานความรอนจาก
ไฟแช็คแกส (บิวเทน) มีประมาณ 1 แคลอรี/
ตารางเซนติเมตร-วินาที ถาลองใชนิว้หัวแมมือ
สัมผัสเปลวไฟจากไฟแช็ค (สัมผัสเปนพื้นท่ี
ประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร) ผิวหนังจะไหม
ภายในเวลา 1-2 วินาที ดวยพลังงานความรอน

1 แคลอรี/ตารางเซนติเมตร-วินาที จากการแผ
รังสเีปนคาสาํคัญในการปองกันความรอน

ชดุดับเพลิงและสภาพการณเพลิงไหม
คู มือนักดับเพลิงของ USFA เกี่ยวกับ

มาตรฐานข้ันตํ่าของอุปกรณปองกันความรอน
และชุดดับเพลิง ระบุสภาพการณเพลิงไหมท่ี
นักดับเพลิงตองเผชิญมีอยู 3 ระดับ ไดแก

 ระดบัตองเผชิญเปนประจํา (Routine
condition) เปนไฟไหมสิง่ของหนึง่หรือสองอยาง
ภายในหองของอาคารบานเรือนท่ัวไป การแผ
รังสคีวามรอนอยูระหวาง 0.025-0.05 แคลอรี/
ตารางเซนติเมตร อุณหภูมิอากาศอยูระหวาง
18   ํ-55   ํC (64   ํ-131   ํF) การถายเทความรอน
โดยการพาและการแผรังสีมีลักษณะเหมือนกับ
วันอากาศรอนในฤดูรอน ชุดดับเพลิงสามารถ
ตานทานความรอนได

 ระดับปกติทั่วไป (Ordinary conditions)
นกัดับเพลิงตองเผชญิกบัเพลิงไหมท่ีรุนแรงหรือ
เขาไปดับไฟในหองในระยะประชิด การแผรังสี
ความรอนอยูในระหวาง 0.05-0.32 แคลอรี/
ตารางเซนติเมตร อุณหภูมิอากาศ 60-300   ํC
(140-572  ํ  F) ภายใตสถานการณนี้ ชุดดับ
เพลิงสามารถปองกนัความรอนได 10-20 นาที
นกัดับเพลิงสามารถปฏิบติังานดับไฟไดจนกวา
อากาศจะหมดถงับรรจุ

หมายเหต  ุมาตรฐาน NFPA 1971 ใชพืน้ฐาน
ถงับรรจอุากาศเคร่ืองชวยหายใจท่ีใชงาน ได 30
นาที ปจจุบัน หนวยดับเพลิงสาวนใหญใชถังท่ี
ใชงานได 45- 60 นาทีซึง่ทําใหนักดับเพลิงอยู
ในสภาวะเพลิงไหมไดนานข้ึนแตกทํ็าใหพลังงาน
ความรอนสงผานมายังชุดดับเพลิงมากข้ึนดวย

 ระดับรอนสุดขีด (Extreme conditions)
เปนสภาพการณเพลิงไหมรุนแรงและ/หรือ ผดิ
ปกติ เชน ติดอยูใน Flashover หรืออยูประชิด
เปลวไฟ พลังงานความรอนจากการแผรังสีมี
มากกวา 0.32 แคลอรี/ตารางเซนติเมตร และ
อุณหภูมิอากาศสงูกวา 300   ํC (572   ํF) ภายใต
สภาพการณนี ้ชดุดับเพลิงท่ีใชกนัอยูท่ัวไปสามารถ
ปองกันได 15-30 วินาที ซึ่งเพียงพอท่ีนักดับ
เพลิงจะหนอีอกมาได


