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วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ณ หอง
ประชุม 214-215 ศูนยนทิ รรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
วิทยากร
นายปริ ญญา วงธํ า รง หั ว หน า ส ว น
ตรวจสอบสมรรถนะรถ สํานักวิศวกรรมยานยนต
ดร.ธีระ พงศอนันต
กรมการขนสงทางบก
นางมะลิ รั กเป ยม ผู อํานวยการกอง
กําหนดมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
นางสาวพีรพร พละพลีวัลย สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
นายสมคิ ด รั ตนประภาพร สหพั นธ
ปริญญา วงธํารง
อุตสาหกรรมสิ่งทอแหงประเทศไทย
หัวขอการเสวนา
นายจํารัส มวลชัยภูมิ บริษัท ซี.อี.ซี.
 กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยดาน
อินเตอรเนชัน่ แนล ลิมเิ ต็ด (สาขาประเทศไทย)
นายธํารง คุโณปการ อุปนายกสมาคม อัคคีภัยของวัสดุตกแตงภายในรถโดยสาร
 มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
สงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน
สําหรับสิ่งทอตานการลามไฟ
(ประเทศไทย)
 มาตรฐานความปลอดภัยดานอัคคีภย
ั
ดําเนินการอภิปราย: ดร.ธีระ พงศอนันต
ผู จั ดการสมาคมส งเสริ มความปลอดภั ยและ -สิง่ ทอ (Fire Safety Standards)
 เทคโนโลยี คุณสมบัติ และมาตรฐาน
อนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)

ของผากันไฟ (Fire Resistant Fabrics)
 ประสบการณจากผูใ ชงานจริง (เสือ
้ ผา
ตานการลามไฟ ชุดดับเพลิง ชุดทํางานปองกัน
ความรอนและเปลวไฟ)
 สรุปเนื้อหาจากการเสวนา
กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยดาน
อัคคีภยั ของวัสดุตกแตงภายในรถโดยสาร
คุณปริญญา วงธํารง หัวหนาสวนตรวจสอบ
สมรรถนะรถ สํานักวิศวกรรมยานยนต กรมการ
ขนส งทางบกเสวนาเป นท านแรกโดยมี สาระ
สําคัญสรุปไดดงั นี้
สํานักวิศวกรรมยานยนต กรมการขนสง
ทางบก สังกัดกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบงาน
ดานการขนสงบนถนน ซึง่ ในดานความปลอดภัย
ทางถนนดู แลในสามส วนด วยกั นคื อ 1. คน
ไดแก คนขั บ คนประจํารถ (กระเป ารถเมล
เปนตน) 2. ตัวรถ มาตรฐานตัวรถ/สวนควบ
ประจํารถ 3. ผูประกอบการขนสง บริษัทขนสง
โดยการทํางานจะทําตามนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรและปฏิญญาสากลตางๆ ที่เราเขา
เปนภาคีโดยตองปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด
มา ไดแก
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ปฏิญญาบราซิล: Improving Global
Road Safety เนนในการพัฒนาความปลอดภัย
ทาง ถนนของโลก
 ยุ ทธศาสตรด านความปลอดภั ยทาง
ถนน: Six Safe Strategies (กมธ.)
 ศู น ย ป ลอดภั ย คมนาคม: คมนาคม
ปลอดภัย สังคมไทยเปนสุข
 แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ. 2558: ภัยจากการคมนาคม
 ปฏิญญามอสโก : ทศวรรษแหงความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563
สําหรับนโยบายดานความปลอดภัยของ
กรมขนสงทางบกมีอยูด ว ยกัน 5 เสาหลัก ไดแก
1. การบริ หารจั ดการความปลอดภั ย
ทางถนน
2. ถนนและการสัญจรอยางปลอดภัย
3. ยานพาหนะปลอดภัย
4. ผูใชรถใชถนนปลอดภัย
5. การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
ทัง้ นี้ สํานักวิศวกรรมยานยนต รับผิดชอบ
เสาหลักที่ 3 คือ ยานพาหนะปลอดภัย เปนการ
ดูแลตัวรถหรือยานพาหนะโดยสารชนิดตางๆ


โดยไดจดั ทําโครงการเรงดวนยกระดับมาตรฐาน
วิศวกรรมยานยนต ระหวางป 2559-2561 ถึง
17 โครงการ ไดแก
1. ตรอ. ออนไลน (ใชงานแลว ก.ย. 59)
2. สถานตรวจระบบกาซ Online (ใชงาน
แลว ก.ย. 59)
3. ศู นย ควบคุ มระบบตรวจสภาพรถ
(VICC) ศูนย monitor ตรอ. และสถานตรวจ
ระบบกาซทัว่ ประเทศรวม 81 แหง (อยูร ะหวาง
การจัดซือ้ จัดจาง)
4. มาตรฐานความแข็ งแรงโครงสร าง
ตัวถังรถโดยสาร (ลงนามประกาศ 1 ก.ค. 59)

5. มาตรฐานความแข็ ง แรงของที่ นั่ ง
จุดยึดที่ นั่ ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัย (ลงนาม
ประกาศ 7 ก.ค.59)
6. มาตรฐานระบบหามลอ ABS [สํานัก
กฎหมาย (สนก.) กาลังพิจารณา]
7. มาตรฐานระบบหน วงความเร็ วรถ
(Endurance Braking System) [สํานักกฎหมาย
(สนก.) กาลังพิจารณา]
8. มาตรฐานวัสดุสาหรับติดตั้งภายใน
รถโดยสาร (ลงนามประกาศ 14 ต.ค. 59)
9. มาตรฐานแผนสะทอนแสง (ลงนาม
ประกาศ 22 มี.ค. 60)

10. มาตรฐานอุปกรณตอ พวงของรถลากจูง
และรถพวง (ลงนามประกาศ 31 ม.ค. 61)
11. มาตรฐานอุปกรณยดึ ตูค อนเทนเนอร
(ปรับปรุงแกไขรางประกาศฯ)
12. มาตรฐานรถขนส งวั ตถุ อั นตราย
(ปรับปรุงแกไขรางประกาศฯ)
13. เครือ่ งตรวจสภาพรถครบทุกหนวยงาน (อยูระหวางการตรวจรับ)
14. บุคลากรตรวจสภาพพรอมทุกหนวยงาน (เริ่มปฏิบัติงาน พ.ค. 60)
15. มาตรฐานรถโรงเรียนและรถรับสง
นักเรียน (ลงนามหนังสือ 29 ก.ค. 59)
16. มาตรฐานรถยนตไฟฟา (ลงนาม
ประกาศ 9 ม.ค. 60)
17. มาตรฐานการบํารุงรักษารถระหวาง
การใชงาน (กฎกระทรวง) (ผาน ครม. แลว 14
มี.ค. 60)
มาตรฐานความปลอดภัยดานอัคคีภยั
ของวัสดุตกแตงภายในรถโดยสาร
ในหัวขอที่ 8 มาตรฐานวัสดุสาหรับติดตัง้
ภายในรถโดยสาร กรมการขนส ง ทางบกได
ดําเนินการออกเปนประกาศฯ เรื่ อง กําหนด
คุณสมบัติดานการลุกไหม การลามไฟของวัสดุ
ที่ใชตกแตงภายในรถโดยสาร พ.ศ. 2559 ลง
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 แลว ซึง่ มีสาระสําคัญคือ
กําหนดคุณสมบัติดานการลุกไหมของวัสดุที่ใช
ตกแตงในบริเวณตางๆ ของรถโดยสารซึ่งตอง
มีคณ
ุ สมบัตใิ นดานการลุกไหม การลามไฟตาม
มาตรฐานทีก่ าํ หนดเปนการลดความรุนแรงจาก
เหตุการณเมื่อเกิดไฟไหมบนรถโดยสาร อีกทั้ง
ยังเพิม่ ระยะเวลาสาหรับผูโ ดยสารในการหลบหนี
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ตางๆ ขางตนใหนบั จากพืน้ ผิวดานนอกสุดลึกลง
ไป 13 มิลลิเมตร
มาตรฐานการทดสอบทีก่ รมการขนสง
ทางบกยอมรับ
มาตรฐานทดสอบที่ กรมการขนสงทาง
บกยอมรับใหทําการทดสอบวัสดุ
 มาตรฐานความปลอดภัยดานอัคคีภย
ั
ของวั สดุ ตกแต งภายในในรถโดยสารตามข อ
กําหนดสหประชาชาติที่ 118 (UN R118 )
อนุกรม ที่ 02 ขึ้นไป
 มาตรฐาน Federal Motor Vehicle
Safety Standards ที่ 302 (FMVSS-302) วา
ด วยมาตรฐานการลามไฟของวั สดุ ภายในรถ
(ยอมรับสําหรับรถ M2 และสําหรับรถ M3 ใน
แนวราบ)
 มาตรฐานการลามไฟดานขางของวัสดุ
ออกจากตั วรถด วย
ทั้ งนี้
มีผลใชบังคับตั้ งแตวันที่ 1 มกราคม 2562
เปนตนไป (ใชบังคับกับรถ ที่จดทะเบียนใหม
และรถที่จดทะเบียนแลวมี การเปลี่ยนตัวถัง)
กลุ มรถเป า หมาย : รถโดยสารตาม
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก (รถโดยสาร 1
ชั้น 2 ชั้น และรถตูโดยสาร) โดยรถที่เขาขาย
เงื่อนไขการบังคับใชของประกาศฯ คือ รถปรับ
อากาศ 2 ประเภท ดังนี้
 “รถ M2” หมายถึ ง รถที่ ใช ในการ
ขนสงผูโ ดยสารทีม่ ที นี่ งั่ ผูโ ดยสารมากกวา 8 ทีน่ งั่
ไมรวมผูข บั รถ โดยมีนา้ํ หนักรวมสูงสุดของรถไม
เกิน 5,000 กิโลกรัม ทั้งรถโดยสารประจําทาง
รถโดยสารไมประจําทาง และรถโดยสารสวน
บุคคล
 “รถ M3” หมายความวา รถที่ใชใน
การขนสงผูโ ดยสารทีม่ ที นี่ งั่ ผูโ ดยสารมากกวา 8
ที่ นั่ง ไมรวมผูขับรถ โดยมีน้ําหนักรวมสูงสุด
ของรถเกิ น 5,000 กิโลกรั ม ทั้ งรถโดยสาร
ประจําทาง รถโดยสารไมประจําทาง และรถ
เนือ้ หาทีส่ าํ คัญของประกาศฯ
โดยสารสวนบุคคล
วัสดุที่เกี่ยวของ หมายถึง สิ่งที่นามาใช
เหตุผลทีบ่ งั คับใชเฉพาะกับรถปรับอากาศ ประกอบเปนเครื่องอุปกรณหรือสวนควบของ
ไม ครอบคลุ มถึ ง รถพั ดลม เนื่ องจากรถปรั บ รถหรือตกแตงภายในรถโดยสาร ไดแก
อากาศเวลาไฟไหมจะลุกลามเร็วมาก อีกทั้งผู
 ทีน
่ งั่
โดยสารมักหนีออกมาไมทนั เพราะกระจกปดทึบ
 ผามาน
ทุกดานและประตูฉุกเฉินมีนอย สวนรถพัดลม
 ผนัง ที่บผ
ุ นัง
ประตู หนาต างมีมากและเปดออกงาย ทําให
 ที่ปูพื้น
หนี ไ ฟออกมาได เ ร็ ว ที่ สํา คั ญ มี ก ารระบาย
 พืน
้ รถ
อากาศดีทําใหควบคุมเพลิงไดงา ยกวา
หมายเหตุ: วัสดุทเี่ กีย่ วของตามรายการ

(ISO 5658 -2:2006 2:2006 2:2006) :
Reaction to fire tests-spread of flame-Part
2: Lateral spread on building and transport
products in vertical configuration)
 มาตรฐานอืน
่ ๆ ทีเ่ ทียบเทาตามทีก่ รม
การขนสงทางบกกําหนด
กรณีรถ M2
 วัสดุทใี่ ชทา
ํ ที่นงั่ ผามาน ผนัง ทีบ่ ุผนัง
ที่ ปู พื้ นและพื้ นรถ มาตรฐาน UN R118,
FMVSS-302 , ISO 5658-2:2006 2:2006
หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทา
กรณีรถ M3
 วัสดุที่ใชทําที่นั่งที่ติดตั้งตามแนวราบ
พื้ นรถ หรื อที่ ปู พื้ น มาตรฐาน UN R118,
FMVSS-302 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทา
 วั สดุ ที่ ใช ทําที่ นั่ งที่ ติ ดตั้ งตามแนวดิ่ ง
ผามาน ผนัง หรือทีบ่ ผุ นัง มาตรฐาน UN R118,
ISO 5658 -2:2006 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่
เทียบเทา
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เงือ่ นไขการบังคับใช
 รถโดยสารที่จดทะเบียนใหม
 รถที่มีการเปลี่ยนตัวถัง
 รถที่ไดจดทะเบียนใหมเนื่องจากแจง
เลิกใชรถตามมาตรา 79 ที่มีการเปลี่ยนตัวถัง
 รถที่ มี ก ารแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงเครื่ อง
อุปกรณหรือสวนควบของรถหรือการตกแตงรถ
ตามที่กําหนด
เงือ่ นเวลาการบังคับใช
ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป
หนวยงานทดสอบ
หนวยงานทดสอบทีก่ รมการขนสงทางบก
ยอมรับใหทําการทดสอบวัสดุ
 หนวยงานทดสอบที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 หรือ มอก.
17025-2548 ขึน้ ไป วาดวยความสามารถของ
ห องปฏิ บั ติ การทดสอบ และห องปฏิ บั ติ ก าร
สอบเทียบ (General requirements for the
competence of testing and calibration
laboratories)
 หนวยงานทดสอบที่ไดรับการรับรอง
ดานมาตรฐานความปลอดภัยดานอัคคีภัยของ
วัสดุตกแตงภายในรถโดยสารตามขอกําหนด
สหประชาชาติที่ 118

หนวยงานทดสอบที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน Federal Motor Vehicle Safety
Standards ที่ 302 (FMVSS-302 ) วาดวย
มาตรฐานการลามไฟของวัสดุภายในรถ
 หนวยงานทดสอบที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการลามไฟดานขางของวั สดุ (ISO
5658-2: 2006: Reaction to fire tests : spread
of flame-Part 2: Lateral spread on building and
transport products in vertical configuration)
 สถาบันการศึกษาที่มีหองปฏิบัติการ


ทดสอบดานการลามไฟของวัสดุ หรือสถาบัน
หรื อหน วยงานอื่ นๆ ของรั ฐที่ กรมการขนส ง
ทางบกยอมรับ
รายชือ่ หนวยงานทดสอบคุณสมบัตดิ า น
การลุกไหม การลามไฟของวัสดุทใี่ ชตกแตงภาย
ในรถโดยสารทีก่ รมการขนสงทางบกใหการยอมรับ
(http://apps.dlt. go.th/esb/approve.html)
1. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ที่อยู: ซอยตรีมิตร ถนนพระราม4 แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

มาตรฐานทีใ่ ชทดสอบ: UN R118 (แนวราบและแนวดิง่ ), FMVSS-302
ไดรบั การรับรอง: Lab ISO 17025 เฉพาะ
FMVSS-302
2. ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
ทีอ่ ยู: 114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
มาตรฐานทีใ่ ชทดสอบ: FMVSS-302
3. ศูนยวิจัยเพื่ อความปลอดภัยจาก
อัคคีภยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่อยู: 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
มาตรฐานทีใ่ ชทดสอบ: UN R118 (แนวราบและแนวดิง่ ), ISO 5658
4. สถาบันยานยนต
ทีอ่ ยู: 655 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย
1 ถนนสุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
มาตรฐานทีใ่ ชทดสอบ: UN R118 (แนวราบ และแนวดิง่ ), FMVSS-302
ไดรับการรับรอง: Lab ISO 17025
5. บริษทั อินเตอรเทค เทสติง้ เซอรวสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด (อยูร ะหวางการขอ
รับรอง Lab ตาม ISO 17025)
ที่อยู: 1285/5 ถนนประชาชื่น แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
มาตรฐานทีใ่ ชทดสอบ: UN R118 (แนวราบ และแนวดิง่ ), FMVSS-302
คุณสมบัติของผูผลิตวัสดุ หรือผูผลิต
รถทัง้ คัน
ผูผลิตวัสดุหรือผูผลิตรถทั้งคันจะตองมี
คุณสมบัตอิ ยางใดอยางหนึง่ ดังนี้
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ได รั บการรั บรองระบบคุ ณภาพการ
ผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ขึน้ ไป ดาน
การผลิตวัสดุหรือชิน้ สวนหรือการผลิตรถทัง้ คัน
 ได รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพการ
ผลิตจากหนวยงานตรวจประเมินระบบคุณภาพ
การผลิตทีแ่ นบทายความตกลงวาดวยการรับรอง
ขอกําหนดทางเทคนิคของยานยนต อุปกรณ
และสวนควบที่ติดตั้งหรือใชในยานยนต และ
เงื่ อนไขสาหรับการยอมรับรวมกันของการให
ความเห็นชอบในขอกําหนดทางเทคนิค ค.ศ.
1958 ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหง
สหประชาชาติ
 ได รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพการ
ผลิตจากหนวยงานตรวจประเมินระบบคุณภาพ
การผลิ ตที่ ได รั บ อนุ ญาตจากคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยการรับรองระบบงาน [National
Accreditation Council (NAC)] ของกระทรวง
อุตสาหกรรมดานการผลิตวัสดุหรือการผลิตรถ
ทัง้ คัน
เอกสารที่ เกี่ ยวข อ งเพื่ อขอรั บความ
เห็นชอบวัสดุ
เอกสารทัว่ ไป
 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ คุ คล
 หนั ง สื อมอบอํานาจ (ถ้ํ า มี ) พร อม
ภาพถ ายบั ตรประจําตั วประชําชนของผู มอบ
อํานาจ และผูรับมอบอํานาจ
 หนังสือคําขอความเห็นชอบแบบวัสดุ
เอกสารทางเทคนิค
 แบบแสดงขอมูลรายละเอียดของวัสดุ
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 ทายประกาศ)
 หนั ง สื อ รั บ รองหรื อ รายงานผลการ
ทดสอบที่ ออกโดยหน วยงานทดสอบที่ ก รมฯ
ยอมรับ (ตามขอ 7 ในประกาศฯ)
 หลั ก ฐานการรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ
การผลิตดานการผลิตวัสดุหรือการสรางประกอบ
รถของผูผ ลิตวัสดุ หรือของผูผ ลิตรถทั้งคัน


มะลิ รักเปยม

ISO 9001:2008 ขึน้ ไป
 ข อกําหนดทางเทคนิ ค ค.ศ. 1958
ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ
 หลักฐานการรับรองจากคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยการรับรองระบบงาน [National
Accreditation Council (NAC)] ของกระทรวง
อุตสาหกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมสําหรับ
สิง่ ทอตานการลามไฟ
คุ ณมะลิ รั กเป ยม ผู อํานวยการกอง
กําหนดมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม เลาถึงมาตรฐานสิ่งทอของสํานัก
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (สมอ.) โดย
เกริ่นถึงความเปนมาของ สมอ. วา ตั้งมา 50 ป
แลว มีภารกิจตาม พ.ร.บ. 2 ฉบับคือ พ.ร.บ.


มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
และ พ.ร.บ. การมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. 2551
ภารกิจตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ
อุ ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ได แก กําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (มอก.) การ
ตรวจสอบรับรองตาม มอก. การกํากับดูแลการ
ใชเครือ่ งหมาย มอก. และการจัดตัง้ ศูนยทดสอบ
ยานยนตและยางลอแหงชาติ (งานใหม)
ภารกิจตาม พ.ร.บ. การมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. 2551 ไดแก เสนอแนะนโยบายและ
ยุ ทธศาสตร ด า นการมาตรฐานของประเทศ
รับรอง/อนุญาตดานการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน (ระบบงาน) หรือทีเ่ รียกวา NAC และ
กํากับดูแลผูป ระกอบการดานการตรวจสอบและ
รับรอง
นอกจากนี้ สมอ.ยังตองทําตามนโยบาย
รัฐบาล อาทิ กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
(มผช.) หรือรูจักกดันดีในชื่อ ผลิตภัณฑ OTOP
ให การรั บรองตาม มผช. ส งเสริ ม/พั ฒนาผู

ประกอบการชุมชน และจุดทะเบียนผลิตภัณฑ
อักภารกิจหนึ่งที่สําคัญมากคือ การทํา
ตามพันธกรณีกบั ตางประเทศ เชน รวมกิจกรรม
ด า นการมาตรฐานกั บ องค ระหว า งประเทศ
ประสานงานเพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีของ
องค ก รการค าโลก ภายใต ก ารตกลงว าด วย
อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา
องคกรระหวางดังกลาว อาทิ
 ISO: International Organization for
Standardization (องคการระหวางประเทศวา
ดวยการมาตรฐาน)
 IEC: International Electrotechnical
Commission (คณะกรรมาธิการระหวางประเทศ
วาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส)
 ILAC: International Laboratory
Accreditation Cooperation (องคการระหวาง
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ประเทศวาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ)
 IAF: International Accreditation
Forum (องค การระหวางประเทศวาดวยการ
รับรองiระบบงาน)
 WTO: World Trade Organization
(องคการการคาโลก)
 TBT: Agreement on Technical
Barriers to Trade (ความตกลงวาดวยอุปสรรค
ทางเทคนิคทางการคา)
 ACCSQ: ASEAN Consultative
Committee for Standard and Quality (คณะ
กรรมการที่ปรึกษาดานมาตรฐานและคุณภาพ
ของอาเซียน)
สําหรับมาตรฐานสิ่งทอ สมอ. ประกาศ
กําหนดเปน มอก. 102 มาตรฐาน แบงเปน
มาตรฐานผลิตภัณฑ 59 มาตรฐาน มาตรฐาน
มูลฐาน 8 มาตรฐาน และมาตรฐานวิธีทดสอบ
35 มาตรฐาน ในจํานวนนี้มีมาตรฐานสิ่งทอที่
เปนผลิตภัณฑบังคับ (Regulation) จํานวน 5
มาตรฐานซึ่ งมี ผลบั งคั บใช เมื่ อ 29 มี นาคม
2559 ไดแก
 มาตรฐานสียอ
 มสังเคราะห: สีไดเร็กต
(มอก.739-2555)
 มาตรฐานสียอ
 มสังเคราะห: สีรแี อกทีฟ
(มอก.740-2555)
 มาตรฐานสี ย อมสั ง เคราะห : สี แ วต
(มอก.760-2555)
 มาตรฐานสียอ
 มสังเคราะห: สีซลั เฟอร
(มอก.2344-2555)
 มาตรฐานสียอมสังเคราะห: สีแอซิด
(มอก.2532-2556)
สําหรับมาตรฐาน มอก. ที่มีขอกําหนด
การตานไฟ มีดังนี้
 พรมทอ: การตานไฟ (อางอิงมาตรฐาน
อเมริกนั 16CFR 1630)
 ผามาน: การตานไฟ (อางอิงมาตรฐาน
อังกฤษ BS 5867 Part 2)
 เสือ
้ ผาเด็ก: ความคงทนตอการเผาไหม
(อางอิงมาตรฐานอเมริกนั 16CFR 1610) (เด็ก
หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุตงั้ แตแรกเกิดจนถึง 14 ป)
 ของเลน (มอก.685 เลม 1 ถึงเลม 3
- 2540) ครอบคลุมของเลนทีท่ าํ หรือมีชนิ้ สวน
จากสิง่ ทอ บงคับใชตงั้ แตป 2542
ทั้งนี้ สมอ.ไดออกมาตรฐานใหมที่มีขอ
กําหนดคุณลักษณะพิเศษซึง่ ก็รวมเรือ่ งการตาน
การลามไฟเขาไปดวย นั่นก็คือ มอก.เอส

มอก.เอส การตานการลามไฟ อางอิง
มาตรฐาน BS 7175 Section 3 ปจจุบันมี 2
มาตรฐาน ไดแก
 มอก.เอส 1-2561 สําหรับผาปูทน
ี่ อน
และปลอกหมอน
 มอก.เอส 3-2561 สําหรับผาหม
สองมาตรฐานดังกลาวปรับปรุงแกไขจาก
ของเดิมที่ ทังคับใช กับเครื่ องนอนที่ ใชภายใน
บานเรือนทัว่ ไปโดยขยายขอบขายไปถึงเครือ่ งนอน
ทีใ่ ชในโรงแรม ทีพ่ กั สาธารณะและสถานบริการ
ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน อาทิ คอนโดมิเนียม
อพารทเมนต หรือรีสอรต รวมถึงยานพาหนะ
ที่พักคางคืน เชน รถไฟ เรือ
มาตรฐานในมิตติ า ง
 ดานคุณภาพ
 ISO 9000 Family- Quality Management (การจัดการคุณภาพ)
 ISO 22000- Food Safety Management (การจัดการความปลอดภัยอาหาร)
 ดานสิง
่ แวดลอมและพลังงาน
 ISO 14000 Family- Environmental
Management (การจัดการสิง่ แวดลอม)
 ISO 50001-Energy Management
(การจัดการพลังงาน)
 ISO 14065 - Greenhouse Gas
(แกสเรือนกระจก)
 Sustainable Forest Management
(การจัดการปาไมอยางยัง่ ยืน)
 ดานความปบลอดภัยและความมัน
่ คง
 ISO 45001-Occupational Health
and Safety (สุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน)

ISO 22301-Continuity Management
System (ระบบการจัดการตอเนื่อง)
 ISO 31000-Risk Management
(การจัดการความเสีย่ ง)
 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ISO/IEC 27001-Information
Security Management (การจัดการความมัน่ คง
ดานสารสนเทศ)
 ISO 20000-Information Technology
Service Management System (ระบบจัดการ
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 ดานสังคม
 ISO 26000-Social Responsibility
(ความรับผิดชอบตอสังคม)
 ISO 37001-Anti-bribery Management System (ระบบจัดการการตอตานการ
ทุจริต) สําหรับวงการราชการใชมาตรฐานนี้
นํารอง
 ดานการแพทย
 ISO 13485 Medical Devices Quality
Management System (ระบบจัดการคุณภาพ
เครื่องมือแพทย)
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เสื้อผา เชน ชุดนอน ชุดทํางาน
 ผลิตภัณฑสงิ่ ทอและพรมทีใ่ ชในบาน/
อาคาร (Textile and Carpets) เชน ผามาน ผาบุ
เฟอรนิเจอร ผาปูทนี่ อน ฟูก รวมถึงวัสดุตกแตง
ฝา เพดาน ผนังที่ทาจากสิ่งทอ
 สิ่ งทอที่ ใช ในยานพาหนะขนส ง
(Transportation) เชน มานบังแสง พรมปูพนื้ รถ
เบาะรถ ผาตกแตงดานในรถ ฯลฯ
ผลิตภั ณฑสิ่ งทอและพรมที่ ใชในบาน/
อาคารและสิง่ ทอทีใ่ ชในยานพาหนะขนสง หาก
ใชในอาคารหรือยานพาหนะทีเ่ ปนสาธารณะซึง่
จะมีผู ไดรับผลกระทบเปนจํานวนมากเมื่ อไฟ
ไหม มาตรฐานจะมีความละเอียดซับซอนและ
มีการบังคับใชอยางเขมขน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
สิ่ ง ทอและพรมที่ ใ ช ใ นอาคารสาธารณะ ใน
ประเทศพัฒนาแลวจะมีมาตรฐานบังคับใชอยาง
มากมายและครอบคลุมและเจาของสถานประกอบ
การตองปฏิบตั ติ ามอยางเครงครัดเนือ่ งจากบาง
มาตรฐานมีสถานะเปนกฎหมาย (Regulations)
ดวย ในขณะที่ประเทศไทยยังไมเนนเรื่องนี้ แต
โรงแรมหาดาว อาคารสํานักงานขนาดใหญ หาง
สรรพสินคาทันสมัยหลายแหงทําตามมาตรฐาน
สากลเนื่ องจากตองทําตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกันภัย
นอกจาก 3 ผลิ ตภั ณฑ ที่ กล าวไปแล ว
สิง่ ทอดานอัคคีภยั ยังรวมถึงอุปกรณปอ งกันสวน
บุคคล (PPE) ประเภทเสื้อผาเครื่องแตงกาย
สําหรับปฏิบตั งิ านในสถานทีม่ อี นั ตรายจากความ
รอนและเปลวไฟ เชน ชุดทํางาน ชุดดับเพลิง
ถุงมือดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งในเรื่องนี้ ประเทศไทย
ได ออกกฎหมายเป นประกาศกรมสวั สดิ ก าร
และคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
อุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล พ.ศ.
2554 กําหนดใหนายจางตองจัดหาอุปกรณ
คุม ครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหกบั ลูกจาง
อยางเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทงานทีล่ กู จาง
ปฏิบัติอยูเปนประจํา
สําหรับมาตรฐานการทดสอบการติดไฟของ
เสื้อผาปองกันไฟไหม (Protective clothing) ที่
ใชกันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย มีอยูดวยกัน
หลายมาตรฐาน อาทิ
 BS EN 469: 2014 Protective clothing
for firefighters-Performance requirements for
protective clothing for firefighting (มาตรฐาน
ชุดดับเพลิงขอกําหนดประสิทธิภาพเสือ้ ผาสําหรับ
ใชในการดับเพลิง)


พีรพร พละพลี วัลย

ดานบริการ
 ISO 20121: 2012 Event Sustainability Management System (ISO 20121
ระบบบริหารการจัดงานอยางยั่งยืน)
 ISO 21101: 2014-Adventure Tourism Safety Management System (ระบบจัดการ
การทองเที่ยวผจญภัย)
เครือขายการมาตรฐานในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการใชมาตรฐานในแทบ
ทุกมิติ อาทิ
 มิตส
ิ งั คม
 สํานักงานพิสูจนหลักฐาน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ-มาตรฐานการพิสูจนหลักฐาน
สําหรับตํารวจ ปองกันการดําเนินคดีผูบริสุทธิ์
 กระทรวงแรงงาน-มาตรฐานแรงงาน
ไทยเพื่อใหแรงไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 กระทรวงคมนาคม-มาตรฐานความ
ปลอดภัยดานอัคคีภัยของวัสดุตกแตงภายใน
รถโดยสาร
 สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค ก าร
มหาชน) สํานักนายกรัฐมนตรี-มาตรฐานวิชาชีพ
 มิตส
ิ งิ่ แวดลอม
 กระทรงพลั ง งาน-มาตรฐานระบบ
การจัดการพลังงาน
 องคการจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม-มาตรฐานการปลอยกาซเรือนกระจก
 องคการอุตสาหกรรมปาไม (รัฐวิสาหกิ จ สั งกั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล อ ม)-มาตรฐานการจั ด สวนป า ไม
เศรษฐกิจยัง่ ยืน
 มิตเิ ศรษฐกิจ
 กระทรวงการทองเทีย
่ วและการกีฬา มาตรฐานทองเที่ยวไทย


กระทรวงอุ ตสาหกรรม-มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
 มิตค
ิ วามมัน่ คง
 กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร-มาตรฐานวิศวกรรมซอฟตแวร
 กระทรวงพณิ ชย -มาตรฐานสิ่ ง บ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร
มาตรฐานความปลอดภัยดานอัคคีภยั สิ่งทอ (Fire Safety Standards)
คุณพีรพร พละพลีวัลย ผูอํานวยการ
ศู นย วิ เคราะห ทดสอบสิ่ งทอ สถาบั นพั ฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดกลาวถึงมาตรฐานความ
ปลอดภั ยด านอั คคี ภั ย-สิ่ งทอ (Fire Safety
Standards) ที่ใชกันทั่วโลก
มาตรฐานสิง่ ทอตานอัคคีภยั คือ มาตรฐาน
สําหรับสิง่ ทอทีม่ คี ณ
ุ สมบัตไิ มลกุ ลามเมือ่ ลุกติดไฟ
มีใชในหลายประเทศ เนนที่ 3 ผลิตภัณฑ ไดแก
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ISO 11612 : 2015 (E) Protective
clothing-Clothing to protect against heat and
flame-Minimum performance requirements
(ชุดปองกัน-เสื้อผาสําหรับปองกันความรอน
และเปลวไฟ-กํ า หนดค า ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปองกันขัน้ ต่าํ )
 BS EN 532: 1995 Protective Clothing
-Protection against heat and flame Test method
for limited flame spread (ชุดปองกัน-เสื้อผา
สําหรับปองกันความรอนและเปลวไฟ วิธที ดสอบ
สําหรับการจํากัดการลุกลามของเปลวไฟ)
 EN ISO 15025: 2002 Protective
Clothing - Protection against heat and flame
Test method for limited flame spread (ชุดปองกัน
-เสื้อผาสําหรับปองกันความรอนและเปลวไฟ
วิธีท ดสอบสําหรั บ การจํากั ดการลุ ก ลามของ
เปลวไฟ)
 BS 6249-1: 1982 Specification for
Flammability Testing and Performance (ขอ
กําหนดประสิทธิภาพและการทดสอบความไวไฟ)
ผลิตภัณฑสงิ่ ทอและพรมทีใ่ ชในบาน/
อาคาร (Textile and Carpets)
ประเด็นนาสนใจเกีย่ วกับผลิตภัณฑสงิ่ ทอ
และพรมที่ใชในบาน/อาคาร ไดแก
 เมือ
่ เกิดเหตุเพลิงไหม ผลิตภัณฑสงิ่ ทอ
มักมีสวนรวมทาใหเพลิงไหมเกิดความรุนแรง
มากขึ้นและสรางความสูญเสียอยางใหญหลวง
 บางประเทศมีการออกกฎหมายบังคับ
ใหผลิตภัณฑสงิ่ ทอและพรมทีใ่ ชในบาน/อาคาร
ตองมีคุณสมบัติตานการลามไฟเพื่ อลดความ
รุนแรงและความสูญเสียจากอัคคีภยั เชน ประเทศ
อังกฤษ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา
แคนาดา เปนตน
 ประเทศไทยมีกฎหมายทีเ่ กีย
่ วของกับ
วัสดุตกแตงในอาคารสถานบริการและโรงมหรสพ
แตยังไมมีกฎหมายที่ระบุชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งทอ
ในอาคารประเภทอืน่ ๆ เชน ทีพ่ กั ในตึกสูง โรงแรม
โรงพยาบาล เปนตน
ประเทศตางๆ ที่ออกกฎหมายบังคับให
ผลิตภัณฑสิ่ งทอและพรมที่ ใชในบาน/อาคาร
ตองมีคุณสมบัติตานทานการลามไฟ จะเขียน
มาตรฐานการทดสอบที่มีเนื้อหาสาระแตกตาง
กันไปในแตละประเทศ โดยเฉพาะการใชแหลง
ความรอน (Ignition Source) ในการทดสอบ
สําหรับชนิดของสิ่งทอตามลักษณะการใชงาน
(Application) (ดูตาราง)
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ตัวอยาง มาตรฐานทีใ่ ชในประชาคมยุโรป
(EU) เชน EN 1101 Test สําหรับทดสอบสิง่ ทอ
ทีเ่ ปนเครือ่ งตกแตง/แขวน (Decorative fabrics/
drapes) ใชแหลงความรอนเปนเปลวไฟแกส
(Gas flame)
หรือมาตรฐานของรัฐแคลิฟอรเนียทีถ่ อื วา
เปนมาตรฐานทดสอบที่มคี วามเขมแข็งที่สดุ ใน
สหรัฐฯ เชน California TB 116 สําหรับทดสอบ

วัสดุใชทาํ เครือ่ งเบาะตกแตงบาน (Upholstery)
ใชแหลงความรอนจากบุหรี่ (Cigarette)
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ของประเทศไทยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอ
และการทดสอบการติดไฟ
สําหรับประเทศไทย มีมาตรฐาน มอก.
สําหรับทดสอบการติดไฟของสิง่ ทอทีใ่ ชในอาคาร
บานเรือนหรือที่เรียกวา “เคหะสิ่งทอ” หลาย

ฉบับ ไดแก
 มอก.962-2552 ทดสอบผาปูทน
ี่ อน
และปลอกหมอน วิธีทดสอบ ASTM D 1230
(สหรัฐอเมริกา) เกณฑการทดสอบ: class 1
 มอก.1118-2552 ทดสอบผามาน
วิธีทดสอบ: BS 5867-Part 2 (มาตรฐาน
อังกฤษ) เกณฑการทดสอบ: Type A กําหนด
เปนคุณลักษณะพิเศษ (ถามี)
 มอก.2502-2553 ทดสอบพรม
วิธีทดสอบ 16 CFR 1630 (สหรัฐอเมริกา)
เกณฑการทดสอบ: การติดไฟตองมีระยะหาง
จากขอบของกรอบมากกวา 25.4 มิลลิเมตร
อยางนอย 7 ชิ้นจากการทดสอบ 8 ชิ้น
หมายเหตุ :
 มอก.1248-2552 ผาบุเครื่องเรือน
เลม 1 กําหนดขอบขายไมรวมผาบุเครื่องเรือน
หนวงไฟ
 มอก.1209-2536 เครือ
่ งเรือนสาหรับ
ที่ พั กอาศัย : เก าอี้ รั บแขก ไม มีการกําหนด
คุณสมบัติการติดไฟ
 ทุกมาตรฐานเปนมาตรฐานทั่วไป
ผลิ ต ภั ณฑ สิ่ งทอต านไฟที่ ใช ในยาน
พาหนะขนสง (Transportation)
ประเด็นสําคัญ
 ยานพาหนะโดยสารจะใหความสําคัญ
ต อความปลอดภั ยตั้ ง แต การออกแบบจนถึ ง
วัสดุตางๆ ที่ใชในยานพาหนะ
 สิง่ ทอทีใ่ ชในยานพาหนะมีหลากหลาย
ตัง้ แตผา ทีก่ รุดา นในรถ ผามาน ผาหุม และเบาะ
ที่นั่ง จนถึงพรมปูพื้นรถ ซึ่งหากเปนเครื่องบิน
จะรวมถึงผาหม หมอนที่ใชบนเครื่องบินดวย
 มี ข อ กําหนดในเรื่ องความปลอดภั ย
ดานอัคคีภยั กับวัสดุและสิง่ ทอทีใ่ ชในยานพาหนะ
บางประเทศเปนกฎหมายหรืออาจเปนกฎระเบียบ
สากลในการปฏิบัติ เชน เครื่องบิน หรือเปนขอ
กําหนดของผลิตภัณฑยหี่ อ ตางๆ เพือ่ ใหผบู ริโภค
เกิดความมั่นใจ
 ประเทศไทยมีประกาศกรมการขนสง
ทางบก เรือ่ ง กําหนดคุณสมบัตดิ า นการลุกไหม
การลามไฟของวัสดุทใี่ ชตกแตงภายในรถโดยสาร
พ.ศ. 2559 เมือ่ 18 พฤศจิกายน 2559 และมี
ผลบังคับใชใหวัสดุตองเปนไปตามประกาศใน
วันที่ 1 มกราคม 2562 นี้
สําหรับมาตรฐานการทดสอบการติดไฟ
ของวัสดุตกแตงในรถยนตทนี่ ิยมใชกันในระดับ
สากล เชน
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FMVSS 302: Flammability of interior
materials (ความไวไฟของวัสดุภายใน)
 ASTM D5132-04 Standard Test
Method for Horizontal Burning Rate of
Polymeric Materials Used in Occupant
Compartments of Motor Vehicles (การทดสอบ
อัตราการลุกไหมแนวราบของวัสดุโพลีเมอรที่
ใชในหองผูโดยสารของยานพาหนะ)
 ISO 3795:1989 Road vehicles, and
tractors and machinery for agriculture and
forestry-Determination of burning behaviour
of interior materials (การทดสอบพฤติกรรม
การลุกไหมของวัสดุภายในยานพาหนะบนถนน
รถแทรกเตอร และเครื่องจักรทางการเกษตร)
เทคโนโลยี คุณสมบัติ และมาตรฐาน
ของผากันไฟ
คุณสมคิด รัตนประภาพร ผูจ ดั การทัว่ ไป
ฝายขายและการตลาด บริษทั เทยิน คอรปอเรชัน่
(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะตัวแทนสหพันธ
อุ ต สาหกรรมสิ่ งทอแห ง ประเทศไทยเสวนา
ประเด็นเทคโนโลยี คุณสมบัติ และมาตรฐาน
ของผากันไฟ สรุปไดดังนี้
เทคโนโลยีการทําผากันไฟ ปจจุบันมีอยู
3 ชนิดตามวิธีการทํา ไดแก
1. การตกแตงดวยสารหนวงไฟที่ผา
(Flame Retardant Finishing) ใชสารหนวงไฟ
เคลือบของบนผาฝาย หรือผาใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร ทําใหผานั้นมีคุณสมบัติกันไฟ แตมี
อายุ การใชงานสั้ น และเวลาไหมจะเกิ ดควั น
มาก ไมเหมาะจะใชทําชุดดับเพลิง นิยมใชทํา
ชุดทํางาน อายุการใชงานประมาณ 1 ป ตัวอยาง
เชน ผาแบรนด Endura, Jupiter FR
2. การผสมสารหนวงไฟในเสนใยผา
(Treated Fiber) ใชวิธฉี ีดสารหนวงไฟเขาไปใน
เนือ้ เสนใยสังเคราะหโพลีเอสเตอรทาํ ใหมคี ณ
ุ สมบัติ
กั นไฟได นานกวาประเภทแรก แต ข อเสียคื อ
เวลารอนจัดจะเกิดการหลอมละลายและหยด
ทําใหไมเหมาะจะใชทําเสื้ อผาเครื่ องแตงกาย
ทั้ งชุดทํางานและชุดดับเพลิง สวนใหญใชทํา
ผามาน ผาหุม เบาะ ฯลฯ ตัวอยางเชน ผาแบรนด
Trevira CS/X Flame ของบริษัท INDORAMA
และ FR Spectrum ของ Alpha Group
3. เสนใยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตกิ นั ไฟโดยไมตอ ง
มีการปรุงแตงใดๆ (Inherent Flame resistant
Fabric) เสนใยที่โดยตัวของมันเองมีคุณสมบัติ
ต านทานเปลวไฟมาแต กําเนิ ดหรื อการผลิ ต


หรือตามธรรมชาติ ซึ่งความตานทานในตัวจะ
คงอยูเ ปนระยะเวลานาน แมจะผานการซักลาง
สั กกี่ ครั้ ง ก็ ตาม เส นใยชนิ ดนี้ คื อ Aromatic
Polyamide หรือเรียกสั้นๆ วา เสนใย Aramid
ตัวอยางเชน Nomex ของดูปองท Teijinconex
Twaron Technora ของเทยิน

สมคิด รัตนประภาพร

เมื่ อระบุ ลั ก ษณะการนําไปใช ง านของ ที่ใชงานในระยะเวลาสั้น มักไมเกิด 1 ป
เสนใยทั้ง 3 ประเภท จะไดดังนี้
 Treated Fiber: FR Polyester เหมาะ
 Flame Retardant Finishing: FR Cotton กับการใชในเคหะสิ่ งทอ (Hometextile) เชน
เหมาะสําหรับการใชในชุดทํางาน (Workwear) ผามานที่ไมสัมผัสกับผิวหนังมนุษย
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Aramid/ Inherent Flame resistant
Fabric เหมาะกับการใชใน Protective Workwear,
Firesuit
โดยเมื่อเทียบราคาแลว เสนใยประเภท
ที่สามจะแพงสุด ตามดวยประเภทที่สอง และ
ประเภทที่หนึ่ง


 NFPA 1971-2018/ (new) มาตรฐาน
ชุ ดป องกั นสําหรั บ การดั บ ไฟอาคารและการ
ดับไฟระยะประชิด
หมายเหตุ ในการทดสอบชุดดับเพลิงจะ
มีการทดสอบที่ สําคัญคือ การทดสอบกับหุ น
(Manikin) เพือ่ หาอัตราการไหมรา งกาย (Body
Burn Ratio) เพือ่ ทําใหผสู วมใสชดุ มีความมัน่ ใจ
วามีความปลอดภัยเพียงพอ
ชุดปองกันความรอนและเปลวไฟสําหรับ
ผูป ฏิบตั งิ านภาคอุตสาหกรรมและนักดับเพลิงมี
คุณสมบัตปิ อ งกันการไหมทจี่ ะเกิดกับรางกายของ
ผูสวมใสได โดยการไหมมีอยู 4 ระดับ คือ
1. การไหมขั้นที่ 1 (First degree burn)

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผากันไฟ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติกันไฟหลังการซัก
หลอมและหยดเมื่อมี
ความรอนสูง
เกิดควันเมื่อไหม
ความแข็งแรงของผา
อายุการใชงาน

FR Cotton
FR Polyester (Treated Fiber)
หายไปได หากซักผิดวิธี
คงอยูได
และขึ้นกับความถี่ในการซัก

Aramid
คงอยูได

ไม

มีโอกาสหลอมและหยด

ไม

มาก
พอใช
สั้น

ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

นอย
ดีมาก
ยาวนาน

ผาทีน่ าํ ไปตัดเย็บเปนชุดปองกันสวนบุคคล
(PPE) ไดแก ชุดปองกันความรอนและเปลวไฟ
ตองผานการทดสอบเพื่อใหไดการรับรองตาม
มาตรฐานสากล เชน
 EN ISO 11612 new edition 2015 (ใช
ในยุโรป) มาตรฐานชุดปองกันเสื้อผาปองกัน
ความรอนและเปลวไฟ
 NFPA 2112-2018 (new) (ใชใน
อเมริกา) มาตรฐานผาตานทานเปลวไฟสําหรับ
ใชปองกันบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ สัมผัส
ความรอนระยะสั้น
 EN 469 (2005) มาตรฐานชุดปองกัน
สําหรับนักดับเพลิง

2. การไหมระดับทีส่ อง (Second degree
burn) การไหมจะทําใหเปนแผลไหมที่แบงยอย
ออกเปน 2 ชนิด
 บาดแผลระดับทีส
่ องชนิดตืน้ (Superficial partial-thickness burn) จะเกิดการไหม
ขึน้ ทีช่ นั้ หนังกําพราตลอดทัง้ ชัน้ (ทัง้ ชัน้ ผิวนอก
และชั้นในสุด) และหนังแท (dermis) สวนที่อยู
ตื้น ๆ (ใตหนังกําพรา) แตยังมีเซลลที่สามารถ
เจริญทดแทนสวนที่ตายได จึงหายไดเร็วและ
ไมเกิดเปนแผลเปนเชนกัน (ยกเวนถามีการติด
เชื้อ) ลักษณะอาการและบาดแผลโดยรวมคือ
มีตมุ พองใส ถาลอกเอาตุมพองออก พื้นแผลจะ
มี สีชมพู ชื้ นๆ มี น้ําเหลื องซึ ม และคนไขจะมี
อาการปวดแสบมากเพราะเสนประสาทบริเวณ
ผิวหนังยังเหลืออยู ไมไดถูกทําลายไปมากนัก
การหายของแผลใชเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห
ไมเกิดแผลเปน
 บาดแผลระดับที่สองชนิดลึก (Deep
partial-thickness burns) จะเกิดการไหมขึ้นที่
ชั้ นของหนั งแท ส วนลึ ก ลั กษณะบาดแผลจะ
ตรงกั นข ามกั บ บาดแผลระดั บที่ สองชนิ ดตื้ น
(superficial secondary degree burn) คื อ

Second degree burn

การไหมจะทําใหเปนแผลทีจ่ าํ กัดอยูท ผี่ วิ หนังชัน้
หนังกําพรา (epidermis) เทานัน้ โดยบาดแผล
จะแดง (Erythema) แตไมมีตุมพอง (Blister)
มี ความรู สึ ก เจ็ บ ปวดหรื อแสบร อน โดยแผล
ประเภทนี้จะใชเวลารักษาประมาณ 7 วัน โดย
ไมทิ้งรอยแผลเปนเอาไว (ยกเวนถามีการติด
เชื้ออักเสบ)

จะไมคอ ยมีตมุ พอง แผลสีเหลืองขาว แหง และไม
คอยปวด บาดแผลชนิดนี้มีโอกาสเกิดแผลเปน
ไดแตไมมาก ถาไมมีการติดเชือ้ ซ้ําเติม แผลมัก
จะหายได ภ ายใน 3-6 สั ป ดาห การใช ย า
ปฏิชีวนะเฉพาะที่จะชวยใหแผลไมติดเชื้อ
3. การไหมระดับที่สาม (Third degree
burn) จะเกิดบาดแผลลึกลงไปจนทําลายหนัง
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Electric Arc

กําพราและหนังแททั้ งหมด รวมทั้งตอมเหงื่อ
ขุมขนและเซลลประสาท ผูป ว ยมักไมมคี วามรูส กึ
เจ็ บ ปวดที่ บ าดแผล อาจกิ นลึ ก ถึ ง ชั้ นกล าม
เนื้อหรือกระดูก บาดแผลจะมีลักษณะขาว ซีด
เหลืองน้าํ ตาลไหมหรือดํา หนาแข็งเหมือนแผน
หนังแหงและกราน อาจเห็นรอยเสนเลือดอยูใ ต
แผนหนานั้น และเนื่องจากเสนประสาทที่อยู
บริเวณผิวหนังแทถกู ทําลายไปหมดทําใหแผลนี้
จะไมมีความรูสึกเจ็บปวด บาดแผลประเภทนี้
จะไมหายเอง จําเปนตองรักษาดวยการผาตัด
ปลูกผิวหนัง นอกจากนี้จะมีการดึงรั้งของแผล
ทําให ข อยึดติ ด เมื่ อหายแลวจะเปนแผลเป น
บางรายจะพบแผลเป นที่ มี ลั ก ษณะนู น มาก
(hypertrophic scar or keloid) ถือเปนบาดแผล
ที่ รายแรง และหากเกิดการติดเชื้ ออาจทําให
เสียชีวิตได
4. การไหมระดับที่ 4 (Fourth Degree
Burn) แผลไหมลามไปถึงไขมันใตผิวหนังและ
โครงสรางดานใน รวมถึงกลามเนื้อและกระดูก
แผลไหมเกรียมเปนสีดาํ แตไมเจ็บปวด ผูบ าดเจ็บ
อาจสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพทาง
รางกาย กรณีเกิดการบาดเจ็บรุนแรงอาจถึงขัน้
เสียชีวติ ในการรักษาตองตัดหนัง เนือ้ เยือ่ หรือ
อวัยวะที่ไหมออกแลวปลูกถายเนื้อเยื่อใหม
การบาดเจ็ บ จากการไหม คื อ การถู ก
ไฟไหมจนเปนแผลซึ่ งมีขอมูลจาก American
Burn Association ทีท่ าํ การศึกษาวิจยั ระหวางป
1991-1993 ดังนี้
 อัตราเปอรเซ็นตการรอดชีวต
ิ จากการ
ถูกไหมขึ้นอยูกับอัตราเปอรเซ็นตพื้นที่ผิวหนัง
ที่ถูกไหมทั้งหมด (TBSA; Total Burned Surface) และอายุ (Age) ของผูถูกไฟไหม แสดงไว
ตามตาราง

รุนแรงจากกระแสไฟฟาหรือการอารกของกระแส
ไฟฟา (Electric Arc) ซึ่งมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
 มีการปลอยแรงดันไฟฟาต่า
ํ หรือแรงดัน
ไฟฟาสูงระหวางตัวนํา 2 แหง
 เกิ ดขึ้ น เร็ วมากและในช วงเวลาสั้ น ๆ
0.01 วินาที ถึง 1 วินาที
 เกิดขึ้ นระหวางการติดตั้ง /ซอมบํารุง
อุปกรณไฟฟา
 ระหว า งการอาร ก มี ความร อนสู ง ถึ ง
10,000 องศาฟาเรนไฮต เกิดการระเบิดที่มี
แรงดัน เกิดเพลิงไหม และมีเสียงดัง
 ทําใหบาดเจ็บรุนแรงจากการไหม

อัตราการรอดชีวิตจากการถูกไหมดวยเงื่อนไขตางๆ
เงื่อนไข: TBSA
25%
25%
25%
25%
50%
50%
50%
50%
75%
75%
75%
75%

เงื่อนไข: Age-Years
20-30
30-40
40-50
50-60
20-30
30-40
40-50
50-60
20-30
30-40
40-50
50-60

จากตารางแสดงใหเห็นวา ผูถูกไหมที่มี
อายุนอย (20-30 ป) และมีพื้นที่ผิวหนังถูก
ไหม น อย (25%) จะมี อั ตรารอดชี วิ ตสู ง สุ ด
(99%) สวนผูสงู อายุ (50-60 ป) และมีพนื้ ที่
ผิวถูกไหมมาก (75%) จะมีอตั รารอดชีวติ นอย
ทีส่ ดุ (15%)
นอกจากความรอนและเปลวไฟทีส่ ามารถ
ทําอั นตรายต อผู ปฏิ บั ติงานที่ ต องสั มผั สหรื อ
ระงับเหตุการลุกไหมไดแลว ยังมีอันตรายอีก
ประเภทหนึ่งที่ถือวารายแรงและมีแนวโนมสูง
ที่จะทําใหเกิดการเสียชีวิต นั่นคือ การลัดวงจร

อัตราการรอดชีวิต
99%
99%
96%
99%
90%
85%
75%
60%
60%
47%
35%
15%

ระดับการปองกันการอารกของสิ่งทอ
(เสือ้ ผาชุดทํางานและถุงมือ)
การปองกันการบาดเจ็บจากการอารก
ของกระแสไฟฟามีเปาหมายคือปองกันไมให
คนงานเกิดการบาดเจ็บจากการไหมระดับทีส่ อง
(Second degree burn) วัดที่คาปองกันความ
รอนจากการอารก หรือคา ATPV (Arc Thermal
Protective Value) ซึ่งเปน 50% หรือครึ่งหนึ่ง
ของพลังงานความรอนจากการอารกทีจ่ ะสงผาน
ไปยังตัวอยางผาทดสอบที่มีโอกาสจะทําใหเกิด
การไหมระดับทีส่ อง (สําหรับผูส วมใส) หนวยวัด
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คือ แคลอรีตอตารางเซนติเมตร (Cal/cm2)
การทดสอบเพื่อหาคา ATPV ทําขึ้นเพื่อ
แบ ง ระดั บของชุ ดป องกั นสําหรั บ นําไปใช กั บ
ระดับความเสี่ยงจากการทํางานลักษณะตางๆ
(ชุดปองกันทีม่ คี า ATPV ระดับหนึง่ จะเหมาะสม
กับงานที่ระบุไวเทานั้น) ทั้งนี้ มาตรฐาน IEC
61482-1-1 (NFPA 70E) แบงระดับการปองกัน
ความเสี่ยงอันตราย (HRC; Hazard Risk Category) ตามค า ATPV โดยใช วิ ธี ทดสอบกั บ
อารกในพื้นที่เปด (Open Arc Test) ดังนี้
 HRC 0 - ATPV < 4 Cal/cm2
2
 HRC 1 - ATPV > 4 Cal/cm
2
 HRC 2 - ATPV > 8 Cal/cm
2
 HRC 3 - ATPV > 25 Cal/cm
2
 HRC 4 - ATPV > 40 Cal/cm
ขณะที่มาตรฐานยุโรปใช IEC 641821-2 ทดสอบกับอารกทีเ่ กิดในกลอง (Box Test)
แบงระดับการปองเปน Class 1 สําหรับการ
ปองกันพลังงานความรอน 4 kA และ Class 2
สําหรับการปองกันพลังงานความรอน 7 kA
หมายเหตุ kA คือ กิโลแอมแปร
แมวาเราจะสามารถผลิตผากันไฟไดใน
ประเทศไทยโดยมี ผู ผ ลิ ต หลายราย แต ก าร
ทดสอบเพื่อใหการรับรองตามมาตรฐานหลักๆ
ตองนําไปทดสอบในหองทดลองตางประเทศ
ตัวอยางเชน การทดสอบตามมาตรฐาน EN ISO
116125 ตองสงไปที่หองทดสอบในประเทศ
อังกฤษ มาตรฐาน NFPA 2112 ตองสงไปทีห่ อ ง
ทดสอบในสหรัฐอเมริกา หรือมาตรฐาน NFPA
70E (HRC 2) ตองสงไปที่หองในหองทดสอบ
ประเทศสเปน เปนตน

เงือ่ นไขของการเลือกซือ้ ชุดดับเพลิงหรือ
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลมีอยูด ว ยกันหลายขอ
เชน Q = Quality (คุณภาพ) D = Due (การสง
สินคา) C = Cost (คาใชจา ย) S = Safety (ความ
ปลอดภัย) E = Environment (สิ่งแวดลอม) ตัว
C สําคัญทีส่ ดุ สําหรับคนไทย ถาแพงไปก็ซอื้ ไมได
ยิง่ เปนกลุม ผูร บั เหมากับบริษทั ใหญๆ จะใหเขา
ซื้อชุด Nomex ก็แทบเปนไปไมได แตก็ยังดีที่
ตอนนี้ นักดั บเพลิ งบานเรามี โอกาสซื้ อชุ ดดี ๆ
มือสองมือสามที่ราคายอมเยา

ทัง้ นี้ มีคําถามทีน่ า สนใจวา ประเทศไทย
สามารถมีมาตรฐานและมีสถาบันรับรองผากัน
ไฟไดหรือไม
ประสบการณจากผูใ ชงานจริง
คุณจํารัส มวลชัยภูมิ บริษัท ซี .อี.ซี.
อินเตอรเนชัน่ แนล ลิมเิ ต็ด (สาขาประเทศไทย)
เปนผูเ สวนารายตอมา ซึง่ ในฐานะผูใ ชผลิตภัณฑ
อุปกรณปองกันไฟโดยอาชีพคือนักดับเพลิงได
บอกวา นักดับเพลิงทุกคนตองการใชของดีมี
มาตรฐานกันทัง้ นัน้ แตปญ
 หาอยูท ี่ C หรือ Cost
คาใชจาย ชุดดับเพลิงที่มีมาตรฐานมาจากตาง
ประเทศราคาชุดละหลายหมื่น (โดยทัว่ ไปอยูที่
สามหมื่นถึงหกหมื่นบาท)

จํารัส มวลชัยภูมิ

ตองยอมรับความจริงวา ชุดปองกันหรือ
ชุดดับเพลิงที่ไดมาตรฐานสากลรวมถึงอุปกรณ
ปองกันที่จําเปนอื่นๆ สามารถชวยชีวิตนักดับ
เพลิงไดมาก ทั้งเสื้อผา หมวก ถุงมือ รองเทาบูท
เครื่องชวยหายใจ SCBA ถาเปนของนําเขาจะมี
คุณภาพสูง สามารถรับประกันความปลอดภัย
และทําใหชีวิตรอดได อันตรายจากการอัคคีภัย

SAFET Y LIFE 13

เปนเรือ่ งรายแรงมาก การบาดเจ็บจากการไหม
มีหลายระดับ ซึ่งระดับรุนแรงสุดจะรักษายาก
และมีโอกาสเสียชีวิต แมจะรักษาจนหายแตจะ
เกิดแผลเปนขนาดใหญ
ปญหาคือเราจะทําอยางไรใหคนไทยได
ใชชุดปองกันทีไ่ ดมาตรฐานสากล มีคณ
ุ ภาพสูง
ในราคาที่พอจะจายได คือตองมีทั้ง Q และ C
เปนสําคัญ
คนไทยสวนใหญรูดี ชุดปองกันยีห่ อไหน
มีคุณภาพสูง แตงบประมาณไมพอ บางแหงก็
ตองใชชดุ ทีท่ าํ ในไทยซึง่ กันรอนกันไฟได แตบาง
รุ นไมมีที่ ระบาย ใสไปดับไฟแลวดูดซับความ
รอนเขาไปในตัวชุด บางทีน้ําก็ซึมเขาไป แตชุด
ไมระบายทั้งความรอนและน้ําออกมา บางรุน
ระบายไดแตไมดี ผลก็คือ ภายในชุดเกิดความ
รอนจัดจนผูสวมใสทนไมไหว น้ําที่ซึมเขาไปก็
เปนตัวนําความรอนไดดแี ละเมือ่ ไดรบั ความรอน
เพิม่ น้าํ ก็กลั่นเปนไอซึ่งก็รอ นมากขึ้นหลายเทา
ความรอนนี่ แหละที่ทําใหผิวหนังเกิดการไหม
เปนแผลและเจ็บปวด
การกันความรอนของชุดไมไดหมายความ
วาเมื่อสัมผัสเปลวไฟแลวไมไหมเทานั้น แตจะ
ตองปองกันผิวหนังไมใหไหมจากความรอนดวย
เงื่ อนไขอื่ นๆ ดวย เชนการแผรังสี การกลั่ น
เปนไอ และการสะสมภายในชุดดังที่กลาวไป
ดังนั้ นชุดดับเพลิงที่ดีไมไดหมายถึงชุด
ทําดวยผาที่ตานทานความรอนและเปลวไฟได
เทานัน้ แตตองระบายน้ําและความรอนภายใน
ตัวชุดไดดีดว ย

ประเด็นสําคัญที่ตองเนนย้ํา ไมใชแคนัก
ดับเพลิงทีเ่ ขาไปดับไฟจริงหรือฝกซอมเทานัน้ ที่
ตองสวมชุดดับเพลิงคุณภาพสูง บรรดาผูค วบคุม
งานหรื อครู ฝกก็ ตองสวมชุ ดที่ กันไฟไดดี ดวย
เพราะอาจตองเขาไปดูแลลูกนองหรือผูเขารับ
การฝกดานในทีม่ เี ปลวไฟและความรอนเพือ่ สอน
สั่งการ หรือปองกันอันตราย
ตัวอยางชุดดับเพลิงทีไ่ ดรบั การรับรองตาม
มาตรฐานสากล (NFPA)
 เป นชุ ดที่ ทนต อความร อน 500 ํ C
เปนเวลา 5นาที
 ชัน
้ นอกสุด (outer shell) เปนผา PBI,
Kevlar, Aramid หรือผากันไฟคุณภาพสูงอื่นๆ
 ชั้ น กลาง เป น ชั้ น กั น ความร อนจาก
ภายนอกเขาไปขางใน (Heat Barrier)

ชัน้ ในสุด อยูต ดิ กับผิวหนังผูส วมใส ใช
ซับเหงือ่ และกันน้าํ ไปใหเขาไปขางใน (Moisture
Barrier) ทําดวยเสนใยคารบอนไฟเบอรปอ งกัน
ไม ให มี น้ํา สะสมซึ่ งจะนําความร อนและกลั่ น
เปนไอได


ในฐานะที่ เป นผู ใช ชุ ดดั บ เพลิ ง (End
user) บอกไดเลยวา ถาไมมผี า กันไฟ ชีวติ นักดับ
เพลิงจะอันตรายมาก แตมีขอแมวาจะตองเปน
ผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งแนนอนวาราคา
ตองแพง เพราะของดีราคาถูกไมมใี นโลก ชุดดับ
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ชุดดับเพลิงไทยมาตรฐานสากล

เพลิงคุณภาพดีราคาจึงแพง แตกค็ มุ คา หากเรา
ไมสวมชุดดับเพลิงที่ทําดวยผากันไฟเขาไปดับ
เพลิงไมวาที่ไหนก็ตาม เราก็เสี่ยงจะถูกไฟไหม
แคถูกบุหรี่จี้ก็รอนและเจ็บแลว หากโดนเผาจน
เปนแผลจะขนาดไหน โดยเฉพาะหากถูกไหมจน
แผลในระดับที่ 3-4 ไมเสียชีวิตก็พิการ มีแผล
เปนไปตลอดชีวติ (ทรมานทัง้ รางกายและจิตใจ)
ทัง้ นี้ ชุดดับเพลิงทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง อยางนอย
ตองปองกันนักดับเพลิงไมใหถกู ไหมระดับทีส่ อง
ดังนั้ น สิ่ งทอกันไฟจึงมีบทบาทสําคัญ
มากในวงการความปลอดภั ยของโลกรวมถึ ง
ประเทศไทยดวย ในกรณีของประเทศไทย เรา
จําเป นต องมี ก ารพั ฒนาให ทั ดเที ยมกั บ ต าง
ประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรฐาน หาก
เราผลิ ตชุดดั บเพลิ งที่ มี คุณภาพได มาตรฐาน
เทียบเทาสากล คนไทยก็จะไดใชของดีที่ราคา
ถูกลง คืออาจจะยังแพงอยูแ ตกไ็ มถงึ กับจับไมลง
เหมือนของนําเขา (ประเด็นนี้ จริงๆ แลวมี ชุด
ดับเพลิงที่ทําในเมืองไทยที่ไดมาตรฐานสากล
จําหนายแลว โดยใชผา กันไฟทีผ่ ลิตในเมืองไทย
แตไดการรับรองตามมาตรฐานระดับโลก)
บทสรุปการสัมมนา
คุณธํารง คุโณปการ อุปนายกสมาคม
สงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน
(ประเทศไทย) ไดกลาวปดทาย โดยพูดถึงความ
สําเร็จในการผลักดันทําใหเกิดการสัมมนาวิชาการ
ในประเด็นสิง่ ทอกันไฟซึง่ เกิดจากความรวมมือ
จากหลายฝาย โดยเฉพาะหนวยงานตางๆ ที่
เคยไดทํา MOU กันไวเมื่อปที่แลว และไดกลาว
ชืน่ ชมบุคคลสําคัญสองทานทีท่ าํ ใหเกิดงานวันนี้
คือ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม
สงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน
(ประเทศไทย) และ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ
รองศาสตราจารยภาควิชาอาชีวอนามัยและความ

ธํารง คุโณปการ

ปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ในฐานะอุปนายกสมาคมสงเสริม
ความปลอดภั ยและอนามั ยในการทํ า งาน
(ประเทศไทย)
การปองกันอัคคีภัยเปนยุทธศาสตรชาติ
ดานความปลอดภัยทีส่ าํ คัญมาก แตการดําเนิน
งานคอนขางเปนไปอยางเชื่ องชาและตางคน
ตางทํา เราจึงจําเปนตองมีการรวมมือจากหลาย
หนวยงาน จึงไดมีการทํา MOU กับหนวยงาน
ตางๆ เริม่ ตนในประเด็น “สิง่ ทอกันไฟ” ซึง่ ก็ได
การตอบรับที่ดี งานมีความกาวหนาพอสมควร
สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ในการทํางาน (ประเทศไทย) ดําเนินงานดาน
ฝกอบรมบุคลากรเกีย่ วกับความปลอดภัยในการ

ทํางานตอเนื่องมากวา 30 ป มีผูผานการฝก
อบรมกับสมาคมมากกวา 1 ลานคน ซึง่ บุคลากร
เหลานี้ติดตอกับสมาคมตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อ
สมาคมทํา MOU กับหนวยงานดานสิง่ ทอกันไฟ
คนกวา 1 ลานคนดังกลาวจะรับรูและใหความ
รวมมือ การสัมมนาหรื อการเผยแพร ความรู
ดานอัคคีภยั สูส าธารณะก็จะไดลกู ศิษยของสมาคม
นี่แหละเปนกําลังสําคัญ
เป าหมายต อไปของเรา คาดว าจะทํา
MOU กั บ กรมการขนส งทางบกเพื่ อเผยแพร
ความรูดานสิ่งทอกันไฟที่จะใชในยานพาหนะ
ขนสงมวลชนไปยังประชาชนกลุ มตางๆ เพื่ อ
ทําใหเกิดการตระหนักและสอดสองดูแลใหมี
การปฏิบัติตามกฎหมายบังคับอยางเครงครัด
คิดวาคน 1 ลานคนที่กลาวถึงจะชวยไดมาก
อยางไรก็ตาม งานปองกันอัคคีภยั ซึง่ เปน
ยุทธศาสตรดา นความปลอดภัยตองอาศัยความ
ร วมมื อจากทุ ก ฝ าย โดยทุ กฝ ายพยายามทํา
หนาทีค่ วามรับผิดชอบของตัวเอง เปาหมายคือ
คนอีกสิบยี่สิบลานที่อยูขายจะไดรับผลกระทบ
จากอัคคีภยั เกิดความรูค วามเขาใจในการปองกัน

ตัวเองและชุมชน
ไม ใช ว าคนหนึ่ ง ล านคนมี ความรู ด าน
อัคคีภัยแลวงานเราจะสําเร็จ จริงๆ แลว ตองมี
การถายทอดไปยังบุคคลอื่นใหมากที่สุดเทาที่
จะทําได เราไมหวังวาคนไทยทุกคนตองรูเรื่อง
อัคคีภยั แตเราหวังวาคนไทยในภาคอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การขนสง และอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
จากอัคคีภัย ทุกคนสามารถเอาตัวรอดจากภัย
ที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นระหวางการทํางานหรือ
ทํากิจกรรมตางๆ
ความรูห นึง่ ทีจ่ าํ เปนในการเอาตัวรอดจาก
อัคคีภยั คือการปองกัน โดยปองกันไมใหไฟไหม
ถ าหากสุ ดวิ สั ยมีไฟไหมเกิ ดขึ้ นก็ ตองป องกั น
ไมใหเกิดความเสียหาย บาดเจ็บ ลมตาย หรือ
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ให เกิ ดขึ้ นนอยที่ สุด และผู มี หน าที่ ระงั บเหตุ
ก็ตอ งปองกันตัวเองดวยอุปกรณทไี่ ดมาตรฐาน
ประเด็นหนึ่ งที่ ทุ กคนควรรั บรู นั่ นคื อ
ตางชาติมกั มองวาคนไทยชอบทําของเลียนแบบ
ชุดดับเพลิง ชุดทํางานก็กอปปเขาตลอด อันนี้
เปนเรือ่ งทีไ่ มสบายใจ เพราะของเลียนแบบหรือ
ของก อปคื อของไม ได มาตรฐาน สวมใส แล ว
อันตรายมาก เพราะเมื่อเราสวมชุดปองกันเรา
ก็มคี วามมัน่ ใจทีจ่ ะเขาไปทํางานในทีม่ ีอนั ตราย
เพราะคิดวาชุดที่สวมใสสามารถปองกันได แต
จริงๆ แลวปองกันไมไดเพราะเปนของกอป จึง
ทําใหไดรับอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส หรือ
เสียชีวิตได
นีเ่ ปนเครือ่ งเตือนใจของผูห นาทีป่ ฏิบตั งิ าน
กับความรอนและเปลวไฟโดยเฉพาะนักดับเพลิง
วา จะต องสวมชุดปองกันที่ มีคุ ณภาพและได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ แมมีราคาแพงแตก็ให
ความมั่นใจไดในความปลอดภัย ไมเหมือนชุด
ราคาถูกๆ ที่ไมไดมาตรฐานซึ่งทําใหเกิดความ
เสีย่ งสูงมาก และการบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม
ก็อยางที่คนมีประสบการณเขาเลามา มันเจ็บ
และทรมานมาก ในบางกรณีแผลอาจรักษาได
แตก็เปนแผลเปนเกิดปมดอยในชีวิตที่เหลือ
การเลือกซือ้ ชุดปองกันความรอนหรือชุด
ดับเพลิงตองพิจารณาใหดี ตองเลือกทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สูง และไดรับการรับรองตามมาตรฐานสําคัญ
คําวามาตรฐานนีแ่ หละทีส่ รางความเชือ่ มัน่ ใหได
วาจะไมไดรับอันตรายจากไฟไหมเมื่ อสวมใส
เขาไปปฏิบัติงาน
สําหรับเรื่องการบังคับใชสิ่งทอกันไฟใน

ยานหานะตามประกาศกรมการขนสงทางบก
ก็เปนเรื่องที่ตองสนับสนุนและชวยกันคนละไม
คนละมือเพื่อใหสําเร็จดวยดี เพราะไฟไหมรถ
โดยสาร ไมวาจะเปนรถตู รสบัส หรือรถทัวร
เกิดมาครั้งหนึ่งก็มีคนเสียชีวิตเปนจํานวนมาก
อุบัติเหตุมักเริ่มตนที่การชน การกระแทก การ
พลิกคว่ํา ฯลฯ ทําใหมีน้ํามันรั่วไหล และระบบ
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธกิ ุล

ไฟฟาภายในรถลัดวงจร ประกายไฟหรือความ
รอนจากการกระแทกทําใหนา้ํ มันทีร่ วั่ ไหลจุดติดไฟ
รุนแรงหรือเกิดการระเบิด จากนั้นไฟก็จะไหม
วัสดุอปุ กรณตา งๆ ในตัวรถ ซึง่ หากมีความไวไฟ
ไหมกจ็ ะลุกลามอยางรวดเร็วจนผูโ ดยสารหนีไม
ทันและถูกไฟไหมเสียชีวิต
การทีบ่ งั คับใหวสั ดุตกแตงภายในรถโดยสาร
ตองมีคณ
ุ สมบัตติ า นทานการลุกไหมกเ็ พือ่ ไมให
วัสดุภายในรถลุกไหมอยางรวดเร็วเมือ่ สัมผัสกับ
ความรอนและเปลวไฟ เรียกวาบังคับใหใชวัสดุ
ตานไฟหรือตานการลามไฟสงผลใหไฟลุกไหมชา
ลง ซึง่ คนขับและผูโ ดยสารสามารถจะหนีออกมา
ไดทนั กอนไฟจะลุกทวมรถทําใหเกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต

โดยรวมแลวสิ่งที่ไดพูดคุยมาทั้งหมดถือ
วาเราเดินมาถูกทางแลว เพราะเราทําครบวงจร
ทัง้ ในดานการทํางานของบุคลากร (นักดับเพลิง
ผูปฏิบัติงานกับความรอนสูง) และสาธารณะ
(รถโดยสาร) ขอย้ําอีกครั่ ง ไมวาจะใชสิ่ งทอ
กันไฟกับอะไร หรือกับใคร ตองเลือกชนิดที่ได
มาตรฐานรับรองเพื่อลดความเสี่ ยงที่ จะไดรับ
อันตรายจากการใชของที่มคี ุณภาพต่ํา
ในทุกกรณี การใชชุดหรืออุปกรณที่
ไมไดมาตรฐานนากลัวกวาตัวอันตรายเสียอีก
เพราะทําใหเราเขาใจผิดวาเรามีเครือ่ งปองกัน
แตในความเปนจริง เราอยูใ นสภาพทีเ่ หมือน
ไมมอี ะไรปองกันเลย ผลลงเอยทีก่ ารบาดเจ็บ
หรือลมตายอยางนาเสียใจทีส่ ดุ
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