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งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แหงชาตคิรัง้ที ่31 ประจําป 2560 หรือเรียก
สัน้ๆ วา Safety Thailand 2017 ซึง่เปล่ียนจากชือ่
เดิมคืองานสปัดาหความปลอดภัยในการทํางาน
แหงชาติหรือ Safety Week โดยเนือ้หาสาระของ
กจิกรรมยงัคงเหมือนเดิมทุกประการเพยีงเรียก
ชื่อใหมเทานั้นเอง

สําหรับกิจกรรมงานความปลอดภัยและ
อาชวีอนามัยแหงชาติป 2560 นี ้ท่ีเปนหลักคือ
นิทรรศการของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริษัทผูผลิตผูจําหนายอุปกรณความปลอดภัย
ชั้นนํา รวมท้ังสมาคม ชมรม สถาบนัการศึกษา
ตางๆ และการสัมมนาวิชาการความปลอดภัย
และอาชีวินามัย นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอีก
หลายรูปแบบ

บรษิทั เทยิน คอรปอเรช่ัน (ประเทศ-
ไทย) จํากัด ไดรวมกิจกรรม Safety Thailand
2017 ท้ังสองรูปแบบคือ

 เปดบูธนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑผา
กันไฟ “Teijin Aramid” เทคโนโลยญีี่ปุนท่ีไดรับ
การยอมรับจากท่ัวโลก โดยมีนวัตกรรมลาสดุคือ
“Teijinconex” ผากันไฟท่ียอมสีได มีใหเลือก
หลายเฉดสตีามความพอใจหรือความตองการของ
หนวยงาน โดดเดนดวยประสทิธภิาพสงูสดุดาน
ทนความรอนและเปลวไฟ แตสวมสบายและให
ความคลองตัวสูง และ

 รวมสัมมนาวิชาการหัวขอมาตรฐาน

สิง่ทอกนัไฟสาํหรับในอาคาร รถสาธารณะและ
ชุดทํางานเพื่อความปลอดภัย และพิธีลงนาม
MOU ความรวมมือระหวาง 3 หนวยงานไดแก
สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการ
ทํางาน (ประเทศไทย) หรือ SHAWPAT สถาบนั
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) และสหพนัธ
อุตสาหกรรมสิ่งทอแหงประเทศไทย (NFTTI)

ผูแทนหนวยงานท่ีลงนามในบนัทึกความ
เขาใจ (MOU) ไดแก นายธํารง คุโณปการ

อุปนายกสมาคมสงเสริมความปลอดภัยและ
อนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) ดร.ชาญชัย
สิริ เกษมเลิศ ผู อํานวยการสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ นางมยุรี ดิฐภักดีชล
ประธานสหพนัธอตุสาหกรรมส่ิงทอแหงประเทศไทย

การลงนาม MOU ระหวาง 3 หนวยงาน
ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อ

 เผยแพรความรูดานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของสิ่งทอกันไฟ

 ใหการรับรองสิง่ทอกนัไฟในฐานะวัสดุ
เพื่ อความปลอดภัยสําหรับใชในการปองกัน
ความรอนและอัคคีภัย

 สนับสนุนผลิตภัณฑสิ่งทอกันไฟและ
สิ่งทอเพือ่ความปลอดภัยชนิดตางๆ

 สนับสนุนการวิจัยสิ่ งทอกันไฟและ
สิ่งทอเพื่อความปลอดภัยทุกรูปแบบ
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ดร.ชัยยุทธ เชาวลตินธิกุิล นายกสมาคม
สิง่เสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน
(ประเทศไทย) กลาวในเร่ืองนีว้า “สมาคมสิง่เสริม
ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน
(ประเทศไทย) มีพันธกจิหลักคือสงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานและนอกงาน นับต้ังแตไดรับการกอต้ัง
ตามมติคณะรัฐมนตรีรวม 30 ปมาแลว ท้ังนี้
มาตรฐานสิ่งทอกันลามไฟเปนอีกเร่ืองหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งท่ีสมาคมฯ จะตองสิงเสริม
ใหมีการดําเนนิการเกดิข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม

ถาภาครัฐมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑท่ี
ถกูตองเหมาะสมกส็ามารถนาํไปอางอิงและบงัคับ
ใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเกิดอัคคีภัยหรือ
กระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเกดิความรอนซึง่อาจจะเปน
อันตรายตอคนงานในสถานท่ีทํางาน หรือมีผล
กระทบตอบุคคลท่ัวไปในชุมชนและในสภาพ
แวดลอมภายนอกสถานท่ีทํางาน ในสวนของ
สถานประกอบกจิการและอุตสาหกรรมเองกจ็ะมี
แนวปฏิบติัท่ีเหมาะสม มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
ไดโดยคูคาและหนวยงานอ่ืนท้ังในระดับประเทศ
และในระดับสากล

การรวมมือของท้ัง 3 หนวยงานในคร้ังนี้
เปนนมิิตรหมายท่ีจะทําใหเกดิการดําเนนิการได
อยางจริงจังกาวไปสูเปาหมาย รวมท้ังเกิดผลดี
ตอเศรษฐกจิ สงัคม ผูใชแรงงานและผูบริโภคจะ
ไดรับแนวทางการปฏิบติัท่ีดีเพือ่ปกปองมิใหเกดิ
การบาดเจ็บ การสูญเสียตอชีวิตทรัพยสินหรือ
สิง่แวดลอมจากอุบัติภัยดังกลาว”

ขณะท่ี ดร. ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ให
ความเห็น “จากการศึกษาพบวาหลายประเทศ

ใหมีมาตรฐานกันลามไฟเทียบเทาระดับสากล
ขณะนีเ้มืองไทยมีศักยภาพพรอมท้ังในแงการผลิต
มีผูผลิตเสนใยกันลามไฟ และมีศูนยวิเคราะห
ทดสอบสิ่งทอของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิง่ทอซึง่มีความพรอมท้ังเคร่ืองมือและบคุคลากร
สามารถทดสอบความสามารถในการติดไฟของ
สิง่ทอท่ีใชทําผลิตภัณฑตางๆ อาทิ ความสามารถ
ในการปองกนัความรอนของชดุปองกนัความรอน
ตามมาตรฐาน NFPA 1971 และมาตรฐาน ISO
17492 เปนตน

คร้ังนีถ้อืเปนโอกาสอันดีท่ีสถาบนัพฒันา
อุตสาหกรรมสิง่ทอรวมมือกบัสหพนัธอุตสาหกรรม
สิง่ทอแหงประทศไทยและสมาคมสิง่เสริมความ
ปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)
ท่ีตางมองเห็นความสาํคัญเร่ืองมาตรฐานสิง่ทอกนั
ลามไฟเชนเดียวกนัทําใหไดเพือ่นรวมอุดมการณ
ท่ีดําเนินไปงานไปในทิศทางเดียวกัน ชวยกัน
ผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําเร่ืองมาตรฐาน
สิ่งทอกันลามไฟ ตอกยําความเปนผูนําสิ่งทอ
ในอาเซียน”

ดาน นางมยุรี ดิฐภักดีชล ประธาน
สหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงประเทศไทย
กลาววา “การสรางมาตรฐานสิ่งทอกันลามไฟ
ของประเทศไทยใหเปนสากลชวยยกระดับของ

โดยเฉพาะประเทศพฒันาแลวอยางสหรัฐอเมริกา
ยุโรปและญี่ปุนตางตระหนักถึงความปลอดภัย
ของประชาชนโดยออกขอบังคับเกี่ยวกับการใช
ผลิตภัณฑสิง่ทอท่ีติดไฟงาย เพราะถาสิง่ทอไมมี
คุณสมบติักนัลามไฟในตัวเอง เม่ือเกดิติดไฟแลว
มันจะลุกลามโดยเร็ว ฉะนัน้ในตางประเทศจึงมี
มาตรฐานการบงัคบัเขมขนโดยเฉพาะกบัผลิตภัณฑ
ท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน ชุดนอนเด็ก ท่ีนอน ฯลฯ

ถงึเวลาแลวท่ีประเทศไทยควรดําเนนิการ
เร่ืองมาตรฐานสิง่ทอกนัลามไฟอยางจริงจงัเพือ่
คุมครองความปลอดภัยของประชาชน ผลักดัน

สังคมโดยรวมในสามดานคือ หนึ่ง ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงานในโรงงานหรือ
อุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอความรอน ใหมี
ชีวิตการทํางานปลอดภัยข้ึน เพราะชดุทํางานท่ี
มีมาตรฐานกันลามไฟจะเปนเหมือนอุปกรณ
ปองกนัสวนบคุคล สอง ชวยสรางโอกาสใหภาค
อุตสาหกรรมปรับตัวเพื่อผลิตสินคาตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคในอีกหนึง่เซกเมนต
และสาม ยกระดับภาพลักษณของประเทศไทย
ใหมีความเปนสากล

ท้ังนี้  สหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหง

 ดร.ชัยยุทธ เชาวลิตนิธกิลุ

ดร. ชาญชัย สิรเิกษมเลิศ นางมยุร ีดิฐภักดีชล
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ประเทศไทยเปนเพียงหนึง่ในสามองคกรท่ีรวม
ขับเคลือ่นใหประเทศมคีวามต่ืนตัวในเรือ่งมาตรฐาน
สิ่งทอกันลามไฟ คงตองอาศัยความรวมมืออีก
หลายภาคสวนท้ังภาครัฐกดี็ ผูบริโภคกดี็ ชวยกนั
ขับเคล่ือนใหเปนรูปธรรม แตอยางนอย ความ
รวมมือของท้ังสามองคกรคร้ังนีก้็ถือวาเปนการ
เร่ิมตนท่ีชวยสรางใหเกดิการรับรู ต่ืนตัวเกีย่วกบั
ความปลอดภัยและอนามัยจากผลิตภัณฑสิง่ทอ”

ในสวนการสมัมนาวิชาการ ประกอบดวย
 การบรรยายพิเศษของคุณอิทธิชัย

ยศศร ี ผูอํานวยการสาํนกันโยบายอุตสาหกรรม
รายสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หัวขอ “มาตรฐานสิง่ทอกันไฟสาํหรบัในอาคาร
รถสาธารณะ และชุดทํางานเพื่อความปลอดภัย”

 การเสวนา“มาตรฐานสิ่งทอกันไฟ
สาํหรบัในอาคาร รถสาธารณะ และชุดทาํงาน
เพือ่ความปลอดภยั” โดยผูเชีย่วชาญดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน การปองกันอัคคีภัย
และสิ่งทอกันไฟ ไดแก

 ดร.ทยากร จันทรางศ ุจากกรมโยธา-
ธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

 คุณอํานวย ภูระหงษ ผูอํานวยการ
กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 คุณสมคิด รัตนประภาพร ผูจัดการ
ฝายขายและการตลาด สวนธรุกจิเสนใยอะรามิด
บจก. เทยนิ คอปอเรชัน่ (ประเทศไทย) ในฐานะ
ผู แทนสมาคมเสนใยประดิษฐไทย (TMFA)
และสหพนัธอุตสาหกรรมสิง่ทอแหงประเทศไทย
(NFTTI)

 คณุทพิวรรณ พานชิการ จากสถาบนั
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)

 คณุพรีพร พละพลวีลัย จากสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) รับหนาท่ีผู
ดําเนินรายการและรวมอภิปราย

คุณอิทธิชัย ยศศรี ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดกลาวถึงภัยของ
อัคคีภัย โดยระบุวาเปนภัยสรางความเสียหาย
อย างรุนแรงตอชวิีตและทรัพยสนิของประชาชน
ระหวางป พ.ศ. 2532-2558 ท่ัวประเทศไทย
เกิดอัคคีภัยกวา 52,000คร้ัง บาดเจ็บ 4,500
ราย เสยีชวิีต 1,800 ราย เสยีหายราว 31,000
ลานบาท

ในชวงป พ.ศ. 2550-2559 เกดิอัคคีภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรมไทย 400 คร้ัง ซึง่คิดเปน
65% ของการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมดในโรงงาน
อุตสาหกรรม มีผูไดบาดเจ็บท้ังหมด 395 ราย
เสยีชวิีต15 ราย เสยีหายประมาณ 4,800 ลาน
บาท โดยมีแนวโนมเพิม่สงูข้ึนท้ังจาํนวนคร้ังและ
มูลคาความเสียหาย

นอกจากนี้ยงัมีอัคคีภัยเกิดจากอุบัติเหตุ

ทางรถยนตซึง่สรางความเสยีแกชวิีตและทรัพยสนิ
ประชาชนปหนึ่งนับจํานวนมหาศาล

ตลอดเวลาท่ีผานมาเราพดูถงึการปองกนั
และระงับอัคคีภัยในหลายรูปแบบ ท้ังอุปกรณ
ดับเพลิง วิธกีารดับเพลิง วัสดุทนไฟ และมาตรการ
ปองกันเพลิงไหม แตสิ่งหนึ่งท่ีไมคอยไดพูดถึง
คือ สงทอกันไฟ

ทําไมตองมีสิ่งทอกันไฟ อยางแรกเลย
กคื็อ มีกฎหมายบงัคับในเร่ืองนีอ้ยู ไดแก พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การปองกนั
และระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552

กรณศึีกษาตึกเกรนเฟลลในกรุงลอนดอน
 วัสดุหุมผิวของแผนเคลือบชั้นนอกตัว

อาคาร (Cladding) เปนสาเหตุหนึง่ท่ีมีผลทําให
เพลิงไหมเกิดข้ึนรวดเร็วจนไมสามารถควบคุม
สถานการณได

 ความสูญเสียอาจลดลง หากใช ไส
แกนกลางของแผนเคลือบชัน้นอกท่ีทําดวยวัสดุ

คุณอทิธชัิย ยศศรี
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ฉนวนจากสารเคมีหนวงไฟ (FR; Fire Retardant)
ท้ังนี้ ในประเทศไทยมีมีการดําเนินงาน

ดานสิง่ทอกนัไฟของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ
 การออกประกาศ มอก. ภาคบงัคับสิง่ทอ

เทคนิคกันลามไฟสําหรับท่ีพักอาศัย ยานยนต
โดยสารสาธารณะ และเคร่ืองแบบ/ชดุทํางาน เปน
หนึง่ในมาตรการสนบัสนนุเรงดวน ภายใตแผน
การดําเนนิงานของคณะอนกุรรมการฯ คลัสเตอร
สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม

 ท่ีประชุม กว.36 มีมติเห็นชอบ และ
อยูระหวางจดัทํารางมาตรฐานผลิตภัณฑสิง่ทอ
เทคนิคกันลามไฟแตละประเภทสําหรับกลุมผู
ใชแตละกลุม โดยจะเนนลําดับความสาํคัญของ
ผลิตภัณฑท่ีมีกฎหมายภายในประเทศรองรับมา
จดัทํามาตรฐานกอน

ผลิตภัณฑท่ีเปนสิ่งทอกันไฟท่ีตองสนใจ
เปนพิเศษ เชน ผามาน เคร่ืองนอน พรม ผาบุ
เฟอรนิเจอร สําหรับอาคารบานเรือน ผาคลุม
เบาะท่ีนั่ง มานบังแดด สําหรับยานพาหนะ
สาธารณะ และชุดผจญเพลิง ชุดพนักงานการ
ไฟฟา สาํหรับผูปฏิบติังานท่ีมีความเสีย่งจะไดรับ
อันตรายจากอัคคีภัย โดยมีกฎหมายท่ีเกีย่วของ
ดังตอไปนี้

 กฎกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
อนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของ
โรงมหรสพ และอัตราคาธรรมเนยีมสาํหรับการ
อนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพ พ.ศ. 2550

 กฎกระทรวงมหาดไทย กาํหนดประเภท
และระบบความปลอดภัยของอาคารท่ีใชเพื่อ
ประกอบกิจการเปนสถานบริการ พ.ศ. 2555

 ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง
กําหนดคุณสมบัติดานการลุกไหม การลามไฟ

ของวัสดุท่ีใชตกแตงภายในรถโดยสาร พ.ศ.
2559 ซึง่จะตองผานตามมาตรฐาน UN R118
หรือ FMVSS 302 หรือ ISO 5658-2 หรือตาม
ท่ีกรมการขนสงฯ ยอมรับได

 กฎกระทรวงแรงงาน กาํหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จดัการ และดําเนนิการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานเกีย่วกบัไฟฟา พ.ศ. 2558 ซึง่ระบวุา
นายจางตองจดัอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
ท่ีเหมาะสม เชน การทํางานเกี่ยวกบัไฟฟา โดย
กฎกระทรวงดังกลาวไดมีการกําหนดในเร่ือง
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบคุคลและ
อุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟา

ท้ังนี้ ในปจจุบันมีมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมท่ีไดกาํหนดคุณสมบติัการลามไฟ
ไวหลายฉบับ เชน

 มอก. 2541 ขอกาํหนดในการปองกนั
อัคคีภัย เลม 5 การควบคุมวัสดุอาคาร เปน
มาตรฐานท่ีควบคุมวัสดุในอาคารดานการปองกนั
อัคคีภัย

 มอก.2435-2552 (เสื้ อผาเด็ก)
มอก.962-2552 (ผาปท่ีูนอนและปลอกหมอน)
มอก.2502-2553 (พรม) ไดกาํหนดคุณสมบติั
ในเร่ืองการลามไฟไว เพื่อใหการใชผลิตภัณฑ
สิ่งทอมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน

อยางไรกต็าม มอก. ดังกลาวเปนการขอ
รับรองแบบสมัครใจ ไมเปนมาตรฐานบังคับ

 อาคารโรงงานตองจัดใหมี อุปกรณ
ตรวจจบัและแจงเหตุเพลิงไหมครอบคลุมท่ัวท้ัง
อาคารตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี รวม
ถึงตองติดต้ังระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ระบบน้ําดับเพลิงระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
อัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ให
เปนไปตามมาตรฐานสากล

 เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตองติดต้ัง
ใหเหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลิง และเปน
ไปตาม มอก. 332 เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวชนดิผง
เคมีแหง หรือ มอก. 881 เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว:
คารบอนไดออกไซด หรือ มอก. 882 เคร่ืองดับ
เพลิงยกห้ิว : โฟม หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา

 ผูประกอบกจิการโรงงานตองตรวจสอบ
ทดสอบและบาํรุงรักษาระบบและอุปกรณพรอม
ท้ังจัดใหคนงานไดรับการฝกอบรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัย

ท้ังนี้ ประกาศดังกลาวไมมีขอกําหนด
เกีย่วกบัการใชสิง่ทอเทคนคิกนัลามไฟในอาคาร
โรงงาน มีแตเพียงการกําหนดใหใชวัสดุปดกั้น

กฎหมายปองกนัและระงบัอคัคภียัของไทย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง

การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.
2552 กาํหนดให
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ชองทอ และชองเปดท่ีผนัง พื้น หรือคาน ดวย
วัตถุทนไฟท่ีปองกันไฟไดอยางนอย 2 ชั่วโมง
เพื่อปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดจากเพลิงไหม
ลุกลามไปบริเวณอ่ืน

ดร.ทยากร จันทรางศ ุ จากกรมโยธาธกิาร
และผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย เสวนาถงึกรณี
ศึกษาเพลิงไหมอาคารเกรนเฟลลทาวเวอร กรุง
ลอนดอนท่ีเปนขาวไปท่ัวโลก เหตุเกิดเวลา
ประมาณตีหนึง่ของวันท่ี 14 มิถนุายน 2017 มี
ผูเสยีชวิีต 58 ราย (สวนใหญสาํลักควันและแกส

2559) โดยไดดําเนนิการติดต้ังวัสดุตกแตง ผวิ
ผนังภายนอกอาคารใหม รวมต้ังระบบใหความ
รอนภายในอาคาร ลักษณะการใชพืน้ท่ีแบงเปน
2 สวน ไดแก พื้นท่ีใชเปนท่ีพักอาศัย 20 ชั้น
จํานวน 129 หอง และพื้นท่ีใชงานหลากหลาย
(Mixed-use) จํานวน 4 ชั้น

ขอสันนิษฐานการลุกลาม การลุกลาม
เกิดมาจากวัสดุตกแหงผิวผนังภายนอกอาคาร
มีสวนประกอบของพลาสติกซึ่งติดไฟและลาม
ไฟไดงาย วัสดุตกแตงผิวผนังภายนอกอาคาร
ดังกลาวคือ วัสดุ APC (Aluminium Composite
Panel) มีลักษณะเปนแผนเรียบสําหรับใช
เคลือบผวิวัตถตุางๆ แตตรงไสกลางเปนพลาสติก

ท่ีติดไฟงายและลุกลามอยางรวดเร็ว
ในประเทศไทยเคยเกดิเพลิงไหมอาคารใน

ลักษณะเดียวกนั คือเม่ือป 2551 ไฟไหมอาคาร
ไซเบอรเวิลดทาวเวอร (หางโตคิวเกา) ไฟไหม
พลาสติกแลวลามข้ึนไปขางบนตามตัวเคลือบผวิ
ดานนอกอาคาร

เพลิงไหมจากวัสดุท่ีติดไฟงายและมีการ
ลามรวดเร็วสะทอนใหเห็นถงึความจาํเปนท่ีอาคาร
ตางๆ จะตองสรางดวยวัสดุปองกันการลามไฟ
ท้ังหมดหรือเปนสวนใหญและตองใหความสนใจ
ในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เชน สวนผสมหรือ
ลักษณะโครงสรางวัสดุท่ีใชดวย รวมถงึใหพจิารณา
สิง่ทอกนัลามไฟสาํหรับใชงานภายในอาคาร เชน
ผามาน ผาบุเฟอรนิเจอร ท่ีนอน และอ่ืนๆ

ท้ังนี้ กฎกระทรวงฉบับท่ี 67 ออกตาม
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 สาํหรับบงัคับ
ใชกบัสถานบริการตางๆ ไดกาํหนดใหใชวัสดุกนั
ลามไฟในโรงมหรสพ โดยตองมีคุณสมบัติไม
ไหมไฟและมีอัตราการลามไฟไมเกนิท่ีกาํหนดไว

จริงๆ แลว การบังคับใชวัสดุกนัลามไฟมี
ในกฎหมายไทยอีกหลายฉบับ แตมีปญหาดาน
การบงัคับเนือ่งจากเรายงัขาดแคลนหองทดสอบ
(หอง Lab สําหรับใชทดสอบวัสดุกันลามไฟ)
สวนใหญผูผลิตจาํเปนตองไปใชหองทดสอบในตาง

ดร.ทยากร จันทรางศุ

พิษจากฉนวนท่ีเผาไหม) บาดเจ็บอีกจํานวน
หนึ่ง เพลิงเร่ิมลุกไหมท่ีชั้น 4 จากการสปารก
ของตูเยน็ในหองผูพกัอาศัยหองหนึง่ จากนัน้ไฟ
ไดลุกลามไปตามผิวดานนอกของอาคารอยาง
รวดเร็วข้ึนไปยังชั้นบน เจาหนาท่ีดับเพลิงใช
เวลาถึง 10 ชั่วโมงถึงไดระงับเหตุไดสําเร็จ

ลักษณะท่ัวไปของเกรนเฟลลทาวเวอร
เปนอาคารสงู 24 ชัน้ ทรงสีเ่หล่ียมจัตุรัส มีชอง
ลิฟตอยูบริเวณกึง่กลางของอาคาร (Core) จาํนวน
2 ชองและมีบนัไดบริเวณกึง่กลาง จาํนวน1 แหง
อาคารกอสรางในป ค.ศ.1974 (พ.ศ.2517) มี
อายุการใชงาน 43 ป และไดรับการปรับปรุง
ระหวางป ค.ศ. 2014-2015 (พ.ศ. 2557-

ประเทศเรายังไมมี Lab แหงชาติ ดังนั้นตนทุน
การผลิตและทดสอบวัสดุการลามไฟยงัคอนขางสงู
ดังนัน้ การใชวัสดุกนัลามไฟท่ีไดมาตรฐานจริงๆ
จึงมีนอยเพราะราคาแพงเกินไป ประเด็นนี้ตอง
มีการรับกรุงแกไขกันตอไป

คุณอํานวย ภูระหงษ ผูอํานวยการกอง
ความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กลาวถึง
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานท่ีออกโดย
กระทรวงแรงงานคอนขางจะครอบคลุมในทุกเร่ือง
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รวมถึงอุปกรณปองกันสวนบุคคล หรือ PPE ก็
เปนกฎหมายบังคับใชแลว ซึ่งในการทํางาน
ประเภทตางๆ ท่ีจาํเปนตองใช PPE นายจางตอง
จัดหาใหลูกจางและสอนใหใชงานอยางถูกตอง
เพือ่ความปลอดภัยท่ีแทจริง ชดุทํางานท่ีมีคุณ-
สมบัติปองกันความรอนและกันการลามไฟก็

ท้ังนี้ ใหตระหนักไววา การสวมใสชุด
ทํางานเพื่อความปลอดภัยจะไดผลดีท่ีสุดเม่ือ
มีการสวมชุดปองกันท่ีตรงกับลักษณะอันตราย
ท่ีมีอยูหรือท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด

สําหรับในเร่ืองของอัคคีภัย กระทรวง
แรงงานกอ็อก พ.ร.บ. อัคคีภัยในสถานประกอบ
กิจการ บังคับใชกับโรงงานและสถานท่ีทํางาน
ท่ัวไป ซึง่กเ็ปนหนาท่ีตามกฎหมายท่ีผูประกอบ
กจิการจะตองปฏิบติัตามขอบงัคับอยางเครงครัด
เพ่ือความปลอดภยัของตัวลกูจางและสถานประกอบ

กจิการเอง และขอเสนอแนะไวตรงนีเ้ลยวา การ
ฝกซอมการระงบัเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการกิจการ อยาทําอยางงาย ใหคํานึง
ถงึ Worst Case Scenario เขาไว เพราะเหตุเพลิง
ไหมคือความเลวรายท่ีสุด และมันมักจะเกิดใน
จุดท่ีคาดไมถึงหรือยากจะเขาถึง ในเร่ืองของ
เวลาการฝกซอม ควรจะทําในตอนกลางคืนบาง
ตอนเชามืดบาง สลับกับการซอมตามปกติตอน
กลางวัน เพื่อใหเรามีความพรอมในการรับ
สถานการณในทุกรูปแบบและทุกชวงเวลา

คณุสมคดิ รตันประภาพร ผูจดัการฝาย
ขายและการตลาด สวนธุรกิจเสนใยอะรามิด
บริษทั เทยนิ คอปอเรชั่น (ประเทศไทย) จาํกัด
ในฐานะตัวแทนสมาคมเสนใยประดิษฐไทย
(TMFA) และสหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหง
ประเทศไทย (NFTTI)  เสวนาเร่ืองสิง่ทอลามไฟ
เพือ่ความปลอดภัย เร่ิมดวยการชีใ้หเห็นวา เหตุ
เพลิงไหมเปนอุบติัภัยสรางความสญูเสยีท้ังชวิีต
และทรัพยสินใหกับประชาชน โดยเฉพาะการ
เกิดเพลิงไหมในอาคารสาธารณะ รถโดยสาร
สาธารณะ หรืออุบติัเหตุจากการทํางานเกีย่วกบั
ความรอน ซึง่เหตุเพลิงไหมหลายคร้ังพบวา ผา
เปนวัสดุแรกท่ีลุกติดไฟและกลายเปนเชือ้เพลิง
อยางดีทําใหเกิดเพลิงไหมลุกลามอยางรวดเร็ว
เชน การเกิดเพลิงท่ีซานติกาผับเม่ือวันท่ี 31
ธันวาคม 2552 มีผูเสียชีวิต 66 ราย บาดเจ็บ
229 ราย สาเหตุเกดิจากมีการจดุพลุไฟบนเวที
แลวสะเกด็ไฟกระเด็นไปติดกบัวัสดุเพดานทําให
เกิดไฟไหมและลุกลามไปติดโฟม นวมฟองน้ํา
ไฟเบอรกลาสเรซินจึงทําใหเกิดความรอนและ
ควันเปนจาํนวนมากซึง่เปนเหตุทําใหมีผูชวิีตและ
บาดเจ็บ ดังกลาว

คุณอํานวย ภูระหงษ

ตองใชเม่ือทํางานในสถานท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือ
เสี่ยงจะเกิดการไหม พูดงายๆ เราตองสวมชุด
ทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณเพื่อความ
ปลอดภัย ท้ังนี้ โดยท่ัวไปแลว ชุดทํางานมีอยู
ดวยกัน 3 ชนิดคือ

1. ชดุทํางานตามปกติของพนกังาน เปน
ชุดท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน เชน ชาง
ไฟฟา ชางไม ชางเหล็ก ชางเชื่อม ฯลฯ

2. ชุดทํางานท่ีเหมาะสมกับอุณหภูมิใน
การทํางาน เชน ชดุปองกนัความรอน ชดุปองกนั
ความเย็น ชุดปองกันความชื้น ฯลฯ ฝายความ
ปลอดภัยจะประเมินสภาพและระดับอุณหภูมิ
เฉล่ียของสถานท่ีทํางานแลวพิจารณาเลือกชุด
ทํางานท่ีเหมาะสมท่ีสุดใหพนักงานสวมใส

3. ชุดทํางานสําหรับปองกันอันตราย
ลักษณะพิเศษ อาทิเชน ชุดปองกันสารเคมี ชุด
ปองกันรังสี ชุดปองกันไอออน ชุดปองกันการ
สัน่สะเทือน ชดุปองกนัแรงดัน ชดุปองกนัไฟฟา
สถิต เปนตน

คุณสมคิด รตันประภาพร

คุณพรีพร พละพลีวลัย



ปจจบุันมีเทคโนโลยีท่ีจะทําใหผาท่ีใชใน
การตกแตงท้ังในบาน อาคาร รถยนต หรือเสือ้ผา
สามารถปองกนัการลามไฟได และในตางประเทศ
มีการบงัคับใหผูผลิตสนิคาในกลุมผาท่ีใชในอาคาร
บานเรือน รถยนต หรือเสื้อผา ตองมีคุณสมบัติ
ตานทานการติดไฟดวยทําใหสามารถลดความ
สญูเสยีชวิีตและทรัพยสนิจากเหตุเพลิงไหมลงได

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปมีกฎหมาย
บงัคับในเร่ืองผากนัลามไฟสาํหรับกลุมเคหะสิง่ทอ
เสื้อผา เคร่ืองนอน รวมถึงชุดทํางาน เฉพาะผา
กนัลามไฟท่ีใชสาํหรับชดุทํางานในสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยโุรปมีมูลคาสงูเกอืบ 10,000 ลาน
บาทตอป (ขอมูลป 2559) ซึ่งคาดการณจะมี
อัตราการเติบโตปละ 2-3% สาํหรับตลาดอาเซยีน
มีมูลคาการใชผากนัลามไฟในชดุทํางานประมาณ
400-500 ลานบาทตอป (ขอมูลป 2559) และ
คาดวาจะมีปริมาณการใชสงูข้ึนเปน 2 เทาภายใน
เวลา 5 ป

ปจจบุนัการผลิตผากนัลามไฟสามารถผลิต
ได 3 วิธี ไดแก

1. การตกแตงดวยสารหนวงไฟ (Flame
Retardant Finishing) วิธีนี้ใชไดท้ังผาเสนใย
ธรรมชาติ เชน ฝาย เสนใยกึ่งประดิษฐ เชน
เรยอน หรือเสนใยสังเคราะห เชนโพลีเอสเตอร
โพลีอะครีลิก สารหนวงไฟท่ีใชเชน Ammonium
polyphosphate เปนตน

2. การผสมสารหนวงไฟในเสนใย วิธนีี้
เปนการนําสารหนวงไฟไปเติมลงใน Monomer
แลวฉีดเปนเสนใยสังเคราะห ซึ่งวิธีการนี้ ผาท่ี
ไดจะคงทนกวาการตกแตงดวยสารหนวงไฟ สาร
หนวงไฟท่ีใชเชน Phosphinic acid derivative,
Bisphenol-S Oligomer เปนตน เสนใยโพลีเอส-
เตอรท่ีนาํมาเติมสารหนวงไฟเพือ่ใหมีสมบติัการ
ตานไฟนัน้ เรียกวา “FR Polyester” ตัวอยางชือ่
ทางการคาของ “FR Polyester” เชน Trevira CS,
Toyobo GH

3. เสนใยที่มีสมบัติกันลามไฟ เสนใย
ในกลุม aromatic polymer มีคุณสมบติัตานทาน
ความรอนและกันลามไฟ ตัวอยางเชน Nomex
(Polyaramid Fiber) Kermel (Polyamide-imide
Fiber) Teijinconex (Aromatic Polyamide Fiber)
เสนใยกลุมนีมี้คา LOI (Limiting Oxygen Index)
สงู ซึง่คา LOI เปนคาแสดงเปอรเซ็นตตํ่าสดุของ
ออกซเิจนท่ีนํามาใชในการเผาไหมของเสนใยนี้
เสนใยท่ีคุณสมบัติดับไฟไดดวยตัวเอง (Self-
extinguishing) มีคา LOI เทากบัหรือสงูกวา 26

คุณสมคิดไดกลาวเสริม ปจจบุนั ประเทศ
ไทยมีความพรอมในทุกๆ ดาน มีผลิตภัณฑ
หลากหลาย มีการทดสอบตามมาตรฐาน โดยมี
ความพรอมต้ังแตตนน้าํ (เสนใย) ไปถงึปลายน้าํ
คือการตัดเยบ็เปนชดุเสือ้ผาสาํหรับสวมใสทํางาน
อุตสาหกรรมไปจนถึงงานดับเพลิง ท้ังนี้จะตอง
มีการรณรงคใหมีการใชเสนใยลามไฟกนัใหมาก
ข้ึนเพราะท่ีผานมาความตองการของตลาดใน
ประเทศคอนขางนอย สวนหนึง่เนือ่งจากเจาของ
สถานประกอบการ นายจางรวมถงึตัวลูกจางเอง
ยังไมใหความสําคัญสิ่งทอกันลามไฟเทาท่ีควร
ท้ังๆ ท่ีเปนสิ่งท่ีชวยลดความสญูเสยีและชวิีตได
มาก อยางนอยท่ีสุด ลูกจางท่ีสวมเสื้อผากันไฟ
มีโอกาสรอดชวิีตจากการถกูไฟไหมเกนิ 50% ซึง่

หากสวมเสือ้ผาธรรมดาไมกนัไฟแทบไมมีโอกาส
รอดเลย ท้ังนี ้เนือ่งจากมาตรฐานผากนัไฟสากล
กาํหนดเกณฑข้ันตํ่าไว เสือ้ผากนัไฟตองไมทําให

ชนิดเสนใย 
 

เสนใยอะรามิด 

(Aramid) 

 

ผาฝาย

(Cotton) 

 

ไนลอน 

(Nylon) 

 

โพลีเอสเตอร 

(Polyester) 

ผาฝาย

เคลือบสาร 

(FR 

Cotton) 

 

อะครีลิก 

(Acrylic) 

 

พีวีซ ี

(PVC) 
 

คุณสมบัติ 

คา LOI 27-28 19-21 20-21 20-21 28-30 18-20 35-37 

ตานทาน

เปลวไฟ 

ตานทานเปลวไฟ 

ดับไฟดวยตัวเอง 

 

ติดไฟงาย 
 

ติดไฟได 
 

ติดไฟได 
ตานทาน

เปลวไฟ 

 

ติดไฟได 
ตานทาน

เปลวไฟ 

จุดหลอม 

เหลว (◦C) 

 

400-430 
 

235 
 

215-220 
 

255-260 
 

- 
 

190-240 
 

200-210 

 

ตารางแสดงคา LOL คุณสมบัติปองกันไฟ และจุดหลอมเหลวของเสนใยชนิดตางๆ

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติดานตางๆ ของผากันไฟ 3 ชนิดท่ีมีใชกันอยูในปจจุบัน

คุณสมบัติ FR Cotton FR Polyester (Treated Fiber) Aramid 
 

คุณสมบัติการกันไฟหลังการซัก 
หายไปได หากซักผิดวิธี และ 

ข้ึนอยูกับความถ่ีในการซัก 

 

คงอยูได 
 

คงอยูได 

หลอมและหยดเมื่อความรอนสูง ไม หลอมและหยด ไม 

ควันเมื่อไหม สูง ปานกลาง นอย 

ความแข็งแรงของผา พอใช ดี ดีมาก 

อายุการใชงาน สั้น ปานกลาง ยาวนาน 
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ผูสวมใสถกูไหมเกนิ 50% ของพืน้ท่ีท้ังหมดของ
รางกาย (ผูท่ีถกูไหมเกนิ 50% มักจะไมรอดชวิีต
แตผูท่ีถูกไหมไมเกิน 50% จะมีโอกาสรอดซึ่ง
เสือ้ผากันไฟจะชวยตรงนีไ้ด)

ดังนัน้จงึเปนหนาท่ีของทุกฝายท่ีเกีย่วของ
ตองทําใหทุกองคกรเห็นความสําคัญของสิ่งทอ
กนัไฟ โดยเฉพาะเจาของอาคารสาธารณะ พาหนะ
ขนสงสาธารณะ เจาของโรงงาน รวมถงึหนวยงาน

ราย ในจาํนวนนีเ้สยีชวิีต 11,115 ราย ซึง่คิดเปน
68.7 รายตอประชากร 100,00 คน หรือในสห-
ราชอาณาจักร (อังกฤษ) มีสถิติผูเสียชีวิตจาก
เพลิงไหมปละ 700 คน ระหวางป 1982-1988
แตหลังจากมีการบงัคับใชกฎหมายบงัคับการใช
ผากันลามไฟเปนผาตกแตงบาน เชน ผามาน
และผาคลุมเฟอรนิเจอร ปรากฏวามีผูเสียชีวิต
ลดลงเหลือปละ 500-600 ราย

มาตรฐานสิ่งทอกันลามไฟของท้ังสหรัฐ
อเมริกาและอังกฤษ เนนไปท่ีมาตรฐานกาํหนด

ปองกนัและระงบัอัคคีภัย ท้ังน ี ้เพือ่ใหประเทศไทย
มีความ ปลอดภัยจากอัคคีภัยเพิ่มข้ึน

ชวงสดุทายของการเสวนา คณุทพิวรรณ
พานชิการ จากสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ
(THTI) ข้ึนมาบรรยายถึงมาตรฐานสิ่งทอกัน
ลามไฟของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัร

ท้ังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปประสบ
ภัยรายแรงจากอัคคีภัยมาตลอด เชนในป 2001
สหรัฐอเมริกามีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุ
เพลิงไหมท่ีเกีย่วกบัเสือ้ผาท่ีสวมใสถงึ 196,233

คุณสมบติัของผลิตภัณฑและมาตรฐานการทดสอบ
ผลิตภัณฑ มีต้ังแตชดุเสือ้ผาทํางานในอุตสาหกรรม
ท่ัวไป ชุดผจญเพลิงในอาคาร ชุดผจญเพลิงใน
ระยะประชิด เสื้อผาเคร่ืองนุมหม ท่ีนอน เบาะ
ผามาน วัสดุปูพื้น เฟอรนิเจอร ชุดนอน ไปจน
ถึงเสื้อผาท่ัวไป

มาตรฐานขอสหรัฐอเมริกาท่ีเราคุนเคย
กันดีคือ NFPA 1971 Standard on Protective
Ensembles for Structural Fire Fighting and
Proximity Fire Fighting เปนมาตรฐานชดุดับเพลิง

ภายในอาคารและชดุดับเพลิงระยะประชดิ (ชดุ
อะลูมิไนซ) มีขอกําหนดคุณสมบัติและวิธีการ
ทดสอบชดุดับเพลิงสาํหรับผจญเพลิงภายในตัว
อาคาร และในระยะประชิด ในขณะท่ีในอังกฤษ
เปนมาตรฐาน BS EN 367-1992 Protective
Clothing Protection Against Heat and Fire;
Method of Determining Heat Transmission on
Exposure to Flame ซึง่เปนมาตรฐานชดุปองกนั
ความรอนและเปลวไฟและวิธทีดสอบคุณสมบติั
กันลามไฟเม่ือสัมผัสเปลวไฟ

ค ุณทิพวรรณ พานิชการ
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