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รวมกิจกรรม

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แหงชาติครัง้ ที่ 31 ประจําป 2560 หรือเรียก
สัน้ ๆ วา Safety Thailand 2017 ซึง่ เปลีย่ นจากชือ่
เดิมคืองานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน
แหงชาติหรือ Safety Week โดยเนือ้ หาสาระของ
กิจกรรมยังคงเหมือนเดิมทุกประการเพียงเรียก
ชื่อใหมเทานั้นเอง
สําหรับกิจกรรมงานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแหงชาติป 2560 นี้ ทีเ่ ปนหลักคือ
นิทรรศการของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริษัทผูผลิตผูจําหนายอุปกรณความปลอดภัย
ชั้นนํา รวมทั้งสมาคม ชมรม สถาบันการศึกษา
ตางๆ และการสัมมนาวิชาการความปลอดภัย
และอาชีวินามัย นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอีก
หลายรูปแบบ
บริษทั เทยิน คอรปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จํากัด ไดรวมกิจกรรม Safety Thailand
2017 ทัง้ สองรูปแบบคือ
 เปดบูธ
 นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑผา
กันไฟ “Teijin Aramid” เทคโนโลยีญี่ปนุ ทีไ่ ดรับ
การยอมรับจากทัว่ โลก โดยมีนวัตกรรมลาสุดคือ
“Teijinconex” ผากันไฟที่ยอมสีได มีใหเลือก
หลายเฉดสีตามความพอใจหรือความตองการของ
หนวยงาน โดดเดนดวยประสิทธิภาพสูงสุดดาน
ทนความรอนและเปลวไฟ แตสวมสบายและให
ความคลองตัวสูง และ
 รวมสัมมนาวิชาการหัวข อมาตรฐาน

อุ ปนายกสมาคมส งเสริ มความปลอดภั ยและ
อนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) ดร.ชาญชัย
สิ ริ เ กษมเลิ ศ ผู อํา นวยการสถาบั น พั ฒ นา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ นางมยุรี ดิฐภักดีชล
ประธานสหพันธอตุ สาหกรรมสิง่ ทอแหงประเทศไทย
การลงนาม MOU ระหวาง 3 หนวยงาน
ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อ

สิง่ ทอกันไฟสําหรับในอาคาร รถสาธารณะและ
ชุดทํางานเพื่อความปลอดภัย และพิธีลงนาม
MOU ความรวมมือระหวาง 3 หนวยงานไดแก
สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการ
ทํางาน (ประเทศไทย) หรือ SHAWPAT สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) และสหพันธ
อุตสาหกรรมสิ่งทอแหงประเทศไทย (NFTTI)
ผูแ ทนหนวยงานทีล่ งนามในบันทึกความ
เขาใจ (MOU) ไดแก นายธํารง คุโณปการ

เผยแพร ความรู ด านความปลอดภั ย
และอาชีวอนามัยของสิ่งทอกันไฟ
 ใหการรับรองสิง่ ทอกันไฟในฐานะวัสดุ
เพื่ อความปลอดภั ยสําหรั บใช ในการป องกั น
ความรอนและอัคคีภัย
 สนับสนุนผลิตภัณฑสิ่ งทอกันไฟและ
สิ่งทอเพือ่ ความปลอดภัยชนิดตางๆ
 สนั บ สนุ น การวิ จั ย สิ่ ง ทอกั น ไฟและ
สิ่งทอเพื่อความปลอดภัยทุกรูปแบบ
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ดร.ชัยยุทธ เชาวลิตนิธกิ ลุ

ดร.ชัยยุทธ เชาวลิตนิธกิ ลุ นายกสมาคม
สิง่ เสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน
(ประเทศไทย) กลาวในเรือ่ งนีว้ า “สมาคมสิง่ เสริม
ความปลอดภั ยและอนามั ยในการทํ า งาน
(ประเทศไทย) มีพันธกิจหลักคือสงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานและนอกงาน นับตั้งแตไดรับการกอตั้ง
ตามมติคณะรัฐมนตรีรวม 30 ปมาแลว ทั้งนี้
มาตรฐานสิ่งทอกันลามไฟเปนอีกเรื่องหนึ่งที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งที่สมาคมฯ จะตองสิงเสริม
ใหมกี ารดําเนินการเกิดขึน้ ไดอยางเปนรูปธรรม
ถาภาครัฐมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑที่
ถูกตองเหมาะสมก็สามารถนําไปอางอิงและบังคับ
ใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเกิดอัคคีภัยหรือ
กระบวนการอืน่ ๆ ทีเ่ กิดความรอนซึง่ อาจจะเปน
อันตรายตอคนงานในสถานที่ทํางาน หรือมีผล
กระทบตอบุคคลทั่ วไปในชุ มชนและในสภาพ
แวดลอมภายนอกสถานที่ทํางาน ในสวนของ
สถานประกอบกิจการและอุตสาหกรรมเองก็จะมี
แนวปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม มีมาตรฐานเปนทีย่ อมรับ
ไดโดยคูค า และหนวยงานอืน่ ทัง้ ในระดับประเทศ
และในระดับสากล

การรวมมือของทัง้ 3 หนวยงานในครั้งนี้
เปนนิมติ รหมายทีจ่ ะทําใหเกิดการดําเนินการได
อยางจริงจังกาวไปสูเปาหมาย รวมทั้งเกิดผลดี
ตอเศรษฐกิจ สังคม ผูใ ชแรงงานและผูบ ริโภคจะ
ไดรบั แนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ เี พือ่ ปกปองมิใหเกิด
การบาดเจ็บ การสูญเสียตอชีวิตทรัพยสินหรือ
สิง่ แวดลอมจากอุบัตภิ ัยดังกลาว”
ขณะที่ ดร. ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ให
ความเห็น “จากการศึกษาพบวาหลายประเทศ

ดร. ชาญชัย สิรเิ กษมเลิศ

โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกา
ยุโรปและญี่ปุนตางตระหนักถึงความปลอดภัย
ของประชาชนโดยออกขอบังคับเกี่ยวกับการใช
ผลิตภัณฑสงิ่ ทอทีต่ ดิ ไฟงาย เพราะถาสิง่ ทอไมมี
คุณสมบัตกิ นั ลามไฟในตัวเอง เมือ่ เกิดติดไฟแลว
มันจะลุกลามโดยเร็ว ฉะนัน้ ในตางประเทศจึงมี
มาตรฐานการบังคับเขมขนโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ
ที่มีความเสี่ยงสูง เชน ชุดนอนเด็ก ที่นอน ฯลฯ
ถึงเวลาแลวทีป่ ระเทศไทยควรดําเนินการ
เรือ่ งมาตรฐานสิง่ ทอกันลามไฟอยางจริงจังเพือ่
คุมครองความปลอดภัยของประชาชน ผลักดัน

ใหมีมาตรฐานกันลามไฟเทียบเทาระดับสากล
ขณะนีเ้ มืองไทยมีศกั ยภาพพรอมทัง้ ในแงการผลิต
มีผูผลิตเสนใยกันลามไฟ และมีศูนยวิเคราะห
ทดสอบสิ่งทอของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิง่ ทอซึง่ มีความพรอมทัง้ เครือ่ งมือและบุคคลากร
สามารถทดสอบความสามารถในการติดไฟของ
สิง่ ทอทีใ่ ชทาํ ผลิตภัณฑตา งๆ อาทิ ความสามารถ
ในการปองกันความรอนของชุดปองกันความรอน
ตามมาตรฐาน NFPA 1971 และมาตรฐาน ISO
17492 เปนตน
ครัง้ นีถ้ อื เปนโอกาสอันดีทสี่ ถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิง่ ทอรวมมือกับสหพันธอตุ สาหกรรม
สิง่ ทอแหงประทศไทยและสมาคมสิง่ เสริมความ
ปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)
ทีต่ า งมองเห็นความสําคัญเรือ่ งมาตรฐานสิง่ ทอกัน
ลามไฟเชนเดียวกันทําใหไดเพือ่ นรวมอุดมการณ
ที่ดําเนินไปงานไปในทิศทางเดียวกัน ชวยกัน
ผลักดันใหประเทศไทยเปนผูน ําเรือ่ งมาตรฐาน
สิ่งทอกันลามไฟ ตอกยําความเปนผูนําสิ่งทอ
ในอาเซียน”
ด าน นางมยุ รี ดิฐภั กดีชล ประธาน
สหพั นธ อุ ตสาหกรรมสิ่ งทอแห งประเทศไทย
กลาววา “การสรางมาตรฐานสิ่งทอกันลามไฟ
ของประเทศไทยใหเปนสากลชวยยกระดับของ

นางมยุรี ดิฐภักดีชล

สังคมโดยรวมในสามดานคือ หนึ่ ง ยกระดับ
คุ ณภาพชี วิ ตของผู ปฏิ บั ติ งานในโรงงานหรื อ
อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงตอความรอน ใหมี
ชีวติ การทํางานปลอดภัยขึ้น เพราะชุดทํางานที่
มีมาตรฐานกันลามไฟจะเปนเหมือนอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล สอง ชวยสรางโอกาสใหภาค
อุตสาหกรรมปรับตัวเพื่อผลิตสินคาตอบสนอง
ความตองการของผูบ ริโภคในอีกหนึง่ เซกเมนต
และสาม ยกระดับภาพลักษณของประเทศไทย
ใหมีความเปนสากล
ทั้ งนี้ สหพั นธอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอแห ง
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คุณอิทธิชยั ยศศรี

ประเทศไทยเปนเพียงหนึง่ ในสามองคกรที่รวม
ขับเคลือ่ นใหประเทศมีความตืน่ ตัวในเรือ่ งมาตรฐาน
สิ่งทอกันลามไฟ คงตองอาศัยความรวมมืออีก
หลายภาคสวนทัง้ ภาครัฐก็ดี ผูบ ริโภคก็ดี ชวยกัน
ขับเคลื่อนใหเปนรูปธรรม แตอยางนอย ความ
รวมมือของทั้งสามองคกรครัง้ นีก้ ็ถือวาเปนการ
เริม่ ตนทีช่ ว ยสรางใหเกิดการรับรู ตืน่ ตัวเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยและอนามัยจากผลิตภัณฑสงิ่ ทอ”
ในสวนการสัมมนาวิชาการ ประกอบดวย
 การบรรยายพิ เ ศษของคุ ณ อิ ท ธิ ชั ย
ยศศรี ผูอ าํ นวยการสํานักนโยบายอุตสาหกรรม
รายสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หัวขอ “มาตรฐานสิง่ ทอกันไฟสําหรับในอาคาร
รถสาธารณะ และชุดทํางานเพื่อความปลอดภัย”
 การเสวนา“มาตรฐานสิ่ งทอกั นไฟ
สําหรับในอาคาร รถสาธารณะ และชุดทํางาน
เพือ่ ความปลอดภัย” โดยผูเ ชีย่ วชาญดานความ
ปลอดภั ยในการทํางาน การป องกั นอั คคี ภั ย
และสิ่งทอกันไฟ ไดแก
 ดร.ทยากร จันทรางศุ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
 คุณอํานวย ภูระหงษ ผู อํานวยการ
กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 คุณสมคิด รัตนประภาพร ผูจัดการ
ฝายขายและการตลาด สวนธุรกิจเสนใยอะรามิด
บจก. เทยิน คอปอเรชัน่ (ประเทศไทย) ในฐานะ
ผู แทนสมาคมเส นใยประดิ ษ ฐ ไทย (TMFA)
และสหพันธอตุ สาหกรรมสิง่ ทอแหงประเทศไทย
(NFTTI)
 คุณทิพวรรณ พานิชการ จากสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)

คุณพีรพร พละพลีวลั ย จากสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) รับหนาที่ผู
ดําเนินรายการและรวมอภิปราย
คุณอิทธิชัย ยศศรี ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สํานักงาน
เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ได ก ล าวถึ ง ภั ยของ
อัคคีภัย โดยระบุวาเปนภัยสรางความเสียหาย
อย างรุนแรงตอชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชน
ระหวางป พ.ศ. 2532-2558 ทั่วประเทศไทย
เกิดอัคคีภัยกวา 52,000ครั้ง บาดเจ็บ 4,500
ราย เสียชีวติ 1,800 ราย เสียหายราว 31,000
ลานบาท
ในชวงป พ.ศ. 2550-2559 เกิดอัคคีภยั
ในโรงงานอุตสาหกรรมไทย 400 ครัง้ ซึง่ คิดเปน
65% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดในโรงงาน
อุตสาหกรรม มีผูไดบาดเจ็บทั้งหมด 395 ราย
เสียชีวติ 15 ราย เสียหายประมาณ 4,800 ลาน
บาท โดยมีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ จํานวนครัง้ และ
มูลคาความเสียหาย
นอกจากนี้ยงั มีอคั คีภัยเกิดจากอุบัตเิ หตุ


ทางรถยนตซงึ่ สรางความเสียแกชวี ติ และทรัพยสนิ
ประชาชนปหนึ่งนับจํานวนมหาศาล
ตลอดเวลาทีผ่ า นมาเราพูดถึงการปองกัน
และระงับอัคคีภัยในหลายรูปแบบ ทั้งอุปกรณ
ดับเพลิง วิธกี ารดับเพลิง วัสดุทนไฟ และมาตรการ
ปองกันเพลิงไหม แตสิ่งหนึ่งที่ไมคอยไดพูดถึง
คือ สงทอกันไฟ
ทําไมตองมีสิ่ งทอกันไฟ อยางแรกเลย
ก็คอื มีกฎหมายบังคับในเรือ่ งนีอ้ ยู ไดแก พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การปองกัน
และระงับอัคคีภยั ในโรงงาน พ.ศ. 2552
กรณีศกึ ษาตึกเกรนเฟลลในกรุงลอนดอน
 วัสดุหุมผิวของแผนเคลือบชั้นนอกตัว
อาคาร (Cladding) เปนสาเหตุหนึง่ ทีม่ ผี ลทําให
เพลิงไหมเกิดขึ้นรวดเร็วจนไมสามารถควบคุม
สถานการณได
 ความสู ญ เสี ย อาจลดลง หากใช ไ ส
แกนกลางของแผนเคลือบชัน้ นอกทีท่ าํ ดวยวัสดุ
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มอก.2435-2552 (เสื้ อผ าเด็ ก )
มอก.962-2552 (ผาปูทนี่ อนและปลอกหมอน)
มอก.2502-2553 (พรม) ไดกาํ หนดคุณสมบัติ
ในเรื่องการลามไฟไว เพื่อใหการใชผลิตภัณฑ
สิ่งทอมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม มอก. ดังกลาวเปนการขอ
รับรองแบบสมัครใจ ไมเปนมาตรฐานบังคับ
กฎหมายปองกันและระงับอัคคีภยั ของไทย
ประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม เรื่ อง
การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.
2552 กําหนดให


ฉนวนจากสารเคมีหนวงไฟ (FR; Fire Retardant)
ทั้งนี้ ในประเทศไทยมีมีการดําเนินงาน
ดานสิง่ ทอกันไฟของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ
 การออกประกาศ มอก. ภาคบังคับสิง่ ทอ
เทคนิคกันลามไฟสําหรับที่พักอาศัย ยานยนต
โดยสารสาธารณะ และเครือ่ งแบบ/ชุดทํางาน เปน
หนึง่ ในมาตรการสนับสนุนเรงดวน ภายใตแผน
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ คลัสเตอร
สิ่งทอและเครื่องนุงหม
 ที่ประชุม กว.36 มีมติเห็นชอบ และ
อยูระหวางจัดทํารางมาตรฐานผลิตภัณฑสงิ่ ทอ
เทคนิคกันลามไฟแตละประเภทสําหรับกลุมผู
ใชแตละกลุม โดยจะเนนลําดับความสําคัญของ
ผลิตภัณฑทมี่ กี ฎหมายภายในประเทศรองรับมา
จัดทํามาตรฐานกอน
ผลิตภัณฑที่เปนสิ่งทอกันไฟที่ตองสนใจ
เปนพิเศษ เชน ผามาน เครื่องนอน พรม ผาบุ
เฟอรนิเจอร สําหรับอาคารบานเรือน ผาคลุม
เบาะที่ นั่ ง ม านบั งแดด สําหรั บยานพาหนะ
สาธารณะ และชุดผจญเพลิง ชุดพนักงานการ
ไฟฟา สําหรับผูป ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเสีย่ งจะไดรบั
อันตรายจากอัคคีภยั โดยมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
ดังตอไปนี้
 กฎกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการ
อนุ ญาตให ใช อาคารเพื่ อประกอบกิ จ การโรง
มหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของ
โรงมหรสพ และอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการ
อนุ ญาตให ใช อาคารเพื่ อประกอบกิ จ การโรง
มหรสพ พ.ศ. 2550
 กฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดประเภท
และระบบความปลอดภั ยของอาคารที่ ใช เพื่ อ
ประกอบกิจการเปนสถานบริการ พ.ศ. 2555
 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่ อง
กําหนดคุณสมบัติดานการลุกไหม การลามไฟ

ของวั สดุ ที่ ใช ตกแต งภายในรถโดยสาร พ.ศ.
2559 ซึง่ จะตองผานตามมาตรฐาน UN R118
หรือ FMVSS 302 หรือ ISO 5658-2 หรือตาม
ที่กรมการขนสงฯ ยอมรับได
 กฎกระทรวงแรงงาน กําหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานเกีย่ วกับไฟฟา พ.ศ. 2558 ซึง่ ระบุวา
นายจางตองจัดอุปกรณคมุ ครองความปลอดภัย
ที่เหมาะสม เชน การทํางานเกี่ยวกับไฟฟา โดย
กฎกระทรวงดังกลาวไดมีการกําหนดในเรื่ อง
อุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคลและ
อุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟา
ทั้งนี้ ในปจจุบันมีมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมทีไ่ ดกาํ หนดคุณสมบัติการลามไฟ
ไวหลายฉบับ เชน
 มอก. 2541 ขอกําหนดในการปองกัน
อัคคีภัย เลม 5 การควบคุมวัสดุอาคาร เปน
มาตรฐานทีค่ วบคุมวัสดุในอาคารดานการปองกัน
อัคคีภยั

อาคารโรงงานต องจั ดให มี อุ ปกรณ
ตรวจจับและแจงเหตุเพลิงไหมครอบคลุมทัว่ ทัง้
อาคารตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวม
ถึงตองติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ระบบน้ําดับเพลิงระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
อัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ให
เปนไปตามมาตรฐานสากล
 เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือตองติดตั้ ง
ใหเหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลิง และเปน
ไปตาม มอก. 332 เครือ่ งดับเพลิงยกหิว้ ชนิดผง
เคมีแหง หรือ มอก. 881 เครือ่ งดับเพลิงยกหิว้ :
คารบอนไดออกไซด หรือ มอก. 882 เครือ่ งดับ
เพลิงยกหิว้ : โฟม หรือมาตรฐานอืน่ ทีเ่ ทียบเทา
 ผูป
 ระกอบกิจการโรงงานตองตรวจสอบ
ทดสอบและบํารุงรักษาระบบและอุปกรณพรอม
ทั้งจัดใหคนงานไดรับการฝกอบรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัย
ทั้ งนี้ ประกาศดังกลาวไมมี ขอกําหนด
เกีย่ วกับการใชสงิ่ ทอเทคนิคกันลามไฟในอาคาร
โรงงาน มีแตเพียงการกําหนดใหใชวัสดุปดกั้น
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ชองทอ และชองเปดที่ผนัง พื้น หรือคาน ดวย
วัตถุทนไฟที่ปองกันไฟไดอยางนอย 2 ชั่วโมง
เพื่ อปองกันอันตรายที่ อาจเกิ ดจากเพลิ งไหม
ลุกลามไปบริเวณอื่น
ดร.ทยากร จันทรางศุ จากกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เสวนาถึงกรณี
ศึกษาเพลิงไหมอาคารเกรนเฟลลทาวเวอร กรุง
ลอนดอนที่ เป นข าวไปทั่ วโลก เหตุ เกิ ดเวลา
ประมาณตีหนึง่ ของวันที่ 14 มิถนุ ายน 2017 มี
ผูเ สียชีวติ 58 ราย (สวนใหญสาํ ลักควันและแกส

พิษจากฉนวนที่ เผาไหม ) บาดเจ็บอีกจํานวน
หนึ่ง เพลิงเริ่มลุกไหมที่ชั้น 4 จากการสปารก
ของตูเ ย็นในหองผูพ กั อาศัยหองหนึง่ จากนัน้ ไฟ
ไดลุกลามไปตามผิวดานนอกของอาคารอยาง
รวดเร็วขึ้ นไปยังชั้ นบน เจาหนาที่ ดับเพลิงใช
เวลาถึง 10 ชั่วโมงถึงไดระงับเหตุไดสําเร็จ
ลักษณะทั่ วไปของเกรนเฟลล ทาวเวอร
เปนอาคารสูง 24 ชัน้ ทรงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั มีชอ ง
ลิฟตอยูบ ริเวณกึง่ กลางของอาคาร (Core) จํานวน
2 ชองและมีบนั ไดบริเวณกึง่ กลาง จํานวน1 แหง
อาคารกอสรางในป ค.ศ.1974 (พ.ศ.2517) มี
อายุการใชงาน 43 ป และไดรับการปรับปรุง
ระหวางป ค.ศ. 2014-2015 (พ.ศ. 2557-

ดร.ทยากร จันทรางศุ

2559) โดยไดดาํ เนินการติดตัง้ วัสดุตกแตง ผิว
ผนังภายนอกอาคารใหม รวมตัง้ ระบบใหความ
รอนภายในอาคาร ลักษณะการใชพนื้ ทีแ่ บงเปน
2 สวน ไดแก พื้นที่ใชเปนที่พักอาศัย 20 ชั้น
จํานวน 129 หอง และพื้นที่ใชงานหลากหลาย
(Mixed-use) จํานวน 4 ชั้น
ขอสันนิษฐานการลุกลาม การลุกลาม
เกิดมาจากวัสดุตกแหงผิวผนังภายนอกอาคาร
มีสวนประกอบของพลาสติกซึ่งติดไฟและลาม
ไฟไดงาย วัสดุตกแตงผิวผนังภายนอกอาคาร
ดังกลาวคือ วัสดุ APC (Aluminium Composite
Panel) มี ลั ก ษณะเป น แผ น เรี ย บสําหรั บ ใช
เคลือบผิววัตถุตา งๆ แตตรงไสกลางเปนพลาสติก

ที่ติดไฟงายและลุกลามอยางรวดเร็ว
ในประเทศไทยเคยเกิดเพลิงไหมอาคารใน
ลักษณะเดียวกัน คือเมือ่ ป 2551 ไฟไหมอาคาร
ไซเบอรเวิลดทาวเวอร (หางโตคิวเกา) ไฟไหม
พลาสติกแลวลามขึน้ ไปขางบนตามตัวเคลือบผิว
ดานนอกอาคาร
เพลิงไหมจากวัสดุทตี่ ิดไฟงายและมีการ
ลามรวดเร็วสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนทีอ่ าคาร
ตางๆ จะตองสรางดวยวัสดุปองกันการลามไฟ
ทัง้ หมดหรือเปนสวนใหญและตองใหความสนใจ
ในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เชน สวนผสมหรือ
ลักษณะโครงสรางวัสดุทใี่ ชดว ย รวมถึงใหพจิ ารณา
สิง่ ทอกันลามไฟสําหรับใชงานภายในอาคาร เชน
ผามาน ผาบุเฟอรนิเจอร ที่นอน และอื่นๆ
ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับที่ 67 ออกตาม
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 สําหรับบังคับ
ใชกบั สถานบริการตางๆ ไดกาํ หนดใหใชวสั ดุกนั
ลามไฟในโรงมหรสพ โดยตองมีคุณสมบัติไม
ไหมไฟและมีอตั ราการลามไฟไมเกินทีก่ าํ หนดไว
จริงๆ แลว การบังคับใชวสั ดุกนั ลามไฟมี
ในกฎหมายไทยอีกหลายฉบับ แตมีปญ
 หาดาน
การบังคับเนือ่ งจากเรายังขาดแคลนหองทดสอบ
(หอง Lab สําหรับใชทดสอบวัสดุกันลามไฟ)
สวนใหญผผู ลิตจําเปนตองไปใชหอ งทดสอบในตาง

ประเทศเรายังไมมี Lab แหงชาติ ดังนั้นตนทุน
การผลิตและทดสอบวัสดุการลามไฟยังคอนขางสูง
ดังนัน้ การใชวสั ดุกนั ลามไฟทีไ่ ดมาตรฐานจริงๆ
จึงมีนอยเพราะราคาแพงเกินไป ประเด็นนี้ตอ ง
มีการรับกรุงแกไขกันตอไป
คุณอํานวย ภูระหงษ ผูอํานวยการกอง
ความปลอดภั ยแรงงาน กรมสวั สดิ ก ารและ
คุ มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กลาวถึง
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานทีอ่ อกโดย
กระทรวงแรงงานคอนขางจะครอบคลุมในทุกเรือ่ ง

SAFET Y LIFE 5

คุณอํานวย ภูร ะหงษ

คุณสมคิด รัตนประภาพร

รวมถึงอุปกรณปองกันสวนบุคคล หรือ PPE ก็
เป นกฎหมายบั งคั บใช แลว ซึ่ งในการทํางาน
ประเภทตางๆ ทีจ่ าํ เปนตองใช PPE นายจางตอง
จัดหาใหลูกจางและสอนใหใชงานอยางถูกตอง
เพือ่ ความปลอดภัยทีแ่ ทจริง ชุดทํางานทีม่ คี ณ
ุ สมบัติปองกันความรอนและกันการลามไฟก็

ตองใชเมื่อทํางานในสถานที่มีอุณหภูมิสูงหรือ
เสี่ยงจะเกิดการไหม พูดงายๆ เราตองสวมชุด
ทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณเพื่ อความ
ปลอดภัย ทั้งนี้ โดยทั่วไปแลว ชุดทํางานมีอยู
ดวยกัน 3 ชนิดคือ
1. ชุดทํางานตามปกติของพนักงาน เปน
ชุดทีม่ ีความเหมาะสมกับลักษณะงาน เชน ชาง
ไฟฟา ชางไม ชางเหล็ก ชางเชื่อม ฯลฯ
2. ชุดทํางานที่เหมาะสมกับอุณหภูมิใน
การทํางาน เชน ชุดปองกันความรอน ชุดปองกัน
ความเย็น ชุดปองกันความชื้น ฯลฯ ฝายความ
ปลอดภัยจะประเมินสภาพและระดับอุณหภูมิ
เฉลี่ยของสถานที่ทํางานแลวพิจารณาเลือกชุด
ทํางานที่เหมาะสมที่สุดใหพนักงานสวมใส
3. ชุ ดทํางานสําหรั บป องกั นอั นตราย
ลักษณะพิเศษ อาทิเชน ชุดปองกันสารเคมี ชุด
ปองกันรังสี ชุดปองกันไอออน ชุดปองกันการ
สัน่ สะเทือน ชุดปองกันแรงดัน ชุดปองกันไฟฟา
สถิต เปนตน

คุณพีรพร พละพลีวลั ย

ทั้ งนี้ ใหตระหนักไววา การสวมใสชุด
ทํางานเพื่อความปลอดภัยจะไดผลดีที่ สุดเมื่อ
มีการสวมชุดปองกันที่ตรงกับลักษณะอันตราย
ที่มีอยูหรือที่เกิดขึ้นมากที่สุด
สําหรั บในเรื่ องของอั คคี ภั ย กระทรวง
แรงงานก็ออก พ.ร.บ. อัคคีภยั ในสถานประกอบ
กิจการ บังคับใชกับโรงงานและสถานที่ทํางาน
ทัว่ ไป ซึง่ ก็เปนหนาทีต่ ามกฎหมายทีผ่ ปู ระกอบ
กิจการจะตองปฏิบตั ติ ามขอบังคับอยางเครงครัด
เพือ่ ความปลอดภัยของตัวลูกจางและสถานประกอบ

กิจการเอง และขอเสนอแนะไวตรงนีเ้ ลยวา การ
ฝกซอมการระงับเหตุฉกุ เฉินและอัคคีภยั ในสถาน
ประกอบการกิจการ อยาทําอยางงาย ใหคํานึง
ถึง Worst Case Scenario เขาไว เพราะเหตุเพลิง
ไหมคือความเลวรายที่สุด และมันมักจะเกิดใน
จุดที่ คาดไมถึงหรือยากจะเขาถึง ในเรื่ องของ
เวลาการฝกซอม ควรจะทําในตอนกลางคืนบาง
ตอนเชามืดบาง สลับกับการซอมตามปกติตอน
กลางวั น เพื่ อให เรามี ความพร อมในการรั บ
สถานการณในทุกรูปแบบและทุกชวงเวลา
คุณสมคิด รัตนประภาพร ผูจ ดั การฝาย
ขายและการตลาด สวนธุรกิจเสนใยอะรามิด
บริษทั เทยิน คอปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
ในฐานะตั วแทนสมาคมเส นใยประดิ ษฐ ไทย
(TMFA) และสหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหง
ประเทศไทย (NFTTI) เสวนาเรื่องสิง่ ทอลามไฟ
เพือ่ ความปลอดภัย เริม่ ดวยการชีใ้ หเห็นวา เหตุ
เพลิงไหมเปนอุบตั ภิ ยั สรางความสูญเสียทัง้ ชีวติ
และทรัพยสินใหกับประชาชน โดยเฉพาะการ
เกิดเพลิงไหมในอาคารสาธารณะ รถโดยสาร
สาธารณะ หรืออุบตั เิ หตุจากการทํางานเกีย่ วกับ
ความรอน ซึง่ เหตุเพลิงไหมหลายครัง้ พบวา ผา
เปนวัสดุแรกที่ลกุ ติดไฟและกลายเปนเชือ้ เพลิง
อยางดีทําใหเกิดเพลิงไหมลุกลามอยางรวดเร็ว
เชน การเกิดเพลิงที่ซานติกาผับเมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2552 มีผูเสียชีวิต 66 ราย บาดเจ็บ
229 ราย สาเหตุเกิดจากมีการจุดพลุไฟบนเวที
แลวสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดกับวัสดุเพดานทําให
เกิดไฟไหมและลุกลามไปติดโฟม นวมฟองน้ํา
ไฟเบอรกลาสเรซินจึงทําใหเกิดความรอนและ
ควันเปนจํานวนมากซึง่ เปนเหตุทาํ ใหมผี ชู วี ติ และ
บาดเจ็บ ดังกลาว
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ปจจุบันมีเทคโนโลยีที่จะทําใหผาทีใ่ ชใน
การตกแตงทัง้ ในบาน อาคาร รถยนต หรือเสือ้ ผา
สามารถปองกันการลามไฟได และในตางประเทศ
มีการบังคับใหผผู ลิตสินคาในกลุม ผาทีใ่ ชในอาคาร
บานเรือน รถยนต หรือเสื้อผา ตองมีคุณสมบัติ
ตานทานการติดไฟดวยทําใหสามารถลดความ
สูญเสียชีวติ และทรัพยสนิ จากเหตุเพลิงไหมลงได
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีกฎหมาย
บังคับในเรือ่ งผากันลามไฟสําหรับกลุม เคหะสิง่ ทอ
เสื้อผา เครื่องนอน รวมถึงชุดทํางาน เฉพาะผา
กันลามไฟทีใ่ ชสาํ หรับชุดทํางานในสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรปมีมลู คาสูงเกือบ 10,000 ลาน
บาทตอป (ขอมูลป 2559) ซึ่งคาดการณจะมี
อัตราการเติบโตปละ 2-3% สําหรับตลาดอาเซียน
มีมลู คาการใชผา กันลามไฟในชุดทํางานประมาณ
400-500 ลานบาทตอป (ขอมูลป 2559) และ
คาดวาจะมีปริมาณการใชสงู ขึน้ เปน 2 เทาภายใน
เวลา 5 ป
ปจจุบนั การผลิตผากันลามไฟสามารถผลิต
ได 3 วิธี ไดแก
1. การตกแตงดวยสารหนวงไฟ (Flame
Retardant Finishing) วิธีนี้ใชไดทั้งผาเสนใย
ธรรมชาติ เชน ฝาย เสนใยกึ่งประดิษฐ เชน
เรยอน หรือเสนใยสังเคราะห เชนโพลีเอสเตอร
โพลีอะครีลิก สารหนวงไฟที่ใชเชน Ammonium
polyphosphate เปนตน
2. การผสมสารหนวงไฟในเสนใย วิธนี ี้
เปนการนําสารหนวงไฟไปเติมลงใน Monomer
แลวฉีดเปนเสนใยสังเคราะห ซึ่งวิธีการนี้ ผาที่
ไดจะคงทนกวาการตกแตงดวยสารหนวงไฟ สาร
หนวงไฟที่ใชเชน Phosphinic acid derivative,
Bisphenol-S Oligomer เปนตน เสนใยโพลีเอสเตอรทนี่ าํ มาเติมสารหนวงไฟเพือ่ ใหมสี มบัตกิ าร
ตานไฟนัน้ เรียกวา “FR Polyester” ตัวอยางชือ่
ทางการคาของ “FR Polyester” เชน Trevira CS,
Toyobo GH
3. เสนใยที่มีสมบัติกันลามไฟ เสนใย
ในกลุม aromatic polymer มีคณ
ุ สมบัตติ า นทาน
ความรอนและกันลามไฟ ตัวอยางเชน Nomex
(Polyaramid Fiber) Kermel (Polyamide-imide
Fiber) Teijinconex (Aromatic Polyamide Fiber)
เสนใยกลุม นีม้ คี า LOI (Limiting Oxygen Index)
สูง ซึง่ คา LOI เปนคาแสดงเปอรเซ็นตตา่ํ สุดของ
ออกซิเจนทีน่ ํามาใชในการเผาไหมของเสนใยนี้
เสนใยที่คุณสมบัติดับไฟไดดวยตัวเอง (Selfextinguishing) มีคา LOI เทากับหรือสูงกวา 26

ตารางแสดงคา LOL คุณสมบัติปองกันไฟ และจุดหลอมเหลวของเสนใยชนิดตางๆ
ชนิดเสนใย
คุณสมบัติ
คา LOI
ตานทาน
เปลวไฟ
จุดหลอม
เหลว (◦C)

เสนใยอะรามิด
(Aramid)

ผาฝาย
(Cotton)

ไนลอน
(Nylon)

โพลีเอสเตอร
(Polyester)

27-28
ตานทานเปลวไฟ
ดับไฟดวยตัวเอง

19-21

20-21

20-21

ติดไฟงาย

ติดไฟได

ติดไฟได

235

215-220

255-260

400-430

ผาฝาย
เคลือบสาร
(FR
Cotton)
28-30
ตานทาน
เปลวไฟ
-

อะครีลิก
(Acrylic)

พีวีซี
(PVC)

18-20

35-37
ตานทาน
เปลวไฟ

ติดไฟได
190-240

200-210

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติดานตางๆ ของผากันไฟ 3 ชนิดที่มีใชกันอยูในปจจุบัน
คุณสมบัติ
คุณสมบัติการกันไฟหลังการซัก
หลอมและหยดเมื่อความรอนสูง
ควันเมื่อไหม
ความแข็งแรงของผา
อายุการใชงาน

FR Cotton
หายไปได หากซักผิดวิธี และ
ขึ้นอยูกับความถี่ในการซัก
ไม
สูง
พอใช
สั้น

FR Polyester (Treated Fiber)

Aramid

คงอยูได

คงอยูได

หลอมและหยด
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

ไม
นอย
ดีมาก
ยาวนาน

คุณสมคิดไดกลาวเสริม ปจจุบนั ประเทศ
ไทยมี ความพรอมในทุ กๆ ด าน มี ผลิตภัณฑ
หลากหลาย มีการทดสอบตามมาตรฐาน โดยมี
ความพรอมตัง้ แตตน น้าํ (เสนใย) ไปถึงปลายน้าํ
คือการตัดเย็บเปนชุดเสือ้ ผาสําหรับสวมใสทาํ งาน
อุตสาหกรรมไปจนถึงงานดับเพลิง ทั้งนี้จะตอง
มีการรณรงคใหมกี ารใชเสนใยลามไฟกันใหมาก
ขึ้นเพราะที่ผานมาความตองการของตลาดใน
ประเทศคอนขางนอย สวนหนึง่ เนือ่ งจากเจาของ
สถานประกอบการ นายจางรวมถึงตัวลูกจางเอง
ยังไมใหความสําคัญสิ่งทอกันลามไฟเทาที่ควร
ทัง้ ๆ ที่เปนสิ่งทีช่ วยลดความสูญเสียและชีวิตได หากสวมเสือ้ ผาธรรมดาไมกนั ไฟแทบไมมโี อกาส
มาก อยางนอยที่สุด ลูกจางที่สวมเสื้อผากันไฟ รอดเลย ทัง้ นี้ เนือ่ งจากมาตรฐานผากันไฟสากล
มีโอกาสรอดชีวติ จากการถูกไฟไหมเกิน 50% ซึง่ กําหนดเกณฑขนั้ ต่าํ ไว เสือ้ ผากันไฟตองไมทาํ ให
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ผูส วมใสถกู ไหมเกิน 50% ของพืน้ ทีท่ งั้ หมดของ
รางกาย (ผูท ถี่ กู ไหมเกิน 50% มักจะไมรอดชีวติ
แตผูที่ถูกไหมไมเกิน 50% จะมีโอกาสรอดซึ่ง
เสือ้ ผากันไฟจะชวยตรงนีไ้ ด)
ดังนัน้ จึงเปนหนาทีข่ องทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ
ตองทําใหทุกองคกรเห็นความสําคัญของสิ่งทอ
กันไฟ โดยเฉพาะเจาของอาคารสาธารณะ พาหนะ
ขนสงสาธารณะ เจาของโรงงาน รวมถึงหนวยงาน

ปองกันและระงับอัคคีภยั ทัง้ นี้ เพือ่ ใหประเทศไทย
มีความ ปลอดภัยจากอัคคีภัยเพิ่มขึ้น
ชวงสุดทายของการเสวนา คุณทิพวรรณ
พานิชการ จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
(THTI) ขึ้ นมาบรรยายถึงมาตรฐานสิ่ งทอกัน
ลามไฟของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
ทัง้ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปประสบ
ภัยรายแรงจากอัคคีภยั มาตลอด เชนในป 2001
สหรัฐอเมริกามีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุ
เพลิงไหมทเี่ กีย่ วกับเสือ้ ผาทีส่ วมใสถงึ 196,233

คุณทิพวรรณ พานิชการ

ราย ในจํานวนนีเ้ สียชีวติ 11,115 ราย ซึง่ คิดเปน
68.7 รายตอประชากร 100,00 คน หรือในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) มีสถิติผูเสียชีวิตจาก
เพลิงไหมปล ะ 700 คน ระหวางป 1982-1988
แตหลังจากมีการบังคับใชกฎหมายบังคับการใช
ผากันลามไฟเปนผาตกแตงบาน เชน ผามาน
และผาคลุมเฟอรนิเจอร ปรากฏวามีผูเสียชีวิต
ลดลงเหลือปละ 500-600 ราย
มาตรฐานสิ่งทอกันลามไฟของทั้งสหรัฐ
อเมริกาและอังกฤษ เนนไปทีม่ าตรฐานกําหนด

คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑและมาตรฐานการทดสอบ
ผลิตภัณฑ มีตงั้ แตชดุ เสือ้ ผาทํางานในอุตสาหกรรม
ทั่วไป ชุดผจญเพลิงในอาคาร ชุดผจญเพลิงใน
ระยะประชิด เสื้อผาเครื่องนุมหม ที่นอน เบาะ
ผามาน วัสดุปูพื้น เฟอรนิเจอร ชุดนอน ไปจน
ถึงเสื้อผาทั่วไป
มาตรฐานขอสหรัฐอเมริกาที่เราคุนเคย
กันดีคือ NFPA 1971 Standard on Protective
Ensembles for Structural Fire Fighting and
Proximity Fire Fighting เปนมาตรฐานชุดดับเพลิง

ภายในอาคารและชุดดับเพลิงระยะประชิด (ชุด
อะลูมิไนซ) มีขอกําหนดคุณสมบัติและวิธีการ
ทดสอบชุดดับเพลิงสําหรับผจญเพลิงภายในตัว
อาคาร และในระยะประชิด ในขณะทีใ่ นอังกฤษ
เปนมาตรฐาน BS EN 367-1992 Protective
Clothing Protection Against Heat and Fire;
Method of Determining Heat Transmission on
Exposure to Flame ซึง่ เปนมาตรฐานชุดปองกัน
ความรอนและเปลวไฟและวิธที ดสอบคุณสมบัติ
กันลามไฟเมื่อสัมผัสเปลวไฟ
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