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ไฟอารก (Arc flash) เปนการลุกไหมรุนแรง
ภายในเวลาท่ีรวดเร็วเกิดจากการลัดวงจรของ
กระแสไฟฟาแรงดันสูง (High Voltage) ของ
แหลงไฟฟาแรงสงู เชน สายไฟฟา เคร่ืองกาํเนดิ
ไฟฟา หมอแปลง สวิทชเกยีร สวิทชบอรด เปนตน
ทําใหเกดิการระเบดิ มีประกายไฟและสะเกด็ไฟ
รวมถงึเปลวไฟปริมาณมาก มีความรอนระดับพนั
องศาเซลเซียส คนงานท่ีถูกไฟอารกไหม หาก
ไมไดสวมชดุปองกนัท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะจะ
ถกูไหมระดับสองข้ึนไป ไดรับบาดเจบ็สาหัสหรือ
เสยีชวิีต ปจจยัสาํคัญท่ีสดุท่ีจะทําใหผูปฏิบติังาน
ไฟฟาแรงสงูรอดพนอันตรายจากไฟอารกคือ ชดุ
ทํางานท่ีสามารถตานทานความรอนสงูหรือเปลว
ไฟ (FR; Flame Resistant Clothing) ท้ังเสื้อ
กางเกง ชดุหมี รวมถงึถงุมือ รองเทา กระบงัหนา
หมวกแข็ง ฯลฯ เรียกวาชุดปองกันไฟอารก ซึ่ง
กฎหมายและมาตรฐานของประเทศอุตสาหกรรม
ชั้นนําบังคับในเร่ืองนี้มานาน

สาํหรับประเทศไทยเรามีกฎหมายบงัคับ
เม่ือสองปท่ีผานมานี้เอง นั่นคือ กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่วกบัไฟฟา
พ.ศ. 2558 โดยอยูในหมวด 4 อุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณปองกัน
อันตรายจากไฟฟา

ขอ 21 ใหนายจางจดัอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบคุคลท่ีเหมาะสมกบัลักษณะงาน
เชน ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวก
นิรภัย รองเทาพื้นยางหุมขอชนิดมีสนหรือ
รองเทาพื้นยางหุมสน ใหลูกจางซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับไฟฟาสวมใสตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน
และจดัใหมีอุปกรณปองกนัอันตรายจากไฟฟาท่ี
เหมาะสมกบัลักษณะงาน เชน แผนฉนวนไฟฟา
ฉนวนหุมสาย ฉนวนครอบลูกถวยกรงฟาราเดย
(Faraday Cage) ชดุตวันาํไฟฟา (Conductive Suit)

ในกรณท่ีีลูกจางตองปฏิบติังานในท่ีสงูกวา
พืน้ต้ังแตสีเ่มตรข้ึนไป ใหนายจางจดัใหมีการใช
สายหรือเชือกชวยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพรอม
อุปกรณหรืออุปกรณท่ีปองกนัการตกจากท่ีสงูได
อยางมีประสทิธภิาพและหมวกนริภัยท่ีเหมาะสม
ตามมาตรฐานท่ีกาํหนดสาํหรับใหลูกจางสวมใส
ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน เวนแตอุปกรณดังกลาว
จะทําใหลูกจางเสีย่งตออันตรายมากข้ึน ใหนายจาง
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จดัใหมอุีปกรณเพ่ือความปลอดภยัอ่ืนทีส่ามารถใช
คุมครองความปลอดภยัไดอยางมปีระสทิธภิาพแทน

ขอ 22 อุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบคุคลและอุปกรณปองกนัอันตรายจากไฟฟา
ตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวและตองมี
คุณสมบติัดังตอไปนี้

(1) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บคุคลและอุปกรณท่ีใชปองกนักระแสไฟฟา ตอง
เหมาะสมกับแรงดันไฟฟาสงูสดุในบรเิวณทีป่ฏบัิติงาน
หรือบริเวณใกลเคียงท่ีอาจกอใหเกดิอันตรายได

(2) ถงุมือยางปองกนัไฟฟาตองมีลักษณะ
สวมกับนิ้วมือไดทุกนิ้ว

(3) ถงุมือหนงัท่ีใชสวมทับถงุมือยาง ตอง
มีความยาวหุมถงึขอมือและมีความคงทนตอการ
ฉีกขาดไดดี การใชถงุมือยางตองใชรวมกบัถงุมือ
หนงัทุกคร้ังท่ีปฏิบติังาน

กฎกระทรวงฉบบัดังกลาวไมไดระบถุงึชดุ
ปองกันไฟอารกโดยตรง เพียงแตกลาวกวางๆ
ใน 2 หัวขอขางตน รวมความแลวสรุปไดวา ให
นายจางจดัอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบคุคลและอุปกรณท่ี
ใชปองกนักระแสไฟฟาตองเหมาะสมกบัแรงดัน
ไฟฟาสูงสุดในบริเวณท่ีปฏิบัติงานหรือบริเวณ
ใกลเคียงท่ีอาจกอใหเกดิอันตรายได นัน่กคื็อให
นายจางจดัอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล รวมไปถึงเสื้อผา ถุงมือ รองเทา หมวก
ท่ีครอบตา ฯลฯ เหมาะสมกบัขนาดแรงดันไฟฟา
ท่ีมีอยูในบริเวณปฏิบติังานซึง่ถาเปนกระแสไฟฟา
แรงสูงก็ตองหาอุปกรณและเคร่ืองแตงกายท่ี

สามารถปองกนัไดโดยเฉพาะจากการพิจารณา
ตามคําวา “เหมาะสม”

ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายท่ีใช
บงัคับการทํางานเกีย่วกบัไฟฟาไดแก OSHA 29
CFR 1910.301-.308 ขณะท่ีมาตรฐานความ
ปลอดภัยเกีย่วกบัไฟฟาท่ีใชอางอิงตามกฎหมาย
คือ NFPA 70E-Standard for Electrical Safety in
the Workplace ซึง่มีเนือ้หาครอบคลุมทุกเร่ืองท่ี
เปนความปลอดภัยในการทํางานกบัไฟฟา รวม
ถึงอุปกรณคุมครองความปลอดภัย (PPE) ซึง่มี
ขอกําหนดชัดเจนถงึลีกษณะและคุณสมบัติของ
อุปกรณคุมครองความปลอดภัย ไมวาจะเปน
ชดุเสือ้ผา ถงุมือ รองเทา อุปกรณปองกนัอันตราย
โดยมีการแบงระดับของชุดทํางานและอุปกรณ
ปองกนัตามระดับอันตราย (ระดับแรงดันไฟฟา
ในพืน้ท่ีปฏิบติังาน) จากนอยไปหามาก นัน่คือ
แทบไมตองมานั่งพจิารณาเอาเองวา “อะไรคอื
ความเหมาะสม” เพราะมาตรฐาน NFPA 70E
กาํหนดใหแลววากระแสไฟฟากีโ่วลตตองใช PPE

ระดับใด และโวลตสูงสุดของกระแสไฟฟาท่ีจะ
ทําใหเกิดไฟอารกแตละระดับตองใช PPE ท่ีมี
คุณสมบัติจําเพาะตามขอบังคับและไดรับการ
รับรอง (อัตราข้ันตํ่า) นอกจากนีย้งัมี มาตรฐาน
NFPA 2112 เปนสวนขยายของมาตรฐาน NFPA
70E ในการใหการรับรองเนือ้ผาและสิง่ประดิษฐ 
ท่ีเหมาะสมสาํหรับใชทําเสื้อผาปองกันเปลวไฟ
เพือ่ใชสวมใสปองกนัอันตรายจากการสมัผสัเพลิง
ไหม ท่ีสาํคัญ มาตรฐาน NFPA 2112 มาตรฐาน
เสือ้ผาตานทานเปลวไฟสาํหรับใชปองกนับคุลากร
ภาคอุตสาหกรรมจากการสมัผสัประกายไฟลุกไหม
ฉับพลันมีรายละเอียดเกีย่วกบั “อัตราข้ันตํ่าของ
การออกแบบ ประสิทธิภาพ ขอกําหนดการให
การรับรอง วิธีทดสอบชุดเสื้อผาตานทานเปลว
ไฟท่ีใชในพื้นท่ีเสี่ยงตอการลุกไหมฉับพลัน”
มาตรฐานยงักาํหนดใหมีการรับรองผลิตภัณฑโดย
หนวยงานท่ีสาม เชน สถาบนั UL และมาตรฐาน
ท่ีออกมาควบคูกนัคือ NFPA 211 มาตรฐานใน
การเลือก ดูแลรักษา ใชงานและซอมบาํรุงเสือ้ผา
ตานทานเปลวไฟสาํหรับใชปองกนับคุลากรภาค
อุตสาหกรรมจากการสัมผัสประกายไฟลุกไหม
ฉับพลันเพือ่ใชในการตรวจสอบความเหมาะสม
ของเสือ้ผาตานทานเปลวไฟในการนาํไปใชปองกนั
อันตรายจากไฟลุกไหมฉับพลัน

มาตรฐาน NFPA 2112 ใชบังคับผากัน
ไฟอารก ท้ังหมดในสหรัฐอเมริกา มีขอกําหนด
คุณสมบติัท่ัวไปของผากนัไฟ เชน ความตานทาน
เปลวไฟ ความตานทานความรอน ความตานทาน
การหดตัวจากการไดรับความรอน และยังมีวิธี
การทดสอบความตานทานความรอนของเนือ้ผา
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แตละชั้น รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพการ
ปองกันความรอน (TPP;  Thermal Protective
Performance) เสือ้ผาตานทานเปลวไฟตองแสดง
ใหเห็นวาผูสวมใสมีแนวโนมจะถูกไหมรางกาย
นอยกวา 50% เม่ือทดสอบกบัหุน (Mannequin
Test) ตามขอกําหนดของ NFPA 2112 สาํหรับ
NFPA 2113 เสนอแนวทางในการเลือกและ
ตรวจสอบเสื้อผาตานทานเปลวไฟ รวมถึงการ
ประเมินอันตรายในสถานท่ีทํางาน และบทอ่ืนๆ
ครอบคลุมถึงขอแนะนําการใชงาน การดูแล
รักษาและการซอมบํารุง

อีกมาตรฐานหนึง่ท่ีใชกบัเสือ้ผาตานทาน
เปลวไฟ คือ ASTM F 1506 ขอกําหนดจําเพาะ
สาํหรับวัสดุสิง่ทอตานทานเปลวไฟท่ีจะใชตัดเยบ็
เปนเสื้อผาของคนงานท่ีสัมผัสอารกไฟฟาและ
อันตรายจากความรอนท่ีเกี่ยวของมาตรฐานนี้
ครอบคลุมถงึคุณสมบติัดานประสทิธภิาพของวัสดุ
สิ่งทอท่ีใชตัดเย็บเคร่ืองแตงกายของคนงานท่ี
สมัผสักบัอารกไฟฟา รวมไปถงึขอกาํหนดท่ัวไป
ของเสนดาย สวนประกอบ และสวนปดคลุม
ของโครงสรางเสือ้ผาท่ีไมกอใหเกดิการบาดเจบ็
รุนแรงแกผูสวมใสในกรณีสัมผัสอารกไฟฟา

ลูกจางตองสวมใสเสือ้ผาตานทานเปลวไฟ
ตามขอกําหนดมาตรฐาน ASTM F 1506 และ
มีอัตราการปองกันอารก (Arc Rating) หรือคา
ประสทิธภิาพการปองกนัความรอนจากการอารก
(ATPV) ท่ีเหมาะสม หากไมสามารถคํานวณคา
ATPV เนื่องจากเนือ้ผาปริแตก ใหใชคาพลังงาน
สงูสดุท่ีทําใหเนือ้ผาปริแตก (EBT) แทน ซึง่โดย
ท่ัวไป คาพลังงาน 50% ของปริมาณสงูสดุท่ีทําให
เนื้อผาปริแตกไดนั้นจะทําใหการไหมข้ันท่ีสอง
(Second-degree Burns) เกิดข้ึน ท้ังนี้ เสื้อผา
ตานทานเปลวไฟท่ีมีคุณสมบติัผานการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ASTM 1506 ตองมีปายพรอม
แถบสืบหาขอมูล ขอความระบุการไดรับการ
รับรองตามมาตรฐาน ASTM F 1506 ชือ่ผูผลิต
ขนาด ขอแนะนาํการดูแลรักษา ปริมาณไฟเบอร
และอัตราการปองกนัอารก (คา ATPV หรือ EBT)

เนือ่งจากฎหมายและมาตรฐานของไทย
ยงัไมมีขอกาํหนดเกีย่วกบัชดุทํางานและอุปกรณ
ปองกนักระแสไฟฟาแรงสงูหรือไฟอารก นายจาง
สวนใหญจงึอางอิงมาตรฐาน NFPA ตามท่ีกลาว
มา รวมถงึ ASTM ในการเลือกและใชงานเคร่ือง
แตงกายและอุปกรณปองกนัสาํหรับลูกจางท่ีเสีย่ง
ตอการไดรับอันตรายจากไฟอารกในการปฏิบติั
งานเกี่ยวกับไฟฟา

หลกัการพืน้ฐานของผาปองกันเปลวไฟ
ผาปองกนัเปลวไฟ (FR Clothing) ออกแบบ

มาเพือ่ปองกนัคนงานจากไฟอารก (Arc Flash)
หรือไฟไหมฉับพลัน (Flash Fire) ซึ่งทําใหเกิด
การบาดเจบ็สาหัสหรือเสยีชวิีต เม่ือเกดิไฟอารก
จะมีพลังงานปริมาณมากปลอยออกมา โดยมี
อันตรายลักษณะเฉพาะตัว อุณหภูมิจะเพิม่สงูข้ึน
ถงึ 2,000 องศาฟาเรนไฮต และถงึแมวาไฟอารก
จะเกิดข้ึนในระยะเลาสั้นๆ ไมถึง 1 วินาที แต
ปริมาณความรอนท่ีเขมขนสามารถทําใหวัตถุ
ติดไฟไดระเบิดและกลายเปนเปลวไฟไดโดย

ผากันไฟอารกจะไมไดรับอันตรายจากการไหม
รุนแรงดังกลาว เนือ่งจากผากนัไฟหลังจากลุกติด
ไฟ เม่ือเอาแหลงความรอนออกไป จะไมลุกไหม 
ตอ แตจะดับดวยตัวเอง ท้ังนี้ จะไมเรียกวาเปน
วัสดุกันความรอน ไมเหมือนกันการสวมเกราะ
เหล็กหรือซเีมนต ผากนัไฟจะมีการเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพ แตทันทีท่ีเอาแหลงความรอน
ออกไป ผาจะไมไหมตอ เปนการปองกนัคนงาน
จากการบาดเจบ็จากการถกูเผาไหม เพราะเม่ือ
คนงานท่ีสวมเสื้อผากันไฟเอาเปลวไฟออกไป
หรือเอาตัวออกมาจากเปลวไฟหลังจากเสื้อผา
ลุกติดไฟ ไฟท่ีเสื้อผาก็จะดับลงทันที อันตราย
จากความรอนก็นอยลงหรือหมดไป

ทันทีทันใด มีคนงานจาํนวนไมนอยในแตละปท่ี
ไดรับบาดเจบ็สาหัสหรือเสยีชวิีตเนือ่งจากเสือ้ผา
ท่ีพวกเขาสวมใสไมสามารถตานทานความรอน
สงูไดทําใหลุกติดไฟแลวไหมรางกายของพวกเขา

เสื้อผาท่ีคนงานสวมใสขณะเกิดไฟอารก
จะเปนตัวแปรสําคัญ การบาดเจ็บจะรุนแรงข้ึน
หากเสือ้ผาของพวกเขาทําจากใยสงัเคราะห เชน
โพลีโพรไพลีนหรือไนลอนซึง่ไมเพยีงแตจะติดไฟ
งายเทานัน้แตจะลุกไหมอยางรุนแรงเพราะเปน
พลาสติก เสือ้ผาเหลานีมี้ความไวไฟสงู เม่ือรอน
จดัจะหลอมละลายและหยด สงผลใหผวิหนงัถกู
เผาไหมข้ันรายแรง

ในทางตรงขาม คนท่ีสวมใสชุดท่ีทําจาก
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เปรียบเทียบกบัชดุทํางานธรรมดาท่ีไมมี
คุณสมบัติกันไฟ เม่ือลุกติดไฟจะมีการลุกลาม
ตอเนือ่งแมจะเอาเปลวไฟออกไปหรือเอาตัวออก
มาจากเปลวไฟ การบาดเจบ็จากการไหมจะเกดิ
ข้ึนท่ัวรางกายแมแตสวนท่ีไมไดสัมผัสกับไฟ
อารกโดยตรงกต็าม ไฟท่ีไหมเสือ้ผาจะลุกตอไป
จนกวาจะเสื้อผาจะหมดไป ยกเวนจะมีการดับ
ดวยวิธีอ่ืน

เปลวไฟออกไปจากเสือ้ผาท่ีลุกไหม) วิธีนีทํ้าให
ผูสวมใสไมไดรับบาดเจ็บการการไหม

ไฟอารกโดยท่ัวไปจะเกิดข้ึนไมเกิน 1
วินาที หากชวงเวลาสัน้ๆ นีช้ดุทํางานไมลุกเปน
ไฟแลวลามจนหมดตัว โอกาสรอดก็มีสูง แต
หากสวมชดุทํางานธรรมดาท่ีไมกนัไฟ ชัว่วินาที
เดียว ไฟมีความรอนสูงระดับพันองศาเกิดข้ึน
ทําใหไหมชดุท้ังหมดจนไมมีอะไรเหลือไวปองกนั
รางกาย เปลวไฟจึงสัมผัสผิวหนังโดยตรงและ
เกิดการไหมรุนแรงจนเกิดการบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิต

ผากันไฟอารกจึงเปนเสมือนฉนวนกั้น

ความรอนสูงไมใหสัมผัสรางกายของผูสวมใส
ในขณะเกิดการลุกไหมอยางรุนแรงจากการ
อารกของกระแสไฟฟาแรงสูง

ประเด็นสําคัญคือ เราตองรูวาอันตราย
จากไฟอารกคืออะไร และจะปองกันไดอยางไร
ตองมีการประเมินและเลือกสิง่ปองกนัอันตราย
ดวยวัสดุอุปกรณท่ีเหมาะสม เพื่อไมใหรางกาย
ไดรับบาดเจ็บ กรณีของไฟอารก อันตรายหลัก
ก็คือ ความรอนสูงและเปลวไฟ แมจะเกดิข้ึนแค
เสีย้ววินาทีแตกทํ็าใหชดุทํางานธรรมดาไหมหมด
จนไมเหลืออะไรไวปองกันรางกาย สงผลให
รางกายถูกไหมรุนแรง แตหากสวมชุดทํางานท่ี
ตัดเย็บจากผากันไฟ ชุดจะไมลุกไหมทันที (ชุด
อาจไดรับความรอนจนเกรียมแตจะไมลุกเปน
เปลวไฟทันที) และแมจะลุกติดไฟในเวลาตอมา
แตกดั็บไฟเองหากเอาแหลงติดไฟออกไป (เปลว
ไฟอารกหมดไป) ดังนัน้จงึสามารถจาํกดัการลุก
ไหมและลุกลามไดซึ่งไฟอารกจะเกิดข้ึนและจบ
ลงภายในเวลาไมเกิน 1 วินาที หมายความวา
แหลงความรอนท่ีทําใหเกดิการติดไฟจะหมดไป
หลังจากนั้น เสื้อผากันไฟท่ีแมจะติดไฟภายใน
เวลา 1 วินาทีนั้น แตเม่ือเปลวไฟอารกหมดไป
ผากันไฟก็จะดับไมไหมตอ นี่คือ ขอไดเปรียบ

การสวมชุดทํางานท่ีไมไดเปนผากันไฟ
เม่ือเผชิญกับไฟอารกก็เหมือนกับเปลือยกาย
ทํางาน เพราะเสื้อผาจะถูกเผาจนหมด จากนั้น
ไฟจะไหมผิวหนังเปนบริเวณกวางหรืออาจจะ
ไหมท้ังตัว ไฟอารกมีความรอนสูงมากทําใหชุด
ทํางานธรรมดาไหมอยางรวดเร็ว แตถาเปนชุด
ทํางานกันไฟ คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือ การ
ทนไฟ ทําใหการไหมเกิดลาชา สามารถหนวง
เวลาการไหมได และเม่ือลุกติดไหมก็สามารถ
ดับไดดวยตัวเองเม่ือเอาเปลวไฟออกไปหรือเอา
ตัวออกมาจากเปลวไฟ (ไฟอารกจะเกดิเปลวไฟ
รุนแรงแตกห็มดไปอยางรวดเร็วกเ็หมือนกบัเอา

ท่ีทําใหผูสวมใสไมไดรับอันตรายจากไฟอารก
มีสองกรณีท่ีจะเกิดข้ึนกับผากันไฟเม่ือ

สัมผัสกับไฟอารก หนึ่ง ผาไมลุกไหมเพราะทน
ไฟ อีกท้ังแหลงติดไฟคืไฟอารกเกิดข้ึนภายใน
เวลาไมเกิน 1 วินาที จึงไมเพียงพอท่ีจะทําให
เกดิการสนัดาปไดแมวาความรอนจะสงูเปนพนั
องศากต็าม สอง แมวาผากนัไฟจะลุกติดไฟจาก
ไฟอารก แตเนือ่งจากไฟอารกเกิดข้ึนและจบลง
ภายในเวลาแควินาทีเดียว หมายถงึแหลงความ
รอนท่ีทําใหผาลุกไหมจะหมดไปซึง่เหมือนกบัถกู
เอาออกไปอยางรวดเร็ว ผากนัไฟซึง่มีคุณสมบติั
ดับไฟไดเองเม่ือแหลงความรอนหมดไป กจ็ะไม
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ลุกไหมตอ เปลวไฟท่ีเกิดข้ึนกับเนื้อผานั้นก็จะ
ดับลงไปเองในชวงเวลาสั้นๆ

ความเขาใจผดิเก่ียวกับผากันไฟอารก
ในฐานะท่ีเปนอุปกรณปองกนัอันตรายสวน

บคุคลชนดิหนึง่ ผูปฏิบติังานไฟฟาและเจาหนาท่ี
ความ ปลอดภัย ตองเรียนรูและทําความเขาใจ
ผากันไฟอารกอยางถองแทเพื่อปองกันความ
เขาใจผิดหรือคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง

ความเขาใจผดิเกีย่วกบัผากนัไฟอารกบาง
เร่ืองอาจนําซึ่งอันตรายรายแรง อาทิ มีผาฝาย
ผสานใยสงัเคราะหเพิม่ระดับปองกนัเปลวไฟ ซึง่
เปนความเขาใจผดิ เพราะการสวมชดุผาฝายใน
สถานการณไฟอารกอาจทําใหเสียชีวิตได ดวย
เหตุท่ีไมมีผาฝายผสานใยสงัเคราะหใดๆ ท้ังสิน้
มีแตผาฝายลวนๆ ท่ีไมหลอมละลายเม่ือไหมไฟ
และขณะลุกไหมจะใหความรอนสงูกวาเสนใยอ่ืนๆ
ทําใหผวิหนงัของผูสวมใสถกูทําลายอยางรวดเร็ว
อีกท้ังยงัดับไดยาก ท่ีสาํคัญผาฝายมีมวลเชือ้เพลิง
มากทําใหมีการลุกไหมเปนเวลานาน และผา
ฝายไมมีการอัพเกรดใดๆ มันยังติดไฟงายและ

เดียว ซึง่จะใหการปองกันไมสมบรูณ โดยเราไม
อาจคาดการณไดวาอันตรายจะเขามาทิศทางใด
หากเขามายงัสวนท่ีไมไดปองกนัจะเกดิอันตราย
รายแรงได การสวมเสือ้ผากันไฟอารกตองสวม
ท้ังเสือ้และกางเกงท่ีเปนผากนัไฟเพราะไฟอารก
จะเกดิเปนรัศมีกวาง เปลวไฟ สะเกด็ไฟ รวมท้ัง
รังสีความรอนท่ีออกมาจากแหลงกระแสไฟฟา
แรงสงูจะครอบคลุมท้ังตัวของผูปฏิบติังานต้ังแต
ศีรษะจรดปลายเทา โดยเฉพาะหากอยูในทานัง่

ไดถูกตองแลว (อยางไรก็ดี การเลือกชุดหรือ
อุปกรณปองกันของตราสินคาท่ีมีชื่อเสียงเปน
ท่ียอมรับยอมเปนทางเลือกท่ีดีกวา)

เปนความจริงท่ีผากันไฟอารกแตละรุน
แตละตราสินคามีคุณภาพแตกตางกัน แมวาจะ
ไดรับการรับรองจากมาตรฐานชัน้นาํเหมือนกนั
ก็ตาม สิ่งนี้เรียกวาการยอมรับทางการตลาด
ตราสนิคาท่ีตลาดใหการยอมรับเชือ่ม่ันมากกวา
ยอมไดเปรียบและเปนตัวเลือกท่ีมากอนเสมอ

ปจจบุนัผากนัไฟอารกมีใหเลือกมากมาย
ในตลาด นอกจากเร่ืองความเหมาะสมกับงาน
ท่ีทํา การไดรับการรับรองตามมาตรฐานชัน้นํา
คุณสมบัติในการปองกัน (ใหเลือกชนิดใหการ
ปองกนัยาวนานหรือตลอดอายกุารใชงาน) การ

อันตรายสุดๆ เหมือนเดิม
ความเขาใจผิดอีกเร่ืองหนึ่ง ไดแก สิ่ง

จําเปนสําหรับชุดทํางานกันไฟอารกก็คือเสื้อ
หรือเสือ้คลุมท่ีตองทําดวยผากนัไฟเทานัน้ สวน
กางเกงนั้นไมจําเปน ซึ่งเร่ืองนี้ผูเชี่ยวชาญระบุ
วาการสวมชดุกนัไฟอารกตองสวมชดุครบชดุ ท้ัง
เสื้อและกางเกงหรือชุดหมี รวมไปถงึถุงมือและ
รองเทาบูทตองมีคุณสมบติักนัไฟอารก การสวม
ชุดทํางานกนัไฟอารกไมครบถวนซึ่งปองกันแค
บางสวนของรางกายเปนเร่ืองอันตรายอยางยิ่ง

การสวมเสือ้ผาปองกนัไฟอารกไมครบชดุ
(สวมเสือ้กนัไฟอารก แตสวมกางเกงผาธรรมดา)
เหมือนกบัสวมหมวกแข็งคร่ึงซกี สวมแวนเลนส
นิรภัยขางเดียว หรือสวมถุงมือกันสะเทือนขาง

ก็แทบไมมีสวนไหนของรางกายท่ีจะรอดพนไฟ
อารกไปไดเลย การปองกันไฟอารกตองทําให
ครอบคลุม ท่ัวถึง และสมบูรณ ไมใชเชนนั้นจะ
ไมสามารถใหความปลอดภัยหรือทําใหรอดพน
จากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

สําคัญท่ีสุดคือ ตองเลือกชุดทํางานและ
อุปกรณปองกนัใหเหมาะสมกบัลักษณะงานไฟฟา
หรือระดับอันตรายของงานไฟฟาตามท่ีกาํหนด
ไวในมาตรฐาน NFPA 70E (ตาราง NFPA 70E
Table 130.7 (C) (16) Protective Clothing and
Personal Protective Equipment) ไมวาจะเปนรุน
หรือตราสินคาใดขอเพยีงใหมีคุณสมบติัในการ
ปองกนัอันตรายตรงตามลักษณะงานและไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานกถ็อืวาเลือกผลิตภัณฑ
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เลือกตราสนิคามีชือ่เสยีงและไดรับความนยิมยงั
เปนเร่ืองสําคัญ การซื้อผลิตภัณฑท่ีมีตราสินคา
(Brand) โดดเดนยอมจะดีกวาการซือ้ตราสนิคา
ไมมีชื่อเสียงหรือผูผลิตไมเปนท่ีรูจัก เนื่องจาก
เราจะมีหลักประกันวาสินคาท่ีเลือกมีความนา
เชือ่ถอืเพราะมีผูใชงานเปนจาํนวนมาก โดยไมมี
ปญหาใดๆ เกิดข้ึน

ประเด็นการไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
ชัน้นาํนัน้ ผูซือ้สวนใหญจะเลือกชดุท่ีมีอัตราการ
ปองกันข้ันตํ่า (Minimum rating) นั่นคือ ชุดท่ี
ทําจากผากนัไฟอารกท่ีปองกนัความรอนในอัตรา
ตํ่าสุดตามมาตรฐานกําหนด แตในสภาพการ
ทํางานจริง บางกรณีตองเสี่ยงตอไฟอารกท่ีมี
อันตรายมากกวาอัตราข้ันตํ่าหลายเทา (ดูจาก
แรงดันไฟฟาท่ีมีในท่ีทํางานนัน้ แรงดันไฟฟายิง่
สงู ยิง่อันตราย) ดังนัน้แทนท่ีจะเลือกอัตราข้ันตํ่า
นายจางตองประเมินกอนวา สถานประกอบการ
ของตัวเองมีอันตรายจากกระแสไฟอารกระดับใด
โดยประเมินจากปริมาณแรงดันไฟฟา (โวลต)
ของอุปกรณ เม่ือไดตัวเลขระดับอันตรายมาแลว
จึงพิจารณาเลือกชุดปองกันไฟอารกท่ีสามารถ
ปองกันอันตรายดังกลาวนัน้

การเลือกซือ้ชดุ/อุปกรณปองกนัไฟอารก
ไมควรเปนเร่ืองความมัธยัสถ แตควรเปนเร่ือง
ความเหมาะสมกับสภาพงานท่ีมีแรงดันไฟฟา
เปนตัวกําหนดเพื่อใหสามารถปองกันไฟอารก
ไดอยางมีประสทิธภิาพ หากชดุปองกนัไฟอารก
มีระดับความสามารถการปองกนันอยกวาระดับ
อันตรายขณะเกิดไฟอารกก็เหมือนเราไมได
ปองกันอะไรเลย ผูสวมใสจะถกูไหมจนบาดเจบ็
สาหัสหรือเสยีชวิีต ดังนัน้การปองกนัไฟอารกท่ี
ถกูวิธคืีอตองปองกนัอยางถกูตอง เหมาะสม และ
เพียงพอ เพื่อไมใหความรอน สะเก็ดไฟ รวมถึง

เปลวไฟท่ีเกิดข้ึนมาทําอันตรายผูสวมใส
ความสบายในการสวมใส
ความเขาใจผดิเกีย่วผากนัไฟอารกอีกเร่ือง

หนึ่งคือ ความสบายในการสวมใส มีหลายคน
ยงัคิดวาชดุทํางานท่ีใชปองกนัไฟอารกหนกัและ
แข็ง เนื้อผาหยาบหรือมีรูปทรงนาเกลียด เม่ือ
เทียบกับชุดทํางานท่ัวไป จึงเปนเหตุผลหนึ่งท่ี
คนไมชอบใสมัน แตในความเปนจริงแลว ผูผลิต

หลายรายไดออกแบบและผลิตผากันไฟอารก
ท่ีนุมนวลและดูดีมีสไตลมากกวาชดุทํางานท่ัวไป
ดวยซ้าํ ซึง่เม่ือนํามาตัดเยบ็เปนชดุเสือ้ผากนัไฟ
อารกจะสวมใสสบายแตใหความปลอดภัยสงูสดุ

ผากนัไฟอารกของหลายผูผลิตในปจจบุนั
ไดพัฒนาในสองแนวทางคือ เพิ่มประสิทธิภาพ
ปองกันความรอน ขณะเดียวก็ลดน้ําหนักของ
ผาลงเพือ่ใหมีน้าํหนกัเบา สบิปท่ีผานมา บริษทั
ตางๆ ไดพัฒนาผากันไฟอารกดวยเทคโนโลยี
ใหมๆ  จนถงึข้ันท่ีพดูไดวาผากนัไฟอารกท่ีมีขาย
ในปจจบุนั โดยเฉพาะผลิตภัณฑของผูผลิตชัน้นาํ
จะผาท่ีกันไฟอารกไดยอดเยี่ยมขณะเดียวกันก็
ใหความสบายในการสวมใส ไมเพียงแตผากัน
ไฟอารกเทานัน้ อุปกรณอ่ืนเชนกระบังหนา ฮูด
สวมศีรษะก็ไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึนดวย

ความสบายในการสวมใสชดุเสือ้ผาปองกนั
ไฟอารกและอุปกรณตางๆ มีความสําคัญไม
นอยไปกวาประสิทธิของผลิตภัณฑ เพราะจะ
ทําใหผูสวมใสไมรูสกึอึดอัด สามารถปฏิบติังาน
ไดอยางคลองตัว รวมถึงการหลบหลีกอันตราย
ดวย อีกท้ังคนงานรูสกึมีความสขุและสบายท่ีได
สวมใสชุดปองกันซึ่งเขาตองการจะใสทุกคร้ังท่ี
ทํางานเสีย่งโดยไมตองมีการบงัคับหรือสัง่ใหทํา

แตการท่ีจะไดชุดปองกันไฟอารกท่ีสวม

สบายเปนท่ีถูกใจของคนงาน ตองใหคนงานได
ลองสวมใสเสือ้ผาทุกรุนทุกตราสนิคาท่ีนาํมาเสนอ
ขายเพือ่หาเสนใยหรือเนือ้ผาท่ีสมบรูณแบบท่ีสดุ
โดยการทดลองสวมใสนีไ้มใชสวมใสแบบลองชดุ
ธรรมดาแตตองเปนการสวมใสไปปฏิบติังานจริง
ซึง่ผูสวมใสจะมีโอกาสสมัผสัของจริงซึง่สามารถ
ใหคําตอบไดวาผาปองกนัไฟอารกรุนไหนและของ
ตราสินคาใดสวมใสสบายท่ีสุด
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การบํารงุรกัษาผากันไฟอารก
ผูใชงานเสือ้ผาและอุปกรณปองกนัไฟอารก

ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตโดยเฉพาะ
ในเร่ืองการดูแลรักษาและทําความสะอาด หลีก
เล่ียงการเปรอะเปอนจากสารตางๆ เชน ตัวทํา
ละลาย จาระบีซึ่งอาจทําใหลุกติดไฟหรือทําให
ประสิทธิภาพการปองกันลดลง

การใชงานผากันไฟอารก
 ปญหาใหญของการใชงานผากนัไฟอารก

ก็คือ นายจาง เจาหนาท่ีความปลอดภัยรวมถึง
ตัวผูปฏิบัติงานไฟฟาจํานวนไมนอยท่ียังไมรูวา
จะตองใชงานผากันไฟอารกและอุปกรณรวม
เม่ือใดและในสถานการณไหน เปนเร่ืองท่ีตอง
ใหการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐาน
บังคับของหนวยงานหรือสถาบันตางๆ เพื่อให
ผูมีสวนเกีย่วของเขาใจความจาํเปนในการใชผา
กนัไฟอารกทุกคร้ังท่ีปฏิบติังานท่ีมีความเสีย่งจะ
สมัผสัไฟฟาแรงสงูท่ีเกดิการลัดวงจรอยางรุนแรง
จนทําใหเกิดการระเบิดและลุกไหม ท้ังนี้ ตอง
ใหมีการเรียนรูและเขาใจวิธกีารใชงานผากนัไฟ
ท่ีถกูตองดวย

วิธใีชงานผากนัไฟอารกท่ีถกูตองเหมาะสม
คือ ใหคนงานสวมชุดทํางานท่ีทําจากผากันไฟ
ท่ีมีระดับความสามารถในการตานทานไฟอารก
ข้ันตํ่าตามมาตรฐานกําหนดซึ่งข้ึนกับปริมาณ
แรงดันไฟฟาท่ีมีอยูในพืน้ท่ีปฏิบัติงาน ปริมาณ
แรงดันไฟฟา (โวลต) ท่ีมีอยูหรือเกดิข้ึนในพืน้ท่ี
ปฏิบติังานจะเปนตัวกาํหนดวาจะตองใชผากนัไฟ
ท่ีมีความสามารถปองกนักระแสไฟฟาในระดับใด
หากแรงดันไฟฟานอยกใ็ชอัตราปองกนัตํ่า แตถา
แรงดันไฟฟาสูงก็ตองใชผาท่ีมีอัตราปองกันสูง
ข้ึนตามไปดวย

มาตรฐานชัน้นาํ เชน NFPA 70E ไดกาํหนด
อัตราความสามารถในการปองกนัไฟอารกสาํหรับ
การทํางานกับแรงดันไฟฟาในปริมาณตางๆ ไว
ซึ่งผูใชงานจะตองศึกษาและทําความเขาใจแลว
ปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดความปลอดภัย

ขอบังคับตามมาตรฐานไดกําหนดไววา
กอนมีการทํางานกบัไฟฟาจะตองมีการประเมิน
อันตราย โดยตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาท่ีมีอยู
หรือท่ีจะเกดิข้ึนมีกีโ่วลต เม่ือไดคําตอบแลวกน็าํ
ไปเทียบขอกําหนดของมาตรฐาน NFPA 70E
ซึ่งระบไุวแลววา ในการทํางานกับแรงดันไฟฟา
กีโ่วลตตองใชผากันไฟท่ีมีความสามารถในการ
ปองกันระดับใด

ระดบัความสามารถของผาปองกนัไฟอารก
ระดับความสามารถของผาปองกนัไฟอารก

ใหดูท่ีคาประสทิธภิาพการปองกนัความรอนจาก

รัอนเกดิข้ึนซึง่จะทําใหวัตถท่ีุอยูใกลเคียงเกดิการ
ลุกไหมซึง่ผากนัไฟสามารถจะทนทานตอพลังงาน
ความรอนนีแ้ละไมเกดิการลุกไหม คา ATPV กใ็ช
หนวยวัดเดียวกันโดยเปนคาแสดงใหเห็นวา
สามารถตานทานความรอนไดในปริมาณเทาใด
(กีแ่คลอร่ี/ตารางเซนติเมตร)

หมายเหตุ
 พลังงานความรอน 1 แคลอร่ี หมายถงึ

พลังงานความรอนท่ีทําใหน้ํา 1 กรัมมีอุณหภูมิ
สูงข้ึน 10  Cํ

 1 แคลอร่ี/ตารางเซนติเมตร มีคา
เทียบเทาการเอานิ้วมือไปสัมผัสไฟบุหร่ีท่ีจุดไว

การอารก (ATPV; Arc Thermal Performance
Value) เปนคาท่ีแสดงใหเห็นวา เนื้อผากันไฟ
อารกสามารถทนทานตอพลังงานความรอนท่ี
เกิดจากไฟอารก (ผาไมไหมไฟเม่ือไดรับความ
รอนจากการอารก) ทําใหพลังงานความรอนนัน้
ไมสามารถทําอันตรายผิวหนังของผูสวมใสได
โดยท่ัวไปแลว คา ATPV ตองสูงกวาคาพลังงาน
ความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการอารกจึงจะสามารถ
ปองกนัการบาดเจบหรือเสยีชวิีตจากการไหมได

พลังงานความรอนจากไฟอารกมีหนวย
วัดเปนแคลอร่ี/ตารางเซนติเมตร (cal/cm2)
หมายถึง เม่ือเกิดไฟอารกจะมีพลังงานความ
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แลว เปนเวลา 1 วินาที
 พลังงานความรอน 1-2 แคลอร่ี/

ตารางเซนติเมตรสามารถทําใหเกิดการไหม
ระดับท่ี 2 ได

พลังงานความรอนจากไฟอารกเปนตัวเลข
ไดจากการคํานวณพลังงานความรอนท่ีเกิดข้ึน
ขณะเกิดการระเบิดของไฟอารก โดยมีตัวแปร
สําคัญคือ คาแรงดันไฟฟา (โวลต) ท่ีมีอยูในจุด
เกดิเหตุ แรงดันไฟฟาสงูยอมทําใหเกดิพลังงาน
ความรอนจากการการอารกสงูตามไปดวย ท้ังนี้
คา ATPV ของผากันไฟอารกจะตองสัมพันธกับ
คาพลังงานความรอนจากการอารก นั่นคือคา
ATPV ของผากนัไฟอารกตองสงูกวาคาพลังงาน
ความรอนจากการอารก เพื่อไมใหเนื้อผาไหม
ไฟพรอมกับปองกันผูสวมใสจากความรอนสูง

จากตาราง NFPA 70E Table 130.7 (C)
(16) Protective Clothing and Personal Protective
Equipment ของมาตรฐาน NFPA 70E แสดงให
เห็นถงึแรงดันไฟฟาท่ีใชงานอยูในจดุปฏิบติังาน
ท่ีมีความเสีย่งจะเกดิไฟอารก แบงออกเปนระดับ
อันตราย/ความเสีย่ง (Hazard/Risk Category)
จากนอยไปหามาก (ระดับ 0 ถงึ ระดับ 4) โดย
ในแตละระดับดังกลาวคํานวณพลังงานความรอน
สงูสดุ (แคลอร่ี/ ตารางเซนติเมตร) ท่ีจะเกดิข้ึน
ไวเพื่อใหมีการใชผากันไฟอารกท่ีมีคา ATPV
ข้ันตํ่า (แคลอร่ี/ตารางเซนติเมตร) ดังนี้

 Hazard/Risk Category 0 (แรงดัน
ไฟฟาตํ่ากวา 240 โวลต) ไมมีอันตรายหรือ
ความเสี่ยง ไมมีคา ATPV

 Hazard/Risk Category 1 (แรงดัน
ไฟฟาสูงกวา 240 โวลต) มีอันตรายหรือความ

เสีย่งนอย คา ATPV ข้ันตํ่าของผากนัไฟอารกท่ีใช
คือ 4 แคลอร่ี/ตารางเซนติเมตร

 Hazard/Risk Category 2 (แรงดัน
ไฟฟาตํ่ากวา 600 โวลต) มีอันตรายหรือความ
เสี่ยงปานกลาง คา ATPV ข้ันตํ่าของผากันไฟ

 

ระดับอันตราย/ความเสี่ยง 

(Hazard/Risk Category) 

 
 

รายการเสื้อผา (Clothing Description) 

ระดับการปองกันอารก 

ขั้นตํ่าท่ีตองการ 

(Required Minimum 

Arc Rating of PPE) 
 

0 (แรงดันไฟฟาต่ํากวา 240 โวลต) 
ผาทําจากวัสดุลุกติดไฟได แตไมหลอมละลาย (ผาฝายที่ไมไดปรุงแตง ผาขนสัตว  

ผาเรยอง ผาไหม หรือวัสดุปรุงแตง) น้ําหนักผาอยางนอย 4.5 ออนซ/ตารางหลา 

_ 

1 (แรงดันไฟฟาสูงกวา 240 โวลต) เส้ือเชิรต กางเกง หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ 4 cal/cm2 
 

2 (แรงดันไฟฟาต่ํากวา 600 โวลต) 
เส้ือผาขางในเปนผาฝายสวมทับดวยเส้ือเชิรตแขนยาว แจกเก็ต กางเกงขายาว

หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ 

 

8 cal/cm2 

 

3 (แรงดันไฟฟาสูงกวา 600 โวลต) 
เส้ือผาขางในเปนผาฝายสวมทับดวยเส้ือเชิรตแขนยาว แจกเก็ต กางเกงขายาว

หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ 

 

25 cal/cm2 

 

4 (แรงดันไฟฟาสูงกวา 1000 โวลต) 
เส้ือผาขางในเปนผาฝายสวมทับดวยเส้ือเชิรตแขนยาว แจกเก็ต กางเกงขายาว

หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ รวมดวยชุดคลุมผาหลายช้ันปองกันประกายไฟอารก  

 

40 cal/cm2 

 

ตาราง NFPA 70E Table 130.7 (C) (16) Protective Clothing and Personal Protective Equipment
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อารกท่ีใชคือ 8 แคลอร่ี/ตารางเซนติเมตร
 Hazard/Risk Category 3 (แรงดัน

ไฟฟาสูงกวา 600 โวลต) มีอันตรายหรือความ
เสีย่งมาก คา ATPV ข้ันตํ่าของผากนัไฟอารกท่ีใช
คือ 25 แคลอร่ี/ตารางเซนติเมตร

 Hazard/Risk Category 4 (แรงดัน
ไฟฟาสูงกวา 1,000 โวลต) มีอันตรายหรือ
ความเสีย่งมากท่ีสดุ คา ATPV ข้ันตํ่าของผากนัไฟ
อารกท่ีใชคือ 40 แคลอร่ี/ตารางเซนติเมตร

หมายเหตุ คา ATPV ข้ันตํ่าท่ีกําหนดไว
ขางตน คือ คา ATPV ของผากันไฟท่ีใชทําชุด
เสื้อผาปองกันไฟอารกตามรายการท่ีระบุไว

แนวทางการเลอืกเสือ้ผากันไฟอารก
เลือกเสือ้ผาปองกนัประกายไฟฟาระเบดิ

(Arc Flash) หรือไฟอารกดวย  3 ข้ันตอนงายๆ
ดวยพลังงานความรอนท่ีหนาแนนเกดิข้ึน

ในชวงเวลาชั่วเสีย้ววินาที ประกายไฟฟาระเบิด
จาการอารกอยางรุนแรง มีอันตรายลักษณะ
เฉพาะตัว การประยกุตแนวทางการปองกนัตาม
มาตรฐาน NFPA 70E และวิธ ี3 ข้ันตอนตอไปนี้
สามารถทําใหลดแนวโนมท่ีคนงานจะได รับ
บาดเจบ็จากประกายไฟฟาระเบดิหรือท่ีเรียกวา
ไฟอารกลงได

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินอันตรายท้ังไฟฟา
ชอต และประกายไฟไหมฉับพลัน (Conduct

3 วิธี ดวยกัน ดังตอไปนี้
 วิธี A ประมาณการณพลังงานความ

รอนโดยใชพื้นฐานความรูดานระบบไฟฟาและ
ลักษณะการทํางาน

 วิธี B ประเมินพลังงานความรอนโดย
ใชพืน้ฐานการแบงประเภทความเสี่ยงอันตราย
ตามลักษณะงานท่ีเขียนไวในตารางการทํางาน
ท่ัวไป

 วิธี C วางระบบเคร่ืองแตงกายปองกนั
ไฟอารกเปน 2 กลุม กลุมแรกสําหรับเสื้อผาใส
ทํางานท่ัวไป และกลุมท่ีสองเปนเสื้อผาทํางาน
ไฟฟา วิธีนี้จะทําใหม่ันใจไดวาสถานท่ีทํางานมี
เสือ้ผาปองกนัไฟอารกท่ีมีอัตราปองกนัเพยีงพอ
ในสถานการณท่ีเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟาได

ขัน้ตอนที ่2 พจิารณาเสือ้ผาและอุปกรณ
ปองกนัไฟอารกท่ีจาํเปนตองใชตามระดับอันตราย
ซึ่งแสดงไวในตาราง NFPA 70E Table 130.7
(C) (16) Protective Clothing and Personal
Protective Equipment

ขั้นตอนที่  3 เลือกเสื้อผาและชุดหมี
ปองกันไฟอารก

 เสื้อผาปองกันไฟอารกมีระดับความ
สามารถในการปองกันประกายไฟอารก

 ระดับความสามารถในการปองกัน
ประกายไฟอารกมีคาเปน แคลอรี/ตาราง
เซนติเมตร (Cal/cm2)

 มาตรฐานบงัคับใหมีการระบอัุตราการ
ปองกันประกายไฟอารกไวท่ีปายของชุดเสื้อผา
ตานทานเปลวไฟ

 เสือ้ผาปองกนัไฟอารกท่ีคนงานสวมใส 
ตองมีอัตราการปองกนัพลังงานความรอนเหมาะสม
ตามลักษณะงานท่ีทํา

 ใหพิจารณาใชอุปกรณปองกันสวน
บคุคลชนดิอ่ืนรวมดวยตามขอกาํหนดสาํหรับงาน
ท่ีมีลักษณะเฉพาะ อาทิ ท่ีคลุมศีรษะ (Hood)

Both a Shock and Flash Hazard Analysis)
 ประเมินอันตรายเพื่อพิจารณาแนว

เขตปองกันไฟลุกไหมฉับพลันหรือระยะหางท่ี
ปลอดภัยจากจุดท่ีเปนไปไดจะเกิดประกายไฟ
ลุกไหมฉับพลัน

 ภายในแนวเขตปองกันประกายไฟ
ลุกไหมฉับพลัน มีแนวโนมจะสัมผัสไฟอารก
ทําใหเกดิการไหมข้ันท่ีสองท่ีผวิหนงัของคนงาน

ดังนั้นจึงจําเปนจะตองสวมใสอุปกรณปองกัน
สวนบคุคล

 เสื้อผาปองกันไฟอารกใชสวมใสเพื่อ
ปองกันอันตรายเฉพาะตัวท่ีมีอยู

 ความรุนแรงของอันตรายจากการอารก
พจิารณาจากพลังงานความรอนท่ีเกดิข้ึน หนวย
เปนแคลอรี/ตารางเซนเมตร  (cal/cm2) ซึ่ง
สามารถประเมินพลังงานความรอนดังกลาวได
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ชนดิผาสองชัน้ หมวกแข็ง ท่ีรองหมวกแข็งชัน้ใน
ปองกนัเปลวไฟ แวนตานริภัย ถงุมือหนงั ถงุมือ
ปองกนักระแสไฟฟา กระบงัหนา (Face Shield)
และเคร่ืองมือปองกันกระแสไฟฟา

คณุสมบัตติามธรรมชาตกัิบคณุสมบัติ
จากการปรงุแตงของผากันไฟอารก

ผากนัไฟอารกท่ีมีจาํหนายอยูในปจจบุนัมี
2 ประเภท ไดแก ผากันไฟอารกท่ีมีคุณสมบัติ
ตามธรรมชาติมีมาแตด้ังเดิม (Inherent) กบัผา
กนัไฟอารกท่ีไดรับการปรุงแตง (Treated) ดวย
เทคโนโลยีจนมีความสามารถในการตานทาน
เปลวไฟตามความตองการของผูผลิต ซึ่งการ
เรียนรูและทําความเขาใจผากนัไฟท้ังสองประเภท
มีความสาํคัญสาํหรับผูรับผดิชอบในการประเมิน
อันตราย และการเลือก การใช รวมถึงการซอม
บํารุงเสื้อผาปองกันไฟอารก

เนือ้ผาท่ีมีคุณสมบติัปองกนัไฟอารกตาม
ธรรมชาติคือเนื้อผาท่ีมีคุณสมบัติตานทานไฟ
อารกติดตัวมาต้ังแตแรกเร่ิมของการผลิตหรือ
มีตามธรรมชาติของตัวเอง โดยโครงสรางของ
เสนใยผาเองนั้นมีคุณสมบัติไมติดไฟ ความ
ตานทานไฟอารกของเนื้อผาชนิดนี้จึงมีความ
ถาวร ไมสามารถชาํระลางหรือขัดออกได ซึง่เม่ือ
สัมผัสเปลวไฟเนื้อผา Inherent จะขยายตัวจน
หนาข้ึน เปนตัวกั้นปองกันความรอนระหวาง
แหลงความรอนกับผิวหนงัของผูสวมใส โดยอยู
ในลักษณะนี้จนกวาจะเย็นตัวลง ทําใหผูสวมใส
มีเวลาพอท่ีจะหนีไปจากพื้นท่ีอันตรายนั้น

เนื้อผาท่ีผานการปรุงแตงดวยสารเคมี

ตานทานความรอนและเปลวไฟ โดยการเคลือบ
ผิวนอกของเนื้อผาทําใหเนื้อผาท่ีไมคุณสมบัติ
ตานทานมาต้ังแตแรกหรือตามธรรมชาติ เชน
ผาฝาย กลายเปนเนือ้ผาตานทานเปลวไฟ ท้ังนี้
มีความแตกตางจากเนื้อผาท่ีตานทานเปลวไฟ
ตามธรรมชาติตรงท่ีเนื้อผาท่ีผานการปรุงแตง
มีความเปนไปไดท่ีจะสญูเสยีคุณสมบติัตานทาน
เปลวไฟจากการซกัรีดหรือการสมัผสักบัสารเคมี
บางชนดิในสภาพแวดลอมการทํางาน ดังนัน้ จงึ

เปนเร่ืองสาํคัญท่ีผูสวมใสตองเรียนรูเทคนคิและ
ขอปฏิบติัท่ีถกูตองในการซกัรีดชดุเสือ้ผาท่ีทําจาก
เนื้อผาท่ีไดรับการปรุงแตง

อยางไรกต็าม ยงัมีผากนัไฟอารกอีกชนดิ
หนึ่งคือผาท่ีทอจากเสนใยท่ีไดรับปรุงแตงใหมี
คุณสมบัติตานทานเปลวไฟ โดยเปนผลผลิตท่ี
ไดมาต้ังแตกระบวนการสรางเสนใย ใหถือวา
เนื้อผานั้นมีความตานทานไฟอารกตลอดอายุ
การใชงาน เนื่องจากไมสามารถลางออกจาก
การซักรีดได

บทสรปุ
การสวมเสือ้ผาปองกนัไฟอารกในพืน้ท่ีมี

ความเสีย่งตอการสัมผสัเปลวไฟหรือความรอน
เปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
ท้ังนี ้จะตองพจิารณาและประเมินอันตรายกอน
ตัดสินใจเลือกชนดิท่ีมีความเหมาะสมกับความ
เสี่ยงนั้นมากท่ีสุด รวมถึงอัตราการปองกันท่ี
เพยีงพอจงึจะสงผลใหรางกายของคนงานไดรับ
การปกปองอยางสมบูรณ วิธีท่ีทําไดงายคือ ทํา
ตามมาตรฐานกําหนดหรือขอบังคับมาตรฐาน
ทางอุตสาหกรรม รวมถึงการเรียนรูขอแนะนํา
ของสถาบันท่ีนาเชื่อถือตางๆ ยอมเปนหลัก
ประกนัวานายจางไดรับผดิชอบตอสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยของลูกจางในการทํางานในพืน้ท่ี
มีอันตรายเปนอยางดีแลว


