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มขีอกังขาเก่ียวกับการจดัระดับปองกันการ
ตัด (Cut Resistant) ของถุงมือนิรภัยประการ
หนึง่คือ ผลิตภัณฑท้ังหมดท่ีไดรับการรับรองวามี
ประสทิธภิาพปองกนัการตัดระดับ 5 (Level 5)
ซึ่งเปนระดับสูงสุด มีความเทาเทียมกันหรือไม
ถงุมือบางคูมีคุณสมบติัไมถงึระดับ 5 เม่ือเทียบ
กับอีกคูหนึ่ง พูดงายๆ ถุงมือท่ีไดตราประทับมี
ความตานทานการตัดระดับ 5 หลายคูนาจะมี
ความคลาดเคล่ือน เพราะเม่ือทําการทดสอบ
เปรียบเทียบ ผลท่ีไดจะแตกตางกันพอสมควร

รองตามยาว 5-6 รอง ในการประกบตองใหรอง
ตรงกันท้ังแผนลางและแผนบน จากนั้นนําไป
วางบนตําแหนงทดสอบ ข้ันตอไปกดปุมบังคับ
ใหใบมีดลักษณะเปนแผนกลมหมุนจากจดุศูนย
กลางเคล่ือนลงมาท่ีชิน้วัสดุใชทําถงุมือท่ีขึงดวย
แผนประกบแลวทําการตัดดวยการหมุนใบมีด
เคล่ือนท่ีบนตัววัสดุทดสอบไปตามรองแตละรอง
โดยใชแรงกดหรือน้าํหนกัในการตัดแตกตางกนั
ไปในแตละระดับ ท้ังนี้ ใบมีดจะเคล่ือนท่ีไปขาง
หนาจนสดุระยะแลวถอยหลังมายงัจดุเดิม ถอืวา
เปนการตัด 1 รอบ (1 Cycle) ใบมีดจะไมหยุด

เคล่ือนท่ีจนกวาวัสดุทดสอบจะขาด ผูควบคุม
ทดสอบจะวัดจาํนวนรอบการตัดนบัต้ังแตเร่ิมตัด
จนกระท่ังขาดทะลุเปนแนวยาว (ทดสอบการตัด
ตามรองท้ังหมดท่ีมีในเคร่ืองทดสอบ แลวนาํผล
มาคํานวณหาคาเฉล่ียสาํหรับใชในการจดัระดับ
ความตานทานการตัด)

จํานวนรอบของการหมุนของของใบมีด
ท่ีตัดชิน้ทดสอบจนทะลุจะเปนตัวกาํหนดระดับ
การตานทานการจัดของถุงมือ ไดแก

ระดับ 0 (Level 0) จํานวนรอบท่ีใชตัด
นอยกวา 1.2 รอบ น้ําหนักใชในการตัด นอย
กวา 199 กรัม

ระดับ 1 (Level 1) จํานวนรอบท่ีใชตัด
มากกวา 1.2 รอบ น้ําหนักใชในการตัด 120-
250 กรัม

ระดับ 2 (Level 2) จํานวนรอบท่ีใชตัด
มากกวา 2.5  รอบ น้าํหนักใชในการตัด 251-
499 กรัม

ระดับ 3 (Level 3) จํานวนรอบท่ีใชตัด
มากกวา 5 รอบ น้ําหนักใชในการตัด 501-
1,000 กรัม

ระดับ 4 (Level 4) จํานวนรอบท่ีใชตัด
มากกวา 10 รอบ น้าํหนกัใชในการตัด 1,001-
2,000กรัม

ระดับ 5 (Level 5) จํานวนรอบท่ีใชตัด
มากกวา 20 รอบ น้าํหนกัใชในการตัด มากกวา
2,000 กรัม

 Midas SafetyTM Gloves

หมายเหตุ “ถงุมือปองกนัการตัด” หลาย
คนจะเรียก “ถุงมือปองกันการบาด” หรือเรียก
สัน้ๆ “ถงุมือกนับาด” ท้ังหมดเปนชนดิเดียวกนั
ซึ่งแปลมาจากคําวา “Cut Resistant Gloves”

ในตลาดประชาคมยโุรป ถงุมือปองกนัการ
ตัดตองมีคุณสมบติัตรงกบัหรือสงูกวาขอกาํหนด
ตามมาตรฐาน EN 388 ซึง่การใหมาตรฐานและ
จดัระดับการปองกนัการตัด ถุงมือตองผานการ
ทดสอบดวยวิธีท่ีเรียกวา “Coup Test” โดยเอา
ชิ้นวัสดุใชทําถุงมือมาวางบนแผนประกบชิ้น
ทดสอบท่ีมีลักษณะเปนแผนโลหะสีเ่หล่ียมซึง่มี

ถุงมือปองกันการตัดที่ ไม เทาเทียม
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ถุงมือปองกันการตัดที่ ไม เทาเทียม
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ปญหาท่ีเกิดข้ึนมาตลอดกบัการทดสอบ
ดวยวิธี “Coup Test” คือ หากวัสดุใชทําถุงมือ
ปองกนัการตัดมีความเหนยีวมากเปนพเิศษหรือ
เปนเสนใยสังเคราะหมีแนวโนมจะลบความคม
ของใบมีดทดสอบซึ่งทําใหผลการทดสอบเกิด
ความคลาดเคล่ือนและการจดัระดับการปองกนั
อาจไมตรงกบัความเปนจริง เชน ผลการทดสอบ
ไดระดับ 5 แตนาํผลการทดสอบไปเปรียบเทียบ
กบัอีกหลายมาตรฐานปรากฏไดแคระดับ 4 ซึง่
เจาของมาตรฐานก็ยอมรับความจริงในเร่ืองนี้
เพราะจากการวิเคราะหขอผิดพลาดพบวา การ
ใชใบมีดวงกลมหมุนไปมา หากวัสดุทดสอบ
เปนเสนใยสังเคราะหประเภทใยแกว (Glass
Fiber) หรือเสนใยสังเคราะหผสมใยเหล็กกลา
(Fiber mixed with steel) ความคมของใบมีดจะ
ลดลงเนื่องจากการสัมผัสกับวัสดุท่ีแข็งเกินไป
และการตัดมีจํานวนรอบการหมุนของใบมีด
มากกวาปกติซึ่งจะสงผลตอเนื่องทําใหการจัด
ระดับความตานทานการตัดของถงุมือไมตรงกบั
สภาพการใชงานจริง โดยทางประชาคมยุโรป
(EU) เปดเผย ขณะนี้อยูในข้ันตอนดําเนินการ
ยกเลิกการทดสอบ “Coup Test” หมายความวา

อีกไมกี่ปหลังจากนี้จะไมใชวิธีทดสอบดังกลาว
แตในสภาพการณจริง ตลาดท่ัวโลกจะยังคงมี
ถุงมือตานทานการตัดหรือการบาดท่ีไดรับการ
รับรองและจัดระดับคุณสมบัติตามมาตรฐาน
EN 388 ไปอีกอยางนอย 5 ป

สาํหรับสหรัฐอเมริกา การทดสอบเพือ่ให
มาตรฐานและระดับปองกันการตัด ใชวิธีการ

มอเตอรบังคับใบมีดใหเคล่ือนท่ีดวยความเร็ว
คงทีเ่พ่ือทาํการตัดตัวอยางทดสอบเพียงครัง้เดียว
(ใบมีดจะไมเคล่ือนท่ีกลับไปกลับมาเหมือนการ
ทดสอบของ EN388) โดยตัวอยางทดสอบตอง
ขาดทะลุเปนแนวยาว 20 ม.ม. หรือ ¾ นิว้ และ

Fixed Load

Rotating and
Linear Blade
Movement

Fabric Sample

Conductive Strip

       EN 388
 Coup Test

European Standard

เครือ่งทดสอบและข้ันตอนการทดสอบความตานทานการตัด
ของวัสดุใชทําถุงมือตามมาตรฐาน EN 388 หรือ Coup Test

ตามมาตรฐาน ASTM F1790 ซึ่งคลายคลึงกับ
การทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO 13997

นัน่คือ ติดแผนวัสดุใชทําถงุมือ (ตัวอยาง
ทดสอบ) ลงบนแปนรองท่ีมีลักษณะโคง จากนัน้
นําไปติดต้ังท่ีฐานรับใบมีดซึ่งมีลักษณะเหมือน
มีดโกนหรือใบคัตเตอรขนาดใหญยาว 4 นิว้ ข้ัน
ตอไป หยบิตุมน้าํหนกัขนาดตางๆ วางบนไปบน
แปนถวงเพือ่ใหใบมีกดลงบนผวิตัวอยางทดสอบ
โดยเคร่ืองมือทดสอบมาตรฐานนี้ใชหลักการ
ของเคร่ืองชั่งน้ําหนักมาประยุกตใช

ตุมน้ําหนักจะเปนตัวแทนของน้ําหนัก
หรือกาํลังท่ีใชในการตัด เม่ือใบมีดสัมผสับนผิว
วัสดุตัวอยางแลว ผูควบคุมการทดสอบจะเปด

ใบมีดทดสอบมาตรฐาน ASTM F1790

Fixed Load

Linear Blade
Movement

Fabric Sample

Conductive Strip

American Standard
       ASTM F1790
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ระดับความตานทานการตัดจะวัดกันท่ีน้ําหนัก
ท่ีใชในการกดใบมีดใหสัมผัสตัวอยางทดสอบ

อธบิายงายๆ การจดัระดับถงุมือจะตัดสนิ
ท่ีน้ําหนัก (ตุมน้ําหนัก) ท่ีใชกดใบมีดใหสัมผัส
กับผิววัสดุท่ีใชทดสอบแลวตัดทะลุเปนแนวยาว
มีระยะอยางนอย 20 ม.ม. โดยมีเกณฑ ดังนี้

ระดับ 0 (Level 0) น้ําหนักใชกดใบมีด
นอยกวา 200 กรัม

ระดับ 1 (Level 1) น้ําหนักใชกดใบมีด
มากกวา 200 กรัมจนถึง 500 กรัม

ระดับ 2 (Level 2) น้ําหนักใชกดใบมีด
มากกวา 500 กรัมจนถงึ 1,000 กรัม

ระดับ 3 (Level 3) น้ําหนักใชกดใบมีด
มากกวา1,000 กรัมจนถงึ 1,500 กรัม

ระดับ 4 (Level 4) น้ําหนักใชกดใบมีด
มากกวา 1,500 กรัมจนถงึ 3,500 กรัม

ระดับ 5 (Level 5) น้ําหนักใชกดใบมีด
มากกวา 3,500 กรัม

การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM F1790
เปนท่ียอมรับในเร่ืองความเท่ียงตรง สามารถใช
ทดสอบวัสดุใชทําถุงมือไดแทบทุกประเภทและ
ทุกความหนา ซึ่งระยะหลังนี้ใชเปน “ตัวเทียบ
มาตรฐานระดับ 5” ของ EN 388 สาํหรับวัสดุ
ท่ีมีความหนาเกิน 7 ม.ม. หรือท่ีมีความแกรง
พิเศษ หมายถึง วัสดุใชทําถุงมือท่ีไดระดับ 5

ตาม EN388 ในบางกรณีตองมาทดสอบซ้ํากับ
ASTM F1790 อีกรอบหนึง่เพือ่ความแนนอน แต
จุดออนอยูท่ีความคมของใบมีดทดสอบท่ีมักไม
เทากนัในแตละหองทดสอบ แมแตหองทดสอบ
เดียวกนักอ็าจมีปญหา เนือ่งจากจะใชหนึง่ใบมีด
สาํหรับตัดหนึง่ตัวอยางผลิตภัณฑเทานัน้ จะไมมี
การใชซ้ําในการทดสอบคราวเดียวกัน เม่ือจะ
ทดสอบตัดตัวอยางท่ีสองกจ็ะเปล่ียนใบมีดใหม
ซึ่งอาจมีความคมแตกตางกันแมแคเล็กนอยก็
อาจมีผลตอการทดสอบได

กรณีเปนหองทดสอบคนละแหง มีงาน
วิจัยชิ้นหนึ่งระบุ อัตราความแตกตางของความ
คมใบมีดในหองทดสอบตางๆ ของสหรัฐอเมริกา
สูงถึง 27% หองทดสอบจึงจําเปนตองบํารุง

รักษาและเทียบคาความคมคอนขางถี่ซึ่งสงผล
กระทบทําใหคาบริการทดสอบเพิ่มข้ึน

ความคลาดเคลือ่นของหนวยวดั (น้าํหนกั)
การทดสอบของ EN388 เร่ืองความคม

ของใบมีดวงกลมตัดโดยการหมุน หากใชในการ
ทดสอบวัสดุใยสังเคราะหท่ีมีความแกรงหรือ
ความเหนียวเปนพิเศษต้ังแต Level 3 ข้ึนไป ซึ่ง
ตองตัดกันหลายรอบ (Cycle) อาจทําใหใบมีด
ทดสอบลดความคมลงได  แตสาํหรับการทดสอบ
ของ ASTM F1790 กบั ISO 13997 ข้ันตอนและ
วิธีการแทบไมมีอะไรแตกตาง ท่ีไมเหมือนกัน
คือหนวยวัด ASTM F1790 ใชหนวยวัดนาํหนกั
เปน “กรัม” ขณะท่ี ISO 13997 ใชหนวยวัดแรง
เปน “นิวตัน” อัตราเทียบในเกณฑจัดระดับคือ
100 กรัมตอ 1 นวิตัน แตตัวเลขในการเทียบกนั
จริงๆ จะเปน 100 กรัมตอ 0.98 นวิตัน ซึง่อาจ
มีปญหาเม่ือตัวเลขน้าํหนกัสงูข้ึนในการทดสอบ
เพื่อจดัระดับความตานทานการตัดต้ังแตระดับ
3 (Level 3) ข้ึนไป

ตัวอยาง ระดับ 3 (Level 3) ของมาตรฐาน
ASTM F1790 น้าํหนกัใชกดใบมีดคือ มากกวา
1,000 กรัมจนถงึ 1,500 กรัม เปรียบเทียบกบั

Variable Load (grams)

Linear Blade
Movement

Fabric
Sample

 American Society for Testing and Materials
       ASTM F1790 เครื่องทดสอบและข้ันตอนการทดสอบ

ความตานทานการตัดของวัสดุใชทํา
ถุงมือมาตรฐานอเมริกัน ASTM F1790

วางตุมนํ้าหนักแทนแรงกดใบมีด

ใบมีดทดสอบตัดตัวอยางทดสอบ

ใบมีดทดสอบเคล่ือนท่ีทางเดียว

กดปุมบังคับใหใบมีดทํางาน

เปล่ียนใบมีดทดสอบ

เครือ่งทดสอบ
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มาตรฐาน ISO 13997 น้าํหนักใชกดใบมีดคือ
มากกวา 10 นวิตันจนถงึ 15 นวิตัน ถาเทียบกนั
ตามตัวเลขจริงของมาตรวัดน้ําหนักจะได 9.8
นิวตันข้ึนไปจนถึง 14.7 นิวตัน พอมาถึงระดับ
4 ASTM F1790 ระบวุาน้าํหนกัท่ีใชกดใบมีดคือ
มากกวา 1,500 กรัม จนถงึ 3,500 กรัม เทียบ
กับ ISO 13997 คือ มากกวา 15 นิวตัน จนถึง
35 นิวตัน แตตัวเลขจากการแปลงหนวยจะได
มากกวา 14.7 นวิตัวจนถงึ 34.3 นวิตัน คําถาม
คือ เราจะใชตัวเลขใดระหวางตัวเลขจากแตละ
มาตรฐานท่ีระบไุวหรือตัวเลขจริงจากการแปลง
หนวย เนือ่งจากมีความแตกตางกนัคนละตัวเลข

ระดบั 3 ของมาตรฐาน ASTM F1790
น้าํหนกัถวงสงูสดุข้ันตํ่าตองมากกวา 1,000 กรัม
สูงสุด 1,500 กรัม ถาแปลงหนวยเปนนิวตัน
ตามน้าํหนกัจริง น้าํหนกัท่ีใชกดใบมีดข้ันตํ่าตอง
มากกวา 9.8 นวิตัน สงูสดุอยูท ี่ 14.7 นวิตัน พอ
ไปเทียบกับ ISO 13997 ท่ีกําหนดตัวเลขตาม
มาตรฐานตองมากกวา 10 นวิตันจนถงึ 15 นวิตัน
ปญหาจะอยูตัวเลขน้าํหนกั 9.9 และ 10 นิวตัน
ซึง่มากกวา 9.8 นวิตันแตนอยกวา 10.1 นวิตัน
(มากกวา 10 นวิตัน) ซึง่แนนอนวาเปนระดับ 3
ตาม  ASTMF1790 แตไมถงึเกณฑระดับ 3 หาก
ไปทดสอบตามเกณฑของ ISO 13977 เพราะ
ตองใชน้ําหนักกดมากกวา 10 นิวตัน

เชนเดียวกับระดับ 4 มาตรฐาน ASTM
F1790 ระบใุหผานท่ีน้าํหนกั “มากกวา 1,500

กรัม จนถงึ 3,500 กรัม” ซึง่เม่ือแปลงหนวยตาม
คาท่ีแทจริงจะได “มากกวา 14.7 นวิตัน จนถึง
34.3 นิวตัน” ขณะท่ีตามเกณฑของมาตรฐาน
ISO 13977 กาํหนดไว “มากกวา 15 นวิตัน จนถงึ
35 นวิตัน” ปญหาท่ีเกดิข้ึนคือ หากวัสดุใดผาน
การทดสอบกดใบมีดท่ีเทียบเปนนิวตันแลวได
ตัวเลขในชวง 14.8-15.0 นวิตัน วัสดุนัน้จะได
ระดับ 4 ตาม ASTM F1790 เพราะตัวเลขมาก
กวา 14.7 นวิตัน แตจะไมผานระดับ 4 ตาม ISO
13997 ท่ีกําหนดไวชัดเจน ตอง “มากกวา 15
นิวตันจนถึง 35 นวิตัน”

ยิ่งเปน ระดับ 5 (Level 5) ตัวเลขจะ
เหล่ือมกนัพอสมควร ASTM F1790 กาํหนดให

น้าํหนกักดใบมีดตองมากกวา 3,500 กรัม เม่ือ
แปลงคาเปนนิวตันตามคาจริงแลวจะได 34.3
นวิตัน หากวัสดุทดสอบผานท่ีน้าํหนักกดใบมีด
34.3, 34.4 และ 35.0 จะไดระดับ 5 ตาม ASTM
F1790 แตไมไดระดับ 5 ตาม ISO 13997 ท่ี
กาํหนดใหผานท่ีน้าํหนกั “มากกวา 35 นวิตัน”

อยางไรกต็าม ตัวเลขน้ําหนักกดใบมีดท่ี
เหล่ือมกนัระหวางมาตรฐาน ASTM F1790 กบั
ISO 13997 ไมคอยมีผลกระทบตอตลาดถงุมือ
ปองกนัการตัดในสหรัฐอเมริการวมถงึแคนาดา
เทาใดนกั เนือ่งจากลูกคาสวนใหญเลือกใชถงุมือ
ปองกนัการตัดตามมาตรฐาน ANSI/ISEA 105
American National Standard for Hand Protection
Selection Criteria ซึง่กําหนดใหใชถงุมือผานการ
ทดสอบและจดัระดับความตานทานการตัดดวย
วิธีของ ASTM F1790 เปนหลัก และหนวยวัด
น้ําหนักใหใช “กรัม” เทานั้น สวนการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO 13997 มักนยิมใชกนันอก
ทวีปอเมริกา เชน เอเชีย ตะวันออกกลาง และ
ยุโรป และถึงแมตัวเลขน้ําหนักกดใบมีดเพื่อใช
จัดระดับถุงมือ ISO 13997 ไดเปรียบเล็กนอย
(อาจถอืวามีมาตรฐานสงูกวา) แตในทางปฏิบติั
ไมมีปญหาดานการตลาดเทาใดนัก เนื่องจาก
เจาะเปาหมายลูกคาคนละกลุม อีกท้ังตัวเลข
ความแตกตางอยูในระดับจดุทศนยิมจงึไมสงผล
กระทบท่ีเปนนยัยะสาํคัญ ยกเวนกลุมท่ีพถิพีถินั
เปนพิเศษซึ่งมีไมมากนัก
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ความแตกตางระหวางการทดสอบกับ
การใชงานจรงิ

จากรายงานการวิจยัของนกัวิชาการดาน
ความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา มีขอสังเกตท่ี
นาใจประการหนึ่ง นั่นคือ ผูสวมถุงมือปองกัน
การตัดหลายรายไดรับบาดเจ็บท่ีมือเนื่องจาก
ถุงมือเกิดความเสียหายในลักษณะแตกตางไป
จากการตัด การบาด หรือการเฉือนท่ีทํากันใน
หองทดสอบเพือ่ใหการรับรองและจดัระดับการ
ปองกันของถุงมือแตละคู ตัวอยางเชน ถูกเจาะ
เปนรู เกี่ยวขอบแหลมคมเปนรอยเปด ตะเข็บ
หลุดลุยจนเสยีรูป เสนใยชาํรุดหรือมีตําหน ิฯลฯ
เม่ือถุงมือมีรองรอยความเสียหายทําใหคอยๆ
เสือ่มสภาพลงจนไมสามารถใชปองกนัการตัดได
อีกตอไป โดยเฉพาะแผลเปดของถุงมือท่ีกวาง
ข้ึนเร่ือยๆ สิ่งแหลมคมสามารถลอดเขามาแทง
หรือบาดมือของผูสวมใสได

จากเหตุผลดังกลาว ในการเลือกถุงมือ
ปองกันการตัดหรือการบาด จะตองพิจารณา
คุณสมบติัดานอ่ืนนอกเหนอืจากความตานทาน
การตัดดวย โดยเฉพาะความตานทานการขัดสี
(Abrasive Resistance) ความตานทานการเจาะ
ทะลุ (Puncture Resistance) รวมถึง

ความมัน่คงของโครงสราง (Stability)
อาจไมมีมาตรฐานบังคับในเร่ืองนี้ แตผูซื้อตอง
พจิารณาเองวา ถงุมือคูท่ีเลือกนัน้มีการผลิตหรือ
ตัดเย็บม่ันคง แข็งแรง และประณีตมากนอย
แคไหน เนื้อวัสดุและรอยตะเข็บเหนียวแนน
หรือไม ผูเชี่ยวชาญ PPE ชาวอเมริกันรายหนึ่ง

แนะนํา ลองเปรียบเทียบถุงมือใหมยังไมไดใช
กับถุงมือท่ีสวมทํางานมาหนึ่งวัน ถาถุงมือใช
งานมาหนึง่วันมีสภาพเหมือนของใหม แสดงวา
ถุงมือมีคุณภาพดี แตหากมีความแตกตางเห็น
ไดอยางชดัเจน โดยเฉพาะสภาพภายนอกและสี

ของถงุมอืทีไ่มเก่ียวกับความเสยีหายจากอุบัติเหตุ
อาจจะทําใหเรารับรูไดวามีความผิดปกติจาก
กระบวนการผลิตหรือตัดเยบ็ซึง่ไมควรจะนาํมา
ใชงานจริงในระยะเวลาติดตอกันยาวนาน

สําหรับถุงมือท่ีเราตัดสินใจเลือก แมจะ
ไดรับมาตรฐานและมีคุณภาพสงูมากในวันแรก
ท่ีสวมใส แตวันเวลาและสภาพแวดลอมก็ทําให
เกิดการเสื่อมสภาพไดในชวงเวลาไมนานนัก
การเสียดสี การซักลาง และการสัมผัสแสงยูวี
เปนสาเหตุสาํคัญทําใหถงุมือมีประสทิธภิาพการ
ปองกนัลดลง ดังนัน้จงึตองดูแลรักษาอยางถกูวิธี
เพื่อไมใหถุงมือดอยคุณภาพกอนเวลาอันควร

ความเส่ียงตอการมวนหรือพับ (Wind-up
Risk) ถุงมือบางคูเม่ือใชสวมใสไปสักระยะหนึ่ง
อาจเกดิการหยอนหรือหลวมผดิรูป สิง่ท่ีตามมา
ไดแก สวนปลายนิว้หรือขอบดานขางฝามือจะมี
สวนท่ียวยออกไปแลวเกิดการมวนหรือพับเปน
รอย แมเราพยายามดึงถุงมือใหเขาท่ี แตสักพัก
จะเกิดข้ึนอีก หากพล้ังเผลอหรือไมระมัดระวัง
ขณะทํางานกบัเคร่ืองจกัรท่ีทํางานดวยการหมุน
ถุงมือบริเวณปลายนิ้วท่ียวยออกมาอาจเขาไป
ติดในสวนของเคร่ืองจกัรท่ีมีการหมุนแลวดึงมือ
ของคนงานตามไปดวย ทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ท่ีนิ้ว มือ และแขนถึงข้ันพิการ
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ดังนัน้ในการเลือกถงุมือตองแนใจวาเปน
ผลิตภัณฑท่ีสามารถคงรูปรางและความแข็งแรง
ของโครงสรางไวหลังจากใชงานไปไดระยะหนึง่
แลว (หรือตามชวงเวลาท่ีผูผลิตใหคําแนะนํา)
หากมีรอยมวน รอยพับ บริเวณปลายนิ้วหรือ
ขอบดานขาง แมสวนอ่ืนๆ จะไมมีรองรอยชาํรุด
เสียหายเลยก็ตาม จะตองพิจารณายกเลิกการ
ใชงานและนําคูใหมเขามาแทนท่ี

อนึ่ง คําวา “Fit” ถาเปนคําท่ีนํามาใชใน
ภาษาไทย คนฟงมักเขาใจวาหมายถงึ “คบั” หรือ
“แนน” แตความหมายจริงๆ ของภาษาอังกฤษ
คือ “กระชับ” ไมคับหรือหลวม ในการสวมใส
อุปกรณปองกนัสวนบคุคล (PPE) ทุกชนดิมักจะ
เนนใหเลือกอุปกรณหรือเครื่องแตงกายที่กระชับ
ทําใหเคล่ือนไหวสะดวก รูสกึสบายและไมอึดอัด
และท่ีไมคอยมีใครพูดกันก็คือ “ความกระชับ”
เปนสถานภาพการสวมใสท่ีอุปกรณและเคร่ือง
แตงกายใหประสิทธิภาพการปองกันเต็มอัตรา
ท่ีไดการรับรองจากมาตรฐานชั้นนํา

วสัดเุคลอืบผวิช้ันนอกถงุมอื (Coating)
สําหรับถุงมือปองกันการตัดทําดวยวัสดุเสนใย
สงัเคราะห หากเคลือบผวินอกถงุมือจะมีแนวโนม
สงกระทบตอคุณสมบัติดานการดูดซับแรงและ
การบิดตัวของโครงสรางเสนใย ผลตามมาก็คือ
ความตานทานการตัดจะลดลง ปจจุบันถุงมือ
ปองกนัการตัดนยิมเคลือบผวิเฉพาะบริเวณฝามือ
ซึ่งทําใหสวนนี้มีความสามารถในการตานทาน
การตัดหรือการบาดตํ่ากวาบริเวณหลังมือท่ี

ไมมีการเคลือบ ในขณะท่ีขอมูลจากศึกษาวิจัย
ของนกัวิชาการดานความปลอดภัยในการทํางาน
จากหลายสาํนกัระบตุรงกนัวา การตัด การบาด
หรือการเฉือน มักจะเกิดข้ึนท่ีบริเวณฝามือเปน
สวนใหญ ดังนัน้ควรพจิารณาใหรอบคอบกอนจะ
ตัดสินใจซื้อถุงมือท่ีมีการเคลือบผิว เนื่องจาก
การเคลือบผวิวัสดุใชทําถงุมือบางชนดิไมไดชวย
เสริมใหมีประสทิธภิาพปองกนัการตัดเพิม่ข้ึนแต
ประการใด ตรงกนัขาม ในบางกรณกีลับลดทอน
ใหนอยลงจากอัตราท่ีมีอยูหรือควรจะเปน

ตานทานการตัดของถงุมือคูนัน้ลดลงจากอัตรา
เดิมท่ีมีอยู ดวยเหตุท่ีผวิหนาวัสดุมีความตึงจะถกู
ของมีคมตัดขาดไดงายข้ึนจากลักษณะเหมือน
ถกูตรึงอยูกบัท่ี อะไรกต็ามท่ีตรึงนิง่อยตํูาแหนง
เดิมจะตัดไดสะดวกกวาสิ่งท่ีกล้ิงไปตามใบมีด
ตัวอยางเชน การห่ันแตงกวา หากไมจับแนนๆ
เพือ่ใหนิง่ จะห่ันไมไดเลย เพราะใบมีดแฉลบไป
แฉลบมาตลอดเวลา ถุงมือปองกันการตัดหรือ
การบาดกเ็ชนกนั ความสามารถในการปองกัน
การตัดหรือการบาด นอกจากจะไดจากตัววัสดุ
แลวยังเปนผลมาจากรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ
และลักษณะสวมใสอีกดวย การสวมใสถุงมือท่ี
กระชบัพอเหมาะ บริเวณผวิหนาจะมีพืน้ท่ีเหลือ
ไวรองรับน้ําหนักหรือแรงกดของใบมีด รวมท้ัง
ปองกันไมใหถุงมืออยูในสภาพตรึงอยูกับท่ีเม่ือ
เกดิการบาด โดยในขณะท่ีถกูของมีคมบาดหรือ
เฉือน ผวินอกวัสดุจะมวนตัวไปมาคลายๆ กบัลูก
แตงกวาท่ีไมไดจบัใหแนนแลวกล้ิงหนคีมมีด สง
ผลใหการบาดเกิดยากข้ึน หรือแมจะเกิดก็ลด
ระดับความรุนแรงของการบาดลงได

ความกระชับ (Fit) ถุงมือท่ีสวมแลวให
ความกระขับพอดี ไมหลวมหรือคับเกนิไป จะให
การปองกนัการตัดเต็มประสทิธภิาพตามระดับ
(Level) ของตัวเอง การสวมถุงมือหลวมทําให
จับสิ่งของไมถนัดและรุมราม บางกรณีอาจเกิด
Wind-up Risk ท่ีไมเกี่ยวของกับความบกพรอง
ทางโครงสรางซึ่งจะสงผลเสียตามท่ีบรรยายใน
หัวขอกอนหนา ขณะท่ีการสวมถุงมือคับมากๆ
จนผิวหนาถุงมือตึงจะสงผลใหคุณสมบัติความ



7SAFET Y LIFE

การยึดจับ (Grip) ในการปฏิบติังานท่ีมี
ความเสี่ยงสูงจะไดรับบาดเจ็บ เชน จับหรือยก
วัตถุท่ีมีขอบคมและล่ืน หากสวมถุงมือปองกัน
การตัดไมมีคุณสมบัติการยดึจับท่ีดีอาจมีความ
เสีย่งจะไดรับอันตรายจากการถูกของมีคมบาด
อันมีสาเหตุมาจากการล่ืนของท้ังผวิวัตถแุละตัว
ถุงมือเอง เพื่อใหถุงมือสามารถปองกันการตัด
การบาดหรือการเฉือนไดอยางเต็มประสทิธภิาพ
ควรพจิารณาเลือกถุงมือชนดิผวิภายนอกมีลาย
สาํหรับการยดึจบัเหมาะสมกับสภาพและปจจยั
การทํางาน ท้ังนี้ ผูผลิตหรือผูจําหนายสามารถ
ใหคําปรึกษาและแนะนําสินคาท่ีเหมาะสมได

การประเมนิถงุมอืปองกันการตดั
การจะตัดสินวาถุงมือคูใดเหมาะสําหรับ

ใชสวมใสเพื่อปองกันนิ้วมือ มือ ขอมือ รวมถึง
แขนสวนลางใหรอดพนจากการถกูของมีคมบาด
ตัด หรือเฉือน งายท่ีสุดก็คือ พิจารณาเร่ืองการ
ไดรับมาตรฐานรับรองคุณสมบติัตามระดับการ
ปองกัน (ระดับ 1-5) แตประเด็นท่ีตองเอาไป
คิดตอ ไดแก มาตรฐานแตละสถาบนันัน้มีความ
แตกตางหรือไมเทาเทียมกนั เนือ่งจากใชวิธกีาร
ทดสอบเพื่อใหการรับรองพรอมจัดระดับความ
ตานทานการตัดท่ีไมเหมือนกัน

มาตรฐาน ISO และ ASTM ใชวิธีทดสอบ
คลายคลึงกันมากซึง่ไดเปรยีบมาตรฐานอ่ืนตรงที่
มีความใกลเคียงกบัลักษณะการเกดิอันตรายใน
การทํางานจริง โดยมาตรฐาน ISO จะมีเกณฑ
การผานทดสอบสงูกวา ASTM เล็กนอย เพราะใช

หนวยวัดเปน “นิวตัน” ท่ีมีคาสูงกวาเม่ือเทียบ
กบั “กรมั” ท่ี ASTM ใชน้าํหนกักดใบมีดทดสอบ
3,500 กรัม สาํหรับการทดสอบ Level 5 ขณะท่ี
ISO ใชน้าํหนกั 35 นวิตัน ซึง่เม่ือเทียบคาจริงกนั
แลว 35 นวิตัน จะเทากบั 3,569 กรัม (1 นวิตัน
เทากับ 102 กรัม)

อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากมาตรฐาน
รับรองแลว ยังตองนําปจจัยอ่ืนเขามาพิจารณา
ดวย ไมวาจะเปนความม่ันคงแข็งแรงของถุงมือ
ความกระชับและสวมสบาย ตลอดจนการให
การยึดจับวัตถุมีความล่ืนไดดี ฯลฯ ดวยเหตุผล
ถุงมือท่ีสามารถปองกันอันตรายท่ีมีอยูจริงใน
สถานท่ีทํางานตองมีอะไรท่ีมากกวาคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานกําหนด เพราะวิธีการทดสอบ
ของมาตรฐานใดๆ เปนเพยีงการเจาะจงใหถงุมือ
แสดงความสามารถในการตานทานอันตรายไมกี่
รูปแบบ ขณะท่ีอันตรายในโลกความเปนจริง
ของการทํางานมีมากกวานั้นหลายเทาตัว
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