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ถุ งมื อป องกั นการตั ดที่ ไม เท าเที ยม
Midas SafetyTM Gloves

มีขอ กังขาเกีย่ วกับการจัดระดับปองกันการ
ตัด (Cut Resistant) ของถุงมือนิรภัยประการ
หนึง่ คือ ผลิตภัณฑทงั้ หมดทีไ่ ดรบั การรับรองวามี
ประสิทธิภาพปองกันการตัดระดับ 5 (Level 5)
ซึ่งเปนระดับสูงสุด มีความเทาเทียมกันหรือไม
ถุงมือบางคูม คี ุณสมบัตไิ มถงึ ระดับ 5 เมือ่ เทียบ
กับอีกคูหนึ่ง พูดงายๆ ถุงมือที่ไดตราประทับมี
ความตานทานการตัดระดับ 5 หลายคูนาจะมี
ความคลาดเคลื่อน เพราะเมื่อทําการทดสอบ
เปรียบเทียบ ผลที่ไดจะแตกตางกันพอสมควร

หมายเหตุ “ถุงมือปองกันการตัด” หลาย
คนจะเรียก “ถุงมือปองกันการบาด” หรือเรียก
สัน้ ๆ “ถุงมือกันบาด” ทัง้ หมดเปนชนิดเดียวกัน
ซึ่งแปลมาจากคําวา “Cut Resistant Gloves”
ในตลาดประชาคมยุโรป ถุงมือปองกันการ
ตัดตองมีคณ
ุ สมบัตติ รงกับหรือสูงกวาขอกําหนด
ตามมาตรฐาน EN 388 ซึง่ การใหมาตรฐานและ
จัดระดับการปองกันการตัด ถุงมือตองผานการ
ทดสอบดวยวิธีที่เรียกวา “Coup Test” โดยเอา
ชิ้ นวั สดุ ใชทําถุ งมื อมาวางบนแผ นประกบชิ้ น
ทดสอบที่มลี ักษณะเปนแผนโลหะสีเ่ หลีย่ มซึง่ มี

รองตามยาว 5-6 รอง ในการประกบตองใหรอ ง
ตรงกันทั้งแผนลางและแผนบน จากนั้นนําไป
วางบนตําแหนงทดสอบ ขั้นตอไปกดปุมบังคับ
ใหใบมีดลักษณะเปนแผนกลมหมุนจากจุดศูนย
กลางเคลือ่ นลงมาทีช่ นิ้ วัสดุใชทาํ ถุงมือทีข่ ึงดวย
แผนประกบแลวทําการตัดดวยการหมุนใบมีด
เคลือ่ นทีบ่ นตัววัสดุทดสอบไปตามรองแตละรอง
โดยใชแรงกดหรือน้าํ หนักในการตัดแตกตางกัน
ไปในแตละระดับ ทั้งนี้ ใบมีดจะเคลื่อนที่ไปขาง
หนาจนสุดระยะแลวถอยหลังมายังจุดเดิม ถือวา
เปนการตัด 1 รอบ (1 Cycle) ใบมีดจะไมหยุด

เคลื่อนที่จนกวาวัสดุทดสอบจะขาด ผูควบคุม
ทดสอบจะวัดจํานวนรอบการตัดนับตัง้ แตเริม่ ตัด
จนกระทัง่ ขาดทะลุเปนแนวยาว (ทดสอบการตัด
ตามรองทัง้ หมดทีม่ ใี นเครือ่ งทดสอบ แลวนําผล
มาคํานวณหาคาเฉลีย่ สําหรับใชในการจัดระดับ
ความตานทานการตัด)
จํานวนรอบของการหมุนของของใบมีด
ทีต่ ัดชิน้ ทดสอบจนทะลุจะเปนตัวกําหนดระดับ
การตานทานการจัดของถุงมือ ไดแก
ระดับ 0 (Level 0) จํานวนรอบที่ใชตัด
นอยกวา 1.2 รอบ น้ําหนักใชในการตัด นอย
กวา 199 กรัม
ระดับ 1 (Level 1) จํานวนรอบที่ใชตัด
มากกวา 1.2 รอบ น้ําหนักใชในการตัด 120250 กรัม
ระดับ 2 (Level 2) จํานวนรอบที่ใชตัด
มากกวา 2.5 รอบ น้าํ หนักใชในการตัด 251499 กรัม
ระดับ 3 (Level 3) จํานวนรอบที่ใชตัด
มากกวา 5 รอบ น้ําหนักใชในการตัด 5011,000 กรัม
ระดับ 4 (Level 4) จํานวนรอบที่ใชตัด
มากกวา 10 รอบ น้าํ หนักใชในการตัด 1,0012,000กรัม
ระดับ 5 (Level 5) จํานวนรอบที่ใชตัด
มากกวา 20 รอบ น้าํ หนักใชในการตัด มากกวา
2,000 กรัม
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ปญหาทีเ่ กิดขึน้ มาตลอดกับการทดสอบ
ดวยวิธี “Coup Test” คือ หากวัสดุใชทําถุงมือ
ปองกันการตัดมีความเหนียวมากเปนพิเศษหรือ
เปนเสนใยสังเคราะหมีแนวโนมจะลบความคม
ของใบมีดทดสอบซึ่ งทําใหผลการทดสอบเกิด
ความคลาดเคลือ่ นและการจัดระดับการปองกัน
อาจไมตรงกับความเปนจริง เชน ผลการทดสอบ
ไดระดับ 5 แตนาํ ผลการทดสอบไปเปรียบเทียบ
กับอีกหลายมาตรฐานปรากฏไดแคระดับ 4 ซึง่
เจาของมาตรฐานก็ยอมรับความจริงในเรื่องนี้
เพราะจากการวิเคราะหขอผิดพลาดพบวา การ
ใช ใบมี ดวงกลมหมุ นไปมา หากวัสดุ ทดสอบ
เปนเสนใยสังเคราะหประเภทใยแกว (Glass
Fiber) หรือเสนใยสังเคราะหผสมใยเหล็กกลา
(Fiber mixed with steel) ความคมของใบมีดจะ
ลดลงเนื่องจากการสัมผัสกับวัสดุที่แข็งเกินไป
และการตั ดมี จํานวนรอบการหมุ นของใบมี ด
มากกวาปกติซึ่งจะสงผลตอเนื่องทําใหการจัด
ระดับความตานทานการตัดของถุงมือไมตรงกับ
สภาพการใชงานจริง โดยทางประชาคมยุโรป
(EU) เปดเผย ขณะนี้อยูในขั้นตอนดําเนินการ
ยกเลิกการทดสอบ “Coup Test” หมายความวา

เครือ่ งทดสอบและขัน้ ตอนการทดสอบความตานทานการตัด
ของวัสดุใชทําถุงมือตามมาตรฐาน EN 388 หรือ Coup Test

อีกไมกี่ปหลังจากนี้จะไมใชวิธีทดสอบดังกลาว
แตในสภาพการณจริง ตลาดทั่วโลกจะยังคงมี
ถุงมือตานทานการตัดหรือการบาดที่ไดรับการ
รับรองและจัดระดับคุณสมบัติตามมาตรฐาน
EN 388 ไปอีกอยางนอย 5 ป
สําหรับสหรัฐอเมริกา การทดสอบเพือ่ ให
มาตรฐานและระดับปองกันการตัด ใชวิธีการ

ใบมีดทดสอบมาตรฐาน ASTM F1790

ตามมาตรฐาน ASTM F1790 ซึ่งคลายคลึงกับ
การทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO 13997
นัน่ คือ ติดแผนวัสดุใชทาํ ถุงมือ (ตัวอยาง
ทดสอบ) ลงบนแปนรองทีม่ ลี กั ษณะโคง จากนัน้
นําไปติดตั้งที่ฐานรับใบมีดซึ่งมีลักษณะเหมือน
มีดโกนหรือใบคัตเตอรขนาดใหญยาว 4 นิว้ ขัน้
ตอไป หยิบตุม น้าํ หนักขนาดตางๆ วางบนไปบน
แปนถวงเพือ่ ใหใบมีกดลงบนผิวตัวอยางทดสอบ
โดยเครื่ องมือทดสอบมาตรฐานนี้ ใชหลักการ
ของเครื่องชั่งน้ําหนักมาประยุกตใช
ตุ มน้ําหนั กจะเป นตัวแทนของน้ําหนั ก
หรือกําลังทีใ่ ชในการตัด เมือ่ ใบมีดสัมผัสบนผิว
วัสดุตัวอยางแลว ผูควบคุมการทดสอบจะเปด

Fixed Load

ASTM F1790
American Standard

Linear Blade
Movement
Fabric Sample

Conductive Strip

มอเตอรบังคับใบมีดใหเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
คงทีเ่ พือ่ ทําการตัดตัวอยางทดสอบเพียงครัง้ เดียว
(ใบมีดจะไมเคลือ่ นทีก่ ลับไปกลับมาเหมือนการ
ทดสอบของ EN388) โดยตัวอยางทดสอบตอง
ขาดทะลุเปนแนวยาว 20 ม.ม. หรือ ¾ นิว้ และ
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ใบมีดทดสอบตัดตัวอยางทดสอบ

ใบมีดทดสอบเคลื่อนที่ทางเดียว
ASTM F1790
American Society for Testing and Materials

Variable Load (grams)

เครื่องทดสอบและขั้นตอนการทดสอบ
ความตานทานการตัดของวัสดุใชทํา
ถุงมือมาตรฐานอเมริกัน ASTM F1790

เปลี่ยนใบมีดทดสอบ
วางตุมน้ําหนักแทนแรงกดใบมีด

Linear Blade
Movement

Fabric
Sample

ระดับความตานทานการตัดจะวัดกันที่น้ําหนัก
ที่ใชในการกดใบมีดใหสัมผัสตัวอยางทดสอบ
อธิบายงายๆ การจัดระดับถุงมือจะตัดสิน
ที่น้ําหนัก (ตุมน้ําหนัก) ที่ใชกดใบมีดใหสัมผัส
กับผิววัสดุที่ใชทดสอบแลวตัดทะลุเปนแนวยาว
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 กรัมจนถึง 1,000 กรัม
ระดับ 3 (Level 3) น้ําหนักใชกดใบมีด
มากกวา1,000 กรัมจนถึง 1,500 กรัม
ระดับ 4 (Level 4) น้ําหนักใชกดใบมีด
มากกวา 1,500 กรัมจนถึง 3,500 กรัม
ระดับ 5 (Level 5) น้ําหนักใชกดใบมีด
มากกวา 3,500 กรัม
การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM F1790
เปนทีย่ อมรับในเรือ่ งความเทีย่ งตรง สามารถใช
ทดสอบวัสดุใชทาํ ถุงมือไดแทบทุกประเภทและ
ทุกความหนา ซึ่งระยะหลังนี้ใชเปน “ตัวเทียบ
มาตรฐานระดับ 5” ของ EN 388 สําหรับวัสดุ
ที่มีความหนาเกิน 7 ม.ม. หรือที่มีความแกรง
พิเศษ หมายถึง วัสดุใชทําถุงมือที่ไดระดับ 5

เครือ่ งทดสอบ
กดปุมบังคับใหใบมีดทํางาน

ตาม EN388 ในบางกรณีตองมาทดสอบซ้ํากับ
ASTM F1790 อีกรอบหนึง่ เพือ่ ความแนนอน แต
จุดออนอยูท ี่ความคมของใบมีดทดสอบที่มกั ไม
เทากันในแตละหองทดสอบ แมแตหองทดสอบ
เดียวกันก็อาจมีปญ
 หา เนือ่ งจากจะใชหนึง่ ใบมีด
สําหรับตัดหนึง่ ตัวอยางผลิตภัณฑเทานัน้ จะไมมี
การใชซ้ําในการทดสอบคราวเดียวกัน เมื่อจะ
ทดสอบตัดตัวอยางทีส่ องก็จะเปลีย่ นใบมีดใหม
ซึ่งอาจมีความคมแตกตางกันแมแคเล็กนอยก็
อาจมีผลตอการทดสอบได
กรณีเปนหองทดสอบคนละแหง มีงาน
วิจัยชิ้นหนึ่งระบุ อัตราความแตกตางของความ
คมใบมีดในหองทดสอบตางๆ ของสหรัฐอเมริกา
สูงถึง 27% หองทดสอบจึงจําเปนตองบํารุง

รักษาและเทียบคาความคมคอนขางถี่ซึ่งสงผล
กระทบทําใหคาบริการทดสอบเพิ่มขึ้น
ความคลาดเคลือ่ นของหนวยวัด (น้าํ หนัก)
การทดสอบของ EN388 เรื่องความคม
ของใบมีดวงกลมตัดโดยการหมุน หากใชในการ
ทดสอบวัสดุใยสังเคราะหที่ มีความแกรงหรือ
ความเหนียวเปนพิเศษตั้งแต Level 3 ขึ้นไป ซึ่ง
ตองตัดกันหลายรอบ (Cycle) อาจทําใหใบมีด
ทดสอบลดความคมลงได แตสาํ หรับการทดสอบ
ของ ASTM F1790 กับ ISO 13997 ขัน้ ตอนและ
วิธีการแทบไมมีอะไรแตกตาง ที่ไมเหมือนกัน
คือหนวยวัด ASTM F1790 ใชหนวยวัดนําหนัก
เปน “กรัม” ขณะที่ ISO 13997 ใชหนวยวัดแรง
เปน “นิวตัน” อัตราเทียบในเกณฑจัดระดับคือ
100 กรัมตอ 1 นิวตัน แตตวั เลขในการเทียบกัน
จริงๆ จะเปน 100 กรัมตอ 0.98 นิวตัน ซึง่ อาจ
มีปญ
 หาเมือ่ ตัวเลขน้าํ หนักสูงขึน้ ในการทดสอบ
เพื่อจัดระดับความตานทานการตัดตั้งแตระดับ
3 (Level 3) ขึ้นไป
ตัวอยาง ระดับ 3 (Level 3) ของมาตรฐาน
ASTM F1790 น้าํ หนักใชกดใบมีดคือ มากกวา
1,000 กรัมจนถึง 1,500 กรัม เปรียบเทียบกับ
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มาตรฐาน ISO 13997 น้าํ หนักใชกดใบมีดคือ
มากกวา 10 นิวตันจนถึง 15 นิวตัน ถาเทียบกัน
ตามตัวเลขจริงของมาตรวัดน้ําหนักจะได 9.8
นิวตันขึ้นไปจนถึง 14.7 นิวตัน พอมาถึงระดับ
4 ASTM F1790 ระบุวา น้าํ หนักทีใ่ ชกดใบมีดคือ
มากกวา 1,500 กรัม จนถึง 3,500 กรัม เทียบ
กับ ISO 13997 คือ มากกวา 15 นิวตัน จนถึง
35 นิวตัน แตตัวเลขจากการแปลงหนวยจะได
มากกวา 14.7 นิวตัวจนถึง 34.3 นิวตัน คําถาม
คือ เราจะใชตัวเลขใดระหวางตัวเลขจากแตละ
มาตรฐานทีร่ ะบุไวหรือตัวเลขจริงจากการแปลง
หนวย เนือ่ งจากมีความแตกตางกันคนละตัวเลข
ระดับ 3 ของมาตรฐาน ASTM F1790
น้าํ หนักถวงสูงสุดขัน้ ต่าํ ตองมากกวา 1,000 กรัม
สูงสุด 1,500 กรัม ถาแปลงหนวยเปนนิวตัน
ตามน้าํ หนักจริง น้าํ หนักทีใ่ ชกดใบมีดขัน้ ต่าํ ตอง
มากกวา 9.8 นิวตัน สูงสุดอยูท ี่ 14.7 นิวตัน พอ
ไปเทียบกับ ISO 13997 ที่กําหนดตัวเลขตาม
มาตรฐานตองมากกวา 10 นิวตันจนถึง 15 นิวตัน
ปญหาจะอยูต วั เลขน้าํ หนัก 9.9 และ 10 นิวตัน
ซึง่ มากกวา 9.8 นิวตันแตนอ ยกวา 10.1 นิวตัน
(มากกวา 10 นิวตัน) ซึง่ แนนอนวาเปนระดับ 3
ตาม ASTMF1790 แตไมถงึ เกณฑระดับ 3 หาก
ไปทดสอบตามเกณฑของ ISO 13977 เพราะ
ตองใชน้ําหนักกดมากกวา 10 นิวตัน
เชนเดียวกับระดับ 4 มาตรฐาน ASTM
F1790 ระบุใหผา นทีน่ า้ํ หนัก “มากกวา 1,500

กรัม จนถึง 3,500 กรัม” ซึง่ เมือ่ แปลงหนวยตาม
คาทีแ่ ทจริงจะได “มากกวา 14.7 นิวตัน จนถึง
34.3 นิวตัน” ขณะที่ตามเกณฑของมาตรฐาน
ISO 13977 กําหนดไว “มากกวา 15 นิวตัน จนถึง
35 นิวตัน” ปญหาทีเ่ กิดขึน้ คือ หากวัสดุใดผาน
การทดสอบกดใบมีดที่เทียบเปนนิวตันแลวได
ตัวเลขในชวง 14.8-15.0 นิวตัน วัสดุนนั้ จะได
ระดับ 4 ตาม ASTM F1790 เพราะตัวเลขมาก
กวา 14.7 นิวตัน แตจะไมผา นระดับ 4 ตาม ISO
13997 ทีก่ ําหนดไวชัดเจน ตอง “มากกวา 15
นิวตันจนถึง 35 นิวตัน”
ยิ่งเปน ระดับ 5 (Level 5) ตัวเลขจะ
เหลือ่ มกันพอสมควร ASTM F1790 กําหนดให

น้าํ หนักกดใบมีดตองมากกวา 3,500 กรัม เมือ่
แปลงคาเปนนิวตันตามคาจริงแลวจะได 34.3
นิวตัน หากวัสดุทดสอบผานทีน่ า้ํ หนักกดใบมีด
34.3, 34.4 และ 35.0 จะไดระดับ 5 ตาม ASTM
F1790 แตไมไดระดับ 5 ตาม ISO 13997 ที่
กําหนดใหผา นทีน่ า้ํ หนัก “มากกวา 35 นิวตัน”
อยางไรก็ตาม ตัวเลขน้ําหนักกดใบมีดที่
เหลือ่ มกันระหวางมาตรฐาน ASTM F1790 กับ
ISO 13997 ไมคอ ยมีผลกระทบตอตลาดถุงมือ
ปองกันการตัดในสหรัฐอเมริการวมถึงแคนาดา
เทาใดนัก เนือ่ งจากลูกคาสวนใหญเลือกใชถงุ มือ
ปองกันการตัดตามมาตรฐาน ANSI/ISEA 105
American National Standard for Hand Protection
Selection Criteria ซึง่ กําหนดใหใชถงุ มือผานการ
ทดสอบและจัดระดับความตานทานการตัดดวย
วิธีของ ASTM F1790 เปนหลัก และหนวยวัด
น้ําหนักใหใช “กรัม” เทานั้น สวนการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO 13997 มักนิยมใชกนั นอก
ทวีปอเมริกา เชน เอเชีย ตะวันออกกลาง และ
ยุโรป และถึงแมตัวเลขน้ําหนักกดใบมีดเพื่อใช
จัดระดับถุงมือ ISO 13997 ไดเปรียบเล็กนอย
(อาจถือวามีมาตรฐานสูงกวา) แตในทางปฏิบตั ิ
ไมมีปญหาดานการตลาดเทาใดนัก เนื่องจาก
เจาะเปาหมายลูกคาคนละกลุ ม อีกทั้งตัวเลข
ความแตกตางอยูใ นระดับจุดทศนิยมจึงไมสง ผล
กระทบทีเ่ ปนนัยยะสําคัญ ยกเวนกลุม ทีพ่ ถิ พี ถิ นั
เปนพิเศษซึ่งมีไมมากนัก
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ความแตกตางระหวางการทดสอบกับ
การใชงานจริง
จากรายงานการวิจยั ของนักวิชาการดาน
ความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา มีขอสังเกตที่
นาใจประการหนึ่ง นั่นคือ ผูสวมถุงมือปองกัน
การตัดหลายรายไดรับบาดเจ็บที่มือเนื่องจาก
ถุงมือเกิดความเสียหายในลักษณะแตกตางไป
จากการตัด การบาด หรือการเฉือนที่ทํากันใน
หองทดสอบเพือ่ ใหการรับรองและจัดระดับการ
ปองกันของถุงมือแตละคู ตัวอยางเชน ถูกเจาะ
เปนรู เกี่ยวขอบแหลมคมเปนรอยเปด ตะเข็บ
หลุดลุย จนเสียรูป เสนใยชํารุดหรือมีตาํ หนิ ฯลฯ
เมื่อถุงมือมีรองรอยความเสียหายทําใหคอยๆ
เสือ่ มสภาพลงจนไมสามารถใชปอ งกันการตัดได
อีกตอไป โดยเฉพาะแผลเปดของถุงมือที่กวาง
ขึ้นเรื่อยๆ สิ่งแหลมคมสามารถลอดเขามาแทง
หรือบาดมือของผูสวมใสได
จากเหตุผลดังกลาว ในการเลือกถุงมือ
ปองกันการตัดหรือการบาด จะตองพิจารณา
คุณสมบัตดิ า นอืน่ นอกเหนือจากความตานทาน
การตัดดวย โดยเฉพาะความตานทานการขัดสี
(Abrasive Resistance) ความตานทานการเจาะ
ทะลุ (Puncture Resistance) รวมถึง
ความมัน่ คงของโครงสราง (Stability)
อาจไมมีมาตรฐานบังคับในเรื่องนี้ แตผูซื้อตอง
พิจารณาเองวา ถุงมือคูท เี่ ลือกนัน้ มีการผลิตหรือ
ตัดเย็บมั่ นคง แข็งแรง และประณีตมากนอย
แค ไหน เนื้ อวั สดุ และรอยตะเข็ บเหนี ยวแน น
หรือไม ผูเชี่ยวชาญ PPE ชาวอเมริกันรายหนึ่ง

แนะนํา ลองเปรียบเทียบถุงมือใหมยังไมไดใช
กับถุงมือที่ สวมทํางานมาหนึ่งวัน ถาถุงมือใช
งานมาหนึง่ วันมีสภาพเหมือนของใหม แสดงวา
ถุงมือมีคุณภาพดี แตหากมีความแตกตางเห็น
ไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะสภาพภายนอกและสี

ของถุงมือทีไ่ มเกีย่ วกับความเสียหายจากอุบตั เิ หตุ
อาจจะทําใหเรารับรู ไดวามีความผิดปกติจาก
กระบวนการผลิตหรือตัดเย็บซึง่ ไมควรจะนํามา
ใชงานจริงในระยะเวลาติดตอกันยาวนาน
สําหรับถุงมือที่เราตัดสินใจเลือก แมจะ
ไดรบั มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพสูงมากในวันแรก
ที่สวมใส แตวันเวลาและสภาพแวดลอมก็ทําให
เกิดการเสื่ อมสภาพไดในชวงเวลาไมนานนัก
การเสียดสี การซักลาง และการสัมผัสแสงยูวี
เปนสาเหตุสาํ คัญทําใหถงุ มือมีประสิทธิภาพการ
ปองกันลดลง ดังนัน้ จึงตองดูแลรักษาอยางถูกวิธี
เพื่อไมใหถุงมือดอยคุณภาพกอนเวลาอันควร
ความเสี่ยงตอการมวนหรือพับ (Wind-up
Risk) ถุงมือบางคูเมื่อใชสวมใสไปสักระยะหนึ่ง
อาจเกิดการหยอนหรือหลวมผิดรูป สิง่ ทีต่ ามมา
ไดแก สวนปลายนิว้ หรือขอบดานขางฝามือจะมี
สวนที่ยวยออกไปแลวเกิดการมวนหรือพับเปน
รอย แมเราพยายามดึงถุงมือใหเขาที่ แตสักพัก
จะเกิดขึ้นอีก หากพลั้งเผลอหรือไมระมัดระวัง
ขณะทํางานกับเครือ่ งจักรทีท่ าํ งานดวยการหมุน
ถุงมือบริเวณปลายนิ้วที่ยวยออกมาอาจเขาไป
ติดในสวนของเครือ่ งจักรทีม่ กี ารหมุนแลวดึงมือ
ของคนงานตามไปดวย ทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ที่นิ้ว มือ และแขนถึงขั้นพิการ
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ดังนัน้ ในการเลือกถุงมือตองแนใจวาเปน
ผลิตภัณฑทสี่ ามารถคงรูปรางและความแข็งแรง
ของโครงสรางไวหลังจากใชงานไปไดระยะหนึง่
แลว (หรือตามชวงเวลาที่ผูผลิตใหคําแนะนํา)
หากมีรอยมวน รอยพับ บริเวณปลายนิ้วหรือ
ขอบดานขาง แมสว นอืน่ ๆ จะไมมรี อ งรอยชํารุด
เสียหายเลยก็ตาม จะตองพิจารณายกเลิกการ
ใชงานและนําคูใหมเขามาแทนที่
ความกระชับ (Fit) ถุงมือที่สวมแลวให
ความกระขับพอดี ไมหลวมหรือคับเกินไป จะให
การปองกันการตัดเต็มประสิทธิภาพตามระดับ
(Level) ของตัวเอง การสวมถุงมือหลวมทําให
จับสิ่งของไมถนัดและรุมราม บางกรณีอาจเกิด
Wind-up Risk ที่ไมเกี่ยวของกับความบกพรอง
ทางโครงสรางซึ่งจะสงผลเสียตามที่บรรยายใน
หัวขอกอนหนา ขณะที่การสวมถุงมือคับมากๆ
จนผิวหนาถุงมือตึงจะสงผลใหคุณสมบัติความ

ตานทานการตัดของถุงมือคูน นั้ ลดลงจากอัตรา
เดิมทีม่ อี ยู ดวยเหตุทผี่ วิ หนาวัสดุมคี วามตึงจะถูก
ของมีคมตัดขาดไดงายขึ้นจากลักษณะเหมือน
ถูกตรึงอยูก บั ที่ อะไรก็ตามทีต่ รึงนิง่ อยูตาํ แหนง
เดิมจะตัดไดสะดวกกวาสิ่งที่กลิ้งไปตามใบมีด
ตัวอยางเชน การหั่นแตงกวา หากไมจับแนนๆ
เพือ่ ใหนงิ่ จะหัน่ ไมไดเลย เพราะใบมีดแฉลบไป
แฉลบมาตลอดเวลา ถุงมือปองกันการตัดหรือ
การบาดก็เชนกัน ความสามารถในการปองกัน
การตัดหรือการบาด นอกจากจะไดจากตัววัสดุ
แลวยังเปนผลมาจากรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ
และลักษณะสวมใสอีกดวย การสวมใสถุงมือที่
กระชับพอเหมาะ บริเวณผิวหนาจะมีพนื้ ทีเ่ หลือ
ไวรองรับน้ําหนักหรือแรงกดของใบมีด รวมทั้ง
ปองกันไมใหถุงมืออยูในสภาพตรึงอยูก ับที่เมื่อ
เกิดการบาด โดยในขณะทีถ่ กู ของมีคมบาดหรือ
เฉือน ผิวนอกวัสดุจะมวนตัวไปมาคลายๆ กับลูก
แตงกวาทีไ่ มไดจบั ใหแนนแลวกลิง้ หนีคมมีด สง
ผลใหการบาดเกิดยากขึ้น หรือแมจะเกิดก็ลด
ระดับความรุนแรงของการบาดลงได

อนึ่ง คําวา “Fit” ถาเปนคําที่นํามาใชใน
ภาษาไทย คนฟงมักเขาใจวาหมายถึง “คับ” หรือ
“แนน” แตความหมายจริงๆ ของภาษาอังกฤษ
คือ “กระชับ” ไมคับหรือหลวม ในการสวมใส
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล (PPE) ทุกชนิดมักจะ
เนนใหเลือกอุปกรณหรือเครื่องแตงกายที่กระชับ
ทําใหเคลือ่ นไหวสะดวก รูส กึ สบายและไมอดึ อัด
และที่ไมคอยมีใครพูดกันก็คือ “ความกระชับ”
เปนสถานภาพการสวมใสที่อุปกรณและเครื่อง
แตงกายใหประสิทธิภาพการปองกันเต็มอัตรา
ที่ไดการรับรองจากมาตรฐานชั้นนํา
วัสดุเคลือบผิวชัน้ นอกถุงมือ (Coating)
สําหรับถุงมือปองกันการตัดทําดวยวัสดุเสนใย
สังเคราะห หากเคลือบผิวนอกถุงมือจะมีแนวโนม
สงกระทบตอคุณสมบัติดานการดูดซับแรงและ
การบิดตัวของโครงสรางเสนใย ผลตามมาก็คือ
ความตานทานการตัดจะลดลง ปจจุบันถุงมือ
ปองกันการตัดนิยมเคลือบผิวเฉพาะบริเวณฝามือ
ซึ่งทําใหสวนนี้มีความสามารถในการตานทาน
การตั ดหรื อการบาดต่ํากว าบริ เวณหลั งมื อที่

ไมมีการเคลือบ ในขณะที่ขอมูลจากศึกษาวิจัย
ของนักวิชาการดานความปลอดภัยในการทํางาน
จากหลายสํานักระบุตรงกันวา การตัด การบาด
หรือการเฉือน มักจะเกิดขึ้นที่บริเวณฝามือเปน
สวนใหญ ดังนัน้ ควรพิจารณาใหรอบคอบกอนจะ
ตัดสินใจซื้อถุงมือที่มีการเคลือบผิว เนื่องจาก
การเคลือบผิววัสดุใชทาํ ถุงมือบางชนิดไมไดชว ย
เสริมใหมปี ระสิทธิภาพปองกันการตัดเพิม่ ขึน้ แต
ประการใด ตรงกันขาม ในบางกรณีกลับลดทอน
ใหนอยลงจากอัตราที่มีอยูหรือควรจะเปน
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การยึดจับ (Grip) ในการปฏิบตั ิงานที่มี
ความเสี่ยงสูงจะไดรับบาดเจ็บ เชน จับหรือยก
วัตถุที่มีขอบคมและลื่น หากสวมถุงมือปองกัน
การตัดไมมีคุณสมบัตกิ ารยึดจับที่ดีอาจมีความ
เสีย่ งจะไดรบั อันตรายจากการถูกของมีคมบาด
อันมีสาเหตุมาจากการลืน่ ของทัง้ ผิววัตถุและตัว
ถุงมือเอง เพื่อใหถุงมือสามารถปองกันการตัด
การบาดหรือการเฉือนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ควรพิจารณาเลือกถุงมือชนิดผิวภายนอกมีลาย
สําหรับการยึดจับเหมาะสมกับสภาพและปจจัย
การทํางาน ทั้งนี้ ผูผลิตหรือผูจําหนายสามารถ
ใหคําปรึกษาและแนะนําสินคาที่เหมาะสมได
การประเมินถุงมือปองกันการตัด
การจะตัดสินวาถุงมือคูใดเหมาะสําหรับ
ใชสวมใสเพื่อปองกันนิ้วมือ มือ ขอมือ รวมถึง
แขนสวนลางใหรอดพนจากการถูกของมีคมบาด
ตัด หรือเฉือน งายที่สุดก็คือ พิจารณาเรื่องการ
ไดรบั มาตรฐานรับรองคุณสมบัตติ ามระดับการ
ปองกัน (ระดับ 1-5) แตประเด็นที่ตองเอาไป
คิดตอ ไดแก มาตรฐานแตละสถาบันนัน้ มีความ
แตกตางหรือไมเทาเทียมกัน เนือ่ งจากใชวธิ กี าร
ทดสอบเพื่อใหการรับรองพรอมจัดระดับความ
ตานทานการตัดที่ไมเหมือนกัน
มาตรฐาน ISO และ ASTM ใชวธิ ีทดสอบ
คลายคลึงกันมากซึง่ ไดเปรียบมาตรฐานอืน่ ตรงที่
มีความใกลเคียงกับลักษณะการเกิดอันตรายใน
การทํางานจริง โดยมาตรฐาน ISO จะมีเกณฑ
การผานทดสอบสูงกวา ASTM เล็กนอย เพราะใช

หนวยวัดเปน “นิวตัน” ที่มีคาสูงกวาเมื่อเทียบ
กับ “กรัม” ที่ ASTM ใชนา้ํ หนักกดใบมีดทดสอบ
3,500 กรัม สําหรับการทดสอบ Level 5 ขณะที่
ISO ใชนา้ํ หนัก 35 นิวตัน ซึง่ เมือ่ เทียบคาจริงกัน
แลว 35 นิวตัน จะเทากับ 3,569 กรัม (1 นิวตัน
เทากับ 102 กรัม)

อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากมาตรฐาน
รับรองแลว ยังตองนําปจจัยอื่นเขามาพิจารณา
ดวย ไมวาจะเปนความมั่นคงแข็งแรงของถุงมือ
ความกระชับและสวมสบาย ตลอดจนการให
การยึดจับวัตถุมีความลื่นไดดี ฯลฯ ดวยเหตุผล
ถุงมือที่สามารถปองกันอันตรายที่มีอยูจริงใน
สถานที่ทํางานตองมีอะไรที่มากกวาคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานกําหนด เพราะวิธีการทดสอบ
ของมาตรฐานใดๆ เปนเพียงการเจาะจงใหถงุ มือ
แสดงความสามารถในการตานทานอันตรายไมกี่
รูปแบบ ขณะที่ อันตรายในโลกความเปนจริง
ของการทํางานมีมากกวานั้นหลายเทาตัว
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