
ปัจจุบันแทบไม่ต้องอธิบายความจำเป็น
ในการสวมรองเท้านิรภัย (Safety Shoes, Safety
Footwear) ปัญหาใหญ่กลับเป็นข้ันตอนการเลือก
ชนิดและแบบตรงกับอันตรายที่ผู้สวมใส่เผชิญ
หน้าระหว่างการปฏิบัติงาน พูดง่ายๆ ต้องเลือก
รองเท้านิรภัยให้สามารถป้องกันอันตรายตรงจุด
กรณีมีอันตรายหลายชนิด ต้องคัดเลือกรองเท้า
ท่ีมีคุณสมบัติการป้องกันครอบคลุมถึงความเส่ียง
เหล่าน้ันให้ครบถ้วนหรือมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้

เน่ืองจากมีรองเท้านิรภัยให้เลือกใช้มาก
มายหลายชนิด อีกท้ัง “อันตราย” ในสถานท่ี
ทำงานซ่ึงผู้บริหารต้องการจะป้องกันไม่ให้มีผล
กระทบต่อคนงานก็มีหลากหลายรูปแบบ ดังน้ัน
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงานท่ียังไม่มี
ประสบการณ์มากนักจะรู้สึกสับสน หลายคน
ยอมรับ “ไม่รู้จะเร่ิมต้นตรงไหนดี” หรือ “จะ
พิจารณาใดก่อนหลังตามลำดับความสำคัญ”

มีแนวทางการวางแผนเลือกใช้รองเท้า
นิรภัยในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
ท่ีเรียกได้ว่าเป็น “กฎเหล็ก” ซ่ึงนักวิชาการด้าน
ความปลอดภัยในการทำงานช้ันนำระดับสากล
แนะนำไว้ ประกอบด้วย

 ศึกษากฎหมายบังคับใช้รองเท้านิรภัย
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

 กำหนดลักษณะอันตรายที่มีอยู่หรือ
เกิดข้ึนในสถานประกอบการ

 เลือกท่ีปรึกษา (โดยท่ัวไปจะหมายถึง
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรองเท้านิรภัย)

 แก้ปัญหาด้วยมาตรการทางวิศวกรรม
 สอบถามผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

(คนงานผู้ต้องสวมใส่รองเท้านิรภัย)
 เลือกชนิดรองเท้านิรภัยซึ่งสามารถ

ป้องกันอันตรายท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยู่จริงในสถาน
ประกอบกิจการได้

 เลือกรองเท้านิรภัยจากของจริง (ไม่ใช่
โบรชัวร์หรือข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต) และต้อง
ลองสวมใส่ดูก่อน

 เลือกจากความสบายเมื่อสวมใส่โดย
ให้มีความสมดุลกับคุณสมบัติด้านการป้องกัน
(รองเท้าต้องมีคุณภาพสูง ขณะเดียวกันจะต้อง
สวมสบายในอัตราส่วนเท่ากัน)

 ฝึกอบรมในทุกๆ ด้านเก่ียวกับรองเท้า
นิรภัยแก่คนงาน

 ก้าวตามให้ทันแนวนิยม (Trend) ของ
รองเท้านิรภัย

ศึกษากฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมาย ข้อบังคับ รวมไปถึงมาตรฐาน

ความปลอดภัยในการทำงานของทุกประเทศ
ท่ัวโลกจะกำหนดให้มีการสวมใส่รองเท้านิรภัย
ขณะปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมีแนวโน้ม
คนงานจะได้รับบาดเจ็บที่เท้าทั้งวัสดุกลิ้งหรือ
หล่นทับ สะดุดหรือเตะวัตถุต่างๆ เหยียบโลหะ
แหลมคม ถูกไฟฟ้าดูดหรือช็อต ฯลฯ ขออนุญาต
ยกตัวอย่างกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
ของสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่

1. OSHA 1910.132 (d): Hazard
assessment within your plant environment:
ข้อบังคับในการประเมินอันตรายภายในโรงงาน

2. OSHA 1910.136: Occupational foot
protection, general requirements: ข้อบังคับ
ทั่วไปในการป้องกันเท้าขณะปฏิบัติงาน

3. OSHA 1910.132 (f) a, iv, v:
Employee training and fitting for protective
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footwear compliance: ข้อบังคับในการฝึกอบรม
และความกระชับในการสวมใส่รองเท้านิรภัย

หมายเหตุ ข้อบังคับ OSHA มีสถานะเป็น
กฎหมายหลักของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ หรือ CFR
(Code of Federal Regulations) ตราข้ึนโดย
กระทรวงหรือหน่วยงานด้านกฎหมาย รัฐต่างๆ
จะนำไปใช้ทันทีหรือนำไปต้นแบบร่างกฎหมาย
ประจำรัฐของตัวเองก็ได้ ท้ังน้ี CFR ด้านความ
ปลอดภัยในการทำงานเป็น CFR Title 29 หรือ
29 CFR ของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ

สาระสำคัญของข้อบังคับ OSHA ดังกล่าว
ข้างต้น นายจ้างต้องจัดให้มีการประเมินอันตราย
จะเกิดกับเท้าของลูกจ้างขณะปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เช่น ถูกวัตถุหล่นหรือกล้ิงทับ ถูก
ของแหลมแทงทะลุพ้ืนรองเท้า ถูกไฟช็อต ฯลฯ
จากน้ันดำเนินการป้องกันด้วยมาตรการต่างๆ
รวมถึงจัดหารองเท้านิรภัยท่ีมีคุณสมบัติป้องกัน
อันตรายแต่ละชนิดหรือหลายชนิดที่ได้รับการ

รับรองจากมาตรฐาน (ASTM F2413-11 หรือ
เทียบเท่า) เพ่ือให้ลูกจ้างสวมใส่ โดยต้องมีการ
ทดสอบความกระชับ/ความสบายในการสวมใส่
ระบุข้อจำกัดการใช้งาน ดูแลรักษา ตรวจสภาพ
ภายนอก และอ่ืนๆ ซ่ึงการสวมใส่รองเท้านิรภัย
ต้องทำควบคู่ไปกับมาตรการด้านวิศวกรรมใน
การลดอันตรายเพ่ือให้ความปลอดภัยมากข้ึน

กำหนดลักษณะอันตราย
จากรายงานการศึกษาวิจัยของสถาบัน

ความปลอดภัยหลักของสหรัฐอเมริกา พบว่า
ส่วนใหญ่แล้ว อันตรายเกิดข้ึนกับเท้าคนงานมี
อยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่

1. อันตรายจากการกระแทก กดทับ บีบ
บาดและแทงทะลุ

2. อันตรายจากการล่ืน ไถล และการตก

โดยรวมทั้งสองลักษณะดังกล่าวคิดเป็น
25% ของสาเหตุท่ีทำให้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงถึง
ข้ันพิการของคนงานภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐ
อเมริกา อันตรายลักษณะแรกจะทำให้เกิดการ
บาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรงหรือถึง
ข้ันสูญเสียอวัยวะ (น้ิวเท้าหรือเท้าท้ังหมด) ส่วน
อันตรายลักษณะท่ี 2 ไม่เพียงแต่เท้าเทา่น้ันจะ
ได้รับบาดเจ็บแต่อาจส่งผลต่ออวัยวะสำคัญอ่ืนๆ
อาทิ สะโพก ไหล่ หลัง แขน ศีรษะ ฯลฯ ด้วยซ่ึง
ก่อนหน้าน้ีไม่ได้รวมไว้ในชนิดอันตรายเกิดกับเท้า
เพ่ิงจะนำมารวมเมือ่ไม่ก่ีปีมาน้ีเอง โดยเฉพาะ
ในยุโรปจะเน้นคุณสมบัติกันลื่นของรองนิรภัย
เป็นพิเศษเพราะเห็นว่าอันตรายเกิดต่อเน่ืองจาก
การล่ืนล้มหรือการตกอาจจะมีความรุนแรงเท่า
กับหรือมากกว่าการได้รับบาดเจ็บท่ีเท้าโดยตรง
ตัวอย่างเช่น ล่ืนล้มหัวกระแทกจนส่งผลกระทบ
ต่อระบบสมอง ตกจากข้ันบันไดลงมากระแทก
พ้ืนหรือวัตถุหนักแขนหรือขาหัก เป็นต้น

สำหรับสาเหตุท่ีทำให้เกิดอันตรายท้ังสอง
ลักษณะเก่ียวข้องต้ังแต่สภาพสถานท่ีทำงานไป
จนถึงโรคผิวหนังท่ีเกิดกับเท้าและความเม่ือยล้า
จากการยืนเป็นเวลานาน ท้ังน้ี ในบางกรณีแม้
ไม่เกิดอุบัติเหตุทำให้เท้าบาดเจ็บ แต่ความไม่
สะดวกสบาย ความเม่ือยล้าหรือปวดเม่ือยเกิด
กับเท้าของคนงานอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต
อีกท้ังอาจเป็นสาเหตุการบาดเจ็บลักษณะอ่ืนได้

การกำหนดลักษณะอันตรายต่อเท้าที่มี
แนวโน้มเกิดข้ึนทำให้สามารถเลือกรองเท้านิรภัย
ถูกต้องเหมาะสมกับท้ังสภาพพ้ืนท่ีและตัวคนงาน

เลือกท่ีปรึกษา (ผู้ผลิต/จำหน่าย)
การจัดทำโครงการรองเท้านิรภัยในสถาน

ประกอบการ นอกจากบุคคลสองฝ่ายคือ รัฐบาล
ผู้ออกกฎและสถานประกอบการในฐานะผู้ปฏิบัติ

ตามกฎแล้ว ยังต้องมีบุคคลท่ีสาม (Third Party)
มาเป็นท่ีปรึกษา แนะนำ รวมท้ังกำกับโครงการ
โดยต้องเป็นมืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรม และมี
ประสบการณ์ ส่วนใหญ่ใช้บริการจากผู้ผลิต/ผู้
จำหน่ายส่งผู้เช่ียวชาญลงมาเดินสำรวจโรงงาน
เพ่ือตรวจสอบและค้นหาจุดยังไมมี่การป้องกัน
เท้าเพียงพอหรือทุกจุดเพ่ือจัดทำโครงการอย่าง
ท่ัวถึง (สถานประกอบการบางแห่งจะจ้างบริษัท



ท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ แต่ก็มี
จุดอ่อน (บริษัทท่ีปรึกษามักไม่มีผลิตภัณฑ์เป็น
ของตัวเองจึงอาจทำหน้าท่ีได้ไม่ค่อยสมบูรณ์นัก)

ในการเลือกผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายรองเท้านิรภัย
หรือตัวแทนเข้ามาเป็นท่ีปรึกษา ต้องพิจารณา
ประเด็นท่ีมีความสำคัญ รวมถึงความมีช่ือเสียง
เป็นท่ียอมรับ ความมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังสามารถทำงานร่วมกับฝ่าย
ความปลอดภัยของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี

ต้องยอมรับว่าแม้ว่าจะมีการลดอันตราย
ด้วยมาตรการทางวิศวกรรม อาทิ ปรับปรุงพ้ืน
ผิวทางเดิน จัดระเบียบการวางวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
แต่คนงานยังจำเป็นต้องสวมใส่รองเท้านิรภัย
ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงจะได้รับอันตรายที่เท้า
หรือในทุกพ้ืนท่ีของสถานประกอบการโดยไม่มี
ทางเล่ียง ประเด็นสำคัญจะอยู่ท่ีการเลือกชนิด

ซ่ึงสามารถป้องกันอันตรายท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยู่จริง
ในท่ีทำงานได้ โดยต้องเร่ิมต้นท่ีการสำรวจและ
ประเมินอันตรายเพ่ือนำข้อมูลมาพิจารณาเพ่ือ
เลือกผลิตภัณฑ์ เม่ือผลประเมินออกมาว่าให้ใช้
รองเท้าชนิดใดป้องกันอันตรายต้องหารองเท้า
ชนิดน้ันซ่ึงมีคุณภาพและได้มาตรฐานรับรองมา
ใช้งาน ผู้ผลิต/จำหน่ายต้องสามารถตอบสนอง
ได้เป็นอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน

ส่ิงสำคัญท่ีสุดได้แก่ ต้องเลือกท่ีปรึกษา
(ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย) โดยพิจารณาจาก “คุณภาพ”
ท่ีสูงกว่า มิใช่ "ราคา" ท่ีถูกลง

ลดปัญหาด้วยมาตรการทางวิศวกรรม
การสวมรองเท้านิรภัยแล้วเดินเข้าไปใน

สถานท่ีทำงานซ่ึงเต็มไปด้วยอันตรายโดยคิดว่า

“รองเท้านิรภัย” เป็นยาวิเศษสามารถแก้ปัญหา
ได้ทุกอย่าง ป้องกันได้ทุกความเส่ียง แต่ในความ
จริง ไม่มีรองเท้านิรภัยคู่ไหนท่ีมีคุณภาพไร้ขีด
จำกัด เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยถึงตระหนักไว้ว่า
ต้นเหตุของปัญหาจริงๆ คือ สภาพพ้ืนซ่ึงคนงาน
ยืนหรือเคล่ือนไหวระหว่างช่ัวโมงทำงาน หากมี
สภาพรกรุงรัง ยานพาหนะพลุกพล่าน วัตถุหนัก
และส่ิงของต่างๆ วางระเกะระกะ มีน้ำ น้ำมัน
จาระบี หรือส่ิงหล่อล่ืนอ่ืนหกร่ัวไหลหรือเป้ือน
เลอะเทอะ ซ่ึงตามหลักการต้องเร่ิมท่ีจุดกำเนิด
อันตรายเหล่านี้ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมหรือ
การจัดระเบียบข้ันพ้ืนฐาน อาทิ

 จัดระเบียบการสัญจรภายในสถาน
ประกอบการในบริเวณท่ีมีการสัญจรของท้ังคน

เดินเท้าและยานพาหนะขนถ่ายสินค้า/วัตถุดิบ
ต้องใช้มาตรการทางวิศวกรรมเพ่ือลดอันตรายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับคนเดินเท้าเน่ืองจากถูกรถทับ
เท้าหรือวัตถุบนพาหนะตกหล่นใส่หรือกล้ิงทับ
เช่น ติดกระจกตามทางแยก มุมเล้ียวและมุมอับ
ติดตั้งสัญญาณเตือนตรงจุดมีความเสี่ยงสูงจะ
เกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนจัดให้มีเส้นทางเฉพาะคน
เดินเท้าเท่าน้ัน

 ตรวจสอบจุดล่อแหลมจะเกิดอันตราย
ต่อเท้าของเคร่ืองจักร มอเตอร์ อุปกรณ์ถ่ายทอด
พลังงาน และอ่ืนๆ หากพบให้ใส่การ์ดเคร่ืองจักร
หรือจำกัดการเดินผ่านหรือเข้าใกล้เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เท้าคนงานได้รับอันตรายจากการกระแทก
การตัด การเฉือน ฯลฯ

 ทำความสะอาด เก็บกวาดพ้ืนทางเดิน
เป็นประจำเพ่ือให้แน่ใจ พ้ืนปราศจากน้ำ น้ำมัน
หรือของเหลวอื่นที่จะทำให้ลื่น รวมไปถึงตะปู
หรือโลหะแหลมคมวางอยู่หรือโผล่ข้ึนมาซ่ึงเท้า
อาจบาดเจ็บเมื่อเหยียบลงไป

 ข้ันบันได ทางเดินยกระดับ แท่นหรือ
ท่ียกสูงอ่ืนๆ เป็นจุดเส่ียงอย่างย่ิงจะเกิดการล่ืน
หรือตก ให้ติดป้ายสีสะดุดตาหรือติดต้ังแสงสว่าง
บอกให้รู้ว่าพ้ืนมีความสูงแตกต่างกัน
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 สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่วางบน
พ้ืน ต้องแน่ใจว่าได้ดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิด
กระแสไฟฟ้ารั่วไหลโดยการหุ้มฉนวนหรือต่อ
สายดินเรียบร้อยแล้ว และหลีกเล่ียงการวางสาย
ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ขวางทางสัญจรหรือกีดขวาง
การทำงานแม้ช่ัวคราวในระยะเวลาส้ันๆ ก็ตาม

ดังท่ีกล่าวไปแล้ว มาตรการทางวิศวกรรม
ท่ีต้นกำเนิดเป็นการลดปริมาณและความร้ายแรง
ของอันตรายให้เหลือน้อยลง (ไม่สามารถขจัด
ให้หมดไปอย่างสมบูรณ์ได้) ดังนั้นจึงจำเป็น
ต้องสวมรองเท้านิรภัยเพ่ือป้องกันอันตรายต่อไป
เพียงแต่บริเวณที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนมี
ความเส่ียงลดลงจะส่งผลให้รองเท้านิรภัยสามารถ
ป้องกันอันตรายได้ดีและนานข้ึน เหนือส่ิงอ่ืนใด
มาตรการทางวิศวกรรมมีส่วนช่วยให้การป้องกัน
อันตรายอยู่ในวิสัยควบคุมได้และลดแนวโน้ม
จะเกิดเหตุไม่คาดฝันข้ึนมาเพราะอันตรายหลักๆ
ท่ีจุดน้ันถูกกำจัดให้เหลือน้อยหรือมีปริมาณจำกัด

สอบถามผู้สวมใส่รองเท้านิรภัย
หลังจากประเมินอันตรายจนได้รับคำตอบ

จะต้องใช้รองเท้านิรภัยชนิดใด แต่ก่อนตัดสินใจ
ข้ันต่อไป ให้ถามผู้ท่ีจะใส่รองเท้าเหล่าน้ันจริงๆ
นั่นคือ ต้องลงไปพูดคุยกับคนงานที่เท้าสัมผัส
พ้ืนโรงงานตลอดเวลาในวันทำการ ถามพวกเขา
อันตรายท่ีต้องเผชิญอยู่ทุกวันคืออะไร วัตถุหนัก
สารเคมี พ้ืนล่ืน หรืออะไรก็ตามท่ีอาจจะทำให้
เกิดการบาดเจ็บท่ีเท้า พร้อมกับรับฟังความเห็น
ประเด็นอ่ืนๆ เช่น ความกระชับและความสบาย
ในการสวมรองเท้านิรภัย (ต้องหาจุดลงตัวให้ได้
เพราะส่วนใหญ่แล้ว รองเท้าสวมสบายจะขาด
ความกระชับ รองเท้ากระชับมักจะสวมไม่สบาย)
ขนาดรองเท้าหรือส่วนเสริมพิเศษ ส่ิงท่ีต้องการ
เรียนรู้เก่ียวกับรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางฝึกอบรมการ
ใช้งานและการบำรุงรักษา

ท้ังน้ี การสอบถามผู้ใช้จริงย่อมได้คำตอบ
ท่ีฝ่ายจัดซ้ือไม่ต้องการจะได้ยิน เป็นเร่ืองปกติ
ธรรมดาคนงานย่อมต้องการของดีและแพงท่ีสุด
ด้วยเหตุผล ในฐานะลูกจ้างสร้างผลประโยชน์ให้
นายจ้างพวกเขาควรได้รับส่ิงท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ไม่ใช่ของถูกท่ีป้องกันอันตรายได้น้อย
ซ้ือของดีเพ่ือไม่ต้องเปล่ียนบ่อย และอ่ืนๆ ดังน้ัน
ต้องทำความเข้าใจกับคนงานถึงความเป็นไปได้
ในการตอบสนองความต้องการของพวกเขาซึ่ง
ต้องข้ึนอยู่กับสถานะทางการเงินของบริษัทด้วย
ประการสำคัญต้องบอกพวกเขาว่า ในบางกรณี

ราคาแพงสุดอาจไม่ใช่ตัวบ่งช้ีคุณภาพท่ีแท้จริง
เพราะรองเท้านิรภัยท่ีจะช่วยคนงานให้รอดพ้น
จากการบาดเจ็บได้จริงๆ ก็คือ รองเท้าซ่ึงได้รับ
มาตรฐานรับรองว่ามีความสามารถป้องกันได้
ตรงกับอันตรายและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในสถานที่ทำงานมากท่ีสุด

“การป้องกันตรงจุด” เป็นหัวใจในการ
เลือกรองเท้านิรภัย การเดินลงไปถามผู้ท่ีสวมใส่
ปฏิบัติงานจริงๆ ย่อมได้รับคำตอบถูกต้องและ
แม่นยำกว่าการค้นหาจากตำราเล่มใดๆ

เลือกชนิดรองเท้าสามารถป้องกัน
อันตรายที่มีอยู่จริง

หลังจากการประเมินจากผู้เชี ่ยวชาญ
และสอบถามจากผู้ใช้งานจริงแล้ว เราจะได้รับ
คำตอบ อันตรายมีอยู่จริงในสถานท่ีทำงานคือ
อะไร และต้องใช้รองเท้านิรภัยชนิดใดป้องกัน

สำหรับอันตรายต่อเท้าของคนงานท่ีมีอยู่
จริงในสถานท่ีทำงาน ได้กล่าวไปแล้วว่ามีต้ังแต่
ถูกวัตถุหล่นทับหรือกลิ้งทับ ถูกวัตถุบีบหรือ

หนีบจากด้านข้างหรือด้านบน ถูกวัตถุพุ่งเข้ามา
กระแทกเท้าหรือเดินไปเตะของหนัก ถูกของมีคม
หรือส่วนของเคร่ืองจักรตัดหรือบาด ถูกของแข็ง
แทงทะลุข้ึนมาจากพ้ืนรองเท้า ถูกไฟดูด ล่ืนล้ม
พลัดตกจากบันไดหรือท่ีสูงอ่ืน ฯลฯ ซ่ึงต้องค้นหา
ให้ได้ ส่วนใหญ่มีมากกว่าหน่ึงชนิดอันตราย ส่วน
ชนิดรองเท้านิรภัย ปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย
และแตกต่างกันไปตามมาตรฐานท่ีใช้อ้างอิง

รองเท้านิรภัยมาตรฐานอเมริกัน
ชนิดของรองเท้านิรภัยตามที่กำหนดไว้

ในมาตรฐาน ASTM F2413-11 Standard
Specification for Performance Requirements
for Foot Protection ซ่ึงบังคับใช้ต้ังแต่ปี 2011
จนถึงปัจจุบัน (เลข 11 ต่อท้ายช่ือมาตรฐานคือ
ปี ค.ศ. ที่ประกาศใช้) แบ่งตามคุณสมบัติเชิง
ป้องกันเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

1. รองเท้านิรภัยพ้ืนฐาน หรือเรียกว่า
“รองเท้าหัวเหล็ก” (Toe Cap) สำหรับใช้ใน
งานภาคอุตสาหกรรมท่ัวไป มีคุณสมบัติป้องกัน



การกระแทก การบีบ และแรงกดบนหลังเท้า
2. รองเท้านิรภัยสำหรับป้องกันเฉพาะด้าน

อาทิเช่น ป้องกันกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าสถิต
ป้องกันแทงทะลุพ้ืนรองเท้า ฯลฯ

รองเท้านิรภัยพ้ืนฐานหรือรองเท้าหัวเหล็ก
(หรือวัสดุสังเคราะห์ท่ีคุณสมบัติเท่าเทียมหรือ
สูงกว่า) อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ 3 ด้านในคู่
เดียวกันเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดคือ

 ความสามารถในการต้านทานแรง
กระแทก (Impact) มี 2 ระดับ : 75 ฟุต-ปอนด์
(101.7 จูล) และ 50 ฟุต-ปอนด์ (67.8 จูล)
รหัสท่ีใช้ I ตามด้วย 75 หรือ 50 สำหรับระบุ
ระดับความสามารถต้านทานแรงกระแทก

 ความสามารถในการต้านทานแรงบีบ
(Compression) มี 2 ระดับ : 75 (2,500 ปอนด์
หรือ11,000 นิวตัน และ 50 (1,750 ปอนด์
หรือ 7,800 นิวตัน) รหัสท่ีใช้ C ตามด้วยตัวเลข
75 หรือ 50 สำหรับระบุระดับความสามารถ
ต้านทานแรงบีบ

 ความสามารถในการป้องกันกระดูก
หลังเท้า (Metatarsal) มี 2 ระดับ : 75 ฟุต-
ปอนด์ (101.7 จูล) และ 50 ฟุต-ปอนด์ (67.8
จูล) รหัสท่ีใช้  Mt ตามด้วย 75 หรือ 50 สำหรับ
ระบุระดับความสามารถต้านทานแรงกระแทก
ท่ีกระดูกหลังเท้า

นั่นคือ รองเท้านิรภัยที่ได้รับมาตรฐาน
ASTM F2413-11 (แทน ANSI Z41 ท่ีถูกยกเลิก
ไปแล้วต้ังแต่ปี 2005) หน่ึงคู่ อย่างน้อยท่ีสุด
ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติ 3 ด้านดังกล่าว
ข้างต้นตามมาตรฐานสำหรับการทดสอบโดยเฉพาะ
(ASTM F2412 Standard Test Methods for
Foot Protection) โดยมีรหัสกำกับบนตัวรองเท้า

ซ่ึงมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะด้วยการพิมพ์
ประทับตรา ติดแถบ ฯลฯ เป็นอักษรโรมันตาม
ด้วยตัวเลข ตัวอย่างเช่น M I/75/C/75/Mt75
อธิบายได้ว่า เป็นรองเท้าสำหรับผู้ชาย (Male)
ต้านทานแรงกระแทก (Impact) 75 ฟุต-ปอนด์
(101.7 จูล) ต้านทานแรงบีบ (Compression)
ท่ี 75 (2,500 ปอนด์ หรือ11,000 นิวตัน) และ
ป้องกันท่ีกระดูกหลังเท้า (Metatarsal) ได้ท่ีแรง

กระแทก 75 ฟุต-ปอนด์ (101.7 จูล) ท้ังน้ี หาก
เป็นรองเท้าสำหรับผู้หญิง (Female) มีคุณสมบัติ
เดียวกันจะใช้รหัส F I/75/C/75/Mt75

รองเท้าท่ีมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 3 ด้าน คือ
I/C/Mt จัดอยู่ในกลุ่มท่ี 1 คือ รองเท้าท่ีเรียกกัน
ท่ัวไปว่า “รองเท้าหัวเหล็ก” (Toe Cap) สำหรับ
ใช้ในงานภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง และอ่ืนๆ
ท่ีมีคุณสมบัติป้องกันการกระแทก การบีบ และ
การหล่นทับหลังเท้า ถือเป็น “ภาคบังคับ” หาก
“สอบผ่าน” การทดสอบตามมาตรฐานกำหนด
จะได้รับการรับรองให้เป็นรองเท้านิรภัยสามารถ
ป้องกันเท้าจากอันตรายขั้นพื้นฐานที่มีอยู่เป็น
ส่วนใหญ่ในโรงงานและสถานประกอบการท่ัวไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตหลายรายเพ่ิมมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ตัวเองโดยการเพิ่มคุณสมบัติใน
การป้องกันอันตรายเพิ่มขึ้นมาซึ่งระบุเป็นตัว
อักษรไว้อีกบรรทัดหน่ึง ตัวอย่างเช่น PR CS

 PR (Puncture Resistance) หมายถึง
ความต้านทานการเจาะทะลุท่ีพ้ืนรองเท้า
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 CS (Chain Saw Cut Resistance) คือ
การต้านทานแรงตัดจากเล่ือยยนต์ เป็นรองเท้า
ใช้ในอุตสาหกรรมป่าไม้ของสหรัฐฯ และแคนาดา

ท้ังน้ี คุณสมบัติต้านทานการเจาะทะลุท่ี
พ้ืนรองเท้า PR (Puncture Resistance) มาจาก
แผ่นต้านทานการเจาะทะลุสอดอยู่ระหว่างพื้น
รองเท้าช้ันใน (Insole) กับพ้ืนรองเท้าด้านนอก
(Outsole) เป็นส่วนติดต้ังถาวรของตัวรองเท้า มี
คุณสมบัติผ่านการทดสอบต้านทานแรงเจาะทะลุ
ข้ันต่ำ 270 ปอนด์ และผ่านการทดสอบความ
ต้านทานการกัดกร่อนตามข้อกำหนดใน ASTM
B117 Practice for Operating Salt Spray (Fog
Apparatus) [หลังแช่ในน้ำเกลือ 5% (เกลือ 5
ส่วน น้ำ 95 ส่วน) เป็นเวลา 24 ช.ม. ไม่มีร่อง
รอยถูกกัดกร่อน อีกทั้ง ไม่มีร่อยรอยแตกร้าว
หรือชำรุดจากการบิดโค้งตามแรงกดของฝ่าเท้า
จำนวน 1.5 ล้านคร้ัง (ทดสอบด้วยเคร่ืองบิด
วัสดุความเร็วสูง)

ส่วนความต้านทานแรงตัดจากเล่ือยยนต์
CS (Chain Saw Cut Resistance) หมายถึง
การปกป้องเท้าของคนงานขณะใช้เลื่อยยนต์
(ป้องกันหลังเท้าส่วนท่ีอยู่ระหว่างน้ิวเท้ากับขา
ด้านล่างติดกับข้อเท้า) โดยต้องผ่านการทดสอบ
ตามข้อกำหนด ASTM F1818 Specification for
Foot Protection for Chainsaw Users standard

รองเท้านิรภัยตามมาตรฐานทุกคู่ต้องมี
คุณสมบัติหลัก I/C/Mt  (ขาดไม่ได้) หากไม่มี
คุณสมบัติอ่ืนจะเป็น “รองเท้านิรภัยพ้ืนฐาน”
สำหรับใช้งานท่ัวไป แต่เม่ือมีเพ่ิมเติมเข้ามาจะ
กลายเป็น “รองเท้านิรภัยป้องกันเฉพาะด้าน”
ซ่ึงไม่จำกัดว่าจะม่ีก่ีคุณสมบัติ แต่ส่วนใหญ่แล้ว

มีเพ่ิม 1 หรือ 2 คุณสมบัติ ถ้ามากกว่าน้ีจะมีผล
กระทบในด้านการทดสอบ เพราะทุกคุณสมบัติ
ท่ีระบุต้อง “สอบผ่าน” เท่าน้ัน คุณสมบัติข้อใด
“ไม่ผ่าน” จะเป็นการลงทุนสูญเปล่าเพราะไม่ได้
การรับรองในคุณสมบัติข้อน้ันทั้งๆ ที่ได้ลงทุน
ไปแล้ว ผู้ผลิตจะพิจารณาความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติและแน่ใจว่าคุณสมบัติที่เสริมเข้าไปนั้น
“สอบผ่าน”  อย่างแน่นอน จึงจะตัดสินใจเพ่ิม
คุณสมบัติเฉพาะเข้าไป

คุณสมบัติเสริมนอกจาก PR CS (รองเท้า
นิรภัยป้องกันการแทงทะลุและป้องกันเล่ือยยนต์)
ตามท่ียกตัวอย่างข้างต้น ยังมีคุณสมบัตอ่ืนๆ ซ่ึง
จะทำให้กลายเป็นรองเท้านิรภัยชนิดป้องกัน
เฉพาะด้านตามคุณสมบัติน้ันๆ ดังต่อไปน้ี

 รองเท้านิรภัยชนิดต้านทานกระแส
ไฟฟ้า รหัส EH (Electrical Hazard) มีคุณสมบัติ
ป้องกันอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดหรือช๊อต
พ้ืนและส้นรองเท้าทำด้วยวัสดุไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า
ใช้สวมใส่เม่ือปฏิบัติงานในบริเวณเส่ียงจะได้รับ
อันตรายจากกระแสไฟฟ้า ภายใต้ “สภาพแห้ง”
จะต้องสามารถต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดัน
14,000 โวลต์ท่ีความถ่ี 60 เฮิรตซ์ เป็นเวลา
อย่างต่ำ 1 นาที โดยมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือ
ร่ัวไหลได้ไม่เกิน 3.0 มิลลิแอมแปร์

 รองเท้านิรภัยชนิดตัวนำประจุไฟฟ้า
รหัส Cd (Conductive) มีคุณสมบัติเป็นตัวนำ
เพ่ือให้ประจุไฟฟ้าสถิตสะสมบนตัวคนงานไหล
ผ่านลงพ้ืน (ดิน) โดยมีย่านความต้านทานประจุ
ไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 0-500,000 โอห์ม ใช้สวมใส่
เม่ือสภาพพ้ืนท่ีหรือเง่ือนไขการทำงานมีแนวโน้ม
จะทำให้เกิดการก่อตัวของประจุไฟฟ้าสถิตบน
ร่างกายคนงานท่ีเป็นความเส่ียงจะเกิดอันตราย
ท้ังต่อสุขภาพของผู้สวมใส่และจุดติดไอสารไวไฟ

 รองเท้านิรภัยชนิดสลายประจุไฟฟ้า

สถิต รหัส SD (Static Dissipative) มีคุณสมบัติ
ลดอันตรายจากไฟฟ้าสถิตท่ีจะเกิดกับผู้สวมใส่
โดยเน้นให้มีความต้านทานต่ำเพ่ือให้ประจุไฟฟ้า
ไหลผ่านร่างกายสูงสู่ดินได้ง่าย ขณะเดียวกันก็มี
คุณสมบัติต้านทานกระแสไฟฟ้าในระดับสูงพอ
จะช่วยลดความเส่ียงจะถูกไฟฟ้าช๊อตได้ด้วยตาม
มาตรฐานน้ี ความต้านทานประจุไฟฟ้าสถิตของ
รองเท้าจะอยู่ในย่าน 106 -108 โอห์ม (ต่ำสุดท่ี
106 โอห์ม สูงสุด 108 โอห์ม)

 รองเท้านิรภัยชนิดฉนวนก้ันกระแส
ไฟฟ้า รหัส DI (Dielectric Insulation) สามารถ
ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสกระแสไฟฟ้าท่ีพ้ืน
ท้ังเป็นสาย ตัวนำ หรืออุปกรณ์โดยไม่ต้ังใจ เป็น
คุณสมบัติเสริมจาก EH ซ่ึงต้องผ่านการทดสอบ



ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ASTM F1116 Test
Method for Determining Dielectric Strength
of Dielectric Footwear) และมีค่าความเป็น
ฉนวนขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ASTM
F1117 Specification for Dielectric Footwear

รองเท้านิรภัยมาตรฐานยุโรป
ชนิดรองเท้านิรภัยตามมาตรฐานยุโรป

EN ISO 20345: 2011 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
เดือนมิถุนายน 2013 ท่ีผ่านมา แก้ไขเพ่ิมเติม
จากมาตรฐานฉบับเดิม EN ISO 20345: 2004
มีรายละเอียดโดยสังเขปดังน้ี

 รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก (Steel Toe)
แบ่งออกเป็น 2 Class แต่ละ Class มี

รองเท้าชนิดต่างๆ (ตามรหัส) อยู่ในกลุ่ม
 Class I รองเท้าทำจากหนังและวัสดุอ่ืน

แต่ไม่ได้ทำจากยางธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์
โพลีเมอร์ มีชนิดรองเท้าอยู่ในกลุ่มดังต่อไปน้ี

SB หมายถึง รองเท้าหัวเหล็กพื้นฐาน
รับแรงกระแทกได้ 200 จูล และรับแรงบีบได้
15,000 นิวตัน

S1 หมายถึง รองเท้าหัวเหล็กรับแรง
กระแทกได้ 200 จูล สามารถดูดซับแรงกดท่ีเท้า
ขณะเคล่ือนไหว และต้านทานประจุไฟฟา้สถิต

S2 หมายถึง รองเท้าหัวเหล็กรับแรง
กระแทกได้ 200 จูล สามารถดูดซับแรงกดท่ีเท้า
ขณะเคล่ือนไหว ต้านทานประจุไฟฟ้าสถิต และมี
คุณสมบัติกันน้ำ (ป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าหรือ
ทำให้รองเท้าเส่ือมสภาพในลักษณะใดๆ ก็ตาม)

S3 หมายถึง รองเท้าหัวเหล็กรับแรง
กระแทกได้ 200 จูล และสามารถดูดซับแรงกด
ท่ีเท้าขณะเคล่ือนไหว ต้านทานประจุไฟฟ้าสถิต
มีคุณสมบัติกันน้ำ (ป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าหรือ

ชนิดมีปุ่ม (Cleated outsole)
ท้ังน้ี รองเท้านิรภัย Class I และ Class II

ข้างต้นจะแบ่งออกเป็นชนิดย่อยตามลักษณะ
การออกแบบรูปทรง ได้แก่

A รองเท้าหุ้มส้น (Low shoe)
B รองเท้าหุ้มข้อ (Ankle boot)
C บู้ทหุ้มคร่ึงแข้ง (Half-knee boot)
D บู้ทหุ้มแข้งทั้งหมด (Knee-height boot)
E บู้ทสูงถึงโคนขา (Thigh boot)
 รองเท้านิรภัยเสริมคุณสมบัติเฉพาะ
HRO หมายถึง พ้ืนรองเท้าด้านนอกต้าน

ทานความร้อนได้ถึง 300 ํ C
P หมายถึง แผ่นรองช้ันกลาง (Midsole)

ทำด้วยเหล็กกล้า มีอัตราต้านทานแรงเจาะทะลุ
1100 นิวตัน

E หมายถึง ส้นรองเท้า (Heel) ดูดซับแรง
ได้ 20 จูล

WRU หมายถึง ตัวรองเท้าด้านบนต้าน
ทานการเส่ือมสภาพจากน้ำ

 รองเท้านิรภัยเสริมคุณสมบัติต้านทาน
กระแสไฟฟ้า

C หมายถึง รองเท้าตัวนำ (Conductive)
ความต้านทานสูงสุด 100,000 โอห์ม

A หมายถึง รองเท้าต้านทานไฟฟ้าสถิต
(Antistatic) ย่านความต้านทาน 100,000
(105) โอห์ม-1,000.000,000 (1010) โอห์ม

 รองเท้านิรภัยเสริมคุณสมบัติต้านทาน
ส่ิงแวดล้อมไม่พึงประสงค์ (Hostile Environment)

CI หมายถึง รองเท้ามีฉนวนป้องกัน
ความเย็น (Insulating against cold)

HI หมายถึง รองเท้ามีฉนวนป้องกัน
ความเย็น (Insulating against heat)

 รองเท้านิรภัยเสริมคุณสมบัติกันลื่น
(Slip resistant) มี 3 ชนิดตามลักษณะการทดสอบ

SRA ทดสอบบนกระเบ้ืองเซรามิกเปียก
น้ำสบู่ (Tested on ceramic tile wetted with
dilute soap solution)

SRB ทดสอบบนพื้นเหล็กกล้าราดด้วยสาร
กลีเซอรีน (Tested on smooth steel with glycerol)

SRC ทดสอบทั ้งสองรูปแบบข้างต้น
(Tested under both the above conditions)

นอกจากนี้ยังมีรองเท้านิรภัยคุณสมบัติ
เฉพาะอ่ืนๆ เช่น รองเท้าหัวโลหะต้านทานการ
กัดกร่อน (Corrosion resistance of metallic
toe caps) รองเท้าลักษณะพิเศษทางการยศาสตร์
(Specific ergonomic features) รองเท้าลูกผสม

ทำให้รองเท้าเส่ือมสภาพในลักษณะใดๆ ก็ตาม)
พ้ืนรองเท้าต้านทานการเจาะทะลุและพ้ืนรองเท้า
ด้านนอกเป็นชนิดมีปุ่ม (Cleated outsole)

 Class II เป็นรองเท้าทำจากยางธรรมชาติ
หรือวัสดุสังเคราะห์โพลีเมอร์ มีชนิดรองเท้าจัด
อยู่ในกลุ่ม ได้แก่

SB หมายถึง รองเท้าหัวเหล็กพ้ืนฐาน รับ
แรงกระแทกได้ 200 จูล และรับแรงบีบได้
15,000 นิวตัน

S4 หมายถึง รองเท้าพื้นเหล็กพื้นฐาน
(SB) เสริมส่วนดูดซับแรงกดท่ีเท้าและต้านทาน
ประจุไฟฟ้าสถิต

S5 หมายถึง รองเท้า S4 เสริมพ้ืนชนิด
ต้านทานแรงเจาะทะลุและพ้ืนด้านนอกสุดเป็น

Metatarsal
Safety Shoes

77777



88888

(Hybrid footwear) หมายถึง รองเท้า Class II ทำ
ด้วยยางธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ แต่ส่วน
ขยายด้านบนทำด้วยวัสดุอื่น รองเท้าดับเพลิง
รองเท้าต้านการตัดจากเล่ือยยนต์ และรองเท้า
ต้านทานสารเคมีและโลหะหลอม เป็นต้น

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว รองเท้านิรภัย
มาตรฐานยุโรปมีชนิดให้เลือกมากกว่ามาตรฐาน
อเมริกัน รองเท้า 1 คู่ สามารถจะมีคุณสมบัติได้
มากเท่าท่ีต้องการ (หรือเท่าท่ีทำได้) แต่พ้ืนฐาน
ต้องเป็นรองเท้าหัวเหล็ก Class I หรือ Class II
โดยคุณสมบัติเสริมเฉพาะด้านที่เพิ่มเข้ามาจะ
เป็นการบ่งบอกว่าเป็นชนิดใดใช้สำหรับป้องกัน
อันตรายประเภทไหน วิธีสังเกต ให้ดูตัวอักษร
(รวมท้ังตัวเลข) ท่ีกำกับบนตัวรองเท้า

อย่างไรก็ดี รองเท้านิรภัยมาตรฐานยุโรป
จะคล้ายๆ กับของอเมริกัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะ
เพ่ิมคุณสมบัติเฉพาะให้กับรองเท้าพ้ืนฐานเพียง
1-2 ชนิด เพราะหากเสริมเข้าไปมากๆ อาจ
“ไม่ผ่าน” การทดสอบ อีกท้ังวัสดุใช้ทำรองเท้า

ก็มีข้อจำกัดในเร่ืองน้ี
ประเด็นการเลือกชนิดรองเท้านิรภัยท่ีมี

คุณสมบติัการป้องกนัตรงกับอันตรายมีอยู่จริง
ตามท่ีประเมินได้ในสถานท่ีทำงาน ให้พิจารณา
รหัส (ตัวอักษรและตัวเลข) ท่ีพิมพ์หรือประทับ
บนตัวรองเท้า โดยต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานของ
ความเป็นรองเท้านิรภัย น่ันคือ “หัวเหล็ก” (หรือ
วัสดุสังเคราะห์มีคุณสมบัติเทียบเท่าเหล็กกล้า
และไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า) สามารถป้องกันการ
กระแทกและการอัดท่ีหัวรองเท้ารวมถึงส่วนบน
ท่ีคลุมหลังเท้า ท้ังน้ี จะมีคุณสมบัติอ่ืนร่วมด้วย
เพ่ือใช้เป็นรองเท้านิรภัยป้องกันเฉพาะด้านตาม
สภาพหรือเง่ือนไขของสถานท่ีทำงาน

เลือกจากของจริงและลองสวมก่อน
เม่ือเลือกชนิดรองเท้าท่ีตรงกับอันตราย

ในสถานท่ีทำงานได้แล้ว ข้ันตอนต่อไปคือ ซ้ือ
รองเท้าชนิดน้ันเพ่ือให้คนงานสวมใส่ป้องกันเท้า
ปัจจุบันมีส่ือส่งเสริมการขายมากมายหลายชนิด
ท้ังแผ่นโบรชัวร์และอินเตอร์เน็ต บางบริษัทเน้น
อวดอ้างสรรพคุณตัวสินค้าและบริการหลังขาย
จนคนซ้ือเคล้ิม คิดว่ายังไงก็ชัวร์ แต่กฎเหล็กคือ
“อย่าซื้อจนกว่าจะได้เห็นของจริงและลอง
สวมแล้ว” ไม่ว่าจะซื้อที่ศูนย์บริการของผู้ขาย
หรือเรียกพวกเขาเอาสินค้ามาเสนอที่โรงงาน
เราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนและเอาเท้าสอดเข้า
ไปแล้วลองเดินหรือขยับเท้าเพื่อทดสอบความ
กระชับและความสบาย

หากเป็นการซ้ือจำนวนมากจากผู้จำหน่าย
ในฐานะท่ีปรึกษาของโรงงาน ต้องเรียกคนงาน
ทุกคนท่ีจะเป็นผู้สวมใส่รองเท้านิรภัยปฏิบัติงาน

มาลองสวมดู พร้อมกับการฝึกอบรมระยะส้ันๆ
เก่ียวกับคุณสมบัติ ชนิดของอันตรายท่ีสามารถ
ป้องกันได้ การดูแลรักษา การตรวจสอบก่อนนำ
ไปใช้งานแต่ละคร้ัง ฯลฯ

พึงตระหนักไว้ว่า การเลือกซื้อรองเท้า
นิรภัยก็เหมือนกับเลือกเคร่ืองแต่งตัวท่ัวไป ต้อง
สัมผัสและทดลองสวมใส่ก่อน การพิถีพิถันเลือก
เสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับออกงานสังคมทำให้
เราดูดีมีสง่าราศี แต่สำหรับรองเท้านิรภัยและ
เคร่ืองแต่งกายสำหรับป้องกันอันตรายทุกชนิด
จะทำให้เรา “ปลอดภัย” ไม่บาดเจ็บ พิการ
หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานหาเล้ียงชีพ

เลือกคุณภาพที่มาพร้อมกับสบาย
การเลือกรองเท้ามีคุณสมบัติป้องกันตรง

กับชนิดอันตรายที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในโรงงาน
พิจารณาจากการได้การรับรองตามมาตรฐาน

Dielectric Insulation

Slip Resistant
Safety Shoes



ช้ันนำตามท่ีระบุไว้น้ันเป็นข้อบังคับ OSHA แต่
ท่ีมีความสำคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากันคือ ความ
สบายในการสวมใส่ หรือเรียกว่า “สวมสบาย”
กฎหมายไม่จำเป็นต้องกำหนดให้เลือกรองเท้า
สวมสบาย เพราะเป็นเร่ืองธรรมชาติของมนุษย์
ท่ีต้องการส่ิงไม่บีบรัดหรือทำให้อึดอัด ไม่ว่าจะ
เป็นเคร่ืองแต่งกายหรืออุปกรณ์ป้องกันชนิดใด
ทุกคนปรารถนาความสบายขณะสวมใส่ ย่ิงเป็น
รองเท้านิรภัยใช้สวมทำงานท้ังวัน (อย่างน้อย 8
ช่ัวโมงทำงานและอีกหลายช่ัวโมงในการเดินทาง)
ถ้าสวมไม่สบาย รับรอง เลิกงานเดินไม่เป็นแน่

ปัจจุบัน นักวิชาการความปลอดภัยใน
การทำงานในประเทศอุตสาหกรรมช้ันนำจะให้
น้ำหนักเร่ืองความสบายในการสวมใส่สมดุลกับ
คุณสมบัติในการป้องกันอันตราย น่ันหมายถึง
รองเท้านิรภัยนอกจากมีความสามารถต้านทาน
แรงกระแทก แรงบีบ แรงเจาะทะลุ กระแสไฟฟ้า
และอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้คนงานบาดเจ็บแล้ว
ยังต้องสวมสบายด้วย ท้ังสองส่วนมีความสำคัญ
เท่าๆ กัน รองเท้าคุณภาพสูงแต่สวมแล้วเจ็บก็
ไม่มีประโยชน์ เช่นเดียวกัน รองเท้าสวมสบาย
แต่คุณสมบัติป้องกันอันตรายไมได้มาตรฐาน
ถือว่า “เส่ียงเกินไป” ท่ีจะนำมาใช้งาน

ทุกวันน้ี เร่ืองคุณภาพของรองเท้าไม่น่า
มีปัญหา เพราะผู้ผลิตแข่งขันกันด้านน้ีมาตลอด
อยู่แล้ว แต่ความสบายเพ่ิงจะได้รับความสนใจ
เม่ือไม่นานมาน้ีเอง ก่อนหน้าน้ันไม่ค่อยมีใคร
ใส่ใจ คนงานสวมรองเท้านิรภัยแล้วเป็นอย่างไร
ถือว่าให้ของดีมีคุณภาพไปแล้วต้องใส่ไป ผู้ผลิต
ก็เน้นเร่ืองคุณภาพแต่ประการเดียว จนกระท่ัง
มีคนงานจำนวนไม่น้อยเกิดอาการผิดปกติหลัง

สวมใส่รองเท้านิรภัยต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ทุก
ฝ่ายจึงหันกลับมาพิจารณาความจริงท่ีว่ารองเท้า
นิรภัยสวมไม่สบายมีแนวโน้มจะทำให้เกิดผล
กระทบใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

 ทำให้เกิดการเจ็บปวด เม่ือยล้า หรือ
เป็นแผลที่เท้า เรียกได้ว่า รองเท้านิรภัยเป็น
อันตรายต่อเท้าผู้สวมใส่เสียเอง

 ทำให้คุณภาพการป้องกันอันตราย
ลดลง เนื่องจากคนงานมีแนวโน้มจะถอดออก
และขยับให้หลวม (ไม่กระชับ) เป็นช่วงๆ แล้ว
สวมรองเท้าชนิดอื่นที่ไม่ใช่รองเท้านิรภัยแทน

ประโยคหน่ึงของนักวิชาการด้านสุขภาพ
“เม่ือเท้าเจ็บ ทุกส่วนของร่างกายไปไม่รอด”
เป็นเรื่องจริง เมื่อกระดูกเท้าพลิกหรือนิ้วเป็น
แผลก็แทบจะยืนไม่อยู่ ด้วยเหตุน้ีการเลือกชนิด
รองเท้าท่ีตรงกับอันตรายอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ได้
ต้องเพิ่มเรื่องความสบายในการสวมใส่เข้ามา
ร่วมด้วยในอัตราที่เท่าเทียมกัน

รองเท้านิรภัยที่สวมสบายไม่ใช่แค่สวม

แล้วไม่เจ็บ แต่ต้องสวมแล้วไม่เม่ือยล้า ระคาย
เคืองหรือเป็นเหน็บชา น้ำหนักเบา ไม่ถ่วงขณะ
เดินไปมา รวมทั้งไม่มีผลต่อความกระชับหรือ
หลวมเกินพอดี โดยมีข้อสังเกตลักษณะรองเท้า
นิรภัยที่จะให้ความสบายเมื่อสวมใส่ดังต่อไปนี้

ไม่มีส้นหรือมีส้นเตี้ย
 บริเวณรองรับส้นเท้ากว้าง ไม่บีบส้น

ขณะยืนหรือเดิน (ส้นเท้าเป็นจุดเม่ือยล้าง่าย)
 กรณีเป็นรองเท้านิรภัยใช้เดินบนทาง

ขรุขระ เช่น เขตก่อสร้างหรืองานโยธาอ่ืนๆ พ้ืน
รองเท้าด้านในเป็นแบบกันสะเทือน (Shock-
absorbing insoles)

 กรณีเป็นรองเท้าหุ้มข้อหรือบู้ทต้องมี
ความกระชับบริเวณเหนือส้นเท้าและข้อเท้าโดย
ผูกเชือกให้แน่นพอดี หากเป็นบู้ทปากตัดทรงสูง
ต้องมีส่วนหนุนข้างในป้องกันข้อเท้า

 มีช่องว่างระหว่างปลายนิ้วหัวแม่เท้า
กับผนังด้านในหัวรองเท้าประมาณ 12.5 ม.ม.
ซึ่งจะให้ความสบายและไม่ขาดความกระชับ

เคล็ดลับในการเลือกรองเท้าท่ีสวมสบาย
 ซ้ือรองเท้าตอนบ่ายซ่ึงเท้าของคนเรา

ขยายตัวเต็มท่ี คู่ไหนลองใส่แล้วสบายให้เลือก
คู่น้ัน หากซ้ือตอนเช้า คู่ลองใส่แล้วพอดีอาจคับ
เมื่อนำมาสวมทำงานทั้งวันได้

 การลองรองเท้า ต้องลองทั้งสองเท้า
เน่ืองจากบางคนเท้ายาวไม่เท้ากัน

 ลูกจ้างควรมีรองเท้าชนิดและขนาด
เดียวกันคนละอย่างน้อย 2 คู่ สลับกันใส่เพื่อ
ยืดระยะการสวมรองเท้าท่ีเคยชินออกไป หาก
ใส่คู่เดียวจะสึกเร็วและต้องเปล่ียนคู่ใหม่บ่อยซ่ึง
เส่ียงถูกรองเท้าใหม่กัดเป็นแผลเจ็บปวด
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ท้ังน้ี ประเด็น “สวมสบาย” ของรองเท้า
นิรภัย ควรพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองต่อไปน้ี

 วัสดุที่ใช้ทำพื้นรองเท้าด้านนอกสุด
(Outsole Material) ส่วนใหญ่เป็นยางแท้ (ยาง
ธรรมชาติ) เน่ืองจากมีคุณสมบัติต้านทานน้ำมัน
การเสียดสี และการล่ืน กรณีเป็นบู้ทจะใช้ทำท้ัง
ตัวเพื่อความทนทานและมีประสิทธิภาพสูงที่
เราเรียกว่า “บู้ทยาง” แต่ยางแท้มีความคงตัวสูง
จึงมักแข็งกระด้าง ให้ความนุ่มนวลน้อย ขณะท่ี
วัสดุชนิดใหม่ๆ เช่น TPU (Thermoplastic Poly-
urethane), PU (Polyurethane), EVA (Ethylene-
Vinyl-Acetate) เบาและยืดหยุ่นกว่า โดยเฉพาะ
PU และ EVA จะมีลักษณะเหมือนเบาะรองรับ
น้ำหนักท่ีเท้ากดลงขณะก้าวเดิน นอกจากน้ียัง
มีวัสดุใหม่ได้จากการผสมผสานวัสดุสังเคราะห์
กับยางธรรมชาติเข้าด้วยกันแล้วนำมาทำเป็นพ้ืน
รองเท้าท่ีให้ความแข็งแรงทนทานและความนุ่ม
สบายในเวลาเดียวกัน

 วัสดุใช้ทำส่วนบนของรองเท้า (Upper
Material) ส่วนบนของรองเท้าหมายถึงส่วนท่ีอยู่
เหนือพ้ืนรองเท้าข้ึนไป จะเรียกว่า “ตัวรองเท้า”
ก็ได้ สำหรับรองเท้านิรภัยสำหรับงานท่ัวไปท้ัง
แบบหุ้มส้น หุ้มข้อและบู้ท ใช้ “หนัง” เป็นหลัก
ด้วยเหตุที่เป็นวัสดุให้ความอ่อนนุ่มและรับกับ
ความเคลื่อนไหวของเท้าได้ดี อีกทั้งยังมีความ
ต้านทานความร้อน ความเย็น และไม่เป็นตัวนำ
ไฟฟ้าในสภาพแห้ง แต่จุดอ่อนคือ ไม่ต้านทาน
การกัดกร่อนจากสารเคมี ไม่กันน้ำ ฉีกขาดจาก
การบาด การตัด การเฉือน ฯลฯ ได้ง่าย รวมท้ัง
ไม่สามารถออกแบบให้มีรูปทรงแตกต่างไปจาก
รองเท้านิรภัยด้ังเดิมได้ จนกระท่ังเม่ือ 20 ปีท่ี
ผ่านมา คนงานเร่ิมต้องการรองเท้านิรภัยแบบ
รองเท้านักกีฬาท่ีมีรูปทรงและสีสันแปลกใหม่จึง
เร่ิมมีการใช้วัสดุสังเคราะห์มาทำเป็นตัวรองเท้า
แทนหนัง ข้อได้เปรียบของสารสังเคราะห์ชนิด
ใหม่ๆ นอกจากจะสามารถตอบสนองด้านการ
ออกแบบให้มีความทันสมัยแล้ว ตัวรองเท้ายัง
มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่น และสวมสบาย

ท้ังน้ี วัสดุสังเคราะห์นำมาทำตัวรองเท้า
มีหลายชนิด เช่น ชนิดทำจากเส้นใยและเรซ่ิน
ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ ชนิดเสริมคุณภาพหนัง
และอ่ืนๆ อย่างไรก็ดี แม้รองเท้าวัสดุสังเคราะห์
มียอดขายเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ แต่ก็เช่ือกันว่าจะยังไม่
สามารถเข้ามาแทนที่รองเท้าหนังได้ทั้งหมด
เนื่องจากรองเท้าหนังยังได้รับความนิยมสูงใน
กลุ่มคนงานท่ีต้องยืน หรือเดินติดต่อกันหลาย

ช่ัวโมง ด้วยเหตุผล “ไม่มีวัสดุใดให้ความสบาย
ได้เท่าหนัง (สัตว์) อีกแล้ว”

 ส่วนประกอบป้องกันน้ำเข้า (Water-
proof Components) สำหรับส่วนบนของรองเท้า
หรือ “ตัวรองเท้า” (ไม่ว่าจะทำด้วยหนัง วัสดุ
สังเคราะห์หรือทั้งสองอย่างผสมกัน) แม้จะมี
คุณสมบัติกันน้ำเข้าได้ด้วยตัวเอง แต่หากสวม
ไปปฏิบัติงานบนพื้นชื้นแฉะหรือเปียกน้ำ ควร
พิจารณาเพิ่มส่วนประกอบเสริมเข้ามาบนตัว
รองเท้าเพ่ือให้สามารถป้องกันน้ำเข้าตัวรองเท้า
ได้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือให้ม่ันใจว่าเท้าจะไม่อับช้ืนและมี
สภาพแห้งตลอดเวลาอันจะทำให้ผู้สวมใส่สบาย
เท้า ไม่คันหรือระคายเคือง

ฝึกอบรมทุกประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
รองเท้านิรภัย

ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลทุกชนิดรวมถึงรองเท้านิรภัย นายจ้างต้อง
จัดให้มีการฝึกอบรมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับอุปกรณ์ชนิดนั้น นี่คือ “ข้อบังคับ” ตาม
กฎหมายของแทบทุกประเทศท่ัวโลกโดยเฉพาะ

ประเทศอุตสาหกรรมช้ันนำ น่ันหมายความว่า
ก่อนจะมีการใช้อุปกรณ์ PPE นายจ้างต้องจัดให้
มีการฝึกอบรมการใช้งาน การสวมใส่ (วิธีการ
เวลาและสถานท่ีในการสวมใส่) การถอด การ
บำรุงรักษาและซ่อมบำรุง การตรวจสอบ การ
จัดเก็บ รวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกับประโยชน์
และข้อจำกัดในการใช้งาน การอ่านรหัสหรือ
สัญลักษณ์ต่างๆ บนตัวอุปกรณ์ ฯลฯ ท้ังน้ี การ
ฝึกอบรมมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

 ช่วงเวลา (Timing) ในแต่ละหัวข้อควร
แตกเป็นประเด็นหรือบทเรียนย่อย โดยใช้เวลา



อบรมบทเรียนละ 7-10 นาที แล้วสรุปในช่วง
สุดท้าย ตัวอย่าง หัวข้อ “ประโยชน์ของการสวม
ใส่รองเท้านิรภัย” อาจแบ่งเป็น 5 บทเรียนย่อย
และ 1 บทสรุป ใช้เวลาอบรม 3 วันๆ ละ 2 ช่วง
คือก่อนทำงานช่วงเช้าและช่วงบ่าย แต่ละช่วง
ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที นานกว่าน้ีจะไม่มีคนฟัง

 ทดสอบก่อนอบรม (Pre-test) คือการ
พูดคุยนอกรอบก่อนการอบรมคร้ังแรกระหว่าง
วิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรมโดยตกลงกันว่าจะ
เริ่มต้นการอบรมตรงไหน เพราะบางประเด็น
คนงานมีความรู้พ้ืนฐานมาบ้างแล้ว สามารถตัด
ส่วนนี้ออกไปได้เพื่อให้อบรมกระชับมากขึ้น

 ให้การศึกษา (Educate) การฝึกอบรม
ไม่ควรจำกัดเฉพาะหลักสูตรตามตำราท่ีเตรียม

มาเท่าน้ัน แต่ควรให้การศึกษาในประเด็นใหม่ๆ
อาทิ เทคโนโลยีก้าวหน้าในการผลิตรองเท้า
นิรภัยโดยเชิญท่ีปรึกษา (ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย) มา
บรรยาย การฝึกปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
กับเท้ากับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินท้องถ่ิน และอ่ืนๆ
เรียกว่าอะไรท่ีคนงานควรจะรับรู้ไว้ ให้จัดอบรม
ขึ้นมาตามความเหมาะสมและโอกาสอำนวย

 ตอบคำถาม (Answer questions) หลัง
จากบรรยายจบในแต่ละบทเรียน วิทยากรต้อง
ตั้งคำถามกับคนงานผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้
พวกเขาตอบ เป็นการทดสอบความเข้าใจใน
เน้ือหาของการอบรมว่ามีมากน้อยแค่ไหน โดย
ต้องถามตอบเสียงดังเพื่อให้ได้ยินกันทั้งหมด
บางคนท่ีมีปัญหาเร่ืองการอ่าน/การเขียนจะได้
ประโยชน์โดยตรงจากการฟัง การถามตอบหลัง
การบรรยายแต่ละบทเรียนอาจจะทำในลักษณะ
ปริศนาอักษรไขว้ การเติมคำในช่องว่าง หรือใน
รูปแบบเป็นเกมสนุกๆ เพ่ือไม่ให้เครียดเกินไป

 กระตุ้นความสนใจ (Motivate) การฝึก
อบรมให้คนงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
ไม่ใช่มีแค่การบรรยายในห้องและปฏิบัติการ
ภาคสนามเพียงสองอย่างน้ีเท่าน้ัน แต่จะรวมไป
ถึงการกระตุ้นความสนใจอย่างต่อเน่ืองด้วยการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แขวน

โปสเตอร์ ติดภาพถ่าย ฉายวิดิทัศน์ ฯลฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คนงานตระหนักถึงความ
สำคัญและจำเป็นในการสวมรองเท้านิรภัย ใน
การปฏิบัติงานบนพ้ืนซ่ึงเส่ียงจะเกิดอันตรายกับ
เท้าของพวกเขาจนกระท่ังกลายเป็นความเคยชิน
ท่ีไม่ต้องย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามกฎอีกต่อไป

ตามให้ทัน Trend ของรองเท้านิรภัย
สมัยหน่ึงเราคิดกันว่ารองเท้านิรภัยจะมี

คุณค่ามากน้อยแค่ไหนให้ดูท่ีป้ายราคา ย่ิงราคา
สูงเท่าไหร่ก็เช่ือว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกัน
อันตรายมากขึ้นเท่านั้น นั่นเป็นแนวความคิด
หรือแนวปฏิบัติท่ีนิยมกันในหมู่มาก ณ ช่วงเวลา
หน่ึง อาจเรียกว่า “แนวนิยม” ก็ได้ แต่โดยท่ัวไป
ชอบเรียกทับศัพท์คือ “เทรนด์” (Trend) มากกว่า

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของโรงงาน
ฝ่ายบริหารความปลอดภัย คนงาน รวมไปถึงผู้
ผลิต/ผู้จำหน่ายมีส่วนสร้างเทรนด์รองเท้านิรภัย
ข้ึนมาโดยไม่รู้ตัว เม่ือเกิด “เทรนด์” มักปฏิบัติ
ตามกัน โดยปัจจุบันเทรนด์รองเท้านิรภัยอยู่ท่ี
“คุณค่า” (Value) มากกว่าราคา น่ันคือ แทบไม่มี
แนวคิด “ของแพงสุดคือของดีที่สุด” เหมือนใน
อดีตแล้ว แต่จะมองว่ารองเท้าคู่น้ันมีคุณค่าคุ้ม
ราคาหรือไม่ “ของดีราคาไม่แพงมีให้เลือกถมไป”

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ประเมินคร่าวๆ
อุบัติเหตุท่ีเท้าโดยตรงซ่ึงเกิดกับลูกจ้างหน่ึงคน
ทำให้นายจ้างเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ค่าทดแทน ค่าสูญเสียการผลิตจากการลาป่วย
และอ่ืนๆ ประมาณ 20,000 ดอลลาร์ หรือราว
600,000 บาท เงินจำนวนน้ีสามารถซ้ือรองเท้า
นิรภัยมาตรฐานให้กับคนงาน 100 คนๆ ละ 3
คู่ได้อย่างสบายแถมยังมีเงินเหลืออีก (รองเท้า
คู่ละ 50 ดอลลาร์ รวมแล้ว 15,000 ดอลลาร์)

จากตัวเลขดังกล่าว นายจ้างสามารถนำ
มาคำนวณเพ่ือต้ังงบจัดทำโครงการป้องกันเท้า
ของลูกจ้างด้วยการซ้ือรองเท้านิรภัยและจัดฝึก
อบรมโดยให้อยู่ในกรอบค่าใช้จ่ายสำหรับคนงาน
ได้รับบาดเจ็บท่ีเท้าอย่างน้อย 1 รายต่อปี ดังน้ัน
ฝ่ายจัดซื้อจะได้งบจำนวนแน่นอนคือประมาณ

1111111111



1212121212

20,000 ดอลลาร์ ซ่ึงจะต้องจัดซ้ือรองเท้านิรภัย
ให้คนงานครบทุกคนตามท่ีกำหนดไว้ พวกเขา
ต้องราคามาเปรียบเทียบกัน สมมติคนงานมี
100 คน ต้องได้คนละ 3 คู่ ราคารองเท้าคุณภาพ
ใกล้เคียงกันมีต้ังแต่คู่ละ 50 จนถึง 100 ดอลลาร์
หากซ้ือแพงสุดคู่ละ 100 ดอลลาร์จะต้องจ่ายถึง
30,000 ดอลลาร์เป็นอย่างต่ำ ตามตัวเลขถือว่า
“เกินงบ” เม่ือไม่เอาเร่ืองราคามาเป็นตัวตัดสิน
แต่จะใช้งบประมาณท่ีคำนวณหาจุดคุ้มค่าหรือ
คุ้มทุนในการป้องกันความสูญเสียก็ต้องเลือก
รองเท้าราคาไม่สูงมากแต่มีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานซ่ึงระดับคู่ละ 50 ดอลลาร์ ก็ใช้ได้แล้ว

อีกเทรนด์หนึ่งในสหรัฐอเมริกา ได้แก่
“อายุการใช้งานยาวนาน” ดังท่ีทราบกันดี กว่า
คนงานจะคุ้นเคยกับรองเท้านิรภัยสักคู่หน่ึงต้อง
ใช้เวลาเป็นเดือน ช่วงแรกคนงานต้องทรมาน
กับการถูกรองเท้าใหม่กัดหรือถูกบีบนิ้ว เมื่อ
สวมรองเท้าจนเข้าท่ีและรู้สึกสบายก็ต้องการจะ
สวมไปนานเท่านาน บางโรงงานให้รองเท้ามา
คนละ 2-3 คู่ สลับกันใส่ แต่คนงานจำนวนไม่
น้อยชอบจะใส่รองเท้าคู่เดียวมากกว่า ดังน้ันจึง
มีแนวโน้มจะเลือกรองเท้าท่ีทนทาน สามารถใช้
งานได้นาน แม้ต้องจ่ายเพ่ิมก็ยอม เช่น แทนท่ี
จะซ้ือคู่ละ 40-50 ดอลลาร์หลายคู่ ก็ซ้ือคู่เดียว
100 ดอลลาร์ เรียกว่าเป็นเทรนด์ตรงข้ามกับ
เทรนด์แรกชนิดคนละฝ่ังเลยทีเดียว นิยมกันใน
กลุ่มคนงานภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างหรือ
อุตสาหกรรมหนัก โดยคนงานร้องขอไปยังฝ่าย
จัดซื้อหรือซื้อมาใช้เอง

กลุ่มที่นิยมเทรนด์แรกจะมีสัดส่วนมาก
กว่าเพราะถือว่าบริษัทเป็นคนจัดหาให้ ตัวเอง
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร อีกทั้งก็ยังถือว่าฝ่าย
ความปลอดภัยและฝ่ายจัดซ้ือพิจารณาดีแล้วจึง

ยอมรับได้ ส่วนเทรนด์ท่ีสองเกิดข้ึนเฉพาะกลุ่ม
โดยเน้นความทนทานของรองเท้าเป็นหลัก และ
ยังมีกลุ่มท่ีต้องการทุกอย่างในอัตราส่วนเท่ากัน
รวมอยู่ในรองเท้าคู่เดียวท้ังคุณสมบัติการป้องกัน
ราคา ความทนทาน และความสบาย ซ่ึงยังพอ
หาได้ แต่ต้องใช้เวลาค้นหานานพอสมควร

กับคำถาม “ทำไมเราต้องก้าวทันเทรนด์
รองเท้านิรภัย” คำตอบคือ หากเราไม่รู้เร่ืองน้ี
เราอาจจะไปซ้ือของตกเทรนด์ท่ีผลิตมาแล้วไม่มี
ใครซ้ือจึงเป็นของค้างสต๊อก ผู้ผลิตจะทำสินค้าท่ี
ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ซื้อมากกว่าของขายไม่
ออกซ่ึงจะมีผลเรื่องราคาและค่าบริการที่ลดลง
ด้วย เน่ืองจากรองเท้าในเทรนด์ปัจจุบันสามารถ
ผลิตได้คราวละมากๆ ตามความต้องการของ
ผู้ซื้อจึงสามารถลดต้นทุนการตลาด (โฆษณา
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย) ได้มากพอ
สมควร เม่ือต้นทุนตรงน้ันลดลง ผู้ผลิตจะเอางบ
ลงทุนตรงน้ันมาเพ่ิมคุณค่าให้ตัวสินค้า น่ีจึงเป็น
ท่ีมาของ “รองเท้าดีราคาไม่แพง” ซ่ึงเป็นเทรนด์
ปัจจุบันของรองเท้านิรภัยทุกยี่ห้อ อย่างไรก็ตาม
คำว่า “รองเท้าดี” ในท่ีน้ีต้องเป็นรองเท้าได้รับ
การรับรองตามมาตรฐานช้ันนำเท่าน้ัน

สำหรับรองเท้าท่ีไม่ใช่เทรนด์ปัจจุบัน มี
ยอดขายน้อย ส่วนใหญ่เป็นรองเท้าราคาค่อน
ข้างสูง และแม้ลดราคาเพ่ือให้ขายได้เร็วข้ึนแต่
ยังแพงกว่ารองเท้าที่เป็นเทรนด์ปัจจุบันอยู่ดี
อีกประการหน่ึง “รองเท้าตกเทรนด์” หมายถึง
รองเท้าท่ีมีการผลิตน้อยหรือแทบไม่มีการผลิต
แล้ว ปัญหาท่ีตามมาก็คือ เม่ือต้องทำการซ่อม
บำรุงหรือซ่อมแซมอาจจะหาส่วนประกอบเพื่อ
เปลี่ยนใหม่ได้ยากหรือหาไม่ได้เลย ดังนั้นผู้ที่
นิยมรองเท้านิรภัยแปลกแยกออกไปไม่เหมือน
ใครควรนำเร่ืองน้ีไปประกอบการตัดสินใจด้วย

บทสรุป
ทัง้หมดทีน่ำเสนอมาเป็นข้อแนะนำการ

เลือกรองเท้านิรภัยซ่ึงมีเง่ือนไขหรือตัวแปรสำคัญ
หลายประการด้วยกัน เช่น กฎหมาย มาตรฐาน
การประเมินอันตราย ความสบาย เม่ือสวมใส่
รวมทั้งเทรนด์หรือแนวนิยมของรองเท้านิรภัย
ในปัจจุบัน สำหรับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหารความปลอดภัย ฝ่าย
จัดซ้ือ ฯลฯ นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในโครงการ
ป้องกันเท้าของโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการทั่วไป โดยอาจจะถือได้ว่าเป็น
“กฎเหล็ก” หากไม่ทำในวิถีทางดังที่กล่าวไป
ทั้งหมดอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือล้มเหลว
ในการตัดสินใจได้

สุดท้ายขอบอกว่า “เราเตือนคุณแล้ว!”
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