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ความเป็นมา
ทุกวันนี้ “หมวกแข็งนิรภัย” (Hard Hats
or Protective Helmet) เป็นหนึง่ ในอุปกรณ์ปอ้ งกัน
ส่วนบุคคล (PPE) ทีบ่ งั คับใช้ตามกฎหมายความ
ปลอดภัยแรงงานแทบทุกประเทศในโลก มีวตั ถุ
ประสงค์ใช้ปอ้ งกันอันตรายทีจ่ ะเกิดกับศีรษะซึง่
เป็นอวัยวะสำคัญลำดับต้นๆ ของร่างกายคนเรา
ดัดแปลงและพัฒนาจากหมวกแข็งใช้ในกิจการ
ทหารโดยฝีมอื แฟรงซ์ คาฟก้า (Franz Kafka)
ขณะทำงานในสถาบันประกันอุบตั เิ หตุแรงงาน
ของโบฮีเมีย (ปัจจุบนั คือประเทศสาธารณรัฐเชก)
เมือ่ ปี ค.ศ. 1912 เวลาต่อมาได้รบั ความนิยม
แพร่หลายถึงฝัง่ อเมริกา ส่วนใหญ่ใช้ในกิจการ
เหมืองแร่และงานก่อสร้าง
บริษทั E.D. Bullard แห่งแคลิฟอร์เนีย ได้
ชือ่ ว่าเป็นผูผ้ ลิตหมวกแข็งนิรภัยสำหรับแรงงาน
พลเรือนรายแรก เริม่ จากชนิดทำด้วยหนังสัตว์
ต่อมาพัฒนาเป็นเหล็กกล้าจนกระทัง่ ถึงยุคใหม่
ผลิตจากวัสดุสงั เคราะห์

ช่วงเริม่ ต้นการก่อสร้างสะพานโกลเด้นเกต
ในซานฟรานซิสโก เมือ่ ปี ค.ศ. 1933 ถูกบันทึก
ไว้วา่ เป็นครัง้ แรกทีม่ กี ารบังคับให้คนงานสวม
หมวกแข็งนิรภัยขณะปฏิบัติงาน และในช่วงปี
ค.ศ. 1938 มีการใช้อะลูมิเนียมทำหมวกแข็ง
นิรภัยแทนเหล็กสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
ทั่วไป ยกเว้นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระแส
ไฟฟ้า อีกสองปีตอ่ คือช่วงปี ค.ศ. 1940 มีการ
ริเริม่ ใช้ “ไฟเบอร์กลาส” แทนวัสดุทเ่ี ป็นโลหะ
ปัจจุบันหมวกแข็งนิรภัยส่วนใหญ่ทำจากวัสดุ
สังเคราะห์ “โพลีเอทีลีนความหนาแน่นสูง”
[High Density Polyethylene (HDPE)] ในส่วน
ทีเ่ ป็นตัวหมวกหรือเปลือกหมวก และใช้ โฟม
Expanded Polystyrene (EPS) บุดา้ นในหมวก
เพื่อความสบายและปลอดภัย
ข้อบังคับและมาตรฐาน
สำนักบริหารสุขภาพและความปลอดภัย
แห่งชาติสหรัฐฯ หรือ OSHA (Occupational
Safety and Health Administration) ออกข้อ

บังคับการสวมหมวกแข็งนิรภัยขณะปฏิบตั งิ าน
เรียกว่า 29 CFR 1910.135 มีสาระสำคัญ ดังนี้
z นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมหมวก
แข็งนิรภัยขณะปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีม่ แี นวโน้มจะ
ได้รบั บาดเจ็บทีศ่ รี ษะจากวัสดุทต่ี กลงมา
z นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมหมวก
แข็งนิรภัยที่ออกแบบมาเพื่อลดอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้าขณะปฏิบตั งิ านใกล้กบั ตัวนำกระแส
ไฟฟ้าซึง่ อาจสัมผัสกับหมวกแข็งได้
z หมวกแข็งนิรภัยต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึง่ หรือมากกว่า
ดังต่อไปนี้
 ANSI Z89.1-2003, “American National
Standard for Industrial Head Protection”
 ANSI Z89.1-1997, “American National
Standard for Industrial Head Protection”
 ANSI Z89.1-1986, “American National
Standard for Personnel Protection-Protective
Headwear for Industrial Workers Requirements”

Full Brim

z

อุปกรณ์ปอ้ งกันศีรษะใดๆ ทีน่ ายจ้าง
แสดงหลักฐานได้วา่ มีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างน้อยทีส่ ดุ
ตรงตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึง่ ข้างต้น ให้
นับเป็นอุปกรณ์ปอ้ งกันศีรษะสามารถใช้งานได้
ตามข้อบังคับนี้
หมายเหตุ มาตรฐาน ANSI ฉบับล่าสุดคือ
ANSI/ISEA Z89.1-2009 “American National
Standard for Industrial Protection” เป็นค่า
กำหนดประสิทธิภาพและการทดสอบหมวกแข็ง
นิรภัยจัดทำร่วมกันระหว่างสถาบันมาตรฐาน
แห่งสหรัฐอเมริกา (ANSI) กับสมาคมมาตรฐาน
อุปกรณ์ความปลอดภัย (ISEA) แก้ไขเพิม่ เติม
จากมาตรฐาน ANSI Z89.1-2003, “American
National Standard for Industrial Head Protection”
โดยบังคับให้หมวกแข็งนิรภัยบางรุน่ บางแบบต้อง
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานนีจ้ งึ จะนำไปใช้ได้
ตามข้อบังคับ OSHA 29 CFR 1910.135 และยัง
มีขอ้ กำหนดคุณสมบัตขิ องหมวกแข็งนิรภัยใหม่
ได้แก่ สวมกลับข้างได้ ทนความหนาวเย็น และสี
ของตัวหมวกเห็นได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ แม้ OSHA
ไม่ได้กำหนดให้ใช้มาตรฐาน ANSI ฉบับใดฉบับ
หนึง่ เป็นการเฉพาะ แต่ผผู้ ลิตทัว่ ไปมักจะอ้างอิง
มาตรฐานฉบับใหม่ล่าสุดเสมอ เช่นเดียวกับผู้
ซือ้ ทีต่ อ้ งการหมวกทันสมัยและมีมาตรฐานตรง
ตามมาตรฐานฉบับปัจจุบนั เป็นอันดับแรก
ตามข้อบังคับ OSHA 29 CFR 1910.135
ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปสาระสำคัญได้วา่
ลูกจ้างต้องสวมหมวกแข็งนิรภัยตลอดเวลาที่
ทำงานในบริเวณมีความเสีย่ งจะได้รบั บาดเจ็บที่

ศีรษะจากสาเหตุตา่ งๆ ได้แก่ วัตถุตกจากข้างบน
แล้วกระแทกศีรษะ ศีรษะกระแทกกับวัตถุตดิ ตัง้
คงที่ เช่น คาน ท่อ ขอบประตู/หน้าต่าง ฯลฯ
ศีรษะสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าโดยอุบตั เิ หตุ และ
อืน่ ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน
ค่ากำหนดมาตรฐานหมวกแข็งนิรภัย
หมวกแข็งนิรภัย (Hard Hats/Protective
Helmet) เป็นอุปกรณ์ปอ้ งกันศีรษะ ใช้สวมใส่
ขณะทำงานในบริเวณทีม่ แี นวโน้มจะเกิดอันตราย
กับศีรษะ มีทั้งชนิดต้านทานแรงกระแทกจาก
วัตถุตกจากที่สูงและชนิดป้องกันกระแสไฟฟ้า
โดยมีการบังคับการสวมใส่หมวกแข็งนิรภัยตาม
ข้อบังคับ OSHA 29 CFR 1910.135 ซึง่ หมวก
แข็งนิรภัยดังกล่าวทุกใบต้องผ่านการทดสอบ
และได้รับการรับรองคุณสมบัติตามข้อกำหนด
มาตรฐาน ANSI Z89.1
ตามความในข้อบังคับ 29 CFR 1910.
135 (a)(1) “ให้ลูกจ้างที่จะได้รับความเสี่ยง
แต่ละคนสวมใส่หมวกแข็งนิรภัยเมื่อปฏิบัติงาน

ในบริเวณซึ่งมีแนวโน้มบาดเจ็บที่ศีรษะจากวัตถุ
ตกหล่นลงมา” และยังได้ระบุถึงอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้าใน 29 CFR 1910.135(a)(2)
“ลูกจ้างผู้จะได้รับความเสี่ยงแต่ละคนที่อยู่กับ
ตัวนำกระแสไฟฟ้าทีอ่ าจสัมผัสศีรษะ ต้องสวมใส่
หมวกแข็งนิรภัยที่ออกมาเพื่อลดอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้านัน้ ”
อย่างไรก็ดี OSHA ไม่ได้ระบุตายตัวให้
บังคับการสวมใส่หมวกแข็งนิรภัยกับประเภท
หรือลักษณะของการทำงานใดบ้าง เพียงแต่
เขียนเอาไว้ในภาคผนวกคำแนะนำไม่ได้บังคับ
(Appendix B to Subpart I-Non-Mandatory
Compliance Guidelines for Hazard Assessment
and Personal Protective Equipment Selection)
ส่วนที่ 9 “ตัวอย่างบางอาชีพทีค่ วรสวมใส่หมวก
แข็งนิรภัยเป็นประจำ ได้แก่ ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า
ช่างเดินสายไฟ ช่างกลและซ่อมบำรุง ช่างประปา
และติดตัง้ ท่อ ช่างประกอบ คนบรรจุหบี ห่อ ช่าง
เชือ่ มและตัด คนงานทัว่ ไป พนักงานขนส่งสินค้า
คนตัดไม้และทำท่อนซุง พนักงานจัดเก็บสินค้า
สำรอง และคนงานในคลังสินค้า” นอกจากนี้
ยังได้กล่าวถึงลักษณะงานต่างๆ ทีค่ วรมีการใช้
อุปกรณ์ปอ้ งกันศีรษะ
ทัง้ นี้ ข้อบังคับ OSHA 29 CFR 1910 ยัง
ระบุถึงความแตกต่างระหว่างหมวกแข็งนิรภัย

ซือ้ ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ.1994 กับทีซ่ อ้ื
หลังจากนัน้ หมวกแข็งนิรภัยซือ้ ก่อนวันดังกล่าว
ต้องมีคณ
ุ สมบัตสิ ำคัญตรงตามมาตรฐาน ANSI
Z89.1-1969 แต่หากซือ้ หลังจากนัน้ จนกระทัง่
ปัจจุบนั ต้องมีคณ
ุ สมบัตสิ ำคัญตรงตามมาตรฐาน
ANSI Z89.1-1986 หรือฉบับปรับปรุงตามที่
OSHA กำหนดไว้
ข้อกำหนดมาตรฐาน ANSI Z89.1-1986
ก่อนอืน่ ขออธิบายความแตกต่างระหว่าง
หมวกแข็งนิรภัย (Hard Hats/Protective Helmet)
กับหมวกกันกระแทก (Bump Caps)
หมวกกันกระแทก (Bump Caps) ไม่อยู่
ในการรับรองของ ANSI และไม่เหมาะจะนำไป
ใช้ในงานอาชีพหรือลักษณะงานที่จำเป็นต้อง
ใช้หมวกแข็งนิรภัยทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก ANSI
เท่านัน้ อธิบายง่ายๆ Bump Caps จะนำมาสวม
แทน Hard Hats หรือ Protective Helmet ตาม
ข้อบังคับ 29 CFR 1910 ไม่ได้
สำหรับ หมวกแข็งนิรภัย (Hard Hats/
Protective Helmet) ถือว่าเป็นอุปกรณ์ปอ้ งกัน
ศีรษะ (Head Protection Equipment) ชนิดเดียว
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามคำนิยามของ ANSI แบ่ง
เป็น 2 กลุม่ ตามลักษณะเฉพาะของหมวก ได้แก่

z

Type 1 เป็นหมวกแข็งทีม่ ปี กี ยืน่ ออก
มาโดยรอบตัวหมวก (Full Brim) โดยไม่จำเป็น
ต้องยาวเท่ากัน
z Type 2 เป็นหมวกแข็งทีม
่ ปี กี ยืน่ ออก
มาเฉพาะด้านหน้า (Short Front Brim) โดยด้าน
ข้างอาจเป็นขอบนูนก็ได้
นอกจากแบ่งหมวกแข็งนิรภัยออกเป็น
Type 1 และ Type 2 ตามลักษณะของหมวกแล้ว
มาตรฐาน ANSI ยังแบ่งหมวกแข็งนิรภัยออก
เป็นชั้น (Class) ตามคุณสมบัติการต้านทาน
แรงกระแทกจากวัตถุตกหล่นและลดอันตราย
จากการสัมผัสตัวนำกระแสไฟฟ้าดังต่อไปนี้
z Class A เป็นหมวกแข็งออกแบบมา
เพือ่ ลดแรงกระแทกจากวัตถุตกใส่จากทีส่ งู และ

ลดอันตรายจากการสัมผัสตัวนำกระแสไฟฟ้า
แรงดันต่ำ (Low-voltage Electrical Conductor)
ซึ่งต้องผ่านการทดสอบการต้านทานกระแส
ไฟฟ้า ที่ 2,200 โวลต์ จึงจะได้รบั การรับรองตาม
มาตรฐานนี้
z Class B เป็นหมวกแข็งออกแบบมา
เพือ่ ลดแรงกระแทกจากวัตถุตกใส่จากทีส่ งู และ
ลดอันตราย จากการสัมผัสตัวนำกระแสไฟฟ้า
แรงดันสูง (High-voltage Electrical Conductor)
ซึ่งต้องผ่านการทดสอบการต้านทานกระแส
ไฟฟ้าที่ 20,000 โวลต์จงึ จะได้รบั การรับรองตาม
มาตรฐานนี้
z Class C เป็นหมวกแข็งออกแบบมา
เพือ่ ลดแรงกระแทกจากวัตถุตกใส่จากทีส่ งู อย่าง
เดียวโดยไม่มีคุณสมบัติป้องกันอันตรายจาก
การสัมผัสตัวนำกระแสไฟฟ้า
หมายเหตุ แรงดันไฟฟ้าระบุไว้ใน Class
A และ B ไม่ใช่ตวั เลขแรงดันไฟฟ้าทีห่ มวกแข็ง
สามารถป้องกันผู้สวมใส่ไม่ให้ได้รับอันตราย
นัน่ คือ หมวกแข็ง Class A ผ่านการทดสอบการ
ต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ 2,200 โวลต์ แต่ไม่ได้
หมายความว่า สามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้า
2,200 โวลต์ เช่นเดียวกันหมวกแข็ง Class B



ผ่านการทดสอบการต้านทานกระแสไฟฟ้าที่
20,000 โวลต์ ไม่ได้หมายถึง หมวกใบนีป้ อ้ งกัน
แรงดันไฟฟ้าได้ 20,000 โวลต์ (ตัวเลขปริมาณ
โวลต์ที่หมวกสามารถป้องกันได้ ผู้ผลิตอาจจะ
ระบุไวทีต่ วั หมวกหรือคูม่ อื การใช้งาน หรือใช้วธิ ี
กำหนดระยะห่างจากตัวคนถึงตัวนำกระแสไฟฟ้า
มากขึน้ ตามอัตราโวลต์ทส่ี งู ขึน้ และระมัดระวัง
อย่าสัมผัสตัวนำ แม้วา่ หมวกแข็งทีส่ วมใส่อยูจ่ ะ
ต้านทานกระแสไฟฟ้าระดับนัน้ ได้กต็ าม)
หมวกแข็งนิรภัยจะได้รบั การรับรองตาม
มาตรฐาน ANSI ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติ
ต้านทานแรงกระแทกและแรงเจาะทะลุจากด้าน
บน ต้านทานการดูดซึมน้ำ ต้านทานเปลวไฟ
ซึง่ ขัน้ ตอนและวิธกี ารทดสอบต้องเป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในมาตรฐานนี้ หมวกแข็งนิรภัยทีผ่ า่ น
การทดสอบ ถือว่าได้รบั การรับรองโดยจะมีการ
ระบุขอ้ ความสำคัญในตัวหมวก เช่น ชือ่ ผูผ้ ลิต

ชือ่ มาตรฐาน ANSI Z89.1-1986 Class ของ
หมวกแข็ง (A B หรือ C)
ข้อกำหนดมาตรฐาน ANSI Z89.1-1997
ปี ค.ศ.1997 ANSI ได้แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรฐานฉบับเดิมให้เป็นฉบับใหม่ เรียกว่า
ANSI Z89.1-1997 มีสาระ สำคัญ ได้แก่
z ยกเลิกการแบ่งกลุ่มหมวกแข็งนิรภัย
Type 1 และ Type 2 ตามลักษณะปีกหมวกที่
แตกต่างกัน (Brim Design Differentiation)
z แบ่งกลุม
่ หมวกแข็ง Type 1 และ Type
2 ใหม่ โดยใช้เกณฑ์การต้านทานแรงกระแทก
ดังต่อไปนี้
 Type 1 สามารถรับแรงกระแทกเฉพาะ
ทีต่ กลงกลางหมวก
 Type 2 สามารถรับแรงกระแทกได้ทง
้ั ที่
ตกลงกลางหมวกและ กระทำด้านข้างหมวก
z เปลีย
่ นแปลงการแบ่ง Class หมวกแข็ง
นิรภัยใหม่ ดังนี้
 Class G (General) มีคณ
ุ สมบัตเิ ทียบ
เท่าหมวก Class A ของมาตรฐานฉบับเดิม

Class E (Electrical) มีคุณสมบัติ
เทียบเท่าหมวก Class B ของมาตรฐานฉบับเดิม
 Class C (Conductive) ไม่เปลีย
่ นแปลง
จาก Class C ของมาตรฐานฉบับเดิม นัน่ คือ ไม่มี
คุณสมบัตเิ ป็นฉนวนไฟฟ้า
z กำหนดให้มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมบน
ตัวหมวก เช่น วันเดือนปีทผ่ี ลิตร่วมกับชือ่ ผูผ้ ลิต
ข้อแนะนำในการเลือกขนาด ข้อแนะนำการดูแล
รักษาและซ่อมบำรุง ชือ่ มาตรฐาน ANSI Z89.1
-1997 Class ของหมวก (G E หรือ C)
ตามความเชือ่ ของผูซ้ อ้ื ทัว่ ไป หมวกแข็ง
นิรภัยสามารถจะใช้งานได้ตลอดไป เนื่องจาก
มาตรฐาน ANSI ทัง้ ฉบับปี ค.ศ.1986 และ ค.ศ.
1977 ไม่มกี ารกำหนดว่าจะใช้หมวกนัน้ ได้นาน
กี่ปี แต่ในความเป็นจริง อายุใช้งานของหมวก
ขึน้ อยูก่ บั การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเป็นหลัก
ดังนัน้ มาตรฐานจึงแนะนำให้ผใู้ ช้ตรวจสอบด้วย
สายตาเพือ่ หารอยแตก รอยร้าว และรอยชำรุด
เป็นประจำทุกวัน หากหมวกแข็งใบใดมีลกั ษณะ
บกพร่องดังกล่าว ให้นำออกไปจากหน่วยงาน
ทันที และห้ามนำมาใช้งานจนกว่าจะได้รบั การ
ซ่อมแซม (หากซ่อมแซมไม่ได้ ให้เปลี่ยนใบ
ใหม่มาใช้งานแทน)
นอกเหนือจากการชำรุดเสียหายจาก
การกระแทกหรือขูดขีดแล้ว หมวกแข็งส่วนใหญ่
ทำด้วยพลาสติกสังเคราะห์ เมื่อถูกแดดบ่อยๆ
รังสียูวีจะทำให้โครงสร้างโมเลกุลของพลาสติก
อ่อนแอลง เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ราเริม่ เห็นผิวนอกของ
หมวกเริม่ ลอก สีซดี สีหม่นหรือเป็นขุย นัน่ แสดง
ถึงการเสือ่ มสภาพจากยูวซี ง่ึ จำเป็นต้องนำออก
ไปจากหน่วยงานแล้วเปลี่ยนใบใหม่มาใช้งาน
ข้อกำหนดมาตรฐาน ANSI Z89.1-2003
ปี ค.ศ.2003 ANSI ประกาศใช้มาตรฐาน
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมจากฉบับปี ค.ศ.1997 นัน่ คือ
ANSI Z89.1-2003 เนือ้ หาประกอบไปด้วยคำ
อธิบาย Type และ Class หมวกแข็งนิรภัย ค่า
กำหนดประสิทธิภาพและการทดสอบ รวมถึง

ค่ากำหนดความปลอดภัยตามกฎหมายและข้อ
บังคับต่างๆ โดยเฉพาะค่ากำหนดขัน้ ต่ำในการ
ป้องกันแรงกระแทก แรงเจาะ และอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้า (Electric Shock) โดยเน้นให้เห็นว่า
อัตราการป้องกันในระดับต่างๆ ของหมวกแข็ง
นั้น เป็นการลดความรุนแรงของการกระแทก
และการเจาะทะลุให้เบาบางลง มิใช่การป้องกัน
แรงกระทำทัง้ หมดอย่างสมบูรณ์ จุดประสงค์แท้
จริงของหมวกแข็งนิรภัยคือป้องกันแรงกระแทก
จากเครือ่ งมือขนาดเล็ก เศษไม้ เศษเหล็ก น๊อต
ประกายไฟ และอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียง ด้วย
เหตุนจ้ี งึ ไม่สามารถใช้ทดแทนมาตรการควบคุม
ทางวิศวกรรม (Engineering Control) และแนว

Fullbrim

ทางปฏิบตั คิ วามปลอดภัย (Safety Practices)
ได้ หมวกแข็งที่ออกแบบตามใจชอบหรือแบบ
ทันสมัยอาจขาดคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด
ของมาตรฐานนี้ และไม่สามารถนำมาใช้งาน
ตามข้อบังคับของ OSHA
ในการแบ่ง Type และ Class ของหมวก
ตามมาตรฐานฉบับปี 2003 ไม่แตกต่างไปจาก
ฉบับปี 1997 นัน่ คือ
z Type 1 ต้องผ่านการทดสอบแรงกระแทก
กลางหมวกส่วนบน
z Type 2 ต้องผ่านการทดสอบแรงกระแทก
ทั้งที่กลางหมวกส่วนบนและด้านข้างหมวก
z Class G ลดอันตรายจากการสัมผัส
ตัวนำกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low-voltage
Electrical Conductors) และต้องผ่านการทดสอบ
การต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ 2,200 โวลต์
z Class E ลดอันตรายจากการสัมผัส
ตัวนำกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง (High-voltage
Electrical Conductors) และต้องผ่านการทดสอบ
การต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ 20,000 โวลต์
z Class C ไม่มีคุณสมบัติป้องกันอันตราย
จากการสัมผัสตัวนำกระแสไฟฟ้า

หมวกแข็งนิรภัยที่ได้รับการรับรองจาก
มาตรฐานฉบับนีจ้ ะระบุชอ่ื หรือเครือ่ งหมายการ
ค้าของผูผ้ ลิต วันเดือนปีผลิต เครือ่ งหมาย ANSI
ขนาดของหมวกไว้บนตัวหมวก พร้อมด้วยฉลาก
คำแนะนำของผู้ผลิต วิธีใช้ การคาดคะเนอายุ
ใช้งาน วิธปี รับหมวก และขัน้ ตอนการดูแลรักษา
ในส่วนของค่ากำหนดด้านประสิทธิภาพ
ของหมวกแข็ง (Performance Requirements)
มาตรฐานฉบับนีเ้ น้นใน 4 หัวข้อ ได้แก่
z ความต้านทานเปลวไฟ (Flammability
Resistance)
z ความต้านทานการส่งผ่านกำลัง (Force
Transmission Resistance)
z ความต้านทานการเจาะทะลุที่กลาง
หมวก (Apex Penetration Resistance)
z ความต้านทานกระแสไฟฟ้า [ความ
เป็นฉนวน (Electrical Insulation)]

ความต้านทานการส่งผ่านกำลัง (จาก
การกระแทก) หมวกแข็งต้องส่งผ่านกำลังได้ไม่
เกิน 4,500 นิวตัน ในการทดสอบ 1 ครัง้ และ
ส่งผ่านโดยเฉลีย่ ไม่เกิน 3,780 นิวตันจากการ
ทดสอบทัง้ หมด
ความต้านทานกระแสไฟฟ้า หมวกแข็ง
Class G ต้องต้านทานแรงดันไฟฟ้าที่ 2,200
โวลต์ ความถี่ 60 เฮิรตซ์ เป็นเวลา 1 นาที อัตรา
การรัว่ ไม่เกิน 3 มิลล์แอมแปร์ (mill amperes)
ส่วนหมวก Class E ต้องต้านทานแรงดันกระแส
ไฟฟ้าที่ 20,000 โวลต์ ความถี่ 60 เฮิรตซ์ เป็น
เวลา 3 นาที อัตราการรัว่ ไม่เกิน 9 มิลล์แอมแปร์
ในการทดสอบประสิทธิภาพหมวกตาม
หัวข้อต่างๆ มาตรฐานนีก้ ำหนดวิธกี าร ขัน้ ตอน
และการวัดผลแยกตาม Type และ Class และที่
เพิ่มเติมเข้ามาคือการทดสอบการยึดแน่นของ
สายรัดคาง (เฉพาะหมวก Type 2 เท่านัน้ )

Suspension 4-points Ratchet

ภาคผนวก A (Appendix A) ของมาตรฐาน
ANSI Z89.1-2003 ระบุคำแนะนำ ข้อควรระวัง
การใช้งานและการบำรุงรักษา รวมถึงคำเตือน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
z ห้ามใช้หมวกแข็งนิรภัยที่ไม่มีเครื่อง
หมายรับรอง (Markings)
z ปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำแนะนำของผู ้ ผ ลิ ต ใน
การปรับความกระชับของหมวก
z ทำความสะอาดหมวกตามคำแนะนำ
ของผูผ้ ลิต
z ตรวจสอบหารอยแตก รอยร้าว รอย
ชำรุด และการเสือ่ มสภาพต่างๆ
z หมวกแข็งที่ได้รับความเสียหายจาก
การกระแทก/การกระทบรุนแรง ให้นำออกไป
จากหน่วยงาน
z ระมัดระวังไม่ให้หมวกแข็งสัมผัสกับสี
ทินเนอร์ รวมถึงน้ำยาทำความสะอาดบางชนิด
ที่มีปฏิกิริยากับผิวหมวกหรือเนื้อหมวก
z หมวกแข็งที่สัมผัสแสงแดดเป็นเวลา
นานจะเสือ่ มสภาพ สังเกตได้จากสีจาง สีหม่น
สีแตกเป็นลาย เป็นขุย ฯลฯ
z หมวกแข็ ง ควรปลอดจากการขู ด ขี ด
การกะเทาะ การบาก และต้องไม่ทำตกลงพืน้
โยน หรือใช้รองนั่ง โดยเฉพาะหมวกแข็งชนิด
ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
z ค่ากำหนดคุณสมบัติความต้านทาน
แรงกระแทก แรงเจาะ และแรงดันไฟฟ้าสำหรับ
หมวกแข็งแต่ละชนิด ต้องไม่นำมาเป็นค่าความ
ปลอดภัยสำหรับผู้สวมใส่ ตัวอย่างเช่น หมวก
แข็ง Class G ต้านทานแรงดันไฟฟ้าได้ 2,200

โวลต์ ไม่ได้หมายความว่า ศีรษะของผู้สวมใส่
หมวกแข็งจะสัมผัสแรงดันไฟฟ้าระดับสูงนี้ได้
โดยไม่เกิดอันตรายร้ายแรง ดังนัน้ แรงดันไฟฟ้า
2,200 โวลต์ จึงไม่ใช่ระดับทีป่ ลอดภัยสำหรับ
ผูส้ วมใส่หมวกแข็ง เช่นเดียวกันกับแรงกระแทก
หมวกแข็งนิรภัยที่ได้รับการรับรองว่าสามารถ
ต้านทานแรงกระแทกตามค่ากำหนด หมายถึง
“ตัวหมวก” เท่านัน้ ทีท่ นต่อแรงกระแทกระดับ
ดังกล่าว มิใช่ “ศีรษะของผูส้ วมใส่” ด้วยเหตุน้ี
ต้องไม่นำค่ากำหนดแรงกระแทกขัน้ ต่ำสำหรับ
ทดสอบมาเป็นค่าทีผ่ สู้ วมใส่หมวกแข็งสามารถ
สัมผัสหรือรับได้อย่างปลอดภัย
ภาคผนวก B, C และ D(Appendix B, C
and D) กำหนดวิธกี ารทดสอบความเป็นฉนวน
ไฟฟ้า (Electrical Insulation) การส่งผ่านกำลัง
(Force Transmission) การผ่อนแรงกระแทก
(Impact Attenuation) ตามลำดับ
ข้ อ กำหนดมาตรฐาน ANSI/ISEA
Z89.1-2009
ANSI/ISEA Z89.1-2009 เป็นมาตรฐาน
หมวกแข็งนิรภัยฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 6 ครัง้
ล่าสุด โดยความร่วมมือของสมาคมมาตรฐาน
อุปกรณ์ความปลอดภัย (ISEA) ประกาศใช้เมือ่
ปี ค.ศ. 2009 ซึง่ ยังคงค่ากำหนดประสิทธิภาพ
และการทดสอบสำหรับหมวกแข็งนิรภัยใช้ในงาน
อุตสาหกรรมของมาตรฐานฉบับปี ค.ศ. 2003
ไว้ และเพิม่ เติมค่ากำหนดใหม่เข้ามา ได้แก่
z ค่าความต้านทานแรงกระแทกลงบน
ยอดหมวกสำหรับหมวก Type 1 และค่าความ
ต้านทานแรงกระแทกจากด้านข้างรอบตัวหมวก
สำหรับหมวก Type 2
z หมวกแข็ง Type 1 และ Type 2 ตาม
มาตรฐาน ANSI/ISEA Z89.1-2009 ต้องผ่าน

การทดสอบการรับแรงกระแทกตามค่ากำหนด
ใหม่ (ค่าบังคับ) โดยเฉพาะ Type 2 ต้องผ่านการ
ทดสอบรับแรงกระแทกทัว่ ทัง้ ตัวหมวก ไม่วา่ จะ
เป็นด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน ด้านข้างซ้าย
ขวา และแรงเจาะทะลุนอกจุดศูนย์กลาง (แนว
เฉียงหรือในลักษณะแฉลบ) รวมถึงการยึดแน่น
ของสายรัดคาง
z สามารถในการใส่กลับด้าน (Reverse
Wearing) หมวกแข็งมีปกี รอบตัว หรือ Full Brim
สามารถใส่กลับหน้าหลังได้โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อคุณสมบัตดิ า้ นการป้องกันอันตรายเพือ่ ความ
สะดวกรวดเร็วในการสวมใส่ขณะเร่งด่วน เป็น
ค่ากำหนดทางเลือกไม่ใช่การบังคับ แต่ตอ้ งผ่าน
การทดสอบจึงจะได้การรับรองคุณสมบัตขิ อ้ นี้
z ต้านทานความเย็นจัด เป็นข้อกำหนด
ไม่บงั คับสำหรับหมวกใช้งานในสภาพภูมอิ ากาศ
หนาวเย็น โดยจะต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติ
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -30 ํ C แทนการทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
-18 ํ C สำหรับหมวกใช้งานปกติ หมวกทีผ่ า่ น
ค่ากำหนดนีจ้ ะมีตวั อักษร LT (Low Temperature)
พิมพ์บนป้ายกำกับหมวก
z ทัศนวิสย
ั สูง (High Visibility) เป็นข้อ
กำหนดไม่บังคับว่าด้วยการใช้สีของตัวหมวกที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หมวกที่ผ่าน
การทดสอบการมองเห็นตามข้อกำหนดนี้ จะมี
ตัวอักษร HV บนป้ายกำกับหมวก
ในส่ ว นของข้ อ ความกำกั บ หมวกแข็ ง
มาตรฐานฉบับนีต้ อ้ งการให้ทำในลักษณะถาวร

ด้านในตัวหมวก ประกอบด้วย ชือ่ ผูผ้ ลิต ตรา
รับรองของ ANSI อักษรระบุ Class ของหมวก
วันเดือนปีทผ่ี ลิต และให้มฉี ลากคำแนะนำของ
ผูผ้ ลิต วิธกี ารใช้งาน อายุการใช้งาน (ระบุระยะ
V-gard Swing-Ratchet

เวลา 4-5 ปีนบั จากวันทีผ่ ลิต) วิธปี รับหมวก
และขัน้ ตอนการดูแลรักษา
รองในหมวกแข็ง (Hard Hat Suspension)
“รองในหมวก” เป็นส่วนประกอบสำคัญ
เท่าเทียมกับเปลือกหมวก ทำหน้าทีร่ องรับแรง
สัน่ สะเทือนจากการกระแทก การฟาด หรือการ
เจาะทะลุที่กระทำต่อเปลือกหมวกแข็ง ทำให้
ลดความรุนแรงลง ตามคำนิยามในมาตรฐาน
ANSI Z89.1-2003 หมายถึง สายรองใต้เปลือก
หมวก ออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระทำจาก
ภายนอก ลักษณะเป็นสายครอบศีรษะ อยูห่ า่ ง
จากเปลือกหมวกพอสมควรซึง่ ศีรษะของผูส้ วม
ใส่จะไม่สมั ผัสกับเปลือกหมวกโดยตรง รวมทัง้
สามารถปรับความกระชับได้
แต่มาตรฐานไม่ได้ระบุคา่ กำหนดสำหรับ
อุปกรณ์สว่ นนีเ้ ป็นการเฉพาะ แต่โดยทัว่ ไปแล้ว
มีใช้กนั 2 ชนิด ได้แก่

1. รองในชนิดสายปรับเลือ่ น (Pin-lock
Suspension) เป็นสายยึดติดกับเปลือกด้านใน
ปรับความกระชับด้วยการเลือ่ นเข็มขัดบังคับสาย
ก่อนจะสวมใส่จากนั้นล็อคให้แน่น
2. รองในชนิดแกนปรับหมุน (Ratchet
Suspension) เป็นสายยึดติดกับเปลือกหมวก
ด้านใน 4 หรือ 6 จุดขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของ
ผู้ผลิต โดยกลไกจะโยงมาที่แกนบังคับสำหรับ
ปรับระดับและความกระชับซึง่ ผูส้ วมใส่สามารถ
ปรับด้วยการหมุนปุม่ ด้านท้ายหมวกในขณะสวม
หมวกอยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งถอดออก
ทัง้ นี้ รองในหมวก (Suspension) จะเป็น
คนละส่วนกับสายรัดคาง (Chin Strap) ซึง่ หมวก
Type 2 ตามมาตรฐานนีจ้ ะต้องผ่านการทดสอบ
ความยึดแน่นขณะสวมหมวก
มาตรฐานหมวกแข็งนิรภัยของยุโรป
มาตรฐาน ANSI บังคับใช้ในสหรัฐอเมริกา
และบางส่วนของแคนาดาและเม็กซิโก รวมถึง
บางประเทศทีอ่ า้ งอิงมาตรฐานนี้ ส่วนในยุโรปจะ
ใช้มาตรฐาน EN เป็นเกณฑ์บงั คับซึง่ มีอยูด่ ว้ ยกัน

V-gard One-touch Adjustment

3 มาตรฐานหลัก ดังต่อไปนี้
z EN 397 บังคับใช้กบ
ั หมวกแข็งนิรภัย
สำหรับงานอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป (Industrial
Hard Hats)
z EN 812 บังคับใช้กบ
ั หมวกกันกระทบ
(Bump Caps)
z EN 14052 บังคับใช้กับหมวกแข็งนิรภัย
ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม (High
Performance Industrial Helmets) ซึง่ หมวกแข็ง
นิรภัยตามมาตรฐาน EN 397 ที่ต้องการจะยก
ระดับคุณสมบัตใิ ห้สงู ขึน้ สามารถนำเข้ารับการ
ทดสอบขั้นเข้มข้นเพื่อให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานนี้ได้เช่นกัน
ทัง้ นี้ หมวกแข็งนิรภัยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รง
ตามมาตรฐาน EN 14052 เทียบเท่าหมวกแข็ง
นิรภัย Type 2 ตามมาตรฐาน ANSI แต่ในการ

EN Helmet Testing

EN 14052 Helmet

ทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐาน EN
14052 หมวกที่เข้าทดสอบจะต้อง “ผ่าน”
การทดสอบ รับแรงกระทำแต่ละหัวข้อทัง้ 2 ครัง้
ในขณะที ่ มาตรฐาน ANSI ถ้ า “ผ่ า น”
การทดสอบรับแรง กระทำแต่ละหัวข้อเพียง 1
ใน 2 ครัง้ จะถือว่า “ผ่าน” ในหัวข้อนัน้ ทันที
การทดสอบการรับแรงกระทำในหัวข้อ
“รับแรงกระแทก” (Impact Test) มาตรฐาน
EN 14052 จะทดสอบการทิง้ วัตถุลงไปทีห่ มวก
2 ครัง้ ครัง้ แรกใช้โลหะรูปทัง่ น้ำหนัก 5 ก.ก.

(11 ปอนด์) ทิง้ ลงผิวกลางหมวกหรือยอดหมวก
จากความสูง 2.04 เมตร (6.5 ฟุต) โดยมีแรง
กระทำต่อหมวก 100 จูล ครัง้ ทีส่ องใช้โลหะอัน
เดียวกันทิ้งลงผิวด้านข้างหมวกที่จุดใดจุดหนึ่ง
ทีอ่ ยูร่ ะหว่าง 15-60 องศา ด้านหน้าหรือด้าน
หลังหมวก จากความสูง 1.02 เมตร (3.25 ฟุต)
แรงกระทำ 50 จูล หมวกต้อง “ผ่าน” ทัง้ 2 ครัง้
จึงจะถือว่า “ผ่าน” การทดสอบรับแรงกระแทก
การทดสอบการรับแรงกระทำในห้วข้อ
“รับแรงเจาะทะลุ” (Penetration) มาตรฐาน
EN 14052 จะทดสอบการทิง้ วัตถุลงไปทีห่ มวก
2 ครัง้ ครัง้ แรกใช้โลหะลักษณะเป็นใบมีดแบน
(Flat Blade) น้ำหนัก 1 ก.ก. (2.2 ปอนด์) ลง
บนผิวยอดหมวกจากความสูง 2.5 เมตร (8 ฟุต)
ครั้งที่สองใช้โลหะเดียวกันทิ้งลงด้านข้างหมวก
จุดหนึง่ ทีอ่ ยูร่ ะหว่าง 15-60 องศา ด้านหน้าหรือ
ด้านหลังหมวกจากความสูง 2.04 เมตร (6.5
ฟุต) หมวกต้อง “ผ่าน” ทัง้ 2 ครัง้ จึงจะถือว่า
“ผ่าน” การทดสอบรับแรงเจาะทะลุ
นอกจากค่ากำหนดประสิทธิภาพเฉพาะ
(Specific Performance Requirements) ของตัว

หมวกแข็งนิรภัยแล้ว มาตรฐาน EN 14052 ยังมี
ข้อบังคับการออกแบบ (Design Requirements)
ครอบคลุมถึงรูปทรงทีส่ อดรับกับการเคลือ่ นไหว
ตามหลักเออร์โนโนมิกส์ ทัศนวิสยั ขณะสวมใส่
รวมถึงสายรัดคางทีจ่ ะต้อง “ผ่าน” การทดสอบ
ระบบรัดแน่น (Retention System Effectiveness)
ด้วยการทิง้ แท่งโลหะหนัก 10 ก.ก. ผ่านรอกลง
ไปทีด่ า้ นท้ายหมวกขณะสวมศีรษะของหุน่ โดย
หมวกจะต้องไม่หลุดออกจากศีรษะหุน่ จากนัน้
ทดสอบซ้ำลักษณะเดียวกันทีด่ า้ นหน้าหมวก
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