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NFPA 1971 Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting 2013 Edition
VERIDIAN LIMITED

มาตรฐาน NFPA 1971 เปนขอกําหนด
คุณสมบัติของชุดดับเพลิงอาคาร (Structural
Fire Fighting) และชุ ดดั บเพลิ งระยะประชิ ด
(Proximity Fire Fighting) รวมสวนที่นอกเหนือ
จากเสือ้ และกางเกง (Garments) สําหรับชุดทัง้
สองประเภท ไดแก หมวก (Helmet) ถุงมือ
(Gloves) รองเทาบูท (Footwear) ทีค่ ลุมศีรษะ
เย็บติดกับสวนอืน่ (Hood Interface) และขอมือ
เสือ้ มีหว งคลองนิว้ (Wristlets Interface) รวมถึง
ขอกําหนดที่เปนทางเลือก (ไมบังคับ) สําหรับ
ชุดดับเพลิงใชในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการ
คุกคามดวยสารเคมี ชีวภาพ รังสี และนิวเคลียร
(CBRN) ของกลุม กอการราย แตในทีน่ ขี้ อเสนอ
ขอกําหนดเฉพาะเสื้อและกางเกง (Garments)
โดยมีสาระสําคัญ ไดแก

1. ข อกํ า หนดด า นการออกแบบ
(Garment Design Requirements)
ข อบังคั บทางเลื อก (Optional Requirements): ชุดดับเพลิง CBRN
 สวนประกอบ (Garment Composite):
ชัน้ นอกสุด (Outer Shell) ชัน้ ความชืน้ (Moisture
Barrier) และชัน้ ดูดซับความรอน (Thermal Liner)
ซึง่ รวมกันเปนชัน้ เดียวหรือแยกกันเปนหลายชัน้
 สวนยึดชัน
้ ดานใน (Liner Attachment):
ใชยดึ ชัน้ ความชืน้ และชัน้ ดูดซับความรอนใหตดิ
กับชัน้ นอกสุดอยางมัน่ คงโดยอยูร ะหวางชัน้ ดาน
ในกับชัน้ นอกสุดบริเวณแขนเสือ้ หรือขากางเกง
ยาวไมเกิน 1 นิ้ว และตองไมขยายเพิ่ม


สวนคลุมชัน้ ดานใน (Liner Coverage):
ชั้นความชื้นและชั้นดูดซับความรอนตองขยาย
ถึงตะเข็บคอเสือ้ และตะเข็บเอวกางเกงเกินขอบ
ชายเสือ้ และกางเกงไมเกิน 3 นิว้ และเกินปลาย
แขนเสื้อไมเกิน 1 นิ้ว
 เสือ
้ ผาและสวนปกปด (Garments and
Closure Systems): ปกปดชั้นความชื้นและชั้น
ดูดซับความรอนไวดวยตัวยึด เชน ตะขอและ
หวง หรือซิป
 คอเสื้อ (Collar): เปนแบบปด สูงไม
เกิ น 3 นิ้ ว สําหรั บชุ ดดั บเพลิ งระยะประชิ ด
(อะลูไนซ) ชั้นคอเสื้อตองไมสะทอนแสง
 แขนเสื้อ (Sleeves): ชัน
้ ดานในทีเ่ กิน
มา 1 นิ้ว ตองเย็บติดปลายแขนเสื้อแบบปด
 ดายเย็บ (Sewing Thread): จะตองมี
คุณสมบัติปองกันเปลวไฟในตัว
 กระเป าเย็ บ ติ ดด านนอกตั วเสื้ อและ
กางเกง (Cargo Pockets): มีรองระบายน้าํ และ
มีฝาปด
 ระบบปดทําดวยโลหะ/สวนประกอบ


ทีเ่ ปนโลหะ (Metallic Closure Systems/ Metal
Components): จะตองไมใหสัมผัสตัวผูสวมใส
ยกเวนจะอยูในสวนที่ปกปด
 ระบบชัน
้ ดานใน (Liner System): ชัน้
ความชื้นและชั้นดูดซับความรอน และสวนยึด
ทัง้ สองชัน้ นีต้ ิดกับชั้นนอกสุด
 ขนาด (Sizing)
 อกเสื้อ: ผูชาย 34 - 60 นิ้ว ผูหญิง
28 - 50 นิ้ว สวนเพิ่มไมเกิน 2 นิ้ว
 แขนเสื้อ: ผูชาย 32 - 38 นิ้ว ผูหญิง
28 - 34 นิ้ว สวนเพิ่มไมเกิน 1 นิ้ว
 เอว: ผูชาย 30 - 60 นิ้ว ผูห
 ญิง 28 50 นิ้ว สวนเพิ่มไมเกิน 2 นิ้ว
 ความยาวขากางเกง: ผูชาย 34 - 36
นิ้ว ผูหญิง 24 - 34 นิ้ว สวนเพิ่มไมเกิน 2 นิ้ว
 แถบ (Trim): เย็บติดกับตัวเสื้ อและ
กางเกงตามตําแหนงกําหนด ไดแก หนาอกเสือ้
ชายเสื้อ ปลายแขนเสื้อ ดานลางของขากางเกง
ทําเปนแถบแนวนอนวนรอบตัวจากดานหนาออม
ไปดานหลัง ยกเวนบริเวณหนาอกเสื้อ บริเวณ
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แผนหลังมีแถบแนวตัง้ สองแถบซายขวา เริม่ จาก
แถบชายเสื้อขึ้นไปถึงจุดซึ่งตรงกับแถบหนาอก
ทีอ่ ยูด า นหนา ความกวางของแถบไมนอ ยกวา 2
นิ้ว สวนที่เปนผิวสะทอนแสงกวางไมนอยกวา
0.625 นิ้ว ชองระหวางระหวางแถบบริเวณที่
เปนซิปตองไมเกิน 1 นิ้ว สําหรับชุดดับเพลิง
ระยะประชิด (Proximity) หามมีแถบใดๆ ทัง้ สิน้

TPP Test

Barrier Layers

Vertical Flame Test

หวงใชลากกู ภัย/ชวยชีวิตบนตัวเสื้ อ
(Drag Rescue Device Required in Coats):
สามารถใชงานไดขณะสวมถุงมือ ออกแบบเพื่อ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุขณะใชงาน
 สวนปลายสุดแขนเสือ
้ สําหรับใชคลอง
นิว้ มือ (Coat Required to Have Wristlet): เย็บ
ติดถาวร ออกแบบเพื่อไมใหมีชองวางระหวาง
ปลายแขนเสื้อกับขอบถุงมือ
 สวนเสริมความแข็งแรง (Reinforce

ments): ตองมีคุณสมบัติตานทานความรอน
และเปลวไฟตามมาตรฐานกําหนด สําหรับชุด
ดับเพลิงระยะประชิด (Proximity) หามใชสวน
เสริมที่ไมใชแบบสะทอนแสง ยกเวนตรงขอบ
ขอมือและขอบปลายขากางเกงขนาด 1 นิ้ว

2. ข อกํา หนดด านประสิ ทธิ ภาพ
(Garment Performance Requirements)
คาการสูญเสียความรอนรวม (THL):
ไมนอยกวา 205 วัตต/ตารางเมตร (w/m2)


สําหรับชุดดับเพลิงอาคาร ยกเวนชุดดับเพลิง
ระยะประชิด (ชุดอะลูมิไนซ)
 ค า ประสิ ท ธิ ภ าพป อ งกั น ความร อ น
(TPP): ไมนอ ยกวา 35 วัตต/ตารางเมตร (w/m2)
 ความต า นทานการฉี ก ขาด (Tear
Resistance)
 ชั้ น นอกสุ ด (Outer Shell): 100
นิวตัน (22 ปอนด)
 ชั้นความชื้น (Moisture Barrier): 22
นิวตัน (5 ปอนด)
 ชัน
้ ดูดซับความรอน (Thermal Liner):
22 นิวตัน (5 ปอนด)
 แรงที่ทําใหชั้นนอกสุดปริแตก (Shell
Breaking Strength): 140 ปอนด สําหรับชุดดับ
เพลิงอาคาร แตไมมีขอกําหนดสําหรับชุดดับ
เพลิงระยะประชิด
 ความทนตอแรงที่ทําใหผาชัน
้ นอกสุด
ฉีกขาด (Shell Breaking Strength): 623 นิวตัน
(140 ปอนด) สําหรับชุดดับเพลิงอาคาร แตไมมี
ขอกําหนดสําหรับชุดดับเพลิงระยะประชิด
 การหดตัวจากการซักลาง (Cleaning
Shrinkage): ไมเกิน 5% ทุกทิศทางสําหรับ
เนื้อผาทุกชั้น
 เทปยึดติด (Fastener Tape): มีความ
ทนทานตอการดึง ตานทานการขาด และมีรอบ
การใชงานตามที่กําหนด
 ความทนต อแรงที่ ทําให ต ะเข็ บ แตก
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(Seam Breaking Strength)
 ตะเข็บหลัก A (Major A) = 667 นิวตัน
(150 ปอนด)
 ตะเข็บหลัก B (Major B) = 334 นิวตัน
(75 ปอนด)
 ตะเข็ บรองและดายถั ก (Minor and
Knits) = 180 นิวตัน (40 ปอนด)
 การหดตัวจากความรอนและเปลวไฟ
(Heat and Thermal Shrinkage): ทดสอบที่
อุณหภูมิ 260 ํ C (500 ํ F) เปนเวลา 5 นาที
เนื้อผาแตละชั้นตองไมละลาย ไมแยกออกจาก
กัน ไมลุกติดไหม สวนที่เปนเครื่องประกอบยัง
ใชงานไดดี มีการหดตัวไมเกิน 10% ทุกดาน
ตะเข็บชัน้ ความชืน้ (Moisture Barrier Seams)
ตองไมหลอมจนหยดและไมลุกติดไฟ ชั้นนอก
สุดตองไมไหมเปนรอยสีดํา
 เสนดาย (Thread): ทดสอบทีอ
่ณ
ุ หภูมิ
260 ํ C (500 ํ F) เปนเวลา 5 นาที เสนดายตองไม
หลอมละลายทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ํ กวาอุณหภูมทิ ดสอบ
 ทดสอบการตานทานเปลวไฟสําหรับ
เนื้อผาทั้งหมด (Flame Test on all Textiles):
ไหมเปนรอยสีดํายาวไมเกิน 1 นิ้ว (โดยเฉลี่ย)
และลุกไหมหลังเอาเปลวไฟทดสอบออกเปนเวลา
ไมเกิน 2 วินาที (โดยเฉลี่ย) ไมหลอมละลาย
และไมเปนหยด การทดสอบนี้ใหยกเวนสวน
ประกอบทีไ่ มเกีย่ วกับกับเนือ้ ผา อาทิ สวนยึดติด
ตะขอ ซิป วัสดุครอบตะเข็บทีอ่ าจสัมผัสตัวผูส วม
ใส ปายรับรอง ฯลฯ
 สวนประกอบทีเ่ ปนโลหะ (Metal Hardware): ผานการทดสอบการกัดกรอนเปนเวลา
20 ชัว่ โมง
 ปาย (Label): ตองอยูต
 าํ แหนงเดิมและ
สามารถอานออกไดหลังจากผานการซัก/ทําให
แหง 5 รอบ
 ประสิ ทธิ ภาพป องกั น รั ง สี ความร อน
(RPP; Radiant Protective Performance): ทดสอบ
เฉพาะชุดดับเพลิงระยะประชิด (Proximity) เปน
เวลาไมต่ํากวา 20 วินาที
 การดูดซับของชัน
้ นอกสุด (Outer Shell
Water Absorption): 30% หรือนอยกวา
 การต า นทานการผ า นทะลุ ข องน้ํ า
(Water Penetration Resistance): ชัน้ ความชืน้
(Moisture Barriers) อยางนอยตองตานทาน
การผานทะลุของน้ําไดที่แรงดัน 25 ปอนด/
ตารางนิ้ว (psi)
 การต า นทานการผ า นทะลุ ข องของ

Drag Rescue Device Deployment
Drag Rescue Device

เหลว (Liquid Penetration Resistance): ชั้น
ความชื้น (Moisture Barriers) และตะเข็บ ตอง
ตานทานการผานทะลุของของเหลวทีใ่ ชทดสอบ
5 ชนิดไดอยางนอย 1 ชัว่ โมง (ตองไมมกี ารผาน
ทะลุภายใน 1 ชั่วโมง)
 การต านทานการผ านทะลุ ของไวรั ส
(Viral Penetration Resistance): ชั้นความชื้น
(Moisture Barriers) และตะเข็บตองตานทาน
การเจาะทะลุของเชื้ อไวรัสที่ใชในการทดสอบ
(Phi-X-174 Bacteriophage) ไดอยางนอย 1
ชั่วโมง
 การต า นทานการถ า ยเทความร อ น
(Resistance to Heat Transfer): ทดสอบการ
ตานทานการนําความรอนที่มีแรงอัด (CCHR;
Conductive and Compressive Heat Resistance)
ชั้นเสื้อผาบริเวณไหลทดสอบที่แรงอัด 2 psi
บริเวณหัวเขา 9 psi เปนเวลา 25 วินาทีกอ นเกิด
การไหมระดับที่ 2 โดยจะตองมีคา การตานทาน
ขัน้ ต่าํ 13.5
 ความแข็ ง แรงของส วนใช ลากกู ภั ย /
ชวยชีวติ เนือ้ ผา ตะเข็บ และสวนตอ (DRD Fabrics, Seams, Splices): ขั้นต่ํา 1,873 ปอนด
 การทดสอบสวนใชลากกูภ
 ยั /ชวยชีวติ
(DRD Function Test): ทดสอบการใชงานและ
ลากตัวหุน (Mannequin Drag)
 ทดสอบการส ง และสะสมความร อน
(Transmitted and Stored Thermal Energy
Test): เพิ่ มสวนเสริมเย็บติดกับแขนเสื้ อของ
ชุดดับเพลิงอาคารสําหรับใชทดสอบการสะสม
พลังงานความรอน ระยะเวลาที่ใชในการทําให
เกิดการไหมระดับที่ 2 จะตองไมนอยกวา 130

วินาที สําหรับชุดดับเพลิงระยะประชิดไมมีขอ
กําหนดการทดสอบการสะสมพลังงาน
 แถบบนตัวเสื้อผา (Garment Trim):
ทดสอบการสะทอนแสงกลับและการเรืองแสง
(Retroreflectivity and Fluorescence Test) คา
สัมประสิทธิการสะทอนแสงกลับตองไมต่ํากวา
100 cd/lux และตองเรืองแสงสีแดง สีเหลืองเขียว และสีสม-แดง
 การบิดตัวขณะเปยก (Wet Flex): ขอ
บังคับเฉพาะชุดดับเพลิงระยะประชิด ผิวเคลือบ
อะลูมิไนซตองไมแตกหรือหลุดออกจากเนื้อผา
หลังการทดสอบ
 แรงยึดตัดหลังการบิดตัว (Adhesion
After Wet Flex): เฉพาะชุดดับเพลิงระยะประชิด
ผิวเคลือบอะลูมไิ นซตอ งไมแยกออกจากเนือ้ ผา
 การบิดตัวที่อุณหภูมิต่ํา (Flex at Low
Temperatures): เฉพาะชุดดับเพลิงระยะประชิด
ผิวเคลือบอะลูมิไนซหรือเนื้อผาจะตองไมแตก
แยก หรือกระจายตัว
 การตานทานการรัดตัวที่ อุณหภูมิสูง
(Resistance to High Temperature Blocking):
เฉพาะชุดดับเพลิงระยะประชิดผิวเคลือบอะลูมิไนซหรือเนื้อผาจะตองไมเกิดการบล็อคหรือ
รัดตัวจนเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนไหว
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EN 469 : Performance Requirements for Protective Clothing for Firefighting

นอกจาก NFPA 1971 ของสหรัฐอเมริกา
ยังมีมาตรฐานชุดดับเพลิงของยุโรป EN 469 ซึง่
นิยมใชอา งอิงทัว่ โลกเชนเดียวกันโดยฉบับลาสุด
เปนฉบับป 2014 ซึง่ ประกาศใชเมือ่ กลางเดือน
กรกฎาคม ป 2014 ที่ผานมา
มาตรฐาน EN 469 มีหวั ขอสําคัญทีน่ า
สนใจดังตอไปนี้
 การแบงระดับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ
(Performance Level)
 การกําหนดขนาด (Sizing)
 การทดสอบประสิทธิภาพการใชงาน
(Practical Performance Testing)
 การสุ มอย างและเตรี ยมการทดสอบ
(Sampling and Pre-Treatment)
 การตรวจสอบทัศนวิสัยและการตรวจ
สอบทั่วทั้งชุด (Visibility and Whole Garment
Testing)
การแบงระดับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ
(Performance Level)
มาตรฐาน EN 469 ของยุโรปแบงระดับ
ประสิทธิภาพของเสือ้ ผานักดับเพลิงออกเปน 4
สวนตามคุณสมบัติ ไดแก
1. การถายเทความรอน (เปลวไฟ)
กําหนดไวใน Performance Level Clause 6.2
Heat Transfer (Flame) แบงเปน 2 ระดับคือ

EN 367 Heat Transfer (Flame) Test

ระดับ 1 แทนคาดวย Xf1 และระดับ 2 แทนคา
ดวย Xf2 ตามผลการทดสอบดวยวิธีซึ่งกําหนด
ในมาตรฐาน EN 367 โดยนําตัวอยางเนื้อผาที่
ใชทดสอบขนาด 14 x 14 ซ.ม. ไปสัมผัสความ
รอนทีม่ กี ารไหล (Heat Flux) ปริมาณเขมขน 80
กิโลวัตตตอตารางเมตร (kW/m2) บนแนวราบ
จากนัน้ จับเวลาทีค่ วามรอนถายเทเขามาในเนือ้
ผาจนถึงระดับที่เครื่องวัด Copper Calorimeter
แสดงคาดัชนีการถายเทความรอนเรียกวา HTI
(Heat Transfer Index) ถึงขีดกําหนดไวคือ HTI

12 ํ เทียบเทาคาความรอนทําใหเกิดการไหม
ผิวหนังมนุษยระดับที่ 1 และ HTI 24 ํ เทียบเทา
คาความรอนทําใหเกิดการไหมผิวหนังมนุษย
ระดับที่ 2 ทดสอบ 3 ครัง้ แลวหาคาเฉลีย่ เวลาที่
ทําได (เวลามากกวาแสดงวามีประสิทธิภาพ
ตานทานการถายเทความรอนไดดีกวา)
ระดับ 1 (Xf1) คา HTI 24 ํ ตองเทากับ
หรือมากกวา 9 วินาที คา HTI 24 ํ- HTI 12 ํ
เทากับหรือมากกวา 3 วินาที
ระดับ 2 (Xf2) คา HTI 24 ํ ตองเทากับ
หรือมากกวา13 วินาที คา HTI 24 ํ - HTI 12 ํ
เทากับหรือมากกวา 4 วินาที
2. การถายเทความรอน (การแผรงั สี)
กําหนดไวใน Performance Level Clause 6.3
Heat Transfer (Radiation) แบงเปนระดับ 1
(Xr1) และระดับ 2 (Xr2) ตามผลการทดสอบ
ดวยวิธกี าํ หนดในมาตรฐาน EN ISO6942 นําชิน้
ทดสอบไปรับการแผรังสีความรอนที่มีการไหล
(Heat Flux) ปริมาณ 40 กิโลวัตตตอ ตารางเมตร
(kW/m2) จากนั้นจับเวลาที่ความรอนแผรังสี
เขามาในเนื้อผาจนถึงระดับที่เครื่องวัด Copper
Calorimeter แสดงคาดัชนีการแผรงั สีความรอน
เรียกวา RHTI (Radiant Heat Transfer Index)
ถึงขีดกําหนดไวคอื RHTI12 ํ เทียบเทาคาความ
รอนทําใหเกิดการไหมผิวหนังมนุษยระดับที่ 1

SAFET Y LIFE 4

และ RHTI24 ํ เทียบเทาคาความรอนทําใหเกิด
การไหมผิวหนังมนุษยระดับที่ 2 โดยเวลามาก
กวาแสดงวามีประสิทธิภาพตานทานการถายเท
ความรอนไดดีกวา
ระดับ 1 (Xr1) คา RHTI24 ํ ตองเทากับ
หรือมากกวา 10 วินาที คา RHTI24 -ํ RHTI12 ํ
เทากับหรือมากกวา 3 วินาที
ระดับ 2 (Xr2) คา RHTI24 ํ ตองเทากับ
หรือมากกวา 18 วินาที คา RHTI24 -ํ RHTI12 ํ
เทากับหรือมากกวา 4 วินาที
3. การต านทานการซึ มผ า นของน้ํา
กําหนดไวใน Performance Level Clause 6.11
Resistance to Water Penetration แบงเปน
ระดับ 1 (Y1) และระดับ 2 (Y2) ตามผลทดสอบ

มีการปลอยกระแสลมเย็นพัดผาน จากนัน้ ฉีดน้าํ
ที่แผนรอนเพื่อใหเกิดไอน้าํ ลอยผานเยือ่ บางไป
ยังเนือ้ ผาแลวทะลุผา นอีกดานหนึง่ แตเนือ่ งจาก
ดานบนเนื้อผาอากาศเย็นจึงมีความดันสูงกวา
บริเวณดานลางทีม่ ไี อน้าํ ลอยขึน้ มาจึงกลายเปน
ความตานทานไมใหไอน้าํ ทะลุผา นเนือ้ ผาไปได
งายๆ การวัดผลจะดูวา ความตานทานไอน้าํ จาก
การทดลองมีมากหรือนอย หากความตานทาน
มากแสดงวาเนือ้ ผาระบายอากาศไดนอ ย (Less
Breathable) ซึ่งไมเปนผลดีตอการปฏิบัติงาน
ดับไฟเทาใดนัก ตรงกันขาม คาความตานทาน
ไอน้าํ มีนอ ยหรืออยูร ะดับต่าํ แสดงถึงการระบาย
อากาศดีกวา (More Breathable) เหมาะสมจะ
ใชในงานดับไฟในสภาพอบอาว ผูสวมใสรูสึก

EN 20811 Resistance to Water Penetration Test

EN ISO 11092 Water Vapor Resistance Test

EN ISO6942 Heat Transfer (Radiation) Test

ดวยวิธกี าํ หนดในมาตรฐาน EN 20811 โดยนํา
ตัวอยางเนื้อผาขึงบนผิวน้ําในภาชนะทรงกลม
จากนั้นเพิ่มแรงดันน้ําอีกดานหนึ่ง (ดานลาง)
จนกระทัง่ มีหยดน้าํ อยางนอย 3 หยดปรากฏบน
ผิวเนือ้ ผาจึงหยุดทดสอบแลววัดแรงดัน ณ เวลา
นัน้ (แรงดันน้าํ มากกวาแสดงถึงความตานทาน
การซึมผานของผานที่สูงกวาแรงดันน้าํ ต่ํา)
ระดับ 1 (Y1) แรงดันทีท่ าํ ใหนา้ํ ซึมผาน
เนื้อผานอยกวา 20 กิโลปาลกาล (kPa)
ระดับ 2 (Y2) แรงดันทีท่ าํ ใหนา้ํ ซึมผาน
เนือ้ ผาเทากับหรือมากกวา 20 กิโลปาสกาล (kPa)
4. การต า นทานไอน้ํ า กําหนดไว ใน
Performance Level Clause 6.12 Water Vapor
Resistance แบงเปนระดับ 1 (Z1) และระดับ
2 (Z2) ตามผลทดสอบดวยวิธกี าํ หนดไวใน EN
31029 และ/หรือ ISO11092 โดยวางชิน้ ทดสอบ
ลงบนแผนรอนซึ่งมีเยื่อบางที่น้ําทะลุผานไมได
กั้นอยู โดยเนื้อผาจะไมเปยกน้ําขณะที่ดานบน

สบายและไมเกิดอาการช็อกจากความรอนจัด
(Heat Stress) ทัง้ นี้ คาความตานทานไอน้าํ คือ
Ret มีหนวยเปนตารางเมตร ปาสกาล/วัตต
(m2 Pa/W)
ระดับ 1 (Z1) มีคา Ret มากกวา 30
2
m Pa/W
ระดับ 2 (Z2) มีคา Ret เทากับหรือนอย
2
30 m Pa/W
ขอควรจํา ระดับ 1 ของคุณสมบัติดาน
ตางๆ ดังกลาวขางตน เปนขอกําหนดขัน้ ต่าํ ใช
กับชุดปฏิบตั ิงานในภารกิจไมใชความเสี่ยงสูง
เชน กู ภัย สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
จัดการอุบัติเหตุดานจราจร ปองกัน/ดับไฟปา
เปนตน สวนระดับ 2 เปนขอกําหนดสําหรับชุด
ปฏิบตั งิ านในภารกิจความเสีย่ งสูง เชน ดับเพลิง
อาคาร (Structural Firefighting) ดับเพลิงงาน
อุตสาหกรรม (Industrial Firefighting) ฯลฯ
ทั้ งนี้ จะมีการระบุระดับประสิทธิภาพ

ตามคุณสมบัติทั้ง 4 หัวขอไวที่ดานขางรูปนัก
ดับเพลิงพิมพลงบนบนปายเพื่อแยกใหเห็นวา
เสื้อผานั้นผานการทดสอบประสิทธิภาพระดับ
ใดในแตละหัวขอ โดยขั้นต่ําสุดของชุดดับเพลิง
ตามมาตรฐาน EN 469 ตองผานระดับ 1 ในทุก
หัวขอ (Xf1, Xr1, Y1, Z1) ขณะที่ชุดดับเพลิง
อาคารสวนใหญไดระดับ 2 ในทุกหัวขอ (Xf2,
Xr2, Y2, Z2)
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การกําหนดขนาด (Sizing)
เปนขอกําหนดการออกแบบและกําหนด
ขนาดตาม EN 340 อางอิง EN 13402-Size
Designation of Clothes กําหนดขนาดตาม
ความสูงของชุดดับเพลิง 4 ขนาด และกําหนด
ขนาดตามรอบอก/รอบเอว 7 ขนาด รวมทัง้ หมด
28 ขนาดมาตรฐาน
การทดสอบประสิทธิภาพการใชงาน
(Practical Performance Testing Clause 4.5
and Annex D)

Manikin Testing

High Visibility Test

Clause 4.5 เปนขอกําหนดการออกแบบ
เพื่ อใหสอดคล องกับหลัก Ergonomics หรือ
การยศาสตร และการใชงานจริง ทดสอบโดย
สวมใสทํางานตามปกติ
สาระสําคัญของสวนนี้คือ ระยะชายเสื้อ
คลุมทับกางเกงตัง้ แตสว นเอว (Overlap) ตองไม
นอยกวา 30 ซ.ม. ไมจํากัดรูปแบบแตตองเปน
สวนหนึง่ ของชุดทัง้ ขณะทดสอบทางการยศาสตร
และการใชงานจริง
โดยรวมแลว การทดสอบในหัวขอนีจ้ ะวัด
ที่ความสบายในการสวมใส โดยชุดเสื้อผาตอง
ไม สร างความอึ ดอั ดหรื อก อป ญหาด านจิ ตใจ
แกนกั ดับเพลิง
การสุม ตัวอยางและเตรียมการทดสอบ
(Sampling and Pre-Treatment Clause 5)
ขอกําหนดการสุม ตัวอยางและเตรียมการ

ทดสอบเปนไปตามขอบังคับ Annex ZA of BS
EN 469 มีสาระสําคัญคือ
 กําหนดกระบวนการเตรี ย มตั วอย าง
เสือ้ ผาทีจ่ ะใชในการทดสอบการตานทานความ
รอน ระบุขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนถึงการนําตัว
อยางเสื้อผามาสัมผัสความรอน
 กําหนดกระบวนการซักลางเสื้อผาทั้ง
แบบธรรมดาและการชําระการปนเปอ นสารเคมี
กอนจะนํามาทดสอบการหดตัวระบุจาํ นวนครัง้
ของการซักลางชุดทดสอบ (การซักลางครัง้ หนึง่
หมายถึงการซักลางทีค่ รบวงจรเริม่ ตัง้ แตการซัก
การตากแหงและอาจจะมีการรีดดวย) ทั้งนี้ ผล
ทดสอบดูที่การหดตัว โดยจะตองหดตัวไมเกิน
3% (ในสวนนีม้ าตรฐาน NFPA กําหนดไวไมให
เกิน 5%)
 กํ า หนดกระบวนการทดสอบความ

เสื่อมสภาพเนื่องจากการใชงานหรือเก็บรักษา
ไวเปนเวลานาน
การตรวจสอบทั ศ นวิ สั ย (Visibility
Clause 6.14)
ชุดดับเพลิงตองมีสว นทีส่ ามารถมองเห็น
ไดชัดและโดดเดน โดยมีสวนเปนแถบสะทอน
แสง (สีเงิน) หรือแถบฟลูออเรสเซนตเรืองแสง
(สีเหลือง สีสม ฯลฯ) หรือใชแบบผสมเรืองแสง
และสะทอนแสงรวมกัน
กรณีเปนแถบสะทอน (Retro-reflective)
สีเงิน จะตองมีพนื้ ทีแ่ ถบรวมกันอยางนอย 0.13
ตารางเมตร (ยาวรวมกัน 2.6 เมตรทีค่ วามกวาง
50 ม.ม.)
กรณีเปนแถบเรืองแสง (Fluorescent)
สีสม หรือเหลือง จะตองมีพนื้ ทีแ่ ถบรวมกัน 0.20
ตารางเมตร (ยาวรวมกัน 4.0 เมตรทีค่ วามกวาง
50 ม.ม.)
กรณี เป น แบบผสมหรื อแบบ 3 แถว
(Combined Material) จะตองมีความยาวรวม
กัน 6.84 เมตรที่ความกวาง 50 ม.ม.)
การทดสอบทัว่ ทัง้ ชุด (Whole Garment
Testing Clause 6.15 and Annex E)
การทดสอบทัว่ ทัง้ ชุดคือ การทดสอบดวย
หุน (Manikin Testing) มีทงั้ หุนผูชายชื่อ Ralph
และหุน ผูห ญิงชือ่ Sophie ติดตัง้ ไวในหองทดสอบ
ของสํานักเทคโนโลยีสิ่ งทอแหงแมนเชสเตอร
(BTTG) ประเทศอังกฤษ บนตัวหุนแตละตัวมี
เซ็นเซอรจับความรอนทั้งหมด 130 จุด โดย
สวมอุปกรณปองกันครบชุด ไดแก เสื้อ กางเกง
ถุงมือ รองเทา ฮูด หมวกและเครื่องชวยหายใจ
ในลักษณะเหมือนจริงขณะทําการทดสอบ ซึง่ ผล
จะแสดงออกมาเปนแผนที่ สีชี้ ใหเห็นจุดไดรับ
บาดเจ็บจากการไหมระดับที่ 2 และระดับที่ 3
จากนั้นจะมีการคํานวณออกมาเปนเปอรเซ็นต
การบาดเจ็บดังกลาว
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GLOFAB

บทสรุป
EN 469 จัดระดับประสิทธิภาพของชุด
ดับเพลิงออกเปน 2 ระดับโดยพิจารณาจากผล
การทดสอบใน 4 หัวขอหลักตามวิธที กี่ าํ หนดไว
โดยแทนคาดวยอักษรและตัวเลข
Xf1 ประสิทธิภาพตานทานความรอน
(เปลวไฟ) ระดับ 1
Xf2 ประสิทธิภาพตานทานความรอน
(เปลวไฟ) ระดับ 2
Xr1 ประสิ ทธิ ภาพต นทานความร อน
(การแผรังสี) ระดับ 1
Xr2 ประสิทธิภาพตานทานความรอน
(การแผรังสี) ระดับ 2
Y1 การต านทานการซึ มผ านของน้ํา
ระดับ 1
Y2 การต านทานการซึ มผ านของน้ํา
ระดับ 2
Z1 การตานทานไอน้ํา ระดับ 1
Z2 การตานทานไอน้ํา ระดับ 2
จากการทดสอบประสิทธิภาพความตาน
ทานความรอนจากการสัมผัสเปลวไฟ (ทดสอบ
ที่อุณหภูมิ 180 ํ C ขณะที่มาตรฐาน NFPA จะ
ทดสอบที่อุณหภูมิ 260 ํ C) และการแผรังสีซึ่ง
วัดผลที่การสงผานความรอน (Heat Transfer)
จากชัน้ นอกสุดของชุดเขาสูช นั้ ในสุดทีอ่ ยูต ดิ กับ
ผิวหนังผูส วมใสจนถึงอุณหภูมิ 24 ํ C ผลทีไ่ ดจะ
นํามาจัดระดับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ ดังนี้
ระดับ 1 มีประสิทธิภาพต่าํ กวาโดยจะใช
ในงานกูภ ยั ทัว่ ไป งานระงับอุบตั เิ หตุจราจร งาน
สนับสนุนงานบรรเทาภัย/ฟนฟูหลังพิบัติ ฯลฯ
ระดับ 2 มีประสิทธิภาพสูงกวาจะใชใน
งาน ดับเพลิงอาคาร
กลาวไดอกี นัยหนึง่ วา ชุดดับเพลิงอาคาร
(Structural Firefighting Clothing) ตามมาตรฐาน

EN 469 ตองมีประสิทธิภาพระดับ 2 ทัง้ 4 หัวขอ
(แทนคาการรับรองดวย Xf2 Xr2 Y2 Z2)
อยางไรก็ดี หนวยดับเพลิงในยุโรปสวน
หนึง่ เนนความสําคัญไปทีค่ วามตานทานการแผ
รังสีความรอนมากกวาขออื่นๆ โดยระบุชัดเจน
ชุดดับเพลิงที่ จะใชเขาระงับเหตุ ในอาคารนั้ น
ตองมีระดับประสิทธิภาพความตานทานการแผ
รังสีความรอนที่ Xr2 เทานั้น สวนหัวขอที่เหลือ
จะเปนระดับ 1 ก็ได แตผูเชี่ยวชาญของสถาบัน
ทดสอบเตือนแรงๆ วา ระดับต่ําสุด (ระดับ 1)
ของหัวขอใดก็ตามใน 4 หัวขอ อาจทําใหถูกจัด
เปนระดับ 1 ในภาพรวม นัน่ คือ หากไมไดระดับ
2 ทัง้ 4 หัวขออาจมีผลทําใหชุดนัน้ ถูกพิจารณา
ใหเปนระดับ 1 ในการวัดผลคุณสมบัติรวมของ
เสื้อผาทั้งหมด
นอกจากการตานทานความรอนและน้ํา
แลว มาตรฐาน EN 469 ยังกําหนดใหมีการ
ทดสอบดาน Ergonomics เพื่อวัดผลกระทบทั้ง
ทางรางกายและจิตใจจากการสวมใสชดุ ดับเพลิง

พิจารณาจากลักษณะการออกแบบ น้าํ หนักสุทธิ
รวมถึงผลการทดสอบโดยการสวมใสปฏิบตั งิ าน
ในสถานการณเสมือนจริงในรูปแบบตางๆ
ทีน่ า สนใจอีกประการหนึง่ คือ มาตรฐาน
EN 469 กําหนดใหมีการทดสอบชุดดับเพลิง
เสมือนผานการใชงานมาแลวเพือ่ วัดอายุใชงาน
โดยนําชุดทีต่ อ งการทดสอบไปซักลางตามจํานวน
ครั้งที่ระบุไวในมาตรฐาน (จํานวนครั้งของการ
ซักลางแทนคาอายุการ ใชงาน)
นอกจากนี้ ยังมีขอ กําหนดในเรือ่ งการติด
แถบสะทอนแสง (สีเงิน) แถบเรืองแสง (สีสม
หรือสีเหลือง) หรือแบบผสมใชแถบสะทอนแสง
และเรืองแสงมารวมกันซึ่งจะตองมีการทดสอบ
การมองเห็นหรือทัศนวิสยั เพือ่ ใหการรับรองดวย
สําหรับการทดสอบไหมทั้งตัวโดยใชหุน
(Whole Garment Testing : Manikin Testing)
มาตรฐาน EN 469 ไมไดบังคับแตประการใด
ทวาระบุใหเปนการทดสอบทางเลือก (Optional
Test) จะทดสอบหรือไมก็ได ปรากฏวาผูผลิต
สวนใหญนาํ ผลิตภัณฑของตัวเองเขาทดสอบอยาง
พรอมเพรียงโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหเกิดความ
สมบูรณแบบในการขอรับการรับรอง
REFERENCE
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