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เมือ่ พูดถึงอุปกรณปอ งเทา ความคิดหนึง่
ทีต่ รงกันคือ ตองการรองเทานิรภัยที่ปอ งกันได
หลายๆ สวนของเทา และใชได ในงานหลาย
ประเภทที่แตกตางกันไป แตในความเปนจริง
รองเทาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รอบจักรวาลแทบหาไมได
ในตลาดทั่วไป สวนใหญแลว รองเทานิรภัยที่มี
ขายตามรานคา บริษทั จัดหนาย หรือแมแตทาง
ออนไลน ลวนเปนชนิดที่มีคุณสมบัติจําเพาะ
สําหรับปองกันสวนใดสวนหนึง่ ของเทาเปนพิเศษ
หรือมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ ปนปจจัยสําคัญในการปองกัน
ทีเ่ ปนหลักหนึง่ อยาง ทีเ่ หลือก็เปนคุณสมบัตริ อง
อีกหนึ่งหรือสองอยาง
ดังนั้น กอนซื้อรองเทานิรภัยใหวางแผน
กอนวา ตองการปองกันอันตรายชนิดใด และนํา
ไปใชในสภาพแวดลอมการทํางานแบบไหน หรือ
ตองการคุณสมบัตหิ ลักของรองเทาขอใดบาง
รองเทานิรภัยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามหรือ
เหนือกวาที่กําหนดไวในมาตรฐานสมาคมการ
ทดสอบและวัสดุแหงสหรัฐอเมริกา หรือ ASTM
(American Society for Testing and Materials)
ตองผานการทดสอบคุณสมบัตหิ ลักตามประเภท
ของรองเทาทีร่ ะบุไวโดยมีปจ จัยสําคัญ 3 ประการ
ในการสรางประสิทธิภาพปองกันที่ตองมีอยูใน
รองเทาทุกคูที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
นั่นคือ สวมสบาย คุณภาพสูง และทนทาน
เมื่อซื้อรองเทาที่ไดรับมาตรฐานรับรอง
สิ่ งที่ ไดแนๆ คือปจจัยหลัก 3 ประการสราง

Safety-toecap

ประสิทธิภาพปองกันดังกลาว สวนคุณสมบัติ
ปองกันเฉพาะจดหรือเฉพาะงานตองเลือกเอาวา
ตองการประเภทใด ซึง่ มาตรฐาน ASTM กําหนด
ชนิดรองเทาที่มาตรฐานรับรองไวดังนี้
 รองเทานิรภัยหัวเหล็ก (Safety-toe)
รองเทาหัวเหล็กทุกคูตอ งมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามหรือ
เหนือกวามาตรฐาน ASTM โดยผานการทดสอบ
ความทนทานและแรงกระแทกและแรงบี บ
หัวเหล็กโดยทัว่ ไปทําดวยเหล็กกลาตามชือ่ เรียก
แตก็ยังมีชนิดที่ทําจากอะลูมิเนียมอัลลอยและ

วัตถุสังเคราะห (พลาสติกเรซิน) ซึ่งมีน้ําหนัก
นอยกวาเหล็ก โดยหัวรองเทาพลาสติกเรซินได
เปรียบตรงทีไ่ มนาํ ความรอนหรือความเย็นทําให
สวมใสสบายยื่งขึ้น และเมื่อไมนานมานี้มีการ
พัฒนาดานนาโนเทคโนโลยีทาํ ใหวสั ดุสงั เคราะห
จากคารบอนไฟเบอรมีน้ําเบาลงไปอีก และให
ความสบายในการสวมใสเพราะมีลักษณะเปน
แผนบาง ไมเทอะทะเหมือนหัวเหล็ก
 รองเทามีแผนเสริมหลังเทา (Met

guard) เสริมแผนปองกันไวขา งนอกหรือขางใน
ตัวรองเทาดานบน ไดการรับรองจาก ASTM จุด
ประสงคเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดจากวัตถุ
หลนทับหลังเทาของผูส วมใส สวนใหญแผนเสริม
ดังกลาวนีท้ าํ ดวยเหล็กมีทงั้ แบบครอบลงบนตัว
รองเทาดานบนและชนิดเสริมไวขางในบริเวณ
เดียวกัน อาชีพทีจ่ าํ เปนตองใชรองเทาชนิดนี้ เชน
งานหลอมโลหะ งานวางทอ งานคลังสินคา ฯลฯ
การเสริมแผนปองกันบนตัวรองเทาบริเวณหลังเทา
เปนแบบดั้งเดิมที่ทํากันมาตั้งแตแรก มีขนาด

SAFET Y LIFE 1

EH (Electrical Hazard)

Met Guard

โดยตัวรองเทาจะเปนตัวนําไฟฟาเพือ่ เหนีย่ วนํา
ประจุไฟฟาสถิตใหไหลผานลงดิน แตการปองกัน
กระแสไฟฟายังคงมีอยู รองเทา SD นิยมใชใน
งานที่มีปญหาเรื่องการสะสมตัวของไฟฟาสถิต
สรางปญหาใหกบั เครือ่ งจักร (หุน ยนตประกอบ
ตัวถังรถยนต) หรือตัวคนงาน (คนงานพนสีใน
ตูพน) นอกจากนี้ยังมีระดับ CD (Conductive)
เปนรองเทาตัวนําไฟฟาสําหรับเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการสลายประจุไฟฟาสถิตที่สะสมบริเวณตัว
Puncture Resistance

ใหญและเทอะทะ ปจจุบัน ASTM ใหการรับรอง
ชนิดที่เสริมแผนปองกันไวขางในตัวรองเทาที่
บริเวณหลังเทาเชนเดียวกัน มีขนาดเล็กกะทัดรัด
น้ําหนักเบา และทําใหผูสวมใสสบายขึ้น
 รองเทาปองกันไฟฟา (Electrical)
รองเทานิรภัยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตปิ อ งกันไฟฟาซึง่ ไดรบั
การรับรองจาก ASTM มีอยูดวยกันหลายระดับ
อาทิ่ ระดับ EH (Electrical Hazard) สําหรับลด
อันตรายจากไฟฟาดูดหรือชอตเนื่องจากสัมผัส
กระแสไฟฟาโดยไมตั้งใจ โดยตัวรองเทาจะเปน
ฉนวนและกันน้าํ (หัวเหล็กหุม ฉนวนดวย) ปองกัน
ไมใหกระแสไฟฟาวิง่ เขามาทําอันตรายผูส วมใส
ระดับ SD (Static Dissipative) มีคุณสมบัติ
เฉพาะตัวในการลดการสะสมของประจุไฟฟาสถิต

รองเทาโดยเหนี่ยวนําลงดินในปริมาณมาก แต
จะไมมคี ณ
ุ สมบัตปิ อ งกันไฟฟาดูดหรือไฟฟาชอต
เหมาะสําหรับใชในโรงงานผลิตกระสุนหรือผง
ดินปนซึง่ มีความเสีย่ งตอการสปารกหรือจุดติด
ทําใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม
 รองเท าต านทานการแทงทะลุ
(Puncture resistance) ระดับตามมาตรฐาน
ASTM คือ PR จุดประสงคเพือ่ ปองกันวัตถุแหลม
แทงทะลุพนื้ รองเทาขึน้ มาทําอันตรายฝาเทาของ
ผูสวมใส ตัวอยางเชน การเดินเหยียบตะปูที่ตั้ง
ขึ้นบนพื้นหรือติดอยูกับวัตถุอื่นที่อยูบนพื้น
รองเทานิรภัยชนิดนี้ โดยทั่ วไปจะมีพื้ น
รองเทาทําดวยแผนเหล็กกลาหรือชัน้ ใยอะรามิด
(Aramid Fabric) ซอนกันหลายชัน้ แตสว นใหญ

นิยมพืน้ เหล็กกลาที่ใชกนั มาตัง้ แตเริม่ แรกมาก
กวาชั้นใยอะรามิดใหความแข็งแกรงเทาเทียม
กับเหล็กกลา ทวาน้ําหนักเบากวาและใหความ
ยืดหยุนสูงกวา
นอกเหนือจากรองเทานิรภัยทีอ่ ยูภ ายใต
ขอบังคับตามมาตรฐาน ASTM และตองผาน
กระบวนการทดสอบเพื่อใหไดการรับรองซึ่งได
กลาวไปขางตนแลว ยังมีรองเทาที่มีคุณสมบัติ
สําคัญในการปองกันอันตรายอีก 3 ชนิด ไดแก
รองเทากันน้ํา (Waterproof footwear) รองเทา
ฉนวน (Insulated footwear) และ รองเทา
ตานทานการลื่น (Slip-resistant footwear)
 รองเทากันน้า
ํ (Waterproof footwear)
พัฒนาการใหมคือการผลิตรองเทากันน้ําจาก
วัสดุที่ไมใชยาง โดยไดมีการประดิษฐแผนเยื่อ
กันน้ําที่ มีประสิทธิภาพสูงเพื่อนํามาผลิตเปน
รองเทาแผนเยือ่ กันน้าํ ชนิดแรกและไดรบั ความ
นิยมอยางแพรหลายคือ กอรเท็กซ (Goretex)
ปจจุบนั มีแผนเยือ่ กันน้าํ หลายตราสินคาในตลาด
อยางไรก็ตาม รองเทากันน้ําที่วางขายในสหรัฐ
อเมริกาไมไดอยูภายใตกฎขอบังคับของ ASTM
เนือ่ งจากไมมขี อ กําหนดในสวนนี้ ดังนัน้ ผูซ อื้ จึง
ตองสอบถามรายละเอียดจากผูข ายหรือเว็บไซต
แนะนําสินคาเพือ่ ใหไดขอ มูลมากพอสําหรับการ
ตัดสินใจซือ้
 รองเท า นิ ร ภั ย ฉนวน (Insulation
footwear) เปนรองเทาทีม่ ีคณ
ุ สมบัตเิ ปนฉนวน
ปองกันความหยาวเย็น มีการใชวสั ดุทเี่ ปนฉนวน
ทีเ่ ปนตราสินคา เชน Thinsulate หรือ Primaloft
หรือใชวสั ดุทเี่ ปนฉนวนทัว่ ไปหรือชนิดทีม่ กี ารจด
สิทธิบัตรไว มี 2 ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา
เมื่อจะซื้อรองเทาฉนวน ไดแก
 น้ําหนักรวมของรองเทา แมไมไดระบุ
น้ําหนักลงไปในตัวสินคา ใหเลือกคูที่เบากวา

SAFET Y LIFE 2

CD (Conductive)

หากตองใสทาํ งานเปนประจํา แตถา ไมไดใชงาน
บอยหรือซื้อไปสํารองใชเปนครั้งคราว ใหเลือก
คูทหี่ นักกวาได
 หัวรองเทา ในกรณีเปนชนิดเสริมหัว
รองเทา (Cap) ใหเลือกหัวรองเทาที่เปนสาร
สังเคราะหเนือ่ งจากไมเปนตัวนําความเย็นหรือ
ความรอน
 รองเทากันลืน
่ (Slip-resistant footwear) รองเทาชนิดนีเ้ ริม่ มีความสําคัญในแวดวง
ความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น เนือ่ งจาก
อันตรายจากการลื่นแมจะดูเปนเรื่องเล็กนอย
แตก็ทําใหคนงานเกิดการบาดเจ็บเปนจํานวน
ไมนอยในแตละป ในจํานวนนี้มีไมนอยที่ถึงขั้น
พิการ โดยมีตงั้ แตกน กระแทก ขาพับ ฯลฯ ไปจน
ถึ งหั วฟาดพื้ นจนมี อาการบาดเจ็ บทางสมอง
ปญหานีม้ กั เกิดในสถานประกอบการทีม่ พี นื้ เรียบ
เชน พืน้ ทางเดิน พืน้ ภายในตัวอาคาร ฯลฯ และ
หากพื้นเปยกดวยแลวจะยิ่งมีความเสี่ยงจะเกิด
การลืน่ สูงขึน้ ไปอีก โดยทัว่ ไปแลว รองเทาชัน้ SR
(Slip Resistant) ในสหรัฐอเมริกาออกแบบให
พืน้ รองเทามีความฝดเพิม่ ขึน้ และลดการลืน่ เมือ่
เดินบนพืน้ เรียบหรือลืน่ โดยมีการทดสอบบนพืน้
ราดน้าํ มันซึง่ การผลิตจะเนนในสองสวนคือ วัสดุ
ที่ใชตองมีความฝดเมื่อสัมผัสน้ําหรือของเหลว
อื่นที่ทําใหลื่น และการออกแบบพื้นรองเทาให
มีขอบพืน้ รองเทาและลายพืน้ รองเทาทีส่ ามารถ
ตานทานการลืน่ ไดดี
บทสรุป
การเลือกซือ้ รองเทานิรภัยเพือ่ ใชปอ งกัน
อันตรายที่เกิดกับเทาของคนงานตองเริ่มตนที่
การระบุอนั ตรายและประเมินอันตรายเพือ่ ใหได
ขอมูลทีแ่ ทจริงวา คนงานเสีย่ งจะไดรบั บาดเจ็บที่
เทาในรูปแบบใดและในระดับใดซึง่ จะมีประโยชน
ในการนําเอาไปใชตัดสินใจเลือกซื้อชนิดที่ตรง
กับความตองการใชงาน เชน รองเทาหัวเหล็ก
รองเทาปองกันไฟฟา รองเทาปองกันการแทง

Waterproof footwear

ทะลุ ฯลฯ ตามที่ไดอธิบายไดตั้งแตตน
สิ่งที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาคุณสมบัติ
เฉพาะดานในการปองกันอันตรายเฉพาะที่อยู
ในสถานที่ปฏิบัติงาน ไดแก ปจจัยสําคัญสราง
ประสิทธิภาพการปองกัน 3 ประการ ประกอบ
ดวย ความสบายในการสวมใส คุณภาพของตัว
ผลิตภัณฑ และความทนทาน (Comfort, Quality
and Durability) ซึง่ เปนปจจัยพืน้ ฐานทีข่ าดไมได

ของรองเทานิรภัยทุกชนิด รองเทาทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เฉพาะดาน ถาสวมใสไมสบาย ไมมีคุณภาพ
และไมทนทาน ไมสามารถใหประสิทธิภาพการ
ปองกันไดเต็มที่ เพราะผูสวมใสอาจใสๆ ถอดๆ
ดวยความไมสบายในการสวมใสซึ่งจะใหระดับ
การปองกันลดนอยลงไป หากมีอนั ตรายตอนที่
ไมไดสวมรองเทาก็ถือวาเปนความสูญเปลาใน
การปองกัน สําหรับเรือ่ งของคุณภาพและความ
ทนทานก็มคี วามสําคัญอยางยิง่ ยวด เพราะหาก
รองเทาดอยคุณภาพก็หมายถึงมีประสิทธิภาพ
ปองกันในระดับต่ํา ในขณะที่ความทนทานคือ
ความหวังจะไดใชงานไดในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ถารองเทาชํารุดเสียหายกอนเวลาอันควรก็เทากับ

รองเทานัน้ ใหการปองกันไมคมุ คา หรือใหนอย
เกินไปในเวลาอันสัน้ ซึง่ อาจไมคมุ คาเงินทีเ่ สียไป
ไมวาจะซื้อรองเทาชั้นไหน ระดับใดเพื่อ
ปองกัน อันตรายเฉพาะอยางในสถานทีท่ ํางาน
ตองคิดเสมอวา ลําพังคุณสมบัตปิ อ งกันอันตราย
เฉพาะอย างนั้ นไม เพียงพอ ต องพิ จารณาถึ ง
ปจจัยสําคัญอีก 3 ประการที่กลาวไปแลวดวย
ซึง่ จะทําใหไดผลิตภัณฑทดี่ มี ปี ระสิทธิภาพสมคา

SR (Slip Resistant)

สมราคา สามารถปองกันอันตรายที่จะเกิดกับ
เทาของคนงานไดเต็มอัตราตามที่ตองการหรือ
ที่กําหนดไว
Source: Comfort, Quality, Durability: Keys
to Effective Protection By Roger Huard, Apr 01,
2016; https://ohsonline.com/Articles/2016/04/
01/Comfort-Quality-Durability. aspx?Page=1
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