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สืบเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมได
ประกาศยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หมวกนริภัยสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมและงาน
สนาม มอก. 368-2538 แลวประกาศมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หมวกนริภัยสาํหรับงาน
อุตสาหกรรม มอก. 368-2554 ข้ึนใหมซึ่งมี
ผลบังคับใชแลวต้ังแตวันท่ี 13 มีนาคม 2556
โดยมีรายละเอียดในสาระสําคัญ ดังตอไปนี้

ขอบขายบังคบัตามมาตรฐาน
มาตรฐาน มอก. 368-2554 ครอบคลุม

เฉพาะหมวกนริภัยท่ีกนักระแทกจากดานบน ใช
สําหรับปองกันศีรษะจากการตกกระแทกของ
เคร่ืองมือเลก็ๆ ไมชิน้เล็กๆ สลักเกลยีว แปนเกลยีว
หมุดย้ํา (River) ประกายไฟ (Spark) รวมท้ัง
ปองกันอันตรายจากการชอกไฟฟา (Electric
Shock) ซึง่มาตรฐานนีเ้รียกวา “หมวกนริภยั” แต
ไมครอบคลมุถึงหมวกนริภัยสําหรับงานอตุสาหกรรม
ท่ีกนักระแทกโดยรอบ และหมวกนิรภัยสาํหรับ
ปองกนัอัคคีภัย

บทนยิาม
อธิบายความหมายคําท่ีใชในมาตรฐาน

มอก.368-2554
หมวกนริภยั (Protective Helmet) หมายถึง

หมวกท่ีออกแบบเพือ่ปองกนัศีรษะของผูสวมใส
จากการตกกระแทก โดยอาจเพิ่มสวนปองกัน
อ่ืนๆ ดวยก็ได

เปลอืกหมวก (Shell) หมายถงึ สวนนอก
ท่ีเปนของแข็งของหมวกนิรภัยซึ่งรักษารูปทรง
ของหมวกนิรภัยไว

อปุกรณยึดเหนีย่ว (Retention System
or Harness) หมายถึง อุปกรณท่ีประกอบเขา
ดวยกันเพื่อยึดหมวกนิรภัยเขากับศีรษะของผู

สวมใส ไดแก โครงแขวน (Suspension) สายรัด
ศีรษะ (Headband) และสายรัดคาง (Chin Strap)
รวมท้ังอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชปรับความกระชับของ
หมวกนิรภัยกับศีรษะ หรือเพิ่มความสบายของ
ผูสวมใส

 โครงแขวน หมายถึง สวนหนึ่งของ
อุปกรณยึดเหนี่ยวท่ีออกแบบใหทําหนาท่ีดูด
กลืนพลังงาน อาจประกอบดวยแผนรองหมวก
(Crown Strap) รองในปองกนั (Protective Padding)
หรืออุปกรณทําหนาท่ีคลายกัน

 แถบรองหมวก หมายถึง สวนของ

โครงแขวน มีลักษณะเปนแถบท่ีโยงครอบคลุม
อยูเหนือศีรษะ

 รองในปองกัน หมายถึง วัสดุท่ีใชดูด
กลืนพลังงานจากแรงกระแทก

 สายรัดศีรษะ หมายถึง สวนหนึ่งของ
อุปกรณยึดเหนี่ยวท่ีแนบไปกับเสนรอบวงของ
ศีรษะ ประกอบดวยแถบซบัเหงือ่ (Sweatband)
และสายรัดหลังศีรษะ (Nape Strap)

 แถบซบัเหงือ่  หมายถงึ สวนของสาย
รัดศีรษะท่ีสัมผัสกับหนาผากของผูสวมใส อาจ
เปนสวนเดียวกับสายรัดศีรษะก็ได
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 สายรัดหลงัศีรษะ หมายถึง สวนของ
สายรัดศีรษะท่ีอยูดานหลังศีรษะตํ่ากวาระนาบ
อางอิงเพือ่ยดึหมวกนริภัยกบัศีรษะใหแนน ปรับ
ใหขนาดตางกันได โดยอาจเปนสวนเดียวกับ
สายรัดศีรษะก็ได

 สายรัดคาง หมายถึง สวนหนึ่งของ
อุปกรณยดึเหนีย่ว มีลักษณะเปนสายรอยอยูใต
ขากรรไกรของผูสวมใสเพื่อรักษาตําแหนงของ
หมวกนิรภัย

ปกหมวก (Brim) หมายถงึ สวนของหมวก
ท่ียื่นออกไปโดยรอบ

กะบังหมวก (Peak) หมายถงึ สวนท่ียืน่
ออกไปจากเปลือกหมวกอยูเหนอืตาของผูสวมใส

เสนทดสอบ (Test Line) หมายถงึ  เสน
ท่ีใชเปนขอบเขตสําหรับทดสอบการลุกไหม
(Flammability) ทดสอบความตานทานของฉนวน
(Electrical Insulation) และทดสอบแรงสงผาน

ระนาบพืน้ฐาน (Basic Plane) หมายถงึ
ระนาบแนวนอนระดับรูหูและขอบลางของเบาตา

ระนาบอางอิง (Reference Plane) หมายถึง
ระนาบแนวนอนท่ีขนานกบัระนาบพืน้ฐาน ระยะ
หางข้ึนกับขนาดของศีรษะทดสอบ

อุปกรณประกอบ (Accessories) หมายถึง
อุปกรณเสริมของหมวกนริภัย อาจมีหรือไมกไ็ด
ไดแก ซับในกันหนาว (Winter Liner) ท่ียึดไฟ
ฉายหนาหมวก (Lamp Bracket)

ชนดิของหมวกนริภยั
มาตรฐาน มอก. 368-2554 แบงหมวก

นริภัยตามวัตถปุระสงคในการใชงานออกเปน 3
ชนิด ไดแก

1. ชนดิ E (Electrical) เปนหมวกนริภัย
ใชเพ่ือปองกันแรงกระแทกของวตัถแุละลดอันตราย

อันอาจเกดิจากการสมัผสัตัวนาํไฟฟาแรงดันสงู
ทนแรงดันไฟฟาทดสอบ 20,000 โวลต

2. ชนดิ G (General) เปนหมวกนริภัยใช
เพือ่ปองกนัแรงกระแทกของวัตถแุละลดอันตราย
อันอาจเกดิจากการสมัผสัตัวนาํไฟฟาแรงดันตํ่า
ทนแรงดันไฟฟาทดสอบ 2,200 โวลต

3. ชนิด C (Conductive) เปนหมวกนริภัย
ใชเพื่อปองกันแรงกระแทกของวัตถุเทานั้น

สวนประกอบของหมวกนริภยั
สวนประกอบหลักของหมวกนิรภัยตาม

มาตรฐาน มอก. 368-2554 มีอยูดวยกัน 5
สวน ดังตอไปนี้

1. เปลือกหมวก
2. โครงแขวน
3. สายรัดศีรษะ
4. สายรัดคาง
5. ปกหมวกหรือกระบังหมวก

สวนประกอบหลักของหมวกนริภัยจะตอง
เปนไปตามคํานยิามขางตน และมีคุณลักษณะท่ี
ตองการ ดังตอไปนี้

ลกัษณะทั่วไป เปลือกหมวกตองมีผวิเรียบ

เกล้ียงปราศจากเสี้ยน/สันแหลมคม ไมแตก
และไมราว การทดสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ
(ดวยสายตา)

มวล (ไมรวมอปุกรณประกอบ) ตองไมเกนิ
440 กรัม การทดสอบใหทําโดยการชั่งดวย
เคร่ืองชั่งละเอียดถึง 1 กรัม

การลุกไหม เม่ือทดสอบตามขอกําหนด
การทดสอบ การลุกไหมของมาตรฐานนี ้เปลือก
หมวกตองไมติดไฟ แตหากติดไฟ ตองดับไดเอง
ภายในเวลา 5 วินาที

แรงสงผาน (Force Transmission) เม่ือ
ทดสอบตามขอกําหนดการทดสอบแรงสงผานของ
มาตรฐานนี้ แรงสงผานสูงสุดจากหมวกนิรภัย
แตละใบตองไมเกิน 4,450 นิวตัน และแรงสง
ผานเฉล่ียตองไมเกิน 3,780 นิวตัน

ความตานทานการเจาะทะลุจากดานบน
(Apex Penetration) เม่ือทดสอบตามขอกําหนด
การทดสอบ ความตานทานการเจาะทะลุจาก
ดานบนของมาตรฐานนี้ หัวเจาะตองไมทะลุถึง
ศีรษะทดสอบ

ความตานทานของฉนวน (เฉพาะชนดิ
E และชนิด G)

 หมวกนิรภัยชนิด E ตองทนแรงดัน
ไฟฟาสลับ 20,000 โวลต (คาอาร.เอ็ม.เอส)

รปูท่ี 1 สวนประกอบหมวกนิรภยั

1

2

5

4
3

1. เปลือกหมวก
2. โครงแขวน
3. สายรัดศีรษะ
4. สายรัดคาง
5. ปกหมวกหรือ
    กระบังหมวก

หมวกนิรภัยสําหรบังานอตุสาหกรรม
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ความถี่ 50 เฮิรตซ เปนเวลา 3 นาที ไดโดย
กระแสไฟฟาร่ัวผานหมวกนิรภัยตองไมเกิน 9
มิลลิแอมแปร และเม่ือเพิม่แรงดันกระแสไฟฟา
สลับตอไปอีกจนถงึ 30,000 โวลต หมวกนริภัย
ตองไมมีรอยไหมทะลุ (Burn Through)

หมายเหตุ เม่ือกลาวถึงคาของแรงดัน
ไฟฟาสลับหรือคาของกระแสไฟฟาสลับ มักจะ
หมายถงึคาอาร.เอ็ม.เอส นอกจากจะกาํหนดไว
เปนอยางอ่ืน

 หมวกนิรภัยชนิด G ตองทนแรงดัน
ไฟฟาสลับ 2,200 โวลต (คาอาร.เอ็ม.เอส)
ความถี่ 50 เฮิรตซ เปนเวลา 1 นาทีได โดย
กระแสไฟฟาร่ัวผานหมวกนิรภัยตองไมเกิน 3
มิลลิแอมแปร

ท้ังนี้ ใหทําการทดสอบตามขอกําหนด
การทดสอบความตานทานของฉนวน (เฉพาะ
ชนิด E และชนิด G) ของมาตรฐานนี้

สายรัดคาง ตองกวางไมนอยกวา 13
มิลลิเมตร การทดสอบใหทําโดยการวัด

สายรัดศีรษะ ตองปรับเสนรอบวงได
ไมนอยกวา 13 ขนาด ต้ังแต 520 มิลลิเมตร
ถึง 640 มิลลิเมตร โดยยอมใหมีเกณฑความ

ตารางท่ี 1 มิติของศีรษะทดสอบแบบ ISO

ขนาดของ 
ศีรษะทดสอบ 

ระยะระหวางระนาบอางอิง 
กับระนาบพื้นฐาน (x) 

ระยะระหวางระนาบอางอิง 
กับแกนกลางแนวต้ัง (y) 

 

ขนาดระบ ุ

เล็ก (E) 26 96 6.5 
กลาง (J) 27 103 7.0 
ใหญ (M) 29 107 7.5 

 คลาดเคล่ือนได  5 มิลลิเมตร การทดสอบให
ปฏิบัติตามขอกําหนดการทดสอบสายรัดศีรษะ
ของมาตรฐานนี้

การบรรจุ
ใหหุมหอหมวกนริภัยแตละใบดวยวัสดุท่ี

เหมาะสมและบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีปองกัน
ความเสียหายในระหวางขนสงได

เครือ่งหมายและฉลาก
ท่ีหมวกนิรภัยทุกใบและภาชนะบรรจุ

หมวกนริภัยทุกหนวยอยางนอยตองมีเลข อักษร
หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้หเห็น
ไดงาย ชัดเจน และถาวร แลวแตกรณี

 ชื่อผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
 ชนดิ โดยแสดงอักษรนนูข้ึนหรือลึกลง

ท่ีเปลือกหมวก
 เดือน ปท่ีทํา และ/หรือ รหัสรุนท่ีทํา

โดยแสดงอักษรนนูข้ึนหรือลึกลงท่ีเปลือกหมวก
 วิธีใชและขอควรระวัง
 ชื่อผูทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ือง

แกนกลางแนวต้ัง

X

Y

ระนาบอางองิ
ของศีรษะทดสอบ

ระนาบอางองิพืน้ฐาน
รูปท่ี 2 ศีรษะทดสอบแบบ ISO

ห ม า ย ก า ร ค า ท่ี จ ด ท ะ เ บี ย น
โดยแสดงอักษรนนู ข้ึนหรือลึกลงท่ีเปลือกหมวก

ในกรณท่ีีใชภาษาตางประเทศดวย ตองมี
ความหมายตรงกบัภาษาไทยท่ีกาํหนดไวขางตน

การชักตวัอยางและเกณฑการตดัสนิ
การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสินให

เปนไปตามภาคผนวก ก.
การทดสอบ
ขอกําหนดทั่ วไป การทดสอบหมวก

นิรภัยใหใชวิธีท่ีกําหนดในมาตรฐานนี้หรือวิธี
อ่ืนใดท่ีใหผลเทียบเทา ในกรณมีีขอโตแยง ใหใช
วิธีท่ีกําหนดในมาตรฐานนี้

ภาวะทดสอบ หากไมไดกําหนดไวเปน
อยางอ่ืน ใหทดสอบท่ีอุณหภูมิ 27  2 องศา
เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธรอยละ 65  5
ในกรณีมีขอโตแยง ใหทดสอบใหมท่ีอุณหภูมิ
23  2 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ
รอยละ 50  5

การทําเครื่องหมายที่ตัวอยาง ใหทํา
เคร่ืองหมายท่ีหมวกนิรภัยตัวอยางเพื่อกําหนด
พื้นท่ีทดสอบ โดยใชศีรษะทดสอบแบบ ISO
6220 ดังรูปท่ี 3 (รูปศีรษะทดสอบแบบ ISO)
และใชมิติตามตารางท่ี 1 ใหใชศีรษะทดสอบ
ขนาดใหญท่ีสุด เหมาะสมกับขนาดของหมวก
นิรภัยตัวอยาง โดยปรับขนาดของสายรัดศีรษะ
ใหมีเสนรอบวงใหญท่ีสุด
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ตารางท่ี 2 ระยะระหวางเสนทดสอบกับระนาบอางอิง (w)

ศีรษะทดสอบแบบ ISO เสนรอบวงของศีรษะทดสอบ w 
E 520 27 
J 560 34 
M 600 38 

 

การกําหนดเสนทดสอบ วางศรีษะทดสอบ
ใหระนาบพื้นฐานอยูในแนวราบ แลวนําหมวก
นิรภัยตัวอยางสวมลงบนศีรษะทดสอบ ปรับ
หมวกนิรภัยตัวอยางใหอยูในตําแหนงท่ีม่ันคง
ไมเบี่ยงเบนไปขางใดขางหนึ่ง และเปนไปใน
รูปแบบการสวมใสใชงาน จากนัน้นาํถงุน้าํหนกั
ขนาด 50 นิวตัน วางลงบนสวนยอดของหมวก
นิรภัยตัวอยางแลวกําหนดเสนทดสอบลงบน
เปลือกหมวกตามรูปท่ี 3 (รูปเสนทดสอบ) และ
ตารางท่ี 2

การทดสอบการลกุไหม
 เคร่ืองมือทดสอบประกอบดวย
 ตะเกยีงบนุเสน เสนผานศูนยกลาง 10

มิลลิเมตร
 กาซเชื้อเพลิง ใหใชกาซมีเทน (ชั้น

คุณภาพหองปฏิบติัการ) ท่ีมีความรอน 37.253
x 103 กโิลจลู   105.5 กโิลจลูตอลูกบาศกเมตร
(1,000 BTU  100 BTU ตอลูกบาศกฟุต)

หมายเหตุ 1 BTU = 1,055 จูล และ 1
ลูกบาศกฟุต = 2.832 x 10-2 ลูกบาศกเมตร

 แทนยึดตัวอยาง มีขนาดเหมาะสม
และม่ันคงเพียงพอท่ีจะยึดหมวกนิรภัยตาม
ลักษณะการสวมใสในตําแหนงต้ังข้ึน ติดต้ังอยู
ในตูดูดควัน

 นาฬิกาจับเวลา
 การทวนสอบเปลวไฟ
ใชอุปกรณวัดอุณหภูมิในการสอบเทียบ

อุณหภูมิเปลวไฟท่ีตะเกยีงบนุเสนโดยท่ีตะเกยีง
บุนเสนอยูในลักษณะต้ังตรง ปรับใหความสูง

ของเปลวไฟสวนท่ีเปนสนี้าํเงนิสงู 50 มิลลิเมตร
และขอบของเปลวไฟดานในสูง 25 มิลลิเมตร
ใชโพรบ (Probe) ของอุปกรณวัดอุณหภูมิวัด
อุณหภูมิท่ีสวนปลายของเปลวไฟดานในซึง่ตอง
อยูในชวง 800-900 องศาเซลเซยีส

 วิธีทดสอบ
ยดึหมวกนิรภยัตัวอยางบนแทนยดึตัวอยาง

ตามรูปท่ี 4 (รูปการทดสอบการลุกไหม) โดย
อยูเหนือเสนทดสอบ จากนั้นจอเปลวไฟจาก
ตะเกยีงบนุเสน (ในแนวราบ) ใหปลายของเปลว
ไฟดานในอยูหางไมเกิน 2 มิลลิเมตร จาก

เปลือกหมวก จอเปลวไฟท่ีตัวอยาง
เปนเวลา 5  1 วินาท  ีแลวเคล่ือนยาย
เปลวไฟออก ตรวจสอบการลุกไหม
ของเปลือกหมวก หากปรากฏเปลวไฟ
ท่ีผิวเปลือกหมวก ใหจับเวลาต้ังแต
เร่ิมจอเปลวไฟจนถึงเปลวไฟดับ

การทดสอบแรงสงผาน
 เคร่ืองมือทดสอบ
 ศีรษะทดสอบแบบ ISEA

ขนาด 7 มีมวล (นาํหนกั) 3.64  0.45
กิโลกรัม และทําจากแมกนีเซียม
หรืออะลูมิเนียม รูปรางและมิติโดย
ประมาณของศีรษะทดสอบ ดังแสดง
ไวในรูปท่ี 5 (รูปศีรษะทดสอบแบบ
ISEA)

W

เสนทดสอบ

ระนาบอางองิ

รปูท่ี 3 เสนทดสอบ
(เฉพาะการทดสอบความตานทานของฉนวนและการลุกไหม)

ผวิเปลือกหมวก

เสนทดสอบ

2

25 50

ตะเกยีงบุนเสน

ล้ินควบคุมความดัน

หนวยเปนมิลลิเมตรรูปท่ี 4 การทดสอบการลุกไหม

หนวยเปนมิลลิเมตร รูปท่ี 5 ศีรษะทดสอบแบบ ISEA
อุปกรณวดัแรงกระแทก

196 148

228
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 เคร่ืองทดสอบแรงสงผาน เปนไปตาม
ท่ีกําหนดใน ANSI Z89.1 ดังรูปท่ี 6 (รูปเคร่ือง
ทดสอบแรงสงผาน)

 หัวกระแทก ตองมีมวล (น้าํหนกั) 3.60
 0.05 กโิลกรมั โดยสวนท่ีตกกระแทกมีลักษณะ
เปนสวนโคงรัศม ี 4.8  0.08 เซนติเมตร มีความ
ยาวคอรต 7.6 เซนติเมตร และตกลงมาตาม
รางนาํแนวโคง

 โหลดเซลส (Load Cell) ท่ีมีคุณลักษณะ
ดังนี้

 เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 75
เซนติเมตร

 ชวงของการวัด 0 ถึง 5,000 นวิตัน
 ความละเอียด (Resolution) 45 นิวตัน
 ความแมนเชงิเสน (Accuracy Linearity)

 รอยละ 2.5 ของคาเต็มสเกล
 สภาพแข็งเกร็ง (Rigidity) ไมนอยกวา

4.5 x 109 นวิตันตอเมตร
 ความถีส่ัน่พอง (Resonant Frequency)

ไมนอยกวา 5 กิโลเฮิรตซ
 การตอบรับความถี่ (Frequency Re-

sponse) ใหเปนไปตาม SAE J 211 b Channel
Class 1000

 การเตรียมตัวอยาง
 ภาวะรอน กอนทดสอบใหนําหมวก

นิรภัยตัวอยางไปไวในตูอบท่ีอุณหภูมิ 49  2
องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 2 ชั่วโมง

 ภาวะเย็น กอนทดสอบใหนําหมวก
นิรภัยตัวอยางไปไวท่ีอบอุณหภูมิ -18  2
องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 2 ชั่วโมง

 การติดต้ังตัวอยาง
ถอดสวนประกอบตางๆ ของหมวกนริภัย

ตัวอยางออกใหเหลือเฉพาะโครงแขวน แลวปรับ
สายรัดศีรษะใหมีชองวางระหวางโครงแขวนกบั
เปลือกหมวกนอยท่ีสดุ สวมหมวกตัวอยางนริภัย
เขากับศีรษะทดสอบ ใหเสนทดสอบอยูในแนว
ระนาบ โดยใหศูนยกลางของหัวกระแทกอยูใน
แนวเดียวกับศูนยกลางของศีรษะทดสอบ

 การสอบเทียบ
ใหปฏิบัติตาม ANSI Z89.1 Appendix C
  วิธีทดสอบ
นําหมวกนิรภัยตัวอยางท่ีเก็บไวท่ีภาวะ

รอนและภาวะเย็นมาทดสอบคร้ังละ 1 ตัวอยาง
โดยติดต้ังบนศีรษะทดสอบแลวปรับอุปกรณ
บันทึกผลใหอานศูนยกอนทดสอบ จากนั้นปลอย

รูปท่ี  6 เครื่องทดสอบแรงสงผาน

หัวกระแทกในระดับความสูงท่ีทําใหเกิดความ
เร็วเม่ือกระแทก 5.50  0.05 เมตรตอวินาที

หมายเหตุ การทดสอบใหปฏิบติัเสร็จสิน้
ภายในเวลา 30 วินาที

 การบันทึกและรายงานผล
ใหบนัทึกคาแรงสงผานสงูสดุกบัความเร็ว

เม่ือกระแทกของหมวกนริภัยตัวอยางทุกตัวอยาง
ท่ีทดสอบ และรายงานคาแรงสงผานเฉล่ียของ
หมวกนิรภัยตัวอยางท่ีภาวะรอนและภาวะเย็น

การทดสอบความตานทานการเจาะ
ทะลจุากดานบน

 เคร่ืองมือ
เคร่ืองมือทดสอบความตานทานการเจาะ

ท่ีประกอบดวย
 ศีรษะทดสอบแบบ ISO 6620
 หัวเจาะท่ีมีมวล 1.00  0.05 กโิลกรัม

สวนแหลมทําดวยเหล็กกลาเปนมุมแหลม 60
 1 องศา โดยมีรัศมีความโคงของสวนปลายสดุ
0.25  0.10 มิลลิเมตร อาจทําเคร่ืองหมายบน
หัวเจาะท่ีความสงูจากปลายแหลม 9.5 มิลลเิมตร
และ 11.1 มิลลิเมตร

 เคร่ื องทดสอบการเจาะทะลุตามท่ี
กําหนดใน ANSI Z89.1 ดังรูปท่ี 7 (รูปเคร่ือง
ทดสอบการเจาะทะลุ)

 การเตรียมตัวอยาง
ใหปฏิบติัแบบเดียวกบัการเตรียมตัวอยาง

สําหรับการทดสอบแรงสงผาน
 การติดต้ังตัวอยาง
ถอดสวนประกอบตางๆ ของหมวกนริภัย

ตัวอยางออกใหเหลือเฉพาะโครงแขวน แลวปรับ

อปุกรณยก

รองล่ืนแบบ
ตลับลูกปน

อปุกรณ
วัดความเร็ว

รางนําเด่ียว
เหล็กกลาชุบแข็ง

มาตรความเรง (ถามี)

รองล่ืน

ห ัวกระแทก
ศีรษะทดสอบแบบ ISEA
อปุกรณวดัแรงกระแทก

รูปท่ี  7 เครื่องทดสอบแรงเจาะทะลุ

อปุกรณยก

รองล่ืนแบบ
ตลับลูกปน

อปุกรณ
วัดความเร็ว

หัวเจาะ

ศีรษะทดสอบแบบ ISO

รางนําเด่ียว
เหล็กกลาชุบแข็ง
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สายรัดศีรษะใหมีชองวางระหวางโครงแขวนกบั
เปลือกหมวกนอยท่ีสดุ สวมหมวกตัวอยางนริภัย
เขากับศีรษะทดสอบ ใหเสนทดสอบอยูในแนว
ระนาบ และขนานกับระนาบพื้นฐานของศีรษะ
ทดสอบ โดยติดต้ังใหสามารถปรับตําแหนงท่ี
หัวเจาะตกกระทบในแนวต้ังฉากภายในวงกลม
ท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 75 มิลลิเมตร และศูนย
กลางของวงกลมอยู ท่ีกึ่งกลางจุดยอดสุดของ
หมวกนิรภัยตัวอยาง

 วิธีทดสอบ
นําหมวกนิรภัยตัวอยางท่ีเตรียมไวมา

ทดสอบ คร้ังละ 1 ตัวอยาง โดยติดต้ังบนศีรษะ
ทดสอบแลวปลอยหัวเจาะใหตกลงมาซึง่มีความ

เร็วเม่ือกระแทก 7.0  0.01 เมตรตอวินาที
หมายเหตุ การทดสอบใหปฏิบติัเสร็จสิน้

ภายในเวลา 30 วินาที
 การบันทึกและรายงานผล
ใหบนัทึกความเร็วแตละคร้ังของการกระแทก

และใหรายงานวาหัวเจาะทะลุถึงศีรษะหรือไม
การทดสอบความตานทานของฉนวน
 เคร่ืองมือ
 อางน้ําขนาดพอเหมาะสมสําหรับแช

หมวกนิรภัยตัวอยาง

 มิลลิแอมมิเตอรท่ีวัดคากระแสไฟฟา
ไดตามท่ีกําหนด

 การเตรียมตัวอยาง
 หมวกนิรภัยชนิด E ใหทดสอบโดยใช

หมวกนิรภัยตัวอยางท่ีผานการทดสอบแรงสง
ผานแลว โดยเตรียมตัวอยางภาวะรอนจาํนวน 1
ตัวอยาง และภาวะเย็นจํานวน 1 ตัวอยาง

 ในกรณีท่ีหมวกนิรภัยตัวอยาง มีวัสดุ
เคลือบผิว ใหขัดออกดวยกระดาษทรายตาม
มอก. 1151

 วิธีทดสอบ
อุปกรณท่ีติดถาวรบนหมวกนริภัยตัวอยาง

ตองยงัคงติดอยูขณะทดสอบ เชน หูติดอุปกรณ
เชือ่ม ขายดึไฟฉาย สายรัดคาง โดยใหประกอบ
สายรัดคางเขากบัหมวกนริภัยตัวอยางเพือ่ไมให
ไฟฟาลัดวงจรหรือเปนอุปสรรคตอการทดสอบ

 หมวกนิรภัยชนิด E
(1) เติมน้ําประปาจากกอกลงในหมวก

นริภัยตัวอยางโดยไมตองถอดอุปกรณยดึเหนีย่ว
และอุปกรณท่ีติดถาวรออก ใหถงึระดับประมาณ
13 มิลลิเมตรจากปกหมวกหรือแลวแตความ
เหมาะสมเพือ่ปองกนัการวาบไฟตามผวิท่ีแรงดนั
ไฟฟาทดสอบ จากนั้นแชหมวกนิรภัยตัวอยาง
ตัวอยางในอางน้ําใหอยูในระดับเดียวกับระดับ
น้ําในหมวกนิรภัยตัวอยางแลวตอโวลตมิเตอร
และมิลลิแอมมิเตอรใหครบวงจร ในระหวาง
การทดสอบตองระวังไมใหสวนท่ีพนน้ําโดนน้ํา
เพือ่ปองกนัไมใหเกดิการวาบไฟตามผวิขณะปอน
แรงดันไฟฟากระแสสลับ

กรณีมีขอโตแยง ใหทดสอบใหมโดยนํา
เปลือกหมวกไปแชในน้ําเปนเวลา 24 ชั่วโมง
กอนทดสอบ

(2) ปอนแรงดันไฟฟากระแสสลับแกวงจร

การทดสอบความตานทานของฉนวน

High Voltage Connector

 ท่ีแขวนหมวกนิรภัยตัวอยางในน้ํา
 แหลงจายไฟฟากระแสสลับความถี ่50

เฮิรตซท่ีปรับคาไดต้ังแต 0 จนถงึ 30,000 โวลต
และจายกระแสไฟฟาไดอยางนอย 20 มิลลิ
แอมแปรท่ี 20,000 โวลต

 สายไฟฟาและอิเล็กโทรดสําหรับจาย
แรงดันไฟฟาระหวางดานในและดานนอกของ
เปลือกหมวก

 โวลตมิเตอรท่ีวัดคาแรงดันไฟฟาได
ตามท่ีกําหนด
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แลวเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนถึง 20,000 โวลต รักษา
แรงดันนีไ้วเปนเวลา 3 นาที บนัทึกกระแสไฟฟา
ร่ัวผานหมวกนริภัยตัวอยางจากมิลลิแอมมิเตอร 

(3) เพิม่แรงดันไฟฟากระแสสลับข้ึนอีก
จนถงึ 30,000 โวลต ดวยอัตรา 1,000 โวลตตอ
วินาที แลวลดแรงดันไฟฟาลงจนเปนศูนยทันที

(4) นําหมวกนิรภัยตัวอยางออกจาก
อางน้ํา แลวตรวจพินิจรอยไหมทะลุ

 หมวกนิรภัยชนิด G
(1) ทําเชนเดียวกับขอ (1) ของการ

ทดสอบหมวกนิรภัยชนิด E

(2) ปอนแรงดันไฟฟากระแสสลับแก
วงจรแลวเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนถึง 2,200 โวลต
รักษาแรงดันนีไ้วเปนเวลา 1 นาที บนัทึกกระแส
ไฟฟาร่ัวผานหมวกนิรภัยตัวอยาง

การทดสอบสายรดัศรีษะ
ถอดสายรัดศีรษะออกจากหมวกนิรภัย

ตัวอยางแลววางราบไปกับพื้น ใชเคร่ืองวัด
ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร วัดเสนรอบวงของสาย
รัดศีรษะในแนวตรงโดยไมโคงไปตามความยาว
ของสายรัดศีรษะ และใหอางอิงตําแหนงในการ
วัดตามการใชงานจริง

ภาคผนวก ก.
การชักตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
ก.1 รุน ในท่ีนีห้มายถงึ หมวกนริภัยชนดิ

เดียวกนั มีสวนประกอบเหมือนกนั ทําโดยกรรม
วิธีเดียวกัน ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะ
เวลาเดียวกัน

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ให
เปนไปตามแผนการชกัตัวอยางท่ีกาํหนดตอไปนี้
หรืออาจใชแผนการชกัตัวอยางอ่ืนท่ีเทียบเทากนั
ทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรับสําหรับ
การทดสอบ การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก

ก.2.1.1 ใหชกัตัวอยางโดยวิธสีุมจากรุน
เดียวกนัตาม จาํนวนท่ีกาํหนดไวในตารางท่ี ก.1

ก.2.1.2 จาํนวนตัวอยางท่ีไมเปนไปตาม
หัวขอการบรรจุ และหัวขอเคร่ืองหมายและฉลาก
(ขอ 6 และขอ 7 ตามมาตรฐานนี)้ ในแตละ

ตารางท่ี ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ขนาดรุน 

จํานวนใบท่ีมีในรุน 
ขนาดตัวอยาง 

จํานวนใบท่ีชักตัวอยาง 

 

เลขจํานวนที่ยอมรับ 

ไมเกิน 500 20 2 
501 ถึง 1,200 32 3 

1,201 ถึง 3,200 50 5 
เกิน 3,200 80 7 
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รายการตองไมเกนิเลขจาํนวนท่ียอมรับท่ีกาํหนด
ในตารางท่ี ก.1 จึงจะถือวาหมวกนิรภัยรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ
สําหรับการทดสอบคุณลักษณะท่ีตองการ

ก.2.2.1 ใหใชตัวอยางท่ีผานการตรวจสอบ
จากขอ ก.2.1 แลว จาํนวน 18 ใบ นาํไปทดสอบ
ตามตาราง ก.2

ก.2.2.2 ทุกใบตองเปนไปตามขอกาํหนด
คุณลักษณะท่ีตองการ (ขอ 5 ตามมาตรฐานนี)้



 

ขอ 
 

รายการ 
 

จํานวนตัวอยาง 
(ใบ) 

 

ตัวอยางท่ี ลําดับการทดสอบ 
ชนิด E ชนิด G ชนิด C 

5.1 ลักษณะทั่วไป 18 - 1 1 1 
5.2 มวล (ไมรวมอุปกรณประกอบ) 18 - 2 2 2 
5.3 การลุกไหม 1 6 6 6 5 
5.4 แรงสงผาน 

 ภาวะรอน                                           
 ภาวะเย็น 

 
6 
6 

 
1 ถึง 6 

7 ถึง 12 

3 4 3 

5.5 ความตานทานการเจาะทะลุจากดานบน 
 ที่อุณหภูมิสูง                                           
 ที่อุณหภูมิต่ํา                                           

 
3 
3 

 
13 ถึง 15 
16 ถึง 18 

5 5 4 

5.6 ความตานของฉนวน 
 20,000 โวลต                                           
 2,200 โวลต 

 
2 
2 

 
1 และ 7 
1 และ 7 

4 3 - 

 
ทุกรายการ จึงจะถือวาหมวกนิรภัยรุนนั้นเปน
ไปตามเกณฑท่ีกําหนด

ก.3 เกณฑตัดสิน
ตัวอยางหมวกนิรภัยตองเปนไปตามขอ

ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ จงึจะถอืวาหมวก
นิรภัยรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนี้

ตารางที่ ก.2 จํานวนตัวอยางที่ใชทดสอบคุณลักษณะที่ตองการ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หมวกนริภยัสาํหรบังานอตุสาหกรรม  (มอก.
368-2554)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี
4393 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราช
บัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.
2511 เร่ือง ยกเลกิและกาํหนดมาตรฐานผลติภัณฑ
อตุสาหกรรม หมวกนริภัยลาํหรับงานอตุสาหกรรม
โดยยกเลิกมาตรฐานฉบับเดิม และประกาศ
ฉบบัใหมเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หมวกนริภัยสาํหรับงานอุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขท่ี มอก. 368-2554 มีสาระสําคัญดังนี้

 ครอบคลุมเฉพาะหมวกนิรภัยท่ีกัน
กระแทกจากดานบนสําหรับปองกันศีรษะจาก
การตกกระแทกของเคร่ืองมือเล็กๆ ไมชิน้เล็กๆ
สลักเกลียว แปนเกลียว หมุดย้ํา ประกายไฟ
รวมท้ังปองกันอันตรายจากการช็อกไฟฟา

 ไมครอบคลุมถึงหมวกนิรภัยสําหรับ
งานอุตสาหกรรมท่ีกันกระแทกโดยรอบและ

Side Impact Test
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หมวกนิรภัยสําหรับปองกันอัคคีภัย
 ประเภทหมวกนิรภัยตามการใชงาน

แบงเปน 3 ชนิด คือ
 ชนิด E (Electrical) เปนหมวกนิรภัย

สําหรับใชเพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุและลด
อันตรายท่ีอาจเกิดจากการการสัมผัสกับตัวนํา
ไฟฟาแรงดันสงู

 ชนิด G (General) เปนหมวกนิรภัย
สําหรับใชเพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุและลด
อันตรายท่ีอาจเกิดจากการการสัมผัสกับตัวนํา
ไฟฟาแรงดันตํ่า

 ชนดิ C (conductive) เปนหมวกนริภัย
ท่ีใชเพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุเทานั้น

 สวนประกอบหลักของหมวกนิรภัย
ไดแก เปลือกหมวก โครงแขวน สายรัดศีรษะ

สายรัดคาง ปกหมวกหรือกะบังหมวก
 คุณลักษณะท่ีตองการ
 ลักษณะท่ัวไป
 เปลือกหมวกตองมีผิวเรียบเกล้ี ยง

ปราศจากเสี้ยน สันแหลมคม ไมแตก ไมราว
 น้ําหนัก (ไมรวมอุปกรณประกอบ)

ไมเกิน 440 กรัม
 การลุกไหม เม่ือทดสอบตามวิธีการท่ี

มาตรฐานกาํหนดแลว เปลือกหมวกตองไมติดไฟ
ถาติด ตองดับไดเองภายใน 5 วินาที

 ความตานและการเจาะทะลุจากดาน
บน เม่ือทดสอบตามวธีการท่ีมาตรฐานกาํหนด
แลว หัวเจาะตองไมทะลุถึงศีรษะทดสอบ

 ความตานทานของฉนวน (ชนดิ E และ G)
 ชนิด E ตองทนแรงดันไฟฟากระแส

สลับ 20,000 โวลต ความถี ่50 เฮิรตซ เปนเวลา
3 วินาที

 ชนิด G ตองทนแรงดันไฟฟากระแส

สลับ 2,200 โวลต ความถี ่50 เฮิรตซ เปนเวลา
1 วินาที

 สายรัดคาง ตองกวางไมนอยกวา 13
มิลลิเมตร

 สายรัดศีรษะ ตองปรับเสนรอบวงไดไม
นอยกวา 13 ขนาด ต้ังแต 520-640 มิลลิเมตร
เกณฑความคลาดเคล่ือนไมเกนิ  5

 เคร่ืองหมายและฉลาก อยางนอยตอง
มีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียด
ดังตอไปนี้

 ชื่อผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
 ชนดิ โดยใหแสดงอักษรนนูข้ึนหรือลึก

ลงท่ีเปลือกหมวก
 เดือนปท่ีทํา และ/หรือรหัสรุนท่ีทํา โดย

ใหแสดงอักษรนูนข้ึนหรือลึกลงท่ีเปลือกหมวก
 วิธีใชและขอควรระวัง
 ผู ทําหรือโรงงานท่ีทําหรือเคร่ืองหมาย

การคาท่ีจดทะเบียน โดยใหแสดงอักษรนูนข้ึน

หรือลึกลงท่ีเปลือกหมวก
 การชกัตัวอยางและเกณฑการตัดสิน
 การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน

ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
 การทดสอบ แบงเปนการทดสอบได

ดังนี้
 ท่ัวไป ใหใชวิธีทดสอบท่ีกําหนดใน

มาตรฐานนี้หรือวิธีอ่ืนใดท่ีใหผลเทียบเทา
 การทําเคร่ืองหมายท่ีตัวอยาง ใหทํา

เคร่ืองหมายท่ีหมวกนิรภัยตัวอยางเพื่อกําหนด
พืน้ท่ีทดสอบ (ใชศีรษะทดสอบแบบ ISO 6220)

 การทดสอบการลุกไหม
 การทดสอบแรงสงผาน
 การทดสอบความตานทานการเจาะ

ทะลุจากดานบน
 การทดสอบความตานทานของฉนวน

(เฉพาะชนิด E และชนิด G)
 การทดสอบสายรัดศีรษะ


