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สืบเนื่ องจากกระทรวงอุ ตสาหกรรมได
ประกาศยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
หมวกนิรภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและงาน
สนาม มอก. 368-2538 แลวประกาศมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม หมวกนิรภัยสําหรับงาน
อุตสาหกรรม มอก. 368-2554 ขึ้นใหมซึ่งมี
ผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2556
โดยมีรายละเอียดในสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
ขอบขายบังคับตามมาตรฐาน
มาตรฐาน มอก. 368-2554 ครอบคลุม
เฉพาะหมวกนิรภัยทีก่ นั กระแทกจากดานบน ใช
สําหรับปองกันศีรษะจากการตกกระแทกของ
เครื่องมือเล็กๆ ไมชนิ้ เล็กๆ สลักเกลียว แปนเกลียว
หมุดย้ํา (River) ประกายไฟ (Spark) รวมทั้ง
ปองกันอันตรายจากการชอกไฟฟา (Electric
Shock) ซึง่ มาตรฐานนีเ้ รียกวา “หมวกนิรภัย” แต
ไมครอบคลุมถึงหมวกนิรภัยสําหรับงานอุตสาหกรรม
ที่กนั กระแทกโดยรอบ และหมวกนิรภัยสําหรับ
ปองกันอัคคีภยั
บทนิยาม
อธิบายความหมายคําที่ใชในมาตรฐาน
มอก.368-2554
หมวกนิรภัย (Protective Helmet) หมายถึง
หมวกทีอ่ อกแบบเพือ่ ปองกันศีรษะของผูส วมใส
จากการตกกระแทก โดยอาจเพิ่มสวนปองกัน
อื่นๆ ดวยก็ได

เปลือกหมวก (Shell) หมายถึง สวนนอก
ที่เปนของแข็งของหมวกนิรภัยซึ่งรักษารูปทรง
ของหมวกนิรภัยไว
อุปกรณยึดเหนีย่ ว (Retention System
or Harness) หมายถึง อุปกรณที่ประกอบเขา
ดวยกันเพื่อยึดหมวกนิรภัยเขากับศีรษะของผู

สวมใส ไดแก โครงแขวน (Suspension) สายรัด
ศีรษะ (Headband) และสายรัดคาง (Chin Strap)
รวมทั้งอุปกรณอื่นๆ ที่ใชปรับความกระชับของ
หมวกนิรภัยกับศีรษะ หรือเพิ่มความสบายของ
ผูสวมใส
 โครงแขวน หมายถึง สวนหนึ่งของ
อุปกรณยึดเหนี่ ยวที่ ออกแบบใหทําหนาที่ ดูด
กลืนพลังงาน อาจประกอบดวยแผนรองหมวก
(Crown Strap) รองในปองกัน (Protective Padding)
หรืออุปกรณทําหนาที่คลายกัน
 แถบรองหมวก หมายถึ ง ส วนของ

โครงแขวน มีลักษณะเปนแถบที่โยงครอบคลุม
อยูเหนือศีรษะ
 รองในปองกัน หมายถึง วัสดุที่ใชดูด
กลืนพลังงานจากแรงกระแทก
 สายรัดศีรษะ หมายถึง สวนหนึ่งของ
อุปกรณยึดเหนี่ยวที่แนบไปกับเสนรอบวงของ
ศีรษะ ประกอบดวยแถบซับเหงือ่ (Sweatband)
และสายรัดหลังศีรษะ (Nape Strap)
 แถบซับเหงือ
่ หมายถึง สวนของสาย
รัดศีรษะที่สัมผัสกับหนาผากของผูสวมใส อาจ
เปนสวนเดียวกับสายรัดศีรษะก็ได
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สวนประกอบหลักของหมวกนิรภัยจะตอง
เปนไปตามคํานิยามขางตน และมีคณ
ุ ลักษณะที่
ตองการ ดังตอไปนี้
ลักษณะทั่วไป เปลือกหมวกตองมีผวิ เรียบ
สายรัดหลังศีรษะ หมายถึง สวนของ
สายรัดศีรษะที่อยูดานหลังศีรษะต่าํ กวาระนาบ
อางอิงเพือ่ ยึดหมวกนิรภัยกับศีรษะใหแนน ปรับ
ใหขนาดตางกันได โดยอาจเปนสวนเดียวกับ
สายรัดศีรษะก็ได
 สายรัดคาง หมายถึง สวนหนึ่ งของ
อุปกรณยดึ เหนีย่ ว มีลักษณะเปนสายรอยอยูใต
ขากรรไกรของผูสวมใสเพื่อรักษาตําแหนงของ
หมวกนิรภัย
ปกหมวก (Brim) หมายถึง สวนของหมวก
ที่ยื่นออกไปโดยรอบ
กะบังหมวก (Peak) หมายถึง สวนทีย่ นื่
ออกไปจากเปลือกหมวกอยูเ หนือตาของผูส วมใส
เสนทดสอบ (Test Line) หมายถึง เสน
ที่ ใช เป นขอบเขตสําหรั บทดสอบการลุ ก ไหม
(Flammability) ทดสอบความตานทานของฉนวน
(Electrical Insulation) และทดสอบแรงสงผาน
ระนาบพืน้ ฐาน (Basic Plane) หมายถึง
ระนาบแนวนอนระดับรูหแู ละขอบลางของเบาตา
ระนาบอางอิง (Reference Plane) หมายถึง
ระนาบแนวนอนทีข่ นานกับระนาบพืน้ ฐาน ระยะ
หางขึน้ กับขนาดของศีรษะทดสอบ
อุปกรณประกอบ (Accessories) หมายถึง
อุปกรณเสริมของหมวกนิรภัย อาจมีหรือไมกไ็ ด
ไดแก ซับในกันหนาว (Winter Liner) ที่ยึดไฟ
ฉายหนาหมวก (Lamp Bracket)
ชนิดของหมวกนิรภัย
มาตรฐาน มอก. 368-2554 แบงหมวก
นิรภัยตามวัตถุประสงคในการใชงานออกเปน 3
ชนิด ไดแก
1. ชนิด E (Electrical) เปนหมวกนิรภัย
ใชเพือ่ ปองกันแรงกระแทกของวัตถุและลดอันตราย


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

1
2
5
4

3

รูปที่ 1 สวนประกอบหมวกนิรภัย

หมวกนิรภัยสําหรับงานอุตสาหกรรม

อันอาจเกิดจากการสัมผัสตัวนําไฟฟาแรงดันสูง
ทนแรงดันไฟฟาทดสอบ 20,000 โวลต
2. ชนิด G (General) เปนหมวกนิรภัยใช
เพือ่ ปองกันแรงกระแทกของวัตถุและลดอันตราย
อันอาจเกิดจากการสัมผัสตัวนําไฟฟาแรงดันต่าํ
ทนแรงดันไฟฟาทดสอบ 2,200 โวลต
3. ชนิด C (Conductive) เปนหมวกนิรภัย
ใชเพื่อปองกันแรงกระแทกของวัตถุเทานั้น
สวนประกอบของหมวกนิรภัย
สวนประกอบหลักของหมวกนิรภัยตาม
มาตรฐาน มอก. 368-2554 มีอยูดวยกัน 5
สวน ดังตอไปนี้
1. เปลือกหมวก
2. โครงแขวน
3. สายรัดศีรษะ
4. สายรัดคาง
5. ปกหมวกหรือกระบังหมวก

เกลี้ ยงปราศจากเสี้ ยน/สันแหลมคม ไมแตก
และไมรา ว การทดสอบใหทาํ โดยการตรวจพินจิ
(ดวยสายตา)
มวล (ไมรวมอุปกรณประกอบ) ตองไมเกิน
440 กรัม การทดสอบใหทําโดยการชั่ งดวย
เครื่องชั่งละเอียดถึง 1 กรัม
การลุกไหม เมือ่ ทดสอบตามขอกําหนด
การทดสอบ การลุกไหมของมาตรฐานนี้ เปลือก
หมวกตองไมตดิ ไฟ แตหากติดไฟ ตองดับไดเอง
ภายในเวลา 5 วินาที
แรงสงผาน (Force Transmission) เมือ่
ทดสอบตามขอกําหนดการทดสอบแรงสงผานของ
มาตรฐานนี้ แรงสงผานสูงสุดจากหมวกนิรภัย
แตละใบตองไมเกิน 4,450 นิวตัน และแรงสง
ผานเฉลี่ยตองไมเกิน 3,780 นิวตัน
ความตานทานการเจาะทะลุจากดานบน
(Apex Penetration) เมื่อทดสอบตามขอกําหนด
การทดสอบ ความตานทานการเจาะทะลุจาก
ดานบนของมาตรฐานนี้ หัวเจาะตองไมทะลุถึง
ศีรษะทดสอบ
ความตานทานของฉนวน (เฉพาะชนิด
E และชนิด G)
 หมวกนิรภัยชนิด E ตองทนแรงดัน
ไฟฟาสลับ 20,000 โวลต (คาอาร.เอ็ม.เอส)
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ตารางที่ 1 มิติของศีรษะทดสอบแบบ ISO

ขนาดของ ระยะระหวางระนาบอางอิง ระยะระหวางระนาบอางอิง ขนาดระบุ
ศีรษะทดสอบ
กับระนาบพืน้ ฐาน (x)
กับแกนกลางแนวตั้ง (y)
เล็ก (E)
26
96
6.5
กลาง (J)
27
103
7.0
ใหญ (M)
29
107
7.5
คลาดเคลื่อนได  5 มิลลิเมตร การทดสอบให
ปฏิบัตติ ามขอกําหนดการทดสอบสายรัดศีรษะ
ของมาตรฐานนี้
การบรรจุ
ใหหมุ หอหมวกนิรภัยแตละใบดวยวัสดุที่

แกนกลางแนวตัง้

Y
X
ระนาบอางอิง
ของศีรษะทดสอบ

ระนาบอางอิงพืน้ ฐาน

รูปที่ 2 ศีรษะทดสอบแบบ ISO

ความถี่ 50 เฮิรตซ เปนเวลา 3 นาที ไดโดย
กระแสไฟฟารั่วผานหมวกนิรภัยตองไมเกิน 9
มิลลิแอมแปร และเมือ่ เพิม่ แรงดันกระแสไฟฟา
สลับตอไปอีกจนถึง 30,000 โวลต หมวกนิรภัย
ตองไมมีรอยไหมทะลุ (Burn Through)
หมายเหตุ เมื่อกลาวถึงคาของแรงดัน
ไฟฟาสลับหรือคาของกระแสไฟฟาสลับ มักจะ
หมายถึงคาอาร.เอ็ม.เอส นอกจากจะกําหนดไว
เปนอยางอื่น
 หมวกนิรภัยชนิด G ตองทนแรงดัน
ไฟฟาสลับ 2,200 โวลต (คาอาร.เอ็ม.เอส)
ความถี่ 50 เฮิรตซ เปนเวลา 1 นาทีได โดย
กระแสไฟฟารั่วผานหมวกนิรภัยตองไมเกิน 3
มิลลิแอมแปร
ทั้งนี้ ใหทําการทดสอบตามขอกําหนด
การทดสอบความตานทานของฉนวน (เฉพาะ
ชนิด E และชนิด G) ของมาตรฐานนี้
สายรัดคาง ตองกวางไมนอยกวา 13
มิลลิเมตร การทดสอบใหทําโดยการวัด
สายรั ดศี รษะ ต องปรั บเส นรอบวงได
ไมนอยกวา 13 ขนาด ตั้งแต 520 มิลลิเมตร
ถึง 640 มิลลิเมตร โดยยอมใหมีเกณฑความ

เหมาะสมและบรรจุในภาชนะบรรจุที่ ปองกัน
ความเสียหายในระหวางขนสงได
เครือ่ งหมายและฉลาก
ที่ หมวกนิ รภั ยทุ ก ใบและภาชนะบรรจุ
หมวกนิรภัยทุกหนวยอยางนอยตองมีเลข อักษร
หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็น
ไดงาย ชัดเจน และถาวร แลวแตกรณี
 ชื่อผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
 ชนิด โดยแสดงอักษรนูนขึน
้ หรือลึกลง
ที่เปลือกหมวก
 เดือน ปที่ทํา และ/หรือ รหัสรุนที่ทํา
โดยแสดงอักษรนูนขึน้ หรือลึกลงทีเ่ ปลือกหมวก
 วิธีใชและขอควรระวัง
 ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่อง

ห ม า ย ก า ร ค า ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น
โดยแสดงอักษรนูน ขึน้ หรือลึกลงทีเ่ ปลือกหมวก
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศดวย ตองมี
ความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ าํ หนดไวขา งตน
การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน
การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสินให
เปนไปตามภาคผนวก ก.
การทดสอบ
ข อ กํา หนดทั่ วไป การทดสอบหมวก
นิรภัยใหใชวิธีที่กําหนดในมาตรฐานนี้หรือวิธี
อืน่ ใดทีใ่ หผลเทียบเทา ในกรณีมขี อ โตแยง ใหใช
วิธีที่กําหนดในมาตรฐานนี้
ภาวะทดสอบ หากไมไดกําหนดไวเปน
อยางอื่น ใหทดสอบที่อุณหภูมิ 27  2 องศา
เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธรอยละ 65  5
ในกรณีมีขอโตแยง ใหทดสอบใหมที่อุณหภูมิ
23  2 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ
รอยละ 50  5
การทําเครื่ องหมายที่ ตัวอยาง ใหทํา
เครื่องหมายที่หมวกนิรภัยตัวอยางเพื่อกําหนด
พื้ นที่ ทดสอบ โดยใช ศีรษะทดสอบแบบ ISO
6220 ดังรูปที่ 3 (รูปศีรษะทดสอบแบบ ISO)
และใชมิติตามตารางที่ 1 ใหใชศีรษะทดสอบ
ขนาดใหญที่สุด เหมาะสมกับขนาดของหมวก
นิรภัยตัวอยาง โดยปรับขนาดของสายรัดศีรษะ
ใหมีเสนรอบวงใหญที่สุด
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เสนทดสอบ

W
ระนาบอางอิง

รูปที่ 3 เสนทดสอบ
(เฉพาะการทดสอบความตานทานของฉนวนและการลุกไหม)

ตามรูปที่ 4 (รูปการทดสอบการลุกไหม) โดย
อยู เหนือเสนทดสอบ จากนั้ นจอเปลวไฟจาก
ตะเกียงบุนเสน (ในแนวราบ) ใหปลายของเปลว
ไฟด านในอยู ห างไม เกิ น 2 มิ ลลิ เมตร จาก
การกําหนดเสนทดสอบ วางศีรษะทดสอบ
ใหระนาบพื้นฐานอยูในแนวราบ แลวนําหมวก
นิรภัยตั วอยางสวมลงบนศีรษะทดสอบ ปรับ
หมวกนิรภัยตัวอยางใหอยูในตําแหนงที่มั่นคง
ไมเบี่ ยงเบนไปขางใดขางหนึ่ ง และเปนไปใน
รูปแบบการสวมใสใชงาน จากนัน้ นําถุงน้าํ หนัก
ขนาด 50 นิวตัน วางลงบนสวนยอดของหมวก
นิรภัยตัวอยางแล วกําหนดเส นทดสอบลงบน
เปลือกหมวกตามรูปที่ 3 (รูปเสนทดสอบ) และ
ตารางที่ 2
การทดสอบการลุกไหม
 เครื่องมือทดสอบประกอบดวย
 ตะเกียงบุนเสน เสนผานศูนยกลาง 10
มิลลิเมตร
 ก าซเชื้ อเพลิ ง ให ใช ก าซมี เทน (ชั้ น
คุณภาพหองปฏิบตั กิ าร) ทีม่ คี วามรอน 37.253
x 103 กิโลจูล  105.5 กิโลจูลตอลูกบาศกเมตร
(1,000 BTU  100 BTU ตอลูกบาศกฟุต)
หมายเหตุ 1 BTU = 1,055 จูล และ 1
ลูกบาศกฟุต = 2.832 x 10-2 ลูกบาศกเมตร
 แท น ยึ ด ตั วอย า ง มี ข นาดเหมาะสม
และมั่ นคงเพี ยงพอที่ จ ะยึ ดหมวกนิ รภั ยตาม
ลักษณะการสวมใสในตําแหนงตั้งขึ้น ติดตั้งอยู
ในตูด ดู ควัน
 นาฬิกาจับเวลา
 การทวนสอบเปลวไฟ
ใชอุปกรณวัดอุณหภูมิในการสอบเทียบ
อุณหภูมเิ ปลวไฟทีต่ ะเกียงบุนเสนโดยทีต่ ะเกียง
บุนเสนอยูในลักษณะตั้งตรง ปรับใหความสูง

ตารางที่ 2 ระยะระหวางเสนทดสอบกับระนาบอางอิง (w)

ศีรษะทดสอบแบบ ISO
E
J
M

เสนรอบวงของศีรษะทดสอบ
520
560
600
ผิวเปลือกหมวก

2

เสนทดสอบ

25

50

ตะเกียงบุนเสน

ลิ้นควบคุมความดัน

รูปที่ 4 การทดสอบการลุกไหม

หนวยเปนมิลลิเมตร

ของเปลวไฟสวนทีเ่ ปนสีนา้ํ เงินสูง 50 มิลลิเมตร
และขอบของเปลวไฟดานในสูง 25 มิลลิเมตร
ใชโพรบ (Probe) ของอุปกรณวัดอุณหภูมิวัด
อุณหภูมทิ สี่ วนปลายของเปลวไฟดานในซึง่ ตอง
อยูใ นชวง 800-900 องศาเซลเซียส
 วิธีทดสอบ
ยึดหมวกนิรภัยตัวอยางบนแทนยึดตัวอยาง

w
27
34
38

เปลือกหมวก จอเปลวไฟที่ตัวอยาง
เปนเวลา 5  1 วินาที แลวเคลือ่ นยาย
เปลวไฟออก ตรวจสอบการลุกไหม
ของเปลือกหมวก หากปรากฏเปลวไฟ
ที่ผิวเปลือกหมวก ใหจับเวลาตั้งแต
เริ่มจอเปลวไฟจนถึงเปลวไฟดับ
การทดสอบแรงสงผาน
 เครื่องมือทดสอบ
 ศี รษะทดสอบแบบ ISEA
ขนาด 7 มีมวล (นําหนัก) 3.64  0.45
กิ โลกรั ม และทําจากแมกนี เซี ยม
หรืออะลูมิเนียม รูปรางและมิติโดย
ประมาณของศีรษะทดสอบ ดังแสดง
ไวในรูปที่ 5 (รูปศีรษะทดสอบแบบ
ISEA)
196

148

228

อุปกรณวดั แรงกระแทก
รูปที่ 5 ศีรษะทดสอบแบบ ISEA
หนวยเปนมิลลิเมตร
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รางนําเดีย่ ว
เหล็กกลาชุบแข็ง

อุปกรณยก

รางนําเดีย่ ว
เหล็กกลาชุบแข็ง

รองลืน่ แบบ
ตลับลูกปน

หัวเจาะ

อุปกรณยก

มาตรความเรง (ถามี)
รองลืน่

หัวกระแทก
ศีรษะทดสอบแบบ ISEA
อุปกรณวดั แรงกระแทก

อุปกรณ
วัดความเร็ว

ศีรษะทดสอบแบบ ISO

รูปที่ 6 เครื่องทดสอบแรงสงผาน

เครื่องทดสอบแรงสงผาน เปนไปตาม
ทีก่ ําหนดใน ANSI Z89.1 ดังรูปที่ 6 (รูปเครือ่ ง
ทดสอบแรงสงผาน)
 หัวกระแทก ตองมีมวล (น้า
ํ หนัก) 3.60
่ กกระแทกมีลกั ษณะ
 0.05 กิโลกรัม โดยสวนทีต
เปนสวนโคงรัศมี 4.8  0.08 เซนติเมตร มีความ
ยาวคอรต 7.6 เซนติเมตร และตกลงมาตาม
รางนําแนวโคง
 โหลดเซลส (Load Cell) ทีม
่ คี ณ
ุ ลักษณะ
ดังนี้
 เส น ผ า นศู น ย ก ลางไม น อ ยกว า 75
เซนติเมตร
 ชวงของการวัด 0 ถึง 5,000 นิวตัน
 ความละเอี ยด (Resolution) 45 นิ วตั น
 ความแมนเชิงเสน (Accuracy Linearity)
 รอยละ 2.5 ของคาเต็มสเกล
 สภาพแข็งเกร็ง (Rigidity) ไมนอ
 ยกวา
4.5 x 109 นิวตันตอเมตร
 ความถีส
่ นั่ พอง (Resonant Frequency)
ไมนอยกวา 5 กิโลเฮิรตซ
 การตอบรับความถี่ (Frequency Response) ใหเปนไปตาม SAE J 211 b Channel
Class 1000
 การเตรียมตัวอยาง
 ภาวะร อน ก อนทดสอบให นําหมวก
นิรภัยตัวอยางไปไวในตูอบที่อุณหภูมิ 49  2
องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 2 ชั่วโมง
 ภาวะเย็ น ก อนทดสอบให นําหมวก
นิรภั ยตั วอย างไปไว ที่ อบอุณหภู มิ -18  2
องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 2 ชั่วโมง

รองลืน่ แบบ
ตลับลูกปน
อุปกรณ
วัดความเร็ว

รูปที่ 7 เครื่องทดสอบแรงเจาะทะลุ



การติดตัง้ ตัวอยาง
ถอดสวนประกอบตางๆ ของหมวกนิรภัย
ตัวอยางออกใหเหลือเฉพาะโครงแขวน แลวปรับ
สายรัดศีรษะใหมชี อ งวางระหวางโครงแขวนกับ
เปลือกหมวกนอยทีส่ ดุ สวมหมวกตัวอยางนิรภัย
เขากับศีรษะทดสอบ ใหเสนทดสอบอยูในแนว
ระนาบ โดยใหศูนยกลางของหัวกระแทกอยูใน
แนวเดียวกับศูนยกลางของศีรษะทดสอบ
 การสอบเทียบ
ใหปฏิบัติตาม ANSI Z89.1 Appendix C
 วิธีทดสอบ
นําหมวกนิรภัยตัวอยางที่เก็บไวที่ภาวะ
รอนและภาวะเย็นมาทดสอบครัง้ ละ 1 ตัวอยาง
โดยติ ดตั้ งบนศี รษะทดสอบแล วปรั บอุ ปกรณ
บันทึกผลใหอานศูนยกอนทดสอบ จากนั้นปลอย


หัวกระแทกในระดับความสูงที่ทําใหเกิดความ
เร็วเมื่อกระแทก 5.50  0.05 เมตรตอวินาที
หมายเหตุ การทดสอบใหปฏิบตั เิ สร็จสิน้
ภายในเวลา 30 วินาที
 การบันทึกและรายงานผล
ใหบนั ทึกคาแรงสงผานสูงสุดกับความเร็ว
เมือ่ กระแทกของหมวกนิรภัยตัวอยางทุกตัวอยาง
ที่ทดสอบ และรายงานคาแรงสงผานเฉลี่ยของ
หมวกนิรภัยตัวอยางที่ภาวะรอนและภาวะเย็น
การทดสอบความต านทานการเจาะ
ทะลุจากดานบน
 เครื่องมือ
เครือ่ งมือทดสอบความตานทานการเจาะ
ที่ประกอบดวย
 ศีรษะทดสอบแบบ ISO 6620
 หัวเจาะทีม
่ มี วล 1.00  0.05 กิโลกรัม
สวนแหลมทําดวยเหล็กกลาเปนมุมแหลม 60
 1 องศา โดยมีรศ
ั มีความโคงของสวนปลายสุด
0.25  0.10 มิลลิเมตร อาจทําเครือ่ งหมายบน
หัวเจาะทีค่ วามสูงจากปลายแหลม 9.5 มิลลิเมตร
และ 11.1 มิลลิเมตร
 เครื่ องทดสอบการเจาะทะลุ ต ามที่
กําหนดใน ANSI Z89.1 ดังรูปที่ 7 (รูปเครื่อง
ทดสอบการเจาะทะลุ)
 การเตรียมตัวอยาง
ใหปฏิบตั แิ บบเดียวกับการเตรียมตัวอยาง
สําหรับการทดสอบแรงสงผาน
 การติดตัง้ ตัวอยาง
ถอดสวนประกอบตางๆ ของหมวกนิรภัย
ตัวอยางออกใหเหลือเฉพาะโครงแขวน แลวปรับ
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การทดสอบความตานทานของฉนวน

สายรัดศีรษะใหมชี อ งวางระหวางโครงแขวนกับ
เปลือกหมวกนอยทีส่ ดุ สวมหมวกตัวอยางนิรภัย
เขากับศีรษะทดสอบ ใหเสนทดสอบอยูในแนว
ระนาบ และขนานกับระนาบพื้นฐานของศีรษะ
ทดสอบ โดยติดตั้งใหสามารถปรับตําแหนงที่
หัวเจาะตกกระทบในแนวตัง้ ฉากภายในวงกลม
ที่มีเสนผานศูนยกลาง 75 มิลลิเมตร และศูนย
กลางของวงกลมอยู ที่ กึ่ งกลางจุดยอดสุดของ
หมวกนิรภัยตัวอยาง
 วิธีทดสอบ
นําหมวกนิ รภั ยตั วอย างที่ เตรี ยมไว มา
ทดสอบ ครั้งละ 1 ตัวอยาง โดยติดตั้งบนศีรษะ
ทดสอบแลวปลอยหัวเจาะใหตกลงมาซึง่ มีความ

เร็วเมื่อกระแทก 7.0  0.01 เมตรตอวินาที
หมายเหตุ การทดสอบใหปฏิบตั เิ สร็จสิน้
ภายในเวลา 30 วินาที
 การบันทึกและรายงานผล
ใหบนั ทึกความเร็วแตละครัง้ ของการกระแทก
และใหรายงานวาหัวเจาะทะลุถึงศีรษะหรือไม
การทดสอบความตานทานของฉนวน
 เครื่องมือ
 อ างน้ําขนาดพอเหมาะสมสําหรั บแช
หมวกนิรภัยตัวอยาง

มิลลิแอมมิเตอรที่วัดคากระแสไฟฟา
ไดตามทีก่ ําหนด
 การเตรียมตัวอยาง
 หมวกนิรภัยชนิด E ใหทดสอบโดยใช
หมวกนิรภัยตัวอยางที่ผานการทดสอบแรงสง
ผานแลว โดยเตรียมตัวอยางภาวะรอนจํานวน 1
ตัวอยาง และภาวะเย็นจํานวน 1 ตัวอยาง
 ในกรณีที่หมวกนิรภัยตัวอยาง มีวัสดุ
เคลื อบผิ ว ใหขั ดออกดวยกระดาษทรายตาม
มอก. 1151
 วิธีทดสอบ
อุปกรณทตี่ ดิ ถาวรบนหมวกนิรภัยตัวอยาง
ตองยังคงติดอยูข ณะทดสอบ เชน หูติดอุปกรณ
เชือ่ ม ขายึดไฟฉาย สายรัดคาง โดยใหประกอบ
สายรัดคางเขากับหมวกนิรภัยตัวอยางเพือ่ ไมให
ไฟฟาลัดวงจรหรือเปนอุปสรรคตอการทดสอบ
 หมวกนิรภัยชนิด E
(1) เติมน้ําประปาจากกอกลงในหมวก
นิรภัยตัวอยางโดยไมตอ งถอดอุปกรณยดึ เหนีย่ ว
และอุปกรณทตี่ ดิ ถาวรออก ใหถงึ ระดับประมาณ
13 มิลลิเมตรจากปกหมวกหรือแลวแตความ
เหมาะสมเพือ่ ปองกันการวาบไฟตามผิวทีแ่ รงดัน
ไฟฟาทดสอบ จากนั้นแชหมวกนิรภัยตัวอยาง
ตัวอยางในอางน้ําใหอยูในระดับเดียวกับระดับ
น้ําในหมวกนิรภัยตัวอยางแลวตอโวลตมิเตอร
และมิลลิแอมมิเตอร ให ครบวงจร ในระหวาง
การทดสอบตองระวังไมใหสวนที่พนน้ําโดนน้ํา
เพือ่ ปองกันไมใหเกิดการวาบไฟตามผิวขณะปอน
แรงดันไฟฟากระแสสลับ
กรณีมีขอโตแยง ใหทดสอบใหมโดยนํา
เปลือกหมวกไปแชในน้ําเปนเวลา 24 ชั่วโมง
กอนทดสอบ
(2) ปอนแรงดันไฟฟากระแสสลับแกวงจร


High Voltage Connector

ที่แขวนหมวกนิรภัยตัวอยางในน้ํา
 แหลงจายไฟฟากระแสสลับความถี่ 50
เฮิรตซทปี่ รับคาไดตงั้ แต 0 จนถึง 30,000 โวลต
และจ ายกระแสไฟฟาไดอยางนอย 20 มิ ลลิ
แอมแปรที่ 20,000 โวลต
 สายไฟฟาและอิเล็กโทรดสําหรับจาย
แรงดันไฟฟาระหวางดานในและดานนอกของ
เปลือกหมวก
 โวลต มิ เตอร ที่ วั ดค าแรงดั น ไฟฟ าได
ตามที่กําหนด
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(2) ปอนแรงดั นไฟฟากระแสสลับแก
วงจรแลวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 2,200 โวลต
รักษาแรงดันนีไ้ วเปนเวลา 1 นาที บันทึกกระแส
ไฟฟารั่วผานหมวกนิรภัยตัวอยาง
การทดสอบสายรัดศีรษะ
ถอดสายรัดศีรษะออกจากหมวกนิรภัย
ตั วอย างแล ววางราบไปกั บ พื้ น ใช เครื่ องวั ด
ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร วัดเสนรอบวงของสาย
รัดศีรษะในแนวตรงโดยไมโคงไปตามความยาว
ของสายรัดศีรษะ และใหอางอิงตําแหนงในการ
วัดตามการใชงานจริง
ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
ก.1 รุน ในทีน่ หี้ มายถึง หมวกนิรภัยชนิด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

แลวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 20,000 โวลต รักษา
แรงดันนีไ้ วเปนเวลา 3 นาที บันทึกกระแสไฟฟา
รัว่ ผานหมวกนิรภัยตัวอยางจากมิลลิแอมมิเตอร
(3) เพิม่ แรงดันไฟฟากระแสสลับขึน้ อีก
จนถึง 30,000 โวลต ดวยอัตรา 1,000 โวลตตอ
วินาที แลวลดแรงดันไฟฟาลงจนเปนศูนยทนั ที
(4) นําหมวกนิ รภั ยตั วอย างออกจาก
อางน้ํา แลวตรวจพินิจรอยไหมทะลุ
 หมวกนิรภัยชนิด G
(1) ทําเชนเดี ยวกับข อ (1) ของการ
ทดสอบหมวกนิรภัยชนิด E

ขนาดรุน
จํานวนใบที่มีในรุน
ไมเกิน 500
501 ถึง 1,200
1,201 ถึง 3,200
เกิน 3,200

ขนาดตัวอยาง
จํานวนใบที่ชักตัวอยาง
20
32
50
80

เดียวกัน มีสว นประกอบเหมือนกัน ทําโดยกรรม
วิธีเดียวกัน ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะ
เวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ให
เปนไปตามแผนการชักตัวอยางทีก่ าํ หนดตอไปนี้
หรืออาจใชแผนการชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากัน
ทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว

เลขจํานวนที่ยอมรับ
2
3
5
7

ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับ
การทดสอบ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน
เดียวกันตาม จํานวนทีก่ าํ หนดไวในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางทีไ่ มเปนไปตาม
หัวขอการบรรจุ และหัวขอเครื่องหมายและฉลาก
(ขอ 6 และขอ 7 ตามมาตรฐานนี)้ ในแตละ
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รายการตองไมเกินเลขจํานวนทียอมรับที
่
กํ่ าหนด
ในตารางที่ ก.1 จึงจะถือวาหมวกนิรภัยรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ
สําหรับการทดสอบคุณลักษณะที่ตอ งการ
ก.2.2.1 ใหใชตัวอยางที่ผานการตรวจสอบ
จากขอ ก.2.1 แลว จํานวน 18 ใบ นําไปทดสอบ
ตามตาราง ก.2
ก.2.2.2 ทุกใบตองเปนไปตามขอกําหนด
คุณลักษณะทีต่ อ งการ (ขอ 5 ตามมาตรฐานนี)้



ตารางที่ ก.2 จํานวนตัวอยางที่ใชทดสอบคุณลักษณะที่ตองการ
ขอ
5.1
5.2
5.3
5.4

รายการ

ลักษณะทั่วไป
มวล (ไมรวมอุปกรณประกอบ)
การลุกไหม
แรงสงผาน
 ภาวะรอน
 ภาวะเย็น
5.5 ความตานทานการเจาะทะลุจากดานบน
 ที่อุณหภูมิสูง
 ที่อุณหภูมิต่ํา
5.6 ความตานของฉนวน
 20,000 โวลต
 2,200 โวลต

จํานวนตัวอยาง
(ใบ)
18
18
1

ตัวอยางที่

6
6

1 ถึง 6
7 ถึง 12

3
3

13 ถึง 15
16 ถึง 18

2
2

1 และ 7
1 และ 7

ทุกรายการ จึงจะถือวาหมวกนิรภัยรุนนั้นเปน
ไปตามเกณฑที่กําหนด
ก.3 เกณฑตัดสิน
ตัวอยางหมวกนิรภัยตองเปนไปตามขอ
ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ จึงจะถือวาหมวก
นิรภัยรุ นนั้ นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนี้

6

Side Impact Test

ลําดับการทดสอบ
ชนิด E

ชนิด G

ชนิด C

1
2
6
3

1
2
6
4

1
2
5
3

5

5

4

4

3

-

มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
หมวกนิรภัยสําหรับงานอุตสาหกรรม (มอก.
368-2554)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่
4393 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราช
บัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.
2511 เรือ่ ง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยลําหรับงานอุตสาหกรรม
โดยยกเลิ กมาตรฐานฉบั บเดิม และประกาศ
ฉบับใหมเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หมวกนิรภัยสําหรับงานอุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 368-2554 มีสาระสําคัญดังนี้
 ครอบคลุ มเฉพาะหมวกนิ ร ภั ย ที่ กั น
กระแทกจากดานบนสําหรับปองกันศีรษะจาก
การตกกระแทกของเครือ่ งมือเล็กๆ ไมชนิ้ เล็กๆ
สลักเกลียว แปนเกลียว หมุดย้ํา ประกายไฟ
รวมทั้งปองกันอันตรายจากการช็อกไฟฟา
 ไม ครอบคลุ มถึ งหมวกนิรภัยสําหรั บ
งานอุ ตสาหกรรมที่ กั นกระแทกโดยรอบและ
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หมวกนิรภัยสําหรับปองกันอัคคีภัย
 ประเภทหมวกนิ รภั ยตามการใชง าน
แบงเปน 3 ชนิด คือ
 ชนิด E (Electrical) เปนหมวกนิรภัย
สําหรับใชเพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุและลด
อันตรายที่อาจเกิดจากการการสัมผัสกับตัวนํา
ไฟฟาแรงดันสูง
 ชนิด G (General) เปนหมวกนิรภัย
สําหรับใชเพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุและลด
อันตรายที่อาจเกิดจากการการสัมผัสกับตัวนํา
ไฟฟาแรงดันต่าํ
 ชนิด C (conductive) เปนหมวกนิรภัย
ที่ใชเพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุเทานั้น
 ส ว นประกอบหลั ก ของหมวกนิ ร ภั ย
ไดแก เปลือกหมวก โครงแขวน สายรัดศีรษะ

สายรัดคาง ปกหมวกหรือกะบังหมวก
 คุณลักษณะทีต
่ องการ
 ลักษณะทั่วไป
 เปลื อ กหมวกต อ งมี ผิ ว เรี ย บเกลี้ ยง
ปราศจากเสี้ยน สันแหลมคม ไมแตก ไมราว
 น้ํ า หนั ก (ไม ร วมอุ ป กรณ ป ระกอบ)
ไมเกิน 440 กรัม
 การลุกไหม เมื่อทดสอบตามวิธีการที่
มาตรฐานกําหนดแลว เปลือกหมวกตองไมตดิ ไฟ
ถาติด ตองดับไดเองภายใน 5 วินาที
 ความต านและการเจาะทะลุจากดาน
บน เมื่อทดสอบตามวธีการทีม่ าตรฐานกําหนด
แลว หัวเจาะตองไมทะลุถึงศีรษะทดสอบ
 ความตานทานของฉนวน (ชนิด E และ G)
 ชนิด E ต องทนแรงดั นไฟฟากระแส
สลับ 20,000 โวลต ความถี่ 50 เฮิรตซ เปนเวลา
3 วินาที
 ชนิด G ตองทนแรงดันไฟฟ ากระแส

สลับ 2,200 โวลต ความถี่ 50 เฮิรตซ เปนเวลา
1 วินาที
 สายรัดคาง ตองกวางไมนอยกวา 13
มิลลิเมตร
 สายรัดศีรษะ ตองปรับเสนรอบวงไดไม
นอยกวา 13 ขนาด ตัง้ แต 520-640 มิลลิเมตร
เกณฑความคลาดเคลือ่ นไมเกิน  5
 เครือ
่ งหมายและฉลาก อยางนอยตอง
มีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด
ดังตอไปนี้
 ชื่อผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
 ชนิด โดยใหแสดงอักษรนูนขึน
้ หรือลึก
ลงที่เปลือกหมวก
 เดือนป ที่ ทํา และ/หรื อรหั สรุ นที่ ทํา โดย
ใหแสดงอักษรนูนขึ้นหรือลึกลงที่เปลือกหมวก
 วิธีใชและขอควรระวัง
 ผู ทําหรื อ โรงงานที่ ทําหรื อ เครื่ อ งหมาย
การคาที่จดทะเบียน โดยใหแสดงอักษรนูนขึ้น

หรือลึกลงที่เปลือกหมวก
 การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน
 การชั กตั วอย างและเกณฑการตัดสิ น
ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
 การทดสอบ แบงเปนการทดสอบได
ดังนี้
 ทั่ วไป ให ใ ช วิ ธี ท ดสอบที่ กํ าหนดใน
มาตรฐานนี้หรือวิธีอื่นใดที่ใหผลเทียบเทา
 การทําเครื่ องหมายที่ ตัวอยาง ให ทํา
เครื่องหมายที่หมวกนิรภัยตัวอยางเพื่อกําหนด
พืน้ ทีท่ ดสอบ (ใชศรี ษะทดสอบแบบ ISO 6220)
 การทดสอบการลุกไหม
 การทดสอบแรงสงผาน
 การทดสอบความต านทานการเจาะ
ทะลุจากดานบน
 การทดสอบความตานทานของฉนวน
(เฉพาะชนิด E และชนิด G)
 การทดสอบสายรัดศีรษะ
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