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ไดดวย กอนนําออกจําหนายตอง “สอบผาน”
การทดสอบคุณสมบัติตานกระแสไฟฟาสลับที่
2,200 โวลต
หมวกนิรภัยชั้นซี (Helmet Class C)
อักษร C แทนคําวา Conductive หมายถึงหมวก
นิรภัยสําหรับใชปอ งกันแรงกระแทกและแรงเจาะ
มาตรฐาน ANSI Z89.1 เปนมาตรฐาน
กําหนดคุณสมบัติและทดสอบหมวกนิรภัยของ
สหรัฐอเมริกา ฉบับใชปจ จุบนั คือ ฉบับป 2009
ดังนัน้ ตองระบุชอื่ เปน “ANSI Z89.1-2009”
ในการอางอิง
ชนิ ด และชั้ นของหมวกนิ ร ภั ย ตาม
มาตรฐาน ANSI Z89.1-2009 มีดังตอไปนี้
 หมวกนิรภัยประเภท 1 (Helmet Type I)
ออกแบบและผลิตเพือ่ ตานทานแรงกระแทกและ
แรงเจาะทะลุทตี่ กลงบนยอดหมวก (สวนบนสุด
ของหมวก) เปนหลัก และไมปกปองแรงกระทํา
จากดานขางของตัวหมวกหรือทําไดไมดีนกั แต
ก็เปนประเภททีไ่ ดรบั ความนิยมสูงสุดในวงการ
อุตสาหกรรมกอสรางและงานสนามที่ตองการ
หมวกนิรภัยซึง่ สามารถปองกันวัตถุตกจากทีส่ งู
หลนใสศีรษะมากกวาประเภทอื่น
 หมวกนิรภัยประเภท 2 (Helmet Type II)
ออกแบบและผลิตเพือ่ ตานทานแรงกระแทกและ
แรงเจาะทะลุทงั้ ทีต่ กลงบนยอดหมวกและกระทํา
ดานขางหมวก ระยะหลังนี้เริ่มไดรับความนิยม
เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากภาคอุตสาหกรรมกอสราง
และงานสนามหลายประเภทมีความเสีย่ งอันตราย
จากการถูกกระแทกทั้งแนวดิ่ง (เหนือหมวก)
และแนวราบ (ขางหมวก) เชน ถูกวัตถุแข็งฟาด
ดีด หรือตีดานขางหมวก
หมวกนิรภัย Type I และ Type II แตละ
ประเภทแบงยอยออกเปน 3 Class ที่เกี่ยวของ
กับคุณสมบัติตานทานกระแสไฟฟาสลับ ไดแก

หมวกนิรภัยชั้นอี (Helmet Class E)
อักษร E แทนคําวา Electrical หมายถึง หมวก
นิรภัยที่มีคุณสมบัติตานทานกระแสไฟฟา ใช
สําหรับปองกันหรือลดอันตรายจากการสัมผัส
กระแสไฟฟ าสลั บ ก อนนําออกจําหน ายต อง
“สอบผาน” การทดสอบคุณสมบัติตานกระแส
ไฟฟาสลับที่ 20,000 โวลต
หมวกนิรภัยชั้นจี (Helmet Class G)
อักษร G แทนคําวา General หมายถึง หมวก
สําหรับใชงานทัว่ ไปและปองกันกระแสไฟฟาสลับ

ทะลุเทานัน้ ผูผ ลิตไมมจี ดุ ประสงคจะใหนาํ ไปใช
ปองกันกระแสไฟฟา และไมมกี ารทดสอบความ
ตานกระแสไฟฟาใดๆ กับหมวกประเภทนี้
ขอสังเกต หมวกนิรภัย ClassE มีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามขอกําหนดสําหรับ Class G และ Class
C เพียงแตมีความตานทานกระแสไฟฟาสูงกวา
การทดสอบคุณสมบัติ
1. การทดสอบการลุกไหม (Flammability)
ทดสอบกับหมวกนิรภัย Type I และ Type II
โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
 ยึ ด หมวกนิ รภั ย ตั วอย างบนแท น ยึ ด
โดยใหหมวกอยูในลักษณะเหมือนการสวมใส
ปฏิบัตงิ าน ทั้งหมดติดตัง้ ภายในตูด ูดควัน
 นําเปลวไฟที่มีอุณหภูมิในชวง 800 ํ
900 ํ C (1472 -ํ 1652 ํ F) ไปจอผิวของเปลือก
หมวกบริ เวณเหนื อเส นทดสอบคงที่ (Static
Test Line) หรือบริเวณกลางใบหมวก
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ลนเปลวไฟสี น้ําเงิ นที่ ผิ วของเปลื อก
หมวกเปนเวลา 5 วินาที
 หลังเคลือ
่ นยายออก ตองไมมีเปลวไฟ
ปรากฏบนผิวเปลือกหมวกที่สัมผัสเปลวไฟนั้น
2. การทดสอบแรงส งผ า น [Force
Transmission (Impact)]
ทดสอบกับหมวกนิรภัย Type I และ Type II
โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
 นําหมวกนิรภัยตัวอยางในภาวะรอน
12 ตัวอยาง และภาวะเย็น 12 ตัวอยาง เขาเครือ่ ง
ทดสอบรับแรงกระแทก โดยสวมเขากับศีรษะ


หัวเจาะจะตองไมทะลุลงไปถึงศีรษะ
ทดสอบที่มีหมวกนิรภัยตัวอยางสวมอยู
4. การทดสอบความฉนวนไฟฟ า
(Electrical Insulation)
ทดสอบกับหมวกนิรภัย Type I และ Type II
โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
 หมวกนิรภัย Class E เปนหมวกทีผ
่ ลิต
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดอันตรายจากการ
สัมผัสตัวนํากระแสไฟฟาแรงดันสูงซึง่ ตองไดรบั
การรับรองจากการผานการทดสอบความตานทาน
ไฟฟา 20,000 โวลต หมวกนิรภัย Class E ตอง


ทดสอบความตานทานการเจาะทะลุจากดานบน

ทดสอบ จากนั้นปลอยหัวกระแทกซึ่งมีน้ําหนัก
3.6 ก.ก. (8 ปอนด) ลงมากระแทกเปลือกหมวก
ดวยความเร็ว 5.5 เมตร/วินาที (18 ฟุต/วินาที)
 จดบั น ทึ ก ค าแรงกระแทกที่ ส ง มายั ง
ตัวอยางหมวกนิรภัยตัวอยางแตละใบ และคา
เฉลี่ยของทั้ง 24 ใบ
 ค าเฉลี่ ย แรงส งผ านของหมวกนิ รภั ย
ตัวอยางตองไมเกิน 3,780 นิวตัน หรือประมาณ
850 แรงปอนด (lbf)
3. การทดสอบความต า นทานการ
เจาะทะลุจากดานบน (Apex Penetration)
ทดสอบกับหมวกนิรภัย Type I และ Type II
โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
 ติดตัง้ หมวกนิรภัยตัวอยางบนทีย
่ ดึ ของ
หองทดสอบในลักษณะสวมใสปฏิบัติงานปกติ
 หัวเจาะปลายแหลมทีม
่ นี า้ํ หนัก 1 ก.ก.
(2.2 ปอนด) ตกจากความสูงทีต่ าํ แหนงซึง่ ทําให
มีความเร็ว 7.0เมตร/วินาที (23 ฟุต/วินาที)
มายังจุดใดก็ไดภายในวงกลมเสนผานศูนย 75
มิลลิเมตร (3.0 นิว้ ) ทีม่ ยี อดหมวกเปนจุดศูนยกลาง

ผ านการทดสอบแรงส งผ าน (แรงกระแทก)
กอน จากนัน้ นํามาทดสอบความตานทานไฟฟา
ทีแ่ รงดัน 20,000 โวลต เปนเวลา 3 นาที โดยมี
กระแสไฟฟารั่วสูงสุด 9 มิลลิแอมแปร จากนั้น
ทดสอบที่แรงดัน 30,000 โวลต ซึ่งจะตองไม
เกิดรอยไหมทะลุ
 หมวกนิรภัย Class G เปนหมวกทีผ
่ ลิต
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดอันตรายจากการ
สัมผัสตัวนํากระแสไฟฟาแรงดันต่าํ ซึง่ ตองไดรบั
การรับรองจากการผานทดสอบความตานทาน
ไฟฟา 2,200 โวลต เปนเวลา 1 นาที โดยมีกระแส
ไฟฟารั่วสูงสุด 3 มิลลิแอมแปร
 หมวกนิรภัย Class C ไมมก
ี ารทดสอบ
ความตานทานกระแสไฟฟา
5. การทดสอบการลดพลั งงานจาก
การกระแทก (Impact Energy Attenuation)
ทดสอบสําหรับหมวกนิรภัย Type II เทานั้น
6. การทดสอบแรงเจาะทะลุนอกศูนย
กลางหมวก (Off Center Penetration)
ทดสอบสําหรับหมวกนิรภัย Type II เทานั้น

Helmet Type II

7. การยึดเหนีย่ วของสายรัดคาง (Chin
Strap Retention)
ทดสอบสําหรับหมวกนิรภัย Type II เทานั้น
โดยสรุปแลว หมวกนิรภัย Type I ตองได
การรับรองจากการผานทดสอบคุณสมบัติตาม
ขอ 1, 2, 3 และ 4 สวนหมวกนิรภัย Type II ตอง
ไดการรับรองจากการผานการทดสอบคุณสมบัติ
ตามขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 โดยในขอที่ 4 ให
ทดสอบตาม Class ของหมวกทั้งสองประเภท
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Pin-lock

Ratchet

นอกจากคุณสมบัตพิ นื้ ฐานทีต่ อ งผานการ
ทดสอบเพือ่ ใหรบั การรับรองดังไดกลาวไปขางตน
แลว ยังมีคณ
ุ สมบัตเิ สริมทีไ่ มใช ขอบังคับแตตอ ง
ผานการทดสอบ อาทิ
 สามารถในการใสกลับดาน (Reverse
Wearing) หมวกแข็งมีปกรอบตัวหรือ Full Brim
สามารถใสกลับหนาหลังไดโดยไมมผี ลกระทบตอ
คุณสมบัติดานการปองกันอันตราย เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการสวมใสขณะเรงดวน เปน
คากําหนดทางเลือกไมใชการบังคับ แตตอ งผาน
การทดสอบ จึงจะไดการรับรองคุณสมบัติขอนี้
 ตานทานความเย็นจัด เปนขอกําหนด
ไมบงั คับสําหรับหมวกใชงานในสภาพภูมอิ ากาศ
หนาวเย็น โดยจะตองผานการทดสอบคุณสมบัติ
ที่อุณหภูมิ -30 ํ C แทนการทดสอบที่อุณหภูมิ
-18 ํC สําหรับหมวกใชงานปกติ หมวกทีผ่ า นคา
กําหนดนีจ้ ะมีตวั อักษร LT (Low Temperature)
พิมพบนปายกํากับหมวก
 ทัศนวิสัยสูง (High Visibility) เปนขอ
กําหนดไมบังคับวาดวยการใชสีของตัวหมวกที่

สามารถมองเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น หมวกที่ผาน
การทดสอบการมองเห็ น ตามข อ กํ า หนดนี้
จะมีตัวอักษร HV บนปายกํากับหมวก
สําหรับสวนประกอบอืน่ ที่ไมใชตัวหมวก
หรือเปลือกหมวก เรียกวา “อุปกรณยดึ เหนีย่ ว”
(Retention System or Harness) ประกอบดวย
โครงแขวน (Suspension) สายรัดศีรษะ (Head
band) และสายรัดคาง (Chin Strap) รวมไปถึง
อุปกรณใชปรับความกระชับของหมวกนิรภัยกับ
ศีรษะหรือเพื่อเพิ่มความสบายสําหรับผูสวมใส
มาตรฐาน ANSI Z89.1-2009 กําหนดใหมี
การทดสอบการยึดเหนีย่ วของสายรัดคาง (Chin
Strap Retention) สําหรับหมวกนิรภัย Type II
เทานั้น ที่เหลือไมมีการกําหนดคาคุณสมบัติและ

ทดสอบ โดยเฉพาะโครงแขวน (Suspension) มี
แตคาํ จํากัด ความตามมาตรฐาน ANSI Z89.12003 ซึ่งยังไมมีการแกไขเพิ่มเติมใดๆ จนถึง
ปจจุบัน ระบุวา “เปนสายรองใตเปลือกหมวก
ออกแบบมาเพือ่ ดูดซับแรงกระทําจากภายนอก
ลักษณะเปนสายครอบศีรษะ อยูห า งจากเปลือก
หมวกพอสมควร ซึ่งศีรษะผูสวมใสจะไมสัมผัส
กับเปลือกหมวกโดยตรง รวมทั้งสามารถปรับ
ความกระชับได” เทาทีม่ จี าํ หนายทัว่ ไปแบงเปน
2 ชนิด ไดแก
1. รองในชนิ ดสายปรั บเลื่ อน (Pin-lock
Suspension) เปนสายยึดติดกับเปลือกดานใน
ปรับความกระชับดวยการเลื่ อนเข็มขั ดบังคับ
สายกอนจะสวมใส จากนั้นล็อคใหแนน
2. รองในชนิดแกนปรับหมุน (Ratchet
Suspension) เปนสายยึดติดกับเปลือกหมวก
ดานใน 4 หรือ 6 จุดขึน้ อยูก ับการออกแบบของ
ผูผลิต โดยกลไกจะโยงมาที่แกนบังคับสําหรับ
ปรับระดับและความกระชับซึง่ ผูส วมใสสามารถ
ปรบดวยการหมุนปุม ดานทายหมวกในขณะสวม
หมวกอยูไ ดโดยไมตองถอดออก
มาตรฐานหมวกนิรภัย ANSI Z89.12009 ปจจุบันเปนมาตรฐานใชรวมกันกับอีก
องคกรหนึง่ คือ สมาคมมาตรฐานอุปกรณความ
ปลอดภัยสากล (International Safety Equipment
Association) สํานักงานใหญอยูท เี่ มืองอาริงตัน
รัฐเวอรจเิ นีย จุดประสงคเพือ่ ขยายใหการรับรอง
ผลิตภัณฑไปภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากสหรัฐฯ
และแคนาดา ในการระบุมาตรฐานนี้ สวนใหญ
จะเขียนชือ่ สถาบันคูก นั ตามดวยตัวเลขรหัสเปน
ANSI/ISEA Z89.1-2009 ใหเปนทีเ่ ขาใจวาคือ
มาตรฐาน ANSI Z89.1-2009 และเปนมาตรฐาน
เดียวกันกับของสถาบัน ISEA ซึ่งใหการรับรอง
อุปกรณความปลอดภัยระดับนานาชาติ
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