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มาตรฐาน ANSI Z89.1 เปนมาตรฐาน
กําหนดคุณสมบัติและทดสอบหมวกนิรภัยของ
สหรัฐอเมริกา ฉบบัใชปจจบุนัคือ ฉบบัป 2009
ดังนัน้ ตองระบชุือ่เปน “ANSI Z89.1-2009”
ในการอางอิง

ชนิดและช้ั นของหมวกนิรภัยตาม
มาตรฐาน ANSI Z89.1-2009 มีดังตอไปนี้

 หมวกนริภยัประเภท 1 (Helmet Type I)
ออกแบบและผลิตเพือ่ตานทานแรงกระแทกและ
แรงเจาะทะลุท่ีตกลงบนยอดหมวก (สวนบนสดุ
ของหมวก) เปนหลัก และไมปกปองแรงกระทํา
จากดานขางของตัวหมวกหรือทําไดไมดีนกั แต
กเ็ปนประเภทท่ีไดรับความนยิมสงูสดุในวงการ
อุตสาหกรรมกอสรางและงานสนามท่ีตองการ
หมวกนิรภัยซึง่สามารถปองกนัวัตถตุกจากท่ีสงู
หลนใสศีรษะมากกวาประเภทอ่ืน

 หมวกนริภยัประเภท 2 (Helmet Type II)
ออกแบบและผลิตเพือ่ตานทานแรงกระแทกและ
แรงเจาะทะลุท้ังท่ีตกลงบนยอดหมวกและกระทํา
ดานขางหมวก ระยะหลังนี้เร่ิมไดรับความนิยม
เพิม่มากข้ึน เนือ่งจากภาคอุตสาหกรรมกอสราง
และงานสนามหลายประเภทมคีวามเสีย่งอันตราย
จากการถูกกระแทกท้ังแนวด่ิง (เหนือหมวก)
และแนวราบ (ขางหมวก) เชน ถูกวัตถุแข็งฟาด
ดีด หรือตีดานขางหมวก

หมวกนิรภัย Type I และ Type II แตละ
ประเภทแบงยอยออกเปน 3 Class ท่ีเกี่ยวของ
กับคุณสมบัติตานทานกระแสไฟฟาสลับ ไดแก

หมวกนิรภัยช้ันอี (Helmet Class E)
อักษร E แทนคําวา Electrical หมายถึง หมวก
นิรภัยท่ีมีคุณสมบัติตานทานกระแสไฟฟา ใช
สําหรับปองกันหรือลดอันตรายจากการสัมผัส
กระแสไฟฟาสลับ กอนนําออกจําหนายตอง
“สอบผาน” การทดสอบคุณสมบัติตานกระแส
ไฟฟาสลับท่ี 20,000 โวลต

หมวกนิรภัยช้ันจี (Helmet Class G)
อักษร G แทนคําวา General หมายถึง หมวก
สาํหรับใชงานท่ัวไปและปองกนักระแสไฟฟาสลับ

ไดดวย กอนนําออกจําหนายตอง “สอบผาน”
การทดสอบคุณสมบัติตานกระแสไฟฟาสลับท่ี
2,200 โวลต

หมวกนิรภัยช้ันซี (Helmet Class C)
อักษร C แทนคําวา Conductive หมายถงึหมวก
นริภัยสาํหรับใชปองกนัแรงกระแทกและแรงเจาะ

ทะลุเทานัน้ ผูผลิตไมมีจดุประสงคจะใหนาํไปใช
ปองกนักระแสไฟฟา และไมมีการทดสอบความ
ตานกระแสไฟฟาใดๆ กับหมวกประเภทนี้

ขอสังเกต หมวกนริภัย ClassE มีคณุสมบตัิ
ตรงตามขอกาํหนดสาํหรับ Class G และ Class
C เพยีงแตมีความตานทานกระแสไฟฟาสงูกวา

การทดสอบคณุสมบัติ
1. การทดสอบการลุกไหม (Flammability)
ทดสอบกบัหมวกนริภัย Type I และ Type II

โดยมีสาระสาํคัญดังตอไปนี้
 ยึดหมวกนิรภัยตัวอยางบนแทนยึด

โดยใหหมวกอยูในลักษณะเหมือนการสวมใส
ปฏิบัติงาน ท้ังหมดติดต้ังภายในตูดูดควัน

 นําเปลวไฟท่ีมีอุณหภูมิในชวง 800  -ํ
900   ํC (1472  -ํ1652   ํF) ไปจอผวิของเปลือก
หมวกบริเวณเหนือเสนทดสอบคงท่ี (Static
Test Line) หรือบริเวณกลางใบหมวก
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 ลนเปลวไฟสีน้ําเงินท่ีผิวของเปลือก
หมวกเปนเวลา 5 วินาที

 หลังเคล่ือนยายออก ตองไมมีเปลวไฟ
ปรากฏบนผิวเปลือกหมวกท่ีสัมผัสเปลวไฟนั้น

2. การทดสอบแรงสงผาน [Force
Transmission (Impact)]

ทดสอบกบัหมวกนริภัย Type I และ Type II
โดยมีสาระสาํคัญดังตอไปนี้

 นําหมวกนิรภัยตัวอยางในภาวะรอน
12 ตัวอยาง และภาวะเยน็ 12 ตัวอยาง เขาเคร่ือง
ทดสอบรับแรงกระแทก โดยสวมเขากับศีรษะ

 หัวเจาะจะตองไมทะลุลงไปถึงศีรษะ
ทดสอบท่ีมีหมวกนิรภัยตัวอยางสวมอยู

4. การทดสอบความฉนวนไฟฟ า
(Electrical Insulation)

ทดสอบกบัหมวกนริภัย Type I และ Type II
โดยมีสาระสาํคัญดังตอไปนี้

 หมวกนริภัย Class E เปนหมวกท่ีผลิต
ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดอันตรายจากการ
สมัผสัตัวนาํกระแสไฟฟาแรงดันสงูซึง่ตองไดรับ
การรับรองจากการผานการทดสอบความตานทาน
ไฟฟา 20,000 โวลต หมวกนริภัย Class E ตอง

7. การยึดเหนีย่วของสายรดัคาง (Chin
Strap Retention)

ทดสอบสําหรับหมวกนิรภัย Type II เทานั้น
โดยสรุปแลว หมวกนริภัย Type I ตองได

การรับรองจากการผานทดสอบคุณสมบัติตาม
ขอ 1, 2, 3 และ 4 สวนหมวกนิรภัย Type II ตอง
ไดการรับรองจากการผานการทดสอบคุณสมบติั
ตามขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 โดยในขอท่ี 4 ให
ทดสอบตาม Class ของหมวกท้ังสองประเภท

ทดสอบ จากนั้นปลอยหัวกระแทกซึ่งมีน้ําหนัก
3.6 ก.ก. (8 ปอนด) ลงมากระแทกเปลือกหมวก
ดวยความเร็ว 5.5 เมตร/วินาที (18 ฟตุ/วินาที)

 จดบันทึกคาแรงกระแทกท่ีสงมายัง
ตัวอยางหมวกนิรภัยตัวอยางแตละใบ และคา
เฉล่ียของท้ัง 24 ใบ

 คาเฉล่ียแรงสงผานของหมวกนิรภัย
ตัวอยางตองไมเกนิ 3,780 นวิตัน หรือประมาณ
850 แรงปอนด (lbf)

3. การทดสอบความตานทานการ
เจาะทะลุจากดานบน (Apex Penetration)

ทดสอบกบัหมวกนริภัย Type I และ Type II
โดยมีสาระสาํคัญดังตอไปนี้

 ติดต้ังหมวกนริภัยตัวอยางบนท่ียดึของ
หองทดสอบในลักษณะสวมใสปฏิบัติงานปกติ

 หัวเจาะปลายแหลมท่ีมีน้าํหนกั 1 ก.ก.
(2.2 ปอนด) ตกจากความสงูท่ีตําแหนงซึง่ทําให
มีความเร็ว 7.0เมตร/วินาที (23 ฟุต/วินาที)
มายังจดุใดก็ไดภายในวงกลมเสนผานศูนย 75
มิลลเิมตร (3.0 นิว้) ท่ีมียอดหมวกเปนจุดศนูยกลาง

ผานการทดสอบแรงสงผาน (แรงกระแทก)
กอน จากนัน้นาํมาทดสอบความตานทานไฟฟา
ท่ีแรงดัน 20,000 โวลต เปนเวลา 3 นาที โดยมี
กระแสไฟฟาร่ัวสูงสุด 9 มิลลิแอมแปร จากนั้น
ทดสอบท่ีแรงดัน 30,000 โวลต ซึ่งจะตองไม
เกิดรอยไหมทะลุ

 หมวกนริภัย Class G เปนหมวกท่ีผลิต
ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดอันตรายจากการ
สมัผสัตัวนาํกระแสไฟฟาแรงดันตํ่าซึง่ตองไดรับ
การรับรองจากการผานทดสอบความตานทาน
ไฟฟา 2,200 โวลต เปนเวลา 1 นาที โดยมีกระแส
ไฟฟาร่ัวสูงสุด 3 มิลลิแอมแปร

 หมวกนริภัย Class C ไมมีการทดสอบ
ความตานทานกระแสไฟฟา

5. การทดสอบการลดพลังงานจาก
การกระแทก (Impact Energy Attenuation)

ทดสอบสําหรับหมวกนิรภัย Type II เทานั้น
6. การทดสอบแรงเจาะทะลนุอกศนูย

กลางหมวก (Off Center Penetration)
ทดสอบสําหรับหมวกนิรภัย Type II เทานั้น

ทดสอบความตานทานการเจาะทะลุจากดานบน

Helmet Type II
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นอกจากคุณสมบติัพืน้ฐานท่ีตองผานการ
ทดสอบเพือ่ใหรับการรับรองดังไดกลาวไปขางตน
แลว ยงัมีคุณสมบติัเสริมท่ีไมใช ขอบงัคับแตตอง
ผานการทดสอบ อาทิ

 สามารถในการใสกลับดาน (Reverse
Wearing) หมวกแข็งมีปกรอบตัวหรือ Full Brim
สามารถใสกลับหนาหลังไดโดยไมมีผลกระทบตอ
คุณสมบัติดานการปองกันอันตราย เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการสวมใสขณะเรงดวน เปน
คากาํหนดทางเลือกไมใชการบงัคับ แตตองผาน
การทดสอบ จงึจะไดการรับรองคุณสมบัติขอนี้

 ตานทานความเยน็จดั เปนขอกําหนด
ไมบงัคับสาํหรับหมวกใชงานในสภาพภูมิอากาศ
หนาวเยน็ โดยจะตองผานการทดสอบคุณสมบติั
ท่ีอุณหภูมิ -30   ํC แทนการทดสอบท่ีอุณหภูมิ
-18   ํC สาํหรับหมวกใชงานปกติ หมวกท่ีผานคา
กาํหนดนีจ้ะมีตัวอักษร LT (Low Temperature)
พิมพบนปายกํากับหมวก

 ทัศนวิสัยสูง (High Visibility) เปนขอ
กําหนดไมบังคับวาดวยการใชสีของตัวหมวกท่ี

สามารถมองเห็นไดชัดเจนยิ่งข้ึน หมวกท่ีผาน
การทดสอบการมองเห็นตามข อกําหนดนี้
จะมีตัวอักษร HV บนปายกํากับหมวก

สําหรับสวนประกอบอ่ืนท่ีไมใชตัวหมวก
หรือเปลือกหมวก เรียกวา “อุปกรณยดึเหน่ียว”
(Retention System or Harness) ประกอบดวย
โครงแขวน (Suspension) สายรัดศีรษะ (Head
band) และสายรัดคาง (Chin Strap) รวมไปถึง
อุปกรณใชปรับความกระชบัของหมวกนริภัยกบั
ศีรษะหรือเพื่อเพิ่มความสบายสําหรับผูสวมใส
มาตรฐาน ANSI Z89.1-2009 กําหนดใหมี
การทดสอบการยดึเหนีย่วของสายรัดคาง (Chin
Strap Retention) สําหรับหมวกนิรภัย Type II
เทานั้น ท่ีเหลือไมมีการกําหนดคาคุณสมบัติและ

ทดสอบ โดยเฉพาะโครงแขวน (Suspension) มี
แตคําจาํกดั ความตามมาตรฐาน ANSI Z89.1-
2003 ซึ่งยังไมมีการแกไขเพิ่มเติมใดๆ จนถึง
ปจจุบัน ระบุวา “เปนสายรองใตเปลือกหมวก
ออกแบบมาเพือ่ดูดซบัแรงกระทําจากภายนอก
ลักษณะเปนสายครอบศีรษะ อยูหางจากเปลือก
หมวกพอสมควร ซึ่งศีรษะผูสวมใสจะไมสัมผัส
กับเปลือกหมวกโดยตรง รวมท้ังสามารถปรับ
ความกระชบัได” เทาท่ีมีจาํหนายท่ัวไปแบงเปน
2 ชนิด ไดแก

1. รองในชนิดสายปรับเลื่อน (Pin-lock
Suspension) เปนสายยึดติดกับเปลือกดานใน
ปรับความกระชับดวยการเล่ือนเข็มขัดบังคับ
สายกอนจะสวมใส จากนั้นล็อคใหแนน

2. รองในชนดิแกนปรบัหมนุ (Ratchet
Suspension) เปนสายยึดติดกับเปลือกหมวก
ดานใน 4 หรือ 6 จดุข้ึนอยูกับการออกแบบของ
ผูผลิต โดยกลไกจะโยงมาท่ีแกนบังคับสําหรับ
ปรับระดับและความกระชบัซึง่ผูสวมใสสามารถ
ปรบดวยการหมุนปุมดานทายหมวกในขณะสวม
หมวกอยูไดโดยไมตองถอดออก

มาตรฐานหมวกนิรภัย ANSI Z89.1-
2009 ปจจุบันเปนมาตรฐานใชรวมกันกับอีก
องคกรหนึง่คือ สมาคมมาตรฐานอุปกรณความ
ปลอดภัยสากล (International Safety Equipment
Association) สาํนกังานใหญอยูท่ีเมืองอาริงตัน
รัฐเวอรจเินยี จดุประสงคเพือ่ขยายใหการรับรอง
ผลิตภัณฑไปภูมิภาคอ่ืนนอกเหนือจากสหรัฐฯ
และแคนาดา ในการระบุมาตรฐานนี้ สวนใหญ
จะเขียนชือ่สถาบนัคูกนัตามดวยตัวเลขรหัสเปน
ANSI/ISEA Z89.1-2009 ใหเปนท่ีเขาใจวาคือ
มาตรฐาน ANSI Z89.1-2009 และเปนมาตรฐาน
เดียวกันกับของสถาบัน ISEA ซึ่งใหการรับรอง
อุปกรณความปลอดภัยระดับนานาชาติ

Pin-lock

Ratchet


