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เครื่องหมายรับรองอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลสาหรับผลิตภัณฑสิ่งทอที่จัดจําหนายในประเทศไทย

คําถามเกี่ ยวกับอุปกรณคุ มครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลที่มีจําหนายทั่วไปภายใน
ประเทศที่ตองการคําตอบ
 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลทีม่ จี าํ หนายทัว่ ไปครอบคลุมกิจกรรมงาน
ทั้งหมดหรือยัง
 ชุดกันความรอนและเปลวไฟสําหรับ
งานเชื่อม ชุดผจญเพลิง ชุดปองกันไฟฟาสถิต
นั บเปนอุ ปกรณคุ มครองความปลอดภัยส วน
บุคคลดวยหรือไม
 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลอางอิงถึงมาตรฐานตางๆ บนสินคา แต
ผูบ ริโภคสวนใหญอาจไมทราบ หรือเปนไปตาม
มาตรฐานที่กลาวอางหรือไม
 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผลิตภัณฑสิ่งทอ
ไดรับมาตรฐานอะไร
 จะแนใจไดอยางไรวาอุปกรณคม
ุ ครอง
ความปลอดภั ยส วนบุ คคลมี คุ ณลั ก ษณะตาม
มาตรฐานที่กลาวอางหรือไม
ดังนั้ น สมาคมสงเสริมความปลอดภัย

ทําบันทึกความเขาใจความร วมมือดานความ
ปลอดภัยและอนามัยจากผลิตภัณฑสิ่งทอ เพื่อ
ใหการดําเนินการในเรื่ องความปลอดภัยและ
อนามัยจากผลิตภัณฑสิ่งทอของประเทศไทยมี
ความรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการใน
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตลอดจนคุ มครองความปลอดภั ยในชี วิ ตและ
ทรัพยสินของประชาชนทั่วไปและผูใชแรงงาน
รวมทั้งสงเสริมความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกันอยางมีประสิทธิผล ภายใตกรอบความ
รวมมือกันดานความปลอดภัยและอนามัยจาก
ผลิตภัณฑสงิ่ ทอ โดยมีวตั ถุประสงคดงั นี้
1. เผยแพรความรูเรื่องความปลอดภัย
และอนามัยจากการใชผลิตภัณฑสิ่งทอสําหรับ
ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรมและแรงงาน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. รับรองผลิตภัณฑสิ่งทอในเรื่องความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
3. สนับสนุนภาครัฐในเรือ่ งการบังคับใช
กฎหมาย และแนวทางปฏิ บัติ ในการกําหนด
สมบัติของผลิตภัณฑสิ่ งทอที่มีความปลอดภัย

และอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) ซึง่ เปน
องคกรที่ มีภารกิจสงเสริมความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการทํางาน รวมถึงสนับสนุน
องคความรูด า นความปลอดภัยในการทํางานได
รวมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
สหพั นธ อุ ตสาหกรรมสิ่ งทอแห งประเทศไทย

อยางเหมาะสม
4. สนับสนุนการดําเนินการงานวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอในดานความปลอดภัย
และอนามัย
ทั้งนี้ ไดแตงตั้ งคณะกรรมการสงเสริม
และรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ผลิตภัณฑ
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Y1 ประสิทธิภาพการตานการซึมผาน
ของน้ํา ระดับ 1
Y2 ประสิทธิภาพการตานการซึมผาน
ของน้ํา ระดับ 2
Z1 ประสิทธิภาพการตานไอน้าํ ระดับ 1
Z2 ประสิทธิภาพการตานไอน้าํ ระดับ 2
ชุดดับเพลิงอาคาร (Structural Firefighting Clothing) ตามมาตรฐาน EN 469 ตอง
มีประสิทธิภาพระดับ 2 ทั้ง 4 หัวขอ ซึ่งแทนคา
การรับรองดวย Xf2, Xr2, Y2, Z2

สิ่งทอ และคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัยผลิตภัณฑสิ่งทอขึ้น ขับเคลื่อน
“โครงการความรวมมือพัฒนาและสงเสริม
ผลิตภัณฑสิ่งทอ: S-Mark” ใหสอดคลองกับ
เปาหมายและบรรลุวตั ถุประสงคตามกรอบความ
รวมมือของขอตกลงนี้

S-Mark คืออะไร
S-Mark เปนเครือ่ งหมายรับรองอุปกรณ
คุม ครองความปลอดภัยสวนบุคคลสําหรับผลิตภัณฑ
ดานสิ่งทอที่จัดจําหนายภายในประเทศ
ใครเปนผูใ หการรับรอง S-Mark
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑสิ่งทอเปนผูดําเนินการใน
การตรวจรับรองผูผ ลิต/ผูน าํ เขาอุปกรณคมุ ครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลและผลิตภัณฑสงิ่ ทอทีใ่ ช
เพือ่ ความปลอดภัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพและไดมาตรฐาน
โดยการใหเครื่องหมายอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล (ผลิตภัณฑสิ่งทอ) เพื่อใช
รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑสิ่งทอดานความ
ปลอดภัยที่จัดจําหนายภายในประเทศ และให
ความรู แก ผู บริ โภคในการเลื อกใช สิ นค าที่ มี
คุณภาพไดมาตรฐานตามระบบทีเ่ ปนมาตรฐาน
สากลอื่นๆ
ในการรับรองเครือ่ งหมายอุปกรณคมุ ครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลสําหรับผลิตภัณฑสงิ่ ทอ
เริ่มตนที่ 3 ผลิตภัณฑ ไดแก ชุดนักผจญเพลิง
ชุดปองกันไฟฟาสถิต และชุดปองกันความรอน
และเปลวไฟ
ชุดผจญเพลิง
จัดระดับประสิทธิภาพจากผลการทดสอบ
ตามวิธที กี่ าํ หนดโดยอางอิงมาตรฐาน EN 469 เปน
2 ระดับ โดยแทนคําดวยอักษรและตัวเลขดังนี้

Xf1 ประสิ ทธิ ภาพการต านความร อน
(เปลวไฟ) ระดับ 1
Xf2 ประสิ ทธิ ภาพการต านความร อน
(เปลวไฟ) ระดับ 2
Xr1 ประสิ ทธิ ภาพการต านความร อน
(การแผรังสี) ระดับ 1
Xr2 ประสิ ทธิ ภาพการต านความร อน
(การแผรังสี) ระดับ 2

ชุดปองกันไฟฟาสถิต
ปองกันการสะสมไฟฟาสถิต และปองกัน
การระเบิด ใชในสภาพแวดลอมซึง่ มีความเสี่ยง
ตอการระเบิดเปนปกติวสิ ยั รวมถึงอุตสาหกรรม
เคมี รวมถึงสิง่ แวดลอมซึง่ ในอากาศมีกา ซ โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้
 สอดคลองกับขอกําหนดทัว
่ ไปทัง้ หมด
สําหรับอุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล
(EC Directive 89/686/EEC) เพิม่ เติมจากขอ
กําหนดสําหรับเสื้อผาที่ใชเพื่อการปองกัน (EN
ISO 13688)
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สอดคลองกับมาตรฐาน EN 1149-1;
EN 1149-2; EN 1149-3; EN 1149-5
ชุดปองกันความรอนและเปลวไฟทีไ่ ด
มาตรฐาน
มาตรฐานความปลอดภัยที่ใชสําหรับผู
ผลิตทีผ่ ลิตชุดเสือ้ ผาคุม ครองความปลอดภัยสวน
บุคคลเพือ่ ปองกันอันตรายจากความรอนและเปลวไฟ
 EN ISO 11612:2015 - ชุดเสื้อผา
ปองกันความรอนและเปลวไฟ
 EN ISO 11611:2015 - ชุดเสื้อผา
ปองกันสําหรับใชในการเชือ่ มหรือกระบวนการ
ทํางานที่สัมพันธกัน
 EN ISO 14116:2015 - ชุดเสื้อผา
ปองกันเปลวไฟ วัสดุทจี่ าํ กัดการกระจายเปลวไฟ
วัสดุประกอบและชุดเสื้อผา
ชุดเสื้ อผาที่ ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ISO 11612:2015 จะตองเปนฉลากทีม่ รี ปู ภาพ
“ความร อ นและเปลวไฟ” พร อมกั บ ระดั บ
ประสิทธิภาพดานลาง (x) แสดงประสิทธิภาพ
ทีไ่ ดรบั : A1 or A1+A2, B(x), C(x), D(x), E(x),
F(x) (ที่ซึ่งไมมีการกําหนดประสิทธิภาพ ตัว
อักษรจะถูกเวนไว)
ชุดเสือ้ ผาทีไ่ ดรบั การรับรองตามมาตรฐาน
EN ISO11611:2015 จะตองมีฉลากทีม่ รี ปู ภาพ
“อันตรายจากการเชื่อม” และประเภทอยาง
เหมาะสม


ตลอดเวลา และอาจไมสามารถหลี กเลี่ ยงได
เนื่องจากเปนกิจกรรมประจาวัน เชน การใช
อุปกรณที่กอใหเกิดความรอน การใชอุปกรณ
ไฟฟา เปนตน
 เมือ
่ ปจจัยการเกิดเพลิงไหมครบองคประกอบ และเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแลวนํามาซึ่ง
ความสูญเสียอยางมากในเรือ่ งของชีวติ ทรัพยสนิ
การขาดโอกาสทางเศรษฐกิ จ การสูญเสี ยงบ
ประมาณของหนวยงานภาครัฐจากการระงับเหตุ
เพลิงไหม รวมถึงการสูญเสียงบประมาณในการ
บรรเทาทุ ก ข ผู ประสบภั ย และการเสื่ อมเสี ย
ชื่อเสียงในระดับประเทศ
 การควบคุมการลุกไหม ติดไฟ หรือ
ลามไฟ เป นสิ่ ง สําคั ญในการป องกั นสภาวะ
ความรุนแรงของไฟ
 การเลื อ กใช ผ ลิ ตภั ณ ฑ หรื อ อุ ป กรณ

คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของ
กับอัคคีภัยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานอยาง
เหมาะสมจึงมี ความสําคัญและมีความจําเปน
เพือ่ ประโยชนในการปองกันและลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสิน
เครือ่ งหมายรับรองอุปกรณคมุ ครองความ
ปลอดภั ยส วนบุ คคลสาหรั บผลิ ตภั ณฑ สิ่ งทอ
ทําไมตอง S-MARK
(S-MARK) เริ่มตนจาก 3 ผลิตภัณฑ
ความเปนมา
ไดแก ชุดนักผจญเพลิง ชุดปองกันไฟฟาสถิต
 อั คคี ภั ยเป น สาธารณภั ยที่ เกิดขึ้ นได
และชุดปองกันความรอนและเปลวไฟ

S-MARK ชวยทานตอบคําถามเหลานีไ้ ด
 ผูปฏิบัติงาน (Staff): ชุดที่ใสทํางาน
ชวยใหเราปลอดภัยอยางไร
 เจ าหน าที่ ความปลอดภั ยในการ
ทํางาน (Safety Officer): ใช PPE ที่เกี่ยวกับไฟ
และความรอนแบบใดจึงปลอดภัย
 ผู จั ด การความปลอดภั ย (Safety
Manager): อุปกรณ/ชุดคุม ครองความปลอดภัย
ที่ ใสทํางานไดมาตรฐานและปองกันอันตราย
ไดจริงหรือไม
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สวนประกอบของชุดดับเพลิงอาคาร (Structural Firefighting Gear)

ชัน้ ในสุด (Inner Liner)
ชัน้ ตัวกัน้ ความรอน (Thermal Barrier)
ชัน้ ตัวกัน้ ความชืน้ (Moisture Barrier)
ชั้นนอกสุด (Outer Shell)

ผู จั ดการฝ ายจั ดซื้ อ : (Purchasing
Manager): เราจะรูไ ดอยางไรวา PPE ทีเ่ ราซือ้ ได
มาตรฐานดานความปลอดภัย
 ผูผ
 ลิตอุปกรณปอ งกันสวนบุคคล (PPE
Manufacturer): เราผลิตอุปกรณ/ชุดคุมครอง
ความปลอดภัย แตไมมีหนวยงานในประเทศ
ทีร่ บั รองมาตรฐานสินคาดานความปลอดภัยได
ตองสงไปตางประเทศ ยุง ยากและคาใชจายสูง
 รัฐบาล (Government): มีผูเสียชีวิต
และบาดเจ็บจากเพลิงไหมในอาคารและรถโดยสาร
จากการลุกติดไฟและการลุกลามของวัสดุตา งๆ
อยางรวดเร็ว จะปองกันและลดความสูญเสีย
ไดอยางไร
“S-MARK” เครือ่ งหมายแสดงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑสงิ่ ทอในดานความปลอดภัย
หนวยงาน 3 ฝาย ไดแก สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ (THTI) สหพันธอตุ สาหกรรม
สิ่งทอแหงประเทศไทย ( NFTI) และสมาคม
สงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน
(ประเทศไทย) หรือ SHAWPAT รวมมือกันเพื่อ
ดําเนินการตรวจรับรองผูผ ลิต/ผูน ําเขาอุปกรณ
คุม ครองความปลอดภัยสวนบุคคลและผลิตภัณฑ
สิง่ ทอทีใ่ ชเพือ่ ความปลอดภัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได
มาตรฐานโดยการใหเครือ่ งหมายอุปกรณคมุ ครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล (ผลิตภัณฑสิ่งทอ)
เพื่อใชรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑสิ่งทอดาน
ความปลอดภัยทีจ่ ดั จําหนายภายในประเทศและ
ใหความรูแกผูบริโภคในการเลือกใชสินคาที่มี
คุณภาพไดมาตรฐานตามระบบทีเ่ ปนมาตรฐาน
สากลอืน่ ๆ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑดังตอไปนี้
 ผ า /ชุ ดผจญเพลิ ง ชุ ดป องกั น ความ
รอนและเปลวไฟ ชุดปองกันไฟฟาสถิต


ผามานในอาคารและรถโดยสาร
 ผาบุตกแตงอาคารและเฟอรนิเจอร
 หนากาก
 ถุงมือ
รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บผลิตภัณฑ ที่ ให
การรับรอง
ชุดผจญเพลิง (Fire Fighting Suit)
ทําความรูจ กั กับชุดผจญเพลิง
ชุดเสื้อผาของนักผจญเพลิงตองปกปอง
ลําตัว คอ แขนไปถึงขอมือ และสวนขาถึงขอเทา
ระหวางการผจญเพลิง
ส ว นประกอบของชุ ด ดั บ เพลิ ง อาคาร
(Structural Firefighting Gear) ประกอบดวย
4 ชั้นเรียงตามลาดับ
 ชั้นนอกสุด (Outer Shell) เปนชั้นที่มี
ความสําคัญมากเนื่องจากตองสัมผัสกับความ
รอนโดยตรง รวมทัง้ เปนสวนทีแ่ สดงถึงคุณสมบัติ
และความประณีตในการออกแบบตัดเย็บ
 ชัน
้ ตัวกัน้ ความชืน้ (Moisture Barrier)
เปนชั้นชวยรักษาคุณสมบัติการตานทานความ
รอนใหคงอยูก บั ชุดผจญเพลิง โดยปองกันไมให


น้าํ จากภายนอกซึมเขาไปสวนทีเ่ ปนชองอากาศ
ดานในเพือ่ ปองกันชัน้ ทีอ่ ยูถ ดั ไปไมใหถกู เผาไหม
 ชัน
้ ตัวกัน้ ความรอน (Thermal Barrier)
มีหลายชัน้ เพือ่ เพิม่ จานวนชองอากาศทีท่ าํ หนาที่
เปนฉนวนความรอนหรือเพื่อปองกันไมใหการ
รั่วซึมของน้าํ เกิดขึน้ งาย
 ชั้นในสุด (Inner Liner) ถัดจากชั้นตัว
กันความรอนจะเปนชัน้ ในสุดซึง่ ติดกับตัวผูส วมใส
ชุ ดผจญเพลิ งของพนั กงานดั บเพลิ ง
ปกปองไดแคไหน
แตละชัน้ ดังกลาวตองมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวน
ตามมาตรฐานกําหนด และเสือ้ ผาทีใ่ สไวขา งในชุด
ผจญเพลิงตองมีสมบัตใิ นการปองกันอันตรายได
ดวย เชน การถายเทความรอนทีเ่ ปนเปลวไฟความ
ตานทานตอการแพรกระจายของเปลวไฟ การ
ทนความรอนความตานทานความรอน เปนตน
เราจะแนใจไดอยางไรวาชุดผจญเพลิงมี
สมบัติปกปองผูสวมใสใหปลอดภัยไดจริง
ชุดผจญเพลิงที่ปลอดภัย ตองไดรับการ
ทดสอบทัง้ ชุดตามมาตรฐาน EN 469 ตามรายละเอียดที่กลาวไปแลวขางตน
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ชุดปองกันไฟฟาสถิต (ESD Suit)
ทาความรูจักกับไฟฟาสถิต
ไฟฟาสถิต (Electro Static) คืออะไร
ไฟฟาสถิตคือสภาวะความไมสมดุลของ
ประจุไฟฟาภายในหรือบนพื้นผิวของวัสดุหนึ่ง
ประจุไฟฟายังคงอยูก บั ทีจ่ นกระทัง่ มันสามารถจะ
เคลื่ อนที่ โดยอาศั ยการไหลของอิ เล็ ก ตรอน
(กระแสไฟฟา) หรือมีการปลดปลอยประจไุ ฟฟา
(electrical discharge) ไฟฟาสถิตมีชื่อที่ขัดกับ
ไฟฟากระแสทีไ่ หลผานเสนลวดหรือตัวนําอืน่ และ
นําสงพลังงาน
ปรากฏการณไฟฟาสถิตจะเกิดขึ้นเมื่อมี
การแยกประจุบวกและลบออกจากกัน การที่
วัตถุสองชนิดเสียดสีหรือสัมผัสกัน อิเล็กตรอน
ยายจากวัตถุหนึง่ ไปยังอีกวัตถุหนึง่ ทําใหวตั ถุหนึง่
มีประจุบวกเกิน และอีกวัตถุหนึง่ มีประจุลบเกิน
ในจานวนที่ เทากัน เมื่ อแยกวัตถุทั้ งสองออก
จากกันจึงเกิดการไมสมดุลของประจุขึ้นในวัตถุ
แตละตัว
คนสวนใหญคนุ เคยกับผลกระทบจากไฟฟา
สถิตเพราะผูคนสามารถรูสึก ไดยิน และเห็น
ประกายไฟของการช็อตจากไฟฟาสถิต
ไฟฟาสถิตทําใหเกิดอันตรายไดอยางไร
 บริ เวณโดยรอบของวั ตถุ ที่ เกิ ดประจุ
ไฟฟา ถามีกาชที่ตดิ ไฟ ไอน้ํา และฝุนละอองอยู
ประกายไฟทีเ่ กิดจากการสปารคจะทําใหเกิดการ
ติดไฟและไฟไหมหรือระเบิดขึ้นได
 การสัมผัสวัตถุที่กาลังเกิดประจุไฟฟา
ทําใหตกใจจากการถูกไฟดูดอาจนาไปสูก ารเกิด
อุบตั ิเหตุได
กิจกรรมทีท่ าํ ใหเกิดไฟฟาสถิต
 การปลดปลอยไฟฟาสถิตสามารถสราง
อันตรายอยางรุนแรงในอุตสาหกรรมทีต่ อ งทํางาน

กับสารไวไฟที่ประกายไฟฟาขนาดเล็กอาจจุด
ชนวนสวนผสมทีร่ ะเบิดได เชน โรงงานสี สถานี
บริการน้าํ มัน โรงงานทําแมพมิ พ ไฟเบอรกลาส
ถังเก็บสารเคมีไวไฟ เปนตน
การปองกันไฟฟาสถิต
การกําจัดและการปองกันไฟฟาสถิต
 เปดหนาตางหรือใชเครือ
่ งทาความชืน้

(humidifier) เพิม่ ความชืน้ ของอากาศเพือ่ ทําให
อากาศเป นสื่ อกระแสไฟฟ ามากขึ้ น หรื อใช
เครื่องสรางไอออนจากอากาศ (air ionizer)
 การใชตัวแทนตานไฟฟาสถิตเพิ่มชั้น
พืน้ ผิวการนําไฟฟาเพือ่ แกไขอุปกรณทไี่ วเฉพาะ
ตอการปลดปลอยประจุไฟฟา
 ใช ถุ ง ต านไฟฟ าสถิ ตห ออุ ปกรณ เพื่ อ
ปกปองอุปกรณ
 การใชชด
ุ ปองกันไฟฟาสถิตเพือ่ ปกปอง
บุคคลขณะปฏิบตั ิงาน
 ผูป
 ฏิบตั งิ านกับวงจรทีม่ อี ปุ กรณเหลานี้
มักจะลงดินตัวเองดวยสายรัดขอมือตานไฟฟาสถิต
 ในบางโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงาน
สีหรือแปง หรือในโรงพยาบาล อาจใชรองเทา

นิรภัยตานไฟฟาสถิตเพือ่ ปองกันการสะสมของ
ประจุไฟฟา
ชุดปองกันไฟฟาสถิต
 ปองกันการสะสมไฟฟาสถิต
 ปองกันการระเบิด
 ใชสวมใสปฏิบต
ั งิ านในสภาพแวดลอม
ซึ่ ง มี ความเสี่ ยงต อการระเบิ ด เป นปกติ วิ สั ย
รวมถึ ง อุ ตสาหกรรมเคมี สิ่ งแวดล อมซึ่ งใน
อากาศมีกา ซ (เชน คลังนามันเชือ้ เพลิง โรงกลัน่
น้ํามัน) หรือฝุน (เชน ไซโล สายพานลําเลียง
โรงผสมและโรงสี)
 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลตองสอดคลองกับขอกําหนดทัว่ ไปทัง้ หมด
สําหรับอุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล
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(EC Directive EC Directive 89/686/EEC)
เพิ่มเติมจากขอกําหนดสาหรับเสื้อผาที่ใชเพื่อ
การปองกัน (EN ISO 13688 )
 สอดคลองกับมาตรฐานEN 1149 -1;
EN ; EN 1149 -2; EN ; EN 1149 -3; EN ; EN
1149 -5

ชุ ด ป อ งกั น ความร อ นและเปลวไฟ
(Flame Resistant & Fire Retardant)
 ปกปองรางกายผูสวมใส (ยกเวนมือ)
จากความรอนและ/หรือเปลวไฟ โดยปดคลุม
หรือแทนทีเ่ สือ้ ผาของบุคคลในการปกปองรางกาย
สวนบนและสวนลาง คอ แขน และขา
 ชุ ดป องกั น ความร อนและเปลวไฟใช
เพื่ อปกปองผู สวมใสจากการกระเด็นจากการ
เชือ่ ม การสัมผัสเปลวไฟระยะเวลาสัน้ ๆ การแผ
รังสีความรอนจากการเชื่อมไฟฟา
 ชุดเสือ
้ ผาปองกันความรอนและเปลวไฟ
อาจไดรบั การออกแบบเพือ่ ปกปองรางกายเฉพาะ
สวน เชน ผาบังคอ ผาคลุมศีรษะ (ฮูด ) ปลอกหุม
แขนและผาคลุมรองเทาหรือเครือ่ งสวมหนาแขง
ซึง่ สวมใสเพิม่ เติมจะตองเปนไปตามขอกําหนด
ของชุดเสื้ อผาเพื่ อปกปองความเสี่ ยงจากการ
สัมผัสตอการกระเด็นของโลหะหลอมเหลวตาม
ขอกําหนดประสิทธิภาพทีร่ ะบุไวตามรหัสอักษร
D และ E
สมบัติของชุดปองกันความรอนและ
เปลวไฟ
เสื้ อผ าควรมี สมบั ติ จากั ดการกระจาย
เปลวเพลิง :
A1 - การทดสอบพื้นผิวของผา
A2 - ขอบผา
เสือ้ ผาจะตองไดตามขอกําหนดการตาน
ความรอน 2 ระดับ และจะตองไดตามขอกําหนด
อยางนอยหนึ่งระดับในการทดสอบการสงผาน
ความรอนใดๆ

ขอกําหนดขัน้ ต่าํ ของการสงผานความรอน
อธิบายดังนี้ :
 การส ง ผ านความร อนเมื่ อสั ม ผั ส กั บ
เปลวไฟ (หรือเรียกวาการทดสอบความรอน
แบบพาความรอน) ใชรหัสอักษร B
 การสงผานความรอนไปยังแหลงการ
แผรังสีความรอน ใชรหัสอักษร C
 การส ง ผ านความร อนเมื่ อสั ม ผั ส กั บ
อลูมิเนียมหลอมเหลว ใชรหัสอักษร D
 การส ง ผ านความร อนเมื่ อสั ม ผั ส กั บ
เหล็กหลอมเหลว ใชรหัสอักษร E
 การส ง ผ านความร อนเมื่ อสั ม ผั ส กั บ
วัตถุรอน ใชรหัสอักษร F
ชุดปองกันความรอนและเปลวไฟทีไ่ ด
มาตรฐาน
มาตรฐานความปลอดภัยทีใ่ ชสาหรับผูผ ลิต
ทีผ่ ลิตชุดเสือ้ ผาคุม ครองความปลอดภัยสวนบุคคล
เพือ่ ปองกันอันตรายจากความรอนและเปลวไฟ
ไดแก EN ISO EN ISO 11612:2015- ชุดเสือ้ ผา
ปองกันความรอนและเปลวไฟ
ชุดเสื้ อผาที่ ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ISO 11612:2015 จะตองมีฉลากที่มีรูปภาพ
“ความร อ นและเปลวไฟ” พร อมกั บ ระดั บ
ประสิทธิภาพดานลาง (x) แสดงประสิทธิภาพ
ทีไ่ ดรบั : A1 or A or A1+A 2, B(x), C(x), D(x),
E(x), F(x) ( ทีซ่ งึ่ ไมมกี ารกําหนดประสิทธิภาพ
ตัวอักษรจะถูกเวนไว)

A1 or A or A1+A 2, B(x), C(x), D(x), E(x), F(x)

การเลื อกอุ ปกรณ คุ มครองความ
ปลอดภัยดานสิ่งทอ
ขัน้ ตอนการเลือก
1. ประเมินความเสี่ยง
 ประเภทอันตราย
 ความรุนแรง
2. ชี้ บ ง /ระบุ มาตรฐาน คุ ณลั กษณะ
เฉพาะหรือแนวทางที่เกี่ยวของ
 ด วยข อกําหนดด านประสิ ท ธิ ภ าพที่
ระบุไวอยางดี
 ด วยข อกําหนดด านประสิ ท ธิ ภ าพที่
ระบุไว
 ไมมีขอกําหนดเลย
3. การคัดเลือกวัสดุยดึ หลักประสิทธิภาพ
ของเนื้อผาในการปกปอง
 การปองกันสารเคมี
 การปองกันชีวภาพ
 การปองกันเปลวไฟและความรอน
 การปองกันดานเชิงกล
4. เลือกวัสดุขึ้นกับปจจัยหลักอื่นๆ
 การใชงาน
 ความสะดวกสบาย
 คาใชจาย
 การใช การดูแล และการบารุงรักษา
 ปจจัยดานวัฒนธรรม
แนวทางการเลือกชุดผจญเพลิง
การเลื อกชุ ด ผจญเพลิ ง ขึ้ น กั บ ผลการ
ทดสอบคุณสมบัติตา งๆดังนี้
 ขอกําหนดดานการออกแบบ (Garment
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Design Requirements) เชน ขอบังคับทางเลือก
(Optional Requirements) สวนประกอบ (Garment
Composite) สวนยึดชันด
้ านใน (Liner Attachment)
สวนคลุมชัน้ ดานใน (Liner Coverage) เสือ้ ผาและ
สวนปดคลุม (Garments and Closure Systems)
คอเสือ้ (Collar ) แขนเสือ้ (Sleeves) Sleeves)
ดายเย็บ (Sewing Thread) กระเปาเย็บติดดาน
นอกตัวเสือ้ และกางเกง (Cargo Pockets) เปนตน
 ขอกําหนดดานประสิทธิภาพ (Garment
Performance Requirements) เชน คาการสูญเสีย
ความรอนรวม (THL) คาประสิทธิภาพปองกัน
ความรอน (TPP) ความตานทานการฉีกขาด
(Tear Resistance) แรงที่ ทําให ชั้ นนอกสุ ด
ปริแตก (Shell Breaking Strength) ความทน
ต อแรงที่ ทําให ผ าชั้ นนอกสุ ดฉี กขาด (Shell
Break Shell Break Shell Breaking Strength)
ลักษณะชุดผจญเพลิง
 ชุดเสือ
้ ผาของนักผจญเพลิงตองปกปอง
ลําตัว คอ แขนไปถึงขอมือ และสวนขาถึงขอเทา
ระหวางการผจญเพลิง
แนวทางการเลือกชนิดผาของชุดปองกัน
ไฟฟาสถิต
การเลือกชนิดผาของชุดปองกันไฟฟาสถิต
ขึน้ กับผลการทดสอบคุณสมบัตติ างๆดังนี้
 ความหนา
 น้ําหนัก
 ความยืดหยุนและการตกแตง
 คุณสมบัติการกรองและการปดกั้น
 ความสะดวกสบาย
 ความแข็งแรงและความทนทาน
การตั ดสิ นใจที่ จะใช ชุ ดแต ละประเภท
ขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน



คุณลักษณะในการปองกันความรอน

ของผา
คุณลักษณะทางกายภาพของผา
 โครงสร า งและองค ป ระกอบของชุ ด
เสื้อผา (ตัวอยางเชน กระเปาบนชุด รูปแบบ
ของสวนทีป่ ด )


ผูผ ลิตผลิตภัณฑ
กระบวนการที่ถูกใชระหวางการผลิต
 ความสามารถในการซักรีดผาคลีนรูม
เพื่ อบริ ก ารลู กค าด วยผ าที่ นากลั บ มาใช ใหม
(Reusable garments)
 จํานวนผาที่ตองการระหวางการผลิต
ในคลีนรูม
แนวทางการเลือกเสือ้ ผาปองกันความ
รอนและเปลวไฟ
ปจจัยที่ใชในการเลือกชุดเสื้อผาปองกัน
ความรอนและเปลวไฟ รวมถึงแตไมจํากัดใน
เรื่องตอไปนี้



หลีกเลี่ยงการสะสมของไฟฟาสถิต
รูปแบบการออกแบบชุดเสื้อผา
 รูปแบบของปจจัยแวดลอมที่จะมีการ
สวมใสชุดเสื้อผา
 คุณสมบัติดา
 นความสบายของผาและ
ชุดเสื้อผา
 การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
เลือกชุดเสือ้ ผาที่ปดคลุมทัง้ สวนบนและ
สวนลางของรางกาย และพื้นผิวที่อยูดานลางที่
ติดไฟไดงา ยทัง้ หมดใหมากทีส่ ดุ เทาทีเ่ ปนไปได
เลือกชุดเสือ้ ผาซึง่ เกิดการรบกวนนอยทีส่ ดุ
และเปนอุปสรรคนอยทีส่ ดุ ในการดําเนินกิจกรรม
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งาน ชุดเสือ้ ผาทีเ่ ลือกตองไมแนนกระชับเกินไป
ตราเครือ่ งหมายตางๆ ทีไ่ มทนเปลวไฟที่
ติดอยูภายนอกชุดเสื้อผา (เชน เครื่องหมาย
สัญลักษณ ปายชื่อ เปนตน) ควรใหมีจํานวน
และพื้นที่ผิวนอยที่สุด
หลั กเกณฑ การตรวจสอบผลิ ตภัณฑ
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
(ผลิตภัณฑสงิ่ ทอ)(S-MARK) และหลักเกณฑ
การตรวจสถานทีผ่ ลิต
โครงการความรวมมือและสงเสริมผลิตภัณฑ
สิง่ ทอดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ความรวมมือของ 3 หนวยงาน: สมาคม
สงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน
(ประเทศไทย) หรือ SHAWPAT อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
และสหพันธอตุ สาหกรรมสิง่ ทอแหงประเทศไทย
เพื่อใหมีเครื่องหมาย S-Mark สาหรับอุปกรณ
คุม ครองความปลอดภัยสวนบุคคล (ผลิตภัณฑ
สิง่ ทอ)
การสมัครเขารวมโครงการ
 ผู มีความประสงคยื่ นขอเครื่ องหมาย
อุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคลหรือ
โครงการ S-Mark สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซต
www.shawpat.or.th หรือ www.thaitextile.org
 ตรวจสอบสถานที่ และสุ มตั ว อย า ง
ผลิตภัณฑเพื่อนําไปตรวจสอบ โดยมีคาใชจาย
ดังนี้
 คาตรวจสถานประกอบการ 10,000
บาท/ man-day

ค า ตรวจสอบผลิ ตภั ณฑ คิ ด ตามค า
ทดสอบจริงตามหัวขอทีต่ องทดสอบ
 คณะกรรมการบริหารฯ อนุมัติใหใช
เครื่องหมาย S-Mark แลว ผูสมัครจะตองชาระ
คาธรรมเนียมการใชเครือ่ งหมายเปนจานวนเงิน
20,000บาท โดยมี วาระการอนุ ญาตให ใช
เครื่องหมายเปนเวลา 3 ป
ขอบขาย
ใหการรับรองกับผลิตภัณฑดงั นี้
 วัสดุทใี่ ชทา
ํ ผลิตภัณฑอปุ กรณคมุ ครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล (ผลิตภัณฑสิ่งทอ)
ไดแก ผา ซิป
 ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ป กรณ คุ มครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล (ผลิตภัณฑสิ่งทอ) ไดแก
ชุดทํางาน (ผจญเพลิง ปองกันไฟฟาสถิต ปองกัน
ความรอนและเปลวไฟ)
รูปแบบเครือ่ งหมาย S-Mark
 วัสดุทใี่ ชทา
ํ ผลิตภัณฑอปุ กรณคมุ ครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล (ผลิตภัณฑสิ่งทอ)
ไดแก ผา ซิป


ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ป กรณ คุ มครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล (ผลิตภัณฑสิ่งทอ) ไดแก
ชุ ดทํา งาน (ผจญเพลิ ง ป อ งกั นไฟฟ า สถิ ต
ปองกันความรอนและเปลวไฟ)


หลักเกณฑในการตรวจสถานทีผ่ ลิต
อางอิงหลักเกณฑการตรวจสถานทีผ่ ลิต
ตาม ISO 9000
 การบริหารจัดการองคกรและบุคลากร
 การควบคุ ม เครื่ องจั ก รและอาคาร
สถานที่
 การควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ
 การจัดซื้อ และการควบคุมวัตถุดิบ
 การควบคุมการผลิต
 การควบคุมผลิตภัณฑสาเร็จรูป
 การควบคุมผลิตภัณฑทไี่ มเปนไปตาม
ขอกําหนด
 การชี้บง และสอบกลับได
 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
 การควบคุมเครือ
่ งตรวจ เครือ่ งวัด และ
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ของผูผ ลิตที่ยื่นขอการรับรองเทานั้น
6. ตองใชเครือ่ งหมายตามรูปแบบและสี
ที่คณะกรรมการอนุมัติใหใชเทานั้น
7. สามารถใช แสดงคู กั บเครื่ องหมาย
การคาของผูผ ลิตได แตไมสามารถใชเปนสวนใด
สวนหนึ่งของเครื่องหมายการคา
8. เมือ่ พนกําหนดการแสดงเครือ่ งหมาย
ผูผ ลิตไมสามารถแสดงเครือ่ งหมายบนผลิตภัณฑ
นั้นได หากประสงคจะใชเครื่องหมายตอไปจะ
ตองมีการตออายุและชําระคาธรรมเนียมทุกครัง้
โดยจะตองยืน่ ขออนุญาตตออายุภายใน 60 วัน
ทําการกอนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ
9. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑสิ่งทอไดรบั การจดทะเบียน
สิทธิก์ บั กรมทรัพยสนิ ทางปญญา กระทรวงพาณิชย
ใหเปนเครื่องหมายรับรอง การนําเครื่องหมาย
ไปใชโดยไมไดรบั อนุญาตเปนลายลักษณอกั ษร
จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอยอมเปน
ความผิดและมีโทษทางกฎหมาย
10. ผูผ ลิตทีไ่ ดรบั อนุมตั ใิ หใชเครือ่ งหมาย
จะตองมีหนาที่รักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ไดรับอนุมัติ หาก
คณะกรรมการตรวจพบหรือไดรบั การรองเรียน
เกีย่ วกับขอบกพรองหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ
ไมเปนไปตามมาตรฐาน คณะกรรมการมีสิทธิ์
เพิกถอนและหามไมใหผผู ลิตแสดงเครือ่ งหมาย
บนผลิตภัณฑ โดยจะทําหนังสือแจงอยางเปน
ทางการลวงหนา 30 วัน ผูผ ลิตไมมสี ทิ ธิเ์ รียกรอง
คาเสียหายที่ เกิดขึ้ นจากการเพิกถอนสิทธิ์ ใน
การใชเครื่องหมาย
11. ตองมีคูมือการใชผลิตภัณฑ

เครือ่ งทดสอบ
 การปฏิบต
ั กิ ารแกไขและการดำเนินการ
กับขอรองเรียน
 การควบคุมเอกสาร และบันทึก
เงื่อนไขการขอใชและแสดงเครื่องหมาย
1. กรอกใบสมัครเขารวมโครงการฯ และ
ยื่นพรอมเอกสารแนบ ไดแก
 ทะเบียนการคา
 หนังสือรับรองบริษัท
 ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20)
 เอกสารรับรอง ใบรายงานผล
2. ชําระคาธรรมเนียม
 คาใบสมัคร200 บาท
 คาตรวจสถานประกอบการ 10,000
บาท/ man-day
 คาทดสอบผลิตภัณฑตามทีท
่ ดสอบจริง
 ค า ธรรมเนี ย มการใช เ ครื่ องหมาย
20,000 บาท (อนุญาตใหใช 3ป)
3. ผานการตรวจสอบโรงงานและผลิตภัณฑ
และไดรบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารฯ
4. ระยะเวลาใหการรับรอง 3 ป โดยจะ
ทําการตรวจติดตามคุณภาพอยางนอย ปละ 1
ครั้ง โดยยึดหลักเกณฑการตรวจสถานที่ผลิต
หลักเกณฑการตรวจสอบผลิตภัณฑตามทีผ่ ผู ลิต
ยืน่ ขอ โดยพิจารณาจากเอกสารที่เกี่ยวของและ
สุมตัวอยางทดสอบ 1 ครั้ง โดยไมมีคาใชจาย
4.1 กรณีสมุ ตัวอยางทดสอบแลวผลการ
12. กรณีผูประกอบการรายเดิมยื่นขอ
ทดสอบไมผา น อนุญาตใหทําการปรับปรุงและ นั้นแลว คณะกรรมการฯ สามารถขอตรวจสอบ
สงทดสอบใหมไดเพียง 1 ครัง้ สําหรับคาใชจา ย เอกสารผลการทดสอบและตรวจเอกสารเกีย่ วกับ การรับรองฉลากเดิมในผลิตภัณฑใหม สามารถ
ในสวนนี้ผูประกอบการเปนผูรับผิดชอบเอง
การควบคุมคุณภาพภายในของผลิตภัณฑนนั้ ได เวียนผลการทดสอบใหคณะกรรมการบริหารฯ
4.2 กรณีผปู ระกอบการไมไดทาํ ผลิตภัณฑ
5. สามารถแสดงเครือ่ งหมายบนผลิตภัณฑ พิจารณาอนุมัติใหใชเครื่องหมายได
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ติดตอสอบถาม
หากต อ งการข อ มู ล เพิ่ มเติ ม สามารถ
ติดตอสอบถามไดที่ :
สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัย
2. กรณีขอการรับรองผาสําหรับทําชุด สมรรถนะในรายการที่เกี่ยวของตามมาตรฐาน
ในการทํางาน (ประเทศไทย)
นักผจญเพลิงจะตองมีสมบัตติ ามขอกําหนดดาน อางอิง
22/3 หมู 2 อาคารกรมสวัสดิการและ
ตาราง 1 ขอกําหนดสมบัติดานสมรรถนะและการแสดงสัญลักษณ
คุม ครองแรงงาน ชัน้ 3 ถนนบรมราชชนนี แขวง
ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170 โทรศัพท
Index or
Property
Test method
marking
Level 2
Marking
Level 1
factor
0-2880-4590 หรือ
1. Flame spread ISO 15025:
Index 3 of
Index 3 of
Procedure A
EN ISO 14116
EN ISO 14116
ศู นย วิ เคราะห ทดสอบสิ่ ง ทอ สถาบั น
transfer
ISO 9151
HTI
≥9.0
≥13.0
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนน 2.Heat
(flame)
X1
X2
HTI
>3.0
≥4.0
พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 3. Heat transfer ISO 6942 at a
RHTI
≥10.0
≥18.0
(radiant heat)
heat flux density
HTI
≥3.0
≥4.0
10110 โทรศัพท 0-2713-5492-9 ตอ 51240 kW/m
4.Residual
ISO 13934-1 for
514 โทรสาร 0-27124527
tensile strength
woven textile,
ISO 1421
ภาคผนวก 1
method 1 for
coated textiles,
ขอกําหนดผลิตภัณฑของเครือ่ งหมาย
after pretreatment of
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
component
≥450 N
≥450 N
assembly or
(S-MARK) สําหรับชุดนักผจญเพลิง
clothing
assembly with
ขอบขาย
ISO 6942
method A at heat
1. ชุดนักผจญเพลิง
flux density of 10
kW/m
2. ผาสําหรับทําชุดนักผจญเพลิง
5.Heat
ISO 17493 at
Shrinkage
Shrinkage
ขอกําหนดนีอ้ า งอิงจากมาตรฐาน
resistance
180 ±5 C 5 min
≤ ± 5%
≤ ± 5%
exposure time
No ignition
No ignition
1. มาตรฐาน ISO 13688: 2013 ProNo melt
No melt
6.Tensile
tective clothing-General requirement
strength
ISO 13934-1 for
2. มาตรฐาน BS EN 469: 2014 Prowoven textile
421 method
≥450 N
≥450 N
tective clothing for Firefighters-Performance -Outer material ISO
1 for coated
requirement for Protective clothing for Fire- -seams (main textile
seam of outer
ISO 13935-2
≥225 N
≥225 N
fighters
material)
ISO 13937-2: for
ขอกําหนด
woven textile
≥25 N
≥25 N
1. กรณีขอการรับรองชุดนักผจญเพลิง 7.Tear strength ISO 4674-1:
method B for
coated textile
ผลิตภัณฑจะตองมีสมบัตสิ อดคลองกับขอกําหนด
8.Surface
ISO 4920 at
Spray
ทั่ วไป (มาตรฐาน ISO 13688 Protective wetting
20 C
rate
>4
>4
9.Dimensional
ISO 5077
≤ ± 3%
≤ ± 3%
clothing requirement) และขอกําหนดด าน change
(woven)
(woven)
≤ ± 5%
≤ ± 5%
สมรรถนะ (มาตรฐาน BS EN 469) โดยขอ
(non-woven)
(non-woven)
Penetration
ISO 6530 at
≤ 20 kPa for
กําหนดด านสมรรถนะ สรุ ป ได ดั ง ตาราง 1 10.
by liquid
20 ± 2 C
garment
≥ 20 kPa for
-NaOH 40%
without a
garment with a
ขอกําหนดสมบัตดิ า นสมรรถนะ และการแสดง chemicals
-HCl 36%
moisture
moisture
-H SO 30%
barrier
barrier
สัญลักษณ (performance requirements and
-C H (o-xylene)
100%
marking codes)
24

24-12
24

2

24-12

2

°

°

°

2

8

4

10
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ตาราง 1 ขอกําหนดสมบัติดานสมรรถนะและการแสดงสัญลักษณ (ตอ)
Property

11. Penetration
of water
12.Water vapor
resistance
13. Area of
Visibility
material

Test method

Index
or
factor

ISO 811

Level 1

marking

Level 2

Marking

< 20 kPa

Y1

≥ 20 kPa

Y2

Z1

≤ 30
m2Pa/W

Z2

2

ISO 11092

> 30 - ≤ 45 m Pa/W

- Photometric
performance:
ISO 20471
- heat and
flame
resistance
requirement

- ชิ้นวัสดุเรืองแสงที่นําไป
ติดบนชุด protective
ตองมีพื้นทีไ
่ มนอยกวา
0.13 m2 ของพื้นที่
ดานนอก
-ถาวัสดุเรืองแสง
ถูกนํามาเปนผาตัดชุด
protective จะตองมีพื้นที่
ไมนอยกวา 0.2 m2

การทดสอบและเกณฑการยอมรับเปนไป
ตามมาตรฐาน BS EN 469 ดังนี้
1. Flame Spread
วิธีการทดสอบ : ISO 15025, procedure A
เกณฑการยอมรับ : ตองผาน index 3
ตามขอกําหนดใน ISO 14116
Hardware เช น ซิป Closure system
ตองยังคงสามารถเปดได
2. Heat transfer - Flame (marked with
X1 or X2)
วิธีการทดสอบ : ISO 9151
เกณฑการยอมรับ : แบงเปน 2 ระดับ
ดังนี้
Heat transfer index
HTI24
HTI24 – HTI12

และ 2 อยูในผลิตภัณฑตัวเดียวกัน ใหระบุเปน
level 1
4. Residual tensile strength of material when exposed to radiant heat
วิ ธี ก ารทดสอบ: ชิ้ นตั ว อย า งจะผ า น
กระบวนการ pre-treatment ตามมาตรฐาน
ISO 6942, method A ที่ heat flux density 10
kW/m2 แลวนํามาทดสอบ tensile strength
ดังนี้
 สําหรับผาทอ (woven fabric) ทดสอบ
ตาม ISO 13934-1
 สําหรั บ ผ าเคลื อบ (coated fabric)
ทดสอบตาม ISO 1421, method 1
เกณฑการยอมรับ : 450

Performance level
≥ 9.0
≥ 3.0

180 5 Cํ เปนเวลา 5 นาที
เกณฑการยอมรับ : ชิ้นทดสอบตองไม
ติดไฟหรือหลอมหรือหดตัวมากกวา 5% Hardware เช น ซิ ป Closure system ต องยั งคง
สามารถเปดได
6. Tensile strength
6.1 วัสดุดานนอก (outer material)
วิธีการทดสอบ :
 สําหรับผาทอ (woven fabric) ทดสอบ
ตาม ISO 13934-1
 สําหรั บ ผ าเคลื อบ (coated fabric)
ทดสอบตาม ISO 1421, method 1
เกณฑการยอมรับ : 450 N
6.2 ตะเข็บหลัก (main seams)
วิธกี ารทดสอบ : ISO 13935-2
เกณฑการยอมรับ : 225
7. Tear strength
วัสดุดานนอก จะทดสอบทั้งสองดาน
วิธีการทดสอบ :
 สําหรับผาทอ (woven fabric) ทดสอบ
ตาม ISO 13937-2
 สําหรั บ ผ าเคลื อบ (coated fabric)
ทดสอบตาม ISO 4674-1, method B
เกณฑการยอมรับ : 25 N

Performance level 2
≥ 13.0
≥ 4.0

หมายเหตุ : การระบุระดับ (level) จะ
ระบุจากคาต่ําสุด ในกรณีที่มี level 1 และ 2
อยูในผลิตภัณฑตัวเดียวกัน ใหระบุเปน level 1
3. Heat transfer - Radiation (marked
with X1 or X2)
วิธกี ารทดสอบ : ISO 6942: ที่ heat flux
density 40 kW/m2
เกณฑการยอมรับ : แบงเปน 2 ระดับ
ดังนี้
Heat transfer
factor index
RHTI24
RHTI24 – RHTI12

Performance level

Performance level 2

≥ 10.0
≥ 3.0

≥ 18.0
≥ 4.0

หมายเหตุ : การระบุระดับ (level) จะ
ระบุจากคาต่ําสุด และถาในกรณีที่มี level 1

5. Heat resistance
วิธกี ารทดสอบ : ISO 17493 ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ

8. Surface wetting
วิธีการทดสอบ : ISO 4920 ที่อุณหภูมิ
20 Cํ
เกณฑการยอมรับ : 4
9. Dimensional change
วิธีการทดสอบ : ISO 5077
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เกณฑการยอมรับ :
 สําหรับผาทอ (woven fabric) 3%
 สําหรับผาถัก (knitted fabric) หรือ
non-woven fabric 5%
10. Resistance to penetration by
liquid chemicals
วิธีการทดสอบ : ISO 6530 โดยใชสาร
เคมี ดังรายการตอไปนี้

13.2 Photometric performance
วิธีการทดสอบ : ISO 471 ขอ 5.1
เกณฑการยอมรับ :

Chemical

Concentration weight (%)

Temperature of chemical ± 2°C

NaOH
HCl

40
36

20
20

H2SO4

30

20

C8H10 (o-xylene)

100

20

เกณฑการยอมรับ : Index of repellency

ชิ้นวัสดุเรืองแสง ที่นาํ ไปติดบนชุด ให
80
เปนไปตาม ISO 20471: 2013 ตาราง 4
11. Resistance to water penetration
 วัสดุเรืองแสงถูกนํามาเปนผาตัดชุด ให
(marked with Y1 or Y2)
เปนไปตาม ISO 20471: 2013 ตาราง 5
วิ ธี การทดสอบ : ISO 811 โดยเพิ่ ม
14. การแสดงสัญลักษณ
ความดัน 0.98 + 0.05 kPa/min
อางอิงสัญลักษณตาม ISO 7000-2418
เกณฑการยอมรับ :
โดยแสดงระดับของผลิตภัณฑดา นขาง
- Level 1 < 20 kPa สําหรับ garment
without a moisture barrier
- Level 2  20 kPa สําหรับ garment
with a moisture barrier
12. Water vapour resistance (marked
with Z1 or Z2)
วิธีการทดสอบ : ISO 11092
เกณฑการยอมรับ :
2
 Level 1 <30 m Pa/W แตตอ
 งไมเกิน
ตัวอยางการแสดงสัญลักษณของผลิตภัณฑ
2
45 m Pa/W
 Level 2 30 kPa
X2
13. Visibility material requirements
13.1 ชิน้ วัสดุเรืองแสง
Y2
เกณฑการยอมรับ : ชิ้นวัสดุเรืองแสงที่
นําไปติดบนชุดปองกัน ตองมีพื้นที่ไมนอยกวา
Z1
0.13 m2 ของพืน้ ทีด่ า นนอก ถาวัสดุเรืองแสงถูก
นํามาเปนผาตัดชุดปองกันจะตองมีพนื้ ทีไ่ มนอ ย
กวา 0.2 m2


หมายเหตุ: ยอมรับเอกสารยืนยันผลการ
ทดสอบจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง
ISO 17025 หรือไดรับการรับรอง ISO 9001
หรื อผลการทดสอบจากห องปฏิ บั ติ ก ารของ
หนวยงานราชการหรือเทียบเทา
ภาคผนวก 2
ขอกําหนดผลิตภัณฑของเครือ่ งหมาย
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
สําหรั บชุ ดป องกั นไฟฟ าสถิ ต (Protective
clothing - electrostatic properties)
ขอบขาย
1. ชุดปองกันไฟฟาสถิต
2. ผาสําหรับทําชุดปองกันไฟฟาสถิต
ขอกําหนดนีอ้ า งอิงจากมาตรฐาน
1. มาตรฐาน ISO 13688 : 2013 Protective clothing - General requirement
2. มาตรฐาน EN 1149-5:2008 Protective clothing - electrostatic properties
ขอกําหนด
ผาหรือชุดปองกันไฟฟาสถิตจะตองมีสมบัติ
อยางนอย 1 ขอ ดังนี้
วิธีการทดสอบ : EN 1149-1
เกณฑการยอมรับ : surface resistance
ตองนอยกวาหรือ เทากับ 2.5x109 ทีด่ า นใด
ดานหนึง่
หรือ
วิธีการทดสอบ : EN 1149-3 : Test
method 2 (induction charging)
เกณฑการยอมรับ : t50<4s หรือ S>0.2
1. ดานการออกแบบ
 กรณีขอการรับรองชุดปองกันไฟฟาสถิต
ผลิตภัณฑจะตองมีสมบัตสิ อดคลองกับขอกําหนด
ทั่วไป
 ชุดปองกันไฟฟาสถิตจะตองออกแบบ
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ESD test generator

Hardware เช น ซิป Closure system
ตองยังคงสามารถเปดได
3. การเปลีย่ นแปลงขนาด (Dimensional
change of textile materials)
วิธีการทดสอบ : ISO 5077
เกณฑการยอมรับ :
 ผาทอ ผาnon-woven และ aluminized
fabric เปลี่ยนแปลงไมเกิน 3%
 ผาถัก เปลี่ยนแปลงไมเกิน 5%
4. สมบัติทางกายภาพ
4.1.Tensile strength
วิธีการทดสอบ :
 ผาทอใหทา
ํ การทดสอบตามมาตรฐาน
ISO 13934-1
 หนั ง ให ท ดสอบตามมาตรฐาน ISO
3376
เกณฑการยอมรับ :
 ผ า ทอ มี ความแข็ ง แรงต อแรงดึ ง ไม
นอยกวา 300 N
 หนัง มีความแข็งแรงตอแรงดึง ไมนอ
ย
กวา 60 N

อุณหภูมิ 180 5 Cํ ระยะเวลาสัมผัสวัสดุ 5 นาที
เกณฑการยอมรับ : วัสดุตองไมติดไฟ
หรือหลอมตัว ผาหรือหนังตองหดตัวไมเกิน 5%
Hardware เชน ซิป Closure system ตองยังคง
สามารถเปดได
1.2.การป องกั นความร อนที่ อุ ณหภู มิ
260 5 Cํ (optional requirement)
วิธีการทดสอบ : ISO 17493 ที่สภาวะ
อุณหภูมิ 260 5 Cํ ระยะเวลาสัมผัสวัสดุ 5 นาที
เกณฑการยอมรับ : วัสดุตองไมติดไฟ
หรือหลอม ตัวผาหรือหนังตองหดตัวไมเกิน 10%
Hardware เชน ซิป Closure system ตองยังคง
สามารถเปดได
2. Limited flame spread
ภาคผนวก 3
วิธกี ารทดสอบ : ISO 15025 Procedure
ขอกําหนดผลิตภัณฑของฉลากอุปกรณ
คุม ครองความปลอดภัยสวนบุคคลสําหรับชุด A (code letter A1)
เกณฑการยอมรับ :
ปองกันความรอนและเปลวไฟ (Clothing to
Properties
Requirement
protect against heat and flame)
Flame spread
No specimen shall permit any part of the lowest boundary of any flame to reach the
upper or either vertical edge
ขอบขาย
Flaming debris
No specimen shall give flaming or molten debris
Hole formation
No specimen shall give hole formation of 5 mm or greater in any direction, except for
1. ชุดปองกันความรอนและเปลวไฟ
an inter-lining that is used for specific protection other than heat and flame protection
2. ผ าสําหรั บทําชุ ดป องกั นความร อน Afterglow
Afterglow time shall be ≤ 2 s. A glowing inside the charred area is defined in
ISO 15025 as afterglow without combustion and for the purpose of this clause is not
และเปลวไฟ
regarded as afterglow.
Afterflame
Afterflame time shall be ≤ 2 s.
ขอกําหนดนีอ้ า งอิงจากมาตรฐาน
1. มาตรฐาน ISO 13688 : 2013 Pro4.2 Tear strength
วิธกี ารทดสอบ : ISO 15025 Procedure
tective clothing - General requirement
วิธีการทดสอบ :
B (code letter A2) (Optional) สําหรับขอบผา
2. มาตรฐาน ISO 11612 : 2015 Pro ผาทอใหทา
ํ การทดสอบตามมาตรฐาน
(Hemmed fabric specimen)
tective clothing- clothing to protect against
ISO 13937-2
เกณฑการยอมรับ :
heat and flame
Properties
Requirement
Flame spread
No specimen shall permit any part of the lowest boundary of any flame to reach the
ขอกําหนด
upper or either vertical edge
1. การปองกันความรอน
Flaming debris No specimen shall give flaming or molten debris
Afterglow time shall be ≤ 2 s. A glowing inside the charred area is defined in
1.1.การป องกั นความร อนที่ อุ ณหภู มิ Afterglow
ISO 15025 as afterglow without combustion and for the purpose of this clause is not
regarded as afterglow.
180 5 Cํ
Afterflame
Afterflame time shall be ≤ 2 s.
วิธีการทดสอบ : ISO 17493 ที่สภาวะ
ใหผสู วมใสสามารถคลุมวัสดุทไี่ มเปนไปตาม
มาตรฐานในระหวางปฏิบัติงานได กรณีที่ชุด
ปองกันไฟฟาสถิตใชวัสดุที่มีหลายชั้น เชน ผา
ซับใน ฉนวน ผาดานนอก วัสดุที่อยูภายนอก
ทัง้ หมดจะตองมีสมบัติสอดคลองกับขอกําหนด
2. การแสดงสัญลักษณ (Marking)
อางอิงสัญลักษณตาม ISO 7000-2415
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หนั งให ทดสอบตามมาตรฐาน ISO

6.3 Molten aluminium splash (code
3377-1
letter D)
เกณฑการยอมรับ :
วิธีการทดสอบ : มาตรฐาน ISO 9185
 ผ าทอ มี ความแข็ ง แรงต อแรงฉี ก ไม
เกณฑการยอมรับ :
นอยกวา 10 N
Performance level
 หนัง มีความแข็งแรงตอแรงฉีกไมนอ
ย
กวา 10 N
D1
D2
4.3 Burst strength for knitted mateD3
rials and seams
วิธีการทดสอบ : ISO13938-1 หรือ
6.4 Molten iron splash (code letter E)
ISO13938-2
วิธีการทดสอบ : มาตรฐาน ISO 9185
เกณฑการยอมรับ : มีความแข็งแรงตอ
เกณฑการยอมรับ :
แรงดันทะลุไมนอ ยกวา 100 kPa (พืน้ ทีท่ ดสอบ
Performance level
50 cm2) หรือ ไมนอยกวา 200 kPa (พื้นที่
E1
ทดสอบ 7.3 cm2)
E2
4.4 Seam strength
E3
วิธกี ารทดสอบ : ISO13935 -2
6.5.Contact heat (code letter F)
เกณฑ ก ารยอมรั บ : ตะเข็ บ มี ค วาม
วิธกี ารทดสอบ : มาตรฐาน ISO 12127แข็งแรง ไมนอยกวา 225 N
1 ที่สภาวะอุณหภูมิ 250 oC
5. Fat content of leather
เกณฑการยอมรับ :
วิธีการทดสอบ : ISO 4048
เกณฑการยอมรับ : ปริมาณไขมันตอง
Performance level
ไมเกิน 15%
F1
6. Heat transmission performance
F2
requirements
F3
สําหรับเสื้อผาจะตองมีคา Heat transmission performance อยางนอย 1 code letter
เปนไปตามที่ระบุ
6.1 Convective heat (code letter B)
วิธีการทดสอบ : ISO 9151
เกณฑการยอมรับ :
Performance level

Molten iron splash (g)
Min
Max
60
<120
120
<200
200

Threshold time (s)
Min
Max
5.0
<10.0
10.0
<15.0
15.0

การแสดงสัญลักษณ

a

Range of HTI 24 values (s)
Min
Max
B1
4.0
<10
B2
10.0
<20
B3
20.0
a
Heat transfer index, as defined in ISO 9151

6.2 Radiant heat (code letter C)
วิธีการทดสอบ : มาตรฐาน ISO 6942
Method B
เกณฑการยอมรับ :
Performance level

Molten aluminium splash (g)
Min
Max
100
<200
200
<350
300

A1 or A or A1+A 2, B(x), C(x), D(x), E(x), F(x)

หมายเหตุ : ยอมรั บ เอกสารยื นยั นผล
การทดสอบจากห องปฏิ บั ติ ก ารที่ ได รั บการ
รับรอง ISO 17025 หรือ ไดรบั การรับรอง ISO
9001 หรือ ผลการทดสอบจากหองปฏิบัตกิ าร
ของหนวยงานราชการหรือเทียบเทา

a

Range of RHTI 24 values (s)
Min
Max
C1
7.0
<20.0
C2
20.0
<50.0
C3
50.0
<95.0
C4
95.0
a
Radiant heat transfer index, as defined in ISO 6942
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