
ความเป็นมา
ทุกวันน้ี “หมวกแข็งนิรภัย” (Hard Hats

or Protective Helmet) เป็นหน่ึงในอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล (PPE) ท่ีบังคับใช้ตามกฎหมายความ
ปลอดภัยแรงงานแทบทกุประเทศในโลก มีวัตถุ
ประสงค์ใช้ป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดกับศีรษะซ่ึง
เป็นอวัยวะสำคัญลำดับต้นๆ ของร่างกายคนเรา
ดัดแปลงและพฒันาจากหมวกแขง็ใชใ้นกจิการ
ทหารโดยฝมืีอ แฟรงซ์ คาฟก้า (Franz Kafka)
ขณะทำงานในสถาบนัประกนัอุบัติเหตุแรงงาน
ของโบฮีเมีย (ปัจจุบันคือประเทศสาธารณรัฐเชก)
เม่ือป ีค.ศ. 1912 เวลาตอ่มาไดร้บัความนยิม
แพรห่ลายถงึฝ่ังอเมรกิา ส่วนใหญใ่ชใ้นกจิการ
เหมืองแรแ่ละงานกอ่สรา้ง

บริษัท E.D. Bullard แห่งแคลิฟอร์เนีย ได้
ช่ือว่าเป็นผู้ผลิตหมวกแข็งนิรภัยสำหรับแรงงาน
พลเรอืนรายแรก เริม่จากชนดิทำดว้ยหนงัสัตว์
ต่อมาพัฒนาเป็นเหล็กกล้าจนกระท่ังถึงยุคใหม่
ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์

ช่วงเร่ิมต้นการก่อสร้างสะพานโกลเด้นเกต
ในซานฟรานซสิโก เม่ือปี ค.ศ. 1933 ถูกบันทึก
ไวว้า่ เปน็ครัง้แรกทีมี่การบงัคบัใหค้นงานสวม
หมวกแข็งนิรภัยขณะปฏิบัติงาน และในช่วงปี
ค.ศ. 1938 มีการใช้อะลูมิเนียมทำหมวกแข็ง
นิรภัยแทนเหลก็สำหรับใชใ้นงานอตุสาหกรรม
ทั่วไป ยกเว้นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระแส
ไฟฟา้ อกีสองปตีอ่คอืชว่งป ีค.ศ. 1940 มีการ
ริเร่ิมใช ้“ไฟเบอร์กลาส” แทนวสัดุท่ีเป็นโลหะ
ปัจจุบันหมวกแข็งนิรภัยส่วนใหญ่ทำจากวัสดุ
สังเคราะห์ “โพลีเอทีลีนความหนาแน่นสูง”
[High Density Polyethylene (HDPE)] ในสว่น
ท่ีเปน็ตวัหมวกหรอืเปลอืกหมวก และใช ้ โฟม
Expanded Polystyrene (EPS) บุด้านในหมวก
เพื่อความสบายและปลอดภัย

ข้อบังคับและมาตรฐาน
สำนักบริหารสุขภาพและความปลอดภยั

แห่งชาติสหรัฐฯ หรือ OSHA (Occupational
Safety and Health Administration) ออกข้อ

บงัคบัการสวมหมวกแขง็นริภยัขณะปฏบิตังิาน
เรียกว่า 29 CFR 1910.135 มีสาระสำคัญ ดังน้ี

นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมหมวก
แข็งนิรภัยขณะปฏบัิติงานในพืน้ท่ีมีแนวโนม้จะ
ได้รับบาดเจบ็ท่ีศีรษะจากวสัดุท่ีตกลงมา

นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมหมวก
แข็งนิรภัยที่ออกแบบมาเพื่อลดอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้าขณะปฏิบัติงานใกล้กับตัวนำกระแส
ไฟฟา้ซึง่อาจสมัผัสกับหมวกแขง็ได้

หมวกแข็งนิรภัยต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึง่ หรอืมากกวา่
ดังต่อไปน้ี

ANSI Z89.1-2003, “American National
Standard for Industrial Head Protection”

ANSI Z89.1-1997, “American National
Standard for Industrial Head Protection”

ANSI Z89.1-1986, “American National
Standard for Personnel Protection-Protective
Headwear for Industrial Workers Requirements”
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อปุกรณป์อ้งกนัศรีษะใดๆ ท่ีนายจา้ง
แสดงหลกัฐานไดว่้ามีคุณสมบัติอย่างน้อยท่ีสุด
ตรงตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึง่ข้างต้น ให้
นับเป็นอุปกรณ์ป้องกันศีรษะสามารถใชง้านได้
ตามข้อบังคับน้ี

หมายเหตุ มาตรฐาน ANSI ฉบับล่าสุดคือ
ANSI/ISEA Z89.1-2009 “American National
Standard for Industrial Protection” เปน็คา่
กำหนดประสิทธิภาพและการทดสอบหมวกแข็ง
นิรภัยจัดทำร่วมกันระหว่างสถาบันมาตรฐาน
แห่งสหรัฐอเมริกา (ANSI) กับสมาคมมาตรฐาน
อุปกรณค์วามปลอดภยั (ISEA) แก้ไขเพิม่เตมิ
จากมาตรฐาน ANSI Z89.1-2003, “American
National Standard for Industrial Head Protection”
โดยบังคับให้หมวกแข็งนิรภัยบางรุ่นบางแบบต้อง
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานน้ีจึงจะนำไปใช้ได้
ตามข้อบังคับ OSHA 29 CFR 1910.135 และยัง
มีข้อกำหนดคุณสมบัติของหมวกแข็งนิรภัยใหม่
ได้แก่ สวมกลับข้างได้ ทนความหนาวเย็น และสี
ของตัวหมวกเห็นได้ชัดเจนย่ิงข้ึน ท้ังน้ี แม้ OSHA
ไม่ได้กำหนดให้ใช้มาตรฐาน ANSI ฉบับใดฉบับ
หน่ึงเป็นการเฉพาะ แต่ผู้ผลิตท่ัวไปมักจะอ้างอิง
มาตรฐานฉบับใหม่ล่าสุดเสมอ เช่นเดียวกับผู้
ซ้ือท่ีต้องการหมวกทันสมัยและมีมาตรฐานตรง
ตามมาตรฐานฉบบัปัจจุบันเป็นอันดับแรก

ตามข้อบังคับ OSHA 29 CFR 1910.135
ดงักลา่วขา้งตน้ สามารถสรปุสาระสำคญัไดว่้า
ลูกจ้างต้องสวมหมวกแข็งนิรภัยตลอดเวลาที่
ทำงานในบริเวณมีความเส่ียงจะได้รับบาดเจ็บท่ี

ศีรษะจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ วัตถุตกจากข้างบน
แล้วกระแทกศีรษะ ศีรษะกระแทกกับวัตถุติดต้ัง
คงที ่ เชน่ คาน ท่อ ขอบประต/ูหนา้ตา่ง ฯลฯ
ศรีษะสมัผัสกับกระแสไฟฟา้โดยอบุตัเิหต ุและ
อืน่ๆ ในลกัษณะคลา้ยคลงึกัน

ค่ากำหนดมาตรฐานหมวกแขง็นิรภัย
หมวกแข็งนิรภัย (Hard Hats/Protective

Helmet) เปน็อปุกรณป์อ้งกนัศรีษะ ใชส้วมใส่
ขณะทำงานในบริเวณท่ีมีแนวโน้มจะเกิดอันตราย
กับศีรษะ มีทั้งชนิดต้านทานแรงกระแทกจาก
วัตถุตกจากที่สูงและชนิดป้องกันกระแสไฟฟ้า
โดยมีการบังคับการสวมใส่หมวกแข็งนิรภัยตาม
ข้อบงัคับ OSHA 29 CFR 1910.135 ซ่ึงหมวก
แข็งนิรภัยดังกล่าวทุกใบต้องผ่านการทดสอบ
และได้รับการรับรองคุณสมบัติตามข้อกำหนด
มาตรฐาน ANSI Z89.1

ตามความในขอ้บงัคับ 29 CFR 1910.
135 (a)(1) “ให้ลูกจ้างที่จะได้รับความเสี่ยง
แต่ละคนสวมใส่หมวกแข็งนิรภัยเมื่อปฏิบัติงาน

ในบริเวณซึ่งมีแนวโน้มบาดเจ็บที่ศีรษะจากวัตถุ
ตกหล่นลงมา” และยังได้ระบุถึงอันตรายจาก
กระแสไฟฟา้ใน 29 CFR 1910.135(a)(2)
“ลูกจ้างผู้จะได้รับความเสี่ยงแต่ละคนที่อยู่กับ
ตัวนำกระแสไฟฟา้ท่ีอาจสัมผัสศีรษะ ต้องสวมใส่
หมวกแข็งนิรภัยที่ออกมาเพื่อลดอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้าน้ัน”

อย่างไรก็ดี OSHA ไม่ได้ระบุตายตัวให้
บังคับการสวมใส่หมวกแข็งนิรภัยกับประเภท
หรือลักษณะของการทำงานใดบ้าง เพียงแต่
เขียนเอาไว้ในภาคผนวกคำแนะนำไม่ได้บังคับ
(Appendix B to Subpart I-Non-Mandatory
Compliance Guidelines for Hazard Assessment
and Personal Protective Equipment Selection)
ส่วนท่ี 9 “ตัวอย่างบางอาชีพท่ีควรสวมใส่หมวก
แขง็นริภยัเปน็ประจำ ไดแ้ก ่ชา่งไม ้ชา่งไฟฟา้
ช่างเดินสายไฟ ช่างกลและซ่อมบำรุง ช่างประปา
และติดต้ังท่อ ช่างประกอบ คนบรรจุหีบห่อ ช่าง
เช่ือมและตัด คนงานท่ัวไป พนักงานขนส่งสินค้า
คนตดัไม้และทำทอ่นซงุ พนักงานจดัเก็บสินค้า
สำรอง และคนงานในคลังสินค้า” นอกจากนี้
ยงัไดก้ลา่วถงึลกัษณะงานตา่งๆ ท่ีควรมกีารใช้
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

ท้ังน้ี ข้อบังคับ OSHA 29 CFR 1910 ยัง
ระบุถึงความแตกต่างระหว่างหมวกแข็งนิรภัย

Full Brim



ซือ้กอ่นวนัที ่5 กรกฎาคม ค.ศ.1994 กับทีซ่ือ้
หลังจากน้ัน หมวกแข็งนิรภัยซ้ือก่อนวันดังกล่าว
ต้องมีคุณสมบัติสำคัญตรงตามมาตรฐาน ANSI
Z89.1-1969 แต่หากซ้ือหลังจากน้ันจนกระท่ัง
ปัจจุบันต้องมีคุณสมบัติสำคัญตรงตามมาตรฐาน
ANSI Z89.1-1986 หรอืฉบบัปรบัปรงุตามที่
OSHA กำหนดไว้

ข้อกำหนดมาตรฐาน ANSI Z89.1-1986
ก่อนอ่ืนขออธิบายความแตกต่างระหว่าง

หมวกแข็งนิรภัย (Hard Hats/Protective Helmet)
กับหมวกกนักระแทก (Bump Caps)

หมวกกันกระแทก (Bump Caps) ไม่อยู่
ในการรบัรองของ ANSI และไมเ่หมาะจะนำไป
ใช้ในงานอาชีพหรือลักษณะงานที่จำเป็นต้อง
ใช้หมวกแข็งนิรภัยท่ีได้รับการรับรองจาก ANSI
เท่าน้ัน อธิบายง่ายๆ Bump Caps จะนำมาสวม
แทน Hard Hats หรือ Protective Helmet ตาม
ข้อบงัคับ 29 CFR 1910 ไม่ได้

สำหรับ หมวกแขง็นิรภัย (Hard Hats/
Protective Helmet) ถือวา่เปน็อปุกรณป์อ้งกนั
ศีรษะ (Head Protection Equipment) ชนิดเดียว
ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามคำนยิามของ ANSI  แบง่
เป็น 2 กลุ่มตามลักษณะเฉพาะของหมวก ได้แก่

 Type 1 เปน็หมวกแขง็ท่ีมีปกียืน่ออก
มาโดยรอบตวัหมวก (Full Brim) โดยไมจ่ำเป็น
ต้องยาวเทา่กัน

 Type 2 เปน็หมวกแขง็ท่ีมีปกียืน่ออก
มาเฉพาะด้านหน้า (Short Front Brim) โดยด้าน
ข้างอาจเปน็ขอบนนูก็ได้

นอกจากแบ่งหมวกแข็งนิรภัยออกเป็น
Type 1 และ Type 2 ตามลักษณะของหมวกแล้ว
มาตรฐาน ANSI ยังแบ่งหมวกแข็งนิรภัยออก
เป็นชั้น (Class) ตามคุณสมบัติการต้านทาน
แรงกระแทกจากวัตถุตกหล่นและลดอันตราย
จากการสมัผัสตัวนำกระแสไฟฟา้ดังต่อไปนี้

Class A เป็นหมวกแข็งออกแบบมา
เพ่ือลดแรงกระแทกจากวตัถุตกใส่จากท่ีสูงและ

ลดอันตรายจากการสัมผัสตัวนำกระแสไฟฟ้า
แรงดันต่ำ (Low-voltage Electrical Conductor)
ซึ่งต้องผ่านการทดสอบการต้านทานกระแส
ไฟฟ้า ท่ี 2,200 โวลต์ จึงจะได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานนี้

Class B เป็นหมวกแข็งออกแบบมา
เพ่ือลดแรงกระแทกจากวตัถุตกใส่จากท่ีสูงและ
ลดอันตราย จากการสัมผัสตัวนำกระแสไฟฟ้า
แรงดันสูง (High-voltage Electrical Conductor)
ซึ่งต้องผ่านการทดสอบการต้านทานกระแส
ไฟฟ้าท่ี 20,000 โวลต์จึงจะได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานนี้

Class C เป็นหมวกแข็งออกแบบมา
เพ่ือลดแรงกระแทกจากวัตถุตกใส่จากท่ีสูงอย่าง
เดียวโดยไม่มีคุณสมบัติป้องกันอันตรายจาก
การสัมผัสตัวนำกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ แรงดันไฟฟ้าระบุไว้ใน Class
A และ B ไม่ใชตั่วเลขแรงดนัไฟฟา้ทีห่มวกแขง็
สามารถป้องกันผู้สวมใส่ไม่ให้ได้รับอันตราย
น่ันคือ หมวกแข็ง Class A ผ่านการทดสอบการ
ต้านทานกระแสไฟฟา้ท่ี 2,200 โวลต ์แต่ไม่ได้
หมายความว่า สามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้า
2,200 โวลต ์เชน่เดยีวกนัหมวกแขง็ Class B



ผ่านการทดสอบการต้านทานกระแสไฟฟ้าที่
20,000 โวลต์ ไม่ได้หมายถึง หมวกใบน้ีป้องกัน
แรงดันไฟฟ้าได้ 20,000 โวลต์ (ตัวเลขปริมาณ
โวลต์ที่หมวกสามารถป้องกันได้ ผู้ผลิตอาจจะ
ระบุไวท่ีตัวหมวกหรือคู่มือการใช้งาน หรือใช้วิธี
กำหนดระยะห่างจากตัวคนถึงตัวนำกระแสไฟฟ้า
มากขึน้ตามอตัราโวลตท่ี์สูงข้ึน และระมดัระวงั
อย่าสัมผัสตัวนำ แม้ว่าหมวกแขง็ท่ีสวมใส่อยู่จะ
ต้านทานกระแสไฟฟา้ระดบัน้ันได้ก็ตาม)

หมวกแข็งนิรภัยจะได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ANSI ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติ
ต้านทานแรงกระแทกและแรงเจาะทะลจุากด้าน
บน ต้านทานการดูดซึมน้ำ ต้านทานเปลวไฟ
ซ่ึงข้ันตอนและวธีิการทดสอบตอ้งเป็นไปตามท่ี
กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ี หมวกแข็งนิรภัยท่ีผ่าน
การทดสอบ ถือว่าได้รับการรับรองโดยจะมกีาร
ระบขุ้อความสำคญัในตวัหมวก เชน่ ชือ่ผูผ้ลติ

ช่ือมาตรฐาน ANSI Z89.1-1986 Class ของ
หมวกแขง็ (A B หรือ C)

ข้อกำหนดมาตรฐาน ANSI Z89.1-1997
ปี ค.ศ.1997 ANSI ได้แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรฐานฉบับเดิมให้เป็นฉบับใหม่ เรียกว่า
ANSI Z89.1-1997 มีสาระ สำคัญ ได้แก่

ยกเลิกการแบ่งกลุ่มหมวกแข็งนิรภัย
Type 1 และ Type 2 ตามลกัษณะปกีหมวกที่
แตกตา่งกัน (Brim Design Differentiation)

แบง่กลุม่หมวกแขง็ Type 1 และ Type
2 ใหม ่โดยใชเ้กณฑก์ารตา้นทานแรงกระแทก
ดังต่อไปน้ี

Type 1 สามารถรับแรงกระแทกเฉพาะ
ท่ีตกลงกลางหมวก

Type 2 สามารถรับแรงกระแทกได้ท้ังท่ี
ตกลงกลางหมวกและ กระทำดา้นขา้งหมวก

เปล่ียนแปลงการแบ่ง Class หมวกแข็ง
นิรภยัใหม ่ดังน้ี

Class G (General) มีคณุสมบตัเิทียบ
เท่าหมวก Class A ของมาตรฐานฉบบัเดมิ

Class E (Electrical) มีคุณสมบัติ
เทียบเท่าหมวก Class B ของมาตรฐานฉบับเดิม

Class C (Conductive) ไม่เปล่ียนแปลง
จาก Class C ของมาตรฐานฉบับเดิม น่ันคือ ไม่มี
คุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟา้

กำหนดให้มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมบน
ตัวหมวก เช่น วันเดือนปีท่ีผลิตร่วมกับช่ือผู้ผลิต
ข้อแนะนำในการเลือกขนาด ข้อแนะนำการดูแล
รักษาและซ่อมบำรุง ช่ือมาตรฐาน ANSI Z89.1
-1997 Class ของหมวก (G E หรือ C)

ตามความเชือ่ของผูซ้ือ้ทัว่ไป หมวกแขง็
นิรภัยสามารถจะใช้งานได้ตลอดไป เนื่องจาก
มาตรฐาน ANSI ท้ังฉบับปี ค.ศ.1986 และ ค.ศ.
1977 ไม่มีการกำหนดว่าจะใช้หมวกน้ันได้นาน
กี่ปี แต่ในความเป็นจริง อายุใช้งานของหมวก
ข้ึนอยู่กับการดแูลรักษาและซอ่มบำรุงเป็นหลัก
ดังน้ันมาตรฐานจึงแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบด้วย
สายตาเพือ่หารอยแตก รอยรา้ว และรอยชำรดุ
เป็นประจำทุกวัน หากหมวกแข็งใบใดมีลักษณะ
บกพร่องดังกล่าว ให้นำออกไปจากหน่วยงาน
ทันที และหา้มนำมาใชง้านจนกวา่จะไดรั้บการ
ซ่อมแซม (หากซ่อมแซมไม่ได้ ให้เปลี่ยนใบ
ใหม่มาใช้งานแทน)

นอกเหนือจากการชำรุดเสียหายจาก
การกระแทกหรือขูดขีดแล้ว หมวกแข็งส่วนใหญ่
ทำด้วยพลาสติกสังเคราะห์ เมื่อถูกแดดบ่อยๆ
รังสียูวีจะทำให้โครงสร้างโมเลกุลของพลาสติก
อ่อนแอลง เม่ือใดก็ตามท่ีเราเร่ิมเห็นผิวนอกของ
หมวกเร่ิมลอก สีซีด สีหม่นหรือเป็นขุย น่ันแสดง
ถึงการเสือ่มสภาพจากยวีูซ่ึงจำเปน็ตอ้งนำออก
ไปจากหน่วยงานแล้วเปลี่ยนใบใหม่มาใช้งาน

ข้อกำหนดมาตรฐาน ANSI Z89.1-2003
ปี ค.ศ.2003 ANSI ประกาศใช้มาตรฐาน

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจากฉบับปี ค.ศ.1997 น่ันคือ
ANSI Z89.1-2003 เน้ือหาประกอบไปดว้ยคำ
อธิบาย Type และ Class หมวกแขง็นิรภัย ค่า
กำหนดประสิทธิภาพและการทดสอบ รวมถึง



ค่ากำหนดความปลอดภยัตามกฎหมายและขอ้
บังคับตา่งๆ โดยเฉพาะคา่กำหนดขัน้ตำ่ในการ
ป้องกันแรงกระแทก แรงเจาะ และอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้า (Electric Shock) โดยเน้นให้เห็นว่า
อตัราการปอ้งกนัในระดบัตา่งๆ ของหมวกแขง็
นั้น เป็นการลดความรุนแรงของการกระแทก
และการเจาะทะลใุห้เบาบางลง มิใช่การป้องกัน
แรงกระทำท้ังหมดอย่างสมบูรณ์ จุดประสงค์แท้
จริงของหมวกแข็งนิรภัยคือป้องกันแรงกระแทก
จากเครือ่งมือขนาดเลก็ เศษไม้ เศษเหล็ก น๊อต
ประกายไฟ และอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียง ด้วย
เหตุน้ีจึงไม่สามารถใช้ทดแทนมาตรการควบคมุ
ทางวิศวกรรม (Engineering Control) และแนว

ทางปฏบัิติความปลอดภยั (Safety Practices)
ได้ หมวกแข็งที่ออกแบบตามใจชอบหรือแบบ
ทันสมัยอาจขาดคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด
ของมาตรฐานนี้ และไม่สามารถนำมาใช้งาน
ตามข้อบังคับของ OSHA

ในการแบง่ Type และ Class ของหมวก
ตามมาตรฐานฉบบัปี 2003 ไม่แตกต่างไปจาก
ฉบับปี 1997 น่ันคือ

Type 1 ต้องผ่านการทดสอบแรงกระแทก
กลางหมวกส่วนบน

Type 2 ต้องผ่านการทดสอบแรงกระแทก
ทั้งที่กลางหมวกส่วนบนและด้านข้างหมวก

Class G ลดอันตรายจากการสัมผัส
ตัวนำกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low-voltage
Electrical Conductors) และต้องผ่านการทดสอบ
การต้านทานกระแสไฟฟา้ท่ี 2,200 โวลต์

Class E ลดอันตรายจากการสัมผัส
ตัวนำกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง (High-voltage
Electrical Conductors) และต้องผ่านการทดสอบ
การต้านทานกระแสไฟฟา้ท่ี 20,000 โวลต์

Class C ไม่มีคุณสมบัติป้องกันอันตราย
จากการสมัผัสตัวนำกระแสไฟฟา้

ความตา้นทานการสง่ผ่านกำลงั (จาก
การกระแทก) หมวกแข็งต้องส่งผ่านกำลังได้ไม่
เกิน 4,500 นิวตนั ในการทดสอบ 1 ครัง้ และ
ส่งผ่านโดยเฉลีย่ไม่เกิน 3,780 นิวตนัจากการ
ทดสอบทัง้หมด

ความต้านทานกระแสไฟฟ้า หมวกแข็ง
Class G ต้องตา้นทานแรงดนัไฟฟา้ท่ี 2,200
โวลต์ ความถ่ี 60 เฮิรตซ์ เป็นเวลา 1 นาที อัตรา
การรัว่ไม่เกิน 3 มิลล์แอมแปร ์(mill amperes)
ส่วนหมวก Class E ต้องต้านทานแรงดันกระแส
ไฟฟ้าท่ี 20,000 โวลต์ ความถ่ี 60 เฮิรตซ์ เป็น
เวลา 3 นาที อัตราการร่ัวไม่เกิน 9 มิลล์แอมแปร์

ในการทดสอบประสิทธิภาพหมวกตาม
หัวข้อต่างๆ มาตรฐานน้ีกำหนดวิธีการ ข้ันตอน
และการวัดผลแยกตาม Type และ Class  และท่ี
เพิ่มเติมเข้ามาคือการทดสอบการยึดแน่นของ
สายรดัคาง (เฉพาะหมวก Type 2 เท่านัน้)

หมวกแข็งนิรภัยที่ได้รับการรับรองจาก
มาตรฐานฉบับน้ีจะระบุช่ือหรือเคร่ืองหมายการ
ค้าของผู้ผลิต วันเดือนปีผลิต เคร่ืองหมาย ANSI
ขนาดของหมวกไว้บนตัวหมวก พร้อมด้วยฉลาก
คำแนะนำของผู้ผลิต วิธีใช้ การคาดคะเนอายุ
ใช้งาน วิธีปรับหมวก และข้ันตอนการดูแลรักษา

ในส่วนของค่ากำหนดด้านประสิทธิภาพ
ของหมวกแขง็ (Performance Requirements)
มาตรฐานฉบบันีเ้นน้ใน 4 หัวขอ้ ไดแ้ก่

ความต้านทานเปลวไฟ (Flammability
Resistance)

ความต้านทานการส่งผ่านกำลัง (Force
Transmission Resistance)

ความต้านทานการเจาะทะลุที่กลาง
หมวก (Apex Penetration Resistance)

ความต้านทานกระแสไฟฟ้า [ความ
เปน็ฉนวน (Electrical Insulation)]

Fullbrim



ภาคผนวก A (Appendix A) ของมาตรฐาน
ANSI Z89.1-2003 ระบุคำแนะนำ ข้อควรระวัง
การใชง้านและการบำรงุรกัษา รวมถงึคำเตอืน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้

ห้ามใช้หมวกแข็งนิรภัยที่ไม่มีเครื่อง
หมายรบัรอง (Markings)

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตใน
การปรับความกระชับของหมวก

ทำความสะอาดหมวกตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิต

ตรวจสอบหารอยแตก รอยร้าว รอย
ชำรดุ และการเสือ่มสภาพตา่งๆ

หมวกแข็งที่ได้รับความเสียหายจาก
การกระแทก/การกระทบรนุแรง ใหน้ำออกไป
จากหนว่ยงาน

ระมดัระวงัไม่ใหห้มวกแขง็สัมผัสกับสี
ทินเนอร ์รวมถึงน้ำยาทำความสะอาดบางชนดิ
ที่มีปฏิกิริยากับผิวหมวกหรือเนื้อหมวก

หมวกแข็งที่สัมผัสแสงแดดเป็นเวลา
นานจะเสือ่มสภาพ สังเกตไดจ้ากสจีาง สีหม่น
สีแตกเปน็ลาย เป็นขุย ฯลฯ

หมวกแข็งควรปลอดจากการขูดขีด
การกะเทาะ การบาก และตอ้งไมท่ำตกลงพืน้
โยน หรือใช้รองนั่ง โดยเฉพาะหมวกแข็งชนิด
ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟา้

ค่ากำหนดคุณสมบัติความต้านทาน
แรงกระแทก แรงเจาะ และแรงดันไฟฟ้าสำหรับ
หมวกแข็งแต่ละชนิด ต้องไม่นำมาเป็นค่าความ
ปลอดภัยสำหรับผู้สวมใส่ ตัวอย่างเช่น หมวก
แข็ง Class G ต้านทานแรงดนัไฟฟา้ได ้2,200

โวลต์ ไม่ได้หมายความว่า ศีรษะของผู้สวมใส่
หมวกแข็งจะสัมผัสแรงดันไฟฟ้าระดับสูงนี้ได้
โดยไม่เกิดอันตรายร้ายแรง ดังน้ันแรงดันไฟฟ้า
2,200 โวลต ์จงึไม่ใชร่ะดบัทีป่ลอดภยัสำหรบั
ผู้สวมใส่หมวกแข็ง เช่นเดียวกันกับแรงกระแทก
หมวกแข็งนิรภัยที่ได้รับการรับรองว่าสามารถ
ต้านทานแรงกระแทกตามคา่กำหนด หมายถงึ
“ตัวหมวก” เท่าน้ันท่ีทนต่อแรงกระแทกระดบั
ดังกล่าว มิใช่ “ศีรษะของผู้สวมใส่” ด้วยเหตุน้ี
ตอ้งไมน่ำคา่กำหนดแรงกระแทกขัน้ตำ่สำหรบั
ทดสอบมาเปน็ค่าท่ีผู้สวมใส่หมวกแข็งสามารถ
สัมผัสหรอืรบัไดอ้ยา่งปลอดภยั

ภาคผนวก B, C และ D(Appendix B, C
and D) กำหนดวธีิการทดสอบความเปน็ฉนวน
ไฟฟ้า (Electrical Insulation) การส่งผ่านกำลงั
(Force Transmission) การผ่อนแรงกระแทก
(Impact Attenuation) ตามลำดบั

ข้อกำหนดมาตรฐาน ANSI/ISEA
Z89.1-2009

ANSI/ISEA Z89.1-2009 เป็นมาตรฐาน
หมวกแข็งนิรภัยฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 6 คร้ัง
ล่าสุด โดยความร่วมมือของสมาคมมาตรฐาน
อุปกรณ์ความปลอดภยั (ISEA) ประกาศใชเ้ม่ือ
ปี ค.ศ. 2009 ซ่ึงยังคงค่ากำหนดประสทิธิภาพ
และการทดสอบสำหรับหมวกแข็งนิรภัยใช้ในงาน
อุตสาหกรรมของมาตรฐานฉบบัป ีค.ศ. 2003
ไว ้และเพิม่เตมิคา่กำหนดใหมเ่ข้ามา ไดแ้ก่

ค่าความต้านทานแรงกระแทกลงบน
ยอดหมวกสำหรบัหมวก Type 1 และคา่ความ
ต้านทานแรงกระแทกจากด้านข้างรอบตัวหมวก
สำหรับหมวก Type 2

หมวกแขง็ Type 1 และ Type 2 ตาม
มาตรฐาน ANSI/ISEA Z89.1-2009 ต้องผ่าน

การทดสอบการรบัแรงกระแทกตามคา่กำหนด
ใหม่ (ค่าบังคับ) โดยเฉพาะ Type 2 ต้องผ่านการ
ทดสอบรบัแรงกระแทกทัว่ท้ังตัวหมวก ไม่ว่าจะ
เปน็ดา้นหนา้ ดา้นหลงั ดา้นบน ดา้นขา้งซา้ย
ขวา และแรงเจาะทะลนุอกจดุศนูยก์ลาง (แนว
เฉียงหรือในลักษณะแฉลบ) รวมถึงการยึดแน่น
ของสายรัดคาง

สามารถในการใสก่ลับด้าน (Reverse
Wearing) หมวกแข็งมีปีกรอบตัว หรือ Full Brim
สามารถใส่กลับหน้าหลังได้โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อคุณสมบัติด้านการป้องกันอันตรายเพ่ือความ
สะดวกรวดเรว็ในการสวมใสข่ณะเรง่ดว่น เปน็
ค่ากำหนดทางเลือกไม่ใช่การบังคับ แต่ต้องผ่าน
การทดสอบจงึจะได้การรับรองคุณสมบัติข้อน้ี

ต้านทานความเยน็จัด เป็นข้อกำหนด
ไม่บังคับสำหรับหมวกใช้งานในสภาพภูมิอากาศ
หนาวเย็น โดยจะต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติ
ท่ีอุณหภูมิ -30 ํ C แทนการทดสอบทีอุ่ณหภูมิ
-18 ํ C สำหรบัหมวกใชง้านปกต ิหมวกทีผ่่าน
ค่ากำหนดน้ีจะมีตัวอักษร LT (Low Temperature)
พิมพ์บนป้ายกำกับหมวก

ทัศนวสัิยสงู (High Visibility) เปน็ขอ้
กำหนดไม่บังคับว่าด้วยการใช้สีของตัวหมวกที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หมวกที่ผ่าน
การทดสอบการมองเหน็ตามขอ้กำหนดนี ้จะมี
ตวัอกัษร HV บนปา้ยกำกบัหมวก

ในส่วนของข้อความกำกับหมวกแข็ง
มาตรฐานฉบบัน้ีต้องการให้ทำในลักษณะถาวร

Suspension 4-points Ratchet



ดา้นในตวัหมวก ประกอบดว้ย ชือ่ผูผ้ลติ ตรา
รับรองของ ANSI อักษรระบ ุClass ของหมวก
วนัเดอืนปท่ีีผลติ และใหมี้ฉลากคำแนะนำของ
ผู้ผลิต วิธีการใช้งาน อายุการใช้งาน (ระบุระยะ

เวลา 4-5 ปนีบัจากวนัทีผ่ลติ) วธีิปรบัหมวก
และข้ันตอนการดแูลรักษา

รองในหมวกแข็ง (Hard Hat Suspension)
“รองในหมวก” เป็นส่วนประกอบสำคัญ

เท่าเทียมกับเปลอืกหมวก ทำหน้าท่ีรองรบัแรง
ส่ันสะเทือนจากการกระแทก การฟาด หรือการ
เจาะทะลุที่กระทำต่อเปลือกหมวกแข็ง ทำให้
ลดความรุนแรงลง ตามคำนิยามในมาตรฐาน
ANSI Z89.1-2003 หมายถึง สายรองใต้เปลือก
หมวก ออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระทำจาก
ภายนอก ลกัษณะเปน็สายครอบศรีษะ อยูห่่าง
จากเปลอืกหมวกพอสมควรซึง่ศรีษะของผูส้วม
ใสจ่ะไมสั่มผัสกับเปลอืกหมวกโดยตรง รวมทัง้
สามารถปรับความกระชับได้

แต่มาตรฐานไม่ได้ระบุค่ากำหนดสำหรับ
อุปกรณ์ส่วนน้ีเป็นการเฉพาะ แต่โดยท่ัวไปแลว้
มีใชกั้น 2 ชนดิ ได้แก่

1. รองในชนิดสายปรับเล่ือน (Pin-lock
Suspension) เปน็สายยดึตดิกบัเปลอืกดา้นใน
ปรับความกระชับด้วยการเล่ือนเข็มขัดบังคับสาย
ก่อนจะสวมใส่จากนั้นล็อคให้แน่น

2. รองในชนิดแกนปรับหมุน (Ratchet
Suspension) เป็นสายยึดติดกับเปลือกหมวก
ด้านใน 4 หรือ 6 จุดข้ึนอยู่กับการออกแบบของ
ผู้ผลิต โดยกลไกจะโยงมาที่แกนบังคับสำหรับ
ปรับระดับและความกระชบัซ่ึงผู้สวมใส่สามารถ
ปรับด้วยการหมุนปุ่มด้านท้ายหมวกในขณะสวม
หมวกอยูไ่ด้โดยไมต้่องถอดออก

ท้ังน้ี รองในหมวก (Suspension) จะเป็น
คนละส่วนกับสายรัดคาง (Chin Strap) ซ่ึงหมวก
Type 2 ตามมาตรฐานน้ีจะต้องผ่านการทดสอบ
ความยึดแน่นขณะสวมหมวก

มาตรฐานหมวกแข็งนิรภัยของยุโรป
มาตรฐาน ANSI บังคับใช้ในสหรัฐอเมริกา

และบางส่วนของแคนาดาและเม็กซิโก รวมถึง
บางประเทศท่ีอ้างอิงมาตรฐานน้ี ส่วนในยุโรปจะ
ใช้มาตรฐาน EN เป็นเกณฑ์บังคับซ่ึงมีอยู่ด้วยกัน

3 มาตรฐานหลกั ดงัตอ่ไปนี้
EN 397 บังคับใชกั้บหมวกแขง็นิรภัย

สำหรบังานอตุสาหกรรมโดยทัว่ไป (Industrial
Hard Hats)

EN 812 บังคับใช้กับหมวกกันกระทบ
(Bump Caps)

EN 14052 บังคับใช้กับหมวกแข็งนิรภัย
ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม (High
Performance Industrial Helmets) ซ่ึงหมวกแข็ง
นิรภัยตามมาตรฐาน EN 397 ที่ต้องการจะยก
ระดบัคณุสมบตัใิหสู้งข้ึนสามารถนำเขา้รบัการ
ทดสอบขั้นเข้มข้นเพื่อให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานนี้ได้เช่นกัน

ท้ังนี ้หมวกแขง็นริภยัทีมี่คณุสมบตัติรง
ตามมาตรฐาน EN 14052 เทียบเท่าหมวกแข็ง
นิรภัย Type 2 ตามมาตรฐาน ANSI แตใ่นการ

V-gard Swing-Ratchet

V-gard One-touch Adjustment



ทดสอบประสทิธิภาพตามมาตรฐาน EN
14052 หมวกที่เข้าทดสอบจะต้อง “ผ่าน”
การทดสอบ รับแรงกระทำแต่ละหัวข้อท้ัง 2 คร้ัง
ในขณะที ่  มาตรฐาน ANSI ถ้า “ผ่าน”
การทดสอบรบัแรง กระทำแตล่ะหวัขอ้เพยีง 1
ใน 2 ครัง้ จะถอืวา่ “ผ่าน” ในหวัขอ้นัน้ทนัที

การทดสอบการรับแรงกระทำในหัวข้อ
“รับแรงกระแทก” (Impact Test) มาตรฐาน
EN 14052 จะทดสอบการท้ิงวัตถุลงไปท่ีหมวก
2 ครัง้ ครัง้แรกใชโ้ลหะรปูทัง่นำ้หนกั 5 ก.ก.

(11 ปอนด์) ท้ิงลงผิวกลางหมวกหรือยอดหมวก
จากความสงู 2.04 เมตร (6.5 ฟุต) โดยมแีรง
กระทำตอ่หมวก 100 จูล คร้ังท่ีสองใช้โลหะอนั
เดียวกันทิ้งลงผิวด้านข้างหมวกที่จุดใดจุดหนึ่ง
ท่ีอยูร่ะหวา่ง 15-60 องศา ดา้นหนา้หรอืดา้น
หลังหมวก จากความสูง 1.02 เมตร (3.25 ฟุต)
แรงกระทำ 50 จูล หมวกต้อง “ผ่าน” ท้ัง 2 คร้ัง
จึงจะถือว่า “ผ่าน” การทดสอบรบัแรงกระแทก

การทดสอบการรับแรงกระทำในห้วข้อ
“รับแรงเจาะทะล”ุ (Penetration) มาตรฐาน
EN 14052 จะทดสอบการท้ิงวัตถุลงไปท่ีหมวก
2 ครัง้ ครัง้แรกใชโ้ลหะลกัษณะเปน็ใบมดีแบน
(Flat Blade) น้ำหนัก 1 ก.ก. (2.2 ปอนด)์ ลง
บนผิวยอดหมวกจากความสูง 2.5 เมตร (8 ฟุต)
ครั้งที่สองใช้โลหะเดียวกันทิ้งลงด้านข้างหมวก
จุดหน่ึงท่ีอยู่ระหว่าง 15-60 องศา ด้านหน้าหรือ
ดา้นหลงัหมวกจากความสงู 2.04 เมตร (6.5
ฟุต) หมวกตอ้ง “ผ่าน” ท้ัง 2 ครัง้จงึจะถอืวา่
“ผ่าน” การทดสอบรบัแรงเจาะทะลุ

นอกจากคา่กำหนดประสทิธิภาพเฉพาะ
(Specific Performance Requirements) ของตัว

หมวกแข็งนิรภัยแล้ว มาตรฐาน EN 14052 ยังมี
ข้อบังคับการออกแบบ (Design Requirements)
ครอบคลุมถึงรูปทรงท่ีสอดรับกับการเคล่ือนไหว
ตามหลกัเออรโ์นโนมกิส์ ทัศนวสัิยขณะสวมใส่
รวมถึงสายรัดคางท่ีจะต้อง “ผ่าน” การทดสอบ
ระบบรัดแน่น (Retention System Effectiveness)
ด้วยการทิง้แท่งโลหะหนกั 10 ก.ก. ผ่านรอกลง
ไปท่ีด้านท้ายหมวกขณะสวมศรีษะของหุน่ โดย
หมวกจะตอ้งไม่หลุดออกจากศรีษะหุ่น จากนัน้
ทดสอบซำ้ลกัษณะเดยีวกนัทีด่า้นหนา้หมวก
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