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มาตรฐาน NFPA 1971 เปนขอกาํหนด
คุณสมบัติของชุดดับเพลิงอาคาร (Structural
Fire Fighting) และชุดดับเพลิงระยะประชิด
(Proximity Fire Fighting) รวมสวนท่ีนอกเหนือ
จากเสือ้และกางเกง (Garments) สําหรับชดุท้ัง
สองประเภท ไดแก หมวก (Helmet) ถุงมือ
(Gloves) รองเทาบูท (Footwear) ท่ีคลุมศีรษะ
เยบ็ติดกบัสวนอ่ืน (Hood Interface) และขอมือ
เสือ้มีหวงคลองนิว้ (Wristlets Interface) รวมถงึ
ขอกําหนดท่ีเปนทางเลือก (ไมบังคับ) สําหรับ
ชุดดับเพลิงใชในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการ
คุกคามดวยสารเคมี ชีวภาพ รังส ีและนวิเคลียร
(CBRN) ของกลุมกอการราย แตในท่ีนีข้อเสนอ
ขอกําหนดเฉพาะเสื้อและกางเกง (Garments)
โดยมีสาระสําคัญ ไดแก

1. ขอกําหนดดานการออกแบบ
(Garment Design Requirements)

 ขอบังคับทางเลือก (Optional Re-
quirements): ชุดดับเพลิง CBRN

 สวนประกอบ (Garment Composite):
ชัน้นอกสดุ (Outer Shell) ชัน้ความชืน้ (Moisture
Barrier) และชัน้ดูดซบัความรอน (Thermal Liner)
ซึง่รวมกนัเปนชัน้เดียวหรือแยกกนัเปนหลายชัน้

 สวนยดึชัน้ดานใน (Liner Attachment):
ใชยดึชัน้ความชืน้และชัน้ดูดซบัความรอนใหติด
กบัชัน้นอกสดุอยางม่ันคงโดยอยูระหวางชัน้ดาน
ในกบัชัน้นอกสดุบริเวณแขนเสือ้หรือขากางเกง
ยาวไมเกิน 1 นิ้ว และตองไมขยายเพิ่ม

 สวนคลุมชัน้ดานใน (Liner Coverage):
ชั้นความชื้นและชั้นดูดซับความรอนตองขยาย
ถงึตะเข็บคอเสือ้ และตะเข็บเอวกางเกงเกนิขอบ
ชายเสือ้และกางเกงไมเกนิ 3 นิว้ และเกนิปลาย
แขนเสื้อไมเกิน 1 นิ้ว

 เสือ้ผาและสวนปกปด (Garments and
Closure Systems): ปกปดชั้นความชื้นและชั้น
ดูดซับความรอนไวดวยตัวยึด เชน ตะขอและ
หวง หรือซิป

 คอเสื้อ (Collar): เปนแบบปด สูงไม
เกิน 3 นิ้ว สําหรับชุดดับเพลิงระยะประชิด
(อะลูไนซ) ชั้นคอเสื้อตองไมสะทอนแสง

 แขนเสื้อ (Sleeves): ชัน้ดานในท่ีเกิน
มา 1 นิ้ว ตองเย็บติดปลายแขนเสื้อแบบปด

 ดายเย็บ (Sewing Thread): จะตองมี
คุณสมบัติปองกันเปลวไฟในตัว

 กระเปาเย็บติดดานนอกตัวเสื้อและ
กางเกง (Cargo Pockets): มีรองระบายน้าํและ
มีฝาปด

 ระบบปดทําดวยโลหะ/สวนประกอบ

ท่ีเปนโลหะ (Metallic Closure Systems/ Metal
Components): จะตองไมใหสัมผัสตัวผูสวมใส
ยกเวนจะอยูในสวนท่ีปกปด

 ระบบชัน้ดานใน (Liner System): ชัน้
ความชื้นและชั้นดูดซับความรอน และสวนยึด
ท้ังสองชัน้นีติ้ดกับชั้นนอกสดุ

 ขนาด (Sizing)
 อกเสื้อ: ผูชาย 34 - 60 นิ้ว ผูหญิง

28 - 50 นิ้ว สวนเพิ่มไมเกิน 2 นิ้ว
 แขนเสื้อ: ผูชาย 32 - 38 นิ้ว ผูหญิง

28 - 34 นิ้ว สวนเพิ่มไมเกิน 1 นิ้ว
 เอว: ผูชาย 30 - 60 นิ้ว ผูหญิง 28 -

50 นิ้ว สวนเพิ่มไมเกิน 2 นิ้ว
 ความยาวขากางเกง: ผูชาย 34 - 36

นิ้ว ผูหญิง 24 - 34 นิ้ว สวนเพิ่มไมเกิน 2 นิ้ว
 แถบ (Trim): เย็บติดกับตัวเสื้อและ

กางเกงตามตําแหนงกําหนด ไดแก หนาอกเสือ้
ชายเสื้อ ปลายแขนเสื้อ ดานลางของขากางเกง
ทําเปนแถบแนวนอนวนรอบตัวจากดานหนาออม
ไปดานหลัง ยกเวนบริเวณหนาอกเสื้อ บริเวณ
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แผนหลังมีแถบแนวต้ังสองแถบซายขวา เร่ิมจาก
แถบชายเสื้อข้ึนไปถึงจุดซึ่งตรงกับแถบหนาอก
ท่ีอยูดานหนา ความกวางของแถบไมนอยกวา 2
นิ้ว สวนท่ีเปนผิวสะทอนแสงกวางไมนอยกวา
0.625 นิ้ว ชองระหวางระหวางแถบบริเวณท่ี
เปนซิปตองไมเกิน 1  นิ้ว สําหรับชุดดับเพลิง
ระยะประชดิ (Proximity) หามมีแถบใดๆ ท้ังสิน้

ments): ตองมีคุณสมบัติตานทานความรอน
และเปลวไฟตามมาตรฐานกําหนด สําหรับชุด
ดับเพลิงระยะประชิด (Proximity) หามใชสวน
เสริมท่ีไมใชแบบสะทอนแสง ยกเวนตรงขอบ
ขอมือและขอบปลายขากางเกงขนาด 1 นิ้ว

2. ขอกําหนดดานประสิทธิภาพ
(Garment Performance Requirements)

 คาการสูญเสียความรอนรวม (THL):
ไมนอยกวา 205 วัตต/ตารางเมตร (w/m2)

สําหรับชุดดับเพลิงอาคาร ยกเวนชุดดับเพลิง
ระยะประชิด (ชุดอะลูมิไนซ)

 คาประสิทธิภาพปองกันความรอน
(TPP): ไมนอยกวา 35 วัตต/ตารางเมตร (w/m2)

 ความตานทานการฉีกขาด (Tear
Resistance)

 ชั้ นนอกสุด (Outer Shell): 100
นิวตัน (22 ปอนด)

 ชั้นความชื้น (Moisture Barrier): 22
นิวตัน (5 ปอนด)

 ชัน้ดูดซบัความรอน (Thermal Liner):
22 นิวตัน (5 ปอนด)

 แรงท่ีทําใหชั้นนอกสุดปริแตก (Shell
Breaking Strength): 140 ปอนด สาํหรับชดุดับ
เพลิงอาคาร แตไมมีขอกําหนดสําหรับชุดดับ
เพลิงระยะประชิด

 ความทนตอแรงท่ีทําใหผาชัน้นอกสุด
ฉีกขาด (Shell Breaking Strength): 623 นวิตัน
(140 ปอนด) สาํหรับชดุดับเพลิงอาคาร แตไมมี
ขอกําหนดสําหรับชุดดับเพลิงระยะประชิด

 การหดตัวจากการซักลาง (Cleaning
Shrinkage): ไมเกิน 5% ทุกทิศทางสําหรับ
เนื้อผาทุกชั้น

 เทปยึดติด (Fastener Tape): มีความ
ทนทานตอการดึง ตานทานการขาด และมีรอบ
การใชงานตามท่ีกําหนด

 ความทนตอแรงท่ี ทําใหตะเข็บแตก

 หวงใชลากกูภัย/ชวยชีวิตบนตัวเสื้อ
(Drag Rescue Device Required in Coats):
สามารถใชงานไดขณะสวมถุงมือ ออกแบบเพื่อ
ปองกนัการเกิดอุบัติเหตุขณะใชงาน

 สวนปลายสดุแขนเสือ้สาํหรับใชคลอง
นิว้มือ (Coat Required to Have Wristlet): เย็บ
ติดถาวร ออกแบบเพื่อไมใหมีชองวางระหวาง
ปลายแขนเสื้อกับขอบถุงมือ

 สวนเสริมความแข็งแรง (Reinforce-

Vertical Flame Test

Barrier Layers

TPP Test
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(Seam Breaking Strength)
 ตะเข็บหลัก A (Major A) = 667 นวิตัน

(150 ปอนด)
 ตะเข็บหลัก B (Major B) = 334 นวิตัน

(75 ปอนด)
 ตะเข็บรองและดายถัก (Minor and

Knits) = 180 นิวตัน (40 ปอนด)
 การหดตัวจากความรอนและเปลวไฟ

(Heat and Thermal Shrinkage): ทดสอบท่ี
อุณหภูมิ 260  ํ C (500  ํ F) เปนเวลา 5 นาที
เนื้อผาแตละชั้นตองไมละลาย ไมแยกออกจาก
กัน ไมลุกติดไหม สวนท่ีเปนเคร่ืองประกอบยัง
ใชงานไดดี มีการหดตัวไมเกิน 10% ทุกดาน
ตะเข็บชัน้ความชืน้ (Moisture Barrier Seams)
ตองไมหลอมจนหยดและไมลุกติดไฟ ชั้นนอก
สุดตองไมไหมเปนรอยสีดํา

 เสนดาย (Thread): ทดสอบท่ีอุณหภูมิ
260   ํC (500   ํF)  เปนเวลา 5 นาที เสนดายตองไม
หลอมละลายท่ีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิทดสอบ

 ทดสอบการตานทานเปลวไฟสําหรับ
เนื้อผาท้ังหมด (Flame Test on all Textiles):
ไหมเปนรอยสีดํายาวไมเกิน 1 นิ้ว (โดยเฉล่ีย)
และลุกไหมหลังเอาเปลวไฟทดสอบออกเปนเวลา
ไมเกิน 2 วินาที (โดยเฉล่ีย) ไมหลอมละลาย
และไมเปนหยด การทดสอบนี้ใหยกเวนสวน
ประกอบท่ีไมเกีย่วกบักบัเนือ้ผา อาทิ สวนยดึติด
ตะขอ ซปิ วัสดุครอบตะเข็บท่ีอาจสมัผสัตัวผูสวม
ใส ปายรับรอง ฯลฯ

 สวนประกอบท่ีเปนโลหะ (Metal Hard-
ware): ผานการทดสอบการกัดกรอนเปนเวลา
20 ชัว่โมง

 ปาย (Label): ตองอยูตําแหนงเดิมและ
สามารถอานออกไดหลังจากผานการซกั/ทําให
แหง 5 รอบ

 ประสิทธิภาพปองกันรังสีความรอน
(RPP; Radiant Protective Performance): ทดสอบ
เฉพาะชดุดับเพลิงระยะประชดิ (Proximity) เปน
เวลาไมตํ่ากวา 20 วินาที

 การดูดซบัของชัน้นอกสดุ (Outer Shell
Water Absorption): 30% หรือนอยกวา

 การตานทานการผานทะลุของน้ํา
(Water Penetration Resistance): ชัน้ความชืน้
(Moisture Barriers) อยางนอยตองตานทาน
การผานทะลุของน้ําไดท่ีแรงดัน 25 ปอนด/
ตารางนิ้ว (psi)

 การตานทานการผานทะลุของของ

เหลว (Liquid Penetration Resistance): ชั้น
ความชื้น (Moisture Barriers) และตะเข็บ ตอง
ตานทานการผานทะลุของของเหลวท่ีใชทดสอบ
5 ชนดิไดอยางนอย 1 ชัว่โมง (ตองไมมีการผาน
ทะลุภายใน 1 ชั่วโมง)

 การตานทานการผานทะลุของไวรัส
(Viral Penetration Resistance): ชั้นความชื้น
(Moisture Barriers) และตะเข็บตองตานทาน
การเจาะทะลุของเชื้อไวรัสท่ีใชในการทดสอบ
(Phi-X-174 Bacteriophage) ไดอยางนอย 1
ชั่วโมง

 การตานทานการถายเทความรอน
(Resistance to Heat Transfer): ทดสอบการ
ตานทานการนําความรอนท่ีมีแรงอัด (CCHR;
Conductive and Compressive Heat Resistance)
ชั้นเสื้อผาบริเวณไหลทดสอบท่ีแรงอัด 2 psi
บริเวณหัวเขา 9 psi เปนเวลา 25 วินาทีกอนเกดิ
การไหมระดับท่ี 2 โดยจะตองมีคาการตานทาน
ข้ันตํ่า 13.5

 ความแข็งแรงของสวนใชลากกู ภัย/
ชวยชวิีต เนือ้ผา ตะเข็บ และสวนตอ (DRD Fab-
rics, Seams, Splices): ข้ันตํ่า 1,873 ปอนด

 การทดสอบสวนใชลากกูภัย/ชวยชวิีต
(DRD Function Test): ทดสอบการใชงานและ
ลากตัวหุน (Mannequin Drag)

 ทดสอบการสงและสะสมความรอน
(Transmitted and Stored Thermal Energy
Test): เพิ่มสวนเสริมเย็บติดกับแขนเสื้อของ
ชุดดับเพลิงอาคารสําหรับใชทดสอบการสะสม
พลังงานความรอน ระยะเวลาท่ีใชในการทําให
เกิดการไหมระดับท่ี 2 จะตองไมนอยกวา 130

วินาที สําหรับชุดดับเพลิงระยะประชิดไมมีขอ
กําหนดการทดสอบการสะสมพลังงาน

 แถบบนตัวเสื้อผา (Garment Trim):
ทดสอบการสะทอนแสงกลับและการเรืองแสง
(Retroreflectivity and Fluorescence Test) คา
สัมประสิทธิการสะทอนแสงกลับตองไมตํ่ากวา
100 cd/lux และตองเรืองแสงสีแดง สีเหลือง-
เขียว และสีสม-แดง

 การบิดตัวขณะเปยก (Wet Flex): ขอ
บงัคับเฉพาะชดุดับเพลิงระยะประชดิ ผวิเคลือบ
อะลูมิไนซตองไมแตกหรือหลุดออกจากเนื้อผา
หลังการทดสอบ

 แรงยึดตัดหลังการบิดตัว (Adhesion
After Wet Flex): เฉพาะชดุดับเพลิงระยะประชดิ
ผวิเคลือบอะลูมิไนซตองไมแยกออกจากเนือ้ผา

 การบิดตัวท่ีอุณหภูมิตํ่า (Flex at Low
Temperatures): เฉพาะชดุดับเพลิงระยะประชดิ
ผิวเคลือบอะลูมิไนซหรือเนื้อผาจะตองไมแตก
แยก หรือกระจายตัว

 การตานทานการรัดตัวท่ีอุณหภูมิสูง
(Resistance to High Temperature Blocking):
เฉพาะชุดดับเพลิงระยะประชิดผิวเคลือบอะลู-
มิไนซหรือเนื้อผาจะตองไมเกิดการบล็อคหรือ
รัดตัวจนเปนอุปสรรคตอการเคล่ือนไหว

Drag Rescue Device Deployment

Drag Rescue Device
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นอกจาก NFPA 1971 ของสหรัฐอเมริกา
ยงัมีมาตรฐานชดุดับเพลิงของยโุรป EN 469 ซึง่
นยิมใชอางอิงท่ัวโลกเชนเดียวกนัโดยฉบบัลาสดุ
เปนฉบบัป 2014 ซึง่ประกาศใชเม่ือกลางเดือน
กรกฎาคม ป 2014 ท่ีผานมา

มาตรฐาน EN 469 มหัีวขอสําคญัทีน่า
สนใจดงัตอไปนี้

 การแบงระดับประสทิธภิาพผลิตภัณฑ
(Performance Level)

 การกําหนดขนาด (Sizing)
 การทดสอบประสิทธิภาพการใชงาน

(Practical Performance Testing)
 การสุมอยางและเตรียมการทดสอบ

(Sampling and Pre-Treatment)
 การตรวจสอบทัศนวิสัยและการตรวจ

สอบท่ัวท้ังชุด (Visibility and Whole Garment
Testing)

การแบงระดบัประสทิธภิาพผลติภณัฑ
(Performance Level)

มาตรฐาน EN 469 ของยุโรปแบงระดับ
ประสทิธภิาพของเสือ้ผานักดับเพลิงออกเปน 4
สวนตามคุณสมบัติ ไดแก

1. การถายเทความรอน (เปลวไฟ)
กําหนดไวใน Performance Level Clause 6.2
Heat Transfer (Flame) แบงเปน 2 ระดับคือ

ระดับ 1 แทนคาดวย Xf1 และระดับ 2 แทนคา
ดวย Xf2 ตามผลการทดสอบดวยวิธีซึ่งกําหนด
ในมาตรฐาน EN 367 โดยนําตัวอยางเนื้อผาท่ี
ใชทดสอบขนาด 14 x 14 ซ.ม. ไปสัมผัสความ
รอนท่ีมีการไหล (Heat Flux) ปริมาณเขมขน 80
กิโลวัตตตอตารางเมตร (kW/m2) บนแนวราบ
จากนัน้จบัเวลาท่ีความรอนถายเทเขามาในเนือ้
ผาจนถึงระดับท่ีเคร่ืองวัด Copper Calorimeter
แสดงคาดัชนีการถายเทความรอนเรียกวา HTI
(Heat Transfer Index) ถึงขีดกําหนดไวคือ HTI

12  ํ  เทียบเทาคาความรอนทําใหเกิดการไหม
ผวิหนงัมนษุยระดับท่ี 1 และ HTI 24   ํเทียบเทา
คาความรอนทําใหเกิดการไหมผิวหนังมนุษย
ระดับท่ี 2 ทดสอบ 3 คร้ังแลวหาคาเฉล่ียเวลาท่ี
ทําได (เวลามากกวาแสดงวามีประสิทธิภาพ
ตานทานการถายเทความรอนไดดีกวา)

ระดับ 1 (Xf1) คา HTI 24   ํตองเทากับ
หรือมากกวา 9 วินาที คา HTI 24  ํ- HTI 12  ํ
เทากับหรือมากกวา 3 วินาที

ระดับ 2 (Xf2) คา HTI 24   ํตองเทากับ
หรือมากกวา13 วินาที คา HTI 24   ํ- HTI 12  ํ
เทากับหรือมากกวา 4 วินาที

2. การถายเทความรอน (การแผรงัส)ี
กําหนดไวใน Performance Level Clause 6.3
Heat Transfer (Radiation) แบงเปนระดับ 1
(Xr1) และระดับ 2 (Xr2) ตามผลการทดสอบ
ดวยวิธกีาํหนดในมาตรฐาน EN ISO6942 นาํชิน้
ทดสอบไปรับการแผรังสคีวามรอนท่ีมีการไหล
(Heat Flux) ปริมาณ 40 กโิลวัตตตอตารางเมตร
(kW/m2) จากนั้นจับเวลาท่ีความรอนแผรังสี
เขามาในเนื้อผาจนถึงระดับท่ีเคร่ืองวัด Copper
Calorimeter แสดงคาดัชนกีารแผรังสคีวามรอน
เรียกวา RHTI (Radiant Heat Transfer Index)
ถงึขีดกําหนดไวคือ RHTI12   ํเทียบเทาคาความ
รอนทําใหเกิดการไหมผิวหนังมนุษยระดับท่ี 1

EN 469 : Performance Requirements for Protective Clothing for Firefighting

EN 367 Heat Transfer (Flame) Test
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และ RHTI24   ํเทียบเทาคาความรอนทําใหเกิด
การไหมผิวหนังมนุษยระดับท่ี 2 โดยเวลามาก
กวาแสดงวามีประสทิธภิาพตานทานการถายเท
ความรอนไดดีกวา

ระดบั 1 (Xr1) คา RHTI24   ํตองเทากบั
หรือมากกวา 10 วินาที คา RHTI24  -ํ RHTI12  ํ
เทากับหรือมากกวา 3 วินาที

ระดบั 2 (Xr2) คา RHTI24   ํตองเทากบั
หรือมากกวา 18 วินาที คา RHTI24  -ํ RHTI12  ํ
เทากับหรือมากกวา 4 วินาที

3. การตานทานการซึมผานของน้ํา
กาํหนดไวใน Performance Level Clause 6.11
Resistance to Water Penetration แบงเปน
ระดับ 1 (Y1) และระดับ 2 (Y2) ตามผลทดสอบ

มีการปลอยกระแสลมเยน็พดัผาน จากนัน้ฉีดน้าํ
ท่ีแผนรอนเพื่อใหเกิดไอน้าํลอยผานเยือ่บางไป
ยงัเนือ้ผาแลวทะลุผานอีกดานหนึง่ แตเนือ่งจาก
ดานบนเนื้อผาอากาศเย็นจึงมีความดันสูงกวา
บริเวณดานลางท่ีมีไอน้าํลอยข้ึนมาจงึกลายเปน
ความตานทานไมใหไอน้าํทะลุผานเนือ้ผาไปได
งายๆ การวัดผลจะดูวาความตานทานไอน้าํจาก
การทดลองมีมากหรือนอย หากความตานทาน
มากแสดงวาเนือ้ผาระบายอากาศไดนอย (Less
Breathable) ซึ่งไมเปนผลดีตอการปฏิบัติงาน
ดับไฟเทาใดนัก ตรงกันขาม คาความตานทาน
ไอน้าํมีนอยหรืออยูระดับตํ่าแสดงถงึการระบาย
อากาศดีกวา (More Breathable) เหมาะสมจะ
ใชในงานดับไฟในสภาพอบอาว ผูสวมใสรูสึก

ตามคุณสมบัติท้ัง 4 หัวขอไวท่ีดานขางรูปนัก
ดับเพลิงพิมพลงบนบนปายเพื่อแยกใหเห็นวา
เสื้อผานั้นผานการทดสอบประสิทธิภาพระดับ
ใดในแตละหัวขอ โดยข้ันตํ่าสุดของชุดดับเพลิง
ตามมาตรฐาน EN 469 ตองผานระดับ 1 ในทุก
หัวขอ (Xf1, Xr1, Y1, Z1) ขณะท่ีชุดดับเพลิง
อาคารสวนใหญไดระดับ 2 ในทุกหัวขอ (Xf2,
Xr2, Y2, Z2)

สบายและไมเกิดอาการช็อกจากความรอนจัด
(Heat Stress) ท้ังนี ้คาความตานทานไอน้าํคือ
Ret มีหนวยเปนตารางเมตร ปาสกาล/วัตต
(m2 Pa/W)

ระดับ 1 (Z1) มีคา Ret มากกวา 30
m2 Pa/W

ระดบั 2 (Z2) มีคา Ret เทากบัหรือนอย
30 m2 Pa/W

ขอควรจํา ระดับ 1 ของคุณสมบัติดาน
ตางๆ ดังกลาวขางตน เปนขอกาํหนดข้ันตํ่าใช
กับชดุปฏิบติังานในภารกิจไมใชความเสี่ยงสูง
เชน กูภัย สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
จัดการอุบัติเหตุดานจราจร ปองกัน/ดับไฟปา
เปนตน สวนระดับ 2 เปนขอกําหนดสําหรับชุด
ปฏิบติังานในภารกจิความเสีย่งสงู เชน ดับเพลิง
อาคาร (Structural Firefighting) ดับเพลิงงาน
อุตสาหกรรม (Industrial Firefighting) ฯลฯ

ท้ังนี้ จะมีการระบุระดับประสิทธิภาพ

ดวยวิธกีาํหนดในมาตรฐาน EN 20811 โดยนาํ
ตัวอยางเนื้อผาขึงบนผิวน้ําในภาชนะทรงกลม
จากนั้นเพิ่มแรงดันน้ําอีกดานหนึ่ง (ดานลาง)
จนกระท่ังมีหยดน้าํอยางนอย 3 หยดปรากฏบน
ผวิเนือ้ผาจงึหยดุทดสอบแลววัดแรงดัน ณ เวลา
นัน้ (แรงดันน้าํมากกวาแสดงถงึความตานทาน
การซมึผานของผานท่ีสูงกวาแรงดันน้าํตํ่า)

ระดบั 1 (Y1) แรงดันท่ีทําใหน้าํซมึผาน
เนื้อผานอยกวา 20 กิโลปาลกาล (kPa)

ระดบั 2 (Y2) แรงดันท่ีทําใหน้าํซมึผาน
เนือ้ผาเทากบัหรือมากกวา 20 กิโลปาสกาล (kPa)

4. การตานทานไอน้ํา กําหนดไวใน
Performance Level Clause 6.12 Water Vapor
Resistance แบงเปนระดับ 1 (Z1) และระดับ
2 (Z2) ตามผลทดสอบดวยวิธกีาํหนดไวใน EN
31029 และ/หรือ ISO11092 โดยวางชิน้ทดสอบ
ลงบนแผนรอนซึ่งมีเยื่อบางท่ีน้ําทะลุผานไมได
กั้นอยู โดยเนื้อผาจะไมเปยกน้ําขณะท่ีดานบน

EN ISO6942 Heat Transfer (Radiation) Test

EN 20811 Resistance to Water Penetration Test

EN ISO 11092 Water Vapor Resistance Test



การกําหนดขนาด (Sizing)
เปนขอกาํหนดการออกแบบและกาํหนด

ขนาดตาม EN 340 อางอิง EN 13402-Size
Designation of Clothes กําหนดขนาดตาม
ความสูงของชุดดับเพลิง 4 ขนาด และกําหนด
ขนาดตามรอบอก/รอบเอว 7 ขนาด รวมท้ังหมด
28 ขนาดมาตรฐาน

การทดสอบประสิทธิภาพการใชงาน
(Practical Performance Testing Clause 4.5
and Annex D)

Clause 4.5 เปนขอกาํหนดการออกแบบ
เพื่อใหสอดคลองกับหลัก Ergonomics หรือ
การยศาสตร และการใชงานจริง ทดสอบโดย
สวมใสทํางานตามปกติ

สาระสําคัญของสวนนี้คือ ระยะชายเสื้อ
คลุมทับกางเกงต้ังแตสวนเอว (Overlap) ตองไม
นอยกวา 30 ซ.ม. ไมจํากัดรูปแบบแตตองเปน
สวนหนึง่ของชดุท้ังขณะทดสอบทางการยศาสตร
และการใชงานจริง

โดยรวมแลว การทดสอบในหัวขอนีจ้ะวัด
ท่ีความสบายในการสวมใส โดยชุดเสื้อผาตอง
ไมสรางความอึดอัดหรือกอปญหาดานจิตใจ
แกนกัดับเพลิง

การสุมตวัอยางและเตรยีมการทดสอบ
(Sampling and Pre-Treatment Clause 5)

ขอกาํหนดการสุมตัวอยางและเตรียมการ

ทดสอบเปนไปตามขอบังคับ Annex ZA of BS
EN 469 มีสาระสาํคัญคือ

 กําหนดกระบวนการเตรียมตัวอยาง
เสือ้ผาท่ีจะใชในการทดสอบการตานทานความ
รอน ระบุข้ันตอนต้ังแตเร่ิมตนจนถึงการนําตัว
อยางเสื้อผามาสัมผัสความรอน

 กําหนดกระบวนการซักลางเสื้อผาท้ัง
แบบธรรมดาและการชาํระการปนเปอนสารเคมี
กอนจะนาํมาทดสอบการหดตัวระบจุาํนวนคร้ัง
ของการซกัลางชดุทดสอบ (การซกัลางคร้ังหนึง่
หมายถงึการซกัลางท่ีครบวงจรเร่ิมต้ังแตการซกั
การตากแหงและอาจจะมีการรีดดวย) ท้ังนี ้ผล
ทดสอบดูท่ีการหดตัว โดยจะตองหดตัวไมเกิน
3% (ในสวนนีม้าตรฐาน NFPA กําหนดไวไมให
เกนิ 5%)

 กําหนดกระบวนการทดสอบความ

เสื่อมสภาพเนื่องจากการใชงานหรือเก็บรักษา
ไวเปนเวลานาน

การตรวจสอบทัศนวิสัย (Visibility
Clause 6.14)

ชดุดับเพลิงตองมีสวนท่ีสามารถมองเห็น
ไดชัดและโดดเดน โดยมีสวนเปนแถบสะทอน
แสง (สีเงิน) หรือแถบฟลูออเรสเซนตเรืองแสง
(สเีหลือง สีสม ฯลฯ) หรือใชแบบผสมเรืองแสง
และสะทอนแสงรวมกัน

กรณเีปนแถบสะทอน (Retro-reflective)
สเีงนิ จะตองมีพืน้ท่ีแถบรวมกนัอยางนอย 0.13
ตารางเมตร (ยาวรวมกนั 2.6 เมตรท่ีความกวาง
50 ม.ม.)

กรณีเปนแถบเรืองแสง (Fluorescent)
สสีมหรือเหลือง จะตองมีพืน้ท่ีแถบรวมกนั 0.20
ตารางเมตร (ยาวรวมกนั 4.0 เมตรท่ีความกวาง
50 ม.ม.)

กรณี เปนแบบผสมหรือแบบ 3 แถว
(Combined Material) จะตองมีความยาวรวม
กัน 6.84 เมตรท่ีความกวาง 50 ม.ม.)

การทดสอบทัว่ทัง้ชุด (Whole Garment
Testing Clause 6.15 and Annex E)

การทดสอบท่ัวท้ังชดุคือ การทดสอบดวย
หุน (Manikin Testing) มีท้ังหุนผูชายชื่อ Ralph
และหุนผูหญงิชือ่ Sophie ติดต้ังไวในหองทดสอบ
ของสํานักเทคโนโลยีสิ่งทอแหงแมนเชสเตอร
(BTTG) ประเทศอังกฤษ บนตัวหุนแตละตัวมี
เซ็นเซอรจับความรอนท้ังหมด 130 จุด โดย
สวมอุปกรณปองกันครบชดุ ไดแก เสื้อ กางเกง
ถุงมือ รองเทา ฮูด หมวกและเคร่ืองชวยหายใจ
ในลักษณะเหมือนจริงขณะทําการทดสอบ ซึง่ผล
จะแสดงออกมาเปนแผนท่ีสีชี้ใหเห็นจุดไดรับ
บาดเจ็บจากการไหมระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3
จากนั้นจะมีการคํานวณออกมาเปนเปอรเซ็นต
การบาดเจบ็ดังกลาว

High Visibility Test

Manikin Testing
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บทสรปุ
EN 469 จัดระดับประสิทธิภาพของชุด

ดับเพลิงออกเปน 2 ระดับโดยพิจารณาจากผล
การทดสอบใน 4 หัวขอหลักตามวิธท่ีีกาํหนดไว
โดยแทนคาดวยอักษรและตัวเลข

Xf1 ประสิทธิภาพตานทานความรอน
(เปลวไฟ) ระดับ 1

Xf2 ประสิทธิภาพตานทานความรอน
(เปลวไฟ) ระดับ 2

Xr1 ประสิทธิภาพตนทานความรอน
(การแผรังสี) ระดับ 1

Xr2 ประสิทธิภาพตานทานความรอน
(การแผรังสี) ระดับ 2

Y1 การตานทานการซึมผานของน้ํา
ระดับ 1

Y2 การตานทานการซึมผานของน้ํา
ระดับ 2

Z1 การตานทานไอน้ํา ระดับ 1
Z2 การตานทานไอน้ํา ระดับ 2
จากการทดสอบประสทิธภิาพความตาน

ทานความรอนจากการสมัผสัเปลวไฟ (ทดสอบ
ท่ีอุณหภูมิ 180  ํ C ขณะท่ีมาตรฐาน NFPA จะ
ทดสอบท่ีอุณหภูมิ 260   ํC) และการแผรังสีซึ่ง
วัดผลท่ีการสงผานความรอน (Heat Transfer)
จากชัน้นอกสดุของชดุเขาสูชัน้ในสดุท่ีอยูติดกบั
ผวิหนงัผูสวมใสจนถงึอุณหภูมิ 24   ํC ผลท่ีไดจะ
นํามาจัดระดับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ ดังนี้

ระดบั 1 มีประสทิธภิาพตํ่ากวาโดยจะใช
ในงานกูภัยท่ัวไป งานระงบัอุบติัเหตุจราจร งาน
สนับสนุนงานบรรเทาภัย/ฟนฟูหลังพิบัติ ฯลฯ

ระดับ 2 มีประสิทธิภาพสูงกวาจะใชใน
งาน ดับเพลิงอาคาร

กลาวไดอีกนยัหนึง่วา ชดุดับเพลิงอาคาร
(Structural Firefighting Clothing) ตามมาตรฐาน

EN 469 ตองมีประสทิธภิาพระดับ 2 ท้ัง 4 หัวขอ
(แทนคาการรับรองดวย Xf2 Xr2 Y2 Z2)

อยางไรก็ดี หนวยดับเพลิงในยุโรปสวน
หนึง่เนนความสาํคัญไปท่ีความตานทานการแผ
รังสีความรอนมากกวาขออ่ืนๆ โดยระบุชัดเจน
ชุดดับเพลิงท่ีจะใชเขาระงับเหตุในอาคารนั้น
ตองมีระดับประสทิธภิาพความตานทานการแผ
รังสีความรอนท่ี Xr2 เทานั้น สวนหัวขอท่ีเหลือ
จะเปนระดับ 1 ก็ได แตผูเชี่ยวชาญของสถาบัน
ทดสอบเตือนแรงๆ วา ระดับตํ่าสุด (ระดับ 1)
ของหัวขอใดก็ตามใน 4 หัวขอ อาจทําใหถูกจัด
เปนระดับ 1 ในภาพรวม นัน่คือ หากไมไดระดับ
2 ท้ัง 4 หัวขออาจมีผลทําใหชุดนัน้ถกูพิจารณา
ใหเปนระดับ 1 ในการวัดผลคุณสมบัติรวมของ
เสื้อผาท้ังหมด

นอกจากการตานทานความรอนและน้ํา
แลว มาตรฐาน EN 469 ยังกําหนดใหมีการ
ทดสอบดาน Ergonomics เพื่อวัดผลกระทบท้ัง
ทางรางกายและจติใจจากการสวมใสชดุดับเพลิง

พจิารณาจากลักษณะการออกแบบ น้าํหนกัสทุธิ
รวมถงึผลการทดสอบโดยการสวมใสปฏิบติังาน
ในสถานการณเสมือนจริงในรูปแบบตางๆ

ท่ีนาสนใจอีกประการหนึง่คือ มาตรฐาน
EN 469 กําหนดใหมีการทดสอบชุดดับเพลิง
เสมือนผานการใชงานมาแลวเพือ่วัดอายใุชงาน
โดยนําชดุทีต่องการทดสอบไปซกัลางตามจาํนวน
คร้ังท่ีระบุไวในมาตรฐาน (จํานวนคร้ังของการ
ซักลางแทนคาอายุการ ใชงาน)

นอกจากนี ้ยงัมีขอกาํหนดในเร่ืองการติด
แถบสะทอนแสง (สีเงิน) แถบเรืองแสง (สีสม
หรือสเีหลือง) หรือแบบผสมใชแถบสะทอนแสง
และเรืองแสงมารวมกันซึ่งจะตองมีการทดสอบ
การมองเห็นหรือทัศนวิสยัเพือ่ใหการรับรองดวย

สําหรับการทดสอบไหมท้ังตัวโดยใชหุน
(Whole Garment Testing : Manikin Testing)
มาตรฐาน EN 469 ไมไดบังคับแตประการใด
ทวาระบใุหเปนการทดสอบทางเลือก (Optional
Test) จะทดสอบหรือไมก็ได ปรากฏวาผูผลิต
สวนใหญนาํผลิตภัณฑของตัวเองเขาทดสอบอยาง
พรอมเพรียงโดยมีวัตถปุระสงคเพือ่ใหเกดิความ
สมบูรณแบบในการขอรับการรับรอง
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