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คําถามเกี่ยวกับอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลท่ีมีจําหนายท่ัวไปภายใน
ประเทศท่ีตองการคําตอบ

 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บคุคลท่ีมีจาํหนายท่ัวไปครอบคลุมกจิกรรมงาน
ท้ังหมดหรือยัง

 ชุดกันความรอนและเปลวไฟสําหรับ
งานเชื่อม ชุดผจญเพลิง ชุดปองกันไฟฟาสถิต
นับเปนอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลดวยหรือไม

 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลอางอิงถึงมาตรฐานตางๆ บนสินคา แต
ผูบริโภคสวนใหญอาจไมทราบ หรือเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกลาวอางหรือไม

 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผลิตภัณฑสิ่งทอ
ไดรับมาตรฐานอะไร

 จะแนใจไดอยางไรวาอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานท่ีกลาวอางหรือไม

ดังนั้น สมาคมสงเสริมความปลอดภัย

และอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) ซึง่เปน
องคกรท่ีมีภารกิจสงเสริมความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการทํางาน รวมถึงสนับสนุน
องคความรูดานความปลอดภัยในการทํางานได
รวมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
สหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงประเทศไทย

ทําบันทึกความเขาใจความรวมมือดานความ
ปลอดภัยและอนามัยจากผลิตภัณฑสิ่งทอ เพื่อ
ใหการดําเนินการในเร่ืองความปลอดภัยและ
อนามัยจากผลิตภัณฑสิ่งทอของประเทศไทยมี
ความรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการใน
ดานการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
ตลอดจนคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนท่ัวไปและผูใชแรงงาน
รวมท้ังสงเสริมความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกันอยางมีประสิทธิผล ภายใตกรอบความ
รวมมือกันดานความปลอดภัยและอนามัยจาก
ผลิตภัณฑสิง่ทอ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้

1. เผยแพรความรูเร่ืองความปลอดภัย
และอนามัยจากการใชผลิตภัณฑสิ่งทอสําหรับ
ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรมและแรงงาน
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

2. รับรองผลิตภัณฑสิ่งทอในเร่ืองความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

3. สนบัสนนุภาครัฐในเร่ืองการบงัคับใช
กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการกําหนด
สมบัติของผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีมีความปลอดภัย

เคร่ืองหมายรับรองอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลสาหรับผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีจัดจําหนายในประเทศไทย

อยางเหมาะสม
4.  สนบัสนนุการดําเนนิการงานวิจยัและ

พัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอในดานความปลอดภัย
และอนามัย

ท้ังนี้ ไดแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริม
และรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ผลิตภัณฑ



2SAFET Y LIFE

สิ่งทอ และคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัยผลิตภัณฑสิ่งทอข้ึน ขับเคล่ือน
“โครงการความรวมมือพัฒนาและสงเสริม
ผลิตภัณฑสิ่งทอ: S-Mark” ใหสอดคลองกับ
เปาหมายและบรรลุวัตถปุระสงคตามกรอบความ
รวมมือของขอตกลงนี้

S-Mark คืออะไร
S-Mark เปนเคร่ืองหมายรับรองอุปกรณ

คุมครองความปลอดภัยสวนบคุคลสําหรับผลติภัณฑ
ดานสิ่งทอท่ีจัดจําหนายภายในประเทศ

ใครเปนผูใหการรบัรอง S-Mark
คณะอนกุรรมการรับรองมาตรฐานความ

ปลอดภัยผลิตภัณฑสิ่งทอเปนผูดําเนินการใน
การตรวจรับรองผูผลิต/ผูนาํเขาอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบคุคลและผลิตภัณฑสิง่ทอท่ีใช
เพือ่ความปลอดภัยท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
โดยการใหเคร่ืองหมายอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล (ผลิตภัณฑสิ่งทอ) เพื่อใช
รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑสิ่งทอดานความ
ปลอดภัยท่ีจัดจําหนายภายในประเทศ และให
ความรูแกผูบริโภคในการเลือกใชสินคาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานตามระบบท่ีเปนมาตรฐาน
สากลอ่ืนๆ

ในการรับรองเคร่ืองหมายอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบคุคลสาํหรับผลิตภัณฑสิง่ทอ
เร่ิมตนท่ี 3 ผลิตภัณฑ ไดแก ชุดนักผจญเพลิง
ชุดปองกนัไฟฟาสถิต และชุดปองกนัความรอน
และเปลวไฟ

ชุดผจญเพลงิ
จดัระดับประสทิธภิาพจากผลการทดสอบ

ตามวิธท่ีีกาํหนดโดยอางอิงมาตรฐาน EN 469 เปน
2 ระดับ โดยแทนคําดวยอักษรและตัวเลขดังนี้

Xf1 ประสิทธิภาพการตานความรอน
(เปลวไฟ) ระดับ 1

Xf2 ประสิทธิภาพการตานความรอน
(เปลวไฟ) ระดับ 2

Xr1 ประสิทธิภาพการตานความรอน
(การแผรังสี) ระดับ 1

Xr2 ประสิทธิภาพการตานความรอน
(การแผรังสี) ระดับ 2

Y1 ประสิทธิภาพการตานการซึมผาน
ของน้ํา ระดับ 1

Y2 ประสิทธิภาพการตานการซึมผาน
ของน้ํา ระดับ 2

Z1 ประสทิธิภาพการตานไอน้าํ ระดับ 1
Z2 ประสทิธิภาพการตานไอน้าํ ระดับ 2
ชุดดับเพลิงอาคาร (Structural Fire-

fighting Clothing) ตามมาตรฐาน EN 469 ตอง
มีประสิทธิภาพระดับ 2 ท้ัง 4 หัวขอ ซึ่งแทนคา
การรับรองดวย Xf2, Xr2, Y2, Z2

ชุดปองกันไฟฟาสถติ
ปองกนัการสะสมไฟฟาสถติ และปองกนั

การระเบิด ใชในสภาพแวดลอมซึง่มีความเสี่ยง
ตอการระเบดิเปนปกติวิสยั รวมถงึอุตสาหกรรม
เคมี รวมถงึสิง่แวดลอมซึง่ในอากาศมีกาซ โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้

 สอดคลองกบัขอกาํหนดท่ัวไปท้ังหมด
สาํหรับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบคุคล
(EC Directive 89/686/EEC) เพิม่เติมจากขอ
กําหนดสําหรับเสื้อผาท่ีใชเพื่อการปองกัน (EN
ISO 13688)
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 สอดคลองกบัมาตรฐาน EN 1149-1;
EN 1149-2; EN 1149-3; EN 1149-5

ชุดปองกันความรอนและเปลวไฟทีไ่ด
มาตรฐาน

มาตรฐานความปลอดภัยท่ีใชสําหรับผู
ผลิตท่ีผลิตชดุเสือ้ผาคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลเพ่ือปองกันอันตรายจากความรอนและเปลวไฟ

 EN ISO 11612:2015 - ชุดเสื้อผา
ปองกันความรอนและเปลวไฟ

 EN ISO 11611:2015 - ชุดเสื้อผา
ปองกนัสาํหรับใชในการเชือ่มหรือกระบวนการ
ทํางานท่ีสัมพันธกัน

 EN ISO 14116:2015 - ชุดเสื้อผา
ปองกนัเปลวไฟ วัสดุท่ีจาํกดัการกระจายเปลวไฟ
วัสดุประกอบและชุดเสื้อผา

ชุดเสื้อผาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
ISO 11612:2015 จะตองเปนฉลากท่ีมีรูปภาพ
“ความรอนและเปลวไฟ” พรอมกับระดับ
ประสิทธิภาพดานลาง (x) แสดงประสิทธิภาพ
ท่ีไดรับ: A1 or A1+A2, B(x), C(x), D(x), E(x),
F(x) (ท่ีซึ่งไมมีการกําหนดประสิทธิภาพ ตัว
อักษรจะถูกเวนไว)

ชดุเสือ้ผาท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
EN ISO11611:2015 จะตองมีฉลากท่ีมีรูปภาพ
“อันตรายจากการเช่ือม” และประเภทอยาง
เหมาะสม

ทําไมตอง S-MARK
ความเปนมา
 อัคคีภัยเปนสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนได

ตลอดเวลา และอาจไมสามารถหลีกเล่ียงได
เนื่องจากเปนกิจกรรมประจาวัน เชน การใช
อุปกรณท่ีกอใหเกิดความรอน การใชอุปกรณ
ไฟฟา เปนตน

 เม่ือปจจยัการเกดิเพลิงไหมครบองค-
ประกอบ และเม่ือเกิดเหตุข้ึนมาแลวนํามาซึ่ง
ความสญูเสยีอยางมากในเร่ืองของชวิีต ทรัพยสนิ
การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ การสูญเสียงบ
ประมาณของหนวยงานภาครัฐจากการระงบัเหตุ
เพลิงไหม รวมถงึการสญูเสยีงบประมาณในการ
บรรเทาทุกขผูประสบภัย และการเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงในระดับประเทศ

 การควบคุมการลุกไหม ติดไฟ หรือ
ลามไฟ เปนสิ่ งสําคัญในการปองกันสภาวะ
ความรุนแรงของไฟ

 การเลือกใชผลิตภัณฑหรืออุปกรณ

S-MARK ชวยทานตอบคําถามเหลานีไ้ด
 ผูปฏิบัติงาน (Staff): ชุดท่ีใสทํางาน

ชวยใหเราปลอดภัยอยางไร
 เจ าหน าท่ี ความปลอดภัยในการ

ทํางาน (Safety Officer): ใช PPE ท่ีเกี่ยวกับไฟ
และความรอนแบบใดจึงปลอดภัย

 ผู จั ดการความปลอดภัย (Safety
Manager): อุปกรณ/ชดุคุมครองความปลอดภัย
ท่ีใสทํางานไดมาตรฐานและปองกันอันตราย
ไดจริงหรือไม

คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีเกี่ยวของ
กับอัคคีภัยท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานอยาง
เหมาะสมจึงมีความสําคัญและมีความจําเปน
เพือ่ประโยชนในการปองกนัและลดการสูญเสยี
ชีวิตและทรัพยสิน

เครือ่งหมายรบัรองอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลสาหรับผลิตภัณฑสิ่ งทอ

(S-MARK) เร่ิมตนจาก 3 ผลิตภัณฑ
ไดแก ชุดนักผจญเพลิง ชุดปองกันไฟฟาสถิต
และชุดปองกันความรอนและเปลวไฟ
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 ผู จัดการฝายจัดซื้ อ: (Purchasing
Manager): เราจะรูไดอยางไรวา PPE ท่ีเราซือ้ได
มาตรฐานดานความปลอดภัย

 ผูผลิตอุปกรณปองกนัสวนบคุคล (PPE
Manufacturer): เราผลิตอุปกรณ/ชุดคุมครอง
ความปลอดภัย แตไมมีหนวยงานในประเทศ
ท่ีรับรองมาตรฐานสนิคาดานความปลอดภัยได
ตองสงไปตางประเทศ ยุงยากและคาใชจายสูง

 รัฐบาล (Government): มีผูเสียชีวิต
และบาดเจบ็จากเพลิงไหมในอาคารและรถโดยสาร
จากการลุกติดไฟและการลุกลามของวัสดุตางๆ
อยางรวดเร็ว จะปองกันและลดความสูญเสีย
ไดอยางไร

“S-MARK” เครือ่งหมายแสดงมาตรฐาน
ผลติภณัฑสิง่ทอในดานความปลอดภยั

หนวยงาน 3 ฝาย ไดแก สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิง่ทอ (THTI)   สหพนัธอุตสาหกรรม
สิ่งทอแหงประเทศไทย ( NFTI) และสมาคม
สงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน
(ประเทศไทย) หรือ SHAWPAT รวมมือกันเพื่อ
ดําเนนิการตรวจรับรองผูผลิต/ผูนําเขาอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบคุคลและผลิตภัณฑ
สิง่ทอท่ีใชเพือ่ความปลอดภัยท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐานโดยการใหเคร่ืองหมายอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล (ผลิตภัณฑสิ่งทอ)
เพื่อใชรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑสิ่งทอดาน
ความปลอดภัยท่ีจดัจาํหนายภายในประเทศและ
ใหความรูแกผูบริโภคในการเลือกใชสินคาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานตามระบบท่ีเปนมาตรฐาน
สากลอ่ืนๆ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑดังตอไปนี้

 ผา/ชุดผจญเพลิง ชุดปองกันความ
รอนและเปลวไฟ ชุดปองกันไฟฟาสถิต

 ผามานในอาคารและรถโดยสาร
 ผาบุตกแตงอาคารและเฟอรนิเจอร
 หนากาก
 ถุงมือ
รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑที่ให

การรบัรอง
ชุดผจญเพลิง (Fire Fighting Suit)
ทําความรูจกักบัชดุผจญเพลิง
ชุดเสื้อผาของนักผจญเพลิงตองปกปอง

ลําตัว คอ แขนไปถงึขอมือ และสวนขาถงึขอเทา
ระหวางการผจญเพลิง

สวนประกอบของชุดดับเพลิงอาคาร
(Structural Firefighting Gear) ประกอบดวย
4 ชั้นเรียงตามลาดับ

 ชั้นนอกสุด (Outer Shell) เปนชั้นท่ีมี
ความสําคัญมากเนื่องจากตองสัมผัสกับความ
รอนโดยตรง รวมท้ังเปนสวนท่ีแสดงถงึคุณสมบตั ิ
และความประณีตในการออกแบบตัดเย็บ

 ชัน้ตัวกัน้ความชืน้ (Moisture Barrier)
เปนชั้นชวยรักษาคุณสมบติัการตานทานความ
รอนใหคงอยูกบัชุดผจญเพลิง โดยปองกันไมให

น้าํจากภายนอกซมึเขาไปสวนท่ีเปนชองอากาศ
ดานในเพือ่ปองกนัชัน้ท่ีอยูถดัไปไมใหถกูเผาไหม

 ชัน้ตัวกัน้ความรอน (Thermal Barrier)
มีหลายชัน้เพือ่เพิม่จานวนชองอากาศท่ีทําหนาท่ี
เปนฉนวนความรอนหรือเพื่อปองกันไมใหการ
ร่ัวซึมของน้าํเกิดข้ึนงาย

 ชั้นในสุด (Inner Liner) ถัดจากชั้นตัว
กนัความรอนจะเปนชัน้ในสดุซึง่ติดกบัตัวผูสวมใส

ชุดผจญเพลิงของพนักงานดับเพลิง
ปกปองไดแคไหน

แตละชัน้ดังกลาวตองมีคุณสมบติัครบถวน
ตามมาตรฐานกาํหนด และเสือ้ผาท่ีใสไวขางในชดุ
ผจญเพลิงตองมีสมบติัในการปองกนัอันตรายได
ดวย เชน การถายเทความรอนท่ีเปนเปลวไฟความ
ตานทานตอการแพรกระจายของเปลวไฟ การ
ทนความรอนความตานทานความรอน เปนตน

เราจะแนใจไดอยางไรวาชุดผจญเพลิงมี
สมบัติปกปองผูสวมใสใหปลอดภัยไดจริง

ชุดผจญเพลิงท่ีปลอดภัย ตองไดรับการ
ทดสอบท้ังชดุตามมาตรฐาน EN 469 ตามราย-
ละเอียดท่ีกลาวไปแลวขางตน

สวนประกอบของชุดดับเพลิงอาคาร (Structural Firefighting Gear)

ชั้นนอกสุด (Outer Shell)

ชัน้ในสดุ (Inner Liner)

ชัน้ตวักัน้ความรอน (Thermal Barrier)

ชัน้ตวักัน้ความชืน้ (Moisture Barrier)
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ชุดปองกันไฟฟาสถติ (ESD Suit)
ทาความรูจักกับไฟฟาสถิต
ไฟฟาสถิต (Electro Static) คืออะไร
ไฟฟาสถิตคือสภาวะความไมสมดุลของ

ประจุไฟฟาภายในหรือบนพื้นผิวของวัสดุหนึ่ง
ประจไุฟฟายงัคงอยูกบัท่ีจนกระท่ังมันสามารถจะ
เคล่ื อนท่ี โดยอาศัยการไหลของอิเล็กตรอน
(กระแสไฟฟา) หรือมีการปลดปลอยประจ ไุฟฟา
(electrical discharge) ไฟฟาสถิตมีชื่อท่ีขัดกับ
ไฟฟากระแสท่ีไหลผานเสนลวดหรือตัวนาํอ่ืนและ
นาํสงพลังงาน

ปรากฏการณไฟฟาสถิตจะเกิดข้ึนเม่ือมี
การแยกประจุบวกและลบออกจากกัน การท่ี
วัตถุสองชนิดเสียดสีหรือสัมผัสกัน อิเล็กตรอน
ยายจากวัตถหุนึง่ไปยงัอีกวัตถหุนึง่ทําใหวัตถหุนึง่
มีประจบุวกเกนิ และอีกวัตถหุนึง่มีประจลุบเกนิ
ในจานวนท่ีเทากัน เม่ือแยกวัตถุท้ังสองออก
จากกนัจึงเกดิการไมสมดุลของประจข้ึุนในวัตถุ
แตละตัว

คนสวนใหญคุนเคยกบัผลกระทบจากไฟฟา
สถิตเพราะผูคนสามารถรูสึก ไดยิน และเห็น
ประกายไฟของการช็อตจากไฟฟาสถิต

ไฟฟาสถติทาํใหเกิดอนัตรายไดอยางไร
 บริเวณโดยรอบของวัตถุท่ีเกิดประจุ

ไฟฟา ถามีกาชท่ีติดไฟ ไอน้ํา และฝุนละอองอยู
ประกายไฟท่ีเกดิจากการสปารคจะทําใหเกดิการ
ติดไฟและไฟไหมหรือระเบิดข้ึนได

 การสัมผัสวัตถุท่ีกาลังเกิดประจุไฟฟา
ทําใหตกใจจากการถกูไฟดูดอาจนาไปสูการเกดิ
อุบติัเหตุได

กิจกรรมทีท่าํใหเกิดไฟฟาสถติ
 การปลดปลอยไฟฟาสถติสามารถสราง

อันตรายอยางรุนแรงในอุตสาหกรรมท่ีตองทํางาน

กับสารไวไฟท่ีประกายไฟฟาขนาดเล็กอาจจุด
ชนวนสวนผสมท่ีระเบดิได เชน โรงงานส ีสถานี
บริการน้าํมัน โรงงานทําแมพมิพ ไฟเบอรกลาส
ถังเก็บสารเคมีไวไฟ เปนตน

การปองกันไฟฟาสถติ
การกําจดัและการปองกนัไฟฟาสถิต
 เปดหนาตางหรือใชเคร่ืองทาความชืน้

นริภัยตานไฟฟาสถติเพือ่ปองกนัการสะสมของ
ประจุไฟฟา

ชุดปองกันไฟฟาสถติ
 ปองกนัการสะสมไฟฟาสถิต
 ปองกันการระเบิด
 ใชสวมใสปฏิบติังานในสภาพแวดลอม

ซึ่ งมีความเสี่ ยงตอการระเบิดเปนปกติวิสัย
รวมถึง อุตสาหกรรมเคมี สิ่ งแวดลอมซึ่ งใน
อากาศมีกาซ (เชน คลังนามันเชือ้เพลิง โรงกล่ัน
น้ํามัน) หรือฝุน (เชน ไซโล สายพานลําเลียง
โรงผสมและโรงส)ี

 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บคุคลตองสอดคลองกบัขอกาํหนดท่ัวไปท้ังหมด
สาํหรับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบคุคล

(humidifier) เพิม่ความชืน้ของอากาศเพือ่ทําให
อากาศเปนสื่ อกระแสไฟฟามากข้ึน หรือใช
เคร่ืองสรางไอออนจากอากาศ (air ionizer)

 การใชตัวแทนตานไฟฟาสถิตเพิ่มชั้น
พืน้ผวิการนาํไฟฟาเพือ่แกไขอุปกรณท่ีไวเฉพาะ
ตอการปลดปลอยประจุไฟฟา

 ใชถุงตานไฟฟาสถิตหออุปกรณเพื่อ
ปกปองอุปกรณ

 การใชชดุปองกนัไฟฟาสถติเพือ่ปกปอง
บคุคลขณะปฏิบติังาน

 ผูปฏิบติังานกบัวงจรท่ีมีอุปกรณเหลานี้
มักจะลงดินตัวเองดวยสายรัดขอมือตานไฟฟาสถติ

 ในบางโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงาน
สีหรือแปง หรือในโรงพยาบาล อาจใชรองเทา
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(EC Directive EC Directive 89/686/EEC)
เพิ่มเติมจากขอกําหนดสาหรับเสื้อผาท่ีใชเพื่อ
การปองกนั (EN ISO 13688 )

 สอดคลองกบัมาตรฐานEN 1149 -1;
EN ; EN 1149 -2; EN ; EN 1149 -3; EN ; EN
1149 -5

ขอกาํหนดข้ันตํ่าของการสงผานความรอน
อธิบายดังนี้ :

 การสงผานความรอนเม่ือสัมผัสกับ
เปลวไฟ (หรือเรียกวาการทดสอบความรอน
แบบพาความรอน) ใชรหัสอักษร B

 การสงผานความรอนไปยังแหลงการ
แผรังสีความรอน ใชรหัสอักษร C

 การสงผานความรอนเม่ือสัมผัสกับ
อลูมิเนียมหลอมเหลว ใชรหัสอักษร D

 การสงผานความรอนเม่ือสัมผัสกับ
เหล็กหลอมเหลว ใชรหัสอักษร E

 การสงผานความรอนเม่ือสัมผัสกับ
วัตถุรอน ใชรหัสอักษร F

ชุดปองกันความรอนและเปลวไฟทีไ่ด
มาตรฐาน

มาตรฐานความปลอดภัยท่ีใชสาหรับผูผลิต
ท่ีผลิตชดุเสือ้ผาคุมครองความปลอดภัยสวนบคุคล
เพือ่ปองกนัอันตรายจากความรอนและเปลวไฟ
ไดแก EN ISO EN ISO 11612:2015- ชดุเสือ้ผา
ปองกันความรอนและเปลวไฟ

ชุดเสื้อผาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
ISO 11612:2015 จะตองมีฉลากท่ีมีรูปภาพ
“ความรอนและเปลวไฟ” พรอมกับระดับ
ประสิทธิภาพดานลาง (x) แสดงประสิทธิภาพ
ท่ีไดรับ: A1 or A or A1+A 2, B(x), C(x), D(x),
E(x), F(x) ( ท่ีซึง่ไมมีการกาํหนดประสทิธภิาพ
ตัวอักษรจะถูกเวนไว)

การเลือกอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยดานสิ่งทอ

ข้ันตอนการเลือก
1. ประเมินความเสี่ยง
 ประเภทอันตราย
 ความรุนแรง
2. ชี้ บง/ระบุมาตรฐาน คุณลักษณะ

เฉพาะหรือแนวทางท่ีเกี่ยวของ
 ดวยขอกําหนดดานประสิทธิภาพท่ี

ระบุไวอยางดี
 ดวยขอกําหนดดานประสิทธิภาพท่ี

ระบุไว
 ไมมีขอกําหนดเลย
3. การคัดเลือกวัสดุยดึหลักประสทิธภิาพ

ของเนื้อผาในการปกปอง
 การปองกนัสารเคมี
 การปองกันชีวภาพ
 การปองกันเปลวไฟและความรอน
 การปองกนัดานเชิงกล
4. เลือกวัสดุข้ึนกับปจจัยหลักอ่ืนๆ
 การใชงาน
 ความสะดวกสบาย
 คาใชจาย
 การใช การดูแล และการบารุงรักษา
 ปจจัยดานวัฒนธรรม
แนวทางการเลอืกชุดผจญเพลงิ
การเลือกชุดผจญเพลิงข้ึนกับผลการ

ทดสอบคุณสมบติัตางๆดังนี้
 ขอกาํหนดดานการออกแบบ (Garment

ชุดปองกันความรอนและเปลวไฟ
(Flame Resistant & Fire Retardant)

 ปกปองรางกายผูสวมใส (ยกเวนมือ)
จากความรอนและ/หรือเปลวไฟ โดยปดคลุม
หรือแทนท่ีเสือ้ผาของบคุคลในการปกปองรางกาย
สวนบนและสวนลาง คอ แขน และขา

 ชุดปองกันความรอนและเปลวไฟใช
เพื่อปกปองผูสวมใสจากการกระเด็นจากการ
เชือ่ม การสมัผสัเปลวไฟระยะเวลาสัน้ๆ การแผ
รังสีความรอนจากการเชื่อมไฟฟา

 ชดุเสือ้ผาปองกนัความรอนและเปลวไฟ
อาจไดรับการออกแบบเพือ่ปกปองรางกายเฉพาะ
สวน เชน ผาบงัคอ ผาคลุมศีรษะ (ฮูด) ปลอกหุม
แขนและผาคลุมรองเทาหรือเคร่ืองสวมหนาแขง
ซึง่สวมใสเพิม่เติมจะตองเปนไปตามขอกาํหนด
ของชุดเสื้อผาเพื่อปกปองความเสี่ยงจากการ
สมัผสัตอการกระเด็นของโลหะหลอมเหลวตาม
ขอกาํหนดประสทิธภิาพท่ีระบไุวตามรหัสอักษร
D และ E

สมบัติของชุดปองกันความรอนและ
เปลวไฟ

เสื้ อผาควรมีสมบัติจากัดการกระจาย
เปลวเพลิง :

A1 - การทดสอบพื้นผิวของผา
A2 - ขอบผา
เสือ้ผาจะตองไดตามขอกาํหนดการตาน

ความรอน 2 ระดับ และจะตองไดตามขอกาํหนด
อยางนอยหนึ่งระดับในการทดสอบการสงผาน
ความรอนใดๆ  A1 or A or A1+A 2, B(x), C(x), D(x), E(x), F(x)
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Design Requirements) เชน ขอบงัคับทางเลือก
(Optional Requirements)  สวนประกอบ (Garment
Composite)  สวนยดึชัน้ดานใน (Liner Attachment)
สวนคลุมชัน้ดานใน (Liner Coverage) เสือ้ผาและ
สวนปดคลุม (Garments and Closure Systems)
คอเสือ้ (Collar ) แขนเสือ้ (Sleeves) Sleeves)
ดายเยบ็ (Sewing Thread) กระเปาเย็บติดดาน
นอกตัวเสือ้และกางเกง (Cargo Pockets) เปนตน

 ขอกาํหนดดานประสทิธภิาพ (Garment
Performance Requirements) เชน คาการสญูเสยี
ความรอนรวม (THL) คาประสิทธิภาพปองกัน
ความรอน (TPP) ความตานทานการฉีกขาด
(Tear Resistance) แรงท่ีทําใหชั้นนอกสุด
ปริแตก (Shell Breaking Strength) ความทน
ตอแรงท่ี ทําใหผาชั้นนอกสุดฉีกขาด (Shell
Break Shell Break Shell Breaking Strength)

ลักษณะชดุผจญเพลิง
 ชดุเสือ้ผาของนกัผจญเพลิงตองปกปอง

ลําตัว คอ แขนไปถงึขอมือ และสวนขาถงึขอเทา
ระหวางการผจญเพลิง

แนวทางการเลอืกชนดิผาของชุดปองกัน
ไฟฟาสถติ

การเลือกชนดิผาของชดุปองกนัไฟฟาสถติ
ข้ึนกบัผลการทดสอบคุณสมบติัตางๆดังนี้

 ความหนา
 น้ําหนัก
 ความยดืหยุนและการตกแตง
 คุณสมบัติการกรองและการปดกั้น
 ความสะดวกสบาย
 ความแข็งแรงและความทนทาน
การตัดสินใจท่ีจะใชชุดแตละประเภท

ข้ึนกับปจจัยตางๆ เชน

 ผูผลิตผลิตภัณฑ
 กระบวนการท่ีถูกใชระหวางการผลิต
 ความสามารถในการซกัรีดผาคลีนรูม

เพื่อบริการลูกคาดวยผาท่ีนากลับมาใชใหม
(Reusable garments)

 จํานวนผาท่ีตองการระหวางการผลิต
ในคลีนรูม

แนวทางการเลอืกเสือ้ผาปองกันความ
รอนและเปลวไฟ

ปจจัยท่ีใชในการเลือกชุดเสื้อผาปองกัน
ความรอนและเปลวไฟ รวมถึงแตไมจํากัดใน
เร่ืองตอไปนี้

 คุณลักษณะในการปองกันความรอน
ของผา

 คุณลักษณะทางกายภาพของผา
 โครงสรางและองคประกอบของชุด

เสื้อผา (ตัวอยางเชน กระเปาบนชุด รูปแบบ
ของสวนท่ีปด)

 หลีกเล่ียงการสะสมของไฟฟาสถิต
 รูปแบบการออกแบบชุดเสื้อผา
 รูปแบบของปจจัยแวดลอมท่ีจะมีการ

สวมใสชุดเสื้อผา
 คุณสมบติัดานความสบายของผาและ

ชุดเสื้อผา
 การทําความสะอาดและการบาํรุงรักษา
เลือกชุดเสือ้ผาท่ีปดคลุมท้ังสวนบนและ

สวนลางของรางกาย และพื้นผิวท่ีอยูดานลางท่ี
ติดไฟไดงายท้ังหมดใหมากท่ีสดุเทาท่ีเปนไปได

เลือกชดุเสือ้ผาซึง่เกดิการรบกวนนอยท่ีสดุ
และเปนอุปสรรคนอยท่ีสดุในการดําเนนิกจิกรรม
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งาน ชดุเสือ้ผาท่ีเลือกตองไมแนนกระชบัเกนิไป
ตราเคร่ืองหมายตางๆ ท่ีไมทนเปลวไฟท่ี

ติดอยูภายนอกชุดเสื้อผา (เชน เคร่ืองหมาย
สัญลักษณ ปายชื่อ เปนตน) ควรใหมีจํานวน
และพื้นท่ีผิวนอยท่ีสุด

หลักเกณฑการตรวจสอบผลิตภัณฑ
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
(ผลติภณัฑสิง่ทอ)(S-MARK) และหลกัเกณฑ
การตรวจสถานทีผ่ลติ

โครงการความรวมมือและสงเสริมผลติภณัฑ
ส่ิงทอดานความปลอดภยัและอาชีวอนามัย

ความรวมมือของ 3 หนวยงาน: สมาคม
สงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน
(ประเทศไทย) หรือ SHAWPAT อุตสาหกรรม
พฒันามูลนธิ ิสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ
และสหพนัธอุตสาหกรรมสิง่ทอแหงประเทศไทย
เพื่อใหมีเคร่ืองหมาย S-Mark สาหรับอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบคุคล (ผลิตภัณฑ
สิง่ทอ)

การสมคัรเขารวมโครงการ
 ผูมีความประสงคยื่นขอเคร่ืองหมาย

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบคุคลหรือ
โครงการ S-Mark สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซต
www.shawpat.or.th หรือ www.thaitextile.org

 ตรวจสอบสถานท่ีและสุ มตัวอยาง
ผลิตภัณฑเพื่อนําไปตรวจสอบ โดยมีคาใชจาย
ดังนี้

 คาตรวจสถานประกอบการ 10,000
บาท/ man-day

 คาตรวจสอบผลิตภัณฑ คิดตามคา
ทดสอบจริงตามหัวขอท่ีตองทดสอบ

 คณะกรรมการบริหารฯ อนุมัติใหใช
เคร่ืองหมาย S-Mark แลว ผูสมัครจะตองชาระ
คาธรรมเนยีมการใชเคร่ืองหมายเปนจานวนเงนิ
20,000บาท โดยมีวาระการอนุญาตใหใช
เคร่ืองหมายเปนเวลา 3 ป

ขอบขาย
ใหการรบัรองกับผลติภณัฑดงันี้
 วัสดุท่ีใชทําผลิตภัณฑอุปกรณคุมครอง

ความปลอดภัยสวนบุคคล (ผลิตภัณฑสิ่งทอ)
ไดแก ผา ซิป

 ผลิตภัณฑ อุปกรณ คุ มครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล (ผลิตภัณฑสิ่งทอ) ไดแก
ชดุทํางาน (ผจญเพลิง ปองกนัไฟฟาสถติ ปองกนั
ความรอนและเปลวไฟ)

รปูแบบเครือ่งหมาย S-Mark
 วัสดุท่ีใชทําผลิตภัณฑอุปกรณคุมครอง

ความปลอดภัยสวนบุคคล (ผลิตภัณฑสิ่งทอ)
ไดแก ผา ซิป

 ผลิตภัณฑ อุปกรณ คุ มครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล (ผลิตภัณฑสิ่งทอ) ไดแก
ชุดทํางาน (ผจญเพลิง ปองกันไฟฟาสถิต
ปองกันความรอนและเปลวไฟ)

หลกัเกณฑในการตรวจสถานทีผ่ลติ
อางองิหลกัเกณฑการตรวจสถานทีผ่ลติ

ตาม ISO 9000
 การบริหารจดัการองคกรและบคุลากร
 การควบคุมเคร่ื องจักรและอาคาร

สถานท่ี
 การควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ
 การจัดซื้อ และการควบคุมวัตถุดิบ
 การควบคุมการผลิต
 การควบคุมผลิตภัณฑสาเร็จรูป
 การควบคุมผลิตภัณฑท่ีไมเปนไปตาม

ขอกําหนด
 การชี้บง และสอบกลับได
 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
 การควบคุมเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และ
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เคร่ืองทดสอบ
 การปฏิบติัการแกไขและการดำเนนิการ

กับขอรองเรียน
 การควบคุมเอกสาร และบันทึก
เงื่อนไขการขอใชและแสดงเคร่ืองหมาย
1. กรอกใบสมัครเขารวมโครงการฯ และ

ยื่นพรอมเอกสารแนบ ไดแก
 ทะเบียนการคา
 หนังสือรับรองบริษัท
 ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20)
 เอกสารรับรอง ใบรายงานผล
2. ชําระคาธรรมเนียม
 คาใบสมัคร200 บาท
 คาตรวจสถานประกอบการ 10,000

บาท/ man-day
 คาทดสอบผลิตภัณฑตามท่ีทดสอบจริง
 คาธรรมเนียมการใช เคร่ื องหมาย

20,000 บาท (อนญุาตใหใช 3ป)
3. ผานการตรวจสอบโรงงานและผลิตภัณฑ

และไดรับการอนมัุติจากคณะกรรมการบริหารฯ
4. ระยะเวลาใหการรับรอง 3 ป โดยจะ

ทําการตรวจติดตามคุณภาพอยางนอย ปละ 1
คร้ัง โดยยึดหลักเกณฑการตรวจสถานท่ีผลิต
หลักเกณฑการตรวจสอบผลิตภัณฑตามท่ีผูผลิต
ยืน่ขอ โดยพจิารณาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของและ
สุมตัวอยางทดสอบ 1 คร้ัง โดยไมมีคาใชจาย

4.1 กรณสีุมตัวอยางทดสอบแลวผลการ
ทดสอบไมผาน อนุญาตใหทําการปรับปรุงและ
สงทดสอบใหมไดเพยีง 1 คร้ัง สาํหรับคาใชจาย
ในสวนนี้ผูประกอบการเปนผูรับผิดชอบเอง

4.2 กรณผีูประกอบการไมไดทําผลิตภัณฑ 

นั้นแลว คณะกรรมการฯ สามารถขอตรวจสอบ
เอกสารผลการทดสอบและตรวจเอกสารเกีย่วกบั
การควบคุมคุณภาพภายในของผลิตภัณฑนัน้ได

5. สามารถแสดงเครือ่งหมายบนผลติภณัฑ

ของผูผลิตท่ียื่นขอการรับรองเทานั้น
6. ตองใชเคร่ืองหมายตามรูปแบบและสี

ท่ีคณะกรรมการอนุมัติใหใชเทานั้น
7. สามารถใชแสดงคูกับเคร่ืองหมาย

การคาของผูผลิตได แตไมสามารถใชเปนสวนใด
สวนหนึ่งของเคร่ืองหมายการคา

8. เม่ือพนกาํหนดการแสดงเคร่ืองหมาย
ผูผลิตไมสามารถแสดงเคร่ืองหมายบนผลิตภัณฑ
นั้นได หากประสงคจะใชเคร่ืองหมายตอไปจะ
ตองมีการตออายแุละชาํระคาธรรมเนยีมทุกคร้ัง
โดยจะตองยืน่ขออนญุาตตออายุภายใน 60 วัน
ทําการกอนท่ีใบอนุญาตจะหมดอายุ

9. เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑสิ่งทอไดรับการจดทะเบยีน
สทิธิกั์บกรมทรพัยสนิทางปญญา กระทรวงพาณชิย
ใหเปนเคร่ืองหมายรับรอง การนําเคร่ืองหมาย
ไปใชโดยไมไดรับอนญุาตเปนลายลักษณอักษร
จากสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอยอมเปน
ความผิดและมีโทษทางกฎหมาย

10. ผูผลิตท่ีไดรับอนมัุติใหใชเคร่ืองหมาย
จะตองมีหนาท่ีรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีไดรับอนุมัติ หาก
คณะกรรมการตรวจพบหรือไดรับการรองเรียน
เกีย่วกบัขอบกพรองหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ
ไมเปนไปตามมาตรฐาน คณะกรรมการมีสิทธิ์
เพกิถอนและหามไมใหผูผลิตแสดงเคร่ืองหมาย
บนผลิตภัณฑ โดยจะทําหนังสือแจงอยางเปน
ทางการลวงหนา 30 วัน ผูผลิตไมมีสทิธิเ์รียกรอง
คาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการเพิกถอนสิทธิ์ใน
การใชเคร่ืองหมาย

11.  ตองมีคูมือการใชผลิตภัณฑ

12. กรณีผูประกอบการรายเดิมยื่นขอ
การรับรองฉลากเดิมในผลิตภัณฑใหม สามารถ
เวียนผลการทดสอบใหคณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาอนุมัติใหใชเคร่ืองหมายได
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ตดิตอสอบถาม
หากตองการขอมูลเพิ่ มเติมสามารถ

ติดตอสอบถามไดท่ี :
สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัย

ในการทํางาน (ประเทศไทย)
22/3 หมู 2 อาคารกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน ชัน้ 3 ถนนบรมราชชนน ีแขวง
ฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพ 10170 โทรศัพท
0-2880-4590  หรือ

ศูนย วิเคราะหทดสอบสิ่ งทอ สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนน
พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110 โทรศัพท 0-2713-5492-9 ตอ 512-
514 โทรสาร 0-27124527

ภาคผนวก 1
ขอกําหนดผลิตภณัฑของเครือ่งหมาย

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
(S-MARK) สาํหรบัชุดนกัผจญเพลงิ

ขอบขาย
1. ชดุนกัผจญเพลิง
2. ผาสาํหรับทําชุดนักผจญเพลิง
ขอกาํหนดนีอ้างอิงจากมาตรฐาน
1. มาตรฐาน ISO 13688: 2013 Pro-

tective clothing-General requirement
2. มาตรฐาน BS EN 469: 2014 Pro-

tective clothing for Firefighters-Performance
requirement for Protective clothing for Fire-
fighters

ขอกําหนด
1. กรณีขอการรับรองชุดนักผจญเพลิง

ผลิตภัณฑจะตองมีสมบติัสอดคลองกบัขอกาํหนด
ท่ัวไป (มาตรฐาน ISO 13688 Protective
clothing requirement) และขอกําหนดดาน
สมรรถนะ (มาตรฐาน BS EN 469) โดยขอ
กําหนดดานสมรรถนะ สรุปไดดังตาราง 1
ขอกาํหนดสมบติัดานสมรรถนะ และการแสดง
สัญลักษณ (performance requirements and
marking codes)

2. กรณีขอการรับรองผาสําหรับทําชุด
นกัผจญเพลิงจะตองมีสมบติัตามขอกาํหนดดาน

สมรรถนะในรายการท่ีเกี่ยวของตามมาตรฐาน
อางอิง

ตาราง 1 ขอกําหนดสมบัติดานสมรรถนะและการแสดงสัญลักษณ
 

Property 
 

 
Test method 

 

 

Index or 
factor 

 
Level 1 

 

 
marking 

 

 
Level 2 

 

 
Marking 

1. Flame spread ISO 15025: 
Procedure A 

 Index 3 of 
EN ISO 14116 

 Index 3 of 
EN ISO 14116 

 

2.Heat transfer 
(flame) 

ISO 9151 
 

HTI24 ≥9.0  
X1 

 

≥13.0  
X2 HTI24-12 >3.0 ≥4.0 

3. Heat transfer 
(radiant heat) 
 

ISO 6942 at a 
heat flux density 
40 kW/m2 

RHTI24 ≥10.0  ≥18.0  
HTI24-12 ≥3.0  ≥4.0  

4.Residual 
tensile strength 

ISO 13934-1 for 
woven textile, 
ISO 1421 
method 1 for 
coated textiles, 
after pre-
treatment of 
component 
assembly or 
clothing 
assembly with 
ISO 6942 
method A at heat 
flux density of 10 
kW/m2 

  
 
 
 
 
 
 

≥450 N 

  
 
 
 
 
 
 

≥450 N 

 

5.Heat 
resistance 

ISO 17493 at 
180 ±5°C 5 min 
exposure time 
 

 Shrinkage  
≤ ± 5% 

No ignition  
No melt 

 Shrinkage  
≤ ± 5% 

No ignition  
      No melt 

 

6.Tensile 
strength 

      

 
 
-Outer material 

ISO 13934-1 for 
woven textile 
ISO 421 method 
1 for coated 
textile 

  
 

≥450 N 

  
 

≥450 N 

 

-seams (main 
seam of outer 
material) 

 
ISO 13935-2 

  
≥225 N 

  
≥225 N 

 

 
 
7.Tear strength  

ISO 13937-2: for 
woven textile 
ISO 4674-1: 
method B for 
coated textile 

  
 

≥25 N 

  
 

≥25 N 

 

8.Surface 
wetting 

ISO 4920 at 
20°C 

Spray 
rate 

 
>4 

  
>4 

 

9.Dimensional 
change 
 
 

ISO 5077  ≤ ± 3% 
(woven) 
≤ ± 5% 

(non-woven) 

 ≤ ± 3% 
(woven) 
≤ ± 5% 

(non-woven) 

 

10. Penetration 
by liquid 
chemicals 
 

ISO 6530 at 
20 ± 2°C  
-NaOH 40% 
-HCl 36% 
-H2SO4 30% 
-C8H10 (o-xylene) 
100% 

 ≤ 20 kPa for 
garment 
without a 
moisture 
barrier 

  
≥ 20 kPa for 

garment with a 
moisture 
barrier 
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การทดสอบและเกณฑการยอมรับเปนไป
ตามมาตรฐาน BS EN 469 ดังนี้

1. Flame Spread
วิธีการทดสอบ : ISO 15025, proce-

dure A
เกณฑการยอมรับ : ตองผาน index 3

ตามขอกาํหนดใน ISO 14116
Hardware เชน ซิป Closure system

ตองยงัคงสามารถเปดได
2. Heat transfer - Flame (marked with

X1 or X2)
วิธีการทดสอบ : ISO 9151
เกณฑการยอมรับ : แบงเปน 2 ระดับ

ดังนี้

และ 2 อยูในผลิตภัณฑตัวเดียวกัน ใหระบุเปน
level 1

4. Residual tensile strength of ma-
terial when exposed to radiant heat

วิธีการทดสอบ: ชิ้ นตัวอยางจะผาน
กระบวนการ pre-treatment ตามมาตรฐาน
ISO 6942, method A ท่ี heat flux density 10
kW/m2 แลวนํามาทดสอบ tensile strength
ดังนี้

 สาํหรับผาทอ (woven fabric) ทดสอบ
ตาม ISO 13934-1

 สําหรับผาเคลือบ (coated fabric)
ทดสอบตาม ISO 1421, method 1

เกณฑการยอมรับ : 450

180 5  Cํ เปนเวลา 5 นาที
เกณฑการยอมรับ : ชิ้นทดสอบตองไม

ติดไฟหรือหลอมหรือหดตัวมากกวา 5% Hard-
ware เชน ซิป Closure system ตองยังคง
สามารถเปดได

6. Tensile strength
6.1 วัสดุดานนอก (outer material)
วิธีการทดสอบ :
 สาํหรับผาทอ (woven fabric) ทดสอบ

ตาม ISO 13934-1
 สําหรับผาเคลือบ (coated fabric)

ทดสอบตาม ISO 1421, method 1
เกณฑการยอมรับ :  450 N
6.2 ตะเข็บหลัก (main seams)
วิธกีารทดสอบ : ISO 13935-2
เกณฑการยอมรับ : 225
7. Tear strength
วัสดุดานนอก จะทดสอบท้ังสองดาน
วิธีการทดสอบ :
 สาํหรับผาทอ (woven fabric) ทดสอบ

ตาม ISO 13937-2
 สําหรับผาเคลือบ (coated fabric)

ทดสอบตาม ISO 4674-1, method B
เกณฑการยอมรับ : 25 N

ตาราง 1 ขอกําหนดสมบัติดานสมรรถนะและการแสดงสัญลักษณ (ตอ)

Heat transfer index Performance level  Performance level 2 
HTI24 ≥ 9.0 ≥ 13.0 

HTI24 – HTI12 ≥ 3.0 ≥ 4.0 
 หมายเหตุ : การระบุระดับ (level) จะ

ระบุจากคาตํ่าสุด ในกรณีท่ีมี level 1 และ 2
อยูในผลิตภัณฑตัวเดียวกัน ใหระบเุปน level 1

3. Heat transfer - Radiation (marked
with X1 or X2)

วิธกีารทดสอบ : ISO 6942: ท่ี heat flux
density 40 kW/m2

เกณฑการยอมรับ : แบงเปน 2 ระดับ
ดังนี้

หมายเหตุ : การระบุระดับ (level) จะ
ระบุจากคาตํ่าสุด และถาในกรณีท่ีมี level 1

5. Heat resistance
วิธกีารทดสอบ : ISO 17493 ท่ีอุณหภูมิ

8. Surface wetting
วิธีการทดสอบ : ISO 4920 ท่ีอุณหภูมิ

20  Cํ
เกณฑการยอมรับ : 4
9. Dimensional change
วิธีการทดสอบ : ISO 5077

 
Property 

 

 
Test method 

 

 

Index 
or 

factor 

 
Level 1 

 

 
marking 

 

 
Level 2 

 

 
Marking 

11. Penetration 
of water 

 

ISO 811 
  

< 20 kPa 
 

Y1 
 

≥ 20 kPa 
 

Y2 
12.Water vapor 
resistance 

 

ISO 11092   

> 30 - ≤ 45 m2Pa/W 
 

Z1 ≤ 30 
m2Pa/W 

 

Z2 

13. Area of 
Visibility 
material 
 

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

 - ช้ินวัสดุเรืองแสงท่ีนําไป
ติดบนชุด protective 
ตองมีพื้นท่ีไมนอยกวา 
0.13 m2 ของพื้นที ่
ดานนอก 
-ถาวัสดุเรืองแสง 
ถูกนํามาเปนผาตัดชุด 
protective จะตองมีพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 0.2 m2 
 

   

 

Heat transfer  
factor index 

 

Performance level  
 

Performance level 2 

RHTI24 ≥ 10.0 ≥ 18.0 
RHTI24 – RHTI12 ≥ 3.0 ≥ 4.0 
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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 :

หมายเหตุ: ยอมรับเอกสารยนืยนัผลการ
ทดสอบจากหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรอง
ISO 17025 หรือไดรับการรับรอง ISO 9001
หรือผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการของ
หนวยงานราชการหรือเทียบเทา

ภาคผนวก 2
ขอกําหนดผลิตภณัฑของเครือ่งหมาย

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
สําหรับชุดปองกันไฟฟาสถิต (Protective
clothing - electrostatic properties)

ขอบขาย
1. ชดุปองกนัไฟฟาสถิต
2. ผาสําหรับทําชุดปองกันไฟฟาสถิต
ขอกาํหนดนีอ้างอิงจากมาตรฐาน
1. มาตรฐาน ISO 13688 : 2013 Pro-

tective clothing - General requirement
2. มาตรฐาน EN 1149-5:2008 Pro-

tective clothing - electrostatic properties
ขอกําหนด
ผาหรือชดุปองกนัไฟฟาสถติจะตองมีสมบติั

อยางนอย 1 ขอ ดังนี้
วิธีการทดสอบ : EN 1149-1
เกณฑการยอมรับ : surface resistance

ตองนอยกวาหรือ เทากบั 2.5x109 ท่ีดานใด
ดานหนึง่

หรือ
วิธีการทดสอบ : EN 1149-3 : Test

method 2 (induction charging)
เกณฑการยอมรับ : t50<4s หรือ S>0.2
1. ดานการออกแบบ
 กรณขีอการรับรองชดุปองกนัไฟฟาสถติ

ผลิตภัณฑจะตองมีสมบติัสอดคลองกบัขอกาํหนด
ท่ัวไป

 ชุดปองกันไฟฟาสถิตจะตองออกแบบ

เกณฑการยอมรับ : Index of repellency
80

11. Resistance to water penetration
(marked with Y1 or Y2)

วิธีการทดสอบ : ISO 811 โดยเพิ่ม
ความดัน 0.98 + 0.05 kPa/min

เกณฑการยอมรับ :
- 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 :
 Level 1 <30 m2Pa/W แตตองไมเกนิ

45 m2Pa/W
 Level 2 30 kPa
13. Visibility material requirements
13.1 ชิน้วัสดุเรืองแสง
เกณฑการยอมรับ : ชิ้นวัสดุเรืองแสงท่ี

นําไปติดบนชุดปองกัน ตองมีพื้นท่ีไมนอยกวา
0.13 m2 ของพืน้ท่ีดานนอก ถาวัสดุเรืองแสงถกู
นาํมาเปนผาตัดชดุปองกนัจะตองมีพืน้ท่ีไมนอย
กวา 0.2 m2

 ชิ้นวัสดุเรืองแสง ท่ีนาํไปติดบนชดุ ให
เปนไปตาม ISO 20471: 2013 ตาราง 4

 วัสดุเรืองแสงถกูนาํมาเปนผาตัดชดุ ให
เปนไปตาม ISO 20471: 2013 ตาราง 5

14. การแสดงสญัลักษณ
อางอิงสญัลักษณตาม ISO 7000-2418

โดยแสดงระดับของผลิตภัณฑดานขาง

ตัวอยางการแสดงสญัลักษณของผลิตภัณฑ 

X2

Y2

Z1

 

Chemical 
 

Concentration weight (%) 
 

Temperature of chemical ± 2°C 

NaOH 40 20 
HCl 36 

 
20 
 

H2SO4 
 

30 
 

20 
 

C8H10 (o-xylene) 
 

100 
 

20 
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ใหผูสวมใสสามารถคลุมวัสดุท่ีไมเปนไปตาม
มาตรฐานในระหวางปฏิบัติงานได กรณีท่ีชุด
ปองกันไฟฟาสถิตใชวัสดุท่ีมีหลายชั้น เชน ผา
ซับใน ฉนวน ผาดานนอก วัสดุท่ีอยูภายนอก
ท้ังหมดจะตองมีสมบติัสอดคลองกบัขอกําหนด

2. การแสดงสัญลักษณ (Marking)
อางอิงสญัลักษณตาม ISO 7000-2415

อุณหภูมิ 180 5  Cํ ระยะเวลาสมัผสัวัสดุ 5 นาที
เกณฑการยอมรับ : วัสดุตองไมติดไฟ

หรือหลอมตัว ผาหรือหนงัตองหดตัวไมเกนิ 5%
Hardware เชน ซิป Closure system ตองยังคง
สามารถเปดได

1.2.การปองกันความรอนท่ี อุณหภูมิ
260 5  Cํ (optional requirement)

วิธีการทดสอบ : ISO 17493 ท่ีสภาวะ
อุณหภูมิ 260 5  Cํ ระยะเวลาสมัผสัวัสดุ 5 นาที

เกณฑการยอมรับ : วัสดุตองไมติดไฟ
หรือหลอม ตัวผาหรือหนงัตองหดตัวไมเกนิ 10%
Hardware เชน ซิป Closure system ตองยังคง
สามารถเปดได

2. Limited flame spread
วิธกีารทดสอบ : ISO 15025 Procedure

A (code letter A1)
เกณฑการยอมรับ :

Hardware เชน ซิป Closure system
ตองยงัคงสามารถเปดได

3. การเปล่ียนแปลงขนาด (Dimensional
change of textile materials)

วิธีการทดสอบ : ISO 5077
เกณฑการยอมรับ :
 ผาทอ ผาnon-woven และ aluminized

fabric เปล่ียนแปลงไมเกิน 3%
 ผาถัก เปล่ียนแปลงไมเกิน 5%
4. สมบัติทางกายภาพ
4.1.Tensile strength
วิธีการทดสอบ :
 ผาทอใหทําการทดสอบตามมาตรฐาน

ISO 13934-1
 หนังใหทดสอบตามมาตรฐาน ISO

3376
เกณฑการยอมรับ :
 ผาทอ มีความแข็งแรงตอแรงดึงไม

นอยกวา 300 N
 หนงั มีความแข็งแรงตอแรงดึง ไมนอย

กวา 60 N

ภาคผนวก 3
ขอกําหนดผลติภณัฑของฉลากอปุกรณ

คุมครองความปลอดภยัสวนบุคคลสาํหรบัชุด
ปองกันความรอนและเปลวไฟ (Clothing to
protect against heat and flame)

ขอบขาย
1. ชุดปองกันความรอนและเปลวไฟ
2. ผาสําหรับทําชุดปองกันความรอน

และเปลวไฟ
ขอกาํหนดนีอ้างอิงจากมาตรฐาน
1. มาตรฐาน ISO 13688 : 2013 Pro-

tective clothing - General requirement
2. มาตรฐาน ISO 11612 : 2015 Pro-

tective clothing- clothing to protect against
heat and flame

ขอกําหนด
1. การปองกันความรอน
1.1.การปองกันความรอนท่ี อุณหภูมิ

180 5  Cํ
วิธีการทดสอบ : ISO 17493 ท่ีสภาวะ

Properties Requirement 
Flame spread 
 

No specimen shall permit any part of the lowest boundary of any flame to reach the 
upper or either vertical edge 

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 

an inter-lining that is used for specific protection other than heat and flame protection 
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 
regarded as afterglow. 

Afterflame 
 

Afterflame time shall be ≤  2 s. 

 
วิธกีารทดสอบ : ISO 15025 Procedure

B (code letter A2) (Optional) สําหรับขอบผา
(Hemmed fabric specimen)

เกณฑการยอมรับ :
Properties Requirement 

Flame spread 
 

No specimen shall permit any part of the lowest boundary of any flame to reach the 
upper or either vertical edge 

Flaming debris No specimen shall give flaming or molten debris 
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 
regarded as afterglow. 

Afterflame 
 

Afterflame time shall be ≤  2 s. 

 

4.2 Tear strength
วิธีการทดสอบ :
 ผาทอใหทําการทดสอบตามมาตรฐาน

ISO 13937-2

ESD test generator



 หนังใหทดสอบตามมาตรฐาน ISO
3377-1

เกณฑการยอมรับ :
 ผาทอ มีความแข็งแรงตอแรงฉีกไม

นอยกวา 10 N
 หนงั มีความแข็งแรงตอแรงฉีกไมนอย

กวา 10 N
4.3 Burst strength for knitted mate-

rials and seams
วิธีการทดสอบ : ISO13938-1 หรือ

ISO13938-2
เกณฑการยอมรับ : มีความแข็งแรงตอ

แรงดันทะลุไมนอยกวา 100 kPa (พืน้ท่ีทดสอบ
50 cm2) หรือ ไมนอยกวา 200 kPa (พื้นท่ี
ทดสอบ 7.3 cm2)

4.4 Seam strength
วิธกีารทดสอบ : ISO13935 -2
เกณฑการยอมรับ : ตะเข็บมีความ

แข็งแรง ไมนอยกวา 225 N
5. Fat content of leather
วิธีการทดสอบ : ISO 4048
เกณฑการยอมรับ : ปริมาณไขมันตอง

ไมเกิน 15%
6. Heat transmission performance

requirements
สําหรับเสื้อผาจะตองมีคา Heat trans-

mission performance อยางนอย 1 code letter
เปนไปตามท่ีระบุ

6.1 Convective heat (code letter B)
วิธีการทดสอบ : ISO 9151
เกณฑการยอมรับ :

6.3 Molten aluminium splash (code
letter D)

วิธีการทดสอบ : มาตรฐาน ISO 9185
เกณฑการยอมรับ :

6.2 Radiant heat (code letter C)
วิธีการทดสอบ : มาตรฐาน ISO 6942

Method B
เกณฑการยอมรับ :

Performance level Range of HTIa 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 
 

Performance level Range of RHTIa 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 
 

 

Performance level Molten aluminium splash (g) 
Min Max 

D1 100 <200 
D2 200 <350 
D3 300  

 
6.4 Molten iron splash (code letter E)
วิธีการทดสอบ : มาตรฐาน ISO 9185
เกณฑการยอมรับ :

6.5.Contact heat (code letter F)
วิธกีารทดสอบ : มาตรฐาน ISO 12127-

1 ท่ีสภาวะอุณหภูมิ 250 oC
เกณฑการยอมรับ :

 

Performance level Molten iron splash (g) 
Min Max 

E1 60 <120 
E2 120 <200 
E3 200  

 

 

Performance level Threshold time (s) 
Min Max 

F1 5.0 <10.0 
F2 10.0 <15.0 
F3 15.0  

 การแสดงสญัลกัษณ

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

หมายเหตุ: ยอมรับเอกสารยืนยันผล
การทดสอบจากหองปฏิบัติการท่ี ได รับการ
รับรอง ISO 17025 หรือ ไดรับการรับรอง ISO
9001 หรือ ผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการ
ของหนวยงานราชการหรือเทียบเทา

SAFET Y LIFE 14


