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คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมไดพจิารณามาตรฐานนีแ้ลว   เห็นสมควรเสนอรฐัมนตรปีระกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสําหรับงานอุตสาหกรรม นี้ ไดประกาศใชครั้งแรกเปนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและงานสนาม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 368–2524
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 98 ตอนท่ี 73 วันท่ี 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2524 แกไขปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งท่ี 1
เปนมาตรฐานเลขท่ี มอก. 368–2533 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 107 ตอนท่ี 241 วันท่ี 4 ธันวาคม พุทธศักราช
2533และแกไขปรบัปรงุโดยยกเลิกมาตรฐานเดมิและกําหนดมาตรฐานใหม   เปนมาตรฐาน ผลิตภณัฑอตุสาหกรรม
หมวกนิรภัยสําหรับงานอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 368–2538 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป
เลม 112 ตอนท่ี 88ง วันท่ี 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2538
ตอมาไดพจิารณาเห็นสมควรแกไขปรบัปรงุเพือ่ใหเหมาะสมและสอดคลองกบัความกาวหนาทางวชิาการและเทคโนโลยีการผลิต
ในปจจบุนั จงึไดแกไขปรบัปรงุโดยยกเลิกมาตรฐานเดมิและกําหนดมาตรฐานนีข้ึน้ใหม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมนีก้ําหนดขึน้โดยอาศยัขอมูลจากผูทํา ผูใช และเอกสารตอไปนีเ้ปนแนวทาง

ANSI Z 89.1–2003 American National Standard for Industrial Head Protection
ISO/DIS 6220-1983 International Standard-Headforms for Use in the Testing of Protective

Helmets
SAE J 211-1988 Instrumentation for Impact Test, Recommended Practice
มอก.1151-2541 กระดาษทราย
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับท่ี 4393 ( พ.ศ. 2555 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม
หมวกนริภยัสําหรบังานอตุสาหกรรม

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสําหรับงานอุตสาหกรรม
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 368-2538

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัท่ี 2084 (พ.ศ.2538)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่ อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและงานสนาม และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสําหรับงานอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 4 ตุลาคม  พ.ศ. 2538 และออกประกาศกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หมวกนิรภัยสําหรับงานอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี  มอก. 368–2554 ขึ้นใหม
ดงัมีรายการละเอยีดตอทายประกาศนี้

ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ีประกาศในราชกจิจานุเบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี 28 มีนาคม     พ.ศ. 2555

  หมอมราชวงศพงษสวัสดิ์     สวัสดิวัตน

     รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรม
หมวกนิรภัยสําหรับงานอุตสาหกรรม

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะหมวกนิรภัยท่ีกันกระแทกจากดานบน ใชสําหรับ

ปองกันศีรษะจากการตกกระแทกของเครื่องมือเล็กๆ ไมชิ้นเล็กๆ สลักเกลียว แปนเกลียว หมุดยํ้า (rivet)
ประกายไฟ (spark) รวมท้ังปองกันอันตรายจากการช็อกไฟฟา (electric shock) ซ่ึงตอไปในมาตรฐานนี้
จะเรียกวา “หมวกนิรภัย”

1.2 มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนีไ้มครอบคลุมถงึหมวกนริภยัสําหรบังานอตุสาหกรรมท่ีกนักระแทกโดยรอบ
และหมวกนริภยัสําหรบัปองกนัอคัคีภยั

2. บทนิยาม
ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ (ดูรูปท่ี 1 ประกอบ)

2.1 หมวกนริภยั (protective  helmet) หมายถงึ หมวกท่ีออกแบบเพือ่ปองกนัศรีษะของผูสวมใสจากการตกกระแทก
โดยอาจเพิ่มสวนปองกันอื่นๆ ดวยก็ได

2.2 เปลือกหมวก (shell) หมายถึง สวนนอกท่ีเปนของแข็งของหมวกนิรภัย ซ่ึงรักษารูปทรงของหมวกนิรภัยไว
2.3 อปุกรณยึดเหนีย่ว (retention system or harness) หมายถึง อุปกรณท่ีประกอบเขาดวยกนัเพื่อยึดหมวกนิรภยั

เขากับศีรษะของผูสวมใส ไดแก โครงแขวน (suspension) สายรัดศีรษะ (headband) และสายรัดคาง
(chin strap) รวมถึงอุปกรณอื่นๆ ท่ีใชปรับความกระชับของหมวกนิรภัยกับศีรษะหรือเพิ่มความสบาย
ของผูสวมใส

2.3.1 โครงแขวน หมายถึง สวนหนึ่ งของอุปกรณ ยึดเหนี่ ยวท่ี ออกแบบให ทําหนาท่ี ดูดกลืนพลังงาน
อาจประกอบดวยแถบรองหมวก (crown strap) รองในปองกัน (protective padding) หรืออุปกรณท่ีทํา
หนาท่ีคลายกนั

2.3.1.1 แถบรองหมวก หมายถึง สวนของโครงแขวน มีลักษณะเปนแถบท่ีโยงครอบคลุมอยูเหนือศรีษะ
2.3.1.2 รองในปองกัน หมายถึง วัสดุชั้นท่ีใชในการดูดกลืนพลังงานจากแรงกระแทก

2.3.2 สายรัดศีรษะ หมายถึง สวนหนึ่งของอุปกรณยึดเหนี่ยวท่ีแนบไปกับเสนรอบวงของศีรษะ ประกอบดวย
แถบซับเหง่ือ (sweatband) และสายรัดหลังศีรษะ (nape strap)

2.3.2.1 แถบซับเหง่ือ หมายถึง สวนของสายรัดศีรษะท่ีสัมผัสกบัหนาผากของผูสวมใส อาจเปนสวนเดยีวกนั
กบัสายรดัศรีษะกไ็ด

2.3.2.2 สายรดัหลังศรีษะ หมายถงึ สวนของสายรดัศรีษะท่ีอยูดานหลังศรีษะต่ํากวาระนาบอางองิ (ดรูปูท่ี 2)
เพื่อยึดหมวกนิรภัยกับศีรษะใหแนน ปรับใหมีขนาดตางๆ กันได โดยอาจเปนสวนเดียวกันกับ
สายรดัศรีษะกไ็ด
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2.3.3 สายรดัคาง  หมายถงึ สวนหนึง่ของอปุกรณยึดเหนีย่ว มีลักษณะเปนสายรอยอยูใตขากรรไกรของผูสวมใส
เพือ่รักษาตําแหนงของหมวกนริภยั

2.4 ปกหมวก (brim) หมายถึง สวนของเปลือกหมวกท่ีย่ืนออกไปโดยรอบ
2.5 กะบังหมวก (peak) หมายถึง สวนท่ีย่ืนออกไปจากเปลือกหมวก อยูเหนือตาของผูสวมใส
2.6 เสนทดสอบ (test line) หมายถึง เสนท่ีใชเปนขอบเขตสําหรับทดสอบการลุกไหม (flammability) ทดสอบ

ความตานทานของฉนวน (electrical insulation) และทดสอบแรงสงผาน
2.7 ระนาบพืน้ฐาน (basic plane) หมายถงึ ระนาบแนวนอนระดับรูหูและขอบลางของเบาตา
2.8 ระนาบอางองิ (reference plane) หมายถงึ ระนาบแนวนอนท่ีขนานกบัระนาบพืน้ฐาน ระยะหางขึน้กบัขนาดของ

ศรีษะทดสอบ
2.9 อปุกรณประกอบ (accessories) หมายถงึ อปุกรณเสรมิของหมวกนริภยัอาจมีหรอืไมกไ็ด ไดแก ซับในกนัหนาว

(winter liner) ท่ียึดไฟฉายหนาหมวก (lamp bracket)

รูปท่ี 1 สวนประกอบหมวกนิรภยั
(ขอ 2. และขอ 4.)

                                              1. เปลือกหมวก
                                              2. โครงแขวน
                                              3. สายรัดศีรษะ
                                              4. สายรัดคาง
                                              5. กะบังหมวก

1.

3.

2.

5.

4.
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3. ชนิด
3.1 หมวกนิรภัย แบงตามการใชงานเปน 3 ชนิด คือ

3.1.1 ชนิด E (electrical) หมายถึง หมวกนิรภัยท่ีใชเพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุ และลดอันตรายอันอาจเกิด
จากการสัมผัสกบัตัวนําไฟฟาแรงดันสูง ทนแรงดันไฟฟาทดสอบ 20 000 โวลต

3.1.2 ชนิด G (general) หมายถึง หมวกนิรภัยท่ีใชเพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุ และลดอันตรายอันอาจเกิด
จากการสัมผัสกับตวันําไฟฟาแรงดนัต่ํา ทนแรงดันไฟฟาทดสอบ 2 200 โวลต

3.1.3 ชนิด C (conductive) หมายถึง หมวกนิรภัยท่ีใชเพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุเทานั้น
หมายเหตุ แรงดันไฟฟาทดสอบตามขอ 3.1.1 และขอ 3.1.2 ไมใชแรงดันไฟฟาที่ปลอดภัยสําหรับผูสวมใส

4. สวนประกอบ
4.1 สวนประกอบหลัก ไดแก

4.1.1 เปลือกหมวก
4.1.2 โครงแขวน
4.1.3 สายรดัศรีษะ
4.1.4 สายรดัคาง
4.1.5 ปกหมวกหรือกะบังหมวก

5. คุณลักษณะที่ตองการ
5.1 ลักษณะท่ัวไป

เปลือกหมวกตองมีผิวเรียบเกล้ียง ปราศจากเส้ียน สันแหลมคม ไมแตก และไมราว
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

5.2 มวล (ไมรวมอปุกรณประกอบ)
ตองไมเกิน 440 กรัม
การทดสอบใหทําโดยการชั่งดวยเครื่องชั่งละเอียดถึง 1 กรัม

5.3 การลุกไหม
เม่ือทดสอบตามขอ 9.4 แลว เปลือกหมวกตองไมติดไฟ แตหากติดไฟตองดับไฟไดเองภายในเวลา
5 วินาที

5.4 แรงสงผาน (force transmission)
เม่ือทดสอบตามขอ 9.5 แลว แรงสงผานสูงสุดจากหมวกนิรภัยแตละใบตองไมเกิน 4 450 นิวตัน
และแรงสงผานเฉล่ียตองไมเกิน 3 780 นิวตัน

5.5 ความตานการเจาะทะลุจากดานบน (apex penetration)
เม่ือทดสอบตามขอ 9.6 แลว หัวเจาะตองไมทะลุถึงศีรษะทดสอบ
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5.6 ความตานทานของฉนวน (เฉพาะชนิด E และชนิด G)
5.6.1 หมวกนิรภัยชนิด E

ตองทนแรงดันไฟฟากระแสสลับ 20 000 โวลต (คาอาร.เอ็ม.เอส) ความถี่ 50 เฮิรตซ เปนเวลา 3 นาที
ได โดยกระแสไฟฟารัว่ผานหมวกนริภยัตองไมเกนิ 9 มิลลิแอมแปร และเม่ือเพิม่แรงดนัไฟฟากระแสสลับ
ตอไปอีกจนถึง 30 000 โวลต แลว หมวกนิรภัยตองไมมีรอยไหมทะลุ (burn through)
หมายเหตุ  เมื่อกลาวถึงคาของแรงดันไฟฟาสลับหรือคาของกระแสไฟฟาสลับ มักจะหมายถึงคาอาร.เอ็ม.เอส
                 นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่น

5.6.2 หมวกนิรภยัชนดิ G
ตองทนแรงดันไฟฟากระแสสลับ 2 200 โวลต ความถี่ 50 เฮิรตซ เปนเวลา 1 นาทีได โดยกระแสไฟฟา
รั่วผานหมวกนริภัยตองไมเกิน 3 มิลลิแอมแปร

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.7
5.7 สายรดัคาง

ตองกวางไมนอยกวา 13 มิลลิเมตร
การทดสอบใหทําโดยการวดั

5.8 สายรดัศรีษะ
ตองปรับเสนรอบวงไดไมนอยกวา 13 ขนาด ตั้งแต 520 มิลลิเมตร ถึง 640 มิลลิเมตร โดยยอมใหมีเกณฑ
ความคลาดเคล่ือนไดไมเกิน  5 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.8

6. การบรรจุ
6.1 ใหหุมหอหมวกนริภยัแตละใบดวยวสัดท่ีุเหมาะสม แลวบรรจใุนภาชนะบรรจท่ีุปองกนัความเสียหายในระหวาง

ขนสงได

7. เคร่ืองหมายและฉลาก
7.1 ท่ีหมวกนิรภัยทุกใบและภาชนะบรรจุหมวกนิรภัยทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง

รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน และถาวร แลวแตกรณี
(1) ชือ่ผลิตภณัฑตามมาตรฐานนี้
(2) ชนิด โดยแสดงอกัษรนูนขึน้หรือลึกลงท่ีเปลือกหมวก
(3) เดือน ปท่ีทํา และ/หรือรหัสรุนท่ีทํา โดยแสดงอักษรนูนขึ้นหรอืลึกลงท่ีเปลือกหมวก
(4) วธีิใชและขอควรระวงั
(5) ชื่อผูทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน โดยแสดงอักษรนูนขึน้หรือลึกลงท่ี

เปลือกหมวก
ในกรณท่ีีใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกบัภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน
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8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
8.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 ท่ัวไป

ใหใชวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐานนี้หรอืวิธีอื่นใดท่ีใหผลเทียบเทา ในกรณีท่ีมีขอโตแยงใหใชวธีิท่ีกําหนด
ในมาตรฐานนี้

9.2 ภาวะทดสอบ
หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอืน่ใหทดสอบท่ีอุณหภมิู (27 2) องศาเซลเซียส และความชืน้สัมพัทธ รอยละ
(65  5) กรณีท่ีมีขอโตแยงใหทดสอบใหมท่ีอุณหภูมิ (23 2) องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพันธ
รอยละ (50 5)

9.3 การทําเครือ่งหมายท่ีตัวอยาง
ใหทําเครื่องหมายท่ีหมวกนิรภัยตัวอยางเพื่อกําหนดพื้นท่ีทดสอบ โดยใชศีรษะทดสอบแบบ ISO 6220
ดงัรปูท่ี 2 และมิตติามตารางท่ี 1 ใหใชศรีษะทดสอบขนาดใหญสุดเหมาะสมกบัขนาดของหมวกนริภยัตวัอยาง
โดยปรบัขนาดของสายรดัศรีษะใหมีเสนรอบวงใหญสุด

                                           รูปท่ี 2 ศีรษะทดสอบแบบ ISO
                                                           (ขอ 9.3)

แกนกลางแนวตัง้

ระนาบอางอิงของ
ศรีษะทดสอบ

ระนาบพืน้ฐาน



-6-

มอก. 368-2554

ตารางท่ี 1 มติขิองศีรษะทดสอบแบบ ISO
(ขอ 9.3)

9.3.1 การกําหนดเสนทดสอบ
วางศีรษะทดสอบใหระนาบพื้นฐานอยูในแนวราบ แลวนําหมวกนิรภัยตัวอยางสวมลงบนศีรษะทดสอบ
ปรับหมวกนิรภัยตัวอยางใหอยูในตําแหนงท่ีม่ันคงไมเบี่ยงเบนไปขางใดขางหนึ่ง และเปนไปในรูปแบบ
การสวมใสเม่ือใชงาน จากนั้นนําถุงน้ําหนักขนาด 50 นิวตัน วางลงบนสวนยอดของหมวกนิรภัยตัวอยาง
แลวกําหนดเสนทดสอบลงบนเปลือกหมวกตามรูปท่ี 3 และตารางท่ี 2

รูปท่ี 3 เสนทดสอบ
(เฉพาะการทดสอบความตานทานของฉนวนและการลุกไหม)

(ขอ 9.3.1)

เสนทดสอบ

ระนาบอางองิ

หนวยเปนมิลลิเมตร
ขนาดของ

ศีรษะทดสอบ
ระยะระหวางระนาบอางอิง

กับระนาบพื้นฐาน (x)
ระยะระหวางระนาบอางอิง
กับแกนกลางแนวตั้ง (y)

ขนาดระบุ

เล็ก (E) 26 96 6.5
กลาง (J) 27 103 7.0
ใหญ (M) 29 107 7.5
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ตารางท่ี 2 ระยะระหวางเสนทดสอบกับระนาบอางองิ (W)
(ขอ 9.3.1)

                                                                                          หนวยเปนมิลลิเมตร

9.4 การทดสอบการลุกไหม
9.4.1 เครื่องมือ

9.4.1.1 ตะเกียงบุนเสน เสนผานศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร
9.4.1.2 กาซเชื้อเพลิง

ใหใชกาซมีเทน (ชั้นคุณภาพหองปฏิบัติการ) ท่ีมีความรอน 37.253  103 กิโลจูล 105.5
กิโลจูล ตอลูกบาศกเมตร (1 000 บีทียู (BTU)  100 บีทียู ตอลูกบาศกฟุต)
หมายเหตุ 1 บีทียู      = 1 055 จูล

    1 ลูกบาศกฟุต = 2.832 10-2  ลูกบาศกเมตร
9.4.1.3 แทนยึดตวัอยาง

มีขนาดเหมาะสมและม่ันคงเพียงพอท่ีจะยึดหมวกนิรภัยตามลักษณะการสวมใสในตําแหนงตั้งขึ้น
ตดิตัง้อยูในตูดดูควนั

9.4.1.4 นาฬิกาจบัเวลา
9.4.2 การทวนสอบเปลวไฟ

ใชอุปกรณวัดอุณหภูมิในการสอบเทียบอุณหภูมิเปลวไฟท่ีตะเกียงบุนเสน โดยท่ีตะเกียงบุนเสนอยูใน
ลักษณะตั้งตรง ปรับใหความสูงของเปลวไฟสวนท่ีเปนสีน้ําเงินสูง 50 มิลลิเมตร และขอบของเปลวไฟ
ดานในสูง 25 มิลลิเมตร ใชโพรบ (probe) ของอุปกรณวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิท่ีสวนปลายของเปลวไฟ
ดานในตองอยูในชวงอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ถึง 900 องศาเซลเซียส

9.4.3 วธีิทดสอบ
ยึดหมวกนิรภัยตัวอยางบนแทนยึดตัวอยางตามรูปท่ี 4 โดยอยูเหนือเสนทดสอบ จากนั้นจอเปลวไฟจาก
ตะเกียงบุนเสน (ในแนวราบ) โดยใหปลายของเปลวไฟด านในอยู ห างไม เกิน 2 มิลลิ เมตร
จากเปลือกหมวก จอเปลวไฟท่ีตัวอยางเปนเวลา 5 วินาที แลวเคล่ือนยายเปลวไฟออก ตรวจสอบ
การลุกไหมของเปลือกหมวก หากปรากฏเปลวไฟใหจับเวลาตัง้แตเริ่มจอเปลวไฟจนถึงเปลวไฟดับ

-0
+1

ศีรษะทดสอบแบบ ISO เสนรอบวงของศีรษะทดสอบ W
E 520 27
J 560 34
M 600 38
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รูปท่ี 4 การทดสอบการลกุไหม
(ขอ 9.4.3)

เสนทดสอบ

ตะเกยีงบนุเสน

ผิวเปลือกหมวก

เสนทดสอบ

2

หนวยเปนมิลลิเมตร

ล้ินควบคุมความดนั

25 50

ตะเกยีงบนุเสน
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9.5 การทดสอบแรงสงผาน
9.5.1 เครื่องมือ

9.5.1.1 ศีรษะทดสอบแบบ ISEA ขนาด 7 มีมวลเทากับ (3.64  0.45) กิโลกรัม และทําจากแมกนีเซียม
หรอือะลูมิเนียม รปูรางและมิตโิดยประมาณของศรีษะทดสอบ ดงัแสดงในรูปท่ี 5

รูปท่ี 5 ศีรษะทดสอบแบบ ISEA
(ขอ 9.5.1.1)

หนวยเปนมิลลิเมตรอปุกรณวดัแรงกระแทก
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9.5.1.2 เครื่องทดสอบแรงสงผาน  ตามท่ีกําหนดใน ANSI Z 89.1 ดังรูปท่ี 6

อปุกรณยก

รองล่ืนแบบตลับลูกปน

อปุกรณวดัความเรว็

รางนําเดีย่วเหล็กกลาชบุแขง็

มาตรความเรง (ถามี)

รองล่ืน

หัวกระแทก
ศรีษะทดสอบ แบบ ISEA

รูปท่ี 6 เครื่องทดสอบแรงสงผาน
(ขอ 9.5.1.2)

อปุกรณวดัแรงกระแทก
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9.5.1.3 หัวกระแทก
ตองมีมวล (3.60  0.05) กโิลกรัม โดยสวนท่ีตกกระแทกมีลักษณะเปนสวนโคงรศัมี(4.8  0.8)
เซนตเิมตร มีความยาวคอรด 7.6 เซนติเมตร และตกลงมาตามรางนําในแนวดิง่ได

9.5.1.4 โหลดเซลล (load cell) ท่ีมีคุณลักษณะดังนี้
เสนผานศนูยกลาง ไมนอยกวา 75 มิลลิเมตร
ชวงของการวัด 0 นิวตัน ถึง 5 000 นิวตัน
ความละเอียด (resolution) 45 นิวตัน
ความแมนเชงิเสน (accuracy,linearity)   รอยละ 2.5 ของคาเต็มสเกล
สภาพแข็งเกร็ง (rigidity) ไมนอยกวา 4.5 x 109  นิวตันตอเมตร
ความถี่ส่ันพอง (resonant frequency) ไมนอยกวา 5 กิโลเฮิรตซ
การตอบรับความถี่ (frequency response) ใหเปนไปตาม SAE J 211 b Channel Class

1000
9.5.2 การเตรยีมตวัอยาง

9.5.2.1 ภาวะรอน
กอนทดสอบใหนําหมวกนิรภัยตัวอยางไปไวในตูอบท่ีอุณหภูมิ (49  2 ) องศาเซลเซียส เปนเวลา
อยางนอย 2 ชั่วโมง

9.5.2.2 ภาวะเย็น
กอนทดสอบใหนําหมวกนิรภัยตัวอยางไปไวท่ีอุณหภูมิ (-18  2 ) องศาเซลเซียส เปนเวลา
อยางนอย 2 ชั่วโมง

9.5.3 การติดตัง้ตัวอยาง
ถอดสวนประกอบตางๆ ของหมวกนิรภัยตัวอยางออกใหเหลือเฉพาะโครงแขวน แลวปรับสายรัดศีรษะ
ใหมีชองวางระหวางโครงแขวนกับเปลือกหมวกนอยท่ีสุด สวมหมวกนิรภัยตัวอยางเขากับศีรษะทดสอบ
ตามขอ 9.5.1.1 ใหเสนทดสอบอยูในแนวระนาบโดยใหศูนยกลางของหัวกระแทกอยูในแนวเดียวกับ
ศนูยกลางของศรีษะทดสอบ

9.5.4 การสอบเทียบ
ใหปฏิบัติตาม ANSI Z 89.1 Appendix C

9.5.5 วธีิทดสอบ
นาํหมวกนริภยัตวัอยางท่ีเกบ็ไวท่ีภาวะรอนตามขอ 9.5.2.1 และภาวะเย็นตามขอ 9.5.2.2 มาทดสอบครัง้ละ
1 ตวัอยาง โดยตดิตัง้บนศรีษะทดสอบตามขอ 9.5.3 แลวปรบัอปุกรณบนัทึกผล ใหอานศนูยกอนทดสอบ
จากนัน้ปลอยหัวกระแทกในระดบัความสูงท่ีทําใหเกดิความเรว็เม่ือกระแทก (5.50  0.05) เมตรตอวนิาที
หมายเหตุ   การทดสอบใหปฏิบัติเสร็จส้ินภายในเวลา 30 วินาที

9.5.6 การบนัทึกและรายงานผล
ใหบันทึกคาแรงสงผานสูงสุดกับความเรว็เม่ือกระแทกของหมวกนริภยัตัวอยางทุกตัวอยางท่ีทดสอบและ
รายงานคาแรงสงผานเฉล่ียของหมวกนริภยัตวัอยางท่ีภาวะรอนและภาวะเย็น
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9.6 การทดสอบความตานการเจาะทะลุจากดานบน
9.6.1 เครื่องมือ

เครือ่งทดสอบความตานทานการเจาะ ท่ีประกอบดวย
9.6.1.1 ศีรษะทดสอบแบบ ISO ตามขอ 9.3
9.6.1.2 หัวเจาะท่ีมีมวล (1.00  0.05) กิโลกรัม สวนแหลมทําดวยเหล็กกลาเปนมุมแหลม (60  1)

องศา โดยมีรัศมีความโคงของสวนปลายสุด (0.25  0.10) มิลลิเมตร  อาจทําเครื่องหมาย
บนหัวเจาะท่ีความสูงจากปลายแหลม 9.5 มิลลิเมตร และ 11.1 มิลลิเมตร

9.6.1.3 เครื่องทดสอบการเจาะทะลุ ตามท่ีกําหนดใน ANSI Z 89.1 ดังรูปท่ี 7

รูปท่ี 7 เคร่ืองทดสอบการเจาะทะลุ
(ขอ 9.6.1.3)

อปุกรณยก

อปุกรณวดัความเรว็

ศรีษะทดสอบ แบบ ISO

หัวเจาะ

รางนําเดีย่วเหล็กกลาชบุแขง็

รองล่ืนแบบตลับลูกปน
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9.6.2 การเตรยีมตวัอยาง
ปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 9.5.2

9.6.3 การติดตัง้ตัวอยาง
ถอดสวนประกอบตาง ๆ ของหมวกนิรภัยตัวอยางออกใหเหลือเฉพาะโครงแขวน  แลวปรับสายรัด
ศีรษะใหมีชองวางระหวางโครงแขวนกับเปลือกหมวกนอยท่ี สุด สวมหมวกนิรภัยตัวอยางเขากับ
ศีรษะทดสอบตามขอ 9.6.1.1 ให เสนทดสอบอยู ในแนวระนาบและขนานกับระนาบพื้ นฐาน
ของศีรษะทดสอบ  โดยติดตั้งใหสามารถปรับตําแหนงท่ีหัวเจาะตกกระทบในแนวตั้งฉากภายในวงกลม
ท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 75 มิลลิเมตร และศูนยกลางของวงกลมอยูท่ีกึ่งกลางจุดยอดสุดของหมวกนิรภัย
ตัวอยาง

9.6.4 วธีิทดสอบ
นําหมวกนิรภัยตัวอยางจากขอ 9.6.2 มาทดสอบครั้งละ 1 ตัวอยาง โดยติดตั้งบนศีรษะทดสอบตาม
ขอ 9.6.1.1 แลวปลอยหัวเจาะใหตกลงมาซ่ึงมีความเร็วเม่ือกระแทก (7.0 0.1) เมตรตอวินาที
หมายเหตุ   การทดสอบใหปฏิบัติเสร็จส้ินภายในเวลา 30 วินาที

9.6.5 การบนัทึกและรายงานผล
ใหบันทึกความเรว็แตละครัง้ของการกระแทก  และใหรายงานวาหัวเจาะทะลุถึงศรีษะทดสอบหรือไม

9.7 การทดสอบความตานทานของฉนวน (เฉพาะชนิด E และชนิด G)
9.7.1 เครื่องมือ

9.7.1.1 อางน้ํา  ขนาดเหมาะสมสําหรบัใชแชหมวกนริภัยตวัอยาง
9.7.1.2 ท่ีแขวนหมวกนริภยัตวัอยางในน้าํ
9.7.1.3 แหลงจายไฟฟากระแสสลับ  ความถี่ 50 เฮิรตซ  ท่ีปรับคาไดตั้งแต 0 โวลต ถึง 30 000 โวลต

และจายกระแสไฟฟาไดอยางนอย 20 มิลลิแอมแปร ท่ี 20 000 โวลต
9.7.1.4 สายไฟฟาและอเิล็กโทรดสําหรบัจายแรงดนัไฟฟาระหวางดานในและดานนอกของเปลือกหมวก
9.7.1.5 โวลตมิเตอร ท่ีวดัคาแรงดนัไฟฟาไดตามท่ีกําหนด
9.7.1.6 มิลลิแอมมิเตอร ท่ีวดัคากระแสไฟฟาไดตามท่ีกําหนด

9.7.2 การเตรยีมตวัอยาง
9.7.2.1 หมวกนริภยัชนดิ E ใหทดสอบโดยใชหมวกนริภยัตวัอยางท่ีผานการทดสอบแรงสงผานแลวท่ีเตรยีม

จากขอ 9.5.2.1 จํานวน 1 ตัวอยาง และขอ 9.5.2.2 จํานวน 1 ตัวอยาง
9.7.2.2 ในกรณีท่ีหมวกนิรภยัตัวอยางมีวัสดุเคลือบผิวใหขัดออกดวยกระดาษทรายตาม มอก.1151

9.7.3 วธีิทดสอบ
อปุกรณท่ีตดิถาวรบนหมวกนริภยัตวัอยางตองยังคงตดิอยูขณะทดสอบ เชน หูยึดอปุกรณเชือ่ม ขายึดไฟฉาย
สายรดัคาง  โดยใหประกอบสายรดัคางเขากบัหมวกนริภยัตวัอยางเพือ่ไมใหไฟฟาลัดวงจรหรอืเปนอปุสรรค
ตอการทดสอบ
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9.7.3.1 หมวกนิรภัยชนิด E
(1) เติมน้ําประปาจากกอกลงในหมวกนิรภัยตัวอยาง  โดยไมตองถอดอุปกรณยึดเหนี่ยวและ

อุปกรณท่ีติดถาวรออก ใหถึงระดับประมาณ 13 มิลลิเมตรจากปกหมวกหรือแลวแต
ความเหมาะสม เพื่อปองกันการวาบไฟตามผิวท่ีแรงดันไฟฟาทดสอบ แลวแชหมวกนิรภัย
ตัวอยางในอางน้ําใหอยูในระดับเดียวกับระดับน้ําในหมวกนิรภัยตัวอยาง จุมอิเล็กโทรดให
ปลายขางหนึง่อยูดานในหมวกนริภัยตัวอยาง สวนปลายอกีขางหนึง่ใหจุมในน้ําท่ีอยูดานนอก
หมวกนิรภัยตัวอยาง แลวตอโวลตมิเตอรและมิลลิแอมมิเตอรใหครบวงจร ในระหวาง
การทดสอบตองระวังไมใหสวนท่ีอยูพนน้ําโดนน้ํา เพื่อปองกันมิใหเกิดการวาบไฟตามผิว
ขณะปอนแรงดนัไฟฟากระแสสลับ
กรณมีีขอโตแยงใหทดสอบใหมโดยนาํเปลือกหมวกไปแชในน้าํเปนเวลา 24 ชัว่โมงกอนทดสอบ

(2) ปอนแรงดันไฟฟากระแสสลับแกวงจร แลวเพิ่ มขึ้ นเรื่ อยๆ จนถึง 20 000 โวลต
รักษาแรงดันไฟฟานี้ไวเปนเวลา 3 นาที บันทึกกระแสไฟฟารั่วผานหมวกนิรภัยตัวอยาง
จากมิลลิแอมมิเตอร

(3) เพิ่มแรงดันไฟฟากระแสสลับขึ้นอีกจนถึง 30 000 โวลต ดวยอัตรา 1 000 โวลตตอวินาที
แลวลดแรงดนัไฟฟาลงจนเปนศนูยทันที

(4) นําหมวกนิรภยัตวัอยางออกจากอางน้ํา แลวตรวจพนิิจรอยไหมทะลุ
9.7.3.2 หมวกนิรภยัชนดิ G

(1) ปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 9.7.3.1(1)
(2) ปอนแรงดันไฟฟากระแสสลับแกวงจร แลวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 2 200 โวลต รักษาแรงดัน

ไฟฟานีไ้วเปนเวลา 1 นาที แลวบนัทึกกระแสไฟฟารัว่ผานหมวกนริภยัตวัอยาง
9.8 การทดสอบสายรดัศรีษะ

ถอดสายรัดศีรษะออกจากหมวกนิรภัยตัวอยางแลววางราบไปกับพื้น ใชเครื่องวัดละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
วดัเสนรอบวงของสายรดัศรีษะในแนวตรงโดยไมโคงไปตามความยาวของสายรดัศรีษะ  และใหอางองิตาํแหนง
ในการวดัตามการใชงานจรงิ
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสนิ

(ขอ 8.1)

ก.1 รุน ในท่ีนี้ หมายถึง หมวกนิรภัยชนิดเดียวกัน มีสวนประกอบเหมือนกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือ
สงมอบ หรือซ้ือขายในระยะเวลาเดยีวกัน

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชกัตวัอยางอืน่ท่ีเทียบเทากนัทางวชิาการกบัแผนท่ีกําหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสําหรบัการทดสอบการบรรจแุละเครือ่งหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชกัตัวอยางโดยวธีิสุมจากรุนเดยีวกนัตามจํานวนท่ีกําหนดในตารางท่ี ก.1
ก.2.1.2 จาํนวนตวัอยางท่ีไมเปนไปขอ 6. และขอ 7. ในแตละรายการ ตองไมเกนิเลขจาํนวนท่ียอมรบัท่ีกาํหนด

ในตารางท่ี ก.1 จงึจะถือวาหมวกนิรภัยรุนนัน้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด

ตารางท่ี ก.1 แผนการชกัตวัอยางสําหรับการทดสอบ
การบรรจแุละเคร่ืองหมายและฉลาก

(ขอ ก.2.1.1)

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสําหรบัการทดสอบคุณลักษณะท่ีตองการ
ก.2.2.1 ใหใชตัวอยางท่ีผานการตรวจสอบจากขอ ก.2.1 แลว จํานวน 18 ใบ นําไปทดสอบตามตารางท่ี ก.2
ก.2.2.2 ทุกใบตองเปนไปตามขอ 5. ทุกรายการ จึงจะถือวาหมวกนิรภยัรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด

ขนาดรุน
ใบ

ขนาดตัวอยาง
ใบ

เลขจํานวนท่ียอมรับ

         ไมเกิน 500 20 2
    501 ถึง 1 200 32 3
  1 201 ถึง 3 200 50 5
            เกิน 3 200 80 7
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ตารางท่ี ก.2 จํานวนตัวอยางท่ีใชทดสอบคณุลกัษณะท่ีตองการ
(ขอ ก.2.2.1)

ก.3 เกณฑตดัสิน
ตัวอยางหมวกนิรภัยตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ จึงจะถือวาหมวกนิรภัยรุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ขอ รายการ จํานวนตัวอยาง ตัวอยางท่ี
ใบ ชนิด E ชนิด G ชนิด C

5.1 ลกัษณะท่ัวไป 18 - 1 1 1
5.2 มวล (ไมรวมอุปกรณประกอบ) 18 - 2 2 2
5.3 การลกุไหม 1 6 6 6 5
5.4 แรงสงผาน

- ภาวะรอน
- ภาวะเยน็

6
6

1 ถึง 6
7 ถึง 12

3 4 3

5.5 ความตานทานการเจาะทะลจุากดานบน
- ท่ีอุณหภูมิสงู
- ท่ีอุณหภูมิต่ํา

3
3

13 ถึง 15
16 ถึง 18

5 5 4

5.6 ความตานทานของฉนวน
- 20 000 โวลต
- 2 200 โวลต

2
2

1 และ 7
1 และ 7

4 3 -

ลําดับการทดสอบ


