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หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกประเภท ซึ่งต่อไป
ในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกว่า “หมวกนิรภัย”

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ต่อไปนี้ (ดูรปู ที่ 1)
2.1 หมวกนิรภัย (protective helmet) หมายถึง หมวกทีอ่ อกแบบเพือ่ ป้องกันศีรษะของผูส้ วมใส่จากการกระแทก
โดยอาจเพิม่ ส่วนป้องกันอืน่ ๆ ด้วยก็ได้
2.2 ผูใ้ ช้ หมายถึง ผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 หมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้า (lower face cover helmet) หมายถึง หมวกนิรภัยที่มีเปลือกหมวก
ป้องกันส่วนบนของศีรษะ ส่วนท้ายทอย และปกปิดบริเวณคางของผูส้ วมใส่
2.3.1 หมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้าชนิดป้องกันคาง (protective lower face cover, P) หมายถึง หมวกนิรภัย
แบบเต็มใบปิดหน้าซึง่ ส่วนปกปิดบริเวณคางของผูส้ วมใส่สามารถถอดออกได้ ปรับขึน้ ลงได้ หรือติดถาวร
อยูก่ บั หมวกนิรภัย ใช้เพือ่ ป้องกันแรงกระแทกบริเวณคางของผูส้ วมใส่
2.3.2 หมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้าชนิดไม่ปอ้ งกันคาง (non protective lower face cover, NP) หมายถึง
หมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้าซึ่งส่วนปกปิดบริเวณคางของผู้สวมใส่สามารถถอดออกได้หรือปรับ
ขึน้ ลงได้แต่ไม่ปอ้ งกันแรงกระแทกบริเวณคางของผูส้ วมใส่
2.4 หมวกนิรภัยแบบเต็มใบเปิดหน้า (head and ear cover helmet) หมายถึง หมวกนิรภัยทีม่ เี ปลือกหมวกป้องกัน
ส่วนบนของศีรษะ ท้ายทอย หู และขากรรไกรของผูส้ วมใส่
2.5 หมวกนิรภัยแบบครึง่ ใบ
2.5.1 หมวกนิรภัยแบบครึง่ ใบชนิดที่ 1 (three quarter head helmet) หมายถึง หมวกนิรภัยทีม่ เี ปลือกหมวก
ป้องกันพืน้ ทีป่ ระมาณ 3 ส่วน 4 ของศีรษะ ตัง้ แต่สว่ นบนของศีรษะจนถึงท้ายทอยของผูส้ วมใส่
2.5.2 หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบชนิดที่ 2 (half head helmet) หมายถึง หมวกนิรภัยที่มีเปลือกหมวก
ป้องกันพืน้ ทีป่ ระมาณ 1 ส่วน 2 ของศีรษะ โดยป้องกันส่วนบนของศีรษะของผูส้ วมใส่
2.6 เปลือกหมวก (shell) หมายถึง ส่วนนอกทีเ่ ป็นของแข็งของหมวกนิรภัย ซึง่ รักษารูปทรงของหมวกนิรภัยไว้
2.7 รองในป้องกัน (protective padding) หมายถึง วัสดุชั้นในถัดจากเปลือกหมวก ใช้ดูดกลืนพลังงานจาก
แรงกระแทก
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2.8 รองในเพื่อความสบาย (comfort padding) หมายถึง วัสดุที่ใช้บุภายในหมวกนิรภัยเพื่อความสบาย
ของผูส้ วมใส่อยูถ่ ดั จากรองในป้องกัน
2.9 อุปกรณ์ยึดเหนี่ยว (retention system) หมายถึง อุปกรณ์ประกอบทั้งหมดซึ่งประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อยึด
หมวกนิรภัยเข้ากับศีรษะของผู้สวมใส่ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ปรับความกระชับของหมวกนิรภัยกับศีรษะ
หรือเพิม่ ความสบายของผูส้ วมใส่
2.9.1 สายรัดคาง (chin strap) หมายถึง สายรัดที่อยู่ใต้ขากรรไกรของผู้สวมใส่ เพื่อคงตำแหน่งของ
หมวกนิรภัยบนศีรษะ
2.10 กะบังหมวก (peak) หมายถึง ส่วนที่ยื่นออกไปจากเปลือกหมวกอยู่เหนือตาของผู้สวมใส่และสามารถ
ถอดออกได้
2.11 แผ่นบังลม (visor) หมายถึง แผ่นป้องกันลมทำด้วยวัสดุโปร่งแสง (transparent) ครอบคลุมบริเวณ
ตาของผูส้ วมใส่ ซึง่ ปกปิดทัง้ หน้าหรือบางส่วนของหน้า
2.12 ระนาบพื้นฐานของศีรษะมนุษย์ (basic plane of the human head) หมายถึง ระนาบแนวนอนระดับรูหู
และขอบล่างของเบ้าตา
2.13 ระนาบพืน้ ฐานของศีรษะทดสอบ (basic plane of the head form) หมายถึง ระนาบแนวนอนซึง่ มีระดับเดียวกับ
ระนาบพืน้ ฐานของศีรษะมนุษย์
2.14 ระนาบอ้างอิง (reference plane) หมายถึง ระนาบแนวนอนทีข่ นานกับระนาบพืน้ ฐานของศีรษะทดสอบ ระยะห่าง
จากระนาบพืน้ ฐานของศีรษะทดสอบขึน้ กับขนาดของศีรษะทดสอบ
2.15 ระนาบกึง่ กลางศีรษะด้านซ้ายและด้านขวา (median longitudinal vertical plane, midsagittal plane) หมายถึง
ระนาบแนวตัง้ กึง่ กลางศีรษะทีแ่ บ่งศีรษะออกเป็นด้านซ้ายและด้านขวา
2.16 เกณฑ์ ก ารบาดเจ็ บ ที ่ ศ ี ร ษะ (head injury criterion) หมายถึ ง ค่ า ที ่ ค ำนวณได้ จ ากความสั ม พั น ธ์
ของความเร่งกับเวลาหลังเกิดการกระแทก
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แบบเต็มใบปิดหน้า

แบบเต็มใบเปิดหน้า

แบบครึง่ ใบชนิดที่ 1

แบบครึง่ ใบชนิดที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เปลือกหมวก
รองในป้องกัน
รองในเพือ่ ความสบาย
สายรัดคาง
กะบังหมวก (ถ้ามี)
แผ่นบังลม (ถ้ามี)

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของหมวกนิรภัย
(ข้อ 2. และข้อ 3.1)
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3. แบบและชนิด
3.1 หมวกนิรภัย แบ่งเป็น 3 แบบ (ดูรปู ที่ 1) คือ
3.1.1 แบบเต็มใบปิดหน้า แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
3.1.1.1 ชนิดป้องกันคาง
3.1.1.2 ชนิดไม่ปอ้ งกันคาง
3.1.2 แบบเต็มใบเปิดหน้า
3.1.3 แบบครึง่ ใบ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
3.1.3.1 ชนิดที่ 1
3.1.3.2 ชนิดที่ 2

4. ขนาด
4.1 ขนาดของหมวกนิรภัย
4.1.1 แบบเต็มใบ ต้องสวมได้พอดีกบั ศีรษะทดสอบขนาดใดขนาดหนึง่ ตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 1
รูปและมิตขิ องศีรษะทดสอบ ให้เป็นไปตามรูปที่ 2 และตารางที่ 2
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
ตารางที่ 1 ศีรษะทดสอบสำหรับแบบเต็มใบ
(ข้อ 4.1.1)
สัญลักษณของศีรษะทดสอบ
A
C
E
G
J
K
M
O
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เสนรอบวงของศีรษะทดสอบ
mm
500
520
540
560
570
580
600
620
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รูปที่ 2 ศีรษะทดสอบสำหรับแบบเต็มใบ
(ข้อ 4.1.1 ข้อ 6.1.1.1 (1) ข้อ 6.1.1.1 (2) และข้อ 10.3.2)
ตารางที่ 2 มิตแิ ละขอบเขตการทดสอบของศีรษะทดสอบสำหรับแบบเต็มใบ
(ข้อ 4.1.1 ข้อ 6.1.1.1(1) ข้อ 10.3.2 และข้อ 10.8.1)
หน่วยเป็นมิลลิเมตร
สัญลักษณ
ขนาด
ระยะ X ระยะ Y ระยะ AC ระยะ HD
500
24
90
80
88
A
520
25
93
82
90
C
540
26
96
84
92
E
560
27
99
86
94
G
570
27.5
102.5
87
95
J
580
28
104
88
96
K
600
29
107
90
98
M
620
30
110
92
100
O
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หมายเหตุ (1) ระยะ X หมายถึง ระยะห่างระหว่างระนาบพืน้ ฐานและระนาบอ้างอิง
(2) ระยะ Y หมายถึง ระยะห่างระหว่างระนาบอ้างอิงและส่วนบนสุดของศีรษะทดสอบ
(3) ระยะ AC หมายถึง ระยะที่วัดลึกเข้าไปจากด้านหน้าของศีรษะทดสอบบนระนาบที่อยู่สูง
กว่าระนาบอ้างอิง 12.7 mm
(4) ระยะ HD หมายถึง ระยะทีว่ ดั ลึกเข้าไปจากด้านหน้าของศีรษะทดสอบบนระนาบทีอ่ ยู่
ต่ำกว่าระนาบอ้างอิง 44.5 mm

4.1.2 แบบครึง่ ใบ ต้องสวมได้พอดีกบั ศีรษะทดสอบขนาดใดขนาดหนึง่ ตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 3
รูปและมิตขิ องศีรษะทดสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก ข.
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
ตารางที่ 3 ศีรษะทดสอบสำหรับแบบครึง่ ใบ
(ข้อ 4.1.2)
ขนาดเสนรอบวงภายในของหมวกนิรภัย
mm

ขนาดของศีรษะทดสอบ

ไมเกิน 540

เล็ก

เกิน 540 ถึง 600

กลาง

เกิน 600

ใหญ

5. ส่วนประกอบ
5.1 ส่วนประกอบหลัก
5.1.1 เปลือกหมวก
5.1.2 รองในป้องกัน
5.1.3 สายรัดคาง
5.2 ส่วนประกอบทีอ่ าจมีได้
5.2.1 รองในเพือ่ ความสบาย
5.2.2 กะบังหมวก
5.2.3 แผ่นบังลม
5.2.4 อืน่ ๆ เช่น อุปกรณ์ปดิ -เปิดรูระบายอากาศ เมือ่ เกิดการกระแทกต้องไม่กอ่ ให้เกิดการบาดเจ็บ
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6. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
6.1 ลักษณะทัว่ ไป
6.1.1 เปลือกหมวก
6.1.1.1 แบบเต็มใบ
(1) ต้ อ งครอบคลุ ม พื ้ น ที ่ เ หนื อ เส้ น AA ' และครอบคลุ ม พื ้ น ที ่ อ ย่ า งน้ อ ยจนถึ ง เส้ น CDEF
สองข้างของศีรษะทดสอบ (ดูรปู ที่ 2.1 และตารางที่ 2)
(2) ด้านหลังของเปลือกหมวก ต้องไม่อยูภ่ ายในพื้นที่ทรงกระบอก (ดูรูปที่ 2.2) ซึ่งมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 100 mm โดยแกนของทรงกระบอกวางอยู่บนจุดตัดระหว่างระนาบกึ่งกลางศีรษะ
ทดสอบและระนาบที่ต่ำกว่าระนาบอ้างอิง 110 mm
6.1.1.2 แบบครึง่ ใบ
ต้องครอบคลุมพืน้ ทีท่ ดสอบตามข้อ 10.4.2 (1) เป็นอย่างน้อย
6.1.2 รองในป้องกัน
6.1.2.1 แบบเต็มใบปิดหน้าและแบบเต็มใบเปิดหน้า
ต้องครอบคลุมพืน้ ทีต่ ามข้อ 6.1.1.1 (1)
6.1.2.2 แบบครึง่ ใบ
ต้องครอบคลุมพืน้ ทีต่ ามข้อ 6.1.1.2
6.1.3 หมวกนิรภัย
6.1.3.1 ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการได้ยนิ จนก่อให้เกิดอันตรายในการขับขี่
6.1.3.2 ต้องมีรรู ะบายอากาศเพือ่ ระบายความร้อน (เฉพาะแบบเต็มใบ)
6.1.3.3 กรณีไม่มแี ผ่นบังลม ด้านหน้าของหมวกนิรภัยต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการสวมใส่แว่นกันลม
6.1.4 ส่วนที่มีลักษณะแข็งยื่นเข้ามาด้านในเปลือกหมวก เช่น ปลายนอต หมุดย้ำ ตัวยึด อุปกรณ์ตกแต่ง
ต้องไม่มขี อบคมและมีวสั ดุปกปิด
6.1.5 อุปกรณ์ยดึ เหนีย่ ว
ต้องยึดหมวกนิรภัยเข้ากับศีรษะของผู้สวมใส่อย่างแน่นหนา โดยสายรัดคางรัดอยู่ใต้ขากรรไกร
ของผูส้ วมใส่และอุปกรณ์ตอ้ งยึดติดถาวรกับหมวกนิรภัย
6.1.6 สายรัดคาง
6.1.6.1 ต้องกว้างไม่นอ้ ยกว่า 20 mm
6.1.6.2 ต้องไม่มถี ว้ ยรับคาง
6.1.6.3 ต้องมีอปุ กรณ์สำหรับปรับความกระชับของสายรัดคาง
6.1.7 อุปกรณ์สำหรับรัดสายรัดคาง
6.1.7.1 เมือ่ สวมหมวกนิรภัยเข้ากับศีรษะทดสอบแล้ว ส่วนแข็งของอุปกรณ์สำหรับรัดสายรัดคางต้องอยูใ่ ต้
ขากรรไกรทั้ง 2 ข้างหรือต้องอยู่ต่ำกว่าระนาบอ้างอิงของศีรษะทดสอบในแนวตั้งไม่น้อยกว่า
130 mm
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6.1.7.2 อุปกรณ์สำหรับรัดสายรัดคางทัง้ แบบวงแหวนรูปตัวดี 2 ตัวซ้อนกัน (double-D ring) หรือแบบสไลด์
บาร์ (sliding bar) เมือ่ รัดแล้วปลายของสายรัดคางข้างหนึง่ ต้องปล่อยให้เป็นอิสระ เพือ่ ใช้ปรับความตึง
6.1.7.3 อุปกรณ์ปลดสายรัดคาง ได้แก่ แถบดึงในแบบวงแหวนรูปตัวดี 2 ตัวซ้อนกันหรือปุม่ กดในแบบสไลด์
บาร์ตอ้ งใช้สแี ดง และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 10 mm  20 mm อุปกรณ์นอกเหนือจากนีบ้ นสายรัดคาง
ต้องใช้สอี น่ื
6.1.8 ขอบเขตการมองเห็นของสายตา
6.1.8.1 ต้องครอบคลุมพื้นที่เหนือระนาบอ้างอิงไม่น้อยกว่า 7 ๐ และใต้ระนาบพื้นฐานไม่น้อยกว่า 45 ๐
และจากระนาบกึง่ กลางศีรษะไม่นอ้ ยกว่า 105 ๐ ทัง้ ด้านซ้ายและด้านขวา (ดูรปู ที่ 3 และรูปที่ 4)
6.1.8.2 ต้องไม่มสี ว่ นใดบดบังขอบเขตการมองเห็นของสายตา เมือ่ นำหมวกนิรภัยมาสวมกับศีรษะทดสอบ
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ระนาบอ้างอิง
ระนาบพืน้ ฐาน

แกนกลางแนวตัง้
ระนาบกึง่ กลางแนวตัง้
รูปที่ 3 ขอบเขตการมองเห็นของสายตา-ขอบเขตแนวตัง้
(ข้อ 6.1.8.1 ข้อ 6.1.9.1 และข้อ 10.9.2.2(3))
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ระนาบอ้างอิง
ระนาบพืน้ ฐาน

แกนกลางแนวตัง้
ระนาบกึง่ กลางแนวตัง้
รูปที่ 4 ขอบเขตการมองเห็นของสายตา-ขอบเขตแนวนอน
(ข้อ 6.1.8.1 ข้อ 6.1.9.1 และข้อ 10.9.2.2(3))
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6.1.9 แผ่นบังลม (ถ้ามี)
ต้องปราศจากข้อบกพร่องเด่นชัดใดๆ ทีจ่ ะลดการมองเห็น เช่น ฟองอากาศ รอยขูดขีด สิง่ เจือปน รอยนูน
รู รอยแบบ หรือข้อบกพร่องอืน่ ใดอันมีผลมาจากกระบวนการผลิต ในบริเวณพืน้ ทีใ่ นการใช้มอง
6.1.9.1 พืน้ ทีใ่ นการใช้มองของแผ่นบังลม
ต้องครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นแนวตัง้ เหนือระนาบอ้างอิงไม่นอ้ ยกว่า 7 ๐ และในแนวนอนจากระนาบกึง่ กลาง
ศีรษะเท่ากับ 90 ๐ ทัง้ ด้านซ้ายและด้านขวา (ดูรปู ที่ 3 และรูปที่ 4)
(1) ขอบล่างของแผ่นบังลม
ต้องทำจากวัสดุซง่ึ มีคา่ การส่งผ่านแสงค่าเดียวกับส่วนอืน่ ๆ ของแผ่นบังลม
(2) ปุม่ ทีใ่ ช้ดนั สำหรับเปิดแผ่นบังลม
ถ้าอยู่ในพื้นที่ในการใช้มองของแผ่นบังลม ต้องอยู่ติดขอบล่างของแผ่นบังลม หนาไม่เกิน
10 mm และมีพื้นที่ไม่เกิน 1.5 cm2 ต้องทำจากวัสดุซึ่งมีค่าการส่งผ่านแสงค่าเดียวกับ
ส่วนอืน่ ๆ ของแผ่นบังลม และปราศจากรอยแบบ การเคลือบสีหรือการเคลือบผิว
(3) อุปกรณ์สำหรับล็อคแผ่นบังลมไม่ให้เปิดขณะขับขี่
ต้องอยูน่ อกพืน้ ทีใ่ นการใช้มองของแผ่นบังลม และมีพน้ื ทีไ่ ม่เกิน 2 cm2
6.1.9.2 การปรับ
(1) เมื่อยกแผ่นบังลมขึ้นสูงสุดแล้วต้องไม่บดบังขอบเขตการมองเห็นของสายตา โดยมุมเปิด
ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ๐ (ดูรปู ที่ 5)
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แกนกลางแนวตัง้

แนวขวาง

รูปที่ 5 มุมเปิด
(ข้อ 6.1.9.2 (1))

.
หมายเหตุ

N
M
แกน MN

คือ จุดกึง่ กลางของขอบบนของแผ่นบังลม
คือ จุดกึง่ กลางของขอบล่างของแผ่นบังลม
คือ แกนใช้วดั มุมเปิดเมือ่ ยกแผ่นบังลมสูงสุดแล้ว
โดยเมือ่ ยกแผ่นบังลมสูงสุดแล้ว จุด N จะสัมผัสกับ
หมวกนิรภัยหรือไม่กไ็ ด้

(2) เมือ่ ปิดแผ่นบังลมแล้ว ขอบล่างของแผ่นบังลม ต้องไม่อยูใ่ นขอบเขตการมองเห็นของสายตา
(3) ต้องสามารถปรับให้พน้ ขอบเขตการมองเห็นของสายตาได้งา่ ยโดยใช้มอื เดียว กรณีไม่สามารถ
ปรับได้ตอ้ งระบุขอ้ ความไว้ทแ่ี ผ่นบังลม
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และการวัด
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6.2 มวล
หมวกนิรภัยทีป่ ระกอบเสร็จ ต้องมีมวลดังตารางที่ 4
การทดสอบให้ทำโดยการชัง่
ตารางที่ 4 มวลของหมวกนิรภัย
(ข้อ 6.2)
ขนาดเสนรอบวงภายในของหมวกนิรภัย
mm
ไมเกิน 500

มวลไมเกิน
g
800

เกิน 500 ถึง 540

1 000

เกิน 540

2 000

6.3 การดูดกลืนแรงกระแทก (เฉพาะแบบเต็มใบ)
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 10.3 แล้ว
6.3.1 ความเร่งทีว่ ดั ได้ของแต่ละจุดทดสอบ
ต้องไม่เกิน 275 g
6.3.2 เกณฑ์การบาดเจ็บทีศ่ รี ษะของแต่ละจุดทดสอบ
ต้องไม่เกิน 2 400
6.3.3 หมวกนิรภัยต้องไม่หลุดออกจากศีรษะทดสอบ
6.4 การดูดกลืนแรงกระแทก (เฉพาะแบบครึง่ ใบ)
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 10.4 แล้ว
6.4.1 ความเร่งทีว่ ดั ได้ของแต่ละจุดทดสอบ ต้องไม่เกิน 400 g (3 920 m/s2)
6.4.2 แต่ละจุดทดสอบช่วงเวลาสะสมทีม่ คี วามเร่งเกิน 200 g (1 960 m/s2) ต้องไม่เกิน 2.0 ms
6.4.3 แต่ละจุดทดสอบช่วงเวลาสะสมทีม่ คี วามเร่งเกิน 150 g (1 470 m/s2) ต้องไม่เกิน 4.0 ms
6.5 ส่วนยืน่ ออกจากเปลือกหมวกและผิวเปลือกหมวก
6.5.1 ส่วนยืน่ ออกจากเปลือกหมวกตัง้ แต่ 2 mm ขึน้ ไป รวมกะบังหมวก (ถ้ามี)
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 10.5.3.1 แล้ว ต้องหลุดออกหรือฉีกขาด กรณีไม่หลุดออกหรือฉีกขาด ต้องไม่ทำให้
แท่งขอบเฉือน (shear edge bar) หยุดเคลือ่ นที่
6.5.2 ผิวเปลือกหมวก
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 10.5.3.2 แล้ว แคร่ตอ้ งไม่หยุดเคลือ่ นทีเ่ มือ่ ปล่อยลูกตุม้
6.5.3 ส่วนยืน่ ทีเ่ ป็นอุปกรณ์อน่ื บนเปลือกหมวก
(1) ต้องมีลกั ษณะโค้งและผิวเรียบ
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ

–13–

มอก. 369–2557
(2) กรณีสว่ นยืน่ ไม่เกิน 2 mm
ต้องมีรศั มีสว่ นโค้งอย่างน้อย 1 mm
การทดสอบให้ทำโดยการวัด
(3) กรณีสว่ นยืน่ ตัง้ แต่ 2 mm ขึน้ ไป
ต้องมีรศั มีสว่ นโค้งอย่างน้อย 2 mm
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 10.5.3.1 แล้ว
(3.1) ส่วนยื่นต้องหลุดออกหรือฉีกขาด
(3.2) กรณีสว่ นยืน่ ไม่หลุดออกหรือฉีกขาด ต้องไม่ทำให้แท่งขอบเฉือนหยุดเคลือ่ นที่
6.6 ความคงรูป
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 10.6 แล้ว
6.6.1 เมือ่ ใช้แรงกดเริม่ ต้น 30 N แล้วเพิม่ แรงกดจนกระทัง่ ถึง 630 N
ระยะยุบตัวต้องไม่เกิน 40 mm
6.6.2 เมือ่ ลดแรงกดกลับมายัง 30 N
ระยะยุบตัวต้องไม่เกิน 15 mm
6.7 สายรัดคาง
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 10.7 แล้ว
6.7.1 สายรัดคางต้องยืดไม่เกิน 35 mm ภายหลังปล่อยลูกตุม้
6.7.2 สายรัดคางต้องยืดไม่เกิน 25 mm หลังจากปล่อยลูกตุม้ แล้วเป็นเวลา 2 min นำลูกตุม้ ออก
6.7.3 ภายหลังการทดสอบแล้วหมวกนิรภัยต้องถอดออกจากศีรษะทดสอบได้โดยง่าย
6.8 การคงตำแหน่งบนศีรษะ (เฉพาะแบบเต็มใบ)
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 10.8 แล้ว
6.8.1 หมวกนิรภัยต้องยังคงสวมอยูบ่ นศีรษะทดสอบ
6.8.2 มุมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของหมวกนิรภัยจากระนาบอ้างอิงต้องไม่เกิน 30 ๐
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6.9 คุณลักษณะแผ่นบังลม (ถ้ามี)
6.9.1 การส่งผ่านแสง (luminous transmittance,)
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 10.9.1 แล้ว
6.9.1.1 ต้องไม่นอ้ ยกว่า 80%
6.9.1.2 กรณีตั้งแต่ 50% ขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า 80% ต้องระบุข้อความ “ใช้ในเวลากลางวันเท่านั้น”
และ/หรือแสดงสัญลักษณ์ดงั รูปที่ 6 ไว้ทแ่ี ผ่นบังลม

รูปที่ 6 สัญลักษณ์ใช้ในเวลากลางวันเท่านัน้
(6.9.1.2)
6.9.2 สมบัตทิ างกล
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 10.9.2 แล้ว แผ่นบังลมต้องไม่แตกออกเป็นชิน้ แหลมคม
หมายเหตุ ชิน้ แหลมคม หมายถึง ชิน้ ส่วนทีแ่ ตกออกแล้วมีมมุ ใดมุมหนึง่ น้อยกว่า 60 ๐

7. การบรรจุ
7.1 ให้หมุ้ ห่อหมวกนิรภัยด้วยวัสดุทเ่ี หมาะสม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุทป่ี อ้ งกันความเสียหายในการขนส่งได้

8. เครือ่ งหมายและฉลาก
8.1 ทีห่ มวกนิรภัยทุกใบ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้งา่ ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
(2) แบบและชนิด
(3) ขนาด
(4) มวล เป็น กรัม หรือ กิโลกรัม ละเอียดถึง 50 g
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(5) คำเตือน ดังนี้
(5.1) ต้องใช้สายรัดคางทุกครัง้
(5.2) ไม่ควรนำหมวกนิรภัยทีไ่ ด้รบั การกระแทกอย่างรุนแรงกลับมาใช้อกี
(5.3) ไม่ควรใช้กบั เด็กอายุตำ่ กว่า 2 ขวบ
(5.4) ควรเปลีย่ นหมวกนิรภัยใบใหม่ อย่างน้อยทุก 5 ปี
(6) สัญลักษณ์ดงั รูปที่ 7 เฉพาะหมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้าชนิดไม่ปอ้ งกันคาง

รูปที่ 7 สัญลักษณ์หมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้าชนิดไม่ปอ้ งกันคาง
(ข้อ 8.1 (6))
(7) เดือน ปีทท่ี ำ หรือรหัสรุน่ ทีท่ ำ
(8) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ต้องแสดงชัดเจนและถาวร
ในกรณีทใ่ี ช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไว้ขา้ งต้น

9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
9.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

10. การทดสอบ
10.1 ทัว่ ไป
ให้ใช้วธิ ที ดสอบทีก่ ำหนดในมาตรฐานนีห้ รือวิธอี น่ื ใดทีใ่ ห้ผลเทียบเท่า ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้งให้ใช้วธิ ที ก่ี ำหนด
ในมาตรฐานนี้
10.2 การเตรียมตัวอย่าง
ให้ประกอบแผ่นบังลม (ถ้ามี) เข้ากับหมวกนิรภัยตัวอย่างก่อน จากนัน้ จึงนำไปปรับสภาพด้วยตัวทำละลาย
และปรับภาวะตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การปรับภาวะหมวกนิรภัยตัวอย่าง
(ข้อ 10.2)

รายการ

การดูดกลืนแรงกระแทก
ความคงรูป
สายรัดคาง
การคงตําแหนงบนศีรษะ
(เฉพาะแบบเต็มใบ)

จํานวนหมวกนิรภัยตัวอยางที่ใชปรับภาวะ
ใบ
ภาวะอุณหภูมิ
ภาวะฉายแสง
และความชื้นของ ภาวะรอน
อัลตราไวโอเลต
หองทดสอบ
และภาวะเปยก
2
1
1
2
1
1
-

หมายเหตุ กรณีหมวกนิรภัยแบบครึง่ ใบ ไม่ตอ้ งทดสอบการคงตำแหน่งบนศีรษะ

10.2.1 การปรับสภาพด้วยตัวทำละลาย
ใช้ ผ ้ า ฝ้ า ยรู ป สี ่ เ หลี ่ ย มจตุ ร ั ส ขนาดประมาณ 150 mm ชุ บ สารละลายผสมของออกเทน 70%
และทอลูอนี 30% ปริมาตรโดยประมาณ 25 ml ให้ชมุ่ แล้วชโลมเปลือกนอกหมวกนิรภัยตัวอย่างในรัศมี
50 mm รอบจุดยึดของสายรัดคางเป็นเวลา 5 s ถึง 10 s หลังจากนั้นให้ชโลมพื้นที่ส่วนที่เหลือ
รวมถึงส่วนปกปิดบริเวณคาง (ถ้ามี) ด้วยวิธเี ดียวกันเป็นเวลา 10 s ถึง 15 s แล้วปล่อยไว้เป็นเวลา 30
min ก่อนนำไปปรับภาวะตามข้อ 10.2.2 ถึง ข้อ 10.2.4 ข้อใดข้อหนึง่ ต่อไป ดังนี้
10.2.2 กรณีภาวะอุณหภูมแิ ละความชืน้ ของห้องทดสอบ
เก็บหมวกนิรภัยตัวอย่างทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (25  5) ๐C และความชืน้ สัมพัทธ์ (65  5)% เป็นเวลาอย่างน้อย
4h
10.2.3 กรณีภาวะร้อน
เก็บหมวกนิรภัยตัวอย่างทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (50  2)๐C เป็นเวลามากกว่า 4 h แต่ไม่เกิน 6 h
10.2.4 กรณีภาวะฉายแสงอัลตราไวโอเลตและภาวะเปียก
ฉายแสงที่เปลือกนอกของหมวกนิรภัยตัวอย่างด้วยหลอดไฟซีนอนที่ทำจากควอตซ์กำลังไฟ 125 W
เป็นเวลา 48 h โดยให้มีระยะห่างระหว่างหลอดไฟกับหมวกนิรภัยตัวอย่าง 25 cm แล้วนำมา
พ่นด้วยน้ำทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง ด้วยอัตราการพ่น 1l /min เป็นเวลา 4 h ถึง 6 h
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10.3 การทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทก (เฉพาะแบบเต็มใบ)
10.3.1 อุปกรณ์
10.3.1.1 ทัง่ กระแทกเป็นเหล็กกล้า (steel) ทีย่ ดึ ติดกับฐาน
(1) ทัง่ กระแทกแบบแบนราบ (flat anvil)
มี ห น้ า สั ม ผั ส แบนราบเป็ น รู ป วงกลม และมี เ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง (130 3) mm
ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 ทัง่ กระแทกแบบแบนราบ
(ข้อ 10.3.1.1(1))
(2) ทัง่ กระแทกแบบสัน (kerbstone anvil)
มีลกั ษณะแบบสามเหลีย่ ม มีความชัน (52.5 2.5) ๐ กับเส้นตัง้ ฉาก สันของทัง่ กระแทก
มีรัศมี (15 0.5) mm สูงอย่างน้อย 50 mm และยาวไม่น้อยกว่า 125 mm ดังรูปที่ 9
โดยการทดสอบจุด B จุด P และจุด R กำหนดให้ทำมุม 45๐ กับเส้นระนาบกึ่งกลางแนวตัง้
ส่วนการทดสอบจุด X กำหนดให้ขนานกับขอบล่างของหมวกนิรภัยตัวอย่าง

รูปที่ 9 ทัง่ กระแทกแบบสัน
(ข้อ 10.3.1.1(2))
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10.3.1.2 ศีรษะทดสอบทีใ่ ช้อปุ กรณ์วดั ความเร่งแบบ 3 แกน (tridirectional accelerometer) ประกอบได้
(1) อุปกรณ์วดั ความเร่ง ต้องสามารถใช้งานในย่านการวัดได้ถงึ 2 000 g โดยไม่เสียหาย และมีมวล
ไม่เกิน 50 g โดยติดตัง้ ทีจ่ ดุ G ภายในศีรษะทดสอบ
หมายเหตุ จุด G คือ จุดทีอ่ ยูบ่ นแกนกลางแนวตัง้ ใต้ระนาบอ้างอิง 1mm ของศีรษะทดสอบ

(2) ศีรษะทดสอบต้องทำด้วยโลหะที่ไม่เกิดความถี่สั่นพ้อง (resonance frequency) ในย่าน
ความถีท่ ต่ี ำ่ กว่า 3 000 Hz
(3) ลักษณะทัว่ ไปของศีรษะทดสอบ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ลักษณะทัว่ ไปของศีรษะทดสอบ
(ข้อ 10.3.1.2 (3))
สัญลักษณ
A
E
J
M
O

ขนาด
mm
500
540
570
600
620

มวล
kg
3.1 0.10
4.1 0.12
4.7 0.14
5.6 0.16
6.1 0.18

หมายเหตุ หมวกนิรภัยที่มีขนาดไม่ตรงกับศีรษะทดสอบในตารางที่ 5 ให้เลือกศีรษะทดสอบ
ขนาดทีเ่ ล็กลง 1 ค่า ยกเว้น หมวกนิรภัยทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า 620 mm ให้ใช้ศรี ษะทดสอบ
สัญลักษณ์ O และหมวกนิรภัยทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 500 mm ให้ใช้ศรี ษะทดสอบสัญลักษณ์ A

10.3.1.3 เครื่องทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทก ที่มีลักษณะให้หมวกนิรภัยตกอย่างอิสระกระแทกกับ
ทัง่ กระแทก ตัวอย่างดังรูปที่ 10
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อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับปล่อยหมวกนิรภัย
(electromagnetic dropper)
เคเบิล้ นำทิศทาง (guide cable)
อุปกรณ์ยดึ ศีรษะทดสอบหรือสาลี่
(headform support dolly)

หมุดลดการสัน่ สะเทือน (dolly damper)
ทัง่ กระแทก (anvil)
แท่นแม่เหล็ก (plate magnet)
ฐานเหล็ก (steel base)
ยางกันลืน่ (rubber slab)
รูปที่ 10 ตัวอย่างเครือ่ งทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทก
(ข้อ 10.3.1.3)
10.3.2 การกำหนดจุดทดสอบและขอบเขตการทดสอบ
ก่อนนำหมวกนิรภัยไปปรับภาวะ ต้องกำหนดจุดทดสอบและขอบเขตการทดสอบ ดังรูปที่ 2
และตารางที่ 2
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10.3.3 ตำแหน่งทดสอบ (ดูรปู ที่ 11)

.
.

A/

รูปที่ 11 ตำแหน่งทดสอบ
(ข้อ 10.3.3)
10.3.3.1 การกำหนดจุดทดสอบต้องเลือกศีรษะทดสอบให้มขี นาดพอดีกบั หมวกนิรภัย โดยดูจากข้อ 10.3.3.2
และให้แบ่งจุดทดสอบดังนี้
B - เป็นจุดทดสอบด้านหน้าของหมวกนิรภัย
X - เป็นจุดทดสอบด้านข้างของหมวกนิรภัย (ให้เลือกทดสอบด้านใดด้านหนึง่ )
P - เป็นจุดทดสอบด้านบนของหมวกนิรภัย
R - เป็นจุดทดสอบด้านหลังของหมวกนิรภัย
S - เป็นจุดทดสอบส่ ว นคางของหมวกนิ ร ภั ย ใช้ ท ดสอบเฉพาะหมวกนิรภัยแบบเต็มใบ
ปิดหน้าชนิดป้องกันคาง โดยปรับภาวะตามข้อ 10.2.2
หมายเหตุ การทดสอบต้องใส่แผ่นบังลมและต้องอยู่ในตำแหน่งปิด

10.3.3.2 การเลือกตำแหน่งกระแทก
(1) หมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้า 1 ใบ ต้องทดสอบ 4 จุด คือ จุด B จุด X จุด P และจุด R
ตามลำดับ
หมายเหตุ หมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้าชนิดป้องกันคาง ต้องเพิ่มการทดสอบที่จุด S
โดยปรับภาวะอุณหภูมแิ ละความชืน้ ของห้องทดสอบ และใช้ทง่ั กระแทกตามข้อ
10.3.1.1 (1)
(2) หมวกนิรภัยแบบเต็มใบเปิดหน้า 1 ใบ ต้องทดสอบ 3 จุด คือ จุด B จุด P และจุด R ตามลำดับ
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10.3.3.3 ความหมายของจุดทดสอบ
B
พืน้ ทีส่ ว่ นหน้า คือจุดทีอ่ ยูบ่ นเส้นระนาบกึง่ กลางแนวตัง้ ของหมวกนิรภัย โดยวัดจากจุด Z
ขึน้ ไป 20o เหนือระนาบ AA'
X
อยู่ด้านซ้ายและขวาของหมวกนิรภัย คือจุดที่เส้นแกนกลางแนวตั้งตัดกับระนาบอ้างอิง
และอยูต่ ำ่ ลงมา 12.7 mm จากระนาบ AA'
R
พืน้ ทีส่ ว่ นหลัง คือจุดทีอ่ ยูบ่ นเส้นระนาบกึง่ กลางแนวตัง้ ของหมวกนิรภัย โดยวัดจากจุด Z
ขึน้ ไป 20o เหนือระนาบ AA'
P
มีพน้ื ทีร่ ศั มี 50 mm อยูร่ ะหว่างจุดตัดของแกนกลางแนวตั้งกับระนาบกึง่ กลางแนวตัง้
S
พื ่ น ที ่ ท ี ่ ป กป้ อ งบริ เ วณใบหน้ า ส่ ว นล่ า ง(คาง) จุ ด นี ้ จ ะอยู ่ บ ริ เ วณแนวขอบมีรศั มี
20o โดยแบ่งจากเส้นระนาบกึง่ กลางแนวตัง้ ของหมวกนิรภัย
จุด B จุด X และจุด R ให้กระแทกในรัศมี 10 mm
10.3.4 การเลือกใช้ทง่ั กระแทกกับหมวกนิรภัยทีป่ รับภาวะแล้ว ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การเลือกใช้ทง่ั กระแทกกับหมวกนิรภัยทีป่ รับภาวะแล้ว
(ข้อ 10.3.4)
หมวกนิรภัยที่ปรับภาวะแลว
ทั่งกระแทก
ภาวะอุณหภูมิและความชื้นของหองทดสอบ
ทั่งกระแทกแบบแบนราบ และทั่งกระแทกแบบสัน
(ขอ 10.2.2)
(การทดสอบจุด S ใชทั่งกระแทกแบบแบนราบเทานั้น)
ภาวะรอน (ขอ 10.2.3)
ทั่งกระแทกแบบแบนราบ และทั่งกระแทกแบบสัน
ภาวะฉายแสงอัลตราไวโอเลตและภาวะเปยก (ขอ 10.2.4) ทัง่ กระแทกแบบแบนราบ และทั่งกระแทกแบบสัน

10.3.5 วิธที ดสอบ
(1) เมือ่ ปรับภาวะหมวกนิรภัยครบตามเวลาที่กำหนดแล้ว นำหมวกนิรภัยสวมเข้ากับศีรษะทดสอบ
จากนัน้ ทดสอบการกระแทกตามจุดทดสอบทีก่ ำหนดไว้
(2) ทดสอบแรงกระแทกครัง้ ละ 1 ใบ กระแทกจุดทดสอบละ 1 ครั้ง (ทั้งหมด 4 จุดทดสอบ คือ
จุด B จุด X จุด P และจุด R) และต้องทดสอบให้เสร็จภายในเวลา 5 min หลังจากนำออกมาจาก
การปรับภาวะในการทดสอบ แต่ละจุดสามารถทดสอบต่อเนือ่ งได้โดยไม่ตอ้ งหยุดปรับสายรัดคาง
แต่การทดสอบที่จุด S หมวกนิรภัยต้องอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องบนศีรษะทดสอบ และต้องรัด
สายรัดคางให้แน่นที่สุด
(2.1) ภาวะอุณหภูมแิ ละความชืน้ ของห้องทดสอบ ทดสอบโดยใช้หมวกนิรภัย 2 ใบ ดังนี้
ใบที่ 1 ให้เลือกกระแทกด้วยทัง่ กระแทกแบบแบนราบ 2 จุดทดสอบ และทัง่ กระแทก
แบบสัน 2 จุดทดสอบ
ใบที่ 2 ให้ใช้ทง่ั กระแทกทีต่ รงกันข้ามกับใบที่ 1 ในแต่ละจุดทดสอบ
(2.2) ภาวะร้อน ทดสอบโดยใช้หมวกนิรภัย 1 ใบ กระแทกด้วยทัง่ กระแทกแบบแบนราบ
2 จุดทดสอบ และทัง่ กระแทกแบบสัน 2 จุดทดสอบ
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(2.3) ภาวะฉายแสงอัลตราไวโอเลตและภาวะเปียก ทดสอบโดยใช้หมวกนิรภัย 1 ใบ กระแทก
ด้วยทัง่ กระแทกแบบแบนราบ 2 จุดทดสอบ และทัง่ กระแทกแบบสัน 2 จุดทดสอบ
(3) ความสูงทีใ่ ช้ในการทดสอบกำหนดเป็นความเร็วในการตกกระแทกของหมวกนิรภัย ดังนี้
หมวกนิรภัยต้องมีความเร็วในการตกกระแทก เท่ากับ 7.5 +0.15
0 m/s โดยใช้ทง่ั กระแทกแบบ
แบนราบ และทัง่ กระแทกแบบสัน
m/s
(4) การทดสอบจุด S ใช้ความเร็วในการตกกระแทกของหมวกนิรภัยเท่ากับ 5.5+0.15
0
โดยใช้ทง่ั กระแทกแบบแบนราบเท่านัน้ และต้องทดสอบหลังจากทดสอบจุด B จุด X จุด P และจุด R
แล้ว
(5) การวัดความเร็ว ให้วดั ทีต่ ำแหน่ง 1 cm และ 6 cm ก่อนการกระแทกโดยให้มคี วามแม่น 1%
แล้ววัดค่าความเร่งและเกณฑ์การบาดเจ็บทีศ่ รี ษะ ให้รายงานผลทุกจุดทดสอบ
10.4 การทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทก (เฉพาะแบบครึง่ ใบ)
10.4.1 อุปกรณ์
10.4.1.1 ทัง่ กระแทกเป็นเหล็กกล้า
(1) ทัง่ กระแทกแบบแบนราบ
มีหน้าสัมผัสแบนราบเป็นรูปวงกลม และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง (130 3) mm ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 ทัง่ กระแทกแบบแบนราบ
(ข้อ 10.4.1.1 (1))
(2) ทัง่ กระแทกแบบหัวกลม (hemi anvil)
มีลกั ษณะเป็นทรงครึง่ วงกลม รัศมี (48 1) mm ดังรูปที่ 13

รูปที่ 13 ทัง่ กระแทกแบบหัวกลม
(ข้อ 10.4.1.1 (2))
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10.4.1.2 ศีรษะทดสอบที่สามารถประกอบอุปกรณ์วัดความเร่งแบบแกนเดี่ยว (uni axial accelerometer)
สามารถใช้งานในย่านการวัดได้ถงึ 2 000 g โดยไม่เสียหาย ซึง่ มีขนาดและมวล ดังนี้ และภาคผนวก ข.
0
(1) ขนาดเล็ก มวล 3.5 -0.063
kg
(2) ขนาดกลาง มวล 5.0

0
-0.090
0
-0.108

kg

(3) ขนาดใหญ่ มวล 6.1
kg
10.4.1.3 เครือ่ งทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทก ทีม่ ลี กั ษณะให้หมวกนิรภัยตกลงมากระแทกกับทัง่ กระแทก
แบบรางเดีย่ ว
10.4.2 การกำหนดจุดทดสอบและขอบเขตการทดสอบ
(1) ก่อนนำหมวกนิรภัยไปปรับภาวะ ต้องกำหนดจุดทดสอบและขอบเขตการทดสอบ ดังรูปที่ 14
โดยต้องเลือกศีรษะทดสอบให้มขี นาดทีเ่ หมาะสมกับหมวกนิรภัย
ระนาบพืน้ ฐาน

ขอบล่างของตา
ศูนย์กลางช่องเปิดของหูดา้ นนอก

พืน้ ทีท่ ดสอบ
6.4 cm ขอบเขตการทดสอบ 2.5 cm
เหนือระนาบอ้างอิง

ระนาบแนวตัง้
ขอบเขตการทดสอบ 2.5 cm
ต่ำกว่าระนาบอ้างอิง

ระนาบอ้างอิง
ระนาบแนวตัง้

ระนาบพืน้ ฐาน

6.4 cm
ศูนย์กลางช่องเปิดของหูดา้ นนอก

รูปที่ 14 การกำหนดจุดทดสอบและขอบเขตการทดสอบ
(ข้อ 10.4.2 (1))
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(2)

หมวกนิรภัย 1 ใบ ต้องทดสอบ 4 จุด คือ ด้านบน ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง
(ข้ า งใดข้ า งหนึ ่ ง ) จุ ด กระแทกและชนิ ด ของทั ่ ง กระแทกเลื อ กโดยห้ อ งปฏิบัติการ
โดยจุดทดสอบด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง (ข้างใดข้างหนึ่ง) ต้องอยู่ห่างกันมากกว่า
1/6 ของเส้นรอบวงภายนอกที่ยาวที่สุดของหมวกนิรภัยและต้องอยูเ่ หนือขอบเขต
การทดสอบ
หมายเหตุ - ยกเว้นด้านบน

10.4.3 วิธที ดสอบ
(1) นำหมวกนิรภัยทีก่ ำหนดจุดทดสอบแล้วไปปรับภาวะเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 h
(2) เมื่อปรับภาวะหมวกนิรภัยครบตามเวลาที่กำหนดแล้ว นำหมวกนิรภัยสวมเข้ากับศีรษะทดสอบ
แล้วทดสอบการกระแทกตามจุดที่กำหนดไว้ โดยจุดทดสอบ 1 จุด จะทดสอบพร้อมกันทุกภาวะ
เช่น จุดทดสอบด้านหน้าต้องทดสอบภาวะอุณหภูมิ และความชืน้ ของห้องทดสอบ ภาวะร้อน
และภาวะฉายแสงอัลตราไวโอเลตและภาวะเปียก เรียงลำดับไปจนครบ จากนั้นเปลี่ยนจุด
ทดสอบด้านขวาก็ให้ทดสอบเรียงลำดับตามภาวะต่างๆ ดังข้างต้น เพือ่ ป้องกันไม่ให้หมวกนิรภัย
ทีป่ รับภาวะแล้วอยูน่ อกภาวะเกินเวลาทีก่ ำหนด
หมายเหตุ หมวกนิ ร ภั ย สามารถอยู ่ น อกภาวะที ่ ก ำหนดได้ ไ ม่ เ กิ น 4 min ถ้ า เกิ น 4 min
ต้องนำหมวกนิรภัยไปปรับภาวะอีกครั้งเป็น 3 เท่า ของเวลาที่เกินไป เช่น ถ้านำ
หมวกนิรภัยออกมาจากการปรับภาวะเป็นเวลา 6 min ซึ่งเกินจากที่กำหนด 2 min
ต้องนำหมวกนิรภัยกลับไปปรับภาวะอีกครัง้ เป็นเวลา 6 min ก่อนจะนำออกมาทดสอบ
ต่อไปได้ แต่ถา้ เทียบอัตราส่วนแล้วต้องนำหมวกนิรภัยกลับไปปรับภาวะอีกครัง้ เกิน 12 h
ให้ทำการทดสอบใหม่ทั้งหมด

(3) ทดสอบการกระแทกจุดทดสอบละ 2 ครัง้ โดย 2 จุดแรก ให้ทดสอบด้วยทัง่ กระแทกแบบแบนราบ
ใช้ ค วามเร็ ว ในการกระแทก 5.7 m/s ถึง 6.0 m/s (ความสู ง ประมาณ 183 cm) และอี ก
2 จุด ที่เหลือให้ทดสอบด้วยทั่งกระแทกแบบหัวกลม ใช้ความเร็วในการกระแทก 4.94 m/s
ถึง 5.2 m/s (ความสูงประมาณ 137 cm)
หมายเหตุ ให้ใช้ความเร็วในการตกกระแทกเป็นหลัก เพราะความสูงอาจคลาดเคลื่อนได้จาก
ค่าความฝืดของรางทดสอบ

10.5 การทดสอบส่วนยืน่ ออกจากเปลือกหมวกและผิวเปลือกหมวก
10.5.1 เครือ่ งทดสอบ ดังรูปที่ 15
(1) รายละเอียดเครือ่ งทดสอบ
ก) เป็นแคร่ (carriage) ทีเ่ คลือ่ นทีใ่ นแนวราบ
- กรณีทดสอบส่วนยืน่ ออกจากเปลือกหมวก
ให้นำแท่งขอบเฉือนมาประกอบกับแคร่ตามข้อ 10.5.1 (2.1)
- กรณีทดสอบผิวเปลือกหมวก
ให้ตดิ กระดาษทรายบนแคร่ตามข้อ 10.5.1 (2.2)
ข) เป็นรางรับแคร่ในแนวราบ
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ค) เป็นรอกหรือล้อ พร้อมลวดหรือสายรัดหรือตัวยึดทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันและพับงอ(flexible)
ได้ โดยมีปลายหนึง่ ยึดติดกับแคร่และอีกปลายหนึง่ ยึดติดกับลูกตุม้
ง) เป็นลูกตุม้
จ) เป็นแขนหรือคานยึดอุปกรณ์ยึดศีรษะทดสอบ ให้อยู่ในตำแหน่งทดสอบ และมีระบบปรับ
ขึน้ -ลงได้
ฉ) เป็นระบบสำหรับปรับระยะศีรษะทดสอบ
ช) เป็นอุปกรณ์ยดึ ศีรษะทดสอบและให้แรงบนศีรษะทดสอบในลักษณะตัง้ ฉากกับแคร่
ค
ลวดตีเกลียว

อุปกรณ์ปล่อยลูกตุ้ม
ง

ช
ศีรษะทดสอบ
หมวกนิรภัย

จ

ก

ข
ฉ

รูปที่ 15 เครือ่ งทดสอบส่วนยืน่ ออกจากเปลือกหมวกและผิวเปลือกหมวก
(ข้อ 10.5.1)
(2) แคร่
(2.1) การทดสอบส่วนยืน่ ออกจากเปลือกหมวก
บริเวณกึง่ กลางของแคร่ ประกอบด้วยแท่งขอบเฉือนทำจากแท่งโลหะชุบแข็งทีผ่ วิ หนา
0.5 mm สูง 6 mm กว้าง 25 mm ที่ขอบมนบนสุดมีรัศมี ความโค้ง 1 mm ที่สัน
0
ตามแนวยาว แคร่และอุปกรณ์ ท ั ้ ง หมดต้ อ งมี ม วลรวม 5.0-0.2
kg
(2.2) การทดสอบผิวเปลือกหมวก
ติดกระดาษทรายตาม มอก. 1151 ชนิดเคลือบด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์เบอร์ 80
ความยาว 300 +3.0
0 mm บนแคร่ใ ห้ แ น่ น ส่ ว นของแคร่ ท ี ่ ไ ม่ ไ ด้ ต ิ ด กระดาษทราย
ยาว (80 1) mm และมีความสูงกว่าบริเวณที่ติดกระดาษทราย (0.5 0.1) mm
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(3) ลูกตุม้
ต้องมีมวล 15.0 +5.0
0 kg
10.5.2 การเลือกจุดทดสอบ
การทดสอบแรงเฉื อ นต้ อ งทดสอบทุ ก ส่ ว นที ่ ย ื ่ น จากเปลื อ กหมวกนิ ร ภั ย เกิ น 2 mm ส่ ว นการ
ทดสอบแรงเสียดทานให้ทดสอบบริเวณทีม่ แี รงเสียดทานสูงสุด
หมายเหตุ บริเวณที่ไม่ต้องทดสอบ คือ ส่วนขอบของเปลือกหมวกนิรภัย ส่วนบนสุด และส่วนล่างสุด
ของแผ่นบังลมทีม่ ขี อบเขตข้างละ 120 ๐ จากพืน้ ทีร่ ะนาบกึง่ กลางแนวตัง้

10.5.3 วิธที ดสอบ
10.5.3.1 ส่วนยืน่ ออกจากเปลือกหมวกตัง้ แต่ 2 mm ขึน้ ไป รวมกะบังหมวก (ถ้ามี)
(1) สวมหมวกนิรภัยเข้ากับศีรษะทดสอบทีป่ ระกอบกับอุปกรณ์ ช โดยปรับให้จดุ ทดสอบอยูบ่ นแคร่
ในตำแหน่งทีข่ วางการเคลือ่ นทีข่ องแท่งขอบเฉือน และห่างจากแท่งขอบเฉือน 50 mm
+10.0
(2) ให้แรง 400.0 0 N บนหมวกนิรภัยกับพื้นผิวของแคร่ โดยใช้อุปกรณ์กำเนิดแรง
ด้วยกระบอกลม
(3) ปล่อยลูกตุม้ ง ทีร่ ะยะความสูง 500.0 +5.0
่ ให้แท่งขอบเฉือนเคลือ่ นไปกระแทก
0 mm เพือ
ส่วนยืน่
10.5.3.2 ผิวเปลือกหมวก
(1) ติดกระดาษทรายบนแคร่ตามข้อ 10.5.1 (2.2)
(2) วางหมวกนิรภัยทีป่ ระกอบกับศีรษะทดสอบแล้วบนแคร่สว่ นทีไ่ ม่ได้ตดิ กระดาษทราย
ให้แรง 400.0 +10.0
้ ผิวของแคร่ โดยใช้อปุ กรณ์กำเนิดแรง
0 N บนหมวกนิรภัยกับพืน
ด้วยกระบอกลม
+5.0
(3) ปล่อยลูกตุม้ ง ทีร่ ะยะความสูง 300.0 0 mm และให้เปลีย่ นกระดาษทรายทุกครัง้
ทีท่ ดสอบ
10.6 การทดสอบความคงรูป
10.6.1 เครือ่ งทดสอบ
เป็นเครื่องกำเนิดแรงที่สามารถกำหนดอัตราการเพิ่มแรงต่อหน่วยเวลาได้ ประกอบด้วยแผ่นกด
2 แผ่นทำจากโลหะผิวเรียบทีม่ ขี นาดครอบคลุมพืน้ ทีว่ งกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง อย่างน้อย 65 mm
10.6.2 วิธที ดสอบ
ให้ใช้หมวกนิรภัยทดสอบ 1 ใบ ต่อการกด 1 แกน ดังนี้
(1) นำหมวกนิรภัยทีผ่ า่ นการปรับภาวะอุณหภูมแิ ละความชืน้ ของห้องทดสอบแล้ว ติดตัง้ ในทิศทาง LL
(ตามรูปที่ 16) เบื้องต้นให้กดด้วยแรง 30 N ด้วยความเร็วอย่างน้อย 20 mm/min
แล้วค้างไว้ 2 min จากนัน้ ให้วดั ระยะห่างของแผ่นกด บันทึกเป็นระยะ L0 แล้วเพิม่ แรงอีก 100
N ด้วยความเร็วอย่างน้อย 20 mm/min แล้วค้างไว้ 2 min จากนัน้ ให้เพิม่ แรงอีกครัง้ ละ 100
N จนแรงกดครบ 630 N แล้ววัดระยะห่างระหว่างแผ่นกด บันทึกเป็นระยะ L1 ให้รายงานผล
ของระยะยุบตัว โดยคำนวณจากผลต่างของระยะ L1 กับ L0
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รูปที่ 16 แกนของแรงกด
(ข้อ 10.6.2 (1))
(2) ให้ลดแรงกดลงมาเหลือ 30 N ด้วยความเร็วอย่างน้อย 20 mm/min แล้ววัดระยะห่างของแผ่นกดอีกครัง้
บันทึกเป็นระยะ L2 ให้รายงานผลของระยะยุบตัวโดยคำนวณจากผลต่างของระยะ L2 กับ L0
(3) ให้ใช้หมวกนิรภัยใบใหม่และติดตั้งในทิศทาง TT แล้วปฏิบตั ติ ามข้อ (1) และข้อ (2) อีกครัง้
หมายเหตุ LL คือ ด้านหน้าทีจ่ ดุ กระแทก B และด้านหลังของหมวกนิรภัย
TT คือ ด้านซ้ายและด้านขวาของหมวกนิรภัย

10.7 การทดสอบสายรัดคาง
10.7.1 นำหมวกนิรภัยที่ผ่านการปรับภาวะอุณหภูมิและความชื้นของห้องทดสอบแล้วสวมเข้ากับศีรษะทดสอบ
แล้วรัดสายรัดคางให้แน่นตามสภาพการใช้งานปกติและแขวนเข้ากับเครือ่ งทดสอบ (รูปที่ 17) ทีจ่ ดุ P
ทีม่ อี ปุ กรณ์ถว่ งเบือ้ งต้น* โดยให้ศรี ษะทดสอบและอุปกรณ์ถว่ งเบือ้ งต้นมีมวลรวม (15  0.5) kg
หมายเหตุ * หมายถึง รางและทัง่ กระแทก
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P

.

อุปกรณ์คำ้ ศีรษะทดสอบ

ศีรษะทดสอบ

เครือ่ งบันทึกผล

อุปกรณ์ปล่อยลูกตุม้
ลูกตุม้ มวล 10 kg
ราง

ทัง่ กระแทก
รูปที่ 17 เครือ่ งทดสอบสายรัดคาง
(ข้อ 10.7.1)
10.7.2 บันทึกตำแหน่งเริม่ ต้นของสายรัดคางก่อนปล่อยลูกตุม้
10.7.3 ปล่อยลูกตุม้ มวล (10  0.1) kg ทีค่ วามสูง (750  5) mm แล้ววัดระยะของสายรัดคางทีย่ ดื ออกจาก
ข้อ 10.7.2
10.7.4 หลังจากปล่อยลูกตุม้ แล้ว เป็นเวลา 2 min นำลูกตุม้ ออก วัดระยะของสายรัดคางทีย่ ดื ออกจากข้อ 10.7.2
10.7.5 เมือ่ ทดสอบเสร็จให้ถอดหมวกนิรภัยออกจากศีรษะทดสอบ แล้วพิจารณาว่าถอดออกได้งา่ ยหรือไม่
10.8 การทดสอบการคงตำแหน่งบนศีรษะ (เฉพาะแบบเต็มใบ)
10.8.1 เลือกศีรษะทดสอบตามตารางที่ 2 ให้ตรงกับหมวกนิรภัยตัวอย่าง นำหมวกนิรภัยที่ผ่านการปรับภาวะ
อุ ณ หภู ม ิ แ ละความชื ้ น ของห้ อ งทดสอบแล้ ว สวมกั บ ศี ร ษะทดสอบที ่ เ ลื อ กไว้ แล้ ว นำไปติ ด ตั ้ ง ที ่
เครือ่ งทดสอบ ชุดรางและอุปกรณ์ปล่อยลูกตุม้ ต้องมีมวลรวม (3.0  0.1) kg
10.8.2 นำตะขอเกีย่ วทีข่ อบด้านหลังของหมวกนิรภัย ตรงกึง่ กลางของระนาบแกนตัง้ ดังรูปที่ 18
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ระนาบพืน้ ฐาน
เสนอางอิงบนหมวกนิรภัย
ระนาบอางอิง
ภายหลังทดสอบ

รูปที่ 18 เครือ่ งทดสอบการคงตําแหนงบนศีรษะ
(ขอ 10.8.2)
10.8.3 กําหนดเสนอางอิงสําหรับวัดมุมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปบนหมวกนิรภัยโดยใหอยูบ นแนวเดียวกับระนาบอางอิง
ของศีรษะทดสอบ
10.8.4 ปลอยลูกตุมมวล (10  0.1) kg ที่ความสูง (0.5  0.01) m
10.8.5 วัดมุมระหวางเสนอางอิงบนหมวกนิรภัยและระนาบอางอิงของศีรษะทดสอบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
10.9 การทดสอบคุณลักษณะแผนบังลม (ถามี)
10.9.1 การทดสอบการสงผานแสง
(1) นำแผนบังลมทีป่ รับภาวะฉายแสงอัตราไวโอเลต เปนเวลา 48 h แลว ตัดใหมขี นาด 50 mm X 50 mm
(2) นําแผนบังลมจากขอ 10.9.1 (1) มาปรับภาวะอุณหภูมแิ ละความชืน้ ของหองทดสอบ
(3) ทําความสะอาดผิวหนาของแผนบังลมที่ใชทดสอบดวยสารชะลางหรือสารซักฟอก (detergent)
ทีม่ ีความเขมขน 1% โดยปริมาตร แลวลางออกดวยน้ํากลั่น จากนั้นเช็ดใหแหงดวยผาลินิน
ทีส่ ะอาดไรคราบและฝุน
(4) หาคาการสงผา นแสงดวยเครื่ องสเปกโทรมิเตอร โดยฉายรังสีบนแผนบังลมในแนวตัง้ ทีช่ ว ง
ความยาวคลื่น 380 nm ถึง 780 nm
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10.9.2 การทดสอบสมบัตทิ างกล
10.9.2.1 เครือ่ งทดสอบ ต้องมีลกั ษณะดังนี้ (ดูรปู ที่ 19)
หัวกระแทกทรงกรวย มวล
มุมปลายแหลมของหัวกระแทกทรงกรวย
รัศมีของผิวหน้าด้านบนหัวกระแทกทรงกรวย
ค้อน มวล

0.3 kg  10 g
60o  1o
0.5 mm
3 kg  25 g

ค้อน

หัวกระแทกทรงกรวย

หัวกระแทกทรงกรวยสัมผัส
แผ่นบังลมทางด้านขวาของจุด K

รูปที่ 19 เครือ่ งทดสอบสมบัตทิ างกล
(ข้อ 10.9.2.1)
10.9.2.2 วิธที ดสอบ
(1) นำแผ่นบังลมที่ปรับภาวะฉายแสงอัลตราไวโอเลต เป็นเวลา 48 h แล้ว ติดตัง้ กับหมวกนิรภัย
จากนั้นนำไปปรับภาวะอุณหภูมิและความชื้นของห้องทดสอบ แล้วสวมหมวกนิรภัยเข้ากับ
ศีรษะทดสอบ
(2) ปรับระยะการตกกระแทกของหัวกระแทกทรงกรวยให้สามารถหยุดในตำแหน่งที่ ไม่นอ้ ยกว่า
5 mm จากศีรษะทดสอบ
(3) ปรับศีรษะทดสอบและแผ่นบังลมให้ปลายหัวกระแทกทรงกรวยสัมผัสทีจ่ ดุ K บนแผ่นบังลม
(รูปที่ 3 และรูปที่ 4)
(4) ปล่อยค้อนทีค่ วามสูง (1  0.005) m โดยวัดระยะทีผ่ วิ หน้าด้านบนของหัวกระแทกทรงกรวย
กับผิวหน้าด้านล่างของค้อน จากนัน้ ตรวจสอบลักษณะการแตกของแผ่นบังลม

–31–

มอก. 369–2557

ภาคผนวก ก.
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
(ข้อ 9.1)
ก.1 รุน่ ในทีน่ ้ี หมายถึง หมวกนิรภัยแบบ ชนิด และขนาดเดียวกัน ทำจากวัสดุอย่างเดียวกัน โดยกรรมวิธเี ดียวกัน
ทีท่ ำหรือส่งมอบ หรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผน
การชักตัวอย่างอืน่ ทีเ่ ทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว้
ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด ลักษณะทัว่ ไป (ยกเว้นแผ่นบังลม) มวล การบรรจุ
และเครือ่ งหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธสี มุ่ จากรุน่ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จำนวนตัวอย่างทีไ่ ม่เป็นไปตามข้อ 4.1 ข้อ 6.1.1 ถึงข้อ 6.1.8 ข้อ 6.2 ข้อ 7. และข้อ 8. ในแต่ละ
รายการ ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่าหมวกนิรภัยรุ่นนั้น
เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบขนาด ลักษณะทัว่ ไป (ยกเว้นแผ่นบังลม)
มวล การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(ข้อ ก.2.1)
ขนาดรุน
ใบ
ไมเกิน 500
501 ถึง 1 200
1 201 ถึง 3 200
เกิน 3 200

ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ
ใบ
20
2
32
3
50
5
80
7

ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป (เฉพาะแผ่นบังลม) และคุณลักษณะ
แผ่นบังลม
ก.2.2.1 ให้ใช้ตวั อย่างทีผ่ า่ นการทดสอบจากข้อ ก.2.1 แล้ว โดยวิธสี มุ่ จำนวน 7 ใบ ใช้ทดสอบแผ่นบังลม
รายละเอียดตามตารางที่ ก.2
ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 6.1.9 และข้อ 6.9 ทุกรายการ จึงจะถือว่าแผ่นบังลมรุ่นนั้น
เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
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ตารางที่ ก.2 จำนวนตัวอย่างทีใ่ ช้ทดสอบแผ่นบังลม
(ข้อ ก.2.2.1)
ขอ
6.1.9
6.1.9.1 (1)
6.1.9.1 (2)
6.1.9.1 (3)
6.1.9.2 (1)
6.1.9.2 (2)

จํานวนตัวอยาง
ใบ

รายการ
ขอบกพรอง
ขอบลางของแผนบังลม
ปุมที่ใชดันสําหรับเปดแผนบังลม
อุปกรณสําหรับล็อคแผนบังลม

1

เมื่อยกแผนบังลมขึ้น และมุมเปด

เมื่อปดแผนบังลม
6.1.9.2 (3) การปรับ
การสงผานแสง
6.9.1
สมบัติทางกล
6.9.2

3
3

ก.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทก ความคงรูป สายรัดคาง
และการคงตำแหน่งบนศีรษะ
ก.2.3.1 กรณีแบบเต็มใบ
ให้ใช้ตวั อย่างทีผ่ า่ นการทดสอบจากข้อ ก.2.1 แล้ว โดยวิธสี มุ่ จำนวน 8 ใบ ใช้ทดสอบรายละเอียด
ตามตารางที่ ก.3
ก.2.3.2 กรณีแบบครึง่ ใบ
ให้ใช้ตวั อย่างทีผ่ า่ นการทดสอบจากข้อ ก.2.1 แล้ว โดยวิธสี มุ่ จำนวน 7 ใบ ใช้ทดสอบรายละเอียด
ตามตารางที่ ก.3
ก.2.3.3 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 6.3 (เฉพาะแบบเต็มใบ) หรือข้อ 6.4 (เฉพาะแบบครึง่ ใบ) แล้วแต่กรณี
ข้อ6.6 ข้อ 6.7 และ ข้อ 6.8 (เฉพาะแบบเต็มใบ) ทุกรายการ จึงจะถือว่าหมวกนิรภัย
รุน่ นัน้ เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
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ตารางที่ ก.3 จำนวนตัวอย่างทีใ่ ช้ทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทก
ความคงรูป สายรัดคาง และการคงตำแหน่งบนศีรษะ
(ข้อ ก.2.3.1 และข้อ ก.2.3.2)
ขอ

จํานวนตัวอยาง (ใบ)
ภาวะอุณหภูมิ
ภาวะฉายแสง
ภาวะ
อัลตราไวโอเลต
และความชื้น
รอน
ของหองทดสอบ
และภาวะเปยก

รายการ

6.3 การดูดกลืนแรงกระแทก
- กรณีแบบเต็มใบ
6.4 การดูดกลืนแรงกระแทก
- กรณีแบบครึ่งใบ
6.6 ความคงรูป
6.7 สายรัดคาง

2

1

1

2
1

-

-

6.8 การคงตําแหนงบนศีรษะ (เฉพาะแบบเต็มใบ)

1

-

-

ก.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบส่วนยืน่ ออกจากเปลือกหมวกและผิวเปลือกหมวก
ก.2.4.1 ให้ใช้ตวั อย่างทีผ่ า่ นการทดสอบจากข้อ ก.2.1 แล้ว โดยวิธสี มุ่ จำนวน 1 ใบ
ก.2.4.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 6.5 ทุกรายการ จึงจะถือว่าหมวกนิรภัยรุน่ นัน้ เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ก.3 เกณฑ์ตดั สิน
ตัวอย่างหมวกนิรภัยต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 และ ข้อ ก.2.2.2 ข้อ ก.2.3.3 และข้อ ก.2.4.2 ทุกข้อ
จึงจะถือว่าหมวกนิรภัยรุน่ นัน้ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
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มอก. 369–2557

ภาคผนวก ข.
ศีรษะทดสอบสำหรับแบบครึง่ ใบ
(ข้อ 4.1.2 และข้อ 10.4.1.2)
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5/16-18 เฮลิคอลคอยล์ (Helical coil)
1.27
ความกว้างคงที่ตลอด 230๐
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10.604

2.641

Z ดขวางZ A-A
ภาคตั
หน่วยเป็นเซนติเมตร
รูปที่ ข.1 ศีรษะทดสอบขนาดเล็ก
(ข้อ 4.1.2 และข้อ 10.4.1.2)
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18.996
8.094

13.589
3.571
6.794

5.664

5/16-18 เฮลิคอลคอยล์ (Helical coil)
ความกว้างคงทีต่ ลอด 54๐

1.27

10.477

5.595

1.905

11.176
2.641

1.375 RAD

Z ดขวาง C-C
ภาคตั
รูปที่ ข.2 ศีรษะทดสอบขนาดกลาง
(ข้อ 4.1.2 และข้อ 10.4.1.2)
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หน่วนยเป็
นเซนติ
หน่วยเป็
เซนติ
เมตรเมตร
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20.307

8.651

14.528

3.571

7.264

5/16-18 เฮลิคอลคอยล์ (Helical coil)
1.111

ความกว้างคงทีต่ ลอด 56๐

6.017

11.912

1.270

5.595

1.905

11.430
2.641

1.375 RAD

ภาคตัดขวาง B-B

หน่วยเป็นเซนติเมตร

รูปที่ ข.3 ศีรษะทดสอบขนาดใหญ่
(ข้อ 4.1.2 และข้อ 10.4.1.2)
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ภาคผนวก ค.
สัญลักษณ์หน่วย
สัญลักษณ์หน่วยในมาตรฐานนีใ้ ช้ตามระบบหน่วยระหว่างประเทศ (System International Units ; SI)
หรือทีเ่ รียกหน่วยเอสไอ ดังกำหนดในตารางที่ ค.1
ตารางที่ ค.1 สัญลักษณ์หน่วย
สัญลักษณ
mm
มิลลิเมตร (millimetre)

ชื่อ

๐

องศา (degree)

cm2

ตารางเซนติเมตร (square centimetre)
กรัม (gram)

g
g
ms
m/s2
N
kg
s
min
h
๐
C
w
l /min
Hz
m/s
cm
mm/min
m
nm

ความเรงมาตรฐาน (standard acceleration, 1g = 9.8 m/s2)
มิลลิวินาที (millisecond)
เมตรตอวินาทีกําลังสอง (metre per second squared)
นิวตัน (newton)
กิโลกรัม (kilogram)
วินาที (second)
นาที (minute)
ชั่วโมง (hour)
องศาเซลเซียส (degree celsius)
วัตต (watt)
ลิตรตอนาที (litre per minute)
เฮิรตซ (hertz)
เมตรตอวินาที (metre per second)
เซนติเมตร (centimetre)
มิลลิเมตรตอนาที (millimetre per minute)
เมตร (metre)
นาโนเมตร (nanometre)
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