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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

หมวกนิรภัยสําหรับผูใชรถจักรยาน 
1.  ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมหมวกนิรภัยสําหรับผูใชรถจักรยาน ท้ังใชในชีวิตประจําวัน
และใชในการแขงขัน ซ่ึงตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “หมวกนิรภัย” 

2.  บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 หมวกนิรภัย หมายถึง หมวกท่ีออกแบบเพ่ือปองกันศีรษะของผูสวมใสจากการกระแทก โดยอาจเพ่ิม 
สวนปองกันอ่ืนๆดวยก็ได 

2.2 เปลือกหมวก (shell) หมายถึง สวนนอกท่ีเปนของแข็งของหมวกนิรภัย ซ่ึงรักษารูปทรงของหมวกนิรภัยไว 

2.3 รองในปองกัน (protective padding) หมายถึง วัสดุช้ันในถัดจากเปลือกหมวก ใชดูดกลืนพลังงานจาก 
แรงกระแทก 

2.4 รองในเพื่อความสบายหรือเพื่อความกระชับ (comfort or fit   padding) หมายถึง วัสดุท่ีใชบุภายใน 
หมวกนิรภัยเพื่อความสบายหรือเพื่อความกระชับของผูสวมใสอยูถัดจากรองในปองกัน 

2.5 สายรัดคาง (chin strap) หมายถึง สายรัดท่ีอยูใตขากรรไกรของผูสวมใส เพื่อคงตําแหนงของหมวกนิรภัย 
บนศีรษะ เปนอุปกรณยึดเหนี่ยว (retention system) หมวกนิรภัยเขากับศีรษะของผูสวมใส 

2.6 ระนาบพื้นฐาน (basic plane) หมายถึง ระนาบแนวนอนระดับรูหูและขอบลางของเบาตา (ดูรูปท่ี 1) 

2.7 ระนาบอางอิง (reference plane) หมายถึง ระนาบแนวนอนท่ีขนานกับระนาบพื้นฐาน ระยะหางข้ึนกับ 
ขนาดของศีรษะทดสอบ (ดูรูปท่ี 1) 

2.8 ระนาบกึ่งกลางศีรษะดานซายและดานขวา (median plane) หมายถึง ระนาบแนวตั้งกึ่งกลางศีรษะ 
ท่ีแบงศีรษะออกเปนดานซายและดานขวา (ดูรูปท่ี 1) 

2.9 ระนาบกึ่งกลางศีรษะดานหนาและดานหลัง (coronal plane) หมายถึง ระนาบแนวต้ังท่ีต้ังฉากกับระนาบ
พื้นฐานกับระนาบกึ่งกลางศีรษะดานซายและดานขวา แบงศีรษะออกเปนดานหนาและดานหลังโดยผานรูหู
(ดูรูปท่ี1) 
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รูปท่ี 1 ระนาบศีรษะมนุษย 

(ขอ 2.6 ขอ 2.7 ขอ 2.8 และขอ 2.9) 

3.  ขนาด 

3.1 ตองสวมไดพอดีกับศีรษะทดสอบขนาดใดขนาดหน่ึงตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 1 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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ตารางท่ี 1 ขนาดของหมวกนิรภัยและศีรษะทดสอบ 
(ขอ 3.1) 

รหัสอักษรของหมวกนิรภยั 
และศรีษะทดสอบ 

เสนรอบวงของศรีษะทดสอบ 
(มิลลิเมตร) 

A 
E 
J 

M 
O 

500 
540 
570 
600 
620 

4.  สวนประกอบ 

4.1 สวนประกอบ ไดแก 

4.1.1 เปลือกหมวกและรองในปองกัน อาจทําแยกสวนหรือรวมเปนเนื้อเดียวกันก็ได 

4.1.2 รองในเพื่อความสบาย 

4.1.3 สายรัดคาง 

5.  คุณลักษณะท่ีตองการ 

5.1 ลักษณะท่ัวไป 

ผิวนอกของหมวกนิรภัยตองเรียบ ไมมีรอยแตกหรือรอยราว 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

5.2 สวนยื่น 

5.2.1 สวนยื่นออกจากเปลือกหมวก 

5.2.1.1 กรณีไมเกิน 7 mm 

การทดสอบใหทําโดยการวัด 

5.2.1.2 กรณีเกิน 7 mm 

เม่ือทดสอบตามขอ 9.9 แลว ตองแตกหักหรือยุบตัวได 
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5.2.2 สวนยื่นเขาดานในหมวกนิรภัย 

ตองไมเกิน 2 mm และไมมีความแหลมคม 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

5.3 ขอบเขตการมองเห็นของสายตา (peripheral vision) 

ตองครอบคลุมพื้นท่ีในแนวนอนจากระนาบกึ่งกลางศีรษะดานซายและดานขวา ไมนอยกวา 105  ํ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด (ดูรูปท่ี 2) 

 
รูปท่ี 2 ขอบเขตการมองเห็นของสายตา 

(ขอ 5.3) 
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5.4 การคงตําแหนงบนศีรษะ (positional stability) 

หมวกนิรภัยตองยังคงสวมอยูบนศีรษะทดสอบ 

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.7 

5.5 ความแข็งแรงของชุดสายรัดคาง (dynamic strength of retention system) 

ชุดสายรัดคางตองยืดไมเกิน 30 mm 

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.8 

5.6 การดูดกลืนแรงกระแทก (impact attenuation) 

ความเรงสูงสุด ตองไมเกิน 300 g 

หมายเหตุ g เปนหนวยวัดความเรง 

1g เทากับ 9.806 65 m/s2 

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.9 

6.  การบรรจ ุ

6.1 ใหหุมหอหมวกนิรภัยดวยวัสดุท่ีเหมาะสม แลวบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีปองกันความเสียหายในการขนสงได 

7.  เครื่องหมายและฉลาก 

7.1 ท่ีหมวกนิรภัยทุกใบ อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย 
ชัดเจน 

(1) ขนาด 

(2) ชวงอายุท่ีเหมาะสมสําหรับผูใช 

(3) เดือน ปท่ีทํา หรือรหัสรุนท่ีทํา 

7.2 ท่ีภาชนะบรรจุหมวกนิรภัยทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ 
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 

(1) คําวา “หมวกนิรภัยสําหรับผูใชรถจักรยาน” 

(2) ขนาด 

(3) ชวงอายุท่ีเหมาะสมสําหรับผูใช 

(4) เดือน ปท่ีทํา หรือรหัสรุนท่ีทํา 
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(5) คําเตือน ดังนี้ 

(5.1) ตองใชสายรัดคางทุกคร้ัง 

(5.2) หามใชสําหรับขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต 

(5.3) ไมควรนําหมวกนิรภัยท่ีไดรับการกระแทกจนเกิดความเสียหายกลับมาใชอีก 

(5.4) ควรทําความสะอาดหมวกนิรภัยดวยสบูชนิดออนและนํ้า 

(6) ช่ือผูทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

8.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก. 

9.  การทดสอบ 

9.1 ขอกําหนดท่ัวไป 

ใหใชวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐานนี้หรือวิธีอ่ืนใดท่ีใหผลเทียบเทา ในกรณีท่ีมีขอโตแยงใหใช 
วิธีท่ีกําหนด ในมาตรฐานน้ี 

9.2 ภาวะทดสอบ 

เก็บหมวกนิรภัยตัวอยางไวท่ีภาวะใดภาวะหนึ่งดังตอไปนี้ และใหมีความดันของอากาศ 90 kpa ถึง 110 kpa 
เปนเวลาอยางนอย 4 h กอนนําไปทดสอบ 

9.2.1 อุณหภูมิหอง 

เก็บหมวกนิรภัยตัวอยางในภาวะท่ีอุณหภูมิ 17 ๐C ถึง 27 ๐C และมีความช้ืนสัมพัทธ 20% ถึง 80%  
เปนเวลาอยางนอย 4 h 

9.2.2 อุณหภูมิสูง  

เก็บหมวกนิรภัยตัวอยางในภาวะท่ีอุณหภูมิ 47 ๐C ถึง 53 ๐C เปนเวลา 4 h ถึง 24 h 

9.2.3 ภาวะเปยก  

แชหมวกนิรภัยตัวอยางในน้ําดื่มท่ีอุณหภูมิ 17 ๐C ถึง 27 ๐C ในอางน้ําท่ีมีความลึก (305 ± 25) mm  
เปนเวลา 4 h ถึง 24 h 
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9.3 ศีรษะทดสอบ 

ใชศีรษะทดสอบแบบ ISO/DIS 6220 ดังรูปท่ี 3 ขนาด A E J M และ O ศีรษะทดสอบท่ีใชในการทดสอบ
การกระแทกน้ีตองทําข้ึนจากแมกนีเซียมอัลลอย K-1A หรือโลหะอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติเชนเดียวกัน 

 
รูปท่ี 3 ศีรษะทดสอบแบบ ISO 

(ขอ 9.3) 
9.4 การคัดเลือกศีรษะทดสอบ 

ใหเลือกศีรษะทดสอบขนาดพอดีท่ีเล็กท่ีสุด 

หมายเหตุ ขนาดพอดี หมายถึง ขนาดของศีรษะทดสอบที่นําหมวกนิรภัยตัวอยางสวมไดไมยาก โดยใชรองในเพ่ือ
ความสบายหรือเพ่ือความกระชับที่หนาที่สุด  
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9.5 การกําหนดตําแหนงทดสอบและขอบเขตทดสอบการกระแทก 

กําหนดขอบเขตทดสอบสําหรับหมวกนิรภัยตัวอยางแตละใบ ดังนี้ 

9.5.1 จัดตําแหนงหมวกนิรภัยตัวอยางบนศีรษะทดสอบที่มีขนาดพอดีและเหมาะสม โดยตําแหนงหนาผาก 
อยูในแนวขนานกับระนาบพื้นฐาน วางอุปกรณท่ีใชถวงซ่ึงมีมวล 5 kg ไวดานบนหมวกนิรภัยตัวอยาง 
เพื่อใหหมวกนิรภัยกระชับกับศีรษะทดสอบ 

9.5.2 วาดเสนทดสอบบนผิวภายนอกของหมวกนิรภัยตัวอยางตามระนาบของขอบเขตทดสอบการกระแทกท่ี
ไดกําหนดไวบนศีรษะทดสอบ ดังนี้ 

9.5.2.1 ขอบเขตทดสอบการกระแทกของหมวกนิรภัยตัวอยาง สําหรับผูใชท่ีมีอายุ 5 ป หรือมากกวา 
ใหเปนไปตาม รูปท่ี 4 และตารางท่ี 2 

 
รูปท่ี 4 ขอบเขตทดสอบการกระแทกของหมวกนิรภัยตวัอยางสําหรับผูใชท่ีมีอาย ุ5 ป หรือมากกวา 

(ขอ 9.5.2.1) 
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ตารางท่ี 2 มิตแิละขอบเขตทดสอบของศีรษะทดสอบ 
(ขอ 9.5.2.1) 

หนวยเปนมิลลิเมตร 
สัญลักษณ ระยะ a ระยะ c ระยะ e 

A 38 27 49 

E 39 27 52 
J 41 27 54 

M 41 27 55 
O 42 27 56 

 
9.5.2.2 ขอบเขตทดสอบการกระแทกของหมวกนิรภัยตัวอยางสําหรับผูใชท่ีมีอายุนอยกวา 5 ป  

ใหเปนไปตาม รูปท่ี 5 และตารางท่ี 3 

 
รูปท่ี 5 ขอบเขตทดสอบการกระแทกของหมวกนิรภัยตวัอยางสําหรับผูใชท่ีมีอายนุอยกวา 5 ป  

(ขอ 9.5.2.2) 
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ตารางท่ี 3 มิตแิละขอบเขตทดสอบของศีรษะทดสอบ 

(ขอ 9.5.2.2) 
หนวยเปนมิลลิเมตร 

สัญลักษณ ระยะ a ระยะ b ระยะ c ระยะ d ระยะ e 

A 30 12.7 15 25 30 
E 32 12.7 16 27 32 

 
9.5.3 ตําแหนงในการกระแทกใหเลือกตําแหนงใดก็ไดท่ีอยูบนหรือเหนือขอบเขตทดสอบการกระแทก 

9.6 เง่ือนไขการทดสอบ 

ตองเร่ิมทดสอบหลังจากท่ีนําหมวกนิรภัยตัวอยางออกมาจากการปรับภาวะตางๆภายใน 2 min และตอง 
นํากลับไปปรับภาวะดังเดิมภายใน 3 min หลังจากท่ีนําเอาหมวกนิรภัยตัวอยางออกมา และตองปรับภาวะ 
ตออีกอยางนอย 2 min กอนท่ีการทดสอบจะเร่ิมใหมอีกคร้ัง ท้ังนี้หากหมวกนิรภัยตัวอยางนั้นถูกนําออกมา
จากการปรับภาวะนานกวา 3 min จะไมนํามาทดสอบจนกวาจะไดรับการปรับภาวะใหมอยางนอย 5 min ตอ 
แตละนาทีท่ีเกินจาก 3 min  โดยเวลาท่ีใชในการปรับภาวะใหมสูงสุด 4 h 

9.7 การทดสอบการคงตําแหนงบนศีรษะ 

9.7.1 อุปกรณ 

(1) ศีรษะทดสอบ 

ใหเปนไปตามรูปท่ี 6 และมีระยะหางของระนาบอางอิงตามตารางท่ี 4 
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รูปท่ี 6 ศีรษะทดสอบ 

(ขอ 9.7.1(1)) 

ตารางท่ี 4 ระยะหางของระนาบอางอิง 
(ขอ 9.7.1(1)) 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

สัญลักษณ 
เสนรอบวงของ 
ศีรษะทดสอบ 

ระยะ X ระยะ Y 

A 500 24 90 
E 540 26 96 
J 570 27.5 102.5 

M 600 29 107 
O 620 30 110 
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(2) อุปกรณท่ีใชติดต้ังในการทดสอบ 

ใหศีรษะทดสอบชี้ลงและทํามุม 45  ํ กับทิศทางของแรงโนมถวง ดังรูปท่ี 7 อุปกรณท่ีใชติดต้ัง 
ในการทดสอบตองทําใหศีรษะทดสอบหมุนไดรอบ และรวมถึงจะตองยึดตรึง ศีรษะทดสอบไดใน
ขณะท่ีศีรษะทดสอบอยูในตําแหนงท่ีแหงนหนาข้ึนและลง 

(3) อุปกรณท่ีใชในการกระแทก ประกอบดวย ลวดตีเกลียว ท่ังกระแทก และตุมน้ําหนักท่ีมีมวล 4 kg 
สวมรอบแกนเหล็กและตกไดอยางอิสระ และมวลท้ังหมดของอุปกรณท่ีใชในการกระแทก 
รวมตุมน้ําหนักตองไมเกิน 5 kg 

(4) ลวดตีเกลียวท่ีปรับระดับได ใชในการเช่ือมตอระหวางอุปกรณท่ีใชในการกระแทกกับหมวกนิรภัย
โดยคุณสมบัติความยืดของลวดตีเกลียวตองยืดออกไมเกิน 5 mm ตอระยะ 300 mm ภายใตภาระ 
22 กิโลกรัมแรง 

 
รูปท่ี 7 เคร่ืองทดสอบการคงตําแหนงบนศีรษะ 

(ขอ 9.7.1 (2) และขอ 9.7.2(1)) 
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9.7.2 ข้ันตอนทดสอบ 

(1) ติดต้ังศีรษะทดสอบขนาดท่ีเหมาะสมกับหมวกนิรภัยท่ีใชทดสอบ โดยติดต้ังใหคว่ําหนาลงและ 
ยึดตรึงศีรษะทดสอบเขากับเคร่ืองมือตามขอ 9.7.1(2) ดูรูปท่ี 7 

(2) สวมหมวกนิรภัยบนศีรษะทดสอบ รัดสายรัดคางใหแนน 

(3) ยึดปลายของลวดตีเกลียวเขากับปลายดานหลังของหมวกนิรภัยดวยตะขอ ใหแนวของลวดที่พาด
ผานหมวกนิรภัยพาดไปตามแนวกึ่งกลางศีรษะ 

(4) ปรับลวดตีเกลียวใหไดระยะท่ีเม่ือปลอยตุมน้ําหนักกระแทกกับท่ังกระแทกแลวท่ังไมกระแทกพื้น 

(5) ยกตุมน้ําหนักใหสูงข้ึนจากท่ังกระแทก 0.6 m แลวปลอยตุมน้ําหนักลงมาใหกระแทก 
กับท่ังกระแทก จากนั้นตรวจพินิจวาหมวกนิรภัยยังคงสวมอยูบนศีรษะทดสอบหรือไม 

(6) ติดต้ังศีรษะทดสอบใหแหงนหนาข้ึนและทําซํ้าขอ (2) ถึงขอ (5) 

9.8 การทดสอบความแข็งแรงของชุดสายรัดคาง 

9.8.1 อุปกรณ 

(1) ศีรษะทดสอบ ใชศีรษะทดสอบตามขอ 9.7.1(1) 

(2) อุปกรณทดสอบความแข็งแรงของชุดสายรัดคาง ประกอบดวย 

(2.1) อุปกรณท่ีใชในการกระแทก ประกอบดวยตุมน้ําหนักท่ีมีมวล 4 kg สามารถตกกระแทก
กับท่ังกระแทกไดอยางอิสระ ดังรูปท่ี 8 
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รูปท่ี 8 เคร่ืองทดสอบความแข็งแรงของชดุสายรัดคาง 

(ขอ 9.8.1 (2.1)) 
(2.2) อุปกรณคลองสายรัดคาง ประกอบดวย ลูกกล้ิงทรงกระบอก 2 ตัวท่ีหมุนไดอยางอิสระ 

มีเสนผานศูนยกลาง (12.5 ± 0.5) mm และมีระยะหางระหวางจุดศูนยกลางดานหนึ่ง 
ไปอีกดานหนึ่งของลูกกล้ิงท้ังสอง (76 ± 1) mm 

หมายเหตุ ใหแขวนอุปกรณทดสอบความแข็งแรงของชุดสายรัดคางกับสายรัดคางอยางเปน
อิสระและมวลรวมท้ังหมดของอุปกรณตองเทากับ (11 ± 0.5) kg  โดยรวมตุม
น้ําหนักท่ีมีมวล 4kg ดวย 
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9.8.2 ข้ันตอนทดสอบ 

(1) สวมหมวกนิรภัยเขากับศีรษะทดสอบท่ีมีขนาดพอดีกันแลวติดต้ังเขากับอุปกรณทดสอบ 
ความแข็งแรงของชุดสายรัดคาง โดยคลองสายรัดคางเขากับลูกกล้ิงทรงกระบอก 

(2) ทําเคร่ืองหมายท่ีตําแหนงเร่ิมตนของอุปกรณทดสอบความแข็งแรงของชุดสายรัดคาง 

(3) ปรับความสูงของตุมน้ําหนักท่ีมีมวล 4 kg ท่ีความสูง 0.6 m แลวปลอยตุมน้ําหนักใหกระแทก 
กับท่ังกระแทก 

(4) บันทึกระยะท่ีเปล่ียนแปลงไปจากจุดเร่ิมตนของอุปกรณทดสอบความแข็งแรงของชุดสายรัดคาง  

หมายเหตุ ระยะที่เปล่ียนแปลงไปของอุปกรณทดสอบความแข็งแรงของชุดสายรัดคาง หมายถึง  ความยืดของ
ชุดสายรัดคาง 

9.9 การทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทก 

9.9.1 เคร่ืองทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทก (ดังรูปท่ี 9) 

 
รูปท่ี 9 เคร่ืองทดสอบการดดูกลืนแรงกระแทก 

(ขอ 9.9.1) 
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(1) ฐาน 

ทําจากวัสดุท่ีมีความแข็งแรง เชน คอนกรีต เหล็ก โดยมีมวลไมนอยกวา 135 kg และพื้นผิว
ดานบนประกอบดวยแผนเหล็กท่ีมีพื้นท่ีไมนอยกวา 0.1 m2 และมีความหนาต้ังแต 12 mm ข้ึนไป 

(2) อุปกรณวัดความเรงแบบทิศทางเดียว 

ติดต้ังท่ีจุดศูนยถวงของศีรษะทดสอบ และทํามุม 45  ํ กับแกนต้ังในขณะท่ีศีรษะทดสอบอยูใน 
ตําแหนงการกระแทก 

(3) อุปกรณท่ีใชปลอยกระแทก 

มวลรวมของอุปกรณท่ีใชปลอยกระแทก ประกอบดวยศีรษะทดสอบและอุปกรณเสริมตาง ๆ 
ไมรวมหมวกนิรภัยท่ีใชทดสอบ ตองเทากับ (5.0 ± 0.1) kg 

(4) ท่ังกระแทก 

(4.1) ท่ังกระแทกแบบแบนราบ (flat anvil) 

ท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 125 mm และความหนาอยางนอย 24 mm ดังรูปท่ี 10 

 

รูปท่ี 10 ท่ังกระแทกแบบแบนราบ 

(ขอ 9.9.1 (4.1)) 
(4.2) ท่ังกระแทกแบบหัวกลม (hemispherical anvil) 

ท่ีมีรัศมี (48 ±1) mm ดังรูปท่ี 11 

 
รูปท่ี 11 ท่ังกระแทกแบบหัวกลม 

(ขอ 9.9.1 (4.2)) 
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(4.3) ท่ังกระแทกแบบสัน (curbstone anvil) 

ดาน 2 ดานทํามุม 105   ํ และขอบกระแทกมีรัศมี (15 ± 0.5) mm 

ความสูงของท่ังกระแทกตองไมตํ่ากวา 50 mm และความยาวตองไมนอยกวา 200 mm 

ดังรูปท่ี 12 

 
รูปท่ี 12 ท่ังกระแทกแบบสัน 

(ขอ 9.9.1 (4.3)) 
9.9.2 ข้ันตอนทดสอบ 

(1) ตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อความถูกตองและความแมนยํา กอนและหลังการทดสอบในแตละคร้ังหรือ
อยางนอยกอนและหลังการทดสอบในแตละวัน ดังนี้ โดยใชหัวกระแทกทรงกลมทําจาก
อะลูมิเนียมท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 146 mm มวลรวมท้ังหมด (5.0 ± 0.1) kg ใสแทนศีรษะทดสอบ 
และปลอยกระแทกลงบนแปนยางท่ีทําจากพอลิยูรีเทน เสนผานศูนยกลาง 152 mm หนา 25 mm 
และความแข็ง 60 shore A ซ่ึงแปนยางนี้ติดอยูบนแผนอะลูมิเนียมหนา 6.35 mm โดยปลอย 
หัวกระแทกท่ีประกอบกับอุปกรณวัดความเรงลงมากระแทกกับแปนยางดวยความเร็ว 5.44 m/s 
และใชความสูงในการปลอยอยางนอย 1.5 m (ความสูงอาจเปล่ียนแปลงเพื่อชดเชย ความฝด 
ของราง) ทําซํ้า 6 คร้ัง ระยะหางของชวงเวลาแตละครั้งเทากับ (75 ± 15) s บันทึกผล  
ทดสอบเฉพาะ 3 คร้ังสุดทาย คาท่ีไดตองอยูในชวง 380 g ถึง 425 g และแตละคามีความแตกตาง 
ไมเกิน 20 g 

  



มอก. 2715–2559 

-18- 

(2) ตําแหนงในการทดสอบ 

นําหมวกนิรภัยท่ีปรับภาวะตามขอ 9.2 แลว และดูตารางท่ี ก.2 ประกอบเพ่ือทดสอบดังนี้ 

(2.1) หมวกนิรภัยใบที่ 1 ถึงใบท่ี 3 ทดสอบการกระแทกใบละ 4 ตําแหนง โดยใชท่ังกระแทก
แบบแบนราบ 2 ตําแหนง และใชท่ังกระแทกแบบหัวกลม 2 ตําแหนง ตําแหนงในการ
ทดสอบ ตองอยูเหนือเสนทดสอบ (test line) และแตละจุดหางกันไมนอยกวา 120 mm 

(2.2) หมวกนิรภัยใบที่ 4 ถึงใบท่ี 6 ทดสอบการกระแทกโดยใชท่ังกระแทกแบบสัน ทดสอบ 
ใบละ1 ตําแหนง ตําแหนงในการทดสอบตองอยูเหนือเสนทดสอบ และเปนตําแหนง 
ท่ีกอใหเกิดแรงกระแทกสูงสุด 

(3) ความเร็วในการกระแทก 

(3.1) ท่ังกระแทกแบบแบนราบ ใชความเร็ว 6.2 m/s ±3% ความสูงในการปลอยหมวกนิรภัย
อยางนอย 2 m (ความสูงอาจปรับเพิ่มไดจากคาความฝดของราง) 

(3.2) ท่ังกระแทกแบบหัวกลมและท่ังกระแทกแบบสัน ใชความเร็ว 4.8 m/s ±3% ความสูงใน
การปลอยหมวกนิรภัยอยางนอย 1.2 m (ความสูงอาจปรับเพิ่มไดจากคาความฝดของราง) 

หมายเหตุ การวัดความเร็วตองวัดในชวง 40 mm สุดทายของการกระแทกแตละคร้ัง 

(4) กอนทดสอบการกระแทก หมวกนิรภัยท่ีสวมอยูบนศีรษะทดสอบตองรัดสายรัดคางใหแนน 
เพื่อปองกันไมใหตําแหนงในการทดสอบเคล่ือนไปจากท่ีกําหนด 

(5) บันทึกคาความเรงสูงสุด หนวยเปนกรัม 

(6) ภายหลังการทดสอบหมวกนิรภัยตัวอยางใบท่ี 1 และใบท่ี 4 ท่ีภาวะอุณหภูมิหองแลวใหตรวจพินิจ
ตามขอ 5.2.1.2 
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ภาคผนวก ก. 

การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
(ขอ 8.1) 

ก.1 รุน ในท่ีนี้ หมายถึง หมวกนิรภัยขนาดเดียวกัน ทําจากวัสดุอยางเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือ 
สงมอบ หรือซ้ือขายในระยะเวลาเดียวกัน 

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ หรืออาจใช 
แผนการชักตัวอยางอ่ืนท่ีเทียบเทากันทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว 

ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบขนาด ลักษณะท่ัวไป การบรรจุ และเคร่ืองหมาย 
และฉลาก 

ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนท่ีกําหนดในตารางท่ี ก.1 

ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางท่ีไมเปนไปตามขอ 3.1 ขอ 5.1 ขอ 6. และขอ 7. ในแตละรายการ ตองไมเกิน 
เลขจํานวนท่ียอมรับท่ีกําหนดในตารางท่ี ก.1 จึงจะถือวาหมวกนิรภัยรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ 
ท่ีกําหนด 

ตารางท่ี ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบขนาด ลักษณะท่ัวไป 
การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก 

(ขอ ก.2.1) 
ขนาดรุน 

ใบ 
ขนาดตัวอยาง 

ใบ 
เลขจํานวนท่ียอมรับ 

ไมเกิน 500 
500 ถึง 1 200 

1 200 ถึง 3 200 
เกิน 3 200 

20 
32 
50 
80 

2 
3 
5 
7 

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบสวนยื่น 

ก.2.2.1 ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบจากขอ ก.2.1 แลว โดยวิธีสุมจํานวน 6 ใบ 

ก.2.2.2 ทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.2 จึงจะถือวาหมวกนิรภัยรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบขอบเขตการมองเห็นของสายตา การคงตําแหนง 
บนศีรษะ ความแข็งแรงของชุดสายรัดคาง และการดูดกลืนแรงกระแทก 

ก.2.3.1 ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบจากขอ ก.2.1 แลว โดยวิธีสุมจํานวน 6 ใบ ใชทดสอบรายละเอียด 
ตามตารางท่ี ก.2 

ก.2.3.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.3 ขอ 5.4 ขอ 5.5 และขอ 5.6 ทุกรายการ จึงจะถือวาหมวกนิรภัยรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตารางท่ี ก.2 จํานวนตัวอยางท่ีใชทดสอบขอบเขตการมองเห็นของสายตา การคงตําแหนงบนศีรษะ  
ความแขง็แรงของชดุสายรัดคาง และการดดูกลืนแรงกระแทก 

(ขอ 9.9.2 (2) และขอ ก.2.3.1) 

 
ก.3 เกณฑตัดสิน 

ตัวอยางหมวกนิรภัยตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 และขอ ก.2.3.2 ทุกขอ จึงจะถือวาหมวกนิรภัย 
รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

1 2 3

ตัวอยางที่ ภาวะ ลักษณะทั่วไป การรักษาตําแหนง ความแข็งแรงของ

ชุดสายรัดคาง ทั่งแบบ จํานวนครั้งการกระแทก

1 อุณหภูมิหอง x x แบนราบ 2

หัวกลม 2

2 อุณหภูมิสูง x แบนราบ 2

หัวกลม 2

3 ภาวะเปยก x แบนราบ 2

หัวกลม 2

4 อุณหภูมิหอง x สัน 1

5 อุณหภูมิสูง สัน 1

6 ภาวะเปยก สัน 1

ลําดับการทดสอบ

การดูดกลืนแรงกระแทก
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