นอกจาก NFPA 1971 ของสหรัฐอเมริกา ยังมีมาตรฐานชุดดับเพลิงของยุโรป EN 469 ซึง่ นิยมใช้อา้ งอิงทัวโลก
่
มาตรฐาน EN 469 มีหวั ข้อสาคัญทีน่ ่ าสนใจดังต่อไปนี้
- การแบ่งระดับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ (Performance Level)
- การกาหนดขนาด (Sizing)
- การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (Practical Performance Testing)
- การสุ่มอย่างและเตรียมการทดสอบ (Sampling and Pre-Treatment)
- การตรวจสอบทัศนวิสยั และการตรวจสอบทัวทั
่ ง้ ชุด (Visibility and Whole Garment Testing)
มาตรฐาน EN 469 ของยุโรปแบ่งระดับประสิทธิภาพของเสือ้ ผ้านักดับเพลิงออกเป็ น 4 ส่วนตามคุณสมบัติ ได้แก่
การถ่ายเทความร้อน (เปลวไฟ) กาหนดไว้ใน Performance Level Clause 6.2 Heat Transfer (Flame) แบ่งเป็ น 2
ระดับคือ
-

ระดับ 1 แทนค่าด้วย Xf1 และระดับ 2 แทนค่าด้วย Xf2 ตามผลการทดสอบด้วยวิธซี ง่ึ กาหนดในมาตรฐาน EN
367 โดยนาตัวอย่างเนื้อผ้าทีใ่ ช้ทดสอบขนาด 14 x 14 ซ.ม. ไปสัมผัสความร้อนทมีการไหล (Heat Flux)
ปริมาณเข้มข้น 80 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร (kW/m2)
บนแนวราบจากนัน้ จับเวลาทีค่ วามร้อนถ่ายเทเข้ามาในเนื้อผ้าจนถึงระดับทีเ่ ครื่องวัด Copper Calorimeter
แสดงค่าดัชนีการถ่ายเทความร้อนเรียกว่า HTI (Heat Transfer Index) ถึงขีดกาหนดไว้คอื HTI 12 º
เทียบเท่าค่าความร้อนทาให้เกิดการไหม้ผวิ หนังมนษุยร์ ะดับที่ 1 และ HTI 24º
เทียบเท่าค่าความร้อนทาให้เกิดการไหม้ผวิ หนังมนุษย์ระดับที่ 2 ทดสอบ 3 ครัง้ แล้วหาค่าเฉลีย่ เวลาทีท่ าได้
(เวลามากกว่าแสดงว่ามีประสิทธิภาพต้านทานการถ่ายเทความร้อนได้ดกี ว่า)

ระดับ 1 (Xf1) ค่า HTI 24 º ต้องเท่ากับ หรือมากกว่า 9 วินาที ค่า HTI 24 º- HTI 12 º เท่ากับหรือมากกว่า 3 วินาที
ระดับ 2 (Xf2) ค่า HTI 24 º ต้องเท่ากับ หรือมากกว่า13 วินาที ค่า HTI 24 º - HTI 12 º เท่ากับหรือมากกว่า 4 วินาที
2. การถ่ายเทความร้อน (การแผ่รงั สี)
กาหนดไว้ใน Performance Level Clause 6.3 Heat Transfer (Radiation) แบ่งเป็ นระดับ 1 (Xr1) และระดับ 2 (Xr2)
ตามผลการทดสอบด้วยวิธกี าหนดในมาตรฐาน EN ISO6942
นาชิน้ ทดสอบไปรับการแผ่รงั สีความร้อนทีม่ กี ารไหล(Heat Flux) ปริมาณ 40 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร (kW/m2)
จากนัน้ จับเวลาทีค่ วามร้อนแผ่รงั สีเข้ามาในเนื้อผ้าจนถึงระดับทีเ่ ครื่องวัด Copper Calorimeter
แสดงค่าดัชนีการแผ่รงั สีความร้อน เรียกว่า RHTI (Radiant Heat Transfer Index) ถึงขีดกาหนดไว้คอื RHTI12 º
เทียบเท่าค่าความร้อนทาให้เกิดการไหม้ผวิ หนังมนุษย์ระดับที่ 1 และ
RHTI24ºเทียบเท่าค่าความร้อนทาให้เกิดการไหม้ผวิ หนังมนุษย์ระดับที่ 2
โดยเวลามากกว่าแสดงว่ามีประสิทธิภาพต้านทานการถ่ายเทความร้อนได้ดกี ว่า
ระดับ 1 (Xr1) ค่า RHTI24 ต้องเท่ากับ หรือมากกว่า 10 วินาที ค่า RHTI24º - RHTI12º

เท่ากับหรือมากกว่า 3 วินาที
ระดับ 2 (Xr2) ค่า RHTI24º ต้องเท่ากับ หรือมากกว่า 18 วินาที ค่า RHTI24º - RHTI12º เท่ากับหรือมากกว่า 4 วินาที
3. การต้านทานการซึมผ่านของน้ า
กาหนดไว้ใน Performance Level Clause 6.11 Resistance to Water Penetration แบ่งเป็ นระดับ 1 (Y1) และระดับ 2
(Y2) ตามผลทดสอบด้วยวิธกี าหนดในมาตรฐาน EN 20811
โดยนาตัวอย่างเนื้อผ้าขึงบนผิวน้าในภาชนะทรงกลมจากนัน้ เพิม่ แรงดันน้าอีกด้านหนึ่ง (ด้านล่าง)
จนกระทังมี
่ หยดน้าอย่างน้อย 3 หยดปรากฏบนผิวเนื้อผ้าจึงหยุดทดสอบแล้ววัดแรงดัน ณ เวลานัน้ (
แรงดันน้ามากกว่าแสดงถึงความต้านทานการซึมผ่านของผ่านทีส่ งู กว่าแรงดันน้าต่า )
ระดับ 1 (Y1) แรงดันทีท่ าให้น้าซึมผ่านเนื้อผ้าน้อยกว่า 20 กิโลปาลกาล (kPa)
ระดับ 2 (Y2) แรงดันทีท่ าให้น้าซึมผ่านเนื้อผ้าเท่ากับหรือมากกว่า 20 กิโลปาสกาล (kPa)
4. การต้านทานไอน้ า กาหนดไว้ใน Performance Level Clause 6.12 Water Vapor Resistance แบ่งเป็ นระดับ 1
(Z1) และระดับ 2 (Z2) ตามผลทดสอบด้วยวิธกี าหนดไว้ใน EN31029 และ/หรือ ISO11092
โดยวางชิน้ ทดสอบลงบนแผ่นร้อนซึง่ มีเยื่อบางทีน่ ้าทะลุผ่านไม่ได้กนั ้ อยู่
โดยเนื้อผ้าจะไม่เปี ยกน้าขณะทีด่ า้ นบนมีการปล่อยกระแสลมเย็นพัดผ่าน
จากนัน้ ฉีดน้าทีแ่ ผ่นร้อนเพื่อให้เกิดไอน้าลอยผ่านเยื่อบางไปยังเนื้อผ้าแล้วทะลุผ่านอีกด้านหนึ่ง แต่เนื่องจาก
ด้านบนเนื้อผ้าอากาศเย็นจึงมีความดันสูงกว่าบริเวณด้านล่างทีม่ ไ่ี อน้าลอยขึน้ มาจึงกลายเป็ นความต้านทานไม่ให้ไอน้า
ทะลุผ่านเนื้อผ้าไปได้งา่ ยๆ การวัดผลจะดูว่าความต้านทานไอน้าจากการทดลองมีมากหรือน้อย หากความต้านทาน
มากแสดงว่าเนื้อผ้าระบายอากาศได้น้อย ( Less Breathable ) ซึง่ ไม่เป็ นผลดีต่อการปฏิบตั งิ านดับไฟเท่าใดนัก
ตรงกันข้าม ค่าความต้านทานไอน้ามีน้อยหรืออยู่ระดับต่าแสดงถึงการระบายอากาศดีกว่า (More Breathable)
เหมาะสมจะ
ใช้ในงานดับไฟในสภาพอบอ้าวผูส้ วมใส่รสู้ กึ สบายและไม่เกิดอาการช็อกจากความร้อนจัด (Heat Stress) ทัง้ นี้
ค่าความต้านทานไอน้าคือ Ret มีหน่วยเป็ นตารางเมตร ปาสกาล/วัตต์ (m2 Pa/W) ระดับ 1 (Z1) มีค่า Ret มากกว่า 30
m2 Pa/W ระดับ 2 (Z2) มีค่า Ret เท่ากับหรือน้อย 30 m2 Pa/W
ข้อควรจา ระดับ 1 ของคุณสมบัตดิ า้ นต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็ นข้อกาหนดขัน้ ต่าใช้
กับชุดปฏิบตั งิ านในภารกิจไม่ใช่ความเสีย่ งสูง เช่น กูภ้ ยั สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยจัดการอุบตั เิ หตุดา้ นจราจร
ป้ องกัน/ดับไฟป่ า เป็ นต้น ส่วนระดับ 2 เป็ นข้อกาหนดสาหรับชุดปฏิบตั งิ านในภารกิจความเสียงสูง เช่น
ดับเพลิงอาคาร (Structural Firefighting) ดับเพลิงงานอุตสาหกรรม (Industrial Firefighting) ฯลฯ
ทัง้ นี้ จะมีการระบุระดับประสิทธิภาพตามคุณสมบัตทิ งั ้ 4
หัวข้อไว้ทด่ี า้ นข้างรูปนักดับเพลิงพิมพ์ลงบนบนป้ ายเพื่อแยกให้เห็นว่าเสือ้ ผ้านัน้ ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพระดับใดใ
นแต่ละหัวข้อ โดยขัน้ ต่าสุดของชุดดับเพลิง
ตามมาตรฐาน EN 469 ต้องผ่านระดับ 1 ในทุกหัวข้อ (Xf1, Xr1, Y1, Z1) ขณะทีช่ ุดดับเพลิงอาคารส่วนใหญ่ได้ระดับ 2
ในทุกหัวข้อ (Xf2,Xr2, Y2, Z2)
การกาหนดขนาด (Sizing) เป็ นข้อกาหนดการออกแบบและกาหนดขนาดตาม EN 340 อ้างอิง EN 13402-Size
Designation of Clothes กาหนดขนาดตามความสูงของชุดดับเพลิง 4 ขนาด และกาหนด
ขนาดตามรอบอก/รอบเอว 7 ขนาด รวมทัง้ หมด 28 ขนาดมาตรฐาน

การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน (Practical Performance Testing Clause 4.5 and Annex D)
Clause 4.5 เป็ นข้อกาหนดการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับหลัก Ergonomics หรือการยศาสตร์ และการใช้งานจริง
ทดสอบโดยสวมใส่ทางานตามปกติ สาระสาคัญของส่วนนี้คอื ระยะชายเสือ้ คลุมทับกางเกงตัง้ แต่ส่วนเอว (Overlap)
ต้องไม่น้อยกว่า 30 ซ.ม. ไม่จากัดรูปแบบแต่ตอ้ งเป็ นส่วนหนึ่งของชุดทัง้ ขณะทดสอบทางการยศาสตร์
และการใช้งานจริง โดยรวมแล้ว การทดสอบในหัวข้อนี้จะวัดทีค่ วามสบายในการสวมใส่ โดยชุดเสือ้ ผ้าต้อง
ไม่สร้างความอึดอัดหรือก่อปั ญหาด้านจิตใจแก่นักดับเพลิง
การสุ่มตัวอย่างและเตรียมการทดสอบ
(Sampling and Pre-Treatment Clause 5)
ข้อกาหนดการสุม่ ุตวั อย่างและเตรียมการทดสอบเป็ นไปตามข้อบังคับ Annex ZA of BS EN 469 มีสาระสาคัญคือ
- กาหนดกระบวนการเตรียมตัวอย่างเสือ้ ผ้าทีจ่ ะใช้ในการทดสอบการต้านทานความร้อน
ระบุขนั ้ ตอนตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงการนาตัวอย่างเสือ้ ผ้ามาสัมผัสความร้อน
- กาหนดกระบวนการซักล้างเสือ้ ผ้าทัง้ แบบธรรมดาและการชาระการปนเปื้ อนสารเคมีก่อนจะนามาทดสอบการ
หดตัวระบุจานวนครัง้ ของการซักล้างชุดทดสอบ (การซักล้างครัง้ หนึ่ง หมายถึงการซักล้างทีครบวงจรเริม่ ตัง้
แต่การซักการตากแห้งและอาจจะมีการรีดด้วย) ทัง้ นี้ ผลทดสอบดูทก่ี ารหดตัว โดยจะต้องหดตัวไม่เกิน
3% (ในส่วนนี้มาตรฐาน NFPA กาหนดไว้ไม่ให้เกิน 5%)
- กาหนดกระบวนการทดสอบความเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานหรือเก็บรักษาไว้เป็ นเวลานาน
การตรวจสอบทัศนวิสยั (Visibility Clause 6.14)
ชุดดับเพลิงต้องมีส่วนทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั และโดดเด่น โดยมีส่วนเป็ นแถบสะท้อนแสง (สีเงิน)
หรือแถบฟลูออเรสเซนต์เรืองแสง (สีเหลือง สีสม้ ฯลฯ) หรือใช้แบบผสมเรืองแสง และสะท้อนแสงร่วมกัน
กรณีเป็ นแถบสะท้อน (Retro-reflective)สีเงิน จะต้องมีพน้ื ทีแ่ ถบรวมกันอย่างน้อย 0.13 ตารางเมตร (ยาวรวมกัน 2.6
เมตรทีค่ วามกว้าง 50 ม.ม.)
กรณีเป็ นแถบเรืองแสง (Fluorescent) สีสม้ หรือเหลือง จะต้องมีพน้ื ทีแ่ ถบรวมกัน 0.20 ตารางเมตร (ยาวรวมกัน 4.0
เมตรทีค่ วามกว้าง 50 ม.ม.)
กรณีเป็ นแบบผสมหรือแบบ 3 แถว (Combined Material) จะต้องมีความยาวรวมกัน 6.84 เมตรทีค่ วามกว้าง 50 ม.ม.
การทดสอบทั ่วทัง้ ชุด (Whole Garment Testing Clause 6.15 and Annex E)
การทดสอบทัวทั
่ ง้ ชุด คือ การทดสอบด้วยหุ่น (Manikin Testing) มีทงั ้ หุ่นผูช้ ายชื่อ Ralph และห่นผูห้ ญิงชื่อ Sophie
ติดตัง้ ไว้ในห้องทดสอบของสานักเทคโนโลยีสงิ่ ทอแห่งแมนเชสเตอร์ (BTTG) ประเทศอังกฤษ
บนตัวหุ่นแต่ละตัวมีเซ็นเซอร์จบั ความร้อนทัง้ หมด 130 จุด โดย สวมอุปกรณ์ป้องกันครบชุด ได้แก่ เสือ้ กางเกงถุงมือ
รองเท้า ฮูด้ หมวกและเครื่องช่วยหายใจในลักษณะเหมือนจริงขณะทาการทดสอบ
ซึง่ ผลจะแสดงออกมาเป็ นแผนทีส่ ชี ใ้ี ห้เห็นจุดได้รบั
บาดเจ็บจากการไหม้ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 จากนัน้ จะมีการคานวณออกมาเป็ นเปอร์เซ็นต์การบาดเจ็บดังกล่าว

บทสรุป EN 469 จัดระดับประสิทธิภาพของชุดดับเพลิงออกเป็ น 2 ระดับโดยพิจารณาจากผลการทดสอบใน 4
หัวข้อหลักตามวิธที ก่ี าหนดไว้โดยแทนค่าด้วยอักษรและตัวเลข
- Xf1 ประสิทธิภาพต้านทานความร้อน (เปลวไฟ) ระดับ 1
- Xf2 ประสิทธิภาพต้านทานความร้อน (เปลวไฟ) ระดับ 2
- Xr1 ประสิทธิภาพต้นทานความร้อน (การแผ่รงั สี) ระดับ 1
- Xr2 ประสิทธิภาพต้านทานความร้อน (การแผ่รงั สี) ระดับ 2
- Y1 การต้านทานการซึมผ่านของน้าระดับ 1
- Y2 การต้านทานการซึมผ่านของน้าระดับ 2
- Z1 การต้านทานไอน้า ระดับ 1
- Z2 การต้านทานไอน้า ระดับ 2
จากการทดสอบประสิทธิภาพความต้านทานความร้อนจากการสัมผัสเปลวไฟ (ทดสอบทีอ่ ุณหภูมิ 180 ºC
ขณะทีม่ าตรฐาน NFPA จะทดสอบทีอ่ ุณหภูมิ 260 ºC) และการแผ่รงั สีซง่ึ วัดผลทีก่ ารส่งผ่านความร้อน (Heat Transfer)
จากชัน้ นอกสุดของชุดเข้าสู่ชนั ้ ในสุดทีอ่ ยู่ตดิ กับผิวหนังผูส้ วมใส่จนถึงอุณหภูมิ 24 ºC
ผลทีไ่ ด้จะนามาจัดระดับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ดังนี้
- ระดับ 1 มีประสิทธิภาพต่ากว่าโดยจะใช้ในงานกูภ้ ยั ทัวไป
่ งานระงับอุบตั เิ หตุจราจร
งานสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัย/ฟื้ นฟูหลังพิบตั ิ ฯลฯ
- ระดับ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าจะใช้ในงาน ดับเพลิงอาคารกล่าวได้อกี นัยหนึ่งว่า ชุดดับเพลิงอาคาร
(Structural Firefighting Clothing) ตามมาตรฐานEN 469 ต้องมีประสิทธิภาพระดับ 2 ทัง้ 4 หัวข้อ
(แทนค่าการรับรองด้วย Xf2 Xr2 Y2 Z2)
อย่างไรก็ดี หน่วยดับเพลิงในยุโรปส่วนหนึ่งเน้นความสาคัญไปทีค่ วามต้านทานการแผ่รงั สีความร้อนมากกว่าข้ออื่นๆ
โดยระบุชดั เจนชุดดับเพลิงทีจ่ ะใช้เข้าระงับเหตุในอาคารนัน้ ต้องมีระดับประสิทธิภาพความต้านทานการแผ่รงั สีความร้อ
นที่ Xr2 เท่านัน้ ส่วนหัวข้อทีเ่ หลือจะเป็ นระดับ 1 ก็ได้ แต่ผเู้ ชีย่ วชาญของสถาบันทดสอบเตือนแรงๆ ว่า ระดับต่าสุด
(ระดับ 1) ของหัวข้อใดก็ตามใน 4 หัวข้อ อาจทาให้ถูกจัดเป็ นระดับ 1 ในภาพรวม นันคื
่ อ หากไม่ได้ระดับ
2 ทัง้ 4 หัวข้ออาจมีผลทาให้ชุดนัน้ ถูกพิจารณาให้เป็ นระดับ 1
ในการวัดผลคุณสมบัตริ วมของเสือ้ ผ้าทัง้ หมดนอกจากการต้านทานความร้อนและน้าแล้ว มาตรฐาน EN 469
ยังกาหนดให้มกี ารทดสอบด้าน Ergonomics เพื่อวัดผลกระทบทัง้
ทางร่างกายและจิตใจจากการสวมใส่ชุดดับเพลิงพิจารณาจากลักษณะการออกแบบ
น้าหนักสุทธิรวมถึงผลการทดสอบโดยการสวมใส่ปฏิบตั งิ าน ในสถานการณ์เสมือนจริงในรูปแบบต่างๆ
ทีน่ ่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ มาตรฐาน
EN 469 กาหนดให้มกี ารทดสอบชุดดับเพลิงเสมือนผ่านการใช้งานมาแล้วเพื่อวัดอายุใช้งาน
โดยนาชุดทีต่ อ้ งการทดสอบไปซักล้างตามจานวนครัง้ ทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐาน (จานวนครัง้ ของการซักล้างแทนค่าอายุการ
ใช้งาน)
นอกจากนี้ ยังมีขอ้ กาหนดในเรื่องการติดแถบสะท้อนแสง (สีเงิน) แถบเรืองแสง (สีสม้ หรือสีเหลือง)
หรือแบบผสมใช้แถบสะท้อนแสง
และเรืองแสงมารวมกันซึง่ จะต้องมีการทดสอบการมองเห็นหรือทัศนวิสยั เพื่อให้การรับรองด้วย
สาหรับการทดสอบไหม้ทงั ้ ตัวโดยใช้หุ่น (Whole Garment Testing : Manikin Testing) มาตรฐาน EN 469
ไม่ได้บงั คับแต่ประการใดทว่าระบุให้เป็ นการทดสอบทางเลือก (Optional Test) จะทดสอบหรือไม่กไ็ ด้ ปรากฏว่าผูผ้ ลิต

สว่นใหญ่นาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเข้าทดสอบอย่างพร้อมเพรียงโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบในการข
อรับการรับรอง
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