
 
นอกจาก NFPA 1971 ของสหรฐัอเมรกิา ยงัมมีาตรฐานชุดดบัเพลงิของยโุรป EN 469 ซึง่นิยมใชอ้า้งองิทัว่โลก 
 
มาตรฐาน EN 469 มีหวัขอ้ส าคญัทีน่่าสนใจดงัต่อไปน้ี 
 
- การแบ่งระดบัประสทิธภิาพผลติภณัฑ์ (Performance Level) 
- การก าหนดขนาด (Sizing) 
- การทดสอบประสทิธภิาพการใชง้าน (Practical Performance Testing) 
- การสุ่มอย่างและเตรยีมการทดสอบ (Sampling and Pre-Treatment) 
- การตรวจสอบทศันวสิยัและการตรวจสอบทัว่ทัง้ชุด (Visibility and Whole Garment Testing) 
 
มาตรฐาน EN 469 ของยุโรปแบง่ระดบัประสทิธภิาพของเสือ้ผา้นักดบัเพลงิออกเป็น 4 ส่วนตามคุณสมบตั ิไดแ้ก ่
 
การถ่ายเทความร้อน (เปลวไฟ) ก าหนดไวใ้น Performance Level Clause 6.2 Heat Transfer (Flame) แบ่งเป็น 2 
ระดบัคอื 
 

- ระดบั 1 แทนค่าดว้ย Xf1 และระดบั 2 แทนค่าดว้ย Xf2 ตามผลการทดสอบดว้ยวธิซีึง่ก าหนดในมาตรฐาน EN 
367 โดยน าตวัอย่างเน้ือผา้ทีใ่ชท้ดสอบขนาด 14 x 14 ซ.ม. ไปสมัผสัความรอ้นทมกีารไหล (Heat Flux) 
ปรมิาณเขม้ขน้ 80 กโิลวตัตต์่อตารางเมตร (kW/m2) 
บนแนวราบจากนัน้จบัเวลาทีค่วามรอ้นถ่ายเทเขา้มาในเนื้อผา้จนถงึระดบัทีเ่ครื่องวดั Copper Calorimeter 
แสดงค่าดชันีการถ่ายเทความรอ้นเรยีกว่า HTI (Heat Transfer Index) ถงึขดีก าหนดไวค้อื HTI 12 º 
เทยีบเท่าค่าความรอ้นท าใหเ้กดิการไหมผ้วิหนังมนษุยร์ะดบัที ่1 และ HTI 24º 
เทยีบเท่าค่าความรอ้นท าใหเ้กดิการไหมผ้วิหนงัมนุษยร์ะดบัที ่2 ทดสอบ 3 ครัง้แลว้หาค่าเฉลีย่เวลาทีท่ าได ้
(เวลามากกว่าแสดงว่ามปีระสทิธภิาพตา้นทานการถ่ายเทความรอ้นไดด้กีว่า) 

 
ระดบั 1 (Xf1) ค่า HTI 24 º ตอ้งเท่ากบั หรอืมากกว่า 9 วนิาท ีค่า HTI 24 º- HTI 12 º เท่ากบัหรอืมากกว่า 3 วนิาท ี
ระดบั 2 (Xf2) ค่า HTI 24 º ตอ้งเท่ากบั หรอืมากกว่า13 วนิาท ีค่า HTI 24 º - HTI 12 º เท่ากบัหรอืมากกว่า 4 วนิาท ี
 
2. การถ่ายเทความร้อน (การแผ่รงัสี) 
ก าหนดไวใ้น Performance Level Clause 6.3 Heat Transfer (Radiation) แบ่งเป็นระดบั 1 (Xr1) และระดบั 2 (Xr2) 
ตามผลการทดสอบดว้ยวธิกี าหนดในมาตรฐาน EN ISO6942 
น าชิน้ทดสอบไปรบัการแผ่รงัสคีวามรอ้นทีม่กีารไหล(Heat Flux) ปรมิาณ 40 กโิลวตัตต์่อตารางเมตร (kW/m2) 
จากนัน้จบัเวลาทีค่วามรอ้นแผ่รงัสเีขา้มาในเนื้อผา้จนถงึระดบัทีเ่ครื่องวดั Copper Calorimeter 
แสดงค่าดชันีการแผ่รงัสคีวามรอ้น เรยีกว่า RHTI (Radiant Heat Transfer Index) ถงึขดีก าหนดไวค้อื RHTI12 º 
เทยีบเท่าค่าความรอ้นท าใหเ้กดิการไหมผ้วิหนงัมนุษยร์ะดบัที ่1 และ 
RHTI24ºเทยีบเท่าค่าความรอ้นท าใหเ้กดิการไหมผ้วิหนังมนุษยร์ะดบัที ่2 
โดยเวลามากกว่าแสดงว่ามปีระสทิธภิาพตา้นทานการถ่ายเทความรอ้นไดด้กีว่า 
 
ระดบั 1 (Xr1) ค่า RHTI24 ตอ้งเท่ากบั หรอืมากกว่า 10 วนิาท ีค่า RHTI24º - RHTI12º 



เท่ากบัหรอืมากกว่า 3 วนิาท ี
ระดบั 2 (Xr2) ค่า RHTI24º ตอ้งเท่ากบั หรอืมากกว่า 18 วนิาท ีค่า RHTI24º - RHTI12º เท่ากบัหรอืมากกว่า 4 วนิาท ี
3. การต้านทานการซึมผา่นของน ้ า 
 
ก าหนดไวใ้น Performance Level Clause 6.11 Resistance to Water Penetration แบ่งเป็นระดบั 1 (Y1) และระดบั 2 
(Y2) ตามผลทดสอบดว้ยวธิกี าหนดในมาตรฐาน EN 20811 
โดยน าตวัอย่างเน้ือผา้ขงึบนผวิน ้าในภาชนะทรงกลมจากนัน้เพิม่แรงดนัน ้าอกีดา้นหนึ่ง (ดา้นล่าง) 
จนกระทัง่มหียดน ้าอย่างน้อย 3 หยดปรากฏบนผวิเนื้อผา้จงึหยดุทดสอบแลว้วดัแรงดนั ณ เวลานัน้ ( 
แรงดนัน ้ามากกว่าแสดงถงึความตา้นทานการซมึผ่านของผ่านทีส่งูกว่าแรงดนัน ้าต ่า ) 
ระดบั 1 (Y1) แรงดนัทีท่ าใหน้ ้าซมึผ่านเนื้อผา้น้อยกว่า 20 กโิลปาลกาล (kPa) 
ระดบั 2 (Y2) แรงดนัทีท่ าใหน้ ้าซมึผ่านเนื้อผา้เท่ากบัหรอืมากกว่า 20 กโิลปาสกาล (kPa) 
 
4. การต้านทานไอน ้ า ก าหนดไวใ้น Performance Level Clause 6.12 Water Vapor Resistance แบ่งเป็นระดบั 1 
(Z1) และระดบั 2 (Z2) ตามผลทดสอบดว้ยวธิกี าหนดไวใ้น EN31029 และ/หรอื ISO11092 
โดยวางชิน้ทดสอบลงบนแผ่นรอ้นซึง่มเียื่อบางทีน่ ้าทะลุผ่านไม่ไดก้ัน้อยู่ 
โดยเน้ือผา้จะไม่เปียกน ้าขณะทีด่า้นบนมีการปล่อยกระแสลมเยน็พดัผ่าน 
จากนัน้ฉีดน ้าทีแ่ผ่นรอ้นเพื่อใหเ้กดิไอน ้าลอยผ่านเยื่อบางไปยงัเนื้อผา้แลว้ทะลุผ่านอกีดา้นหนึ่ง แต่เนื่องจาก 
ดา้นบนเนื้อผา้อากาศเยน็จงึมคีวามดนัสงูกว่าบรเิวณดา้นล่างทีม่ีไ่อน ้าลอยขึน้มาจงึกลายเป็นความตา้นทานไมใ่หไ้อน ้า
ทะลุผ่านเน้ือผา้ไปไดง้า่ยๆ การวดัผลจะดวู่าความตา้นทานไอน ้าจากการทดลองมมีากหรอืน้อย หากความตา้นทาน 
มากแสดงว่าเน้ือผา้ระบายอากาศไดน้้อย ( Less Breathable ) ซึง่ไม่เป็นผลดตี่อการปฏบิตังิานดบัไฟเท่าใดนัก 
ตรงกนัขา้ม ค่าความตา้นทานไอน ้ามน้ีอยหรอือยู่ระดบัต ่าแสดงถงึการระบายอากาศดกีว่า (More Breathable) 
เหมาะสมจะ 
ใชใ้นงานดบัไฟในสภาพอบอา้วผูส้วมใส่รูส้กึสบายและไม่เกดิอาการชอ็กจากความรอ้นจดั (Heat Stress) ทัง้นี้ 
ค่าความตา้นทานไอน ้าคอื Ret มหีน่วยเป็นตารางเมตร ปาสกาล/วตัต ์(m2 Pa/W) ระดบั 1 (Z1) มคี่า Ret มากกว่า 30 
m2 Pa/W ระดบั 2 (Z2) มคี่า Ret เท่ากบัหรอืน้อย 30 m2 Pa/W 
ข้อควรจ า ระดบั 1 ของคุณสมบตัดิา้นต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นขอ้ก าหนดขัน้ต ่าใช ้
กบัชุดปฏบิตังิานในภารกจิไม่ใชค่วามเสีย่งสงู เช่น กูภ้ยั สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภยัจดัการอุบตัเิหตุดา้นจราจร 
ป้องกนั/ดบัไฟป่า เป็นตน้ ส่วนระดบั 2 เป็นขอ้ก าหนดส าหรบัชดุปฏบิตังิานในภารกจิความเสยีงสงู เช่น 
ดบัเพลงิอาคาร (Structural Firefighting) ดบัเพลงิงานอุตสาหกรรม (Industrial Firefighting) ฯลฯ 
ทัง้นี้ จะมกีารระบุระดบัประสทิธภิาพตามคุณสมบตัทิัง้ 4 
หวัขอ้ไวท้ีด่า้นขา้งรปูนักดบัเพลงิพมิพล์งบนบนป้ายเพื่อแยกใหเ้หน็ว่าเสือ้ผา้นัน้ผ่านการทดสอบประสทิธภิาพระดบัใดใ
นแต่ละหวัขอ้ โดยขัน้ต ่าสุดของชุดดบัเพลงิ 
ตามมาตรฐาน EN 469 ตอ้งผ่านระดบั 1 ในทุกหวัขอ้ (Xf1, Xr1, Y1, Z1) ขณะทีชุ่ดดบัเพลงิอาคารส่วนใหญ่ไดร้ะดบั 2 
ในทุกหวัขอ้ (Xf2,Xr2, Y2, Z2) 
 
การก าหนดขนาด (Sizing) เป็นขอ้ก าหนดการออกแบบและก าหนดขนาดตาม EN 340 อา้งองิ EN 13402-Size 
Designation of Clothes ก าหนดขนาดตามความสงูของชุดดบัเพลงิ 4 ขนาด และก าหนด 
ขนาดตามรอบอก/รอบเอว 7 ขนาด รวมทัง้หมด 28 ขนาดมาตรฐาน 
 



การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (Practical Performance Testing Clause 4.5 and Annex D) 
Clause 4.5 เป็นขอ้ก าหนดการออกแบบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกั Ergonomics หรอืการยศาสตร ์และการใชง้านจรงิ 
ทดสอบโดยสวมใส่ท างานตามปกต ิสาระส าคญัของส่วนนี้คอื ระยะชายเสือ้คลุมทบักางเกงตัง้แตส่่วนเอว (Overlap) 
ตอ้งไม่น้อยกว่า 30 ซ.ม. ไมจ่ ากดัรปูแบบแต่ตอ้งเป็นส่วนหนึ่งของชุดทัง้ขณะทดสอบทางการยศาสตร ์
และการใชง้านจรงิ โดยรวมแลว้ การทดสอบในหวัขอ้น้ีจะวดัทีค่วามสบายในการสวมใส่ โดยชุดเสือ้ผา้ตอ้ง 
ไม่สรา้งความอดึอดัหรอืก่อปัญหาดา้นจติใจแก่นักดบัเพลงิ 
 
การสุ่มตวัอยา่งและเตรียมการทดสอบ 
(Sampling and Pre-Treatment Clause 5) 
ขอ้ก าหนดการสุ่มุตวัอย่างและเตรยีมการทดสอบเป็นไปตามขอ้บงัคบั Annex ZA of BS EN 469 มสีาระส าคญัคอื 

-  ก าหนดกระบวนการเตรยีมตวัอย่างเสือ้ผา้ทีจ่ะใชใ้นการทดสอบการตา้นทานความรอ้น 
ระบุขัน้ตอนตัง้แต่เริม่ตน้จนถงึการน าตวัอย่างเสือ้ผา้มาสมัผสัความรอ้น 

- ก าหนดกระบวนการซกัลา้งเสือ้ผา้ทัง้แบบธรรมดาและการช าระการปนเป้ือนสารเคมกี่อนจะน ามาทดสอบการ
หดตวัระบจุ านวนครัง้ของการซกัลา้งชุดทดสอบ (การซกัลา้งครัง้หนึ่ง หมายถงึการซกัลา้งทคีรบวงจรเริม่ตัง้ 
แต่การซกัการตากแหง้และอาจจะมกีารรดีดว้ย) ทัง้นี้ ผลทดสอบดทูีก่ารหดตวั โดยจะตอ้งหดตวัไม่เกนิ 

3% (ในส่วนนี้มาตรฐาน NFPA ก าหนดไวไ้ม่ใหเ้กนิ 5%) 
- ก าหนดกระบวนการทดสอบความเสื่อมสภาพเน่ืองจากการใชง้านหรอืเกบ็รกัษาไวเ้ป็นเวลานาน 

 
การตรวจสอบทศันวิสยั (Visibility Clause 6.14) 
ชุดดบัเพลงิตอ้งมส่ีวนทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัและโดดเด่น โดยมส่ีวนเป็นแถบสะทอ้นแสง (สเีงนิ) 
หรอืแถบฟลูออเรสเซนตเ์รอืงแสง (สเีหลอืง สสีม้ ฯลฯ) หรอืใชแ้บบผสมเรอืงแสง และสะทอ้นแสงร่วมกนั 
 
กรณีเป็นแถบสะทอ้น (Retro-reflective)สเีงนิ จะตอ้งมพีืน้ทีแ่ถบรวมกนัอย่างน้อย 0.13 ตารางเมตร (ยาวรวมกนั 2.6 
เมตรทีค่วามกวา้ง 50 ม.ม.) 
 
กรณีเป็นแถบเรอืงแสง (Fluorescent) สสีม้ หรอืเหลอืง จะตอ้งมพีืน้ทีแ่ถบรวมกนั 0.20 ตารางเมตร (ยาวรวมกนั 4.0 
เมตรทีค่วามกวา้ง 50 ม.ม.) 
 
กรณีเป็นแบบผสมหรอืแบบ 3 แถว (Combined Material) จะตอ้งมคีวามยาวรวมกนั 6.84 เมตรทีค่วามกวา้ง 50 ม.ม. 
 
การทดสอบทัว่ทัง้ชุด (Whole Garment Testing Clause 6.15 and Annex E) 
การทดสอบทัว่ทัง้ชดุ คอื การทดสอบดว้ยหุ่น (Manikin Testing) มทีัง้หุ่นผูช้ายชื่อ Ralph และห่นผูห้ญงิชื่อ Sophie 
ตดิตัง้ไวใ้นหอ้งทดสอบของส านกัเทคโนโลยสีิง่ทอแห่งแมนเชสเตอร์ (BTTG) ประเทศองักฤษ 
บนตวัหุ่นแต่ละตวัมเีซน็เซอรจ์บัความรอ้นทัง้หมด 130 จุด โดย สวมอุปกรณ์ป้องกนัครบชุด ไดแ้ก่ เสือ้ กางเกงถุงมอื 
รองเทา้ ฮูด้ หมวกและเครื่องชว่ยหายใจในลกัษณะเหมอืนจรงิขณะท าการทดสอบ 
ซึง่ผลจะแสดงออกมาเป็นแผนทีส่ชีีใ้หเ้หน็จุดไดร้บั 
บาดเจบ็จากการไหมร้ะดบัที ่2 และระดบัที ่3 จากนัน้จะมกีารค านวณออกมาเป็นเปอรเ์ซน็ตก์ารบาดเจบ็ดงักล่าว 
 
 



บทสรปุ EN 469 จดัระดบัประสทิธภิาพของชุดดบัเพลงิออกเป็น 2 ระดบัโดยพจิารณาจากผลการทดสอบใน 4 
หวัขอ้หลกัตามวธิทีีก่ าหนดไวโ้ดยแทนค่าดว้ยอกัษรและตวัเลข 

- Xf1 ประสทิธภิาพตา้นทานความรอ้น (เปลวไฟ) ระดบั 1  
- Xf2 ประสทิธภิาพตา้นทานความรอ้น (เปลวไฟ) ระดบั 2 
- Xr1 ประสทิธภิาพตน้ทานความรอ้น (การแผ่รงัส)ี ระดบั 1 
- Xr2 ประสทิธภิาพตา้นทานความรอ้น (การแผ่รงัส)ี ระดบั 2 
- Y1 การตา้นทานการซมึผ่านของน ้าระดบั 1 
- Y2 การตา้นทานการซมึผ่านของน ้าระดบั 2 
- Z1 การตา้นทานไอน ้า ระดบั 1 
- Z2 การตา้นทานไอน ้า ระดบั 2 

 
จากการทดสอบประสทิธภิาพความตา้นทานความรอ้นจากการสมัผสัเปลวไฟ (ทดสอบทีอุ่ณหภมู ิ180 ºC 
ขณะทีม่าตรฐาน NFPA จะทดสอบทีอุ่ณหภมู ิ260 ºC) และการแผ่รงัสซีึง่วดัผลทีก่ารส่งผ่านความรอ้น (Heat Transfer) 
จากชัน้นอกสุดของชุดเขา้สู่ชัน้ในสุดทีอ่ยู่ตดิกบัผวิหนังผูส้วมใส่จนถงึอุณหภูม ิ24 ºC 
ผลทีไ่ดจ้ะน ามาจดัระดบัประสทิธภิาพผลติภณัฑ์ ดงันี้ 

- ระดบั 1 มปีระสทิธภิาพต ่ากว่าโดยจะใชใ้นงานกูภ้ยัทัว่ไป งานระงบัอุบตัเิหตจุราจร 
งานสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภยั/ฟ้ืนฟูหลงัพบิตั ิฯลฯ 

- ระดบั 2 มปีระสทิธภิาพสงูกว่าจะใชใ้นงาน ดบัเพลงิอาคารกล่าวไดอ้กีนัยหนึ่งว่า ชุดดบัเพลงิอาคาร 
(Structural Firefighting Clothing) ตามมาตรฐานEN 469 ตอ้งมปีระสทิธภิาพระดบั 2 ทัง้ 4 หวัขอ้ 
(แทนค่าการรบัรองดว้ย Xf2 Xr2 Y2 Z2) 
 
อย่างไรกด็ ีหน่วยดบัเพลงิในยุโรปส่วนหนึ่งเน้นความส าคญัไปทีค่วามตา้นทานการแผ่รงัสคีวามรอ้นมากกว่าขอ้อื่นๆ 
โดยระบชุดัเจนชุดดบัเพลงิทีจ่ะใชเ้ขา้ระงบัเหตใุนอาคารนัน้ตอ้งมรีะดบัประสทิธภิาพความตา้นทานการแผ่รงัสคีวามรอ้
นที ่Xr2 เท่านัน้ ส่วนหวัขอ้ทีเ่หลอืจะเป็นระดบั 1 กไ็ด ้แต่ผูเ้ชีย่วชาญของสถาบนัทดสอบเตอืนแรงๆ ว่า ระดบัต ่าสุด 
(ระดบั 1) ของหวัขอ้ใดกต็ามใน 4 หวัขอ้ อาจท าใหถู้กจดัเป็นระดบั 1 ในภาพรวม นัน่คอื หากไม่ไดร้ะดบั 
2 ทัง้ 4 หวัขอ้อาจมผีลท าใหชุ้ดนัน้ถูกพจิารณาใหเ้ป็นระดบั 1 
ในการวดัผลคุณสมบตัริวมของเสือ้ผา้ทัง้หมดนอกจากการตา้นทานความรอ้นและน ้าแลว้ มาตรฐาน EN 469 
ยงัก าหนดใหม้กีารทดสอบดา้น Ergonomics เพื่อวดัผลกระทบทัง้ 
ทางร่างกายและจติใจจากการสวมใส่ชุดดบัเพลงิพจิารณาจากลกัษณะการออกแบบ 
น ้าหนักสุทธริวมถงึผลการทดสอบโดยการสวมใส่ปฏบิตังิาน ในสถานการณ์เสมอืนจรงิในรปูแบบต่างๆ 
ทีน่่าสนใจอกีประการหนึ่งคอื มาตรฐาน 
EN 469 ก าหนดใหม้กีารทดสอบชุดดบัเพลงิเสมอืนผ่านการใชง้านมาแลว้เพื่อวดัอายใุชง้าน 
โดยน าชุดทีต่อ้งการทดสอบไปซกัลา้งตามจ านวนครัง้ทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐาน (จ านวนครัง้ของการซกัลา้งแทนค่าอายุการ 
ใชง้าน) 
นอกจากนี้ ยงัมขีอ้ก าหนดในเรื่องการตดิแถบสะทอ้นแสง (สเีงนิ) แถบเรอืงแสง (สสีม้หรอืสเีหลอืง) 
หรอืแบบผสมใชแ้ถบสะทอ้นแสง 
และเรอืงแสงมารวมกนัซึง่จะตอ้งมกีารทดสอบการมองเหน็หรอืทศันวสิยัเพื่อใหก้ารรบัรองดว้ย 
ส าหรบัการทดสอบไหมท้ัง้ตวัโดยใชหุ้่น (Whole Garment Testing : Manikin Testing) มาตรฐาน EN 469 
ไม่ไดบ้งัคบัแต่ประการใดทว่าระบุใหเ้ป็นการทดสอบทางเลอืก (Optional Test) จะทดสอบหรอืไม่กไ็ด ้ปรากฏว่าผูผ้ลติ 



สว่นใหญน่ าผลติภณัฑข์องตวัเองเขา้ทดสอบอยา่งพรอ้มเพรยีงโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กดิความสมบูรณ์แบบในการข
อรบัการรบัรอง 
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