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เม่ือพดูถงึอุปกรณปองเทา ความคิดหนึง่
ท่ีตรงกันคือ ตองการรองเทานิรภัยท่ีปองกันได
หลายๆ สวนของเทา และใชไดในงานหลาย
ประเภทท่ีแตกตางกันไป แตในความเปนจริง
รองเทาท่ีมีคุณสมบติัครอบจกัรวาลแทบหาไมได
ในตลาดท่ัวไป สวนใหญแลว รองเทานิรภัยท่ีมี
ขายตามรานคา บริษทัจดัหนาย หรือแมแตทาง
ออนไลน ลวนเปนชนิดท่ีมีคุณสมบัติจําเพาะ
สาํหรับปองกนัสวนใดสวนหนึง่ของเทาเปนพเิศษ
หรือมีคุณสมบติัท่ีเปนปจจยัสาํคัญในการปองกนั
ท่ีเปนหลักหนึง่อยาง ท่ีเหลือกเ็ปนคุณสมบติัรอง
อีกหนึ่งหรือสองอยาง

ดังนั้น กอนซื้อรองเทานิรภัยใหวางแผน
กอนวา ตองการปองกนัอันตรายชนดิใด และนาํ
ไปใชในสภาพแวดลอมการทํางานแบบไหน หรือ
ตองการคุณสมบติัหลักของรองเทาขอใดบาง

รองเทานริภัยท่ีมีคุณสมบติัตรงตามหรือ
เหนือกวาท่ีกําหนดไวในมาตรฐานสมาคมการ
ทดสอบและวัสดุแหงสหรัฐอเมริกา หรือ ASTM
(American Society for Testing and Materials)
ตองผานการทดสอบคุณสมบติัหลักตามประเภท
ของรองเทาท่ีระบไุวโดยมีปจจยัสาํคัญ 3 ประการ
ในการสรางประสิทธิภาพปองกันท่ีตองมีอยูใน
รองเทาทุกคูท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
นั่นคือ สวมสบาย คุณภาพสูง และทนทาน

เม่ือซื้อรองเทาท่ีไดรับมาตรฐานรับรอง
สิ่งท่ีไดแนๆ คือปจจัยหลัก 3 ประการสราง

ประสิทธิภาพปองกันดังกลาว สวนคุณสมบัติ
ปองกนัเฉพาะจดหรือเฉพาะงานตองเลือกเอาวา
ตองการประเภทใด ซึง่มาตรฐาน ASTM กาํหนด
ชนิดรองเทาท่ีมาตรฐานรับรองไวดังนี้

 รองเทานริภยัหัวเหลก็ (Safety-toe)
รองเทาหัวเหล็กทุกคูตองมีคุณสมบติัตรงตามหรือ
เหนอืกวามาตรฐาน ASTM โดยผานการทดสอบ
ความทนทานและแรงกระแทกและแรงบีบ
หัวเหล็กโดยท่ัวไปทําดวยเหล็กกลาตามชือ่เรียก
แตก็ยังมีชนิดท่ีทําจากอะลูมิเนียมอัลลอยและ

วัตถุสังเคราะห (พลาสติกเรซิน) ซึ่งมีน้ําหนัก
นอยกวาเหล็ก โดยหัวรองเทาพลาสติกเรซนิได
เปรียบตรงท่ีไมนาํความรอนหรือความเยน็ทําให
สวมใสสบายยื่งข้ึน และเม่ือไมนานมานี้มีการ
พฒันาดานนาโนเทคโนโลยทํีาใหวัสดุสงัเคราะห
จากคารบอนไฟเบอรมีน้ําเบาลงไปอีก และให
ความสบายในการสวมใสเพราะมีลักษณะเปน
แผนบาง ไมเทอะทะเหมือนหัวเหล็ก

 รองเทามีแผนเสริมหลังเทา (Met

guard) เสริมแผนปองกนัไวขางนอกหรือขางใน
ตัวรองเทาดานบน ไดการรับรองจาก ASTM จดุ
ประสงคเพื่อปองกันอันตรายท่ีจะเกิดจากวัตถุ
หลนทับหลังเทาของผูสวมใส สวนใหญแผนเสริม
ดังกลาวนีทํ้าดวยเหล็กมีท้ังแบบครอบลงบนตัว
รองเทาดานบนและชนิดเสริมไวขางในบริเวณ
เดียวกนั อาชพีท่ีจาํเปนตองใชรองเทาชนดินี ้เชน
งานหลอมโลหะ งานวางทอ งานคลังสนิคา ฯลฯ
การเสริมแผนปองกนับนตัวรองเทาบริเวณหลังเทา
เปนแบบด้ังเดิมท่ีทํากันมาต้ังแตแรก มีขนาด
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ใหญและเทอะทะ ปจจุบัน ASTM ใหการรับรอง
ชนิดท่ีเสริมแผนปองกันไวขางในตัวรองเทาท่ี
บริเวณหลังเทาเชนเดียวกนั มีขนาดเล็กกะทัดรัด
น้ําหนักเบา และทําใหผูสวมใสสบายข้ึน

 รองเทาปองกันไฟฟา (Electrical)
รองเทานริภัยท่ีมีคุณสมบติัปองกนัไฟฟาซึง่ไดรับ
การรับรองจาก ASTM มีอยูดวยกันหลายระดับ
อาท่ิ ระดับ EH (Electrical Hazard) สําหรับลด
อันตรายจากไฟฟาดูดหรือชอตเนื่องจากสัมผัส
กระแสไฟฟาโดยไมต้ังใจ โดยตัวรองเทาจะเปน
ฉนวนและกนัน้าํ (หัวเหล็กหุมฉนวนดวย) ปองกนั
ไมใหกระแสไฟฟาว่ิงเขามาทําอันตรายผูสวมใส
ระดับ SD (Static Dissipative) มีคุณสมบัติ
เฉพาะตัวในการลดการสะสมของประจไุฟฟาสถติ

โดยตัวรองเทาจะเปนตัวนําไฟฟาเพือ่เหนีย่วนํา
ประจไุฟฟาสถติใหไหลผานลงดิน แตการปองกนั
กระแสไฟฟายังคงมีอยู รองเทา SD นิยมใชใน
งานท่ีมีปญหาเร่ืองการสะสมตัวของไฟฟาสถิต
สรางปญหาใหกบัเคร่ืองจกัร (หุนยนตประกอบ
ตัวถังรถยนต) หรือตัวคนงาน (คนงานพนสีใน
ตูพน) นอกจากนี้ยังมีระดับ CD (Conductive)
เปนรองเทาตัวนาํไฟฟาสาํหรับเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการสลายประจุไฟฟาสถิตท่ีสะสมบริเวณตัว

นิยมพืน้เหล็กกลาท่ีใชกนัมาต้ังแตเร่ิมแรกมาก
กวาชั้นใยอะรามิดใหความแข็งแกรงเทาเทียม
กับเหล็กกลา ทวาน้ําหนักเบากวาและใหความ
ยืดหยุนสูงกวา

นอกเหนอืจากรองเทานริภัยท่ีอยูภายใต
ขอบังคับตามมาตรฐาน ASTM และตองผาน
กระบวนการทดสอบเพื่อใหไดการรับรองซึ่งได
กลาวไปขางตนแลว ยังมีรองเทาท่ีมีคุณสมบัติ
สําคัญในการปองกันอันตรายอีก 3 ชนิด ไดแก
รองเทากันน้ํา (Waterproof footwear) รองเทา

รองเทาโดยเหนี่ยวนําลงดินในปริมาณมาก แต
จะไมมีคุณสมบติัปองกนัไฟฟาดูดหรือไฟฟาชอต
เหมาะสําหรับใชในโรงงานผลิตกระสุนหรือผง
ดินปนซึง่มีความเสีย่งตอการสปารกหรือจุดติด
ทําใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม

 รองเท าต านทานการแทงทะลุ
(Puncture resistance) ระดับตามมาตรฐาน
ASTM คือ PR จดุประสงคเพือ่ปองกนัวัตถแุหลม
แทงทะลุพืน้รองเทาข้ึนมาทําอันตรายฝาเทาของ
ผูสวมใส ตัวอยางเชน การเดินเหยียบตะปูท่ีต้ัง
ข้ึนบนพื้นหรือติดอยูกับวัตถุอ่ืนท่ีอยูบนพื้น

รองเทานิรภัยชนิดนี้โดยท่ัวไปจะมีพื้น
รองเทาทําดวยแผนเหล็กกลาหรือชัน้ใยอะรามิด
(Aramid Fabric) ซอนกนัหลายชัน้ แตสวนใหญ

ฉนวน (Insulated footwear) และ รองเทา
ตานทานการล่ืน (Slip-resistant footwear)

 รองเทากันน้าํ (Waterproof footwear)
พัฒนาการใหมคือการผลิตรองเทากันน้ําจาก
วัสดุท่ีไมใชยาง โดยไดมีการประดิษฐแผนเยื่อ
กันน้ําท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพื่อนํามาผลิตเปน
รองเทาแผนเยือ่กนัน้าํชนดิแรกและไดรับความ
นิยมอยางแพรหลายคือ กอรเท็กซ (Goretex)
ปจจบุนัมีแผนเยือ่กนัน้าํหลายตราสนิคาในตลาด
อยางไรก็ตาม รองเทากันน้ําท่ีวางขายในสหรัฐ
อเมริกาไมไดอยูภายใตกฎขอบังคับของ ASTM
เนือ่งจากไมมีขอกาํหนดในสวนนี ้ดังนัน้ผูซือ้จงึ
ตองสอบถามรายละเอียดจากผูขายหรือเว็บไซต
แนะนาํสนิคาเพือ่ใหไดขอมูลมากพอสาํหรับการ
ตัดสินใจซือ้

 รองเทานิรภัยฉนวน (Insulation
footwear) เปนรองเทาท่ีมีคุณสมบัติเปนฉนวน
ปองกนัความหยาวเยน็ มีการใชวัสดุท่ีเปนฉนวน
ท่ีเปนตราสนิคา เชน Thinsulate หรือ Primaloft
หรือใชวัสดุท่ีเปนฉนวนท่ัวไปหรือชนดิท่ีมีการจด
สิทธิบัตรไว มี 2 ประเด็นสําคัญท่ีตองพิจารณา
เม่ือจะซื้อรองเทาฉนวน ไดแก

 น้ําหนักรวมของรองเทา แมไมไดระบุ
น้ําหนักลงไปในตัวสินคา ใหเลือกคูท่ีเบากวา

Met Guard
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หากตองใสทํางานเปนประจาํ แตถาไมไดใชงาน
บอยหรือซื้อไปสํารองใชเปนคร้ังคราว ใหเลือก
คูท่ีหนักกวาได

 หัวรองเทา ในกรณีเปนชนิดเสริมหัว
รองเทา (Cap) ใหเลือกหัวรองเทาท่ีเปนสาร
สงัเคราะหเนือ่งจากไมเปนตัวนําความเยน็หรือ
ความรอน

 รองเทากันลืน่ (Slip-resistant foot-
wear) รองเทาชนดินีเ้ร่ิมมีความสาํคัญในแวดวง
ความปลอดภัยในการทํางานมากข้ึน เนือ่งจาก
อันตรายจากการล่ืนแมจะดูเปนเร่ืองเล็กนอย
แตก็ทําใหคนงานเกิดการบาดเจ็บเปนจํานวน
ไมนอยในแตละป ในจํานวนนี้มีไมนอยท่ีถึงข้ัน
พกิาร โดยมีต้ังแตกนกระแทก ขาพบั ฯลฯ ไปจน
ถึงหัวฟาดพื้นจนมีอาการบาดเจ็บทางสมอง
ปญหานีมั้กเกดิในสถานประกอบการท่ีมีพืน้เรียบ
เชน พืน้ทางเดิน พืน้ภายในตัวอาคาร ฯลฯ และ
หากพื้นเปยกดวยแลวจะยิ่งมีความเสี่ยงจะเกิด
การล่ืนสงูข้ึนไปอีก โดยท่ัวไปแลว รองเทาชัน้ SR
(Slip Resistant) ในสหรัฐอเมริกาออกแบบให
พืน้รองเทามีความฝดเพิม่ข้ึน และลดการล่ืนเม่ือ
เดินบนพืน้เรียบหรือล่ืน โดยมีการทดสอบบนพืน้
ราดน้าํมันซึง่การผลิตจะเนนในสองสวนคือ วัสดุ
ท่ีใชตองมีความฝดเม่ือสัมผัสน้ําหรือของเหลว
อ่ืนท่ีทําใหล่ืน และการออกแบบพื้นรองเทาให
มีขอบพืน้รองเทาและลายพืน้รองเทาท่ีสามารถ
ตานทานการล่ืนไดดี

บทสรปุ
การเลือกซือ้รองเทานริภัยเพือ่ใชปองกนั

อันตรายท่ีเกิดกับเทาของคนงานตองเร่ิมตนท่ี
การระบอัุนตรายและประเมินอันตรายเพือ่ใหได
ขอมูลท่ีแทจริงวา คนงานเสีย่งจะไดรับบาดเจบ็ท่ี
เทาในรูปแบบใดและในระดับใดซึง่จะมีประโยชน
ในการนําเอาไปใชตัดสินใจเลือกซื้อชนิดท่ีตรง
กับความตองการใชงาน เชน รองเทาหัวเหล็ก
รองเทาปองกันไฟฟา รองเทาปองกันการแทง

ทะลุ ฯลฯ ตามท่ีไดอธิบายไดต้ังแตตน
สิ่งท่ีสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาคุณสมบัติ

เฉพาะดานในการปองกันอันตรายเฉพาะท่ีอยู
ในสถานท่ีปฏิบัติงาน ไดแก ปจจัยสําคัญสราง
ประสิทธิภาพการปองกัน 3 ประการ ประกอบ
ดวย ความสบายในการสวมใส คุณภาพของตัว
ผลิตภัณฑ และความทนทาน (Comfort, Quality
and Durability) ซึง่เปนปจจยัพืน้ฐานท่ีขาดไมได

รองเทานัน้ใหการปองกนัไมคุมคา หรือใหนอย
เกนิไปในเวลาอันสัน้ซึง่อาจไมคุมคาเงนิท่ีเสยีไป

ไมวาจะซื้อรองเทาชั้นไหน ระดับใดเพื่อ
ปองกนั อันตรายเฉพาะอยางในสถานท่ีทํางาน
ตองคิดเสมอวา ลําพงัคุณสมบติัปองกนัอันตราย
เฉพาะอยางนั้นไมเพียงพอ ตองพิจารณาถึง
ปจจัยสําคัญอีก 3 ประการท่ีกลาวไปแลวดวย
ซึง่จะทําใหไดผลิตภัณฑท่ีดีมีประสทิธภิาพสมคา

ของรองเทานริภัยทุกชนดิ รองเทาท่ีมีคุณสมบติั
เฉพาะดาน ถาสวมใสไมสบาย ไมมีคุณภาพ
และไมทนทาน ไมสามารถใหประสทิธภิาพการ
ปองกันไดเต็มท่ี เพราะผูสวมใสอาจใสๆ ถอดๆ
ดวยความไมสบายในการสวมใสซึ่งจะใหระดับ
การปองกนัลดนอยลงไป หากมีอันตรายตอนท่ี
ไมไดสวมรองเทาก็ถือวาเปนความสูญเปลาใน
การปองกัน สําหรับเร่ืองของคุณภาพและความ
ทนทานกมี็ความสาํคัญอยางยิง่ยวด เพราะหาก
รองเทาดอยคุณภาพก็หมายถึงมีประสิทธิภาพ
ปองกันในระดับตํ่า ในขณะท่ีความทนทานคือ
ความหวังจะไดใชงานไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ถารองเทาชาํรุดเสยีหายกอนเวลาอันควรกเ็ทากบั

สมราคา สามารถปองกันอันตรายท่ีจะเกิดกับ
เทาของคนงานไดเต็มอัตราตามท่ีตองการหรือ
ท่ีกําหนดไว

Source: Comfort, Quality, Durability: Keys
to Effective Protection By Roger Huard, Apr 01,
2016; https://ohsonline.com/Articles/2016/04/
01/Comfort-Quality-Durability. aspx?Page=1

CD (Conductive) Waterproof footwear

SR (Slip Resistant)


