บทความ
มารูจักถุงลมนิรภัยกันเถอะ
 นางสาวอรัญญา คชชาญ

กลมุ ที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

อยบู า ง และอาจติดมาตามผิวหนังและใบหนา
ของผูขับขี่ได

ป จจุบันตลาดรถยนตไทยมีการ
แขงขันกันอยางรุนแรง ในชวงไมกปี่ ท ผี่ า นมา
อุปกรณเสริมดานความปลอดภัย กลายเปน
จุดขายที่สำคัญซึ่งผูผลิตใชในการโฆษณาคุณ
ลักษณะของรถยนต เนื่องจากผูผลิตรถยนต
เริ่มตระหนักถึงคุณคาของสินคาที่จะมอบให
กับผูบริโภค และในขณะที่ผูบริโภคเองก็เริ่ม
หันมาสนใจเรือ่ งความปลอดภัยวาเปนเรือ่ งที่
ใกลตัว รวมถึงขอกำหนดตางๆ ที่เปนสากล
ซึ่ ง จะทำให ผู ผ ลิ ต ไม ส ามารถเอาเปรี ย บผู
บริโภค ไดอกี ตอไป อุปกรณเสริม
ความปลอดภัยดังกลาวทีผ่ ใู ชรถยนต
คนุ เคยแลว ไดแก ABS หรือระบบปองกัน ลอ
ล็อก สำหรับ AIR BAG หรือเราเรียกกันวา
"ถุงลมนิรภัย" ซึง่ แตเดิมเคยพบเห็นกันในรถ
ยนตรนุ ใหญราคาแพงนัน้ แตปจ จุบนั ไดกลาย
มาเปนอุปกรณพื้นฐานในรถยนตรุนเล็กที่
ราคาไมสูงนักหลายรุนแลว

ถุงลมนิรภัย คืออะไร
ถุงลมนิรภัย อุปกรณเสริมดานความ
ปลอดภัย เปนอุปกรณที่ผูใชรถยนตคุนเคย
มากขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ หากสังเกตจุดทีต่ ดิ ตัง้ ถุงลม
นิรภัยในรถยนตจะเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
SRS - Supplemental Restraint System
หมายความวาเปนอุปกรณเสริม ไมใชอุป
กรณหลัก ถุงลมนิรภัยเปนอุปกรณเสริมที่
ออกแบบมาเพือ่ ใชในการปองกันบริเวณหนา
อกและศรี ษ ะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง การใช
งานจะไดผลทีส่ ดุ เมือ่ ใชควบคกู บั เข็มขัดนิรภัย
เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกระแทกอยาง
แรง แมเข็มขัดนิรภัยจะรัดลำตัวไวนง่ิ แลว แต
สวนของพวงมาลัยอาจจะยุบตัวมากระแทก
ที่หนาอกได ศีรษะและลำคอก็ยังมีโอกาส
สะบัดไปมาอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บทีล่ ำคอ
ได ถุ ง ลมนิ ร ภั ย จึ ง เข า มาเติ ม ช อ งว า งด า น
ความปลอดภัยในสวนนี้

กลไกการทำงานถุงลมนิรภัย

กลไกการทำงานของถุ ง ลมนิ ร ภั ย
ประกอบดวยเข็มจุดระเบิดและลูกบอลเหล็ก
ทีส่ วมอยอู ยางคับๆ ในทรงกระบอก ในภาวะ
ปกติเข็มจุดระเบิดจะถูกดันไวดวยลอพระ
จันทรครึง่ เสีย้ ว เข็มจึงไมสามารถพงุ ไปกดปมุ
ระเบิดได เมือ่ รถหยุดลงอยางกระทันหัน ลูก
บอลซึ่งมีมวลมากและความเฉื่อยมาก ยังคง
ไมหยุดและเคลื่อนที่ไปขางหนาไปดันแขน
ดานบนใหเอนออกไป ทำใหลอพระจันทร
ครึง่ เสีย้ วทีต่ ดิ อยกู ลางแขนหมุนหลุดออกจาก
เข็มจุดระเบิด สปริงจะดันใหเข็มพุงออกไป
กดปมุ ระเบิด ทำใหถงุ ลมนิรภัยพอง ตัวอยาง
รวดเร็ ว ด ว ยก า ซที่ อั ด เข า สู ตั ว ถุ ง ลมนิ ร ภั ย
ซึ่ ง เกิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าเคมี ส ารเคมี ที่ ใ ช กั น
คือโซเดียมเอไซด(Sodium Azide) เมื่อถูก
จุดระเบิดทางเคมีแลว จะสรางกาซไนโตรเจน
ขึ้นมา แลวไหลเขาไปบรรจุในถุงลมนิรภัยที่
พับตัวอยอู ยางรวดเร็ว โดยกาซไนโตรเจน นี้
มีคุณสมบัติเปนกาซเฉื่อย ไมมีอันตรายตอ
รางกายมนุษย นอกจากมีกา ซไนโตรเจนแลว
ยังมีสารเคมีอื่นๆที่เกิดจากการระเบิดนี้ ได
แก โซเดียมไฮดรอกไซดโซเดียมคารบอเนต
และออกไซดอนื่ ๆ สารเหลานีม้ คี วามเปนดาง

ถุงลมนิรภัยจะพองตัวและยุบตัวลง
อยางรวดเร็วมาก บางคนอาจกังวลวาถาถุง
ลมพองตัวขึ้นมาแลว หนาเราอาจจมคางอยู
อาจหายใจไมออกและมองไมเห็นทาง แตใน
ความเป น จริ ง ผู ผ ลิ ต ได เ จาะรู ร ะบายก า ซ
ขนาดใหญไวที่ดานหลังของถุงลม ความเร็ว
ของถุงลมนิรภัยขณะพองตัวนั้นสูงกวา 200
กิโลเมตร/ชัว่ โมง เมือ่ พองตัวแลวจะยุบตัวลง
เร็วมากใชเวลาเปนวินาทีเทานั้น
ผูผลิตตองออกแบบ การพับ การ
ประกอบ และรูปทรงของถุงลมนิรภัย ไวอยาง
ดี มิฉะนัน้ จะเหมือนกับเอาถุงพลาสติกมาพงุ
ชนผิวหนังดวยความเร็วสูง ทำใหเกิดรอยไหม
บริเวณผิวหนังได การออกแบบเบาะนั่ง จึง
มีความสำคัญ ในการเสริมสรางประสิทธิภาพ
ของถุงลมนิรภัย ซึง่ เคยมีรายงานวา เกิดการ
บาดเจ็บของสะโพกและขา ซึ่งเกิดเนื่องจาก
ตัวผขู บั ขีไ่ ถลลงไปจากเบาะนัง่ เรียกวา Submarine เปนที่มาของการออกแบบเบาะที่นั่ง
แบบ Antisubmarine ทีจ่ ะปองกันการลืน่ ไถล
แตตองใชงานรวมกันกับเข็มขัดนิรภัยและ
การออกแบบโครงสร า งตั ว ถั ง รถยนต ใ ห มี
ความแข็งแรง ดวย

มาตรฐานเกีย่ วกับถุงลมนิรภัย
การทีม่ กี ารใชถงุ ลมนิรภัยกันมากขึน้
ซึ่งมีการออกแบบ การติดตั้ง คุณลักษณะ
เกี่ยวกับภาวะใชงานที่หลากหลาย องคการ
มาตรฐานระหวางประเทศ (International
Organization for Standardization หรือ ISO)
จึงไดพจิ ารณากำหนดมาตรฐานขึน้ ดังนี้
1. ISO 12097-1:2002 Road Vehicles - Airbag components -Part 1 : Vocabulary
2. ISO 12097-2:1996 Road Vehicles - Airbag components -Part 2 : Testing of airbag modules

3. ISO 12097-3:2002 Road Vehicles - Airbag components -Part 3 : Testing of Inflator assemblies.
สำหรั บ ประเทศไทย สำนั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในฐานะ
สำนั ก งานมาตรฐานแห ง ชาติ ไ ด ป ระกาศ
กำหนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม

หัวขัอ

รายการ

4.
4.1

ภาวะทดสอบทั่วไป
วัตถุประสงคของการ
ทดสอบภาวะใชงาน

4.2

ลําดับการทดสอบ

4.3

5.1

การวัดและการรายงาน
ผล
โปรแกรมการทดสอบ
วิธีทดสอบภาวะการใช
งาน
Drop test

5.2

Mechanical impact test

5.3

Dust test

5.4

Simultaneous vibration
temperature test
Thermal humidity
cycling test

4.4
5

5.5

5.6

Salt Spray test

5.7

Solar radiation
simulation test

5.8

Temperature shock test

เลขที่ มอก.1655-2541 มาตรฐานยานยนต
ทีข่ บั เคลือ่ นบนทางสาธารณะ - ถุงลมนิรภัย
- สวนที่ 2 : การทดสอบชุดถุงลมนิรภัย โดย
รับมาตรฐาน ISO 12097-2:1996 Road
Vehicles - Airbag components -Part 2 :
Testing of airbag modules ฉบั บ ภาษา
อังกฤษมาใชในระดับเหมือนกัน ทุกประการ

(identical) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห
กรรม นี้มีขอบขายครอบคลุมวิธีการทดสอบ
และกำหนดกระบวนการ และคุณลักษณะ
เกี่ยวกับภาวะใชงานชุดถุงลมนิรภัยของยาน
ยนตที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ สำหรับ
ISO 12097 สวนที่ 3 กำหนดวิธที ดสอบชุด
จุดระเบิดของถุงลมนิรภัย

สาระสําคัญ
กําหนดขอควรระวังระหวางการทดสอบถุงลมนิรภัย
การทดสอบภาวะใชงานเปนการจําลองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับถุงลมนิรภัยเกี่ยวกับลักษณะการ
ใชงานและภาวะการใชงานทั้งในดานการขนยาย การติดตั้งบนรถยนต การบํารุงรักษา ตลอดจน
การซอมแซมรถยนต
กําหนดลําดับการทดสอบแตละรายการ โดยพิจารณาจากภาวะการใชงานเปนหลัก เชน การ
ทดสอบ drop test และ Mechanical impact test เปนการทดสอบแรกที่พิสูจนถึงการทนตอการ
เคลื่อนยาย การขนสงและการติดตั้ง ซึ่งเกิดขึ้นในชวงระยะแรกของภาวะการใชงานถุงลมนิรภัย
ลําดับตอมาใหทดสอบ dust test เนื่องจากฝุนละอองอาจหลุดเขาไปในถุงลมไดในทุกภาวะการใช
งาน และเปนลําดับสําคัญกอนการทดสอบ vibration เพราะอาจทําใหถุงลมเสียหายไดถามีฝุน
ละอองเขาไปเสียดสีภายในถุงลม เปนตน
กําหนดวิธีการวัดและการรายงานผลแตละการทดสอบ เชน จํานวนครั้งการทดสอบ จํานวนตัว
อยาง และภาวะการทดสอบ
กําหนดโปรแกรมการทดสอบของตัวอยางถุงลมนิรภัย จํานวน 19 ตัวอยางตามลําดับการทดสอบ

วัตถุประสงคหลักของการทดสอบนี้ เพื่อพิสูจนความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อตกกระแทกในดาน
ตางๆ ทั้ง 6 ดานของถุงลมนิรภัย ณ ความสูงที่กําหนด
วัตถุประสงคหลักของการทดสอบนี้ เพื่อพิสูจนความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อถูกแรงกระแทกที่
อุณหภูมิปกติ และที่อุณหภูมิสูง โดยใชตัวอยาง 8 ตัวอยาง โดยแตละตัวอยางจะถูกกระแทก 12
ครั้ง ตอแนวแกน (มี 3 แนวแกน) รวมทั้งสิ้น 36 ครั้งตอตัวอยาง
วัตถุประสงคหลักของการทดสอบนี้ เพื่อพิสูจนความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อมีฝุนละอองในสิ่งแวด
ลอมทั่วไป โดยทดลองในภาวะจําลองเสมือนติดตั้งในรถยนตจํานวน 8 ตัวอยาง
วัตถุประสงคหลักของการทดสอบนี้ เพื่อดูความสามารถการทนตอการสั่นสะเทือนภายใตอุณหภูมิ
ที่กําหนด โดยใชตัวอยางทดสอบ 8 ตัวอยาง ทดสอบตามความถี่การสั่นสะเทือนที่กําหนด
วัตถุประสงคหลักของการทดสอบนี้ เพื่อดูความสามารถการทนตอความชื้นสูงและอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลง โดยกําหนดวงจรการทดสอบไว 24 ชั่วโมงตอวงจรทดสอบ ตองทดสอบ 30 วงจร
ทดสอบ
วัตถุประสงคหลักของการทดสอบนี้ เพื่อดูความสามารถการทนตอการกัดกรอน โดยใชตัวอยาง
ทดสอบ 8 ตัวอยาง ทดสอบโดยการพนฉีดน้ําเกลือ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
วัตถุประสงคหลักของการทดสอบนี้ เพื่อดูความสามารถการทนตอการแผรังสีของแสงอาทิตย
โดยจําลองภาวะเสมือนการติดตั้งในรถยนตในตําแหนงที่ไดรับการแผรังสีของแสงอาทิตยโดยตรง
และทดสอบ ณ ความยาวคลื่น ตางๆ
วัตถุประสงคหลักของการทดสอบนี้ เพื่อดูความสามารถการทนตออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมากๆ
โดยมุงเนนดูที่ตะเข็บรอยตอของถุงลมนิรภัย ใชตัวอยางทดสอบ 2 ตัวอยาง ทดสอบตามวงจรที่
อุณหภูมิ -35 ± 2.5oC และ 85 ± 2.5oC วงจรละ 3 นาที ทดสอบทั้งหมด 300 วงจรตอตัว
อยาง

หัวขัอ
6

รายการ

6.1

การทดสอบดาน
สมรรถนะ Performance
test
Static deployment test

6.2

Tank test

6.3

Bag test

สาระสําคัญ
การทดสอบนี้จะทําหลังจากทดสอบภาวะการใชงานครบถวนแลว

วัตถุประสงคหลักของการทดสอบนี้เพื่อดูสภาพของถุงลมนิรภัย ณ.อุณหภูมิชวงที่เกิดการจุด
ระเบิด วาเมื่อขณะเกิดระเบิดพองตัวทํางานแลวมีลักษณะกระทบกับเบาะที่นั่งอยางไร โดย
ทดสอบถุงลมนิรภัยที่จําลองภาวะติดตั้งถาวรทั้ง 2 ตําแหนง คือ ตําแหนงคนขับ และตําแหนงผู
โดยสารดานหนา
วัตถุประสงคหลักของการทดสอบนี้เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของชุดจุดระเบิดของถุงลมนิรภัย
ตามการทดสอบภาวะใชงานกับการทดสอบดานสมรรถนะ โดยทําการจุดระเบิดในภาชนะปด ณ
อุณหภูมิที่กําหนด
วัตถุประสงคหลักของการทดสอบนี้ เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของถุงที่ทําถุงลมนิรภัย ตามการ
ทดสอบภาวะใชงาน กับการทดสอบดานสมรรถนะ โดยใชตัวอยางถุงลมนิรภัยที่ยังไมมีการระเบิด
พองตัวใชงาน และถุงลมนิรภัยที่มีการระเบิดพองตัวใชงานแลวอยางละ 2 ตัวอยาง ทําการ
ทดสอบเพื่อหาคาดังนี้
- ปริมาตรของถุง
- ความสามารถการทนตอการซึมน้ําของเสนใยที่ใชทําถุง
- ตรวจพินิจเสนใยที่ใชทําถุง
- ความแข็งแรงของแนวตะเข็บ
- ความแข็งแรงของเสนใย
- ความทนทานตอการฉีกขาดของเสนใย

บทสรุป
อุปกรณทกุ ชนิดมีขอ ดีกย็ อ มมีขอ เสีย ในอดีตเราอาจเคยไดยนิ ขาวถุงลมนิรภัยในดานทีไ่ มดมี าบาง เชนทำใหเด็กเสียชีวติ เนือ่ งจากการ
ทำงานทีเ่ ร็วและแรงมาก แตไดมกี ารวิจยั และพัฒนาเพือ่ แกไขปรับปรุงใหมปี ญ
 หานอยลงเรือ่ ยๆ ในปจจุบนั ถุงลมนิรภัยมีขอ ดีมากกวาขอเสียมาก
คือ ถุงลมนิรภัยสามารถชวยรักษาชีวิตเราไวไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ขอสำคัญคือผูขับขี่รถยนตควรตองศึกษาการใชงานเพื่อใหเกิด
ประโยชนสงู สุด คมู อื ประจำรถนาจะเปนทีพ่ งึ่ ทีด่ ที สี่ ดุ
หากมีขอ สงสัย สามารถสอบถามเพิม่ เติมไดที่ นางสาวอรัญญา คชชาญ กลมุ ที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมโทรศัพท 0-2202-3386

พืน้ ทีโ่ ฆษณา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

