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OSHA 29 CFR 1910.66 App C: Personal Fall Arrest System

Powered Platform

Regulations (Standards-29 CFR) สายรัดทีม่ น่ั คงบริเวณบัน้ เอวคนงานและมีสว่ น
z

Part Number : 1910
z Part Title : Occupational Safety and
Health Standards
z Subpart : F
z Subpart Title : Powered Platforms,
Manlifts, and Vehicle-Mounted Work Platforms
z Standard Number : 1910.66 Appendix C
z Title: Personal Fall Arrest System
(Section I : Mandatory, Sections II and III :
Non-Mandatory)

Section I : Mandatory ข้อบังคับ
ระบบยับยัง้ การตกส่วนบุคคล (Personal
Fall Arrest Systems)
(a) ขอบเขตและการนำไปใช้ (Scope
and Application)
ข้อบังคับเกี่ยวกับประสิทธิภาพอุปกรณ์
และการนำไปใช้สำหรับระบบยับยัง้ การตกส่วน
บุคคลทีค่ นงาน (ลูกจ้าง) ทุกคนบนแท่นยกขึน้ ลง
(Powered Platform) ลิฟต์ชว่ั คราว (Manlifts)
แท่นทำงานติดตั้งบนยานพหานะ (VehicleMounted Work Platforms) ต้องใช้สวมใส่ตาม
ความในข้อกำหนด 1910.66 (j)
(b) คำจำกัดความ (Definitions)
“จุดยืด” (Anchorage) หมายถึง จุดยึดที่
มั่นคงสำหรับการต่อสายช่วยชีวิต (Lifelines)
สายยึดกันตก (Lanyards) หรืออุปกรณ์ชะลอ
ความเร็วในการตก (Deceleration Devices) ซึง่
เป็นอิสระจากส่วนรองรับหรือค้ำจุนตัวคนงานอืน่
“เข็มขัดรัดตัว” (Body Belt) หมายถึง

เชื่อมต่อกับสายช่วยชีวิต (Lifelines) สายยึด
กันตก (Lanyards) หรืออุปกรณ์ชะลอความเร็ว
ในการตก (Deceleration Devices)
“สายรัดตัว” (Body Harness) หมายถึง
สายรัดที่ออกแบบมาเพื่อใช้รัดตัวคนงานอย่าง
มัน่ คงในลักษณะยับยัง้ แรงกระชากจากการตก

Body Belt
Anchorage

Manlifts
Body Harness

อย่างน้อยที่โคนขา เชิงกราน บั้นเอว หน้าอก
และไหล่ รวมไปถึงส่วนเชื่อมต่อและอุปกรณ์ที่
เกีย่ วข้องในระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล
“หัวเข็มขัด” (Buckle) หมายถึง อุปกรณ์
ใดๆ ทีย่ ดึ เข็มขัดรัดตัวหรือสายรัดตัวให้แนบชิด
กับลำตัวคนงาน
“ผูช้ ำนาญการ” (Competent Person)
หมายถึง บุคคลผู้มีความสามารถในการระบุ

เงื่อนไขที่เป็นอันตรายของระบบยับยั้งการตก
หรืออุปกรณ์ประกอบอย่างใดอย่างหนึง่ รวมไป
ถึงเงือ่ นไขในการใช้งานอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องด้วย
“ตัวเชื่อมต่อ” (Connector) หมายถึง
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการควบ (เชือ่ มต่อ) ส่วนต่างๆ
ในระบบเข้าด้วยกัน โดยอาจจะเป็นอุปกรณ์แยก

Carabiners

Dee-ring

Rip Stitch Lanyard

Shock Absorbing Lanyard

อิสระ เช่น คาราไบเนอร์ (Carabiner) หรือเป็น
ส่วนประกอบของอุปกรณ์อื่น เช่น หัวเข็มขัด
(Buckle) หรือห่วงรูปตัวดี (Dee-ring) เย็บติด
กับเข็มขัดรัดตัวหรือสายรัดตัว หรือตะขอสับ
(Snap-hook) แยกต่างหากหรือเย็บตัดกับสาย
ยึดกันตก (Lanyards) หรือสายยึดกันตกหด
กลับได้ดว้ ยตัวเอง (Self-retracting Lanyard)
“อุปกรณ์ชะลอความเร็วในการตก”
(Deceleration Devices) หมายถึง อุปกรณ์ทาง
กลบางชนิด เช่น ตัวจับยึดเชือก (Rope Grab)
สายยึดกันตกชนิดตะเข็บฉีก (Rip Stitch Lanyard)
สายยึดกันตกชนิดถักทอพิเศษ (Specially Woven
Lanyard) สายช่วยชีวติ /สายยึดกันตกหดกลับได้
เองโดยอัตโนมัติ (Automatic Self-retracting
Lifeline/Lanyard) สายยึดกันตกชนิดซับแรง
กระชาก (Shock Absorbing Lanyard) ทำหน้าที่
กระจายแรงทีเ่ กิดขึน้ ขณะเกิดการตกหรือจำกัด
แรงกระทำต่อตัวคนงานระหว่างเกิดการตก
“ระยะชะลอการตก” (Deceleration
Distance) หมายถึง ระยะตกในแนวดิง่ ของตัว

Snap-hook

คนงานทีไ่ ม่รวมความยาวของสายช่วยชีวติ และ
ระยะการตกอิสระ (Free Fall Distance) จนถึง
จุดตกหลังจากอุปกรณ์ชะลอความเร็วในการตก
(Deceleration Devices) ทำงาน โดยให้วดั ระยะ
จากตำแหน่งของเข็มขัดรัดตัวหรือสายรัดทีเ่ ชือ่ ม
ต่อกับอุปกรณ์ชะลอความเร็วในการตก (จุดเริม่
ของแรงยับยั้งการตก) ขณะตัวคนงานหยุดนิ่ง
จากการตกจนถึงจุดเดียวกันเมื่ออุปกรณ์ชะลอ
ความการตกทำงานเต็มทีแ่ ล้ว
“เทียบเท่า” (Equivalent) หมายถึง การ
ออกแบบหรือวัสดุเป็นทางเลือก
Fall Distance
ทีน่ ายจ้างสามารถแสดงให้เห็น
ได้วา่ ให้ความปลอดภัยต่อคน
งาน (ลูกจ้าง) ในระดับเทียบเท่า
Free
Fall
Total Fall
หรือสูงกว่าที่กำหนดไว้ในส่วน
6 ft.
Distance
ของการออกแบบและวัสดุตาม
9 1/2 ft.
Deceleration
มาตรฐานนี้
Distance*
3 1/2 ft.
“การตกอิสระ” (Free
Minimum
Fall Space
Fall) หมายถึง กิรยิ าการตกโดย
Length
Required**
of Body
11 ft.
ปราศจากเครื
่องยับยั้งการตก
5 ft.
เป็นลักษณะการตกก่อนระบบ
ยับยั้งการตกที่คนงานใช้อยู่จะ
System
Elongation
เริม่ ทำการยับยัง้ การตก
2 ft.
“ระยะการตกอิ ส ระ”
*Energy Absorber Extention
**Actual Space May Vary
(Free Fall Distance) หมายถึง

Specially
Woven
Lanyard

ระยะในแนวดิง่ จากจุดเริม่ ต้นของการตก (พืน้
แท่นทีค่ นงานยืนอยู)่ จนถึงจุดเชือ่ มของเข็มขัด
รัดหรือสายรัดตัวที่คนงานสวมใส่ก่อนที่ระบบ
ยับยั้งการตกจะเริ่มทำงาน ทั้งนี้ ไม่รวมระยะ
ชะลอการตก ความยาวของสายช่วยชีวิต และ
สายยึดกันตก แต่ให้นับรวมระยะเลื่อนตัวของ
อุปกรณ์ชะลอการตก หรือสายช่วยชีวติ /สายยึด
กันตกที่หดตัวได้เองก่อนที่อุปกรณ์เหล่านั้นจะ
ทำงานและแรงยึดเพือ่ ยับยัง้ การตกได้เริม่ ต้นขึน้
“สายยึดกันตก” (Lanyards) หมายถึง
สายเชือก สายลวด หรือสายผ้ายืดหยุน่ สำหรับ
ใช้ยึดเข็มขัดรัดตัวหรือสายรัดตัวไว้กับอุปกรณ์
ชะลอการตก สายช่วยชีวติ หรือจุดยึด
“สายช่วยชีวติ ” (Lifeline) หมายถึง สาย
ยืดหยุ่นที่ปลายด้านหนึ่งยึดติดกับจุดยึด ส่วน

Horizontal Lifeline

ปลายอีกด้านห้อยลงในแนวดิ่งตั้งฉากกับพื้น
เรียกว่า “สายช่วยชีวติ แนวดิง่ ” (Vertical Lifeline) หรือ สายยืดหยุน่ ซึง่ ปลายทัง้ สองด้านยึด
ติดไว้กับจุดยึดสองจุดห่างกันในแนวนอนโดย
สายพาดยาวขนานกับพื้น เรียกว่า “สายช่วย
ชีวติ แนวนอน” (Horizontal Lifeline) ทำหน้าที่
เป็นตัวกลางระหว่างจุดยึดกับส่วนประกอบใน
ระบบยับยัง้ การตก
“ระบบยับยั้งการตก” (Personal Fall
Arrest System) หมายถึง ระบบที่ใช้ในการ
ยับยัง้ ตัวคนงานไม่ให้ตกลงไปจากระดับทีก่ ำลัง
ปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย จุดยึด (Anchorage)
ตัวเชือ่ มต่อ (Connectors) เข็มขัดรัดตัว (Body
Belt) หรือสายรัดตัว (Body Harness) และอาจ

อย่างช้าๆ หรือหดกลับเข้าไปในกล่องบรรจุ
ภายใต้ความตึงเล็กน้อยขณะคนงานเคลือ่ นไหว
ตามปกติ แต่หลังจากการตกเริม่ ต้นขึน้ กล่อง
บรรจุเชือกดังกล่าวนี้จะล็อคโดยอัตโนมัติเพื่อ
เป็นการยับยัง้ การตก

รวมถึงสายยึดกันตก (Lanyard) อุปกรณ์ชะลอ
การตก (Deceleration Device) สายช่วยชีวติ
(Lifeline) หรือส่วนผสมทีเ่ หมาะสมของอุปกรณ์
ต่างๆ เหล่านี้
“บุคคลได้รับการรับรอง” (Qualified
Person) หมายถึง บุคคลได้รบั ปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและอบรมเพิม่ เติม และ
มีประสบการณในสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถ
ออกแบบ วิเคราะห์ ประเมินค่าและตรวจสอบ
ชิน้ งาน โครงงาน หรือผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องได้
“ตัวจับยึดเชือก” (Rope Grab) หมายถึง
อุปกรณ์ชะลอการตกชนิดหนึง่ เคลือ่ นทีไ่ ปตาม
สายช่วยชีวติ โดยจะจับยึดสายช่วยชีวติ ให้มคี วาม
ฝืดและล็อคติดเพือ่ ยับยัง้ การตกของตัวคนงาน
โดยทัว่ ไปแล้วจะใช้หลักการล็อคด้วยความหนืด
(Inertial Locking) หรือล็อคด้วยลูกล้อ/คัน
บังคับ (Cam/Lever Locking) หรือทัง้ สองอย่าง
“สายช่วยชีวิต/สายยึดกันตกหดกลับ
ได้เอง” (Self-retracting Lifeline/Lanyard)
หมายถึง อุปกรณ์ประกอบด้วยกล่องบรรจุมว้ น
เชือกไว้ภายในซึ่งอาจจะร่นออกมาจากกล่อง

“ตะขอสับ” (Snap-hook) หมายถึง ตัว
เชือ่ มต่อชนิดหนึง่ เป็นตะขอทีป่ ดิ ปากไว้ตลอด
เวลาหรือในลักษณะคล้ายคลึงกัน ปากตะขอจะ
เปิดรับห่วงอืน่ โดยการสับและจะปิดเองอัตโนมัติ
ขังห่วงอืน่ ไว้ขา้ งใน ปกติทว่ั ไปมี 2 ชนิดได้แก่
(1) ชนิดล็อคปิดได้ดว้ ยตัวเองซึง่ จะปิด
และล็อคไว้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการคลายล็อค
และเปิดปากตะขอเพื่อการเชื่อมต่อหรือปลด
การเชื่อมต่อ
(2) ชนิดไม่มีล็อคแต่ปากตะขอปิดได้
ด้วยตัวเองซึ่งจะปิดไว้ตลอดจนกว่าจะเปิดปาก
ตะขอเพือ่ การเชือ่ มต่อหรือปลดการเชือ่ มต่อ
“การผูกติด” (Tie-off) หมายถึง ท่าทาง
ของคนงานซึ่งสวมอุปกรณ์ยับยั้งการตกส่วน
บุคคลผูกติดกับจุดยึดโดยตรงหรือโดยอ้อม
รวมถึง เงือ่ นไขทีค่ นงานผูกติดกับจุดยึดด้วย
(c) การออกแบบอุปกรณ์ในระบบ
(Design for System Components)
(1) ตัวเชื่อมต่อ (Connectors) เป็น
เหล็กกล้าขึน้ รูปจากการอัดและตี (Drop Forged)
หรือทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน

Vertical Lifeline
Rope Grab

Retractable Lanyard

Qualified Person

(2) ตัวเชื่อมต่อ (Connectors) ต้อง
เคลือบผิวต่อต้านการกัดกร่อน พื้นผิวทั้งหมด
และขอบต้องเรียบเพื่อป้องกันความเสียหาย
จากการเสียดสีกบั ส่วนอืน่ ๆ ของระบบ
(3) สายยึดกันตกและสายช่วยชีวิต
แนวดิง่ (Lanyards and Vertical Lifelines) ทีผ่ กู
ติดกับตัวคนงานต้องทนทานต่อการฉีกขาดที่
การรับน้ำหนักขัน้ ต่ำ 5,000 ปอนด์ [22.0 kN
(กิโลนิวตัน)]
(4) สายช่วยชีวติ /สายยึดกันตกหดกลับ
ได้เอง (Self-retracting Lifeline/Lanyard) ซึง่
จำกัดระยะการตกอิสระไว้ท่ี 2 ฟุต (0.61 เมตร)
หรือน้อยกว่าโดยอัตโนมัติ ต้องมีสว่ นประกอบ

Example : Fall Arrest System

Connectors;
Dee-ring & Snap-hook
Rope Grab
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Vertical Lifeline

Carabiner
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ทีส่ ามารถรับน้ำหนักจากแรงดึงของการตกคงที่
(Static Tensile Load) อย่างน้อย 3,000 ปอนด์
(13.3 kN) ซึง่ ถ่ายเทไปยังอุปกรณ์ใช้กบั สายช่วย
ชีวติ หรือสายยึดกันทีห่ อ้ ยลงจนสุดความยาว
(5) สายช่วยชีวติ /สายยึดกันตกหดกลับ ได้เอง
(Self-retracting Lifeline/Lanyard) ซึ่งไม่ได้
จำกัดระยะการตกอิสระไว้ท่ี 2 ฟุต (0.61 เมตร)
สายยึดกันตกชนิดตะเข็บฉีก (Rip Stitch Lanyard)
สายยึดกันตกชนิดฉีกแล้วเสียรูป (Tearing and
Deforming Lanyards) จะต้องมีสว่ นประกอบที่
สามารถรับน้ำหนักจากแรงดึงของการตกคงที่
(Static Tensile Load) อย่างน้อย 5,000 ปอนด์
(22.2 kN) ซึง่ ถ่ายเทไปยังอุปกรณ์ใช้กบั สายช่วย
ชีวติ หรือสายยึดกันตกทีห่ อ้ ยลงจนสุดความยาว
(6) ห่วงรูปตัวดี (Dee-rings) และตะขอ สับ
(Snap-hook) ต้องรับน้ำหนักจากแรงดึงของ
การตก (Static Tensile Load) อย่างน้อย 5,000
ปอนด์ (22.2 kN)
(7) ห่วงรูปตัวดี (Dee-rings) และตะขอ
สับ (Snap-hook) ต้องผ่านการทดสอบความ
ทนทาน 100% ในการรับน้ำหนักจากแรงดึง
ของการตก (Static Tensile Load) อย่างน้อย
3,600 ปอนด์ (16 kN) โดยไม่เกิดการร้าว แตก
หัก หรือเปลีย่ นแปลงรูปร่าง

(8) ตะขอสับ (Snap-hook) ต้องมีขนาด
และรูปร่างเข้ากันได้กับอุปกรณ์อื่นที่จะเข้ามา
เชือ่ มต่อเพือ่ ป้องกันการติดขัดโดยไม่เจตนาซึง่
อุปกรณ์อน่ื ทีเ่ ข้ามาเชือ่ มต่อนัน้ บีบตัวปิดตะขอ
กรณีเป็นชนิดล็อค ต้องออกแบบและการใช้งาน
ทีส่ ามารถป้องกันการติดขัดทีป่ ากตะขอได้
(9) สายช่วยชีวติ แนวนอน (Horizontal
Lifeline) กรณีมกี ารใช้งาน ต้องออกแบบ ติดตัง้
และใช้งานเป็นส่วนหนึง่ ของระบบยับยัง้ การตก
ส่วนบุคคลซึง่ มีคา่ ปัจจัยความปลอดภัย (Safety
Factor) อย่างน้อยทีร่ ะดับ 2 ภายใต้การควบคุม
ของบุคคลได้รบั การรับรอง (Qualified Person)
(10) จุดยืด (Anchorage) ซึง่ ยึดระบบ
ยับยัง้ การตกส่วนบุคคลไว้ ต้องมีความสามารถ
ในการรองรับน้ำหนักจากแรงดึงของการตกได้
อย่างน้อย 5,000 ปอนด์ (22.2 kN) ต่อคนงาน
1 คน หรือออกแบบ ติดตัง้ และใช้งานเป็นส่วน
หนึง่ ของระบบป้องกันการตกส่วนบุคคลซึง่ มีคา่
ปัจจัยความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย
ทีร่ ะดับ 2 ภายใต้การควบคุมของบุคคลได้รบั
การรับรอง (Qualified Person)
(11) เชือกและสายรัด [Ropes and
Straps (Webbing)] ทีใ่ ช้เป็นสายยึดกันตก สาย
ช่วยชีวติ รวมไปถึงส่วนประกอบทีต่ อ้ งการความ

แข็งแรงของเข็มขัดรัดตัวและสายรัดตัว ต้องทำ
จากเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fibers) หรือ
ลวดสลิง (Wire Rope)
(d) ประสิทธิภาพที่จำเป็นของระบบ
(System Performance Criteria)
(1) เมือ่ หยุดการตก ระบบยับยัง้ การตก
ส่วนบุคคลจะต้อง
(i) จำกัดแรงยับยั้งการตกสูงสุด (Maximum
Arresting Force) ไว้ท่ี 900 ปอนด์ (4kN) สำหรับ
คนงานหนึง่ คน เมือ่ ใช้เข็มขัดรัดตัว
(ii) จำกัดแรงยับยัง้ การตกสูงสุด (Maximum
Arresting Force) ไว้ท่ี 1,800 ปอนด์ (8kN) สำหรับ
คนงานหนึง่ คน เมือ่ ใช้สายรัดตัว
(iii) ทำให้ตวั คนงานหยุดสนิทและจำกัด
ระยะชะลอการตกสูงสุด (Maximum Deceleration
Distance) ไว้ท่ี 3.5 ฟุต (1.07 เมตร) และ
(iv) มีความแข็งแรงเพียงพอในการต้าน
ทานแรงที่เป็นสองเท่าของแรงที่เกิดจากการ
กระชากเมือ่ เกิดการตกอิสระระยะ 6 ฟุต (1.8
เมตร) หรือระยะการตกอิสระกำหนดไว้สำหรับ
ระบบยับยั้งการตกที่ใช้อยู่ซึ่งมักจะน้อยกว่า
(2) (i) เมือ่ ใช้โดยคนงานพ่วงบุคคลอืน่
1 ราย และเครื่องมือ มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า
310 ปอนด์ (140 กิโลกรัม) ระบบยับยัง้ การตก

ส่วนบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามข้อกำหนดใน
หัวข้อ (b), (c) และ (d) ใน Section II ของ
มาตรฐานนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในหัวข้อ
ย่อย (d)(1)(i) ถึง (d)(1)(iv) ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
(ii) เมือ่ ใช้โดยคนงานพ่วงเครือ่ งมือและ
ตัวคน มีนำ้ หนักรวม 310 ปอนด์ (140 กิโลกรัม)
หรือมากกว่า ระบบยับยัง้ การตกส่วนบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัตติ รงตามตามข้อกำหนดในหัวข้อ (b),
(c) และ (d) ใน Section II ของมาตรฐานนี้ ต้อง
ใช้ขอ้ กำหนดในหัวข้อย่อย (d)(1)(i) ถึง (d)
(1)(iv) ดัดแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้
สามารถป้องกันได้อย่างถูกต้อง
(e) การดูแลและใช้งาน (Care and Use)
(1) ตะขอสับ หากไม่ใช่ชนิดล็อคทีอ่ อก
แบบมาเพื่อป้องกันการติดขัดเมื่อเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ดังต่อไปนี้ ต้องไม่นำมาใช้งาน
(i) เชือ่ มต่อโดยตรงกับสายใยสังเคราะห์
เชือก หรือสวดสลิง
(ii) เชือ่ มต่อตะขอสับด้วยกันเอง
(iii) เชือ่ มต่อกับห่วงรูปตัวดีรว่ มกับตะขอ
สับอีกตัวหนึ่งหรือตัวเชื่อมต่ออื่นที่เกี่ยวไว้แล้ว
(iv) เชื่อมต่อกับสายช่วยชีวิตแนวนอน หรือ
(v) เชือ่ มต่อวัตถุบางชนิดทีม่ รี ปู ร่างหรือ
มิติที่ไม่เข้ากับตะขอสับซึ่งอาจจะบีบปากตะขอ
จนเปิดออกมาด้วยตัวเอง
(2) อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อกับสายช่วยชีวติ
แนวนอน ซึง่ อาจจะกลายเป็นสายช่วยชีวติ แนว
ดิง่ ต้องมีความสามารถในการล็อคกับสายช่วย
ชีวติ ในทัง้ สองทิศทาง (ซ้ายขวา)
(3) ระบบยับยัง้ การตก ต้องขึงไว้เพือ่
ไม่ให้ตวั คนงานมีระยะการตกอิสระเกิน 6 ฟุต
(1.8 เมตร) หรือแตะพืน้ ด้านล่าง
(4) จุดเชือ่ มต่อของเข็มขัดรัดตัว ต้อง
อยูต่ รงตำแหน่งกลางหลังของผูส้ วมใส่ ส่วนสาย
รัดตัวให้อยู่กลางหลังใกล้กับไหล่ หรือเหนือ
ศีรษะของผูส้ วมใส่

(5) เมือ่ มีการใช้สายช่วยชีวติ แนวดิง่ คน
งานแต่ละคนต้องมีสายช่วยชีวิตแยกต่างหาก
อีกเส้นหนึง่
(6) ระบบยับยัง้ การตกส่วนบุคคลหรือ
อุปกรณ์ประกอบให้ใช้เฉพาะการป้องกันการตก
ของคนงานเท่านัน้
(7) ระบบยับยัง้ การตกส่วนบุคคลหรือ
อุปกรณ์ประกอบทีใ่ ช้รบั แรงกระชากจากการตก
(ผ่านการตก) มาแล้ว ให้นำออกไปจากหน่วย
งานทันที และไม่นำกลับมาใช้ปอ้ งกันตัวคนงาน
อีก ยกเว้นจะได้รบั จากตรวจสอบและพิจารณา
จากผูช้ ำนาญการแล้วว่า ไม่ได้รบั ความเสียหาย
และเหมาะสมจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้
Vehicle-Mounted Work Platform

(8) นายจ้างต้องจัดให้มีการช่วยเหลือ
คนงานทีเ่ กิดการตกอย่างทันท่วงที หรือมัน่ ใจว่า
คนงานมีความสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
(9) ก่อนใช้งานระบบยับยัง้ การตกและ
หลังจากอุปกรณ์บางตัวหรือทัง้ ระบบมีการเปลีย่ น
แปลง คนงานต้องได้รบั การฝึกอบรมให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามความในข้อกำหนด
1910.66 (i)(1)

(f) การตรวจสอบ (Inspections)
ระบบยับยัง้ การตกส่วนบุคคลต้องได้รบั
การตรวจสอบก่อนใช้งานแต่ละครัง้ เพือ่ ค้นหา
จุดบกพร่อง การชำรุด ความเสียหาย และการ
เสือ่ มสภาพอืน่ ๆ ส่วนประกอบทีไ่ ม่สมบูรณ์ตอ้ ง
นำออกไปจากหน่วยงานเนือ่ งจากความแข็งแรง
หรือกลไกการทำงานอาจจะลดน้อยลงจนมีผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการป้องกันของระบบ

Section II : วิธีการทดสอบระบบ
ยับยัง้ การตกส่วนบุคคล (ไม่บงั คับ) [Test
methods for personal fall arrest systems
(non-mandatory)]
(a) ทัว่ ไป (General) ข้อ (b), (c), (d) และ
(e) ใน Section II นี้ เป็นกระบวนการทดสอบ
พิจารณาใช้ร่วมกับข้อบังคับ (d)(1)(i) ถึง
(d)(1)(iv) ใน Section I ข้างต้น
(b) เงือ่ นไขทัว่ ไปสำหรับการทดสอบ
ทัง้ หมดใน Section II (General conditions for
all tests in section II)
(1) สายช่วยชีวติ สายยึดกันตก และ
อุปกรณ์ชะลอการตก ต้องผูกติดกับจุดยึดและ
เชือ่ มต่อกับเข็มขัดรัดตัวหรือสายรัดตัวในลักษณะ
ท่าทางเดียวกับทีใ่ ช้ในการป้องกันตัวคนงาน
(2) จุดยึด ต้องยึดแน่นในตำแหน่งตายตัว
และต้องไม่ขยับเกินกว่า .04 นิว้ (1.0 ม.ม.) เมือ่
รับแรงกระทำที่ 2,250 ปอนด์ (10 kN)
(3) คลื่นความถี่ของอุปกรณ์ที่ใช้วัด
ค่าแรงกระทำต่างๆ ต้องอยูท่ ่ี 120 เฮิรตซ์
(4) แท่งน้ำหนักใช้วดั ค่าความแข็งแรง
และทดสอบแรงกระทำ ควรเป็นวัตถุรูปร่าง
เหมือนลำตัวคนหรือทรงกระบอก ทำด้วยโลหะ
ลักษณะแข็ง ไม่ยืดหยุ่น ความยาวเส้นรอบวง
38 ± 4 นิว้ (96 ± 10 ซ.ม.)
(5) สายยึดกันตกหรือสายช่วยชีวติ ที่
ใช้วดั ระยะการตกอิสระ ต้องนำมาใช้รว่ มกับ
ระบบ หากไม่มี ให้ใช้สายยึดกันตกหรือสายช่วย
ชีวติ ชนิดยืดได้ (Elastic)
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(6) แท่งน้ำหนักทีใ่ ช้ทดสอบแต่ละครัง้
ให้ห้อยไว้ตรงจุดกำหนดแล้วปล่อยลงมาอย่าง
รวดเร็วก่อนการเคลือ่ นไหว (แกว่ง) จะเกิดขึน้
(7) ประสิทธิภาพของระบบ ต้องได้รบั
การประเมินค่าตามสภาพแวดล้อมการทำงาน
ลักษณะต่างๆ ตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้สำหรับการ
ใช้งานสำหรับระบบนั้นๆ
(8) การทดสอบต่อไปนี้ ระบบไม่จำเป็น
ต้องเข้ารับการทดสอบก็ได้
(c) การทดสอบความแข็งแรงของ
ระบบ (Strength Test)
(1) ระหว่างการทดสอบระบบทั้งหมด
ต้องใช้นำ้ หนักทดสอบ 300 ± 5 ปอนด์ (135
± 2.5 กิโลกรัม) ดูขอ
้ (b)(4) ข้างต้น
(2) การทดสอบประกอบด้วย การทิง้
น้ำหนักที่ใช้ทดสอบทันที ระบบใหม่ที่ยังไม่ได้
ใช้งาน ให้นำมาใช้ในแต่ละการทดสอบ
(3) สำหรับระบบที่ใช้สายยึดกันตก
ความยาวของสายยึดกันตกให้อยูท่ ่ี 6 ฟุต ± 2
นิว้ (1.83 เมตร ± 5 ซ.ม.) วัดจากจุดยึดถึงจุด
เชือ่ มต่อกับเข็มขัดระตัวหรือสายรัดตัว
(4) สำหรับระบบที่ใช้อุปกรณ์ชะลอ
ความเร็วในการตกชนิดตัวจับยึดเชือก ความ
ยาวของสายช่วยชีวติ เหนือขึน้ ไปจากจุดกึง่ กลาง

ของตัวจับยึดเชือกจนถึงจุดยึดของสายช่วยชีวติ
ต้องไม่ยาวถึง 2 ฟุต (0.61 เมตร)
(5) สำหรับระบบที่ใช้สายยึดกันตก
ระบบทีใ่ ช้อปุ กรณ์ชะลอการตกซึง่ ไม่จำกัดระยะ
การตกอิสระอัตโนมัตไิ ว้ท่ี 2 ฟุต (0.61 เมตร)
หรือน้อยกว่า และระบบทีใ่ ช้อปุ กรณ์ชะลอการ
ตกซึง่ มีระยะการเชือ่ มต่อเกิน 1 ฟุต (0.3 เมตร)
วัดระยะระหว่างจุดกึ่งกลางของสายช่วยชีวิต
และจุดเชือ่ มต่อทีเ่ ข็มขัดหรือสายรัดตัว น้ำหนัก
ทดสอบต้องแขวนในระยะการตกอิสระที่ระยะ
7.5 ฟุต (2.3 เมตร) จากจุดใดจุดหนึง่ อยูเ่ หนือ
จุดยึดขึน้ ไป 1.5 ฟุต (45 ซ.ม.) เพือ่ ให้แขวนตัว
ในระดับต่ำลงมาจากจุดยึด 6 ฟุต น้ำหนัก
ทดสอบจะต้องตกลงไปโดยไม่มีการขัดจังหวะ
ขัดขวาง หรือกระทบพืน้ ระหว่างทำการทดสอบ
ในบางกรณี ลวดสลิงที่ไม่ยืดตัวซึ่งมีความยาว
เพิ่มขึ้นอาจต้องนำเข้ามาเสริมระบบ (เฉพาะ
ในการทดสอบเท่านั้น) เพื่อให้มีระยะการตก
อิสระตามความต้องการ
(6) สำหรับระบบชะลอการตกพร้อม
สายช่วยชีวติ หรือสายยึดกันตกครบถ้วน ซึ่ง
จำกัดระยะการตกอิสระอัตโนมัตทิ ่ี 2 ฟุต (0.61
เมตร) หรือน้อยกว่า น้ำหนักทดสอบต้องแขวน
ในระยะการตกอิสระที่ 4 ฟุต (1.22 เมตร)
(7) น้ำหนักเท่าใดก็ตามทีเ่ อาออกจาก
เข็มขัดหรือสายรัดตัว จะมีผลทำให้ทดสอบ
ความแข็งแรงของระบบล้มเหลว
(d) การทดสอบแรง (Force Test)
(1) ทัว่ ไป (General)
การทดสอบประกอบด้วยการทิง้ น้ำหนัก
ทดสอบทีร่ ะบุไว้ในข้อ (d)(2)(i) หรือ (d)(3)(i)
ทันที โดยในแต่ละการทดสอบให้ใช้ระบบยับยัง้
การตกใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
(2) สำหรับระบบที่ใช้สายยึดกันตก
(For Lanyard Systems)
(i) น้ำหนักใช้ทดสอบ 220 ± 3 ปอนด์
(100 ± 1.6 กิโลกรัม) ดูขอ้ (b)(4) ข้างต้น
(ii) ความยาวของสายยึดกันตกให้อยูท่ ่ี

6 ฟุต ± 2 นิว้ (1.83 เมตร ± 5 ซ.ม.) วัดจากจุด
ยึดถึงจุดเชือ่ มต่อกับเข็มขัดระตัวหรือสายรัดตัว
(iii) น้ำหนักทดสอบถูกทิ้งลงมาจาก
ระดับจุดยึดลงไปทีจ่ ดุ แขวน (ระยะการตกอิสระ
รวม 6 ฟุต) โดยไม่มกี ารขัดจังหวะ ขัดขวาง หรือ
กระทบพืน้ ระหว่างการทดสอบ
(3) สำหรับระบบอืน่ ทัง้ หมด (For All
Other Systems)
(i) น้ำหนักใช้ทดสอบ 220 ± 3 ปอนด์
(100 ± 1.6 กิโลกรัม) ดูขอ้ (b)(4) ข้างต้น
(ii) ระยะการตกอิสระทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ให้ใช้ระยะการตกทางกายภาพสูงสุดที่ระบบ
ยินยอมให้มีได้ในสภาวะใช้งานปกติ โดยให้มี
ได้ถงึ 6 ฟุต (1.83 เมตร) ยกเว้นจะมีเงือ่ นไข
ต่อไปนี้
(A) สำหรับระบบทีใ่ ช้อปุ กรณ์ชะลอการ
ตกทีม่ สี ายเชือ่ มต่อหรือสายยึดกันตก น้ำหนัก
ทดสอบควรตกอิสระในระยะทีเ่ ท่ากับระยะการ
เชื่อมต่อ (วัดระหว่างจุดกึ่งกลางของสายช่วย
ชีวติ และจุดเชือ่ มต่อกับเข็มขัดหรือสายรัดตัว)
(B) สำหรับระบบชะลอการตกพร้อมสาย
ช่วยชีวิตหรือสายยึดกันตกที่ครบถ้วนซึ่งจำกัด
ระยะการตกอิสระอัตโนมัตทิ ่ี 2 ฟุต (0.61 เมตร)
หรือน้อยกว่า น้ำหนักทดสอบควรตกอิสระใน
ระยะเท่ากับระยะการตกทางกายภาพสูงสุดที่
ระบบยินยอมให้มีได้ในสภาวะใช้งานปกติ
(4) ระบบไม่ผ่านการทดสอบ หาก
แรงยับยั้งการตกสูงสุดที่บันทึกไว้มากเกินกว่า
1,260 ปอนด์ (5.6 kN) เมือ่ ใช้เข็มขัดรัดตัว
และ/หรือ มากเกินกว่า 5,520 ปอนด์ (11.2
kN) เมือ่ ใช้สายรัดตัว
(5) ระยะชะลอการตกทีเ่ พิม่ ขึน้ ควร
บันทึกไว้ระหว่างการทดสอบแรง
(e) การทดสอบอุปกรณ์ชะลอการตก
(Deceleration Device Tests)
(1) ทัว่ ไป (General)
อุปกรณ์จะต้องได้รบั การทดสอบภายใต้
สภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับอุปกรณ์นน้ั ๆ
(ตัวอย่าง เช่น ฝนตก หิมะตก มีฝุ่น โคลน
คราบจารบี ชนิดของสายช่วยชีวติ ฯลฯ)
(2) อุปกรณ์ชะลอการตกชนิดตัวยึด
จับเชือก (Rope-grab-type Deceleration Devices)
(i) อุปกรณ์ตอ้ งเคลือ่ นทีบ่ นสายช่วยชีวติ
ในระยะเดียวกันซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ฟุต จำนวน
1,000 ครัง้ และกลไกต้องล็อคได้ทกุ ครัง้
(ii) หากไม่ใช่อุปกรณ์ที่ระบุตายตัวว่า

ให้ใช้กับสายช่วยชีวิตแบบใด ให้ทดสอบกับ
สายช่วยชีวิตหลายๆ แบบ (วัสดุที่ใช้ทำและ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน)
(3) อุปกรณ์ชะลอการตกทำงานด้วย
ตัวเองชนิดอืน่ (Other Self-activating-type
Deceleration Devices) กลไกการล็อคของ
อุปกรณ์ที่ออกแบบให้ยับยั้งการตกได้มากกว่า
หนึง่ ครัง้ ต้องสามารถล็อคในแต่ละครัง้ ของการ
เคลือ่ นที่ 1,000 ครัง้ ในการทำงานปกติ
กระทบเช่นกัน ไม่ควรใช้ลวดสลิงหากมีกระแส
Section III ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ไม่ ไฟฟ้าเข้ามาเกีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ าน ตามข้อ
บังคับสำหรับระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล กำหนดของมาตรฐาน นายจ้างต้องวางแผนและ
(Additional Non-mandatory Guidelines จัดหามาตรการช่วยเหลือคนงานที่เกิดการตก
for Personal Fall Arrest Systems)
ในทันที เนื่องจากตัวคนงานจะถูกแขวนไว้ไม่
ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถลงสูพ่ น้ื ได้ดว้ ยตัวเอง
เกีย่ วกับการใช้งานระบบยับยัง้ การตกส่วนบุคคล
บริเวณทีส่ ายยึดกันตก สายเชือ่ มต่อและ
ทีส่ อดคล้องกับข้อกำหนด
สายช่วยชีวติ อาจจะเสียหายจากการปฏิบตั งิ าน
(a) ข้อพิจารณาในการเลือกและใช้งาน เช่น งานเชื่อม การทำความสะอาดเคมีภัณฑ์
(Selection and Use Considerations)
การพ่นทรายขัด ฯลฯ อุปกรณ์ตอ้ งได้รบั ปกป้อง
ชนิดของระบบยับยัง้ การตกส่วนบุคคลที่ หรือมีมาตรการความปลอดภัยอืน่ นายจ้างต้อง
เลือกต้องเหมาะสมกับลักษณะการทำงาน และ ประเมินเงือ่ นไขและสภาพแวดล้อมการทำงาน
ถ้าเป็นไปได้ ระยะการตกควรมีนอ้ ย ทัง้ นี้ ควร ในทุกด้าน (รวมถึงสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง
พิจารณาหากมีสภาพแวดล้อมการทำงานพิเศษ ตามฤดูกาล) ก่อนการเลือกระบบยับยัง้ การตก
เช่น มีกรด สิง่ สกปรก ความชืน้ น้ำมัน จารบี ทีถ่ กู ต้องเหมาะสม และทันทีทม่ี กี ารใช้งาน ต้อง
และอืน่ ๆ ควรประเมินผลกระทบทีจ่ ะมีตอ่ ระบบ มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบตลอดเวลา
สภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็น (รวมถึงการ ในบางกรณี กำหนดการความสะอาดและการ
เปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ) มีสว่ นทำให้เกิดผล ซ่อมบำรุงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

เชือ่ มต่อระหว่างเข็มขัดรัดตัว (หรือสายรัดตัว)
และอุปกรณ์ชะลอการตกชนิดหดกลับด้วยตัวเอง
(Self-retracting) เนือ่ งจากจะเป็นการเพิม่ ระยะ
การตกอิสระทีร่ ะบบไม่ได้ออกแบบเผือ่ ไว้ การ
ใช้ทดแทนกันหรือการเปลี่ยนส่วนประกอบใน
ระบบยับยัง้ การตกจำเป็นต้องมีการทดสอบและ
ประเมินในทุกด้านโดยผู้ชำนาญการเพื่อให้มี

การตรวจสอบก่อนใช้งาน ข้อจำกัดของอุปกรณ์
เงือ่ นไขเฉพาะของพืน้ ทีท่ ำงานทีอ่ าจมีสว่ นสำคัญ
ในการตัดสินเลือกชนิดระบบเพื่อนำมาใช้งาน
(e) ข้อพิจารณาการให้ขอ้ มูลอุปกรณ์
(Instruction Considerations)
นายจ้างควรได้รับข้อมูลซึ่งสามารถทำ
ความเข้าใจได้จากผูจ้ ำหน่ายเกีย่ วกับการใช้งาน

การพิจารณาสมบัตเิ ทียบเท่าก่อนมีการดัดแปลง
ระบบเพื่อนำเข้ามาใช้ในหน่วยงาน
(d) ข้อพิจารณาเรื่องการฝึกอบรม
ลูกจ้าง (Employee Training Considerations)
การอบรมลูกจ้างอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับ
การเลือกและการใช้งานระบบยับยัง้ การตกเป็น
สิง่ หลีกเลีย่ งไม่ได้ ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน
ก่อนอุปกรณ์จะถูกใช้งาน ลูกจ้างต้องได้รบั การ
อบรมให้สามารถใช้งานระบบอย่างปลอดภัย
ซึง่ เนือ้ หาการฝึกอบรมต้องรวมถึงเรือ่ งต่อไปนี้
z ข้อจำกัดการใช้งาน
z เทคนิคการปักจุดยึดและการผูกสาย
z ประมาณการณ์ระยะการตกอิสระและ
การพิจารณาระยะชะลอการตกและระยะการ
ตกทัง้ หมด (Total Fall Distance) เพือ่ ป้องกัน
การกระแทกพืน้ ทีต่ ำ่ กว่า
z วิธก
ี ารใช้งาน วิธตี รวจสอบ และ วิธี
จัดเก็บระบบยับยัง้ การตก
z ความเลินเล่อและการใช้งานไม่ถก
ู วิธี
ซึง่ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวติ
นายจ้างและลูกจ้างต้องทำความคุน้ เคย
กับข้อกำหนดในมาตรฐานนี้ เช่นเดียวกับข้อ
แนะนำของผูผ้ ลิตก่อนจะใช้งานระบบ สิง่ สำคัญ
ทีส่ ดุ ได้แก่ การลดทอนความแข็งแรงจากสาเหตุ
ของการผูกสาย เช่น การผูกปม การผูกสายใกล้
ขอบมีคม ฯลฯ และระยะการตกอิสระสูงสุดทีใ่ ช้
และควรจะเน้นย้ำเช่นกันก็คอื ความสำคัญของ

และการประยุกต์ที่ถูกต้อง รวมไปถึงประเด็น
สำคัญต่อไปนี้
(1) แรงที่วัดระหว่างการทดสอบแรง
(ทดสอบตัวอย่าง)
(2) ความยาวสูงสุดสำหรับสายยึดกัน
ตกระหว่างการทดสอบแรง
(3) ระยะชะลอการตกสำหรับอุปกรณ์
ชะลอการตกระหว่างทดสอบแรง
(4) ข้อความเตือนเกีย่ วกับข้อจำกัดการ
ใช้งานทีเ่ ป็นวิกฤต
(5) ข้อจำกัดการนำไปใช้
(6) การใช้ตะขอสับ เทคนิคการปักจุดยึด
และการผูกสายทีถ่ กู วิธี รวมทัง้ การใช้ Dee-ring
หรือการเชือ่ มต่อเพือ่ ใช้เข็มขัดรัดตัวและสายรัด
ตัวเพือ่ ยับยัง้ การตกทีถ่ กู ต้อง
(7) เทคนิคการไต่ทถ่ี กู ต้อง
(8) วิธกี ารตรวจสอบ ใช้งาน ทำความ
สะอาด จัดเก็บ และ
(9) ระบุสายช่วยชีวติ ทีจ่ ะใช้งาน
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะต้อง
ถ่ายทอดแก่ลกู จ้างระหว่างการฝึกอบรม
(f) ข้ อ พิ จ ารณาในการตรวจสอบ
(Inspection Considerations)
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน [ข้อ (f)
Section I] ระบบยับยัง้ การตกจะต้องได้รบั การ
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ส่วนประกอบทีช่ ำรุด
จนเห็นได้ชดั เช่น ขาด ฉีก สึก หด ยืด ผิดรูป
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(b) ข้อพิจารณาในการทดสอบ (Testing Considerations)
ก่อนซื้อหรือใช้งานระบบยับยั้งการตก
นายจ้างจะต้องได้รับข้อมูลด้านประสิทธิภาพ
ระหว่างการทดสอบระบบจากผูจ้ ำหน่ายเพือ่ ให้
ได้รบั รูว้ า่ อุปกรณ์มคี ณ
ุ สมบัตติ รงตามมาตรฐาน
กำหนด การทดสอบควรทำตามวิธแี ละขัน้ ตอน
ทีร่ ะบุไว้ใน Section II ทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้นซึง่
เป็นข้อแนะนำสำหรับการทดสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบยับยั้งการตก แต่ไม่
จำเป็นจะต้องมีการทดสอบแยกแต่ละอุปกรณ์
ของระบบ เพราะสามารถประเมินได้จากการ
คำนวณโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบของ
บางอุปกรณ์ หรือเปรียบเทียบจากข้อมูลที่ได้
จากการทดสอบของอุปกรณ์ที่มีการออกแบบ
และใช้งานคล้ายคลึงกัน
(c) ข้อพิจารณารับรองคุณสมบัตเิ ทียบ
เท่า (Comment Compatibility Considerations)
ในทางอุดมคติแล้ว ระบบยับยั้งการตก
ต้องออกแบบทดสอบและจำหน่ายในลักษณะ
รวมชุดเป็นระบบที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ใน
การใช้งานจริงตามปกติทั่วไป สายยึดกันตก
ตัวเชือ่ มต่อ สายช่วยชีวติ อุปกรณ์ชะลอการตก
เข็มขัดรัดตัวและสายรัดตัวจะมีการเปลีย่ นใหม่
หากของเดิมชำรุด นายจ้างและลูกจ้างจะต้อง
รับรูว้ า่ ส่วนประกอบในระบบไม่สามารถใช้แทน
กันได้ทง้ั หมด ยกตัวอย่าง สายยึดกันตกไม่ควร

มีสง่ิ แปลกปลอมเพิม่ เข้ามาซึง่ อาจมีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพ เสียหายจากการเสื่อมสภาพ
หรือสัมผัสกับเปลวไฟ กรดหรือสารกัดกร่อน
อืน่ ๆ ตะขอผิดรูปหรือสปริงเสือ่ ม ลิน้ ตัวล็อคเข้า
ไม่สนิทกับตัวล็อคเข็มขัดหรือสายรัด ชิ้นส่วน
ต่างๆ หลวมและไม่เข้าที่ มีร่องรอยการชำรุด
ทีด่ า้ นในของเชือกหรือลวดสลิง ห้ามใช้งานและ
นำออกไปจากสารบบทันที พร้อมกับติดป้าย
หรือเขียนกำกับไว้ให้ชดั เจนว่า “ใช้ไม่ได้” หรือ
“ทำลายทิง้ ”
(g) ข้อพิจารณาการกู้ภัย (Rescue
Considerations)
ตามทีก่ ำหนดไว้ในมาตรฐาน [ข้อ (e)(8)
Section I] เมือ่ ระบบยับยัง้ การตกมีการใช้งาน
นายจ้างต้องมัน่ ใจว่าลูกจ้างจะได้รบั การช่วยเหลือ
ทันทีหรือพวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
หากมีการตกเกิดขึน้ บุคลากรกูภ้ ยั บันไดและ
อุปกรณ์จำเป็นต่างๆ ต้องได้รบั การประเมิน ใน
บางสถานการณ์อปุ กรณ์จะเอือ้ อำนวยให้คนงาน
กู้ภัยตัวเองหลังจากระบบยับยั้งการตกทำงาน
อาทิเช่น อุปกรณ์มคี วามสามารถในการเคลือ่ น
ตัวต่ำลงมาได้เอง
(h) ข้อพิจารณาในการผูกสาย (Tie-off
Considerations)
(1) สิง่ สำคัญทีส่ ดุ ประการหนึง่ ในการ
ใช้งานระบบยับยัง้ การตก นัน่ คือ การวางแผน
อย่างครอบคลุม “ก่อน” การใช้งาน แต่สง่ิ ทีค่ วร
จะคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ได้แก่ การหาจุดยึด
(Anchorage Points) ทีเ่ หมาะสม ในทางอุดมคติ
แล้ว จุดยึดควรทำก่อนจะสร้างตัวบ้านหรือตัว
อาคารเพื่อให้สอดคล้องต้องกันกับโครงสร้าง
หลังจากนัน้ จะได้ใช้จดุ ยึดเหล่านีเ้ ป็นประโยชน์
ในการทำงานบนทีส่ งู อาทิเช่น ทำความสะอาด
หน้าต่าง ซ่อมแซมตัวบ้าน ฯลฯ หากวางแผน
ถูกต้องรัดกุม จุดยึดสามารถจะใช้ได้ “ระหว่าง”
มีการก่อสร้างตัวบ้านหรือหลังจากนัน้
(2) นายจ้างและลูกจ้างควรตระหนักร่วม
กันตลอดเวลาว่า ความแข็งแรงของระบบยับยัง้
การตกขึน้ อยูก่ ารผูกติดกับจุดยึดทีไ่ ม่มลี กั ษณะ
บั่นทอนความแข็งแรงของระบบ [ตัวอย่างเช่น
จุดยึดห่วงกลมขันเกลียว (Eye-bolt Anchorage)
และตะขอสับ (Snap-hook)] ดังนัน้ หากใช้วธิ ี
ผูกสายใดๆ ทีม่ แี นวโน้มทำให้ความแข็งแรงของ
ระบบลดลง จำเป็นจะต้องเปลีย่ นไปใช้อปุ กรณ์ท่ี
แข็งแรงกว่า ยกเว้น อุปกรณ์ซง่ึ คงความสามารถ
ในการยับยั้งแรงตกสูงสุดไว้ได้อย่างเหมาะสม

แม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม
(3) การผูกสายด้วยวิธีผูกปม (Knot) บน
เส้นสายยึดกันตกหรือสายช่วยชีวิต (ที่ตำแหน่ง
ใดก็ตาม) หนึง่ ปมจะลดความแข็งแรงของระบบ
ของสายยึดกันตกหรือสายช่วยชีวติ ถึง 50% หรือ
มากกว่า ดังนัน้ หากใช้วธิ ผี กู ปม ต้องใช้สายยึด
กันตกหรือสายช่วยชีวิตที่มีความแข็งแรงสูงขึ้น
เพือ่ ทดแทนส่วนซึง่ สูญเสียไป หรืออาจลดความ
ยาวของสายยึดกันตก (หรือขยับตำแหน่งผูก
สายสูงขึ้น) เพื่อลดระยะการตกอิสระให้สั้นลง
หรือเปลีย่ นไปใช้สายยึดกันตกหรือสายช่วยชีวติ
ที่มีตัวเชื่อมต่อเหมาะสม เพื่อลดความจำเป็น
ในการผูกปมเชือก
(4) การผูกสายยึดกันตกหรือสายช่วย
ชีวติ กับคานรูปตัว “H” หรือ “I” หรือส่วนค้ำยัน
รูปร่างคล้ายคลึงกันจะลดความแข็งของสายยึด
กันตกหรือสายช่วยชีวิตลงถึง 70% เนื่องจาก
การสัมผัสขอบคมของคาน ดังนัน้ จึงต้องใช้สาย

Tie-off Anchorage

Eye-bolt Anchorage

ทำจากใยสังเคราะห์หรือชนิดแกนกลางเป็นลวด
สลิงพันรอบคานนั้นเพื่อป้องกันความเสียหาย
อันอาจจะเกิดขึ้น หรือลดระยะการตกให้มาก
ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้
(5) การผูกสายในลักษณะสายพาดผ่าน
เหนือหรือโดยรอบพืน้ ผิวขรุขระหรือแหลมคม
จะลดความแข็งแรงของสายเป็นอย่างมาก ดังนัน้
จึงควรหลีกเลี่ยงหรือใช้วิธีการอื่นผูกสายแทน
เช่น ใช้ตัวเชื่อมประเภทตะขอสับ/ห่วงรูปตัวดี
หรือใช้ลวดสลิง การใช้วัสดุชนิดเหนียวพิเศษ
ห่อหุ้มหรือพันรอบพื้นผิวแหลมคมเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งที่สามารถทำได้
(6) สายช่วยชีวติ แนวนอน (Horizontal
Lifelines) จะมีภาระการรับน้ำหนักที่แขวนอยู่
มากกว่าแรงกระชาก ขึน้ อยูก่ บั รูปทรงเรขาคณิต
และมุมตกกึง่ กลางเชือก (Sag Angle) เมือ่ เกิด
การตก มุมตกกึง่ กลางเชือกยิง่ มากเท่าไหร่ แรง
ดึงของเชือกที่ทำกับจุดยึดทั้งสองจุดจะน้อยลง

5 Degree Sag Angle

6

6

Anchorage Loading at Sag Angle
of Horizonal Lifeline
30 Degree Sag Angle

1

1

เท่านัน (เชือกหย่อน แรงดึงน้อย ภาระการรับ
น้ำหนักของจุดยึดจึงน้อยลงตามไปด้วย) ตรงกัน
ข้าม หากมุมมตกแคบแรงดึงของเชือกจะเพิ่ม
มากขึน้ โดยทัว่ ไปจะตัง้ ค่าแรงดึงมาตรฐานไว้ท่ี
มุมตกกลางเชือก 30 องศา หากมุมตกน้อยกว่า
30 องศา แรงดึงจะเพิม่ ขึน้ เป็นเท่าทวีคณ
ู เช่น
มุมตก 15 องศา แรงดึงจะเพิม่ ขึน้ ในอัตรา 2 : 1
และมุมตก 5 องศา แรงดึงจะเพิม่ เป็น 6 : 1 หรือ
6 เท่าของแรงดึงทีม่ มุ ตก 30 องศา ด้วยเหตุน้ี
ความแข็งแรงของจุดยึดและสายช่วยชีวติ จะต้อง

Eye-bolt / Snap-hook Anchorage

Eye-bolt Strength Test

พิจารณาตามองศามุมตกของการผูกเชือกและ
ความยืดหยุน่ ของเส้นเชือก กล่าวคือ ต้องให้มี
มากขึน้ เมือ่ มุมตกกลางเชือกและความยืดหยุน่
ของเชือกน้อยลง และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
หากผูกหลายสายบนสายช่วยชีวติ แนวนอนสาย
เดียวกัน เพราะเมือ่ คนงานคนหนึง่ ตก ทิศทาง
การเคลือ่ นไหวของทัง้ คนทีต่ กและสายช่วยชีวติ
แนวนอนระหว่างทำการยับยัง้ การตกอาจทำให้
คนงานคนอืน่ ตกตามไปด้วย ทัง้ นี้ เมือ่ มีคนงาน
เพิม่ ขึน้ แต่ละคน จะต้องเพิม่ ความแข็งแรงของ
ทัง้ สายช่วยชีวติ และจุดยึด จากเหตุผลดังกล่าว
และอืน่ ๆ การออกแบบระบบทีใ่ ช้สายช่วยชีวติ
แนวนอน ต้องทำขึน้ โดยบุคคลได้รบั การรับรอง
(Qualified Person) อีกทัง้ การทดสอบหลังติดตัง้
สายช่วยชีวิตแนวนอนและจุดยึดเป็นสิ่งซึ่งควร
กระทำเป็นอย่างยิ่ง
(7) ความแข็งแรงของห่วงกลมขัน
เกลียว (Strength of an Eye-bolt) ขึน้ อยูก่ บั
แกนน็อต และความแข็งแรงจะลดลงมากหาก
มีแรงกระทำต่อมุมใดมุมหนึง่ ทีเ่ กิดทีห่ ว่ ง (เช่น
ในกรณีสว่ นเชือ่ มทีเ่ ป็นตะขอสับเกิดติดค้างแล้ว
ทำมุมกันขึน้ ) ดังนัน้ ต้องตรวจสอบว่า ห่วงกลม
ขันเกลียว (Eye-bolt) ทีเ่ ลือกใช้ มีขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางของห่วงเหมาะสม เพือ่ หลีกเลีย่ งการ
ติดขัดโดยไม่ตั้งใจเกิดขึ้นกับตะขอสับซึ่งไม่ได้
ออกแบบให้ใช้ร่วมกันได้ซึ่งนำมาเชื่อมต่อ
(8) เนื่องจากความแข็งแรงของสาย
ช่วยชีวิต/สายยึดกันตกอาจลดลงอย่างมาก
(บางกรณีลดลงมากถึง 70%) ควรหลีกเลีย่ งการ
ผูกเงือ่ นตายเลือ่ นได้ (Sliding Hitch Knot) ใน
การเชือ่ มต่อสายช่วยชีวติ /สายยึดกันตก ยกเว้น
ในสถานการณ์ฉกุ เฉินทีไ่ ม่มที างเลือกอืน่ เงือ่ น
ตายเลือ่ นได้ชน้ั เดียว (One-and-one) ห้ามใช้
เพราะไม่มหี ลักประกันว่าจะหยุดการตกได้ แต่

Hitch Knot
Snap-hook

หากเป็นเงือ่ นตายสองชัน้ (Two-and-two) หรือ
สามชัน้ (Three-and-three) อาจใช้ได้ในกรณี
ฉุกเฉิน แต่ตอ้ งคอยควบคุมให้ระยะการตกอิสระ
ให้สั้นลงจากเหตุที่ความแข็งแรงของสายช่วย
ชีวติ /สายยึดกันตกลดลง
(i) ข้อพิจารณาสายช่วยชีวิตแนวดิ่ง
(Vertical Lifeline Considerations) ตามข้อ
กำหนดในมาตรฐาน คนงานแต่ละคนจะต้องมี
สายช่วยชีวิตของตัวเองแยกต่างหากในกรณีที่
เป็นชนิดแนวดิง่ ด้วยเหตุผล หากมีการผูกหลาย
สายเข้ากับสายช่วยชีวิตสายเดียว หากคนงาน
คนหนึง่ ตกลงไป การเคลือ่ นทีข่ องสายขณะทำ
การยับยัง้ อาจทำให้สายยึดกันตกถูกดึงลงไปด้วย
แน่นอนว่าคนงานอีกคนต้องตกด้วยเช่นกัน
(j) ข้อพิจารณาตะขอสับ (Snap-hook
Considerations) แม้ไม่ได้เป็นข้อบังคับตาม
มาตรฐานนี้ แต่ให้พจิ ารณาใช้ตะขอสับชนิดล็อค
ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เชื่อมต่อวัตถุที่เหมาะสม
(มีความแข็งแกร่งเพียงพอ) แทนชนิดไม่มลี อ็ ค
เนื่องจากมีกลไกในการล็อคเสริมที่สปริงปาก
ตะขอทำให้ปากตะขอไม่เปิดออกภายใต้แรงกด
ปานกลาง (Moderate Pressure) ยกเว้นจะมี
คนปลดล็อค ด้วยรูปทรง การออกแบบ รวมถึง
ประสิทธิภาพการทำงานทำให้ตะขอสับชนิดล็อค
สามารถป้องกันการเลื่อนหลุดของตัวเชื่อมต่อ
จากอุบตั เิ หตุหรือความผิดพลาดต่างๆ ได้

ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน [Section I,
paragraph (e)(1)] ให้หลีกเลีย่ งการเชือ่ มต่อ
ลักษณะดังต่อไปนี้ (ยกเว้น มีการใช้ตะขอสับ
ชนิดออกแบบมาอย่างเหมาะสม) เนื่องจากมี
เงือ่ นไขหลายประการทีอ่ าจทำให้เกิดการเลือ่ น
หลุดเมื่อใช้กับตะขอสับชนิดไม่มีล็อค
z ตะขอสับซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับสาย
ช่วยชีวิต
z ตะขอสับ 2 ตัวหรือมากกว่าเชือ
่ มต่อ
กับ Dee-ring ตัวเดียว
z ตะขอสับหนึ่งตัวเชื่อมต่อที่ด้านหลัง
สายยึดการตกของตัวเอง
z ตะขอสับหนึ่งตัวเชื่อมต่อโดยตรงกับ
ตัวสายรัด (Webbing Loop) หรือส่วนทีเ่ ป็นสาย
ของสายยึดกันตก (Webbing Lanyard)
z ตะขอสับเชือ
่ มต่อกับ Dee-ring หรือ
ตัวเชือ่ มต่ออืน่ ๆ ในลักษณะไม่ถกู ต้อง หรือไม่
เหมาะสมอันอาจทำให้ปากตะขอถูกกดลงไปใน
จังหวะทีต่ ะขอสับหมุนหรือบิดตัว
(k) ข้อพิจารณาการตกอิสระ (Free Fall
Considerations) ให้นายจ้างและลูกจ้างตระหนัก
ไว้ตลอดเวลาว่า แรงยับยัง้ การตกสูงสุดทีผ่ ผู้ ลิต
ระบุไว้ เป็นการวัดค่าจากการใช้งานปกติ โดย
มีระยะการตกอิสระมากสุดที่ 6 ฟุต ในทุกกรณี
การเพิม่ ระยะการตกอิสระแม้เพียงเล็กน้อยอาจ
เพิม่ แรงยับยัง้ การตกแก่ตวั คนงานซึง่ มีผลทำให้
เกิดการบาดเจ็บได้ ด้งนัน้ จึงต้องจำกัดระยะการ
ตกอิสระให้สน้ั ลง ค่ากำหนดตามมาตรฐานให้
อยูท่ ่ี 6 ฟุต (1.83 เมตร) ห้ามเกินกว่านีไ้ ม่วา่
ในกรณีใดๆ เพือ่ ช่วยให้มน่ั ใจขึน้ จุดทีส่ ายเชือ่ ม
ต่อกับสายช่วยชีวติ หรือจุดยืด ควรอยูใ่ นระนาบ

Fall Arrest Rescue Situation

Lifeline Retraction Test

Rope Access Inspection

ระยะการตกทั้งหมด ก่อนตัวคนงานหยุดนิ่ง

เดียวกันหรือสูงกว่าจุดทีป่ ลายสายอีกด้านเชือ่ ม
ต่อกับเข็มขัดหรือสายรัดตัว (หากไม่ทำเช่นนี้
ระยะการตกอิสระจะเพิ่มขึ้นตามความยาวของ
ตัวเชือ่ มต่อ เช่น สายยึดกันตก) การเชือ่ มต่อที่
พืน้ ผิวการทำงานจะทำให้ระยะการตกอิสระเกิน
6 ฟุต ตัวอย่างเช่น หากใช้สายยึดกันตกยาว 6
ฟุต ระยะการตกอิสระต้องวัดจากจุดเชือ่ มต่อที่
พื้นขึ้นไปถึงจุดเชื่อมต่อที่เข็มขัดหรือสายรัดซึ่ง
เมือ่ รวมกับความยาวของสายยึดกันตก จะมาก
กว่า 6 ฟุต อย่างไม่ตอ้ งสงสัย อย่างไรก็ตาม ควร
จะพิจารณาเผือ่ ไว้ดว้ ยว่า ในบางกรณี ระยะการ
ตกอิสระอาจเกินค่ากำหนด ระบบยับยัง้ การตก
ที่เลือกต้องสามารถต้านทานแรงยับยั้งการตก
ทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน่ หมายถึง ความแข็งแรงของระบบ
โดยรวมต้องสูงกว่าค่าปกติทว่ั ไป
(l) ข้อพิจารณาการยืดระยะและระยะ
ชะลอการตก (Elongation and Deceleration
Distance Considerations) ระหว่างยับยัง้ การตก
สายยึดกันตก (Lanyard) จะยืดระยะออกไปเพือ่

ผ่อนแรงกระชากก่อนจะหยุดนิง่ ในช่วงจังหวะนี้
การตกจะช้าลงและแรงกระชากเพื่อยับยั้งการ
ตกหรือทีอ่ ปุ กรณ์กระทำต่อตัวผูส้ วมใส่จะผ่อนลง
ความยาวของสายยึดการตกที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
จะต้องนำไปพิจารณาเพิม่ ระยะการตกอิสระเพือ่
สรุปรวมเป็น ระยะการตกทัง้ หมด (Total Fall
Distance) ก่อนตัวคนงานจะหยุดนิง่ และระยะ
การหยุดอาจจะเพิม่ ขึน้ หากสายยึดการตกหรือ
อุปกรณ์ชะลอการตกผูกใกล้หรือตรงจุดที่เป็น
ส่วนปลายของสายช่วยชีวติ ทำให้มรี ะยะยืดยาว
ออกไปอีก ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ต้องให้
มีระยะระหว่างตัวคนงานกับสิง่ กีดขวางด้านล่าง
เพียงพอเพื่อป้องกันการกระแทกก่อนระบบจะ
ทำการยับยัง้ การตกอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ควร
จัดให้มสี ายช่วยชีวติ ความยาวอย่างน้อย 12 ฟุต
(3.7 เมตร) เพิม่ ทีส่ ว่ นล่างใต้จดุ จับยึดเชือกของ
อุปกรณ์ชะลอการตกชนิดตัวจับยึดเชือก (Rope
Grab Type Deceleration Device) เพือ่ ป้องกัน
ตัวจับยึดเชือกหลุดออกไปจากสายช่วยชีวิต

หรืออีกทางเลือกหนึง่ ต่อความยาวของสายช่วย
ชีวติ จนถึงพืน้ ดินหรือพืน้ ผิวการทำงานต่ำลงไป
อีกระดับหนึง่ ซึง่ สามารถจะเป็นหลักประกันได้วา่
ตัวคนงานจะไม่เคลือ่ นทีล่ งไปจนหลุดออกจาก
สายช่วยชีวติ อันอาจทำให้เกิดการตกได้
(m) ข้อพิจารณาสิง่ กีดขวาง (Obstruction
Considerations) ตำแหน่งทีจ่ ะทำการผูกสาย ให้
พิจารณาเรือ่ งสิง่ กีดขวางบนเส้นทางทีม่ แี นวโน้ม
จะเกิดการตก รวมไปถึงลักษณะท่าทางของการ
แกว่งตัวในทิศทางคาดเดาไม่ได้เมือ่ เกิดการตก
นอกจากนี้ เมือ่ ใช้เข็มขัดรัดตัว ลำตัวของคนงาน
จะเฉียงในแนวนอนระหว่างทีร่ ะบบทำการยับยัง้
การตก ดังนัน้ จึงต้องตรวจสอบสิง่ กีดขวางด้าน
ล่างให้ละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การบาดเจ็บร้ายแรงตามมา
(n) ข้อพิจารณาอืน่ ๆ (Other Considerations) เนื่องจากระบบยับยั้งการตกบางชนิด
มีการออกแบบแตกต่างออกไป จึงจำเป็นต้องมี
ข้อพิจารณาอืน่ ๆ เข้ามาร่วมด้วย เพือ่ ให้การผูก
สายเป็นไปอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์
ชะลอการตกชนิดดึงสายกลับด้วยตัวเอง (Selfretracting-type Deceleration Devices) ขนาด
ใหญ่ รับน้ำหนักได้มาก จะต้องผูกอย่างมัน่ คง
เหนือศีรษะเพือ่ ไม่ให้ตวั คนงานต้องรับน้ำหนัก
อุปกรณ์ และหากเชือ่ มต่อกับสายชีวติ แนวนอน
ต้องให้มมี มุ ตกกลางเชือกในระดับต่ำ เป็นการ
ป้องกันการเลือ่ นไหลของอุปกรณ์ไปยังตำแหน่ง
ทีจ่ ะเกิดการแกว่งตัวซึง่ เป็นอันตรายขณะระบบ
ทำการยับยัง้ การตก และในทุกกรณี ผูใ้ ช้จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามคำแนะนำของผูผ้ ลิตอย่างเคร่งครัด

