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Source : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 29 CFR 1926.502 Fall protection systems criteria and practices

เมือ่ พูดถึงระบบปองกันการตก หลายคน
มักนึกถึงเข็มขัด/ที่ รัดตัวนิรภัยและเชือกชวย
ชีวติ และคิดวาเปนระบบเดียวทีใ่ ชกันอยู แตใน
ความเปนจริง ระบบปองกันการปองกันตกมีมาก
กวานัน้ เข็มขีดนิรภัย/สายรัดตัว รวมถึงสายชวย
ชีวิตเปนเพียงระบบหนึ่งที่มีใชทั้งหมด ตามขอ
บังคับของสํานักบริหารสุขภาพและความปลอดภัย
ในการทํางาน (OSHA 29 CFR 1926.502 : Fall
Protection Systems Criteria and Practices)
Guardrail Requirements

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เมื่อมีการทํางานบน
ทีส่ งู ตัง้ แต 6 ฟุต (1.8 เมตร) ขึน้ ไป นายจางจะ
ตองจัดทําระบบปองกันการตกใหกบั ลูกจางซึง่ มี
ตัง้ แตระบบปองกันไมใหลกู จางทีท่ าํ งานบนทีส่ งู
พลัดตกลงไปขางลางไปจนถึงระบบจับหรือยึดตัว
ลูกจางทีพ่ ลัดตกลงไปจากทีส่ งู ไปแลวไมใหหลน
กระแทกพื้น หรือสวนของโครงสรางอาคาร จะ
เลือกระบบใดระบบหนึง่ หรือหลายระบบรวมกัน
ก็ได โดยให ทําตามมาตรฐานบังคับของแตละ
ระบบ ดังตอไปนี้
ระบบราวกันตก (Guardrail Systems)
หากนายจางเลือกระบบราวกันตกเพื่ อ

ปองกันลูกจางตกจากทีส่ งู ระบบตองมีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามขอกําหนดสําคัญ ไดแก
 ราวบน (Toprails) และราวกลาง
(Midrails) ของระบบราวกันตกจะตองมีความ
หนาหรือมีเสนผานศูนยกลางอยางนอย ¼ นิ้ว
(0.6 เซนติเมตร) มีการปองกันการตัดและการ
ผุกรอน หากใชเชือกเปนราวบน ใหติดธงเปน
ชวงๆ แตละชวงหางกันไมเกิน 6 ฟุต โดยธงตอง
เปนวัสดุมองเห็นงาย แผนเหล็กหรือพลาสติก
บางไมสามารถใชทําราวบนหรื อราวกลางได
กรณีใชเชือกมะนิลา เชือกพลาสติก เชือกใย
สังเคราะหทาํ ราวบนหรือราวกลาง จะตองมีการ

ตรวจสอบบอยครัง้ เทาทีจ่ าํ เปนเพือ่ ใหมนั่ ใจเรือ่ ง
ความแข็งแรงและความมั่นคง
ขอบบนสุดของราวบนหรือจุดเทียบเทา
ราวบนของราวกันตกตองสูง 42 นิว้ (1.1 เมตร)
บวกลบ 3 นิว้ (8 เซนติเมตร) จากพืน้ ทางเดิน/
พื้นปฏิบัติงาน หากคนงานยืนบนพื้นที่เสริมสูง
ขึ้น ใหเพิ่มความสูงของราวบนโดยระยะที่เพิ่ม
เทากับความสูงของพื้นที่เสริมขึ้นมา
 ตะแกรง ราวกลาง ตาขาย ลูกกรงแนว
ตั้งหรือสิ่งลักษณะใกลเคียง ตองติดตั้งระหวาง
ดานบนสุดของระบบราวกันตก (ราวบน) กับพืน้
ทางเดิน/พืน้ ปฏิบัตงิ านในบริเวณทีไ่ มมกี ําแพง
หรือราวกั้นที่มีความสูงอยางนอย 21 นิ้ว (53
เซนติเมตร) ในกรณีใชราวกลาง จะตองติดตัง้ อยู
ตรงกลางระหวางดานบนสุดของระบบราวกันตก
กับพืน้ ทางเดิน/ปฏิบตั งิ าน หากใชตะแกรงหรือ
ตาขายตองขยายปดชองวางทัง้ หมดตัง้ แตราวบน
จนถึ งพื้ นทางเดิ น/พื้ นปฏิ บั ติ งาน และถ าใช
ตัวกลางอื่น เชน ลูกกรง ตองตั้งลูกกรงจากราว
บนจนถึงพืน้ ดานลาง โดยลูกกรงแตละซีต่ อ งหาง
กันไมเกิน 19 นิ้ว (48 เซนติเมตร)
สวนประกอบชนิดอื่นๆ เชน ราวกลาง
เสริม แผนกระดานสีเ่ หลืย่ ม ใหตดิ ตัง้ เพือ่ ไมใหมี
ชองเปดในระบบราวกันตกเกินกวา 19 นิว้ (48
เซนติเมตร)
ระบบราวกันตกตองสามารถทนแรงไดอยาง
นอย 200 ปอนด (890 นิวตัน) ทีก่ ระทําในระยะ
2 นิ้วเหนือขอบบนสุดของราวบนทั้งทิศทางขึ้น
และทิศทางลง ในการทดสอบใชแรง 200 ปอนด
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(890 นิวตัน) กระทําในทิศทางลง ขอบบนสุด
ของราวกันตกตองไมไดรบั ผลกระทบทีท่ าํ ใหความ
สูงลดลงจนต่าํ กวา 39 นิว้ (1 เมตร) วัดจากพืน้
ทางเดิน/พืน้ ปฏิบตั ิงาน
ตะแกรง ราวกลาง ตาขาย ลูกกรงแนวตัง้
แผนทึบ หรือสิ่งลักษณะใกลเคียง ตองสามารถ
ทนตอแรงอยางนอย 150 ปอนด (667 นิวตัน)
ทีก่ ระทําในทิศทางขึน้ หรือทิศทางลงตรงจุดใดๆ
ของราวกลางหรือสวนประกอบอื่น
 ราวกันตกตองมีผิวเรียบเพื่ อปองกัน
ไมใหคนงานไดรบั บาดเจ็บหรือเปนแผลฉีกขาด
รวมทั้งปองกันเสื้อผาเกี่ยวติดเมื่อสัมผัสดวย
 บริ เวณปลายสุ ดของราวบนและราว
กลาง ตองไมมีสวนสวนยื่นออกมา ยกเวน สวน
ยื่นนั้นไมเปนอันตรายตอคนงาน
 เมือ
่ มีการใชระบบราวกันตกในบริเวณ
ทีม่ ีการแขวนหรือยกวัตถุขนึ้ ทีส่ ูง โซ ประตู หรือ
สวนของราวกันตกทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ดจะตองขวางทาง
เขาของชองเปดระหวางสวนของราวในขณะทีย่ งั
ไมมีการปฏิบัติงานยกหรือแขวนวัตถุ
 บริเวณที่เปนหลุมหรือชองเปด ระบบ
ราวกันตกตองทําขึน้ ทีด่ า นหรือขอบซึง่ ไมมเี ครือ่ ง
ปองกัน กรณีหลุมหรือชองเปดใชเปนทางขนสง
วัสดุ หลุม หรือชองเปดตองมีสว นของราวกันตก

ที่เคลื่อนที่ไดไมเกินสองดาน และเมื่อไมมีการ
ใชหลุมหรือชองเปดจะตองปดคลุมหรือติดตั้ง
ราวกันตกที่ดานหรือขอบที่ไมมีเครื่องปองกัน
ทัง้ หมดทุกดาน
เมือ่ ใชระบบราวกันตกรอบหลุมหรือชอง
เปดซึง่ เปนจุดทางเขา (เชน ชองบันได) จะตอง
ติดตัง้ ประตูบริเวณทีเ่ ปนทางเขานัน้ เพือ่ ปองกัน
คนงานเดินตกชองโดยไมไดตงั้ ใจ
เมื่อใชราวกันตกที่ดานหรือขอบซึ่งไมมี
เครือ่ งปองกันของทางลาดหรือทางยืน่ ไปขางหนา
ใหราวตัง้ ขึน้ ทีด่ า นหรือขอบทีไ่ มมเี ครือ่ งปองกันนัน้
 สวนประกอบทีส
่ าํ คัญอีกอยางหนึง่ ของ
ระบบราวกันตกคือ ไมขอบลาง (Toeboard) ใช

ค้ํายั นเสริ มความมั่ นตงราวกลางและราวบน
รวมทัง้ เปนทีก่ นั้ ไมใหสงิ่ ของบนพืน้ ทางเดิน/พืน้
ปฏิบตั ิงานตกใสคนงานทีอ่ ยูข างลาง
 ระบบราวกันตก (Guard Rail System)
แบงออกเปนชนิดยอย ดังนี้
1. ราวกันตกชัว่ คราว (Temporary Guardrails)
เปนราวกันตกทีท่ าํ ขึน้ บนโครงสรางถาวร
ทีม่ อี ยูแ ลว หรือบนโครงสรางทีก่ าํ ลังทําอยู หรือ
สรางไวกอนแลวนํามาติดตั้งบนพื้นที่ทางเดิน/
พื้นปฏิบัติงาน จุดประสงคเพื่อปองกันการตก
สําหรับคนงานทีป่ ฏิบตั งิ านชัว่ คราวในบริเวณนัน้
โดยไมมีเจตนาจะสรางเปนการถาวร ตัวอยาง
เชน ราวกันตกชัว้ คราวใชงานขณะกอสรางผนัง

หรื อกําแพง ราวกั นตกใช เมื่ อทําการเปลี่ ยน
หลังคา ราวกันตกใช บนดาดฟ าอาคาร ฯลฯ
ราวกันตกเหลานีส้ รางจากวัสดุนาํ กลับมาใชใหม
ได หรือเปนอุปกรณสาํ เร็จรูปทีส่ รางไวแลวกอน
จะนํามาติดตัง้ ทีจ่ ดุ ปฏิบตั งิ าน
โดยทัว่ ไป ราวกันตกสําเร็จรูปทีท่ าํ ไวแลว
มักมีโครงสรางไมแข็งแรง และหากดูแลรักษา
ไมดีอาจมีการผุกรอน แตกหัก หรือมีบางสวน
หายไป ทําใหไมมีความปลอดภัยในการนํามา
ใชงาน ดังนัน้ ตองมีการตรวจสอบอยางละเอียด
กอนทําการติดตัง้ เพือ่ ปองกันการตก
2. ราวกันตกใชบนนั่งราน ลิฟตยกสูง
และลิฟตทรงกรรไกร (Guardrails for Scaffolds,
Aerial Lifts, and Scissor Lifts)
นัง่ ราน ลิฟตยกสูง และลิฟตทรงกรรไกร
เปนพืน้ ทีเ่ สีย่ งทีจ่ ะเกิดการตก ดังนัน้ จึงตองมีราว
กันตกติดตัง้ ไวเพือ่ ปองกันคนงานตกลงมา โดย
อาจจะใชรวมกับระบบปองกันการตกอื่น เชน
ระบบยับยัง้ การตก (เข็มขัด/สายรัดนิรภัย และ
สายชวยชีวิต)
ราวกันตกบนนั่งราน ลิฟตยกสูง ลิฟต
ทรงกรรไกรตองกัน้ ดานโลงทุกดานเหนือพืน้ ซึง่
เปนพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน และตองมีประตูเปดเขาไป
ภายในราวกันตกนั้นดวย
3. ราวบันไดและราวมือจับ (Stairrails
and Handrails)
3.1 ราวบันได (Stairrails)
ราวบันไดเปนเครือ่ งปองกันแนวตัง้ ทีส่ ราง
ไปตามความยาวของดานที่ไมมีเครื่องปองกัน
ของบันไดเพือ่ ปองกันคนงานตกไปยังพืน้ ซึ่งอยู
ต่าํ กวา ดานบนสุดของราวบันไดสามารถใชเปน
ราวมือจับได
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3.2 ราวมือจับ (Handrails)
ราวมือจับที่ดีตองมีพื้นที่เพียงพอเพื่อให
คนงานจับยึดไวกันตก โดยตองมีความสูง 3037 นิว้ (45 - 92.5 ซ.ม.) และมีคณ
ุ สมบัตดิ า น
ความแข็งแรงตรงตามขอกําหนดของราวกันตก
(เชน ทนทานตอแรง 200 ปอนดที่กระทําตอ
ดานบนสุดที่จดุ ใดๆ ก็ตามในระยะ 2 นิ้ว ทัง้ ใน
ทิศทางขึน้ และทิศทางลง)
ราวมือจับที่ทําขึ้นชั่วคราวตองมีชองวาง
ระหวางราวมือจับกับผนัง ระบบราวบันได และ
กับวัตถุอื่นอยางนอย 3 นิ้ว
ระบบยับยัง้ การตกสวนบุคคล (Personal
Fall Arrest Systems)
เปนระบบปองกันไมใหคนงานตกจากทีส่ งู

หรือเมือ่ ตกไปแลวสามารถจับหรือยึดตัวคนงาน
ไวไมใหตกกระแทกพืน้ ดานลางหรือโครงสรางหรือ
วัตถุทอี่ ยูด านลางและดานขาง โดยทั่วไป ระบบ
ประกอบดวย ตัวยึดระบบ (Anchorage) ตัว
เชือ่ มตอ (Connectors) และเข็มขัดรัดตัว (Body
Belt) หรือสายรัดตัว (Body Harness) โดยอาจ
รวมอุปกรณลดความเร็ว (Deceleration Device)
สายชวยชีวติ (Lifeline) หรืออุปกรณประกอบที่
เหมาะสมเขาไปดวย
หากใช ระบบยับยั้ งการตกเพื่ อป องกั น
คนงานตกจากที่สงู ระบบตองมีคณ
ุ สมบัตดิ ังนี้

จํากัดแรงในการยั บยั้ งการตกสู งสุ ด
ของคนงานหนึ่งคนไวที่ 900 ปอนด (4 กิโล
นิวตัน) เมื่อใชเข็มขัดรัดตัว (Body Belt)
 จํากั ดแรงในการยั บ ยั้ ง การตกสู งสุ ด
ของคนงานหนึ่งคนไวที่ 1800 ปอนด (8 กิโล
นิวตัน) เมื่อใชสายรัดตัว (Body Harness)
 ต องแขวนตั วคนงานเพื่ อไม ให ระยะ
การตกอิสระจากแรงโนมถวง (Free Fall) เกิน
6 ฟุต (1.8 เมตร) หรือตัวคนงานสัมผัสกับพืน้
ดานลาง
 ทําใหตว
ั คนงานหยุดนิง่ และจํากัดระยะ


การลดความเร็วสูงสุดเมื่อตัวคนงานตกลงมา
ไวที่ 3.5 ฟุต (1.07 เมตร)
 มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะตานทาน
แรงสองเทาจากการกระชากจากการตกแบบอิสระ
ระยะ 6 ฟุต (1.8 เมตร) หรือระยะการตกอิสระ
ที่กําหนดของระบบ โดยเลือกอันที่นอยกวา
 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 1988 เปน
ตนมา มีการหามใชเข็มขัดรัดตัว (Body Belt)
ในระบบยับยั้งการตก
ระบบยับยัง้ การตกตองไดรบั การตรวจสอบ
กอนนําไปใชงานเพือ่ หารอยชํารุด ฉีกขาด หรือ
ความเสียหายอืน่ อุปกรณทไี่ มอยูใ นสภาพใชงาน
ได ใหเลิกใชและนําออกไปจากหนวย งาน
หวงรูปตัวดี (D-ring) และตะขอสับ
(Snaphooks) ตองทนดึงไดอยางนอย 5,000
ปอนด (22.2 กิโลนิวตัน) หวงรูปตัวดีและตะขอ
สับตองผานการทดสอบแรงดึงขัน้ ต่าํ ได 3,600
ปอนด (16 กิโลนิวตัน) โดยไมมีการแตกราว
หรือผิดรูปรางถาวร
ตะขอสับจะตองมีขนาดใหญพอที่จะรับ
หวงคล องหรือตะขอสั บอันอื่ นโดยที่ ตัวเองยัง
สามารถล็อคได
หากตะขอสับไมใชชนิดทีล่ อ็ คไดหรือชนิด
ทีอ่ อกแบบสําหรับใชเชือ่ มตอในลักษณะตอไปนี้
ตองไมนํามาใชงาน
 เชื่ อมโดยตรงกับสายรัด เชื อก หรือ
สลิง
 เชื่อมตอกับตะขอสับดวยกัน
 เชื่ อมกั บห วงรู ป ตั วดี ที่ มี ตะขออี กตั ว
หนึ่ง หรือตัวเชื่อมตออื่นพวงอยูดวย
 เชื่ อมต อกั บสายชวยชี วิต (Lifeline)
ที่หอยแนวดิ่ง
 เชื่อมตอกับวัตถุที่มีรูปทรงหรือขนาด
เขากันไมไดกบั ตะขอสับซึง่ อาจทําใหเกิดการเบียด
หรือดันจนปากตะขอสับโคงงอและเปดออกโดย
อุบัตเิ หตุ
OSHA กําหนดใหตะขอสับตองใชงานรวม
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กับหวงรูปตัวดีงานที่มีเสนผานศูนยกลางยาว
กวาความยาวดานในของตะขอสับเมื่ อวัดจาก
สวนลางสุด (ปลายเปดบากตะขอ) จนถึงยอดโคง
ดานในตะขอสับ ในลักษณะนี้ ไมวาหวงรูปตัวดี
จะอยูใ นตําแหนงใดหรือเคลือ่ นตัวหมุนไปมาใน
ขณะมีตะขอสับเชือ่ มตออยูข า งใน หวงรูปตัวดีจะ
ไมมโี อกาสสัมผัสกับดานนอกของปากตะขอซึง่ จะ
ดันหรือกดทําใหปากตะขอเปดออก และตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม ป 1998 มีการหามใชงานตะขอ
ที่ไมมีตัวล็อค
ในการทํางานบนนัง่ รานหรือแทนรองรับ
การทํางานทีม่ ลี กั ษณะคลายกันซึง่ สายชวยชีวติ
(Lifeline) แนวราบอาจกลายเปนแนวดิง่ อุปกรณ
ที่เชื่อมตอกับสายชวยชีวิตตองสามารถล็อคได
ทั้งในแนวราบและแนวดิ่งของสายชวยชีวิต
สายชวยชีวติ แนวราบตองออกแบบ ติดตัง้
และใชงานภายใตการควบคุมของบุคคลทีไ่ ดรบั
การรับรอง โดยเปนสวนหนึง่ ของระบบยับยัง้ การ
ตกสวนบุคคลที่สมบูรณซึ่งสามารถคงคาปจจัย
ความปลอดภัย (Safety Factor) ไวที่ 2 เปน
อยางนอย สายชวยชีวิตตองไดรับการปองกัน
จากการขาดหรือสึก
สายชวยชีวิตที่ดีงกลับไดดวยตัวเอง
(Self-retracting Lifelines) และสายยืดกันตก
(Lanyard) ทีไ่ มไดจาํ กัดระยะการตกอิสระไวที่ 2
ฟุต (0.6 เมตร) หรือนอยกวา ตองสามารถทน
แรงดึงขัน้ ต่าํ 3,000 ปอนด (13.3 กิโลนิวตัน)
ทีก่ ระทําตออุปกรณกบั สายชวยชีวติ หรือสายยึด
กันตกที่ตําแ หนงขยายตัวเต็มที่
สายช ว ยชี วิ ต ที่ ดี ง กลั บ ได ด ว ยตั วเอง
(Self-retracting Lifelines) และสายยืดกันตก
(Lanyard) ที่สามารถจํากัดระยะการตกอิสระ
อัตโนมัติไวที่ 2 ฟุต (0.6 เมตร) หรือนอยกวา
สายยืดกันตกชนิดเย็บตะเข็บเพือ่ ใหฉกี ขาดและ
เสียรูปกอนใชงานตองสามารถทนแรงดึงขั้นต่ํา
5,000 ปอนด (22.2 กิโลนิวตัน) ที่กระทําตอ

Anchorage

อุ ปกรณกั บสายช วยชี วิตหรื อสายยื ดกันตกที่
ตําแหนงขยายตัวเต็มที่
เชือกและสายรัดทีใ่ ชกบั ชุดสายยืดกันตก
สายชวยชีวิต และสวนที่แข็งแรงของเข็มขัดและ
สายรัดตัวตองทําจากใยสังเคราะห
ตัวยึดระบบ (Anchorage) ตองออกแบบ
ติดตั้ง และใชงานภายใตการควบคุมของบุคคล
ที่ไดรับการรับรอง โดยเปนสวนหนึ่งของระบบ
ยับยัง้ การตกสวนบุคคลทีส่ มบูรณซงึ่ สามารถคงคา
ปจจัยความปลอดภัย (Safety Factor) ไวที่ 2
เปนอยางนอย โดยตองสามารถรองรับน้ําหนัก

ไดสองเทาของระบบที่จะมาใชตัวยึดนั้น ตัวยึด
ที่ใชกับระบบยับยั้งการตกสวนบุคคลตองแยก
ตางหากจากตัวยึดที่ใชรองรับแทนปฏิบัติงาน
และสามารถรองรับน้าํ หนักไดอยางนอย 5,000
ปอนด (22.2 กิโลนิวตัน) ตอบุคคลที่พวงกับ
ตัวยึด
สายยืดกันตกและสายชวยชีวิ ตแนวดิ่ ง
ตองทนแรงกระชากขั้ นต่ําที่ จะทําใหขาดได ที่
5,000 ปอนด (22.2 กิโลนิวตัน)
สายยืดกันตก (Lanyard)
สายยืดกันตก (Lanyard) ทําจากเชือก
สลิง หรือสายรัดที่ยืดหยุนได ปลายดานหนึ่ง
เชือ่ มตอกับเข็มขัดหรือสายรัดตัว สวนปลายอีก
ดานเชือ่ มตออุปกรณลดความเร็ว (Deceleration
Device) เชือกชวยชีวิตหรือจุดยึดระบบ ผูผลิต
บางรายจําหนายสายยืดกันตกชนิดปรับความ
ยาวสายได สายยืดกันตกทีด่ ตี อ งสะอาด มีสภาพ
ไมเสียหาย และไดรับการตรวจสอบกอนใชงาน
แตละครั้งเพื่อหาความสึกหรอ การผิดรูป หรือ
รองรอยที่ระบบยับยั้งการตก (การดูดซับแรง
ตก) มีการใชงานมาแลว
การตรวจสอบสายยืดกันตก ใหเริม่ ตรวจ
ดูดว ยสายตาตัง้ แตปลายดานหนึง่ ไปจนสุดดาน
ตรงข าม ระหว างตรวจสอบให หมุ นสายช าๆ
เพือ่ ใหสามารถตรวจพินจิ รอบสายไดอยางละเอียด
ปลายที่มกี ารตอสายเขาดวยกัน ตองตรวจสอบ
เปนพิเศษ
ทั้งนี้ สายยืดกันตกที่ใชกับระบบยับยั้ง
การตกสวนบุคคลหามนําไปใชในงานยกแขวน
วัตถุ และอุปกรณที่ใชในการยกแขวนวัตถุก็ไม
เหมาะสมทีจ่ ะนํามาใชกบั ระบบยับยัง้ การตกสวน
บุคคลเชนกัน
อุ ปกรณ ลดความเร็ ว (Deceleration
Device)
อุปกรณลดความเร็วทํางานทางกล (เชน
สายยืดกันตกทีฉ่ กี ขาดหรือเปลีย่ นรูป) ทําหนาที่
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Self-retracting Lanyard

กระจายพลังงานระหวางการตกเพือจํ
่ ากัดพลังงาน
และแรงกระชากทีเ่ กิดกับตัวคนงานทีต่ กจากทีส่ งู
นั้นใหเกิดขึ้นนอยที่สุด การลดความเร็วจะเกิด
ขึน้ เมือ่ พนจากระยะสูงสุดทีก่ าํ หนดไวที่ 3.5 ฟุต
(1.05 เมตร) มีหลายชนิด อาทิ
 สายยืดกันตกที่ดึงกลับไดดวยตัวเอง
(Self-retracting Lanyard) สายยืดกันตก/สาย
ชวยชีวติ บรรจุอยูใ นกลองซึง่ จะถูกดึงออกไปหรือ
ดึงกลับมาอยางชาๆ สายยืดกันตกจะยืดออกไป
เทาทีจ่ าํ เปนเพือ่ ใหคนงานเคลือ่ นทีไ่ ปมาในบริเวณ
ที่มีการปฏิบัติงาน แตจะมีการดึงกลับเมื่อสาย
เริ่มตึงเพื่อปองกันสายหยอนหรือคราก สายใน
กลองจะมีความตึงเล็กนอยขณะมีการทํางาน
ตามปกติ และสายในกลองจะล็อคทันทีเมื่อมี
การดึงสายออกไปเร็วเกินไป
สายชวยชีวิตที่ดึงกลับไดเองบางชนิดมี
ตัวลดความเร็ว (ดูดซับพลังงาน) โดยทําใหการ
ตกชาลงเมื่อการตกเกิดขึ้นเกินระยะ 3.5 ฟุต
(1.05 เมตร)
 สายยื ดกั นตกที่ เย็ บตะเข็ บไว (Ripstitch Lanyards) เปนสายยืดกันตกทีม่ กี ารเย็บ
ติ ดกับสายรั ดชนิ ดพิ เศษรวมเปนชุ ดเดี ยวกั น
โดยสายรัดวางเปนแนวเดียวกับสายยืดกันตก
ระหวางการตก ตะเข็บจะแตกแลวทําใหสายยืด
กันตกหลุดออกจากสายทีเ่ ย็บติดไวเพือ่ ทําหนาที่
ควบคุมความเร็วทําใหการตกชาลง
 สายยืดกันตกชนิดดูดซับแรงกระชาก
(Shock-absorbing Lanyards) สายสําหรับใช
ดูดซับแรงกระชากทีอ่ ยูภ ายในชุดสายยืดกันตก
จะถูกดึงออกมาดวยน้าํ หนักของคนงานทีต่ กลง
มาจากทีส่ งู ซึง่ จะมีผลทําใหเกิดการยับยัง้ การตก

Vertical Lifeline

สายชวยชีวิตแนวราบ รวมทัง้ เปนตัวกลางเชือ่ ม
ตออุปกรณอื่นๆ ในระบบกับจุดยึด
สายชวยชีวติ แนวดิง่ (Vertical Lifelines)
ตองยังคงเชื่อมตอกับตัวยึดระบบในขณะที่ตัว
สายเคลือ่ นที่ไปกับตัวคนงาน เมื่อสายชวยชีวิต
ใชกับคนงานแตละคน หากคนงานตกจากที่สูง
คลิปล็อค (ตัวจับสายชวยชีวติ ) ทําใหตวั คนงาน
หยุดและไมตกตอไป ซึง่ โดยทั่วไปแลวจะตองใช
สายชวยชีวิตเฉพาะบุคคลคนละเสน
สายชวยชีวติ แนวราบ (Horizontal Lifelines) ตองไดรบั การดูแลเปนพิเศษระหวางการ
ออกแบบและติดตัง้ เพื่อ
 จํากัดระยะทีค
่ นงานจะตกลงไปขางลาง
(สายหยอนจะมีผลใหระยะตกของคนงานเพิ่ม
ตามไปดวย)
 ลดแรงที่ ตั วเชื่ อ มต อสายกระทําต อ
ตัวยึดระบบ (สายหยอนสามารถทําใหแรงที่
ตัวเชื่อมตอสายกระทําตอตัวยึดระบบลดลงทั้ง
สองดาน)
ทั้งนี้ตองมีบุคคลไดรับการรับรองเปนผู
ควบคุมดูแลการออกแบบ ติดตั้ ง และใชงาน
สายช วยชี วิตแนวราบ
ขึ้นอยูกับรูปทรงและมุมการหยอน สาย
ชวยชีวติ จะรับน้าํ หนักจากแรงกระทําของอุปกรณ
และตัวคนงานที่พวงติด โดยเฉพาะขณะมีการ

Horizontal Lifelines

ในลักษณะการควบคุมความเร็วของการตก ซึ่ง
การตกจะชาและเบาลง
สายช ว ยชี วิ ต แนวราบและแนวดิ่ ง
(Vertical and Horizontal Lifelines)
สายชวยชีวิต ไดแก สายยืดหยุนที่เชื่อม
ตอกับจุดยึดทีป่ ลายสุดของดานหนึง่ แลวปลอยสาย
หอยลงมาเปนสายชวยชีวิตแนวดิ่ ง (Vertical
Lifeline) เพือ่ ใชเปนทีเ่ ชือ่ มตอของอุปกรณอนื่ ๆ
ในระบบยับยั้งการตกสวนบุคคล (PFAS) และ
ใชเชือ่ มตอปลายสายกับจุดยึดสองจุดเพือ่ ใหเปน

ตกแตกตางกันไป เมื่ อมุมการหยอนของสาย
ชวยชีวิตนอยกวา 30 องศา ขณะมีการตก แรง
กระทําจากการตกสะทอนกลับไปยังสายจะเพิม่
ขึน้ ตัวอยางเชน เมือ่ มุมการหยอนของสายขณะ

SAFET Y LIFE 5

มีการตกอยู 15 องศาแรงกระทําทีส่ ะทอนกลับ
ไปยังสายจะเทากับ 2 ตอ 1 แตถา มุมการหยอน
เหลือ 5 องศา แรงกระทําทีส่ ะทอนกลับจะเทากับ
6 ตอ 1 ซึง่ มีผลกระทบทัง้ ตอจุดยืดทัง้ สองจุด สาย
ชวยชีวิต รวมถึงตัวคนงานที่ตก สําหรับตัวคน
แรงกระทําสะทอนกลับทีม่ ากขึน้ ลักษณะเหมือน
กันถูกกระตุกกลับขึ้ นไปอยางแรง แตถาสาย
หยอนและแรงกระทําสะทอนกลับมีนอ ย ตัวคน
จะคอยๆ ตกลงไปอยางนุมนวลกวา
ขอมูลจากการทดสอบระบุ เมื่อเกิดการ
ตก แรงสะทอนกลับไปยังสายชวยชีวิตที่มีมุม
หยอน 30 องศาจะอยูท ปี่ ระมาณ 5,000 ปอนด
ที่ตัวยึดแตละจุด ในกรณีเดียวกันถามุมหยอน
ของสายอยูท ี่ 2 องศา แรงกระทําสะทอนกลับจะ
เพิม่ ขึน้ เปน 72,000 ปอนด
เมือ่ มีการเชือ่ มตออุปกรณสว นบุคคลหลาย
จุ ดบนสายช วยชี วิ ตเดี ยวกั น หากคนงานคน
หนึ่งตก การเคลื่อนที่ของสายอาจทําใหคนอื่น
ตกลงไปดวยซึ่งอาจสงผลไปถึงความมัน่ คงของ
ตัวยึดทั้ งสองจุดและความแข็งแรงของตัวสาย
ดังนัน้ ตองพิจารณาอยางรอบคอบในการใชอปุ กรณ
ปองกันการตกหลายชุดบนสายเดียวกัน
นอกจากจะต องออกแบบ ติ ดตั้ ง และ
ใชงานโดยผูไดรับการรับรองแลว กอนใชงาน
จริง สายชวยชีวิตตองไดรับการทดสอบเพื่อให
มั่นใจเรื่องความมั่นคงแข็งแรง รวมไปถึงความ
ปลอดภัย
สายรัดทัง้ ตัว (Full-Body Harnesses)
สายรัดทัง้ ตัวรวมถึงสายรัดไหล สายรัดขา
ชุดรับน้ําหนักเชิงกราน เข็มขัดหรือที่ รัดและ
หวงรูปตัวดีหนึง่ ตัวหรือมากกวาเชือ่ มตอกับสาย
ยืดกันตก
หวงตัวดีที่คิดอยูกลางหลัง (อยูระหวาง
กลางระหวางหัวไหลทั้งสองขาง) ใชกับระบบ
ยับยั้งการตก หวงตัวดีที่อยูในตําแหนงอื่นอาจ

Body Belts

Full-Body Harnesses

ใชกบั อุปกรณความปลอดภัยในการไตบนั ไดและ
อีกหลายชนิด ดวยเหตุนี้เราจึงเห็นหวงตัวดีติด
อยูที่ดานหนา ดานขาง หรือดานหลังของสาย
รัดทัง้ ตัว
สายรัดทัง้ ตัวทีใ่ หประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยจะตองกระชับและปรับใหสวมสบาย
ที่สวมขาและสายรัดแขน หากหลวม แสดงวา

สวมใสไมถูกตอง ชุดรับน้ําหนักเชิงกรานทําให
เกิ ดการถ ายเทพลั งงานขณะเกิ ดการตกหรื อ
รองรับบริเวณเชิงกรานไว
ถึงแมวาสายรัดทั้งตัวจะสามารถปรับได
แตผผู ลิตบางรายมีหลายขนาดและหลายรูปแบบ
ให เลื อก เพื่ อให สามารถสวมใส ได พอดี และ
กระชับโดยไมตองปรับ
เข็มขัดรัดตัว (Body Belts)
เข็มขัดรัดตัวเปนที่รัดขนาดใหญสําหรับ
รัดรอบตะโพกโดยที่บริเวณขอบเอวทั้งสองขาง

มีตวั เชือ่ มตอกับสายยืดกันตก สายชวยชีวติ หรือ
อุปกรณลดความเร็ว โดยทัว่ ไปใชกบั อุปกรณยดึ
ตัวประจําทีซ่ งึ่ ทําใหตวั คนงานอยูน งิ่ และสามารถ
ทํางานในตําแหน ง แนวดิ่ งได อย างปลอดภั ย
ออกแบบมาเพื่ อยึดตัวคนงานอยูกับที่ และลด
โอกาสทีจ่ ะเกิดการตก
อุปกรณความปลอดภัยในการไตบนั ได
(Ladder Safety Devices)
อุปกรณความปลอดภัยในการไตบนั ไดใช
สําหรับไตบันไดที่ตดิ ตั้งประจําที่ ระบบอุปกรณ
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Ladder Safety Devices

ประกอบดวย สายรัดทั้งตัว (Body Harness)
หวงคลองตัวเชื่อมตอ (Carabiner) รางเลื่อน
(Carrier Rail) และฐานรองรางเลื่ อนนิ รภั ย
(Safety Sleeve) อุปกรณไตบันไดนิรภัยมีทั้ง
แบบสายเคเบิ้ ล (สายชวยชี วิตแนวดิ่ ง) และ
แบบรางเลื่อนติดตั้งประจําที่ (Fixed Rail)
คนงานสวมสายรัดทัง้ ตัวเชือ่ มติดกับระบบ
ดวยหวงคลองตัวเชื่อมตอซึ่งจะเชื่อมตอกับหวง
ที่ติดอยูกับรางเลื่อนหรือสายเคเบิ้ลอีกตอหนึ่ง
โดยหวงดังกลาวจะเคลือ่ นทีข่ นึ้ ลงไปตามสายหรือ
ฐานรองรางเลือ่ นไดอยางอิสระ ในลักษณะนีต้ วั
คนงานจะเชือ่ มตอกับสายหรือฐานรองรางทีอ่ ยู
ติดกับบันไดอยูตลอดเวลา เมื่อคนงานตกจาก
บันได กลไกการล็อคสายหรือรางเลือ่ นจะทํางาน
ทันทีทําใหสามารถยับยั้งการตกได ตัวคนงาน
จะถูกยึดไวดว ยตัวล็อคสายหรือตัวล็อครางเลือ่ น
ใหหยุดอยูก บั ทีใ่ นตําแหนงทีต่ กลงมาโดยไมตก
ตอไปอีก
ปกติทั่วไปแลว ระบบสายหรือรางเลื่อน
ประจําทีส่ รางติดถาวรมากับโครงสรางบันไดโดย
ตัวสายหรือฐานรองรางเลื่อนจะพวงติดจากหัว
ถึงทายของบันไดประจําที่ โดยมีตัวยึดสายตรง
กลางเพิม่ เขามาเพือ่ เสริมความแข็งแกรง บันได
ทัว่ ไปทีใ่ ชงานอยูส ามารถซือ้ ระบบไตบนั ไดนิรภัย
ทีแ่ ยกขายตางหากมาติดตัง้ ได
ระบบความปลอดภั ยในการไต บั น ได
อยานําไปสับสันกับระบบชวยไตบันได (Climb
Assist System) ซึ่งมีมอเตอรขับเคลื่อนตัวคน
ใหขึ้นหรือลงบันไดโดยรับน้ําหนักบางสวนของ
คนใชบนั ไดไว ทําใหไมตองใชแรงไตบนั ไดมาก
ระบบชวยไตบันไดบางระบบแตไมใชทั้ งหมด

Ladder Safety Devices

สายรัดตัวคนงานรัดแนนขึน้ เรือ่ ยๆ ผลทีต่ ามมา
เสนเลือดจะถูกรัดซึ่งเลือดจะไปคลั่งอยูบริเวณ
สวนลางของรางกายและสงมาเลีย้ งหัวใจนอยลง
ทุกขณะ ภาวะเชนนีเ้ รียกวา “การบาดเจ็บจาก
การถูกแขวน” (Suspension Trauma) หรือ
“การปวยจากการแขวนดวยสายรัด” (Harness
Hang Syndrome) ในทางการแพทย อาการนีจ้ ะ
ทําใหเกิดภาวะลมเหลวจากการยืดตัวตรงเปน
เวลานาน (Orthostatic Intolerance) หากความ
ดั นในรางกายลดลงทันที คนงานจะหมดสติ
ภายในเวลาไมกี่นาที
การชวยชีวิตคนงานตกจากที่สูงมี 2 วิธี
คือ การชวยชีวติ จากบุคคลอืน่ (Aided Rescue)
และการชวยชีวิตดวยตัวเอง (Self-rescue) ซึ่ง
ทั้ง 2 วิธี หากทําอยางถูกตองและรวดเร็วจะ
สามารถปองกันการบาดเจ็บและการเสียชีวิต
ของคนงานได
การชวยชีวติ จากบุคคลอืน่ (Aided Rescue)
คนงานทีถ่ กู แขวนบนสายชวยชีวติ และไม
สามารถชวยเหลือตัวเองไดตอ งไดรบั การชวยชีวติ
โดยบุคคลผูผานการฝกอบรมและใชอุปกรณที่
เหมาะสม โดยสวนใหญเปนบุคลากรในสถาน
ประกอบการที่นายจางแตงตั้งเพื่อทําหนาที่นี้
โดยเฉพาะ หรือเปนบุคลาการจากภายนอกทั้ง

Fallen Worker Rescue

ไมสามารถนํามาเปนระบบความปลอดภัยใน
การไตบันไดได
การชวยชีวติ คนงานตกจากทีส่ งู (Fallen
Worker Rescue)
แผนการชวยชีวติ คนงานทีต่ กจากทีส่ งู ทีด่ ี
ตองระบุขนั้ ตอน อุปกรณและบุคคลากรทีจ่ าํ เปน
เพือ่ ใหมนั่ ใจวาการชวยเหลือเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพหลังจากมีการตกเกิดขึ้น
แมวาระบบยับยั้ งการตกสวนบุคคลจะ
ทํางานไดดี แตคนงานที่ตกจากที่สูงก็ยังคงมี
อันตราย น้ําหนักของคนงานจะกดลงมาทําให

หนวยงานของรัฐและเอกชน อาทิ หนวยดับเพลิง
หนวยกูภัย หนวยบรรเทาสาธารณภัย เปนตน
การชวยชีวติ ดวยตัวเอง (Self-rescue)
ดวยอุปกรณยบั ยัง้ การตกทีเ่ หมาะสมและ
ไดรับการฝกอบรมที่ถูกตองและมีการฝกซอม
สม่าํ เสมอ คนงานทีต่ กจากทีส่ ูงสามารถลดการ
บาดเจ็บจากการถูกแขวนได การชวยชีวิตดวย
ตัวเองจะทําใหคนงานทีเ่ กิดการตกบรรเทาการ
บีบรัดบริเวณขา (โดยการทําใหตัวเองไมอยูใน
ลักษณะตัวเหยียดตรงเปนเวลานานเกินไป แต
ใชสายชวยชีวติ คลองขาของตัวเองยกตัง้ ฉากกับ
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Self-rescue

กระชากทีท่ าํ ใหขาดไดอยางนอย 5,000 ปอนด เกิดการตกได 3,000 ปอนด หรือสองเทาของ
ระบบหนวงเหนีย่ วการตก (Fall Restraint แรงสูงสุดทีค่ าดวาจะตองใชในการหนวงเหนีย่ ว
คนงานไมใหเกิดการตก
Systems)
ระบบหนวงเหนีย่ วการตกจะปองกันไมให
คนงานเกิดการตกไมวาในระยะใด โดยการใช
สายยืดดันตก (Lanyard) ที่มีระยะจํากัดรั้งตัว
คนงานไวไมใหไปถึ งจุดที่ มีความเสี่ ยงจะเกิด
การตก
ในการพิ จารณาแรงที่ จะต องใช ในการ
หนวงเหนีย่ วตัวของคนงานไมใหเกิดการตก ตอง
Safety Monitoring Systems

ลําตัวเหมือนอยูใ นทานัง่ เพือ่ ลดน้าํ หนักตกไปยัง
ชวงลางของรางกายใหนอ ยลง ทําสลับกับทายืน
เพือ่ ลดความเมือ่ ยลา) หรือในบางกรณีสามารถ
ทําใหตวั เองหยอนตัวลงพืน้ ได ทัง้ นี้ เทคนิคและ
วิธกี ารชวยชีวติ คนงานทีถ่ กู แขวนตัวดวยอุปกรณ
ยับยั้งการตก รวมไปถึงการชวยชีวิตดวยตัวเอง
สามารถศึกษาคนควาขอมูลจากสถาบันความ
ปลอดภัยในการทํางานทั่วไป
Positioning Device Systems

ระบบอุปกรณยดึ ตัวคนงาน (Positioning
Device Systems)
เปนระบบปองกันการตกที่ใชเข็มขัดรัด
ตัวหรือสายรัดตัวเพื่อยึดตัวคนงานไวกับที่ และ
ลดระยะการตกอิสระของคนงานมีไมเกิน 2 ฟุต
(0.6 เมตร) คนงานสามารถใชมือทั้งสองขาง
ทํางานพรอมกับเคลื่อนที่ในระยะสั้นๆ ได
อุปกรณในระบบประกอบดวยตัวยึดระบบ
ตะขอสับ รวมถึงตัวเชือ่ มตอตางๆ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
เทียบเทากับอุปกรณในระบบยับยัง้ การตกสวน
บุคคล โดยตองสามารถยับยั้ งการตกสูงสุดที่
900 ปอนด และตองมีความแข็งแรงทนแรง

คํานึงถึงแรงทีเ่ กิดขึน้ ขณะคนงานเคลือ่ นไหวเพือ่
ปฏิบัติงานดวย เชน การเดิน การพิง หรือการ
ไถลตัว ฯลฯ ซึง่ OSHA ไมไดกาํ หนดมาตรฐานการ
หนวงเหนี่ยวการตกไว แตระบบหนวงเหนี่ยว
การตก อยางนอยตองสามารถทนแรงทีจ่ ะทําให

ระบบเฝาระวังการตก (Safety Monitoring
Systems)
กรณีไมมวี ธิ ปี อ งกันการตกอืน่ ทีเ่ หมาะสม
นายจางจะตองจัดทําระบบเฝาระวังการตก โดย
แตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถทําการ
ตรวจสอบและเฝาระวังอันตรายในการทํางาน
ของคนงาน และตองแนใจวาผูไ ดรับการแตงตั้ง
ไดดําเนินการตอไปนี้
 ตรวจสอบและระบุอน
ั ตรายจากการตก
 เตื อนคนงานให รับ รู ถึง อั นตรายจาก
การตกและสภาพความไมปลอดภัยในการทํางาน
 ปฏิบัตก
ิ ารตรวจสอบบนพืน้ ทางเดิน/
พืน้ ปฏิบตั ิงานเดียวกันกับคนงาน และสามารถ
มองเห็นคนงาน
 ปฏิบัติการตรวจสอบและเฝาระวังใน
ระยะประชิดตัวคนงานหรือใกลพอที่จะสื่อสาร
กั นด วยปากเปล าได รวมทั้ ง ไม มี ภารกิ จอื่ น
นอกเหนือจากการตรวจสอบและเฝาระวังการตก
ตองไมมกี ารใชงานหรือจัดเก็บเครือ่ งมือ
ทางกลไวในพืน้ ทีซ่ งึ่ มีการเฝาระวังการตกระหวาง
การปฏิบัตงิ านบนหลังคา (บนพื้นที่ลาดต่ํา)
ตองไมมคี นงานอืน่ นอกจากผูท ที่ าํ งานบน
หลังคน (บนหลังคาลาดต่ํา) หรือบุคคลที่รวม
อยูในแผนการปองกันการตก ไดรับอนุญาตให
อยูในพื้นที่ซึ่งคนงานคนหนึ่งไดรับการปกปอง
ดวยระบบเฝาระวังการตก
คนงานทั้ งหมดที่ อยู ในเขตควบคุมการ
เขาพืน้ ทีต่ อ งไดรบั ขอมูลเพือ่ ใหทราบถึงการเตือน
อันตรายจากการตกที่ ออกโดยผู ปฏิบัติหนาที่
ตรวจสอบและเฝาระวังการตก
โดยทั่วไป ระบบเฝาระวังการตกใชเปน
สวนหนึ่งของแผนปองกันการตกระหวางมีการ
ทํางานทีม่ คี วามเสีย่ งตอการตก เชน การกอแบบ
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กอนเทคอนกรีต การกอกําแพง การฉาบผนังตึก
ฯลฯ ซึง่ ระบบปองกันการตกอืน่ ไมสามารถทําได
หรืออาจกอใหเกิดอันตรายเพิม่ ขึน้ และไมมกี าร
ใชมาตรการทางเลือก (ตัวอยางเชน นั่งราน
บันได หรือรถยกแทนปฏิบัติงาน) รวมถึงการ
ทํางานบนหลังความลาดต่ําที่มีความกวาง 50
ฟุตหรือนอยกวา ทัง้ นี้ ระบบเฝาระวังการตกอาจ
ใชตามลําพังโดยไมมีระบบอื่นรวมดวยได
ระบบตาขายนิรภัย (Safety Net Systems)
ระบบตาขายนิรภัยตองติดตั้งใตพื้นทาง
เดิน/พืน้ ปฏิบตั งิ านซึง่ คนทํางานกําลังทํางานใน
ระยะใกลที่สุดเทาที่จะทําได ระยะหางระหวาง
ตาขายกับพืน้ ทางเดิน/พืน้ ปฏิบตั งิ านลงไปดาน
ลางตองไมเกิน 30 ฟุต (9.1 เมตร)
ตาขายนิรภัยที่นํามาใชงานตองมีสภาพ
สมบูรณ ไมบกพรองหรือชํารุด มีการตรวจสอบ
หารองรอยความเสียหายหรือเสือ่ มสภาพอยาง
นอยสัปดาหละครั้ง
ขนาดพื้นของชองตาขายแตละชองของ
ในผืนตาขายจะตองไมเกิน 36 ตารางนิว้ (230
ตารางเซนติเมตร) หรือความยาวแตละดานของ
ชองตาขายไมเกิน 6 นิ้ว (15 เซนติเมตร) และ
ขนาดความกวางชองตาขายแตละชองตองไมเกิน
6 นิ้ว (15 เซนติเมตร) เชนกัน ตรงมุมของ
ตาขายแตละชองตองมั่นคง แข็งแรงเพื่อไมให
ชองตารางขยายออกเมือ่ รับน้าํ หนักจากการตก
บริเวณขอบของผืนตาขายตองมีสว นเสริมซึง่ ทน
แรงที่ทําใหขาดไดขั้นต่ํา 5,000 ปอนด (22.2
กิโลนิวตัน)
ตาขายนิรภัยเมือ่ ติดตัง้ แลวตองมีชอ งวาง
ใตตาขายมากพอเพื่อปองกันตาขายสัมผัสพื้น
เมื่อรองรับการตก
เมื่ อมี ก ารใช ตาข ายนิ รภั ยบนสะพาน
บริเวณทีม่ แี นวโนมจะเกิดการตกจากพืน้ ทางเดิน/
พืน้ ปฏิบัตงิ านไปยังตาขายตองไมถกู ขวางกัน้

ตาขายนิรภัยตองติดตั้งในมิติที่สัมพันธ เชือก ลวดหรือโซ ผืนธง รวมถึงเสาและฐานค้ํา
กับพืน้ ทางเดิน/พื้นปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
โดยมีลกั ษณะสําคัญดังตอไปนี้
ระยะแนวดิ่งจากพื้นปฏิบัติงาน
ถึงสวนราบของตาขาย
5 ฟุต (1.5 เมตร)
มากกวา 5ฟุต (1.5 เมตร) จนถึง 10 ฟุต (3.0 เมตร)
มากกวา 10 ฟุต (3.0 เมตร)

ระยะแนวราบขั้นต่ําจากขอบพื้นปฏิบัติงาน
ถึงขอบนอกสุดของตาขาย
8 ฟุต (2.4 เมตร)
10 ฟุต (3.0 เมตร)
13 ฟุต (3.9 เมตร)

ตาขายนิรภัยตองสามาถดูดซับแรงตก
กระทบจากการทดลองทิง้ ถุงทรายน้าํ หนัก 400
ปอนด (180 ก.ก.) มีเสนผานศูนยกลาง 30 นิว้
(76 ซ.ม.) ลงมาจากพืน้ ทางเดิน/พืน้ ปฏิบตั งิ าน
ระดับสูงที่สุด (มากกวา 3.0 เมตร) ทั้งนี้ ระยะ
ทิง้ ถุงทรายตองไมนอ ยกวา 42 นิว้ (1.1 เมตร)
 มี ธ งแขวนบนสายโดยเว น ระยะห าง
เหนือระดับตาขาย
สิ่ งของที่ ตกไปยังตาขายนิรภัย รวมถึง ระหวางธงแตละผืนไมเกิน 6 ฟุต (1.8 เมตร)
วัสดุตา งๆ เศษวัตถุ เครือ่ งมือ อุปกรณ ฯลฯ ตอง ธงทําดวยวัสดุที่มองเห็นไดงายและชัดเจน
 สายเตือนภัย (เชือก ลวด หรือโซ) มี
นําออกไปโดยเร็วทีส่ ุดเทาทีจ่ ะทําได อยางนอย
จุดต่าํ สุด (รวมถึงจุดทีห่ ยอนลงมา) ไมนอ ยกวา
ที่สดุ ตองกอนจะมีการทํางานกะตอไป

ระบบสายเตื อ นภั ย (Warning Line
Systems)
ระบบสายเตือนภัยเพือ่ บอกใหคนงานรูว า
บริเวณนั้นมีอันตรายจากการตก ประกอบดวย

34 นิ้ว (0.9 เมตร) วัดจากพื้นทางเดิน/พื้น
ปฏิบตั งิ าน ขณะทีจ่ ดุ สูงสุดตองไมเกิน 39 นิว้ (1
เมตร) วัดจากพืน้ ทางเดิน/พืน้ ปฏิบตั งิ าน นัน่ คือ
ความสูงของสายเตือนภัยวัดจากพื้นทางเดิน/
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พื้นปฏิบัติงานตองอยูในระหวาง 34-39 นิ้ว
(0.9-1.0 เมตร)
 เสาและฐานค้า
ํ หลังจากพาดสายเตือน
ภัยแลว ตองสามารถตานแรงกระทําโดยไมลม คว่าํ
จากแนวราบอยางนอย 16 ปอนด (71 นิวตัน)
และจากดานบนแนวตัง้ ฉากกับสายเตือนภัยใน
ทิศทางลงมายงพืน้ หลังคาหรือขอบแทนปฏิบตั ิ
งานระยะ 30 นิ้ว (0.8 เมตร)
 เชือก ลวด หรือโซทใี่ ชทา
ํ สายเตือนภัย
ตองทนแรงดึงไดอยางนอย 500 ปอนด (2.22
กิโลนิวตัน) และหลังจากตอเขากับเสาค้ําแลว
ตองไมขาดเมื่อมีกระทําตอเสาค้ําในลักษณะที่
กลาวไปขางตน
 สายตองขึงระหวางเสาโดยใหตึงพอดี
และมีระยะหยอนไดตามกําหนด ซึ่งตองอยูใน
ลักษณะนีไ้ ปตลอดระยะเวลาทีม่ กี ารปฏิบตั งิ าน
ของลูกจาง ยกเวนเสาค้ําเกิดการลมคว่ํา
สายเตือนภัยตองขึงรอบพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ทุกดาน หากมีการใชเครือ่ งจักรกล สายเตือนภัย
ตองตัง้ ในระยะไมนอ ยกวา 6 ฟุต (1.8 เมตร) จาก
ขอบหลังคาเขามาในแนวขนานกับเครือ่ งจักรกล
และในระยะไมนอ ยกวา 10 ฟุต (3 เมตร) จาก
ขอบหลังคาในแนวตัง้ ฉากกับเครือ่ งจักรกล
ในกรณีไมมกี ารใชเครือ่ งจักรกลบนหลังคา
สายเตือนภัยตองตั้งในระยะไมนอยกวา 6 ฟุต
(1.8 เมตร) จากของหลังคา
สายเตือนภัยไมใชมาตรการทางวิศวกรรม
ทีช่ ว ยปองกันหรือยับยัง้ การตกและอาจใชไมได
ในทุกสถานการณบนหลังคาแบนราบหรือความ
ลาดเอียงต่าํ โดยทัว่ ไป มักใชรว มกับระบบยับยัง้
การตกสวนบุคคลหรือระบบเฝาระวังความปลอดภัย
บุคคลไมไดรบั อนุญาตใหอยูบ นพืน้ ทีร่ ะหวาง
สายเตือนภัยกับขอบหลังคาซึง่ ไมมเี ครือ่ งปองกัน

ยกเวนขณะปฏิบัติงาน คนงานที่ปฏิบัติงานบน
พืน้ ทีร่ ะหวางสายเตือนภัยกับขอบหลังคาซึง่ ไมมี
เครือ่ งปองกันตองไดรบั การปองกันการตกดวย
วิธีอื่นอีกวิธีหนึ่ง

การปดคลุมชองวาง (Hole Cover)
ชองวางขนาดอยางนอย 2 นิว้ ทีอ่ ยูบ นพืน้
หลังคา ดาดฟา หรือพืน้ ทางเดิน/พืน้ ปฏิบตั งิ าน
ไมมีวา มีลกั ษณะใดลวนเปนอันตราย เนือ่ งจาก
 คนงานตกไปขางลางผานชองวางนัน
้ ได
 ลักษณะและรูปรางของชองวางสามารถ
ทําใหเกิดการสะดุดได และ
 วัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องมือสามารถ
รวงหลนผานชองวางลงไปทําอันตรายคนงาน
ทีอ่ ยูข า งลาง
ตองมีการปองกันคนงานไมใหไดรบั อันตราย
จากชองวาง รู หรือหลุม ดวยทีป่ ด คลุม (Cover)
อุปกรณปองกันการตกสวนบุคคล หรือระบบ
ราวกันตก

ชนิดของชวงวาง รู หรือหลุมที่พบไดใน
พื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไป ไดแก
 ชองเกิดจากเจาะหรือสรางขึ้ นมาบน
พื้นเพื่ อใชเปนชองสงของหรือทอตาง รวมทั้ง
ชองสําหรับติดตัง้ บันไดในอนาคต
 ช องบนหลั งคาเกิ ดจากการเจาะเพื่ อ
ทําชองรับแสง (Skylights) ชองระบายอากาศ
หรือชองตืดตัง้ อุปกรณตางๆ
 หลุมหรือบอทีข
่ ดุ ขึน้ มา หรือหองใตนา้ํ
สําหรับสรางสวะพาน
 หลุมหรือบอบนถนน
วิธีการปดคลุมชองที่มีประสิทธิภาพ
(Effective Hole Covers)
การปดคลุมหลุมหรือชองวางตางๆ เปน
มาตรการป อ งกั นที่ ใช บ นพื้ นทางเดิ น /พื้ น
ปฏิบตั งิ านหรือบนถนน เพือ่ ไมใหตวั คนงานตก
ลงไปผานหลุมนั้น
การปดคลุมชองวางที่สรางไวถาวรเปน
การปดคลุมโครงสรางพิเศษตางๆ เชน ชองทาง
เขาถาวร ชองคนลอด และประตูกล ซึง่ ทําไดงา ย
เพราะมีรปู รางทีอ่ อกแบบมาอยางเหมาะสมและ
สรางติดกับโครงสรางอยางมัน่ คง
การปดคลุมชองวางทีส่ รางไวชวั่ คราวเปน
การปดคลุมชองวางตางๆ ที่สรางขึ้นบนพื้นที่
ทํางานดวยวัสดุทนี่ าํ กลับมาใชใหมได โดยทัว่ ไป
ใชแผนไมหรือแผนเหล็ก ตัวอยาง การปดคลุม
หลุมบนถนนใชแผนเหล็กขนาดใหญหรือตะแกรง
ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ รับน้าํ หนักได หรือกลอง หรือ
ตูค รอบหลุมไวโดยดานบนมีประตูกลติดไวดว ย
คุณสมบัตขิ องทีป่ ด คลุมทีด่ ี
 มีขนาดใหญพอทีค
่ ลุมหลุมหรือชองวาง
หมดโดยไมเหลือทีว่ า งซึง่ คนงานอาจตกลงไปได
 มีความแข็งแรงพอทีจ
่ ะรับน้าํ หนักได 2
เทาของน้ําหนักสูงสุดทีก่ ดทับ
 ตองอยูในลักษณะปดคลุมตลอดเวลา
ยกเวนเมื่อจําเปนตองใชเปนทางเขา
 ตองตรวจสอบหาความชํารุดเสียหาย
เปนระยะ
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เสริ ม ความมั่ นคงและไม ทําให เ กิ ด
การสะดุด
 ทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณใหเห็น
ไดชดั เจน
วัสดุตอ ไปนีไ้ มแข็งแรงพอทีจ่ ะนํามาใชปด
คลุมหลุมเพือ่ ปองกันการตก
 กระดาษแข็ง
 ผาใบหนากันน้ํา
 วัสดุที่ไมไดผลิตมาเพื่อใชรับน้ําหนัก
เชน พลาสติก แกว ฯลฯ
 วัสดุไมมค
ี วามมัน่ คง และสามารถขาด
ออกจากกันได เชน แผนกระดาษปูพื้น
 วัสดุทเี่ สือ
่ มสภาพ เชน ไมผุ แผนเหล็ก
ทีค่ ดงอ
 ผนังยิปซัมหรือแผนกระดานเศษไมอด
ั
(ปารติเกิลบอรด) และ
ํ ทีก่ นั้ ชนิดอืน่
 ตารางกรงไกหรือวัสดุใชทา
ทั้ งนี้ ไม อัดแผ นเปนวั สดุ ที่ นิ ยมใชป ด
คลุมช องบนพื้ นและบนหลังคาโดยทั่ วไป แต
ไมอัดมีหลายแบบหลายชนิดซึ่งอายุการใชงาน
และความแข็งแรงจะแตกตางกันไป ควรเลือก
ไมอัดที่แข็งแรง ดูไดจากตัวเลขระบุระดับความ
แข็งแกรง (APA Rating) หรือสอบถามจากผูข าย
ทั้งนี้ ดานบนแผนไมอัดที่ใชปดคลุมหลุมหรือ
ช องวาง ให เขียนกํากั บไว ด วยคําว า “หลุ ม”
(Hole) หรือ “ที่ปดคลุม” (Cover)
พื้ นที่ ควบคุ ม การเข า (Controlled
Access Zones)
พืน้ ทีซ่ งึ่ ออกแบบและระบุไวอยางชัดเจน


Controlled Access Zones

วาเปนพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านเฉพาะชนิด (ตัวอยางเชน
งานก อผนั งอิ ฐด วยมื อ) ซึ่ งไม มี การใช ระบบ
ป องกั นการตกชนิ ดใดๆ ยกเว น ระบบสาย
เตือนภัยและระบบเฝาระวังการตก พืน้ ทีค่ วบคุม
การเขามีปา ยเตือนเพือ่ บอกใหรับรูว า หามผูไ ม
เกีย่ วของหรือไมไดรบั อนุญาตเขาไปอยางเด็ดขาด
ระบบสายเตือนภัยที่ใชในพื้นที่ควบคุม

การเขาเรียกวา “สายควบคุม” (Control Line)
มีลกั ษณะสําคัญตอไปนี้
 ติดธงทุกระยะ 6 ฟุต ดวยวัสดุมองเห็น
ไดชดั เจน
 ความสูงของสาย 39-45 นิว
้
 สายควบคุมทนแรงไดอยางนอย 200
ปอนด
 สายต องหางจากขอบหลังคา 6 ฟุต
แตไมเกิน 25 ฟุต
การปองกันวัตถุตกจากทีส่ งู (Protection
from Falling Objects)
เมือ่ ระบบราวกันตก (Guardrail Systems)
ถูกใชเพือ่ ปองกันวัตถุตกจากระดับหนึง่ ลงไปยัง
อีกระดับหนึ่ง ชองเปดตองเล็กพอที่จะขวางกั้น
วัตถุไมใหผานไปได ในการกอสราง หามเก็บ
วัสดุ หรือเครื่องมือใดๆ ไวในระยะ 4 ฟุต (1.2
เมตร) จากขอบหลังคาหรื อพื้ นที่ ปฏิ บั ติงาน
ยกเวนเศษปูนกออิฐซึง่ เมือ่ มีปริมาณสะสมมาก
ขึน้ จะเกิดการแตกเปนชิน้ เล็กๆ จะตองมีการทํา
ความสะอาดเปนระยะๆ
ระหวางการปฏิบตั งิ านบนหลังคา ตองไม
เก็บวัสดุและอุปกรณไวในระยะ 6 ฟุต (1.8 เมตร)
จากขอบหลังคา ยกเวนมีราวกันตกตั้ งที่ ขอบ
หลังคา และวัสดุทจี่ ดั วาง เรียงเปนชัน้ หรือตัง้ ไว
ที่ขอบตองแข็งแรง มั่นคง และค้ําจุนตัวเองได
กระโจมรองเศษวัสดุ (Canopies)
เปนกระโจมหลังคาตัดขวางตั้งบนเสา 4
เสาใชเปนรองรับวัตถุที่ตกหลนลงมาจากที่สูง
ซึ่ งมีความแข็ งแรงพอเพื่ อปองกันการลมและ
ความเสียหายจากวัตถุน้ําหนักมากที่ตกลงมา
แผนกัน้ วัตถุตกหลน (Toeboards)
เมื่อใชแผนกั้นวัตถุตกหลนตองมั่นใจวา
ไดติดตั้งที่ขอบของพื้นทางเดิน/พื้นปฏิบัติงาน
ขางบนในระยะที่เหมาะสมเพื่อปองกันคนงาน
ทีอ่ ยูข างลาง โดยตองสามารถทนแรงขัน้ ต่าํ 50
ปอนด (222 นิวตัน) กระทั้งในทิศทางขึ้นและ
ทิศทางลงทีจ่ ดุ ใดจุดหนึง่
แผนกัน้ วัตถุตกหลนตองสูงจากขอบพืน้ ทาง
เดิน/พืน้ ปฏิบตั งิ านอยางนอย 3.5 นิว้ (9 ซ.ม.)
และหามมีชอ งวางระหวางแผนกัน้ กับผิวพืน้ ทาง
เดิน/พื้นปฏิบัติงานเกิน 0.25 นิ้ว (0.6 ซ.ม.)
เมื่อมีวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ ฯลฯ กอง
หรือตัง้ จนเกินความสูงของแผนกัน้ ตองใชแผนทึบ
หรือตะแกรงกั้ นตั้งแตพื้นทางเดิน/พื้นปฏิบัติ
งานหรือแผนกัน้ ขึน้ ไปจนถึงรางบนหรือราวกลาง
ของราวกั นตกในระยะที่ เพี ยงพอเพื่ อป องกั น
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Controlled Access Zones

วัตถุตกใสคนงานทีอ่ ยูข า งลาง
การฝกอบรม (Training)
นายจางตองจัดใหมีการอบรมเพื่อสอน
ใหลูกจางผูซึ่งอาจจะไดรับอันตรายจากการตก
รูจักวิธีระบุอันตรายและลดปริมาณลง ในการ
อบรมตองมีเนื้อหาตอไปนี้
่ าํ งาน
 ธรรมชาติของอันตรายในสถานทีท
 ลําดับ ขั้ นตอนที่ ถู ก ตองในการติ ดตั้ ง
ซอมบํารุง ถอดชิ้ นสวน และตรวจสอบระบบ
ปองกันการตก
 การใช แ ละการปฏิ บั ติ ง านของเขต
ควบคุมการเขาและราวกันตก อุปกรณยับยั้ ง
การตกสวนบุคคล ตาขายนิรภัย สายเตือนภัย
และการเฝาระวังการตก
 บทบาทหนาที่ของลูกจางแตละคนใน
ระบบเฝ าระวั ง การตกเมื่ อมี ก ารใช ร ะบบใน
พื้นที่ปฏิบตั ิงาน
 ข อจํากั ดในการใช ง านเครื่ องจั กรกล
ระหวางการปฏิบตั ิงานบนหลังคาความลาดต่ํา
 ลํ า ดั บ ขั้ นตอนที่ ถู ก ต อ งในการใช
อุปกรณ การใชและจัดเก็บวัสดุ รวมถึงการติดตัง้
ระบบปองกันเหนือศีรษะ และ
 บทบาทหน า ที่ ของลู ก จ า งในแผน
ปองกันการตกในสถานประกอบการ
ทัง้ นี้ นายจางตองเตรียมใบประกาศนียบัตร
รับรองการผานการฝกอบรมสําหรับลูกจางที่
เขารับการฝกอบรมและวันที่ ทําการฝกอบรม
รวมทั้งตองทําการบันทึกไวเปนหลักฐาน โดย
อาจมีการฝกอบรมซ้ําถาจําเปน

บทสรุป
ระบบปองกันการตกตามขอบังคับของ
OSHA สหรัฐอเมริกา ไมไดจํากัดอยูแคระบบ
ปองกันการตกหรือยับยั้งการตกสวนบุคคลแค
ระบบเดียว แตมที งั้ ระบบปองกันทีเ่ ปนมาตรการ
ทางวิศวกรรม ระบบอุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
และการปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัยปละการเฝาระวัง
ไดแก

มาตรการทางวิศวกรรม
 ระบบราวกันตก (Guardrail Systems)
 ระบบตาขายนิรภัย (Safety Net Systems)
 การปดคลุมและชองวาง (Hole Cover)
 การปองกันวัตถุตกจากทีส
่ งู (Protection
from Falling Objects)
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
 ระบบยับยัง้ การตกสวนบุคคล (Personal
Fall Arrest Systems)
 อุปกรณความปลอดภัยในการไตบน
ั ได

(Ladder Safety Devices)
ึ ตัวคนงาน (Positioning
 ระบบอุปกรณยด
Device Systems)
 ระบบหนวงเหนีย
่ วการตก (Fall Restraint
Systems)
การปฏิบตั งิ านปลอดภัยและเฝาระวัง
 ระบบเฝาระวังการตก (Safety Monitoring
Systems)
 ระบบสายเตื อนภั ย (Warning Line
Systems)
 พื้ น ที่ ค วบคุ ม การเข า (Controlled
Access Zones)
ทั้งนี้ นายจางสามารถเลือกใชมาตรการ
ใดมาตรการหนึ่ ง หรื อมาตรการรวมกั นก็ ได
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขลักษณะการทํางาน รูปแบบ
อันตรายจากการตกทีม่ อี ยูห รือจะเกิดขึน้ จํานวน
คนงานที่ปฏิบัตงิ านบนที่สูง ขนาดและลักษณะ
โครงสรางสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน รวมไปถึงบุคลากร
ดานความปลอดภัยในการทํางานและผูเ ชีย่ วชาญ
ดานการปองกันการตก
เนื่ องจากการตกจากที่ สูงทําใหคนงาน
บาดเจ็บและเสียชีวติ เปนจํานวนมากในแตละป
ด วยเหตุ ที่ เป นอุ บั ติ เหตุ เกิ ดจากแรงโน มถ วง
และ/หรือ แรงกระทําจากแหลงตางๆ สงผลให
รางกายของคนงานรวงหลนมากระแทกพืน้ หรือ
โครงสรางทีอ่ ยูต า่ํ ลงมาหรืออยูใ กลเคียง น้าํ หนัก
ตัวของคนงาน แรงกระทําและความเร็วในการ
ตกเปนปจจัยสําคัญในการทําใหเกิดการบาดเจ็บ
สาหั สหรื อเสี ยชี วิ ต หลั กการป องกั นคื อ ทํา
อยางไรที่จะไมใหคนงานตกลงมาจากที่สูงซึ่งมี
ทัง้ มาตรการทางวิศวกรรมและการปฏิบตั งิ านที่
ปลอดภัย แตหากสุดวิสัยหามการตกไมได ทํา
อยางไรทีจ่ ะทําใหคนงานตกชาและหยุดอยูก บั ที่
กอนจะลงถึงพืน้ ซึง่ ก็ตอ งใชอปุ กรณยบั ยัง้ การตก
เพื่อจับหรือยึดตัวคนงานไว
ทัง้ หมดอยูท นี่ ายจาง นายจางทีด่ มี คี วาม
รับผิดชอบตอความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจางจะทําการวางแผนปองกันการตกอยาง
รอบคอบและครอบคลุม เลือกใชมาตรการที่
เหมาะสมกับสถานทีแ่ ละลักษณะการทํางาน ซึง่
ทําใหลกู จางมีความปลอดภัยยิง่ ขึน้ ผลประโยชน
ก็จะยอนกลับไปที่นายจาง เมื่อลูกจางไมไดรับ
บาดเจ็บจนพิการหรือถึงขัน้ เสียชีวติ นายจางจะ
จายคารักษาพยาบาลหรือเงินทดแทนนอยลง
หรือไมเสียเลย นั่นคือผลกําไรที่นายจางไดรับ
เปนจํานวนมหาศาลโดยไมรูตัว
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