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Section I : Mandatory ข้อบังคับ
ระบบยบัยัง้การตกสว่นบคุคล (Personal
Fall Arrest Systems)

(a) ขอบเขตและการนำไปใช ้(Scope
and Application)

ข้อบังคับเกี่ยวกับประสิทธิภาพอุปกรณ์
และการนำไปใชส้ำหรับระบบยับย้ังการตกส่วน
บุคคลท่ีคนงาน (ลูกจ้าง) ทุกคนบนแท่นยกข้ึนลง
(Powered Platform) ลิฟตช่ั์วคราว (Manlifts)
แท่นทำงานติดตั้งบนยานพหานะ (Vehicle-
Mounted Work Platforms) ต้องใชส้วมใสต่าม
ความในข้อกำหนด 1910.66 (j)

(b) คำจำกดัความ (Definitions)
“จุดยืด” (Anchorage) หมายถึง จุดยึดท่ี

มั่นคงสำหรับการต่อสายช่วยชีวิต (Lifelines)
สายยดึกนัตก (Lanyards) หรอือปุกรณช์ะลอ
ความเร็วในการตก (Deceleration Devices) ซ่ึง
เป็นอิสระจากส่วนรองรับหรือค้ำจุนตัวคนงานอ่ืน

“เข็มขัดรัดตวั” (Body Belt) หมายถงึ
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สายรัดท่ีม่ันคงบริเวณบ้ันเอวคนงานและมส่ีวน
เชื่อมต่อกับสายช่วยชีวิต (Lifelines) สายยึด
กันตก (Lanyards) หรืออุปกรณ์ชะลอความเรว็
ในการตก (Deceleration Devices)

“สายรัดตัว” (Body Harness) หมายถึง
สายรัดที่ออกแบบมาเพื่อใช้รัดตัวคนงานอย่าง
ม่ันคงในลกัษณะยบัยัง้แรงกระชากจากการตก

อย่างน้อยที่โคนขา เชิงกราน บั้นเอว หน้าอก
และไหล่ รวมไปถึงส่วนเชื่อมต่อและอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องในระบบปอ้งกันการตกสว่นบคุคล

“หัวเข็มขัด” (Buckle) หมายถึง อุปกรณ์
ใดๆ ท่ียึดเข็มขัดรัดตัวหรือสายรัดตัวให้แนบชิด
กับลำตัวคนงาน

“ผู้ชำนาญการ” (Competent Person)
หมายถึง บุคคลผู้มีความสามารถในการระบุ

เงื่อนไขที่เป็นอันตรายของระบบยับยั้งการตก
หรืออุปกรณ์ประกอบอยา่งใดอย่างหน่ึง รวมไป
ถึงเง่ือนไขในการใชง้านอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องด้วย

“ตัวเชื่อมต่อ” (Connector) หมายถึง
อปุกรณท่ี์ใชใ้นการควบ (เชือ่มตอ่) ส่วนตา่งๆ
ในระบบเข้าด้วยกัน โดยอาจจะเป็นอุปกรณ์แยก

Body Belt

Body Harness

Anchorage Manlifts

Powered Platform

www.safetyl i fethai land.com



อิสระ เช่น คาราไบเนอร ์(Carabiner) หรือเป็น
ส่วนประกอบของอุปกรณ์อื่น เช่น หัวเข็มขัด
(Buckle) หรือห่วงรปูตวัด ี(Dee-ring) เยบ็ตดิ
กับเข็มขัดรัดตัวหรือสายรัดตัว หรือตะขอสับ
(Snap-hook) แยกต่างหากหรือเย็บตัดกับสาย
ยึดกันตก (Lanyards) หรือสายยึดกันตกหด
กลับไดด้้วยตวัเอง (Self-retracting Lanyard)

“อุปกรณ์ชะลอความเร็วในการตก”
(Deceleration Devices) หมายถึง อุปกรณ์ทาง
กลบางชนดิ เชน่ ตวัจบัยดึเชอืก (Rope Grab)
สายยึดกันตกชนิดตะเข็บฉีก (Rip Stitch Lanyard)
สายยึดกันตกชนิดถักทอพิเศษ (Specially  Woven
Lanyard) สายช่วยชีวิต/สายยึดกันตกหดกลับได้
เองโดยอตัโนมตั ิ (Automatic Self-retracting
Lifeline/Lanyard) สายยึดกันตกชนิดซับแรง
กระชาก (Shock Absorbing Lanyard) ทำหน้าท่ี
กระจายแรงทีเ่กิดข้ึนขณะเกิดการตกหรอืจำกัด
แรงกระทำตอ่ตัวคนงานระหวา่งเกิดการตก

“ระยะชะลอการตก” (Deceleration
Distance) หมายถงึ ระยะตกในแนวดิง่ของตวั

คนงานทีไ่ม่รวมความยาวของสายชว่ยชีวิตและ
ระยะการตกอสิระ (Free Fall Distance) จนถงึ
จุดตกหลังจากอุปกรณ์ชะลอความเร็วในการตก
(Deceleration Devices) ทำงาน โดยให้วัดระยะ
จากตำแหน่งของเข็มขัดรัดตัวหรือสายรัดท่ีเช่ือม
ต่อกับอุปกรณ์ชะลอความเร็วในการตก (จุดเร่ิม
ของแรงยับยั้งการตก) ขณะตัวคนงานหยุดนิ่ง
จากการตกจนถึงจุดเดียวกันเมื่ออุปกรณ์ชะลอ
ความการตกทำงานเตม็ท่ีแลว้

“เทียบเท่า” (Equivalent) หมายถึง การ
ระยะในแนวดิง่จากจดุเริม่ตน้ของการตก (พืน้
แท่นท่ีคนงานยนือยู่) จนถึงจุดเช่ือมของเข็มขัด
รัดหรือสายรัดตัวที่คนงานสวมใส่ก่อนที่ระบบ
ยับยั้งการตกจะเริ่มทำงาน ทั้งนี้ ไม่รวมระยะ
ชะลอการตก ความยาวของสายช่วยชีวิต และ
สายยึดกันตก แต่ให้นับรวมระยะเลื่อนตัวของ
อุปกรณ์ชะลอการตก หรือสายช่วยชีวิต/สายยึด
กันตกที่หดตัวได้เองก่อนที่อุปกรณ์เหล่านั้นจะ
ทำงานและแรงยึดเพ่ือยับย้ังการตกได้เร่ิมต้นข้ึน

“สายยดึกนัตก” (Lanyards) หมายถงึ
สายเชือก สายลวด หรือสายผ้ายืดหยุ่น สำหรับ
ใช้ยึดเข็มขัดรัดตัวหรือสายรัดตัวไว้กับอุปกรณ์
ชะลอการตก สายชว่ยชวีติ หรอืจดุยดึ

“สายช่วยชีวิต” (Lifeline) หมายถึง สาย
ยืดหยุ่นที่ปลายด้านหนึ่งยึดติดกับจุดยึด ส่วน
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ออกแบบหรือวัสดุเป็นทางเลือก
ท่ีนายจ้างสามารถแสดงใหเ้ห็น
ไดว้า่ ใหค้วามปลอดภยัตอ่คน
งาน (ลูกจ้าง) ในระดับเทียบเท่า
หรือสูงกว่าที่กำหนดไว้ในส่วน
ของการออกแบบและวัสดุตาม
มาตรฐานนี้

“การตกอิสระ” (Free
Fall) หมายถึง กิริยาการตกโดย
ปราศจากเครื่องยับยั้งการตก
เป็นลักษณะการตกก่อนระบบ
ยับยั้งการตกที่คนงานใช้อยู่จะ
เริม่ทำการยบัยัง้การตก

“ระยะการตกอิสระ”
(Free Fall Distance) หมายถงึ
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Fall
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5 ft.
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2 ft.
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11 ft.
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ปลายอีกด้านห้อยลงในแนวดิ่งตั้งฉากกับพื้น
เรียกว่า “สายช่วยชีวิตแนวด่ิง” (Vertical Life-
line) หรอื สายยดืหยุน่ซึง่ปลายทัง้สองดา้นยดึ
ติดไว้กับจุดยึดสองจุดห่างกันในแนวนอนโดย
สายพาดยาวขนานกับพื้น เรียกว่า “สายชว่ย
ชีวิตแนวนอน” (Horizontal Lifeline) ทำหน้าท่ี
เป็นตัวกลางระหว่างจุดยึดกับส่วนประกอบใน
ระบบยบัยัง้การตก

Horizontal Lifeline Vertical Lifeline

รวมถงึสายยดึกนัตก (Lanyard) อุปกรณช์ะลอ
การตก (Deceleration Device) สายชว่ยชวีติ
(Lifeline) หรือส่วนผสมท่ีเหมาะสมของอุปกรณ์
ตา่งๆ เหลา่นี้

“บุคคลได้รับการรับรอง” (Qualified
Person) หมายถึง บุคคลได้รับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพและอบรมเพิม่เติม และ
มีประสบการณในสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถ
ออกแบบ วเิคราะห ์ประเมนิคา่และตรวจสอบ
ชิน้งาน โครงงาน หรอืผลติภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งได้

“ตัวจับยึดเชือก” (Rope Grab) หมายถึง
อุปกรณช์ะลอการตกชนดิหนึง่เคลือ่นทีไ่ปตาม
สายช่วยชีวิตโดยจะจับยึดสายช่วยชีวิตให้มีความ
ฝืดและลอ็คตดิเพือ่ยบัยัง้การตกของตวัคนงาน
โดยท่ัวไปแล้วจะใช้หลักการล็อคด้วยความหนืด
(Inertial Locking) หรือล็อคด้วยลูกล้อ/คัน
บังคับ (Cam/Lever Locking) หรือท้ังสองอย่าง

“สายช่วยชีวิต/สายยึดกันตกหดกลับ
ได้เอง” (Self-retracting Lifeline/Lanyard)
หมายถึง อุปกรณ์ประกอบดว้ยกลอ่งบรรจมุ้วน
เชือกไว้ภายในซึ่งอาจจะร่นออกมาจากกล่อง

อย่างช้าๆ หรือหดกลับเข้าไปในกล่องบรรจุ
ภายใต้ความตึงเล็กน้อยขณะคนงานเคล่ือนไหว
ตามปกต ิแตห่ลงัจากการตกเริม่ตน้ขึน้ กลอ่ง
บรรจุเชือกดังกล่าวนี้จะล็อคโดยอัตโนมัติเพื่อ
เป็นการยบัยัง้การตก

“ตะขอสับ” (Snap-hook) หมายถงึ ตัว
เชือ่มตอ่ชนดิหนึง่ เปน็ตะขอทีป่ดิปากไวต้ลอด
เวลาหรือในลักษณะคล้ายคลึงกัน ปากตะขอจะ
เปิดรับห่วงอ่ืนโดยการสับและจะปิดเองอัตโนมัติ
ขังห่วงอืน่ไวข้้างใน ปกตท่ัิวไปม ี2 ชนดิไดแ้ก่

(1) ชนดิลอ็คปดิไดด้ว้ยตวัเองซึง่จะปดิ
และล็อคไว้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการคลายล็อค
และเปิดปากตะขอเพื่อการเชื่อมต่อหรือปลด
การเชื่อมต่อ

(2) ชนิดไม่มีล็อคแต่ปากตะขอปิดได้
ด้วยตัวเองซึ่งจะปิดไว้ตลอดจนกว่าจะเปิดปาก
ตะขอเพือ่การเชือ่มตอ่หรอืปลดการเชือ่มตอ่

“การผูกติด” (Tie-off) หมายถึง ท่าทาง
ของคนงานซึ่งสวมอุปกรณ์ยับยั้งการตกส่วน
บุคคลผูกติดกับจุดยึดโดยตรงหรือโดยอ้อม
รวมถึง เง่ือนไขท่ีคนงานผกูติดกับจุดยึดด้วย

(c) การออกแบบอุปกรณ์ในระบบ
(Design for System Components)

(1) ตัวเชื่อมต่อ (Connectors) เป็น
เหล็กกล้าข้ึนรูปจากการอัดและตี (Drop Forged)
หรือทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน

(2) ตัวเชื่อมต่อ (Connectors) ต้อง
เคลือบผิวต่อต้านการกัดกร่อน พื้นผิวทั้งหมด
และขอบต้องเรียบเพื่อป้องกันความเสียหาย
จากการเสยีดสกัีบสว่นอืน่ๆ ของระบบ

(3) สายยึดกันตกและสายช่วยชีวิต
แนวด่ิง (Lanyards and Vertical Lifelines) ท่ีผูก
ติดกับตัวคนงานต้องทนทานต่อการฉีกขาดที่
การรบันำ้หนักข้ันตำ่ 5,000 ปอนด ์[22.0 kN
(กิโลนิวตัน)]

(4) สายช่วยชีวิต/สายยึดกันตกหดกลับ
ได้เอง (Self-retracting Lifeline/Lanyard) ซ่ึง
จำกัดระยะการตกอิสระไว้ท่ี 2 ฟุต (0.61 เมตร)
หรอืนอ้ยกวา่โดยอตัโนมตั ิตอ้งมส่ีวนประกอบ

Rope Grab

Retractable Lanyard

Qualified Person

“ระบบยับยั้งการตก” (Personal Fall
Arrest System) หมายถึง ระบบที่ใช้ในการ
ยับย้ังตัวคนงานไมใ่ห้ตกลงไปจากระดบัท่ีกำลัง
ปฏบัิติงาน ประกอบดว้ย จุดยดึ (Anchorage)
ตัวเชือ่มตอ่ (Connectors) เข็มขัดรดัตวั (Body
Belt) หรือสายรัดตัว (Body Harness) และอาจ



ท่ีสามารถรับน้ำหนักจากแรงดึงของการตกคงท่ี
(Static Tensile Load) อย่างน้อย 3,000 ปอนด์
(13.3 kN) ซ่ึงถ่ายเทไปยังอุปกรณ์ใช้กับสายช่วย
ชีวิตหรอืสายยดึกันท่ีห้อยลงจนสดุความยาว
(5) สายช่วยชีวิต/สายยึดกันตกหดกลับ ได้เอง
(Self-retracting Lifeline/Lanyard) ซึ่งไม่ได้
จำกัดระยะการตกอิสระไว้ท่ี 2 ฟุต (0.61 เมตร)
สายยึดกันตกชนิดตะเข็บฉีก (Rip Stitch Lanyard)
สายยดึกันตกชนดิฉีกแล้วเสียรูป (Tearing and
Deforming Lanyards) จะตอ้งมส่ีวนประกอบที่
สามารถรับน้ำหนักจากแรงดึงของการตกคงที่
(Static Tensile Load) อย่างน้อย 5,000 ปอนด์
(22.2 kN) ซ่ึงถ่ายเทไปยังอุปกรณ์ใช้กับสายช่วย
ชีวิตหรือสายยึดกันตกท่ีห้อยลงจนสุดความยาว
(6) ห่วงรูปตวัด ี(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) ตอ้งผา่นการทดสอบความ
ทนทาน 100% ในการรับน้ำหนักจากแรงดึง
ของการตก (Static Tensile Load) อยา่งนอ้ย
3,600 ปอนด์ (16 kN) โดยไม่เกิดการร้าว แตก
หัก หรอืเปลีย่นแปลงรปูรา่ง

(8) ตะขอสับ (Snap-hook) ต้องมีขนาด
และรูปร่างเข้ากันได้กับอุปกรณ์อื่นที่จะเข้ามา
เช่ือมตอ่เพือ่ปอ้งกันการตดิขัดโดยไมเ่จตนาซึง่
อุปกรณอ่ื์นท่ีเข้ามาเชือ่มตอ่นัน้บบีตวัปดิตะขอ
กรณีเป็นชนิดล็อค ต้องออกแบบและการใชง้าน
ท่ีสามารถป้องกันการติดขัดท่ีปากตะขอได้

(9) สายชว่ยชวิีตแนวนอน (Horizontal
Lifeline) กรณีมีการใชง้าน ต้องออกแบบ ติดตัง้
และใชง้านเป็นส่วนหน่ึงของระบบยบัย้ังการตก
ส่วนบุคคลซ่ึงมีค่าปัจจัยความปลอดภัย (Safety
Factor) อย่างน้อยท่ีระดับ 2 ภายใต้การควบคุม
ของบุคคลได้รับการรับรอง (Qualified Person)

(10) จุดยืด (Anchorage) ซึง่ยดึระบบ
ยับย้ังการตกส่วนบุคคลไว้ ต้องมีความสามารถ
ในการรองรับน้ำหนักจากแรงดึงของการตกได้
อย่างน้อย 5,000 ปอนด์ (22.2 kN) ต่อคนงาน
1 คน หรือออกแบบ ติดต้ัง และใชง้านเปน็ส่วน
หน่ึงของระบบป้องกันการตกส่วนบุคคลซ่ึงมีค่า
ปัจจัยความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย
ท่ีระดบั 2 ภายใตก้ารควบคมุของบคุคลไดร้บั
การรบัรอง (Qualified Person)

(11) เชือกและสายรัด [Ropes and
Straps (Webbing)] ท่ีใช้เป็นสายยึดกันตก สาย
ช่วยชีวิต รวมไปถึงส่วนประกอบท่ีต้องการความ

แข็งแรงของเขม็ขัดรดัตวัและสายรดัตวั ต้องทำ
จากเสน้ใยสงัเคราะห ์(Synthetic Fibers) หรือ
ลวดสลงิ (Wire Rope)

(d) ประสิทธิภาพที่จำเป็นของระบบ
(System Performance Criteria)

(1)  เม่ือหยุดการตก ระบบยับย้ังการตก
ส่วนบุคคลจะต้อง

(i) จำกัดแรงยับยั้งการตกสูงสุด (Maximum
Arresting Force) ไว้ท่ี 900 ปอนด์ (4kN) สำหรับ
คนงานหนึง่คน เม่ือใชเ้ข็มขัดรัดตวั

(ii) จำกัดแรงยับย้ังการตกสูงสุด (Maximum
Arresting Force) ไว้ท่ี 1,800 ปอนด์ (8kN) สำหรับ
คนงานหนึง่คน เม่ือใชส้ายรดัตวั

(iii) ทำให้ตัวคนงานหยุดสนิทและจำกัด
ระยะชะลอการตกสูงสุด (Maximum Deceleration
Distance) ไว้ท่ี 3.5 ฟุต (1.07 เมตร) และ

(iv) มีความแขง็แรงเพียงพอในการตา้น
ทานแรงที่เป็นสองเท่าของแรงที่เกิดจากการ
กระชากเมือ่เกดิการตกอสิระระยะ 6 ฟตุ (1.8
เมตร) หรือระยะการตกอสิระกำหนดไว้สำหรับ
ระบบยับยั้งการตกที่ใช้อยู่ซึ่งมักจะน้อยกว่า

(2) (i) เม่ือใช้โดยคนงานพว่งบุคคลอืน่
1 ราย และเครื่องมือ มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า
310 ปอนด์ (140 กิโลกรัม) ระบบยับย้ังการตก
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ส่วนบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดใน
หัวข้อ (b), (c) และ (d) ใน Section II ของ
มาตรฐานน้ี ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในหัวข้อ
ย่อย (d)(1)(i) ถึง (d)(1)(iv) ท่ีระบุไว้ข้างต้น

(ii) เม่ือใชโ้ดยคนงานพว่งเครือ่งมือและ
ตัวคน มีน้ำหนักรวม 310 ปอนด์ (140 กิโลกรัม)
หรือมากกว่า ระบบยับย้ังการตกส่วนบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติตรงตามตามข้อกำหนดในหัวข้อ (b),
(c) และ (d) ใน Section II ของมาตรฐานน้ี ต้อง
ใชข้้อกำหนดในหวัข้อยอ่ย (d)(1)(i) ถึง (d)
(1)(iv) ดัดแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้
สามารถปอ้งกันได้อย่างถูกต้อง

(e) การดูแลและใช้งาน (Care and Use)
(1) ตะขอสับ หากไม่ใช่ชนิดล็อคท่ีออก

แบบมาเพื่อป้องกันการติดขัดเมื่อเชื่อมต่อกับ
อุปกรณต์า่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ตอ้งไมน่ำมาใชง้าน

(i) เช่ือมต่อโดยตรงกับสายใยสังเคราะห์
เชือก หรือสวดสลงิ

(ii) เชือ่มตอ่ตะขอสบัดว้ยกนัเอง
(iii) เช่ือมต่อกับห่วงรูปตัวดีร่วมกับตะขอ

สับอีกตัวหนึ่งหรือตัวเชื่อมต่ออื่นที่เกี่ยวไว้แล้ว
(iv) เชื่อมต่อกับสายช่วยชีวิตแนวนอน หรือ
(v) เช่ือมต่อวัตถุบางชนิดท่ีมีรูปร่างหรือ

มิติที่ไม่เข้ากับตะขอสับซึ่งอาจจะบีบปากตะขอ
จนเปิดออกมาดว้ยตัวเอง

(2) อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับสายช่วยชีวิต
แนวนอน ซ่ึงอาจจะกลายเปน็สายช่วยชีวิตแนว
ด่ิง ต้องมีความสามารถในการลอ็คกับสายชว่ย
ชีวิตในทัง้สองทิศทาง (ซ้ายขวา)

(3) ระบบยบัย้ังการตก ตอ้งขงึไวเ้พือ่
ไม่ใหต้วัคนงานมรีะยะการตกอสิระเกนิ 6 ฟตุ
(1.8 เมตร) หรือแตะพืน้ด้านลา่ง

(4) จุดเช่ือมต่อของเข็มขัดรัดตัว ต้อง
อยู่ตรงตำแหน่งกลางหลังของผู้สวมใส่ ส่วนสาย
รัดตัวให้อยู่กลางหลังใกล้กับไหล่ หรือเหนือ
ศีรษะของผูส้วมใส่

(5) เม่ือมีการใช้สายช่วยชีวิตแนวด่ิง คน
งานแต่ละคนต้องมีสายช่วยชีวิตแยกต่างหาก
อีกเส้นหน่ึง

(6) ระบบยบัยัง้การตกสว่นบคุคลหรอื
อุปกรณ์ประกอบให้ใช้เฉพาะการป้องกันการตก
ของคนงานเท่าน้ัน

(7) ระบบยบัยัง้การตกสว่นบคุคลหรอื
อุปกรณ์ประกอบท่ีใช้รับแรงกระชากจากการตก
(ผ่านการตก) มาแลว้ ใหน้ำออกไปจากหนว่ย
งานทันที และไม่นำกลับมาใช้ป้องกันตัวคนงาน
อกี ยกเวน้จะไดร้บัจากตรวจสอบและพจิารณา
จากผู้ชำนาญการแลว้ว่า ไม่ได้รับความเสียหาย
และเหมาะสมจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้

(8) นายจ้างต้องจัดให้มีการช่วยเหลือ
คนงานท่ีเกิดการตกอย่างทันท่วงที หรือม่ันใจว่า
คนงานมคีวามสามารถชว่ยเหลอืตวัเองได้

(9) ก่อนใชง้านระบบยบัยัง้การตกและ
หลังจากอุปกรณ์บางตัวหรือท้ังระบบมีการเปล่ียน
แปลง คนงานต้องได้รับการฝึกอบรมให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามความในข้อกำหนด
1910.66 (i)(1)

(f) การตรวจสอบ (Inspections)
ระบบยบัยัง้การตกสว่นบคุคลตอ้งไดรั้บ

การตรวจสอบกอ่นใชง้านแตล่ะครัง้ เพือ่คน้หา
จดุบกพรอ่ง การชำรดุ ความเสยีหาย และการ
เส่ือมสภาพอ่ืนๆ ส่วนประกอบท่ีไม่สมบูรณ์ต้อง
นำออกไปจากหน่วยงานเน่ืองจากความแข็งแรง
หรือกลไกการทำงานอาจจะลดน้อยลงจนมีผล
กระทบตอ่ประสทิธิภาพการปอ้งกนัของระบบ

Vehicle-Mounted Work Platform



Section II : วิธีการทดสอบระบบ
ยับย้ังการตกส่วนบุคคล (ไม่บังคับ) [Test
methods for personal fall arrest systems
(non-mandatory)]

(a) ท่ัวไป (General) ข้อ (b), (c), (d) และ
(e) ใน Section II น้ี เป็นกระบวนการทดสอบ
พิจารณาใช้ร่วมกับข้อบังคับ (d)(1)(i) ถึง
(d)(1)(iv) ใน Section I ข้างตน้

(b) เง่ือนไขทัว่ไปสำหรบัการทดสอบ
ท้ังหมดใน Section II (General conditions for
all tests in section II)

(1) สายชว่ยชวิีต สายยดึกนัตก และ
อุปกรณ์ชะลอการตก ต้องผูกติดกับจุดยึดและ
เช่ือมต่อกับเข็มขัดรัดตัวหรือสายรัดตัวในลักษณะ
ท่าทางเดยีวกบัท่ีใชใ้นการปอ้งกันตวัคนงาน

(2) จุดยึด ต้องยึดแน่นในตำแหน่งตายตัว
และต้องไม่ขยับเกินกว่า .04 น้ิว (1.0 ม.ม.) เม่ือ
รับแรงกระทำที ่2,250 ปอนด ์(10 kN)

(3) คลื่นความถี่ของอุปกรณ์ที่ใช้วัด
ค่าแรงกระทำตา่งๆ ต้องอยูท่ี่ 120 เฮิรตซ์

(4) แท่งน้ำหนักใช้วัดค่าความแข็งแรง
และทดสอบแรงกระทำ ควรเป็นวัตถุรูปร่าง
เหมือนลำตัวคนหรือทรงกระบอก ทำด้วยโลหะ
ลักษณะแข็ง ไม่ยืดหยุ่น ความยาวเส้นรอบวง
38 ± 4 น้ิว (96 ± 10 ซ.ม.)

(5) สายยดึกนัตกหรอืสายชว่ยชวิีตที่
ใช้วัดระยะการตกอสิระ ตอ้งนำมาใชร้ว่มกบั
ระบบ หากไม่มี ให้ใช้สายยึดกันตกหรือสายช่วย
ชีวิตชนดิยดืได ้(Elastic)

(6) แท่งน้ำหนักท่ีใช้ทดสอบแต่ละคร้ัง
ให้ห้อยไว้ตรงจุดกำหนดแล้วปล่อยลงมาอย่าง
รวดเรว็กอ่นการเคลือ่นไหว (แกวง่) จะเกดิขึน้

(7) ประสิทธิภาพของระบบ ต้องได้รับ
การประเมินค่าตามสภาพแวดล้อมการทำงาน
ลักษณะตา่งๆ ตามทีไ่ด้ออกแบบไวส้ำหรบัการ
ใช้งานสำหรับระบบนั้นๆ

(8) การทดสอบต่อไปน้ี ระบบไม่จำเป็น
ต้องเข้ารับการทดสอบกไ็ด้

(c) การทดสอบความแข็งแรงของ
ระบบ (Strength Test)

(1) ระหว่างการทดสอบระบบทั้งหมด
ต้องใชน้้ำหนักทดสอบ 300 ± 5 ปอนด ์(135
± 2.5 กิโลกรัม) ดูข้อ (b)(4) ข้างต้น

(2) การทดสอบประกอบดว้ย การทิง้
น้ำหนักที่ใช้ทดสอบทันที ระบบใหม่ที่ยังไม่ได้
ใชง้าน ใหน้ำมาใชใ้นแตล่ะการทดสอบ

(3) สำหรับระบบที่ใช้สายยึดกันตก
ความยาวของสายยดึกนัตกใหอ้ยูท่ี่ 6 ฟตุ ± 2
น้ิว (1.83 เมตร ± 5 ซ.ม.) วัดจากจดุยดึถงึจดุ
เช่ือมตอ่กับเข็มขัดระตวัหรอืสายรดัตวั

(4) สำหรับระบบที่ใช้อุปกรณ์ชะลอ
ความเร็วในการตกชนิดตัวจับยึดเชือก ความ
ยาวของสายช่วยชีวิตเหนือข้ึนไปจากจุดก่ึงกลาง

ของตัวจับยึดเชือกจนถงึจุดยึดของสายชว่ยชวิีต
ต้องไมย่าวถงึ 2 ฟุต (0.61 เมตร)

(5) สำหรับระบบที่ใช้สายยึดกันตก
ระบบท่ีใช้อุปกรณ์ชะลอการตกซึง่ไม่จำกัดระยะ
การตกอสิระอตัโนมติัไว้ท่ี 2 ฟุต (0.61 เมตร)
หรอืนอ้ยกวา่ และระบบทีใ่ชอ้ปุกรณช์ะลอการ
ตกซ่ึงมีระยะการเช่ือมต่อเกิน 1 ฟุต (0.3 เมตร)
วัดระยะระหว่างจุดกึ่งกลางของสายช่วยชีวิต
และจุดเช่ือมต่อท่ีเข็มขัดหรือสายรัดตัว น้ำหนัก
ทดสอบต้องแขวนในระยะการตกอิสระที่ระยะ
7.5 ฟุต (2.3 เมตร) จากจุดใดจุดหน่ึงอยู่เหนือ
จุดยึดข้ึนไป 1.5 ฟุต (45 ซ.ม.) เพ่ือให้แขวนตัว
ในระดับต่ำลงมาจากจุดยึด 6 ฟุต น้ำหนัก
ทดสอบจะต้องตกลงไปโดยไม่มีการขัดจังหวะ
ขัดขวาง หรือกระทบพืน้ระหว่างทำการทดสอบ
ในบางกรณี ลวดสลิงที่ไม่ยืดตัวซึ่งมีความยาว
เพิ่มขึ้นอาจต้องนำเข้ามาเสริมระบบ (เฉพาะ
ในการทดสอบเท่านั้น) เพื่อให้มีระยะการตก
อิสระตามความตอ้งการ

(6) สำหรับระบบชะลอการตกพรอ้ม
สายชว่ยชวิีตหรอืสายยดึกนัตกครบถว้น ซึ่ง
จำกัดระยะการตกอิสระอัตโนมัติท่ี 2 ฟุต (0.61
เมตร) หรือน้อยกว่า น้ำหนักทดสอบตอ้งแขวน
ในระยะการตกอสิระที ่4 ฟุต (1.22 เมตร)

(7) น้ำหนักเท่าใดก็ตามท่ีเอาออกจาก
เข็มขัดหรือสายรัดตัว จะมีผลทำให้ทดสอบ
ความแขง็แรงของระบบลม้เหลว

(d) การทดสอบแรง (Force Test)
(1) ท่ัวไป (General)
การทดสอบประกอบดว้ยการท้ิงน้ำหนัก

ทดสอบท่ีระบุไว้ในข้อ (d)(2)(i) หรือ (d)(3)(i)
ทันที โดยในแตล่ะการทดสอบใหใ้ช้ระบบยับย้ัง
การตกใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งาน

(2) สำหรับระบบที่ใช้สายยึดกันตก
(For Lanyard Systems)

(i) น้ำหนักใชท้ดสอบ 220 ± 3 ปอนด์
(100 ± 1.6 กิโลกรัม) ดูข้อ (b)(4) ข้างต้น

(ii) ความยาวของสายยดึกนัตกใหอ้ยูท่ี่
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6 ฟุต ± 2 น้ิว (1.83 เมตร  ± 5 ซ.ม.) วัดจากจุด
ยึดถึงจุดเช่ือมต่อกับเข็มขัดระตัวหรือสายรัดตัว

(iii) น้ำหนักทดสอบถูกทิ้งลงมาจาก
ระดับจุดยึดลงไปท่ีจุดแขวน (ระยะการตกอสิระ
รวม 6 ฟุต) โดยไม่มีการขัดจังหวะ ขัดขวาง หรือ
กระทบพืน้ระหวา่งการทดสอบ

(3) สำหรับระบบอืน่ท้ังหมด (For All
Other Systems)

(i) น้ำหนักใชท้ดสอบ 220 ± 3 ปอนด์
(100 ± 1.6 กิโลกรัม) ดูข้อ (b)(4) ข้างต้น

(ii) ระยะการตกอิสระท่ีใช้ในการทดสอบ
ให้ใช้ระยะการตกทางกายภาพสูงสุดที่ระบบ
ยินยอมให้มีได้ในสภาวะใช้งานปกติ โดยให้มี
ไดถึ้ง 6 ฟตุ (1.83 เมตร) ยกเวน้จะมเีง่ือนไข
ต่อไปนี้

(A) สำหรับระบบทีใ่ช้อุปกรณ์ชะลอการ
ตกทีมี่สายเชือ่มตอ่หรอืสายยดึกนัตก นำ้หนกั
ทดสอบควรตกอสิระในระยะทีเ่ท่ากับระยะการ
เชื่อมต่อ (วัดระหว่างจุดกึ่งกลางของสายช่วย
ชีวิตและจดุเช่ือมต่อกับเข็มขัดหรือสายรดัตัว)

(B) สำหรับระบบชะลอการตกพร้อมสาย
ช่วยชีวิตหรือสายยึดกันตกที่ครบถ้วนซึ่งจำกัด
ระยะการตกอิสระอัตโนมัติท่ี 2 ฟุต (0.61 เมตร)
หรือน้อยกว่า น้ำหนักทดสอบควรตกอิสระใน
ระยะเท่ากับระยะการตกทางกายภาพสูงสุดที่
ระบบยินยอมให้มีได้ในสภาวะใช้งานปกติ

(4) ระบบไม่ผ่านการทดสอบ หาก
แรงยับยั้งการตกสูงสุดที่บันทึกไว้มากเกินกว่า
1,260 ปอนด ์ (5.6 kN) เม่ือใชเ้ข็มขัดรดัตวั
และ/หรือ มากเกนิกวา่ 5,520 ปอนด ์(11.2
kN) เม่ือใชส้ายรดัตวั

(5) ระยะชะลอการตกทีเ่พิม่ข้ึน ควร
บันทึกไว้ระหว่างการทดสอบแรง

(e) การทดสอบอปุกรณช์ะลอการตก
(Deceleration Device Tests)

(1) ท่ัวไป (General)
 อุปกรณ์จะต้องได้รับการทดสอบภายใต้

สภาพแวดลอ้มการทำงานสำหรบัอุปกรณ์น้ันๆ
(ตัวอย่าง เช่น ฝนตก หิมะตก มีฝุ่น โคลน
คราบจารบ ีชนดิของสายชว่ยชวีติ ฯลฯ)

(2) อุปกรณ์ชะลอการตกชนิดตัวยึด
จับเชือก (Rope-grab-type Deceleration Devices)

(i) อุปกรณ์ต้องเคล่ือนท่ีบนสายช่วยชีวิต
ในระยะเดียวกันซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ฟตุ จำนวน
1,000 คร้ัง และกลไกต้องล็อคได้ทุกคร้ัง

(ii) หากไม่ใช่อุปกรณ์ที่ระบุตายตัวว่า

ให้ใช้กับสายช่วยชีวิตแบบใด ให้ทดสอบกับ
สายช่วยชีวิตหลายๆ แบบ (วัสดุที่ใช้ทำและ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน)

(3) อุปกรณช์ะลอการตกทำงานดว้ย
ตัวเองชนดิอ่ืน (Other Self-activating-type
Deceleration Devices) กลไกการล็อคของ
อุปกรณ์ที่ออกแบบให้ยับยั้งการตกได้มากกว่า
หน่ึงคร้ัง ต้องสามารถล็อคในแต่ละคร้ังของการ
เคล่ือนท่ี 1,000 คร้ังในการทำงานปกติ

Section III ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ไม่
บังคับสำหรับระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคล
(Additional Non-mandatory Guidelines
for Personal Fall Arrest Systems)

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เก่ียวกับการใช้งานระบบยับย้ังการตกส่วนบุคคล
ท่ีสอดคล้องกับข้อกำหนด

(a) ข้อพิจารณาในการเลือกและใช้งาน
(Selection and Use Considerations)

ชนิดของระบบยบัย้ังการตกส่วนบุคคลท่ี
เลือกต้องเหมาะสมกับลักษณะการทำงาน และ
ถ้าเปน็ไปได ้ระยะการตกควรมนีอ้ย ท้ังนี ้ควร
พิจารณาหากมีสภาพแวดล้อมการทำงานพิเศษ
เชน่ มีกรด ส่ิงสกปรก ความชืน้ นำ้มัน จารบี
และอ่ืนๆ ควรประเมินผลกระทบท่ีจะมีต่อระบบ
สภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็น (รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ) มีส่วนทำให้เกิดผล

กระทบเชน่กนั ไม่ควรใชล้วดสลงิหากมกีระแส
ไฟฟ้าเข้ามาเก่ียวข้องในการปฏบัิติงาน ตามข้อ
กำหนดของมาตรฐาน นายจ้างต้องวางแผนและ
จัดหามาตรการช่วยเหลือคนงานที่เกิดการตก
ในทันที เนื่องจากตัวคนงานจะถูกแขวนไว้ไม่
สามารถลงสูพ้ื่นได้ด้วยตัวเอง

บริเวณท่ีสายยึดกันตก สายเช่ือมต่อและ
สายช่วยชีวิตอาจจะเสยีหายจากการปฏบัิติงาน
เช่น งานเชื่อม การทำความสะอาดเคมีภัณฑ์
การพ่นทรายขัด ฯลฯ อุปกรณ์ต้องได้รับปกป้อง
หรือมีมาตรการความปลอดภยัอ่ืน นายจ้างต้อง
ประเมนิเง่ือนไขและสภาพแวดลอ้มการทำงาน
ในทุกด้าน (รวมถึงสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง
ตามฤดูกาล) ก่อนการเลอืกระบบยบัย้ังการตก
ท่ีถูกต้องเหมาะสม และทันทีท่ีมีการใช้งาน ต้อง
มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบตลอดเวลา
ในบางกรณี กำหนดการความสะอาดและการ
ซ่อมบำรุงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง



(b) ข้อพิจารณาในการทดสอบ (Test-
ing Considerations)

ก่อนซื้อหรือใช้งานระบบยับยั้งการตก
นายจ้างจะต้องได้รับข้อมูลด้านประสิทธิภาพ
ระหว่างการทดสอบระบบจากผูจ้ำหน่ายเพ่ือให้
ได้รับรู้ว่าอุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
กำหนด การทดสอบควรทำตามวธีิและข้ันตอน
ท่ีระบไุวใ้น Section II ท่ีกลา่วไปแลว้ขา้งตน้ซึง่
เป็นข้อแนะนำสำหรบัการทดสอบและประเมนิ
ประสิทธิภาพของระบบยับยั้งการตก แต่ไม่
จำเป็นจะต้องมีการทดสอบแยกแต่ละอุปกรณ์
ของระบบ เพราะสามารถประเมินได้จากการ
คำนวณโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบของ
บางอุปกรณ์ หรือเปรียบเทียบจากข้อมูลที่ได้
จากการทดสอบของอุปกรณ์ที่มีการออกแบบ
และใชง้านคลา้ยคลงึกัน

(c) ข้อพิจารณารับรองคุณสมบัติเทียบ
เท่า (Comment Compatibility Considerations)

ในทางอุดมคติแล้ว ระบบยับยั้งการตก
ต้องออกแบบทดสอบและจำหน่ายในลักษณะ
รวมชุดเป็นระบบที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ใน
การใช้งานจริงตามปกติทั่วไป สายยึดกันตก
ตวัเชือ่มตอ่ สายชว่ยชวีติ อปุกรณช์ะลอการตก
เข็มขัดรัดตัวและสายรดัตัวจะมกีารเปลีย่นใหม่
หากของเดิมชำรุด นายจ้างและลูกจ้างจะต้อง
รับรู้ว่า ส่วนประกอบในระบบไมส่ามารถใช้แทน
กันได้ท้ังหมด ยกตัวอยา่ง สายยดึกันตกไม่ควร

เชือ่มตอ่ระหวา่งเขม็ขัดรดัตวั (หรอืสายรดัตวั)
และอุปกรณ์ชะลอการตกชนิดหดกลับด้วยตัวเอง
(Self-retracting) เน่ืองจากจะเป็นการเพ่ิมระยะ
การตกอสิระทีร่ะบบไมไ่ดอ้อกแบบเผือ่ไว ้การ
ใช้ทดแทนกันหรือการเปลี่ยนส่วนประกอบใน
ระบบยับย้ังการตกจำเป็นต้องมีการทดสอบและ
ประเมินในทุกด้านโดยผู้ชำนาญการเพื่อให้มี

การตรวจสอบกอ่นใช้งาน ข้อจำกัดของอุปกรณ์
เง่ือนไขเฉพาะของพ้ืนท่ีทำงานท่ีอาจมีส่วนสำคัญ
ในการตดัสินเลือกชนิดระบบเพื่อนำมาใช้งาน

(e) ข้อพิจารณาการใหข้้อมูลอุปกรณ์
(Instruction Considerations)

นายจ้างควรได้รับข้อมูลซึ่งสามารถทำ
ความเข้าใจได้จากผู้จำหน่ายเก่ียวกับการใช้งาน

การพิจารณาสมบัติเทียบเท่าก่อนมีการดัดแปลง
ระบบเพื่อนำเข้ามาใช้ในหน่วยงาน

(d) ข้อพิจารณาเรื่องการฝึกอบรม
ลูกจ้าง (Employee Training Considerations)

 การอบรมลูกจ้างอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับ
การเลือกและการใช้งานระบบยับย้ังการตกเป็น
ส่ิงหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ตามขอ้กำหนดในมาตรฐาน
ก่อนอปุกรณจ์ะถกูใชง้าน ลูกจ้างตอ้งไดรั้บการ
อบรมให้สามารถใช้งานระบบอย่างปลอดภัย
ซ่ึงเน้ือหาการฝกึอบรมตอ้งรวมถงึเร่ืองตอ่ไปนี้

ข้อจำกัดการใชง้าน
เทคนิคการปกัจุดยึดและการผกูสาย
ประมาณการณ์ระยะการตกอิสระและ

การพิจารณาระยะชะลอการตกและระยะการ
ตกทัง้หมด (Total Fall Distance) เพือ่ปอ้งกนั
การกระแทกพืน้ทีต่ำ่กวา่

วธีิการใชง้าน วธีิตรวจสอบ และ วธีิ
จัดเก็บระบบยบัย้ังการตก

ความเลนิเลอ่และการใชง้านไมถู่กวิธี
ซ่ึงอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

นายจา้งและลกูจา้งตอ้งทำความคุน้เคย
กับข้อกำหนดในมาตรฐานนี้ เช่นเดียวกับข้อ
แนะนำของผูผ้ลิตก่อนจะใชง้านระบบ ส่ิงสำคัญ
ท่ีสุด ได้แก่ การลดทอนความแข็งแรงจากสาเหตุ
ของการผูกสาย เช่น การผูกปม การผูกสายใกล้
ขอบมีคม ฯลฯ และระยะการตกอสิระสูงสุดท่ีใช้
และควรจะเนน้ยำ้เช่นกันก็คือ ความสำคญัของ

และการประยุกต์ที่ถูกต้อง รวมไปถึงประเด็น
สำคัญต่อไปน้ี

(1) แรงที่วัดระหว่างการทดสอบแรง
(ทดสอบตัวอย่าง)

(2) ความยาวสูงสุดสำหรับสายยึดกัน
ตกระหวา่งการทดสอบแรง

(3) ระยะชะลอการตกสำหรับอุปกรณ์
ชะลอการตกระหวา่งทดสอบแรง

(4) ข้อความเตอืนเก่ียวกับข้อจำกัดการ
ใชง้านทีเ่ปน็วกิฤต

(5) ข้อจำกดัการนำไปใช้
(6) การใช้ตะขอสับ เทคนิคการปักจุดยึด

และการผูกสายท่ีถูกวิธี รวมท้ังการใช้ Dee-ring
หรือการเช่ือมต่อเพ่ือใช้เข็มขัดรัดตัวและสายรัด
ตัวเพ่ือยับย้ังการตกท่ีถูกต้อง

(7) เทคนิคการไต่ท่ีถูกต้อง
(8) วิธีการตรวจสอบ ใชง้าน ทำความ

สะอาด จัดเก็บ และ
(9) ระบสุายชว่ยชวีติทีจ่ะใชง้าน
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะต้อง

ถ่ายทอดแก่ลูกจ้างระหว่างการฝึกอบรม
(f) ข้อพิจารณาในการตรวจสอบ

(Inspection Considerations)
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน [ข้อ (f)

Section I] ระบบยบัยัง้การตกจะตอ้งไดร้บัการ
ตรวจสอบอยา่งสม่ำเสมอ ส่วนประกอบทีช่ำรุด
จนเหน็ไดชั้ด เช่น ขาด ฉีก สึก หด ยืด ผิดรปู

Fall Training



มีส่ิงแปลกปลอมเพิม่เข้ามาซึง่อาจมผีลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพ เสียหายจากการเสื่อมสภาพ
หรือสัมผัสกับเปลวไฟ กรดหรือสารกัดกร่อน
อ่ืนๆ ตะขอผิดรูปหรือสปริงเส่ือม ล้ินตัวล็อคเข้า
ไม่สนิทกับตัวล็อคเข็มขัดหรือสายรัด ชิ้นส่วน
ต่างๆ หลวมและไม่เข้าที่ มีร่องรอยการชำรุด
ท่ีด้านในของเชือกหรือลวดสลิง ห้ามใช้งานและ
นำออกไปจากสารบบทันที พร้อมกับติดป้าย
หรือเขียนกำกับไว้ให้ชัดเจนว่า “ใช้ไม่ได้” หรือ
“ทำลายท้ิง”

(g) ข้อพิจารณาการกู้ภัย (Rescue
Considerations)

ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐาน [ข้อ (e)(8)
Section I] เม่ือระบบยบัยัง้การตกมกีารใชง้าน
นายจ้างต้องม่ันใจว่าลูกจ้างจะได้รับการช่วยเหลือ
ทันทีหรือพวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
หากมกีารตกเกดิขึน้ บคุลากรกูภั้ย บนัไดและ
อุปกรณ์จำเป็นต่างๆ ต้องได้รับการประเมนิ ใน
บางสถานการณ์อุปกรณ์จะเอ้ืออำนวยให้คนงาน
กู้ภัยตัวเองหลังจากระบบยับยั้งการตกทำงาน
อาทิเช่น อุปกรณ์มีความสามารถในการเคลือ่น
ตัวต่ำลงมาได้เอง

(h) ข้อพิจารณาในการผูกสาย (Tie-off
Considerations)

(1) ส่ิงสำคัญท่ีสุดประการหน่ึงในการ
ใช้งานระบบยับย้ังการตก น่ันคือ การวางแผน
อย่างครอบคลุม “ก่อน” การใช้งาน แต่ส่ิงท่ีควร
จะคำนงึถึงเปน็อนัดบัแรก ไดแ้ก ่การหาจดุยดึ
(Anchorage Points) ท่ีเหมาะสม ในทางอุดมคติ
แล้ว จุดยึดควรทำก่อนจะสร้างตัวบ้านหรือตัว
อาคารเพื่อให้สอดคล้องต้องกันกับโครงสร้าง
หลังจากนัน้จะไดใ้ช้จุดยึดเหล่าน้ีเป็นประโยชน์
ในการทำงานบนทีสู่ง อาทิเช่น ทำความสะอาด
หนา้ตา่ง ซอ่มแซมตวับา้น ฯลฯ หากวางแผน
ถูกต้องรัดกุม จุดยึดสามารถจะใช้ได้ “ระหว่าง”
มีการก่อสร้างตัวบ้านหรอืหลังจากนัน้

(2) นายจา้งและลกูจ้างควรตระหนกัร่วม
กันตลอดเวลาว่า ความแขง็แรงของระบบยบัยัง้
การตกข้ึนอยู่การผูกติดกับจุดยึดท่ีไม่มีลักษณะ
บั่นทอนความแข็งแรงของระบบ [ตัวอย่างเช่น
จุดยึดห่วงกลมขันเกลียว (Eye-bolt Anchorage)
และตะขอสบั (Snap-hook)] ดังน้ัน หากใชวิ้ธี
ผูกสายใดๆ ท่ีมีแนวโน้มทำให้ความแข็งแรงของ
ระบบลดลง จำเป็นจะต้องเปล่ียนไปใช้อุปกรณ์ท่ี
แข็งแรงกว่า ยกเว้น อุปกรณ์ซ่ึงคงความสามารถ
ในการยับยั้งแรงตกสูงสุดไว้ได้อย่างเหมาะสม

แม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม
(3) การผูกสายด้วยวิธีผูกปม (Knot) บน

เส้นสายยึดกันตกหรือสายช่วยชีวิต (ที่ตำแหน่ง
ใดก็ตาม) หน่ึงปมจะลดความแข็งแรงของระบบ
ของสายยึดกันตกหรือสายช่วยชีวิตถึง 50% หรือ
มากกว่า ดังน้ัน หากใชวิ้ธีผูกปม ต้องใชส้ายยดึ
กันตกหรือสายช่วยชีวิตที่มีความแข็งแรงสูงขึ้น
เพ่ือทดแทนส่วนซ่ึงสูญเสียไป หรืออาจลดความ
ยาวของสายยึดกันตก (หรือขยับตำแหน่งผูก
สายสูงขึ้น) เพื่อลดระยะการตกอิสระให้สั้นลง
หรือเปล่ียนไปใช้สายยึดกันตกหรือสายช่วยชีวิต
ที่มีตัวเชื่อมต่อเหมาะสม เพื่อลดความจำเป็น
ในการผูกปมเชือก

(4) การผูกสายยึดกันตกหรือสายช่วย
ชีวิตกับคานรูปตัว “H” หรือ “I” หรือส่วนค้ำยัน
รูปร่างคล้ายคลึงกันจะลดความแขง็ของสายยึด
กันตกหรือสายช่วยชีวิตลงถึง 70% เนื่องจาก
การสัมผัสขอบคมของคาน ดังน้ันจึงต้องใช้สาย

เท่านนั (เชอืกหยอ่น แรงดงึนอ้ย ภาระการรบั
น้ำหนักของจุดยึดจึงน้อยลงตามไปด้วย) ตรงกัน
ข้าม หากมุมมตกแคบแรงดึงของเชือกจะเพิ่ม
มากข้ึน โดยท่ัวไปจะตัง้ค่าแรงดงึมาตรฐานไวท่ี้
มุมตกกลางเชือก 30 องศา หากมุมตกน้อยกว่า
30 องศา แรงดงึจะเพิม่ข้ึนเปน็เทา่ทวคีณู เชน่
มุมตก 15 องศา แรงดึงจะเพ่ิมข้ึนในอตัรา 2 : 1
และมุมตก 5 องศา แรงดึงจะเพ่ิมเป็น 6 : 1 หรือ
6 เท่าของแรงดงึท่ีมุมตก 30 องศา ดว้ยเหตนุี้
ความแข็งแรงของจุดยึดและสายช่วยชีวิตจะต้อง

ทำจากใยสังเคราะห์หรือชนิดแกนกลางเป็นลวด
สลิงพันรอบคานนั้นเพื่อป้องกันความเสียหาย
อันอาจจะเกิดขึ้น หรือลดระยะการตกให้มาก
ท่ีสุดเทา่ทีจ่ะทำได้

(5) การผูกสายในลักษณะสายพาดผ่าน
เหนอืหรือโดยรอบพืน้ผิวขรุขระหรือแหลมคม
จะลดความแข็งแรงของสายเป็นอย่างมาก ดังน้ัน
จึงควรหลีกเลี่ยงหรือใช้วิธีการอื่นผูกสายแทน
เช่น ใช้ตัวเชื่อมประเภทตะขอสับ/ห่วงรูปตัวดี
หรือใช้ลวดสลิง การใช้วัสดุชนิดเหนียวพิเศษ
ห่อหุ้มหรือพันรอบพื้นผิวแหลมคมเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งที่สามารถทำได้

(6) สายช่วยชีวิตแนวนอน (Horizontal
Lifelines) จะมีภาระการรับน้ำหนักที่แขวนอยู่
มากกว่าแรงกระชาก ข้ึนอยู่กับรูปทรงเรขาคณิต
และมมุตกกึง่กลางเชอืก (Sag Angle) เม่ือเกดิ
การตก มุมตกก่ึงกลางเชือกย่ิงมากเท่าไหร่ แรง
ดึงของเชือกที่ทำกับจุดยึดทั้งสองจุดจะน้อยลง

Tie-off Anchorage

Eye-bolt Anchorage

5 Degree Sag Angle

Anchorage Loading at Sag Angle
of Horizonal Lifeline

30 Degree Sag Angle
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พิจารณาตามองศามุมตกของการผูกเชือกและ
ความยดืหยุน่ของเสน้เชอืก กลา่วคอื ตอ้งใหมี้
มากข้ึนเม่ือมุมตกกลางเชอืกและความยดืหยุ่น
ของเชือกน้อยลง และตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ
หากผูกหลายสายบนสายชว่ยชีวิตแนวนอนสาย
เดยีวกนั เพราะเมือ่คนงานคนหนึง่ตก ทิศทาง
การเคล่ือนไหวของท้ังคนท่ีตกและสายชว่ยชีวิต
แนวนอนระหวา่งทำการยับย้ังการตกอาจทำให้
คนงานคนอ่ืนตกตามไปด้วย ท้ังน้ี เม่ือมีคนงาน
เพิม่ข้ึนแตล่ะคน จะตอ้งเพิม่ความแขง็แรงของ
ท้ังสายชว่ยชวีติและจดุยดึ จากเหตผุลดงักลา่ว
และอืน่ๆ การออกแบบระบบทีใ่ชส้ายชว่ยชวีติ
แนวนอน ต้องทำข้ึนโดยบุคคลได้รับการรับรอง
(Qualified Person) อีกท้ัง การทดสอบหลังติดต้ัง
สายช่วยชีวิตแนวนอนและจุดยึดเป็นสิ่งซึ่งควร
กระทำเป็นอย่างยิ่ง

(7) ความแข็งแรงของห่วงกลมขัน
เกลยีว (Strength of an Eye-bolt) ข้ึนอยูกั่บ
แกนน็อต และความแข็งแรงจะลดลงมากหาก
มีแรงกระทำตอ่มุมใดมมุหน่ึงท่ีเกิดท่ีห่วง (เช่น
ในกรณีส่วนเช่ือมท่ีเป็นตะขอสับเกิดติดค้างแล้ว
ทำมุมกันข้ึน) ดังน้ัน ต้องตรวจสอบว่า ห่วงกลม
ขันเกลียว (Eye-bolt) ท่ีเลือกใช้ มีขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางของห่วงเหมาะสม เพ่ือหลีกเล่ียงการ
ติดขัดโดยไม่ตั้งใจเกิดขึ้นกับตะขอสับซึ่งไม่ได้
ออกแบบให้ใช้ร่วมกันได้ซึ่งนำมาเชื่อมต่อ

(8) เนื่องจากความแข็งแรงของสาย
ช่วยชีวิต/สายยึดกันตกอาจลดลงอย่างมาก
(บางกรณีลดลงมากถึง 70%) ควรหลีกเล่ียงการ
ผูกเง่ือนตายเลือ่นได ้(Sliding Hitch Knot) ใน
การเช่ือมต่อสายช่วยชีวิต/สายยึดกันตก ยกเว้น
ในสถานการณฉุ์กเฉินท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืน เง่ือน
ตายเลือ่นไดช้ัน้เดยีว (One-and-one) ห้ามใช้
เพราะไม่มีหลักประกันว่าจะหยุดการตกได้ แต่

หากเป็นเง่ือนตายสองช้ัน (Two-and-two) หรือ
สามชัน้ (Three-and-three) อาจใชไ้ด้ในกรณี
ฉุกเฉิน แต่ต้องคอยควบคุมให้ระยะการตกอิสระ
ให้สั้นลงจากเหตุที่ความแข็งแรงของสายช่วย
ชีวิต/สายยึดกันตกลดลง

(i) ข้อพิจารณาสายช่วยชีวิตแนวดิ่ง
(Vertical Lifeline Considerations) ตามข้อ
กำหนดในมาตรฐาน คนงานแตล่ะคนจะตอ้งมี
สายช่วยชีวิตของตัวเองแยกต่างหากในกรณีที่
เป็นชนิดแนวด่ิง ด้วยเหตุผล หากมีการผูกหลาย
สายเข้ากับสายช่วยชีวิตสายเดียว หากคนงาน
คนหนึง่ตกลงไป การเคลือ่นทีข่องสายขณะทำ
การยับย้ังอาจทำให้สายยึดกันตกถูกดึงลงไปด้วย
แน่นอนว่าคนงานอกีคนต้องตกด้วยเช่นกัน

(j) ข้อพจิารณาตะขอสบั (Snap-hook
Considerations) แม้ไม่ได้เป็นข้อบังคับตาม
มาตรฐานน้ี แต่ให้พิจารณาใช้ตะขอสับชนิดล็อค
ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เชื่อมต่อวัตถุที่เหมาะสม
(มีความแขง็แกร่งเพียงพอ) แทนชนดิไม่มีล็อค
เนื่องจากมีกลไกในการล็อคเสริมที่สปริงปาก
ตะขอทำให้ปากตะขอไมเ่ปิดออกภายใตแ้รงกด
ปานกลาง (Moderate Pressure) ยกเวน้จะมี
คนปลดลอ็ค ดว้ยรปูทรง การออกแบบ รวมถงึ
ประสิทธิภาพการทำงานทำให้ตะขอสับชนิดล็อค
สามารถป้องกันการเลื่อนหลุดของตัวเชื่อมต่อ
จากอุบัติเหตุหรือความผดิพลาดตา่งๆ ได้

ตามขอ้กำหนดในมาตรฐาน [Section I,
paragraph (e)(1)] ใหห้ลกีเลีย่งการเชือ่มตอ่
ลักษณะดังต่อไปนี้ (ยกเว้น มีการใช้ตะขอสับ
ชนิดออกแบบมาอย่างเหมาะสม) เนื่องจากมี
เง่ือนไขหลายประการทีอ่าจทำให้เกิดการเล่ือน
หลุดเมื่อใช้กับตะขอสับชนิดไม่มีล็อค

ตะขอสับซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับสาย
ช่วยชีวิต

ตะขอสบั 2 ตวัหรอืมากกวา่เชือ่มตอ่
กับ Dee-ring ตวัเดยีว

ตะขอสับหนึ่งตัวเชื่อมต่อที่ด้านหลัง
สายยึดการตกของตัวเอง

ตะขอสับหนึ่งตัวเชื่อมต่อโดยตรงกับ
ตัวสายรัด (Webbing Loop) หรือส่วนท่ีเป็นสาย
ของสายยดึกนัตก (Webbing Lanyard)

ตะขอสบัเชือ่มตอ่กบั Dee-ring หรอื
ตวัเชือ่มตอ่อืน่ๆ ในลกัษณะไมถู่กตอ้ง หรอืไม่
เหมาะสมอันอาจทำให้ปากตะขอถูกกดลงไปใน
จังหวะทีต่ะขอสบัหมุนหรอืบดิตวั

(k) ข้อพจิารณาการตกอสิระ (Free Fall
Considerations) ให้นายจ้างและลูกจ้างตระหนัก
ไว้ตลอดเวลาวา่ แรงยับย้ังการตกสูงสุดท่ีผู้ผลิต
ระบไุว ้เปน็การวดัคา่จากการใชง้านปกต ิโดย
มีระยะการตกอสิระมากสดุท่ี 6 ฟุต ในทุกกรณี
การเพ่ิมระยะการตกอสิระแม้เพียงเล็กน้อยอาจ
เพ่ิมแรงยับย้ังการตกแก่ตัวคนงานซ่ึงมีผลทำให้
เกิดการบาดเจ็บได้ ด้งน้ันจึงต้องจำกัดระยะการ
ตกอสิระใหส้ั้นลง ค่ากำหนดตามมาตรฐานให้
อยูท่ี่ 6 ฟตุ (1.83 เมตร) ห้ามเกนิกวา่นีไ้ม่วา่
ในกรณีใดๆ เพ่ือช่วยให้ม่ันใจข้ึน จุดท่ีสายเช่ือม
ต่อกับสายช่วยชีวิตหรือจุดยืด ควรอยู่ในระนาบ

Eye-bolt / Snap-hook Anchorage

Eye-bolt Strength Test

Hitch Knot

Snap-hook



เดียวกันหรือสูงกว่าจุดท่ีปลายสายอีกด้านเช่ือม
ต่อกับเข็มขัดหรือสายรัดตัว (หากไม่ทำเช่นนี้
ระยะการตกอิสระจะเพิ่มขึ้นตามความยาวของ
ตวัเชือ่มตอ่ เชน่ สายยดึกนัตก) การเชือ่มตอ่ที่
พ้ืนผิวการทำงานจะทำให้ระยะการตกอิสระเกิน
6 ฟตุ ตวัอยา่งเชน่ หากใชส้ายยดึกนัตกยาว 6
ฟตุ ระยะการตกอสิระตอ้งวดัจากจดุเชือ่มตอ่ที่
พื้นขึ้นไปถึงจุดเชื่อมต่อที่เข็มขัดหรือสายรัดซึ่ง
เม่ือรวมกบัความยาวของสายยดึกันตก จะมาก
กว่า 6 ฟุต อย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม ควร
จะพิจารณาเผ่ือไว้ด้วยว่า ในบางกรณี ระยะการ
ตกอิสระอาจเกินค่ากำหนด ระบบยับย้ังการตก
ที่เลือกต้องสามารถต้านทานแรงยับยั้งการตก
ท่ีเพิม่ข้ึน นัน่หมายถงึ ความแขง็แรงของระบบ
โดยรวมตอ้งสูงกว่าค่าปกติท่ัวไป

(l) ข้อพิจารณาการยืดระยะและระยะ
ชะลอการตก (Elongation and Deceleration
Distance Considerations) ระหว่างยับย้ังการตก
สายยึดกันตก (Lanyard) จะยืดระยะออกไปเพ่ือ

Lifeline Retraction Test

ผ่อนแรงกระชากก่อนจะหยุดน่ิง ในช่วงจังหวะน้ี
การตกจะช้าลงและแรงกระชากเพื่อยับยั้งการ
ตกหรือท่ีอุปกรณ์กระทำต่อตัวผู้สวมใส่จะผ่อนลง
ความยาวของสายยึดการตกที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
จะต้องนำไปพิจารณาเพ่ิมระยะการตกอิสระเพ่ือ
สรุปรวมเปน็ ระยะการตกทัง้หมด (Total Fall
Distance) ก่อนตวัคนงานจะหยดุนิง่ และระยะ
การหยดุอาจจะเพิม่ข้ึนหากสายยดึการตกหรอื
อุปกรณ์ชะลอการตกผูกใกล้หรือตรงจุดที่เป็น
ส่วนปลายของสายชว่ยชีวิตทำให้มีระยะยดืยาว
ออกไปอกี ตามขอ้กำหนดในมาตรฐาน ต้องให้
มีระยะระหว่างตัวคนงานกับส่ิงกีดขวางด้านล่าง
เพียงพอเพื่อป้องกันการกระแทกก่อนระบบจะ
ทำการยับย้ังการตกอย่างเต็มท่ี นอกจากน้ี ควร
จัดให้มีสายช่วยชีวิตความยาวอย่างน้อย 12 ฟุต
(3.7 เมตร) เพ่ิมท่ีส่วนล่างใต้จุดจับยึดเชือกของ
อุปกรณ์ชะลอการตกชนดิตัวจับยึดเชือก (Rope
Grab Type Deceleration Device) เพือ่ปอ้งกนั
ตัวจับยึดเชือกหลุดออกไปจากสายช่วยชีวิต

หรืออีกทางเลือกหน่ึง ต่อความยาวของสายชว่ย
ชีวิตจนถึงพ้ืนดินหรือพ้ืนผิวการทำงานตำ่ลงไป
อีกระดับหน่ึงซ่ึงสามารถจะเป็นหลักประกันได้ว่า
ตวัคนงานจะไมเ่คลือ่นทีล่งไปจนหลดุออกจาก
สายชว่ยชวีติอนัอาจทำใหเ้กิดการตกได้

(m) ข้อพิจารณาส่ิงกีดขวาง (Obstruction
Considerations) ตำแหน่งท่ีจะทำการผูกสาย ให้
พิจารณาเร่ืองส่ิงกีดขวางบนเส้นทางท่ีมีแนวโน้ม
จะเกิดการตก รวมไปถึงลักษณะท่าทางของการ
แกว่งตัวในทิศทางคาดเดาไมไ่ด้เม่ือเกิดการตก
นอกจากน้ี เม่ือใช้เข็มขัดรัดตัว ลำตัวของคนงาน
จะเฉียงในแนวนอนระหว่างท่ีระบบทำการยับย้ัง
การตก ดงันัน้จงึตอ้งตรวจสอบสิง่กีดขวางดา้น
ล่างให้ละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การบาดเจบ็รา้ยแรงตามมา

(n) ข้อพิจารณาอ่ืนๆ (Other Consider-
ations) เนื่องจากระบบยับยั้งการตกบางชนิด
มีการออกแบบแตกตา่งออกไป จึงจำเป็นต้องมี
ข้อพิจารณาอืน่ๆ เข้ามาร่วมด้วย เพ่ือให้การผูก
สายเปน็ไปอยา่งถกูตอ้ง ตวัอยา่งเชน่ อปุกรณ์
ชะลอการตกชนิดดึงสายกลับด้วยตัวเอง (Self-
retracting-type Deceleration Devices) ขนาด
ใหญ ่รบันำ้หนกัไดม้าก จะตอ้งผกูอยา่งมัน่คง
เหนือศรีษะเพือ่ไม่ให้ตัวคนงานตอ้งรบันำ้หนัก
อุปกรณ์ และหากเช่ือมต่อกับสายชีวิตแนวนอน
ตอ้งใหมี้มุมตกกลางเชอืกในระดบัตำ่ เปน็การ
ป้องกันการเล่ือนไหลของอุปกรณ์ไปยังตำแหน่ง
ท่ีจะเกิดการแกวง่ตัวซ่ึงเป็นอันตรายขณะระบบ
ทำการยับย้ังการตก และในทุกกรณี ผู้ใช้จะต้อง
ปฏิบัติตามคำแนะนำของผูผ้ลิตอย่างเคร่งครัด

Rope Access Inspection

ระยะการตกทั้งหมด ก่อนตัวคนงานหยุดนิ่ง

Fall Arrest Rescue Situation


