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เม่ือพดูถงึระบบปองกนัการตก หลายคน
มักนึกถึงเข็มขัด/ท่ีรัดตัวนิรภัยและเชือกชวย
ชีวิต และคิดวาเปนระบบเดียวท่ีใชกันอยู แตใน
ความเปนจริง ระบบปองกนัการปองกนัตกมีมาก
กวานัน้ เข็มขีดนริภัย/สายรัดตัว รวมถงึสายชวย
ชีวิตเปนเพียงระบบหนึ่งท่ีมีใชท้ังหมด ตามขอ
บงัคับของสาํนกับริหารสขุภาพและความปลอดภัย
ในการทํางาน (OSHA 29 CFR 1926.502 : Fall
Protection Systems Criteria and Practices)

ปองกนัลูกจางตกจากท่ีสงู ระบบตองมีคุณสมบติั
ตรงตามขอกาํหนดสาํคัญ ไดแก

 ราวบน (Toprails) และราวกลาง
(Midrails) ของระบบราวกันตกจะตองมีความ
หนาหรือมีเสนผานศูนยกลางอยางนอย ¼ นิ้ว
(0.6 เซนติเมตร) มีการปองกนัการตัดและการ
ผุกรอน หากใชเชือกเปนราวบน ใหติดธงเปน
ชวงๆ แตละชวงหางกนัไมเกนิ 6 ฟตุ โดยธงตอง
เปนวัสดุมองเห็นงาย แผนเหล็กหรือพลาสติก
บางไมสามารถใชทําราวบนหรือราวกลางได
กรณีใชเชือกมะนิลา เชือกพลาสติก เชือกใย
สงัเคราะหทําราวบนหรือราวกลาง จะตองมีการ

ตรวจสอบบอยคร้ังเทาท่ีจาํเปนเพือ่ใหม่ันใจเร่ือง
ความแข็งแรงและความม่ันคง

ขอบบนสุดของราวบนหรือจุดเทียบเทา
ราวบนของราวกนัตกตองสงู 42 นิว้ (1.1 เมตร)
บวกลบ 3 นิว้ (8 เซนติเมตร) จากพืน้ทางเดิน/
พื้นปฏิบัติงาน หากคนงานยืนบนพื้นท่ีเสริมสูง
ข้ึน ใหเพิ่มความสูงของราวบนโดยระยะท่ีเพิ่ม
เทากับความสูงของพื้นท่ีเสริมข้ึนมา

 ตะแกรง ราวกลาง ตาขาย ลูกกรงแนว
ต้ังหรือสิ่งลักษณะใกลเคียง ตองติดต้ังระหวาง
ดานบนสดุของระบบราวกนัตก (ราวบน) กบัพืน้
ทางเดิน/พืน้ปฏิบัติงานในบริเวณท่ีไมมีกําแพง
หรือราวกั้นท่ีมีความสูงอยางนอย 21 นิ้ว (53
เซนติเมตร) ในกรณใีชราวกลาง จะตองติดต้ังอยู
ตรงกลางระหวางดานบนสดุของระบบราวกนัตก
กบัพืน้ทางเดิน/ปฏิบติังาน หากใชตะแกรงหรือ
ตาขายตองขยายปดชองวางท้ังหมดต้ังแตราวบน
จนถึงพื้นทางเดิน/พื้นปฏิบัติงาน และถาใช
ตัวกลางอ่ืน เชน ลูกกรง ตองต้ังลูกกรงจากราว
บนจนถงึพืน้ดานลาง โดยลูกกรงแตละซีต่องหาง
กันไมเกิน 19 นิ้ว (48 เซนติเมตร)

สวนประกอบชนิดอ่ืนๆ เชน ราวกลาง
เสริม แผนกระดานสีเ่หล่ืยม ใหติดต้ังเพือ่ไมใหมี
ชองเปดในระบบราวกนัตกเกนิกวา 19 นิว้ (48
เซนติเมตร)

ระบบราวกนัตกตองสามารถทนแรงไดอยาง
นอย 200 ปอนด  (890 นวิตัน) ท่ีกระทําในระยะ
2 นิ้วเหนือขอบบนสุดของราวบนท้ังทิศทางข้ึน
และทิศทางลง ในการทดสอบใชแรง 200 ปอนด

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

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เม่ือมีการทํางานบน
ท่ีสงูต้ังแต 6 ฟตุ (1.8 เมตร) ข้ึนไป นายจางจะ
ตองจดัทําระบบปองกนัการตกใหกบัลูกจางซึง่มี
ต้ังแตระบบปองกนัไมใหลูกจางท่ีทํางานบนท่ีสงู
พลัดตกลงไปขางลางไปจนถงึระบบจบัหรือยดึตัว
ลูกจางท่ีพลัดตกลงไปจากท่ีสงูไปแลวไมใหหลน
กระแทกพื้น หรือสวนของโครงสรางอาคาร จะ
เลือกระบบใดระบบหนึง่หรือหลายระบบรวมกนั
ก็ไดโดยใหทําตามมาตรฐานบังคับของแตละ
ระบบ ดังตอไปนี้

ระบบราวกันตก (Guardrail Systems)
หากนายจางเลือกระบบราวกันตกเพื่อ

Guardrail Requirements
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(890 นิวตัน) กระทําในทิศทางลง ขอบบนสุด
ของราวกนัตกตองไมไดรับผลกระทบท่ีทําใหความ
สงูลดลงจนตํ่ากวา 39 นิว้ (1 เมตร) วัดจากพืน้
ทางเดิน/พืน้ปฏิบติังาน

ตะแกรง ราวกลาง ตาขาย ลูกกรงแนวต้ัง
แผนทึบ หรือสิ่งลักษณะใกลเคียง ตองสามารถ
ทนตอแรงอยางนอย 150 ปอนด (667 นวิตัน)
ท่ีกระทําในทิศทางข้ึนหรือทิศทางลงตรงจดุใดๆ
ของราวกลางหรือสวนประกอบอ่ืน

 ราวกันตกตองมีผิวเรียบเพื่อปองกัน
ไมใหคนงานไดรับบาดเจบ็หรือเปนแผลฉีกขาด
รวมท้ังปองกันเสื้อผาเกี่ยวติดเม่ือสัมผัสดวย

 บริเวณปลายสุดของราวบนและราว
กลาง ตองไมมีสวนสวนยื่นออกมา ยกเวน สวน
ยื่นนั้นไมเปนอันตรายตอคนงาน

 เม่ือมีการใชระบบราวกนัตกในบริเวณ
ท่ีมีการแขวนหรือยกวัตถข้ึุนท่ีสูง โซ ประตู หรือ
สวนของราวกนัตกท่ีเคล่ือนท่ีไดจะตองขวางทาง
เขาของชองเปดระหวางสวนของราวในขณะท่ียงั
ไมมีการปฏิบัติงานยกหรือแขวนวัตถุ

 บริเวณท่ีเปนหลุมหรือชองเปด ระบบ
ราวกนัตกตองทําข้ึนท่ีดานหรือขอบซึง่ไมมีเคร่ือง
ปองกนั กรณหีลุมหรือชองเปดใชเปนทางขนสง
วัสดุ หลุม หรือชองเปดตองมีสวนของราวกนัตก

คํ้ายันเสริมความม่ันตงราวกลางและราวบน
รวมท้ังเปนท่ีกัน้ไมใหสิง่ของบนพืน้ทางเดิน/พืน้
ปฏิบติังานตกใสคนงานท่ีอยูขางลาง

 ระบบราวกนัตก (Guard Rail System)
แบงออกเปนชนิดยอย ดังนี้

1. ราวกนัตกชัว่คราว (Temporary Guardrails)
เปนราวกนัตกท่ีทําข้ึนบนโครงสรางถาวร

ท่ีมีอยูแลว หรือบนโครงสรางท่ีกาํลังทําอยู หรือ
สรางไวกอนแลวนํามาติดต้ังบนพื้นท่ีทางเดิน/
พื้นปฏิบัติงาน จุดประสงคเพื่อปองกันการตก
สาํหรับคนงานท่ีปฏิบติังานชัว่คราวในบริเวณนัน้
โดยไมมีเจตนาจะสรางเปนการถาวร ตัวอยาง
เชน ราวกันตกชัว้คราวใชงานขณะกอสรางผนัง

หรือกําแพง ราวกันตกใชเม่ือทําการเปล่ียน
หลังคา ราวกันตกใชบนดาดฟาอาคาร ฯลฯ
ราวกนัตกเหลานีส้รางจากวัสดุนาํกลับมาใชใหม
ได หรือเปนอุปกรณสาํเร็จรูปท่ีสรางไวแลวกอน
จะนาํมาติดต้ังท่ีจดุปฏิบติังาน

โดยท่ัวไป ราวกนัตกสาํเร็จรูปท่ีทําไวแลว
มักมีโครงสรางไมแข็งแรง และหากดูแลรักษา
ไมดีอาจมีการผุกรอน แตกหัก หรือมีบางสวน
หายไป ทําใหไมมีความปลอดภัยในการนํามา
ใชงาน ดังนัน้ตองมีการตรวจสอบอยางละเอียด
กอนทําการติดต้ังเพือ่ปองกนัการตก

2. ราวกันตกใชบนนั่งราน ลิฟตยกสูง
และลิฟตทรงกรรไกร (Guardrails for Scaffolds,
Aerial Lifts, and Scissor Lifts)

นัง่ราน ลิฟตยกสงู และลิฟตทรงกรรไกร
เปนพืน้ท่ีเสีย่งท่ีจะเกดิการตก ดังนัน้จงึตองมีราว
กนัตกติดต้ังไวเพือ่ปองกนัคนงานตกลงมา โดย
อาจจะใชรวมกับระบบปองกันการตกอ่ืน เชน
ระบบยบัยัง้การตก (เข็มขัด/สายรัดนิรภัย และ
สายชวยชีวิต)

ราวกันตกบนนั่งราน ลิฟตยกสูง ลิฟต
ทรงกรรไกรตองกัน้ดานโลงทุกดานเหนอืพืน้ซึง่
เปนพืน้ท่ีปฏิบติังาน และตองมีประตูเปดเขาไป
ภายในราวกันตกนั้นดวย

3. ราวบันไดและราวมือจับ (Stairrails
and Handrails)

3.1 ราวบันได (Stairrails)
ราวบนัไดเปนเคร่ืองปองกนัแนวต้ังท่ีสราง

ไปตามความยาวของดานท่ีไมมีเคร่ืองปองกัน
ของบนัไดเพือ่ปองกันคนงานตกไปยังพืน้ซึ่งอยู
ตํ่ากวา ดานบนสดุของราวบนัไดสามารถใชเปน
ราวมือจับได

ท่ีเคล่ือนท่ีไดไมเกินสองดาน และเม่ือไมมีการ
ใชหลุมหรือชองเปดจะตองปดคลุมหรือติดต้ัง
ราวกันตกท่ีดานหรือขอบท่ีไมมีเคร่ืองปองกัน
ท้ังหมดทุกดาน

เม่ือใชระบบราวกนัตกรอบหลุมหรือชอง
เปดซึง่เปนจดุทางเขา (เชน ชองบันได) จะตอง
ติดต้ังประตูบริเวณท่ีเปนทางเขานัน้ เพือ่ปองกนั
คนงานเดินตกชองโดยไมไดต้ังใจ

เม่ือใชราวกันตกท่ีดานหรือขอบซึ่งไมมี
เคร่ืองปองกนัของทางลาดหรือทางยืน่ไปขางหนา
ใหราวต้ังข้ึนทีด่านหรอืขอบทีไ่มมเีครือ่งปองกันน้ัน

 สวนประกอบท่ีสาํคัญอีกอยางหนึง่ของ
ระบบราวกนัตกคือ ไมขอบลาง (Toeboard) ใช



3SAFET Y LIFE

3.2 ราวมือจับ (Handrails)
ราวมือจับท่ีดีตองมีพื้นท่ีเพียงพอเพื่อให

คนงานจบัยึดไวกันตก โดยตองมีความสูง 30-
37 นิว้ (45 - 92.5 ซ.ม.) และมีคุณสมบติัดาน
ความแข็งแรงตรงตามขอกาํหนดของราวกันตก
(เชน ทนทานตอแรง 200 ปอนดท่ีกระทําตอ
ดานบนสุดท่ีจดุใดๆ ก็ตามในระยะ 2 นิ้ว ท้ังใน
ทิศทางข้ึนและทิศทางลง)

ราวมือจับท่ีทําข้ึนชั่วคราวตองมีชองวาง
ระหวางราวมือจบักับผนัง ระบบราวบันได และ
กับวัตถุอ่ืนอยางนอย 3 นิ้ว

ระบบยับย้ังการตกสวนบุคคล (Personal
Fall Arrest Systems)

เปนระบบปองกนัไมใหคนงานตกจากท่ีสงู

 จํากัดแรงในการยับยั้งการตกสูงสุด
ของคนงานหนึ่งคนไวท่ี 900 ปอนด (4 กิโล
นิวตัน) เม่ือใชเข็มขัดรัดตัว (Body Belt)

 จํากัดแรงในการยับยั้งการตกสูงสุด
ของคนงานหนึ่งคนไวท่ี 1800 ปอนด (8 กิโล
นิวตัน) เม่ือใชสายรัดตัว (Body Harness)

 ตองแขวนตัวคนงานเพื่อไมใหระยะ
การตกอิสระจากแรงโนมถวง (Free Fall) เกิน
6 ฟตุ (1.8 เมตร) หรือตัวคนงานสัมผสักับพืน้
ดานลาง

 ทําใหตัวคนงานหยดุนิง่และจาํกดัระยะ

การลดความเร็วสูงสุดเม่ือตัวคนงานตกลงมา
ไวท่ี 3.5 ฟุต (1.07 เมตร)

 มีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะตานทาน
แรงสองเทาจากการกระชากจากการตกแบบอิสระ
ระยะ 6 ฟตุ (1.8 เมตร) หรือระยะการตกอิสระ
ท่ีกําหนดของระบบ โดยเลือกอันท่ีนอยกวา

 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 1988 เปน
ตนมา มีการหามใชเข็มขัดรัดตัว (Body Belt)
ในระบบยับยั้งการตก

ระบบยบัยัง้การตกตองไดรับการตรวจสอบ
กอนนาํไปใชงานเพือ่หารอยชาํรุด ฉีกขาด หรือ
ความเสยีหายอ่ืน อุปกรณท่ีไมอยูในสภาพใชงาน
ได ใหเลิกใชและนําออกไปจากหนวย งาน

หวงรูปตัวดี (D-ring) และตะขอสับ
(Snaphooks) ตองทนดึงไดอยางนอย 5,000
ปอนด (22.2 กโิลนวิตัน)  หวงรูปตัวดีและตะขอ
สบัตองผานการทดสอบแรงดึงข้ันตํ่าได 3,600
ปอนด (16 กิโลนิวตัน) โดยไมมีการแตกราว
หรือผิดรูปรางถาวร

ตะขอสับจะตองมีขนาดใหญพอท่ีจะรับ
หวงคลองหรือตะขอสับอันอ่ืนโดยท่ีตัวเองยัง
สามารถล็อคได

หากตะขอสบัไมใชชนดิท่ีล็อคไดหรือชนดิ
ท่ีออกแบบสาํหรับใชเชือ่มตอในลักษณะตอไปนี้
ตองไมนํามาใชงาน

 เชื่อมโดยตรงกับสายรัด เชือก หรือ
สลิง

 เชื่อมตอกับตะขอสับดวยกัน
 เชื่อมกับหวงรูปตัวดีท่ีมีตะขออีกตัว

หนึ่ง หรือตัวเชื่อมตออ่ืนพวงอยูดวย
 เชื่อมตอกับสายชวยชีวิต (Lifeline)

ท่ีหอยแนวด่ิง
 เชื่อมตอกับวัตถุท่ีมีรูปทรงหรือขนาด

เขากนัไมไดกบัตะขอสบัซึง่อาจทําใหเกดิการเบยีด
หรือดันจนปากตะขอสบัโคงงอและเปดออกโดย
อุบัติเหตุ

OSHA กาํหนดใหตะขอสบัตองใชงานรวม

หรือเม่ือตกไปแลวสามารถจบัหรือยดึตัวคนงาน
ไวไมใหตกกระแทกพืน้ดานลางหรือโครงสรางหรือ
วัตถุท่ีอยูดานลางและดานขาง โดยท่ัวไป ระบบ
ประกอบดวย ตัวยึดระบบ (Anchorage) ตัว
เชือ่มตอ (Connectors) และเข็มขัดรัดตัว (Body
Belt) หรือสายรัดตัว (Body Harness) โดยอาจ
รวมอุปกรณลดความเร็ว (Deceleration Device)
สายชวยชีวิต (Lifeline) หรืออุปกรณประกอบท่ี
เหมาะสมเขาไปดวย

หากใชระบบยับยั้งการตกเพื่อปองกัน
คนงานตกจากท่ีสงู ระบบตองมีคุณสมบัติดังนี้
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กับหวงรูปตัวดีงานท่ีมีเสนผานศูนยกลางยาว
กวาความยาวดานในของตะขอสับเม่ือวัดจาก
สวนลางสดุ (ปลายเปดบากตะขอ) จนถงึยอดโคง
ดานในตะขอสบั ในลักษณะนี้ ไมวาหวงรูปตัวดี
จะอยูในตําแหนงใดหรือเคล่ือนตัวหมุนไปมาใน
ขณะมีตะขอสบัเชือ่มตออยูขางใน หวงรูปตัวดีจะ
ไมมีโอกาสสมัผสักบัดานนอกของปากตะขอซึง่จะ
ดันหรือกดทําใหปากตะขอเปดออก และต้ังแต
วันท่ี 1 มกราคม ป 1998 มีการหามใชงานตะขอ
ท่ีไมมีตัวล็อค

ในการทํางานบนนัง่รานหรือแทนรองรับ
การทํางานท่ีมีลักษณะคลายกนัซึง่สายชวยชวิีต
(Lifeline) แนวราบอาจกลายเปนแนวด่ิง อุปกรณ
ท่ีเชื่อมตอกับสายชวยชีวิตตองสามารถล็อคได
ท้ังในแนวราบและแนวด่ิงของสายชวยชีวิต

สายชวยชวิีตแนวราบตองออกแบบ ติดต้ัง
และใชงานภายใตการควบคุมของบคุคลท่ีไดรับ
การรับรอง โดยเปนสวนหนึง่ของระบบยบัยัง้การ
ตกสวนบคุคลท่ีสมบูรณซึ่งสามารถคงคาปจจัย
ความปลอดภัย (Safety Factor) ไวท่ี 2 เปน
อยางนอย สายชวยชีวิตตองไดรับการปองกัน
จากการขาดหรือสกึ

สายชวยชีวิตที่ดีงกลับไดดวยตัวเอง
(Self-retracting Lifelines) และสายยืดกันตก
(Lanyard) ท่ีไมไดจาํกดัระยะการตกอิสระไวท่ี 2
ฟตุ (0.6 เมตร) หรือนอยกวา ตองสามารถทน
แรงดึงข้ันตํ่า 3,000 ปอนด (13.3 กโิลนิวตัน)
ท่ีกระทําตออุปกรณกบัสายชวยชวิีตหรือสายยดึ
กันตกท่ีตําแ หนงขยายตัวเต็มท่ี

สายชวยชี วิตท่ี ดีงกลับไดดวยตัวเอง
(Self-retracting Lifelines) และสายยืดกันตก
(Lanyard) ท่ีสามารถจํากัดระยะการตกอิสระ
อัตโนมัติไวท่ี 2 ฟุต (0.6 เมตร) หรือนอยกวา
สายยดืกนัตกชนดิเยบ็ตะเข็บเพือ่ใหฉีกขาดและ
เสยีรูปกอนใชงานตองสามารถทนแรงดึงข้ันตํ่า
5,000 ปอนด (22.2 กิโลนิวตัน) ท่ีกระทําตอ

อุปกรณกับสายชวยชีวิตหรือสายยืดกันตกท่ี
ตําแหนงขยายตัวเต็มท่ี

เชอืกและสายรัดท่ีใชกบัชดุสายยดืกนัตก
สายชวยชีวิต และสวนท่ีแข็งแรงของเข็มขัดและ
สายรัดตัวตองทําจากใยสังเคราะห

ตัวยดึระบบ (Anchorage) ตองออกแบบ
ติดต้ัง และใชงานภายใตการควบคุมของบุคคล
ท่ีไดรับการรับรอง โดยเปนสวนหนึ่งของระบบ
ยบัยัง้การตกสวนบคุคลท่ีสมบรูณซึง่สามารถคงคา
ปจจัยความปลอดภัย (Safety Factor) ไวท่ี 2
เปนอยางนอย โดยตองสามารถรองรับน้ําหนัก

ไดสองเทาของระบบท่ีจะมาใชตัวยึดนั้น ตัวยึด
ท่ีใชกับระบบยับยั้งการตกสวนบุคคลตองแยก
ตางหากจากตัวยึดท่ีใชรองรับแทนปฏิบัติงาน
และสามารถรองรับน้าํหนกัไดอยางนอย 5,000
ปอนด (22.2 กิโลนิวตัน) ตอบุคคลท่ีพวงกับ
ตัวยดึ

สายยืดกันตกและสายชวยชีวิตแนวด่ิง
ตองทนแรงกระชากข้ันตํ่าท่ีจะทําใหขาดไดท่ี
5,000 ปอนด (22.2 กโิลนวิตัน)

สายยืดกันตก (Lanyard)
สายยืดกันตก (Lanyard) ทําจากเชือก

สลิง หรือสายรัดท่ียืดหยุนได ปลายดานหนึ่ง
เชือ่มตอกับเข็มขัดหรือสายรัดตัว สวนปลายอีก
ดานเชือ่มตออุปกรณลดความเร็ว (Deceleration
Device) เชือกชวยชีวิตหรือจุดยึดระบบ ผูผลิต
บางรายจําหนายสายยืดกันตกชนิดปรับความ
ยาวสายได สายยดืกนัตกท่ีดีตองสะอาด มีสภาพ
ไมเสยีหาย และไดรับการตรวจสอบกอนใชงาน
แตละคร้ังเพื่อหาความสึกหรอ การผิดรูป หรือ
รองรอยท่ีระบบยับยั้งการตก (การดูดซับแรง
ตก) มีการใชงานมาแลว

การตรวจสอบสายยดืกนัตก ใหเร่ิมตรวจ
ดูดวยสายตาต้ังแตปลายดานหนึง่ไปจนสดุดาน
ตรงขาม ระหวางตรวจสอบใหหมุนสายชาๆ
เพือ่ใหสามารถตรวจพนิจิรอบสายไดอยางละเอียด
ปลายท่ีมีการตอสายเขาดวยกัน ตองตรวจสอบ
เปนพเิศษ

ท้ังนี้ สายยืดกันตกท่ีใชกับระบบยับยั้ง
การตกสวนบุคคลหามนําไปใชในงานยกแขวน
วัตถุ และอุปกรณท่ีใชในการยกแขวนวัตถุก็ไม
เหมาะสมท่ีจะนาํมาใชกบัระบบยบัยัง้การตกสวน
บุคคลเชนกัน

อุปกรณลดความเร็ว (Deceleration
Device)

อุปกรณลดความเร็วทํางานทางกล (เชน
สายยดืกนัตกท่ีฉีกขาดหรือเปล่ียนรูป) ทําหนาท่ี

Anchorage
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กระจายพลงังานระหวางการตกเพ่ือจาํกัดพลงังาน
และแรงกระชากท่ีเกดิกบัตัวคนงานท่ีตกจากท่ีสงู
นั้นใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุด การลดความเร็วจะเกิด
ข้ึนเม่ือพนจากระยะสงูสดุท่ีกาํหนดไวท่ี 3.5 ฟตุ
(1.05 เมตร) มีหลายชนิด อาทิ

 สายยืดกันตกท่ีดึงกลับไดดวยตัวเอง
(Self-retracting Lanyard) สายยดืกันตก/สาย
ชวยชวิีตบรรจอุยูในกลองซึง่จะถกูดึงออกไปหรือ
ดึงกลับมาอยางชาๆ สายยดืกนัตกจะยดืออกไป
เทาทีจ่าํเปนเพ่ือใหคนงานเคลือ่นทีไ่ปมาในบรเิวณ
ท่ีมีการปฏิบัติงาน แตจะมีการดึงกลับเม่ือสาย
เร่ิมตึงเพื่อปองกันสายหยอนหรือคราก สายใน
กลองจะมีความตึงเล็กนอยขณะมีการทํางาน
ตามปกติ และสายในกลองจะล็อคทันทีเม่ือมี
การดึงสายออกไปเร็วเกินไป

สายชวยชีวิตท่ีดึงกลับไดเองบางชนิดมี
ตัวลดความเร็ว (ดูดซบัพลังงาน) โดยทําใหการ
ตกชาลงเม่ือการตกเกิดข้ึนเกินระยะ 3.5 ฟุต
(1.05 เมตร)

 สายยืดกันตกท่ีเย็บตะเข็บไว (Rip-
stitch Lanyards) เปนสายยดืกนัตกท่ีมีการเยบ็
ติดกับสายรัดชนิดพิเศษรวมเปนชุดเดียวกัน
โดยสายรัดวางเปนแนวเดียวกับสายยืดกันตก
ระหวางการตก ตะเข็บจะแตกแลวทําใหสายยืด
กนัตกหลุดออกจากสายท่ีเยบ็ติดไวเพือ่ทําหนาท่ี
ควบคุมความเร็วทําใหการตกชาลง

 สายยืดกันตกชนิดดูดซับแรงกระชาก
(Shock-absorbing Lanyards) สายสําหรับใช
ดูดซบัแรงกระชากท่ีอยูภายในชดุสายยดืกนัตก
จะถกูดึงออกมาดวยน้าํหนกัของคนงานท่ีตกลง
มาจากท่ีสงูซึง่จะมีผลทําใหเกดิการยบัยัง้การตก

ในลักษณะการควบคุมความเร็วของการตก ซึ่ง
การตกจะชาและเบาลง

สายชวยชีวิตแนวราบและแนวดิ่ ง
(Vertical and Horizontal Lifelines)

สายชวยชีวิต ไดแก สายยืดหยุนท่ีเชื่อม
ตอกบัจดุยดึท่ีปลายสดุของดานหนึง่แลวปลอยสาย
หอยลงมาเปนสายชวยชีวิตแนวด่ิง (Vertical
Lifeline) เพือ่ใชเปนท่ีเชือ่มตอของอุปกรณอ่ืนๆ
ในระบบยับยั้งการตกสวนบุคคล (PFAS) และ
ใชเชือ่มตอปลายสายกบัจดุยดึสองจดุเพือ่ใหเปน

สายชวยชวิีตแนวราบ รวมท้ังเปนตัวกลางเชือ่ม
ตออุปกรณอ่ืนๆ ในระบบกับจุดยึด

สายชวยชวิีตแนวด่ิง (Vertical Lifelines)
ตองยังคงเชื่อมตอกับตัวยึดระบบในขณะท่ีตัว
สายเคล่ือนท่ีไปกับตัวคนงาน เม่ือสายชวยชีวิต
ใชกับคนงานแตละคน หากคนงานตกจากท่ีสูง
คลิปล็อค (ตัวจบัสายชวยชวิีต) ทําใหตัวคนงาน
หยดุและไมตกตอไป ซึง่โดยท่ัวไปแลวจะตองใช
สายชวยชีวิตเฉพาะบุคคลคนละเสน

สายชวยชวิีตแนวราบ (Horizontal  Life-
lines) ตองไดรับการดูแลเปนพเิศษระหวางการ
ออกแบบและติดต้ังเพื่อ

 จาํกดัระยะท่ีคนงานจะตกลงไปขางลาง
(สายหยอนจะมีผลใหระยะตกของคนงานเพิ่ม
ตามไปดวย)

 ลดแรงท่ี ตัวเชื่ อมตอสายกระทําตอ
ตัวยึดระบบ (สายหยอนสามารถทําใหแรงท่ี
ตัวเชื่อมตอสายกระทําตอตัวยึดระบบลดลงท้ัง
สองดาน)

ท้ังนี้ตองมีบุคคลไดรับการรับรองเปนผู
ควบคุมดูแลการออกแบบ ติดต้ัง และใชงาน
สายชวยชีวิตแนวราบ

ข้ึนอยูกับรูปทรงและมุมการหยอน สาย
ชวยชวิีตจะรับน้าํหนกัจากแรงกระทําของอุปกรณ
และตัวคนงานท่ีพวงติด โดยเฉพาะขณะมีการ

ตกแตกตางกันไป เม่ือมุมการหยอนของสาย
ชวยชีวิตนอยกวา 30 องศา ขณะมีการตก แรง
กระทําจากการตกสะทอนกลับไปยงัสายจะเพิม่
ข้ึน ตัวอยางเชน เม่ือมุมการหยอนของสายขณะ

Vertical Lifeline

Self-retracting Lanyard

Horizontal Lifelines
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มีการตกอยู 15 องศาแรงกระทําท่ีสะทอนกลับ
ไปยงัสายจะเทากบั 2 ตอ 1 แตถามุมการหยอน
เหลือ 5 องศา แรงกระทําท่ีสะทอนกลับจะเทากบั
6 ตอ 1 ซึง่มีผลกระทบท้ังตอจดุยดืท้ังสองจดุ สาย
ชวยชีวิต รวมถึงตัวคนงานท่ีตก สําหรับตัวคน
แรงกระทําสะทอนกลับท่ีมากข้ึนลักษณะเหมือน
กันถูกกระตุกกลับข้ึนไปอยางแรง แตถาสาย
หยอนและแรงกระทําสะทอนกลับมีนอย ตัวคน
จะคอยๆ ตกลงไปอยางนุมนวลกวา

ขอมูลจากการทดสอบระบุ เม่ือเกิดการ
ตก แรงสะทอนกลับไปยังสายชวยชีวิตท่ีมีมุม
หยอน 30 องศาจะอยูท่ีประมาณ 5,000 ปอนด
ท่ีตัวยึดแตละจุด ในกรณีเดียวกันถามุมหยอน
ของสายอยูท่ี 2 องศา แรงกระทําสะทอนกลับจะ
เพิม่ข้ึนเปน 72,000 ปอนด

เม่ือมีการเชือ่มตออุปกรณสวนบคุคลหลาย
จุดบนสายชวยชีวิตเดียวกัน หากคนงานคน
หนึ่งตก การเคล่ือนท่ีของสายอาจทําใหคนอ่ืน
ตกลงไปดวยซึ่งอาจสงผลไปถึงความม่ันคงของ
ตัวยึดท้ังสองจุดและความแข็งแรงของตัวสาย
ดังนัน้ตองพจิารณาอยางรอบคอบในการใชอุปกรณ
ปองกนัการตกหลายชุดบนสายเดียวกัน

นอกจากจะตองออกแบบ ติดต้ัง และ
ใชงานโดยผูไดรับการรับรองแลว กอนใชงาน
จริง สายชวยชีวิตตองไดรับการทดสอบเพื่อให
ม่ันใจเร่ืองความม่ันคงแข็งแรง รวมไปถึงความ
ปลอดภัย

สายรัดทัง้ตวั (Full-Body Harnesses)
สายรัดท้ังตัวรวมถงึสายรัดไหล สายรัดขา

ชุดรับน้ําหนักเชิงกราน เข็มขัดหรือท่ีรัดและ
หวงรูปตัวดีหนึง่ตัวหรือมากกวาเชือ่มตอกบัสาย
ยดืกนัตก

หวงตัวดีท่ีคิดอยูกลางหลัง (อยูระหวาง
กลางระหวางหัวไหลท้ังสองขาง) ใชกับระบบ
ยับยั้งการตก หวงตัวดีท่ีอยูในตําแหนงอ่ืนอาจ

ใชกบัอุปกรณความปลอดภัยในการไตบนัไดและ
อีกหลายชนิด ดวยเหตุนี้เราจึงเห็นหวงตัวดีติด
อยูท่ีดานหนา ดานขาง หรือดานหลังของสาย
รัดท้ังตัว

สายรัดท้ังตัวท่ีใหประสทิธภิาพและความ
ปลอดภัยจะตองกระชับและปรับใหสวมสบาย
ท่ีสวมขาและสายรัดแขน หากหลวม แสดงวา

Full-Body HarnessesBody Belts

สวมใสไมถูกตอง ชุดรับน้ําหนักเชิงกรานทําให
เกิดการถายเทพลังงานขณะเกิดการตกหรือ
รองรับบริเวณเชิงกรานไว

ถึงแมวาสายรัดท้ังตัวจะสามารถปรับได
แตผูผลิตบางรายมีหลายขนาดและหลายรูปแบบ
ใหเลือก เพื่ อใหสามารถสวมใสไดพอดีและ
กระชับโดยไมตองปรับ

เขม็ขดัรดัตวั (Body Belts)
เข็มขัดรัดตัวเปนท่ีรัดขนาดใหญสําหรับ

รัดรอบตะโพกโดยท่ีบริเวณขอบเอวท้ังสองขาง

มีตัวเชือ่มตอกบัสายยดืกนัตก สายชวยชวิีตหรือ
อุปกรณลดความเร็ว โดยท่ัวไปใชกบัอุปกรณยดึ
ตัวประจาํท่ีซึง่ทําใหตัวคนงานอยูนิง่และสามารถ
ทํางานในตําแหนงแนวด่ิงไดอยางปลอดภัย
ออกแบบมาเพื่อยึดตัวคนงานอยูกับท่ีและลด
โอกาสท่ีจะเกดิการตก

อปุกรณความปลอดภยัในการไตบันได
(Ladder Safety Devices)

อุปกรณความปลอดภัยในการไตบนัไดใช
สําหรับไตบันไดท่ีติดต้ังประจําท่ี ระบบอุปกรณ
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ประกอบดวย สายรัดท้ังตัว (Body Harness)
หวงคลองตัวเชื่อมตอ (Carabiner) รางเล่ือน
(Carrier Rail) และฐานรองรางเล่ือนนิรภัย
(Safety Sleeve) อุปกรณไตบันไดนิรภัยมีท้ัง
แบบสายเคเบิ้ล (สายชวยชีวิตแนวด่ิง) และ
แบบรางเล่ือนติดต้ังประจําท่ี (Fixed Rail)

คนงานสวมสายรัดท้ังตัวเชือ่มติดกบัระบบ
ดวยหวงคลองตัวเชื่อมตอซึ่งจะเชื่อมตอกับหวง
ท่ีติดอยูกับรางเล่ือนหรือสายเคเบิ้ลอีกตอหนึ่ง
โดยหวงดังกลาวจะเคล่ือนท่ีข้ึนลงไปตามสายหรือ
ฐานรองรางเล่ือนไดอยางอิสระ ในลักษณะนีตั้ว
คนงานจะเชือ่มตอกบัสายหรือฐานรองรางท่ีอยู
ติดกับบันไดอยูตลอดเวลา เม่ือคนงานตกจาก
บนัได กลไกการล็อคสายหรือรางเล่ือนจะทํางาน
ทันทีทําใหสามารถยับยั้งการตกได ตัวคนงาน
จะถกูยดึไวดวยตัวล็อคสายหรือตัวล็อครางเล่ือน
ใหหยดุอยูกบัท่ีในตําแหนงท่ีตกลงมาโดยไมตก
ตอไปอีก

ปกติท่ัวไปแลว ระบบสายหรือรางเล่ือน
ประจาํท่ีสรางติดถาวรมากบัโครงสรางบนัไดโดย
ตัวสายหรือฐานรองรางเล่ือนจะพวงติดจากหัว
ถึงทายของบันไดประจําท่ี โดยมีตัวยึดสายตรง
กลางเพิม่เขามาเพือ่เสริมความแข็งแกรง บนัได
ท่ัวไปท่ีใชงานอยูสามารถซือ้ระบบไตบนัไดนริภัย
ท่ีแยกขายตางหากมาติดต้ังได

ระบบความปลอดภัยในการไตบันได
อยานําไปสับสันกับระบบชวยไตบันได (Climb
Assist System) ซึ่งมีมอเตอรขับเคล่ือนตัวคน
ใหข้ึนหรือลงบันไดโดยรับน้ําหนักบางสวนของ
คนใชบนัไดไว ทําใหไมตองใชแรงไตบนัไดมาก
ระบบชวยไตบันไดบางระบบแตไมใชท้ังหมด

ไมสามารถนํามาเปนระบบความปลอดภัยใน
การไตบันไดได

การชวยชีวติคนงานตกจากทีส่งู (Fallen
Worker Rescue)

แผนการชวยชวิีตคนงานท่ีตกจากท่ีสงูท่ีดี
ตองระบข้ัุนตอน อุปกรณและบคุคลากรท่ีจาํเปน
เพือ่ใหม่ันใจวาการชวยเหลือเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสทิธิภาพหลังจากมีการตกเกิดข้ึน

แมวาระบบยับยั้งการตกสวนบุคคลจะ
ทํางานไดดี แตคนงานท่ีตกจากท่ีสูงก็ยังคงมี
อันตราย น้ําหนักของคนงานจะกดลงมาทําให

สายรัดตัวคนงานรัดแนนข้ึนเร่ือยๆ ผลท่ีตามมา
เสนเลือดจะถูกรัดซึ่งเลือดจะไปคล่ังอยูบริเวณ
สวนลางของรางกายและสงมาเล้ียงหัวใจนอยลง
ทุกขณะ ภาวะเชนนีเ้รียกวา “การบาดเจ็บจาก
การถูกแขวน” (Suspension Trauma) หรือ
“การปวยจากการแขวนดวยสายรดั” (Harness
Hang Syndrome) ในทางการแพทย อาการนีจ้ะ
ทําใหเกิดภาวะลมเหลวจากการยืดตัวตรงเปน
เวลานาน (Orthostatic Intolerance) หากความ
ดันในรางกายลดลงทันที คนงานจะหมดสติ
ภายในเวลาไมกี่นาที

การชวยชีวิตคนงานตกจากท่ีสูงมี 2 วิธี
คือ การชวยชวิีตจากบคุคลอ่ืน (Aided Rescue)
และการชวยชีวิตดวยตัวเอง (Self-rescue) ซึ่ง
ท้ัง 2 วิธี หากทําอยางถูกตองและรวดเร็วจะ
สามารถปองกันการบาดเจ็บและการเสียชีวิต
ของคนงานได

การชวยชีวติจากบคุคลอืน่ (Aided Rescue)
คนงานท่ีถกูแขวนบนสายชวยชวิีตและไม

สามารถชวยเหลือตัวเองไดตองไดรับการชวยชวิีต
โดยบุคคลผูผานการฝกอบรมและใชอุปกรณท่ี
เหมาะสม โดยสวนใหญเปนบุคลากรในสถาน
ประกอบการท่ีนายจางแตงต้ังเพื่อทําหนาท่ีนี้
โดยเฉพาะ หรือเปนบุคลาการจากภายนอกท้ัง

Ladder Safety Devices

Ladder Safety Devices

Fallen Worker Rescue

หนวยงานของรัฐและเอกชน อาทิ หนวยดับเพลิง
หนวยกูภัย หนวยบรรเทาสาธารณภัย เปนตน

การชวยชีวติดวยตวัเอง (Self-rescue)
ดวยอุปกรณยบัยัง้การตกท่ีเหมาะสมและ

ไดรับการฝกอบรมท่ีถูกตองและมีการฝกซอม
สมํ่าเสมอ คนงานท่ีตกจากท่ีสูงสามารถลดการ
บาดเจ็บจากการถูกแขวนได การชวยชีวิตดวย
ตัวเองจะทําใหคนงานท่ีเกดิการตกบรรเทาการ
บีบรัดบริเวณขา (โดยการทําใหตัวเองไมอยูใน
ลักษณะตัวเหยียดตรงเปนเวลานานเกินไป แต
ใชสายชวยชวิีตคลองขาของตัวเองยกต้ังฉากกบั
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ลําตัวเหมือนอยูในทานัง่เพือ่ลดน้าํหนกัตกไปยงั
ชวงลางของรางกายใหนอยลง ทําสลับกบัทายนื
เพือ่ลดความเม่ือยลา) หรือในบางกรณสีามารถ
ทําใหตัวเองหยอนตัวลงพืน้ได ท้ังนี ้เทคนคิและ
วิธกีารชวยชวิีตคนงานท่ีถกูแขวนตัวดวยอุปกรณ
ยับยั้งการตก รวมไปถึงการชวยชีวิตดวยตัวเอง
สามารถศึกษาคนควาขอมูลจากสถาบันความ
ปลอดภัยในการทํางานท่ัวไป

กระชากท่ีทําใหขาดไดอยางนอย 5,000 ปอนด
ระบบหนวงเหนีย่วการตก (Fall Restraint

Systems)
ระบบหนวงเหนีย่วการตกจะปองกนัไมให

คนงานเกิดการตกไมวาในระยะใด โดยการใช
สายยืดดันตก (Lanyard) ท่ีมีระยะจํากัดร้ังตัว
คนงานไวไมใหไปถึงจุดท่ีมีความเสี่ยงจะเกิด
การตก

ในการพิจารณาแรงท่ีจะตองใชในการ
หนวงเหนีย่วตัวของคนงานไมใหเกดิการตก ตอง

เกิดการตกได 3,000 ปอนด หรือสองเทาของ
แรงสงูสดุท่ีคาดวาจะตองใชในการหนวงเหนีย่ว
คนงานไมใหเกิดการตก

Self-rescue

ระบบอปุกรณยึดตวัคนงาน (Positioning
Device Systems)

เปนระบบปองกันการตกท่ีใชเข็มขัดรัด
ตัวหรือสายรัดตัวเพื่อยึดตัวคนงานไวกับท่ี และ
ลดระยะการตกอิสระของคนงานมีไมเกนิ 2 ฟตุ
(0.6 เมตร) คนงานสามารถใชมือท้ังสองขาง
ทํางานพรอมกับเคล่ือนท่ีในระยะสั้นๆ ได

อุปกรณในระบบประกอบดวยตัวยดึระบบ
ตะขอสบั รวมถงึตัวเชือ่มตอตางๆ ซึง่มีคุณสมบติั
เทียบเทากบัอุปกรณในระบบยบัยัง้การตกสวน
บุคคล โดยตองสามารถยับยั้งการตกสูงสุดท่ี
900 ปอนด และตองมีความแข็งแรงทนแรง

คํานงึถงึแรงท่ีเกดิข้ึนขณะคนงานเคล่ือนไหวเพือ่
ปฏิบัติงานดวย เชน การเดิน การพิง หรือการ
ไถลตัว ฯลฯ ซึง่ OSHA ไมไดกาํหนดมาตรฐานการ
หนวงเหนี่ยวการตกไว แตระบบหนวงเหนี่ยว
การตก อยางนอยตองสามารถทนแรงท่ีจะทําให

Positioning Device Systems

ระบบเฝาระวงัการตก (Safety Monitoring
Systems)

กรณไีมมีวิธปีองกนัการตกอ่ืนท่ีเหมาะสม
นายจางจะตองจดัทําระบบเฝาระวังการตก โดย
แตงต้ังบุคคลท่ีมีความรูความสามารถทําการ
ตรวจสอบและเฝาระวังอันตรายในการทํางาน
ของคนงาน และตองแนใจวาผูไดรับการแตงต้ัง
ไดดําเนินการตอไปนี้

 ตรวจสอบและระบอัุนตรายจากการตก
 เตือนคนงานใหรับรูถึงอันตรายจาก

การตกและสภาพความไมปลอดภัยในการทํางาน
 ปฏิบัติการตรวจสอบบนพืน้ทางเดิน/

พืน้ปฏิบติังานเดียวกนักับคนงาน และสามารถ
มองเห็นคนงาน

 ปฏิบัติการตรวจสอบและเฝาระวังใน
ระยะประชิดตัวคนงานหรือใกลพอท่ีจะสื่อสาร
กันดวยปากเปลาได รวมท้ังไมมีภารกิจอ่ืน
นอกเหนอืจากการตรวจสอบและเฝาระวังการตก

ตองไมมีการใชงานหรือจดัเกบ็เคร่ืองมือ
ทางกลไวในพืน้ท่ีซึง่มีการเฝาระวังการตกระหวาง
การปฏิบัติงานบนหลังคา (บนพื้นท่ีลาดตํ่า)

ตองไมมีคนงานอ่ืนนอกจากผูท่ีทํางานบน
หลังคน (บนหลังคาลาดตํ่า) หรือบุคคลท่ีรวม
อยูในแผนการปองกันการตก ไดรับอนุญาตให
อยูในพื้นท่ีซึ่งคนงานคนหนึ่งไดรับการปกปอง
ดวยระบบเฝาระวังการตก

คนงานท้ังหมดท่ีอยูในเขตควบคุมการ
เขาพืน้ท่ีตองไดรับขอมูลเพือ่ใหทราบถงึการเตือน
อันตรายจากการตกท่ีออกโดยผูปฏิบัติหนาท่ี
ตรวจสอบและเฝาระวังการตก

โดยท่ัวไป ระบบเฝาระวังการตกใชเปน
สวนหนึ่งของแผนปองกันการตกระหวางมีการ
ทํางานท่ีมีความเสีย่งตอการตก เชน การกอแบบ

Safety Monitoring Systems
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กอนเทคอนกรีต การกอกาํแพง การฉาบผนงัตึก
ฯลฯ ซึง่ระบบปองกนัการตกอ่ืนไมสามารถทําได
หรืออาจกอใหเกดิอันตรายเพิม่ข้ึน และไมมีการ
ใชมาตรการทางเลือก (ตัวอยางเชน นั่งราน
บันได หรือรถยกแทนปฏิบัติงาน) รวมถึงการ
ทํางานบนหลังความลาดตํ่าท่ีมีความกวาง 50
ฟตุหรือนอยกวา ท้ังนี ้ระบบเฝาระวังการตกอาจ
ใชตามลําพังโดยไมมีระบบอ่ืนรวมดวยได

ระบบตาขายนริภยั (Safety Net Systems)
ระบบตาขายนิรภัยตองติดต้ังใตพื้นทาง

เดิน/พืน้ปฏิบติังานซึง่คนทํางานกาํลังทํางานใน
ระยะใกลท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ระยะหางระหวาง
ตาขายกบัพืน้ทางเดิน/พืน้ปฏิบติังานลงไปดาน
ลางตองไมเกิน 30 ฟุต (9.1 เมตร)

ตาขายนิรภัยท่ีนํามาใชงานตองมีสภาพ
สมบูรณ ไมบกพรองหรือชาํรุด มีการตรวจสอบ
หารองรอยความเสียหายหรือเสือ่มสภาพอยาง
นอยสปัดาหละคร้ัง

ขนาดพื้นของชองตาขายแตละชองของ
ในผนืตาขายจะตองไมเกนิ 36 ตารางนิว้ (230
ตารางเซนติเมตร) หรือความยาวแตละดานของ
ชองตาขายไมเกิน 6 นิ้ว (15 เซนติเมตร) และ
ขนาดความกวางชองตาขายแตละชองตองไมเกนิ
6 นิ้ว (15 เซนติเมตร) เชนกัน ตรงมุมของ
ตาขายแตละชองตองม่ันคง แข็งแรงเพื่อไมให
ชองตารางขยายออกเม่ือรับน้าํหนกัจากการตก
บริเวณขอบของผนืตาขายตองมีสวนเสริมซึง่ ทน
แรงท่ีทําใหขาดไดข้ันตํ่า 5,000 ปอนด (22.2
กโิลนวิตัน)

ตาขายนริภัยเม่ือติดต้ังแลวตองมีชองวาง
ใตตาขายมากพอเพื่อปองกันตาขายสัมผัสพื้น
เม่ือรองรับการตก

เม่ือมีการใชตาขายนิรภัยบนสะพาน
บริเวณท่ีมีแนวโนมจะเกดิการตกจากพืน้ทางเดิน/
พืน้ปฏิบัติงานไปยงัตาขายตองไมถกูขวางกัน้

ตาขายนิรภัยตองติดต้ังในมิติท่ีสัมพันธ
กับพืน้ทางเดิน/พื้นปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้

เชือก ลวดหรือโซ ผืนธง รวมถึงเสาและฐานคํ้า
โดยมีลักษณะสาํคัญดังตอไปนี้

ตาขายนิรภัยตองสามาถดูดซับแรงตก
กระทบจากการทดลองท้ิงถงุทรายน้าํหนกั 400
ปอนด (180 ก.ก.) มีเสนผานศูนยกลาง 30 นิว้
(76 ซ.ม.) ลงมาจากพืน้ทางเดิน/พืน้ปฏิบติังาน
ระดับสูงท่ีสุด (มากกวา 3.0 เมตร) ท้ังนี้ ระยะ
ท้ิงถงุทรายตองไมนอยกวา 42 นิว้ (1.1 เมตร)
เหนือระดับตาขาย

สิ่งของท่ีตกไปยังตาขายนิรภัย รวมถึง
วัสดุตางๆ เศษวัตถ ุเคร่ืองมือ อุปกรณ ฯลฯ ตอง
นําออกไปโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได อยางนอย
ท่ีสดุตองกอนจะมีการทํางานกะตอไป

 มีธงแขวนบนสายโดยเวนระยะหาง
ระหวางธงแตละผืนไมเกิน 6 ฟุต (1.8 เมตร)
ธงทําดวยวัสดุท่ีมองเห็นไดงายและชัดเจน

 สายเตือนภัย (เชือก ลวด หรือโซ) มี
จดุตํ่าสดุ (รวมถงึจดุท่ีหยอนลงมา) ไมนอยกวา

ระยะแนวดิ่งจากพ้ืนปฏิบัติงาน 

ถึงสวนราบของตาขาย 

ระยะแนวราบขั้นต่ําจากขอบพ้ืนปฏิบัติงาน 

ถึงขอบนอกสุดของตาขาย 

5 ฟุต (1.5 เมตร) 8 ฟุต (2.4 เมตร) 

มากกวา 5ฟุต (1.5 เมตร) จนถึง 10 ฟุต (3.0 เมตร)  10 ฟุต (3.0 เมตร) 

มากกวา 10 ฟุต (3.0 เมตร) 13 ฟุต (3.9 เมตร) 

 

ระบบสายเตือนภัย (Warning Line
Systems)

ระบบสายเตือนภัยเพือ่บอกใหคนงานรูวา
บริเวณนั้นมีอันตรายจากการตก ประกอบดวย

34 นิ้ว (0.9 เมตร) วัดจากพื้นทางเดิน/พื้น
ปฏิบติังาน ขณะท่ีจดุสงูสดุตองไมเกนิ 39 นิว้ (1
เมตร) วัดจากพืน้ทางเดิน/พืน้ปฏิบติังาน นัน่คือ
ความสูงของสายเตือนภัยวัดจากพื้นทางเดิน/
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พื้นปฏิบัติงานตองอยูในระหวาง 34-39 นิ้ว
(0.9-1.0 เมตร)

 เสาและฐานคํ้า หลังจากพาดสายเตือน
ภัยแลว ตองสามารถตานแรงกระทําโดยไมลมควํ่า
จากแนวราบอยางนอย 16 ปอนด (71 นวิตัน)
และจากดานบนแนวต้ังฉากกับสายเตือนภัยใน
ทิศทางลงมายงพืน้ หลังคาหรือขอบแทนปฏิบติั
งานระยะ 30 นิ้ว (0.8 เมตร)

 เชอืก ลวด หรือโซท่ีใชทําสายเตือนภัย
ตองทนแรงดึงไดอยางนอย 500 ปอนด (2.22
กิโลนิวตัน) และหลังจากตอเขากับเสาคํ้าแลว
ตองไมขาดเม่ือมีกระทําตอเสาคํ้าในลักษณะท่ี
กลาวไปขางตน

 สายตองขึงระหวางเสาโดยใหตึงพอดี
และมีระยะหยอนไดตามกําหนด ซึ่งตองอยูใน
ลักษณะนีไ้ปตลอดระยะเวลาท่ีมีการปฏิบติังาน
ของลูกจาง ยกเวนเสาคํ้าเกิดการลมควํ่า

สายเตือนภัยตองขึงรอบพืน้ท่ีปฏิบติังาน
ทุกดาน หากมีการใชเคร่ืองจกัรกล สายเตือนภัย
ตองต้ังในระยะไมนอยกวา 6 ฟตุ (1.8 เมตร) จาก
ขอบหลังคาเขามาในแนวขนานกบัเคร่ืองจกัรกล
และในระยะไมนอยกวา 10 ฟตุ (3 เมตร) จาก
ขอบหลังคาในแนวต้ังฉากกบัเคร่ืองจกัรกล

ในกรณไีมมีการใชเคร่ืองจกัรกลบนหลังคา
สายเตือนภัยตองต้ังในระยะไมนอยกวา 6 ฟุต
(1.8 เมตร) จากของหลังคา

สายเตือนภัยไมใชมาตรการทางวิศวกรรม
ท่ีชวยปองกันหรือยบัยัง้การตกและอาจใชไมได
ในทุกสถานการณบนหลังคาแบนราบหรือความ
ลาดเอียงตํ่า โดยท่ัวไป มักใชรวมกบัระบบยบัยัง้
การตกสวนบุคคลหรอืระบบเฝาระวงัความปลอดภยั

บุคคลไมไดรบัอนุญาตใหอยูบนพ้ืนทีร่ะหวาง
สายเตือนภัยกบัขอบหลังคาซึง่ไมมีเคร่ืองปองกนั

ยกเวนขณะปฏิบัติงาน คนงานท่ีปฏิบัติงานบน
พืน้ท่ีระหวางสายเตือนภัยกบัขอบหลังคาซึง่ไมมี
เคร่ืองปองกันตองไดรับการปองกนัการตกดวย
วิธีอ่ืนอีกวิธีหนึ่ง

ชนิดของชวงวาง รู หรือหลุมท่ีพบไดใน
พื้นท่ีปฏิบัติงานท่ัวไป ไดแก

 ชองเกิดจากเจาะหรือสรางข้ึนมาบน
พื้นเพื่อใชเปนชองสงของหรือทอตาง รวมท้ัง
ชองสาํหรับติดต้ังบนัไดในอนาคต

 ชองบนหลังคาเกิดจากการเจาะเพื่อ
ทําชองรับแสง (Skylights) ชองระบายอากาศ
หรือชองตืดต้ังอุปกรณตางๆ

 หลุมหรือบอท่ีขุดข้ึนมา หรือหองใตน้าํ
สําหรับสรางสวะพาน

 หลุมหรือบอบนถนน
วิธีการปดคลุมชองที่มีประสิทธิภาพ

(Effective Hole Covers)
การปดคลุมหลุมหรือชองวางตางๆ เปน

มาตรการปองกันท่ี ใชบนพื้ นทางเดิน/พื้ น
ปฏิบติังานหรือบนถนน เพือ่ไมใหตัวคนงานตก
ลงไปผานหลุมนั้น

การปดคลุมชองวางท่ีสรางไวถาวรเปน
การปดคลุมโครงสรางพเิศษตางๆ เชน ชองทาง
เขาถาวร ชองคนลอด และประตูกล ซึง่ทําไดงาย
เพราะมีรูปรางท่ีออกแบบมาอยางเหมาะสมและ
สรางติดกบัโครงสรางอยางม่ันคง

การปดคลุมชองวางท่ีสรางไวชัว่คราวเปน
การปดคลุมชองวางตางๆ ท่ีสรางข้ึนบนพื้นท่ี
ทํางานดวยวัสดุท่ีนาํกลับมาใชใหมได โดยท่ัวไป
ใชแผนไมหรือแผนเหล็ก ตัวอยาง การปดคลุม
หลุมบนถนนใชแผนเหล็กขนาดใหญหรือตะแกรง
ท่ีออกแบบมาเพือ่รับน้าํหนกัได หรือกลอง หรือ
ตูครอบหลุมไวโดยดานบนมีประตูกลติดไวดวย

คณุสมบัตขิองทีป่ดคลมุทีด่ี
 มีขนาดใหญพอท่ีคลุมหลุมหรือชองวาง

หมดโดยไมเหลือท่ีวางซึง่คนงานอาจตกลงไปได
 มีความแข็งแรงพอท่ีจะรับน้าํหนกัได 2

เทาของน้ําหนกัสงูสุดท่ีกดทับ
 ตองอยูในลักษณะปดคลุมตลอดเวลา

ยกเวนเม่ือจําเปนตองใชเปนทางเขา
 ตองตรวจสอบหาความชํารุดเสียหาย

เปนระยะ

การปดคลุมชองวาง (Hole Cover)
ชองวางขนาดอยางนอย 2 นิว้ท่ีอยูบนพืน้

หลังคา ดาดฟา หรือพืน้ทางเดิน/พืน้ปฏิบติังาน
ไมมีวามีลักษณะใดลวนเปนอันตราย เนือ่งจาก

 คนงานตกไปขางลางผานชองวางนัน้ได
 ลักษณะและรูปรางของชองวางสามารถ

ทําใหเกิดการสะดุดได และ
 วัสดุ อุปกรณ หรือเคร่ืองมือสามารถ

รวงหลนผานชองวางลงไปทําอันตรายคนงาน
ท่ีอยูขางลาง

ตองมีการปองกนัคนงานไมใหไดรับอันตราย
จากชองวาง รู หรือหลุม ดวยท่ีปดคลุม (Cover)
อุปกรณปองกันการตกสวนบุคคล หรือระบบ
ราวกันตก
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 เสริมความม่ันคงและไม ทําให เกิด
การสะดุด

 ทําเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณใหเห็น
ไดชดัเจน

วัสดุตอไปนีไ้มแข็งแรงพอท่ีจะนาํมาใชปด
คลุมหลุมเพือ่ปองกันการตก

 กระดาษแข็ง
 ผาใบหนากันน้ํา
 วัสดุท่ีไมไดผลิตมาเพื่อใชรับน้ําหนัก

เชน พลาสติก แกว ฯลฯ
 วัสดุไมมีความม่ันคง และสามารถขาด

ออกจากกันได เชน แผนกระดาษปูพื้น
 วัสดุท่ีเสือ่มสภาพ เชน ไมผ ุแผนเหล็ก

ท่ีคดงอ
 ผนงัยปิซมัหรือแผนกระดานเศษไมอัด

(ปารติเกิลบอรด) และ
 ตารางกรงไกหรอืวสัดุใชทาํทีก้ั่นชนิดอ่ืน
ท้ังนี้  ไมอัดแผนเปนวัสดุท่ีนิยมใชปด

คลุมชองบนพื้นและบนหลังคาโดยท่ัวไป แต
ไมอัดมีหลายแบบหลายชนิดซึ่งอายุการใชงาน
และความแข็งแรงจะแตกตางกันไป ควรเลือก
ไมอัดท่ีแข็งแรง ดูไดจากตัวเลขระบุระดับความ
แข็งแกรง (APA Rating) หรือสอบถามจากผูขาย
ท้ังนี้ ดานบนแผนไมอัดท่ีใชปดคลุมหลุมหรือ
ชองวาง ใหเขียนกํากับไวดวยคําวา “หลุม”
(Hole) หรือ “ที่ปดคลุม” (Cover)

พื้ นที่ ควบคุมการเขา (Controlled
Access Zones)

พืน้ท่ีซึง่ออกแบบและระบไุวอยางชดัเจน

วาเปนพืน้ท่ีปฏิบติังานเฉพาะชนดิ (ตัวอยางเชน
งานกอผนังอิฐดวยมือ) ซึ่งไมมีการใชระบบ
ปองกันการตกชนิดใดๆ ยกเวน ระบบสาย
เตือนภัยและระบบเฝาระวังการตก พืน้ท่ีควบคุม
การเขามีปายเตือนเพือ่บอกใหรับรูวา หามผูไม
เกีย่วของหรือไมไดรับอนญุาตเขาไปอยางเด็ดขาด

ระบบสายเตือนภัยท่ีใชในพื้นท่ีควบคุม

การเขาเรียกวา “สายควบคุม” (Control Line)
มีลักษณะสาํคัญตอไปนี้

 ติดธงทุกระยะ 6 ฟตุ ดวยวัสดุมองเห็น
ไดชดัเจน

 ความสูงของสาย 39-45 นิว้
 สายควบคุมทนแรงไดอยางนอย 200

ปอนด
 สายตองหางจากขอบหลังคา 6 ฟุต

แตไมเกิน 25 ฟุต
การปองกันวตัถตุกจากทีส่งู (Protection

from Falling Objects)
เม่ือระบบราวกนัตก (Guardrail Systems)

ถกูใชเพือ่ปองกนัวัตถตุกจากระดับหนึง่ลงไปยงั
อีกระดับหนึ่ง ชองเปดตองเล็กพอท่ีจะขวางกั้น
วัตถุไมใหผานไปได ในการกอสราง หามเก็บ
วัสดุ หรือเคร่ืองมือใดๆ ไวในระยะ 4 ฟุต (1.2
เมตร) จากขอบหลังคาหรือพื้นท่ีปฏิบัติงาน
ยกเวนเศษปนูกออิฐซึง่เม่ือมีปริมาณสะสมมาก
ข้ึนจะเกดิการแตกเปนชิน้เล็กๆ จะตองมีการทํา
ความสะอาดเปนระยะๆ

ระหวางการปฏิบติังานบนหลังคา ตองไม
เกบ็วัสดุและอุปกรณไวในระยะ 6 ฟตุ (1.8 เมตร)
จากขอบหลังคา ยกเวนมีราวกันตกต้ังท่ีขอบ
หลังคา และวัสดุท่ีจดัวาง เรียงเปนชัน้ หรือต้ังไว
ท่ีขอบตองแข็งแรง ม่ันคง และคํ้าจุนตัวเองได

กระโจมรองเศษวสัด ุ(Canopies)
เปนกระโจมหลังคาตัดขวางต้ังบนเสา 4

เสาใชเปนรองรับวัตถุท่ีตกหลนลงมาจากท่ีสูง
ซึ่งมีความแข็งแรงพอเพื่อปองกันการลมและ
ความเสียหายจากวัตถุน้ําหนักมากท่ีตกลงมา

แผนก้ันวตัถตุกหลน (Toeboards)
เม่ือใชแผนกั้นวัตถุตกหลนตองม่ันใจวา

ไดติดต้ังท่ีขอบของพื้นทางเดิน/พื้นปฏิบัติงาน
ขางบนในระยะท่ีเหมาะสมเพื่อปองกันคนงาน
ท่ีอยูขางลาง โดยตองสามารถทนแรงข้ันตํ่า 50
ปอนด (222 นิวตัน) กระท้ังในทิศทางข้ึนและ
ทิศทางลงท่ีจดุใดจดุหนึง่

แผนก้ันวตัถตุกหลนตองสงูจากขอบพ้ืนทาง
เดิน/พืน้ปฏิบติังานอยางนอย 3.5 นิว้ (9 ซ.ม.)
และหามมีชองวางระหวางแผนกัน้กบัผวิพืน้ทาง
เดิน/พื้นปฏิบัติงานเกนิ 0.25 นิ้ว (0.6 ซ.ม.)

เม่ือมีวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ ฯลฯ กอง
หรือต้ังจนเกนิความสงูของแผนกัน้ตองใชแผนทึบ
หรือตะแกรงกั้นต้ังแตพื้นทางเดิน/พื้นปฏิบัติ
งานหรือแผนกัน้ข้ึนไปจนถงึรางบนหรือราวกลาง
ของราวกันตกในระยะท่ีเพียงพอเพื่อปองกัน

Controlled Access Zones
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วัตถตุกใสคนงานท่ีอยูขางลาง
การฝกอบรม (Training)
นายจางตองจัดใหมีการอบรมเพื่อสอน

ใหลูกจางผูซึ่งอาจจะไดรับอันตรายจากการตก
รูจักวิธีระบุอันตรายและลดปริมาณลง ในการ
อบรมตองมีเนื้อหาตอไปนี้

 ธรรมชาติของอันตรายในสถานทีท่าํงาน
 ลําดับข้ันตอนท่ีถูกตองในการติดต้ัง

ซอมบํารุง ถอดชิ้นสวน และตรวจสอบระบบ
ปองกนัการตก

 การใชและการปฏิบั ติงานของเขต
ควบคุมการเขาและราวกันตก อุปกรณยับยั้ง
การตกสวนบุคคล ตาขายนิรภัย สายเตือนภัย
และการเฝาระวังการตก

 บทบาทหนาท่ีของลูกจางแตละคนใน
ระบบเฝาระวังการตกเม่ือมีการใชระบบใน
พื้นท่ีปฏิบติังาน

 ขอจํากัดในการใชงานเคร่ืองจักรกล
ระหวางการปฏิบติังานบนหลังคาความลาดตํ่า

 ลําดับข้ั นตอนท่ี ถู กต องในการใช
อุปกรณ การใชและจดัเกบ็วัสดุ รวมถงึการติดต้ัง
ระบบปองกันเหนือศีรษะ และ

 บทบาทหน าท่ี ของลูกจ างในแผน
ปองกันการตกในสถานประกอบการ

ท้ังนี ้นายจางตองเตรียมใบประกาศนยีบตัร
รับรองการผานการฝกอบรมสําหรับลูกจางท่ี
เขารับการฝกอบรมและวันท่ีทําการฝกอบรม
รวมท้ังตองทําการบันทึกไวเปนหลักฐาน โดย
อาจมีการฝกอบรมซ้ําถาจําเปน

บทสรปุ
ระบบปองกันการตกตามขอบังคับของ

OSHA สหรัฐอเมริกา ไมไดจํากัดอยูแคระบบ
ปองกันการตกหรือยับยั้งการตกสวนบุคคลแค
ระบบเดียว แตมีท้ังระบบปองกนัท่ีเปนมาตรการ
ทางวิศวกรรม ระบบอุปกรณปองกันสวนบคุคล
และการปฏิบติังานท่ีปลอดภัยปละการเฝาระวัง
ไดแก

(Ladder Safety Devices)
 ระบบอปุกรณยึดตวัคนงาน (Positioning

Device Systems)
 ระบบหนวงเหนีย่วการตก (Fall Restraint

Systems)
การปฏบัิตงิานปลอดภยัและเฝาระวงั
 ระบบเฝาระวงัการตก (Safety Monitoring

Systems)
 ระบบสายเตือนภัย (Warning Line

Systems)
 พื้ นท่ีควบคุมการเขา (Controlled

Access Zones)
ท้ังนี ้นายจางสามารถเลือกใชมาตรการ

ใดมาตรการหนึ่ งหรือมาตรการรวมกันก็ได
ข้ึนอยูกับเงื่อนไขลักษณะการทํางาน รูปแบบ
อันตรายจากการตกท่ีมีอยูหรือจะเกดิข้ึน จาํนวน
คนงานท่ีปฏิบัติงานบนท่ีสูง ขนาดและลักษณะ
โครงสรางสถานท่ีปฏิบติังาน รวมไปถงึบคุลากร
ดานความปลอดภัยในการทํางานและผูเชีย่วชาญ
ดานการปองกนัการตก

เนื่องจากการตกจากท่ีสูงทําใหคนงาน
บาดเจบ็และเสยีชวิีตเปนจาํนวนมากในแตละป
ดวยเหตุท่ีเปนอุบัติเหตุเกิดจากแรงโนมถวง
และ/หรือ แรงกระทําจากแหลงตางๆ สงผลให
รางกายของคนงานรวงหลนมากระแทกพืน้หรือ
โครงสรางท่ีอยูตํ่าลงมาหรืออยูใกลเคียง น้าํหนกั
ตัวของคนงาน แรงกระทําและความเร็วในการ
ตกเปนปจจยัสาํคัญในการทําใหเกดิการบาดเจบ็
สาหัสหรือเสียชีวิต หลักการปองกันคือ ทํา
อยางไรท่ีจะไมใหคนงานตกลงมาจากท่ีสูงซึ่งมี
ท้ังมาตรการทางวิศวกรรมและการปฏิบติังานท่ี
ปลอดภัย แตหากสุดวิสัยหามการตกไมได ทํา
อยางไรท่ีจะทําใหคนงานตกชาและหยดุอยูกบัท่ี
กอนจะลงถงึพืน้ซึง่กต็องใชอุปกรณยบัยัง้การตก
เพื่อจบัหรือยึดตัวคนงานไว

ท้ังหมดอยูท่ีนายจาง นายจางท่ีดีมีความ
รับผิดชอบตอความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจางจะทําการวางแผนปองกันการตกอยาง
รอบคอบและครอบคลุม เลือกใชมาตรการท่ี
เหมาะสมกบัสถานท่ีและลักษณะการทํางาน ซึง่
ทําใหลูกจางมีความปลอดภัยยิง่ข้ึน ผลประโยชน
ก็จะยอนกลับไปท่ีนายจาง เม่ือลูกจางไมไดรับ
บาดเจบ็จนพกิารหรือถงึข้ันเสยีชวิีต นายจางจะ
จายคารักษาพยาบาลหรือเงินทดแทนนอยลง
หรือไมเสียเลย นั่นคือผลกําไรท่ีนายจางไดรับ
เปนจํานวนมหาศาลโดยไมรูตัว

มาตรการทางวศิวกรรม
 ระบบราวกนัตก (Guardrail Systems)
 ระบบตาขายนริภัย (Safety Net Systems)
 การปดคลุมและชองวาง (Hole Cover)
 การปองกนัวัตถตุกจากท่ีสงู (Protection

from Falling Objects)
อปุกรณปองกันสวนบุคคล
 ระบบยับย้ังการตกสวนบคุคล (Personal

Fall Arrest Systems)
 อุปกรณความปลอดภัยในการไตบนัได

Controlled Access Zones


