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	 สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	 การกู้ภัยจึงเป็นหัวใจสำาคัญของการรับมือ 

กบัสถานการณ์	และเครือ่งมอืในการกูภ้ยัพืน้ฐานทีส่ามารถหาไดง้า่ยในทกุพืน้ทีแ่ละมรีาคาไมแ่พง	ไดแ้ก	่เชอืก	ซึง่นบัวา่

มีความสำาคัญอย่างมากในการทำางานของทีมกู้ภัย	แต่ในบางครั้งทีมกู้ภัยก็ยังไม่เข้าใจถึงวิธีการใช้เชือกที่ถูกต้อง	หรือ

อาจจะเข้าใจคนละแบบอย่างกัน

	 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ได้คำานึงถึงปัญหาดังกล่าว	จึงได้จัดทำาคู่มือเล่มนี้ขึ้น	โดยหวังเป็น

อยา่งยิง่วา่คูม่อืเลม่นีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่ผูป้ฏบิตังิานดา้นการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัและผูส้นใจการใชเ้ชอืก	

เพื่อให้การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่าง	มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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	 ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น	 เครื่องมือพื้นฐานที่สามารถหาได้ง่ายในทุกพื้นที่และมีราคาถูก

ก็คือ	 เชือก	 ซึ่งนับว่ามีความสำาคัญอย่างมากในการทำางานของทีมกู้ภัย	 นักกู้ภัยจึงจะต้องทำาความเข้าใจถึงวิธีการใช้	

คุณลักษณะ	การแบ่งแยกประเภทของเชือก	และการบำารุงรักษา

 เชือก	หมายถึง	วัสดุที่มีลักษณะฟั่นหรือตีเกลียวเป็นเส้นยาว	และสามารถนำามาผูกรัด	สิ่งต่าง	ๆ	ได้โดยที่

ตัวมันเองไม่แตกหักหรือเสียรูปทรงไปจากเดิม	และสามารถนำากลับมาใช้งานได้อีก

		 เชือกเป็นวัสดุอย่างหนึ่งที่มีความจำาเป็นมาก	ในการทำางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	และมนุษย์เอง

กไ็ดใ้ชป้ระโยชนจ์ากเชอืกตัง้แตเ่กดิจนตาย	ดงันัน้	เราจงึตอ้งทำาความเขา้ใจถงึวธิกีารใช้	การแบง่แยกประเภท	การเกบ็

รักษา	และจะต้องฝึกปฏิบัติการผูกอยู่เป็นประจำา	เพื่อให้สามารถใช้งานได้เมื่อถึงคราวจำาเป็น

แหล่งที่มาของเชือก 

	 แหล่งที่มาของเชือกในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แบ่งออกเป็น	๓	แหล่ง	ดังนี้

	 ๑.	เชือกที่ได้มาจากพืช	เช่น	เถาวัลย์	หวาย	เปลือกไม้	ปอ	ป่าน	

	 ๒.	เชือกที่ได้จากเส้นใยสังเคราะห์	เช่น	ไนลอน	โพลีเอสเตอร์	โพลีโพพีลีน	แคปลาร์	 	 	

	 ๓.	เชือกที่ได้จากแร่เหล็ก	เช่น	ลวดสลิง

หลักการผูกเงื่อนเชือกในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ๑.	เร็ว	หมายความว่าในการทำางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ทุกคนจะต้องทำางานแข่งกับ

เวลาเพราะมผีูป้ระสบภยัทีม่โีอกาสรอดพน้จากความตายได	้หากเราคอืผูช้ว่ยเหลอืทำางานไดร้วดเรว็	แตค่วามรวดเรว็นัน้

จะต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้องด้วย	ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องฝึกฝนเป็นประจำาให้เกิดความชำานาญถึงจะรวดเร็วได้

 ๒.	แน่น หมายความว่าการผูกเงื่อนเชือกตามหลักการแล้วบางครั้งยังไม่สามารถที่จะนำาเงื่อนต่าง	ๆ	ไปใช้งาน

ได้จริง	 เพราะเงื่อนอาจจะหลุดออกได	้ ดังนั้นในการผูกเงื่อนเพื่อใช้งานจริงจึงจำาเป็นต้องมีการล็อคเชือกด้วย	 เพื่อ 

เพิ่มความปลอดภัยของการใช้เงื่อนเชือก

 ๓.	แก้ง่าย	 หมายความว่าในการทำางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 อุปกรณ์และเครื่องมือ

ต่างมีจำานวนจำากัดจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องเก็บรักษาและดูแลเป็นอย่างดี	ดังนั้นหากมีการใช้เงื่อนเชือกต่าง	ๆ	มาผูกใช้

กับการทำางานแล้วแก้เชือกไม่ออกก็จะทำาให้เสียเชือกไปเลย

บทที่ ๑ การใช้เชือก
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การผูกเงื่อนเชือกในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 การผูกเงื่อนเชือกในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 นั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายเงื่อนแต่ในครั้งนี้

จะแนะนำาให้รู้จักเงื่อนหลัก	 ๆ	 และเป็นเงื่อนเริ่มต้นของการผูกเงื่อนกู้ภัย	 ๑๐	 เงื่อน	 แต่การทำางานจริงนั้นจะต้อง 

นำาเงื่อนเหล่านี้มาประยุกต์เพิ่มเติม	เช่น	บ่วงสายธนูก็จะประยุกต์เป็นบ่วงสายธนู	๒	ชั้น	และ	๓	ชั้น	หรือตะกรุดเบ็ด

กจ็ะประยกุตเ์ปน็ตะกรดุเบด็ชัน้เดยีวหรอืทีเ่รยีกวา่หกัคอไก่	เปน็ตน้	สว่นในคูม่อืเลม่นีน้ัน้	ไดแ้นะนำาในเรือ่งของเงือ่น

เพิ่มเติม	ไว้ในตอนท้าย

	 การเรียนรู้เรื่องเงื่อนเชือกจะต้องจดจำา	ทำาให้ได้	ผิดพลาดไป	หลุด	หรือขาดก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและ

สิ่งของเสียหาย	ขอแนะนำาให้ทุกคนที่ต้องการนำาไปใช้ต้องหมั่นฝึกฝน	ศึกษาหาความรู้	 ผูกให้เป็น	นำาไปใช้งานให้ได้	 

ถึงคราวจำาเป็นจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์	 วิธีการผูกเงื่อนเชือกในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบ่งออก 

ตามลักษณะการใช้งานได้	๓	หมวด	๑๐	เงื่อน	ดังนี้

 ๑.	หมวดต่อเชือก	 ไว้สำาหรับการต่อเชือกเพื่อต้องการให้ความยาวของเชือกเพิ่มขึ้น	 แต่เนื่องจากเชือกใน

การกู้ภัยนั้นมีลักษณะและขนาดที่แตกต่างกัน	จึงจำาเป็นต้องมีวิธีการผูกเงื่อนที่แตกต่างกันจำานวน	๓	เงื่อน	ดังนี้

	 	 ๑.๑	เงื่อนพิรอด	(Reef	Knot	หรือ	Square	Knot)

	 	 ๑.๒	เงื่อนขัดสมาธิ	(Sheet	Bend)	

	 	 ๑.๓	เงื่อนประมง	(Fisherman’s	Knot)

 ๒.	หมวดผกูแนน่	ฉดุลาก	รัง้		ไวส้ำาหรบัการผกูวสัดทุีต่อ้งการจะเคลือ่นยา้ยหรอืยดึตรงึอยูก่บัที่	แตเ่นือ่งจาก

วสัดทุีต่อ้งการจะผกูนัน้มลีกัษณะรปูทรงและขนาดทีแ่ตกตา่งกนั	จงึจำาเปน็ตอ้งมวีธิกีารผกูเงือ่นทีแ่ตกตา่งกนัจำานวน	

๓	เงื่อน	ดังนี้

	 	 ๒.๑	เงื่อนผูกร่น	(Sheep	Shank)

	 	 ๒.๒	เงื่อนตะกรุดเบ็ด	(Clove	Hitch)

	 	 ๒.๓	เงื่อนผูกซุง	(Timber	Hitch)

 ๓.	หมวดช่วยชีวิต	ไว้สำาหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีต่าง	ๆ	ขึ้นอยู่กับสถานที่และสถานการณ์	

จึงต้องมีวิธีการผูกเงื่อนให้เหมาะสมกับงานจำานวน	๔	เงื่อน	ดังนี้

	 	 ๓.๑	เงื่อนเก้าอี้	(Fireman’s	Chair	Knot)

	 	 ๓.๒	เงื่อนบ่วงสายธนู	(Bowline	Bend)

	 	 ๓.๓	เงื่อนขโมย	(Knot	steal)

	 	 ๓.๔	เงื่อนบันไดปม	(Ladder	knot)

	 การผูกเงื่อนเชือกในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	นั้น	มีความยากง่ายที่แตกต่างกันออกไป	ในบาง

เงือ่นนัน้เปน็การประยกุตเ์อาเงือ่นในกลุม่ดงักลา่วมาเปน็เงือ่นเริม่ตน้ของการผกู	ดงันัน้เมือ่ถงึคราวทีจ่ะฝกึผกู	ผูเ้รยีน

จะต้องฝึกตั้งแต่เงื่อนง่าย	ๆ	ที่เริ่มต้นให้ได้เสียก่อน	เพื่อจะได้ต่อยอดไปถึงเงื่อนต่อไปที่ยากกว่าได้
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เงื่อนพิรอด	(Reef	Knot	หรือ	Square	Knot) 

	 เป็นเงื่อนที่ใช้ในการต่อเชือกที่มีขนาดเท่ากัน	 เช่น	 ต่อเชือกในการกู้ภัยทั่ว	 ๆ	 ไปหรือใช้ผูกเงื่อนบุคคล 

ในการโรยตัว	 ในการใช้งานจริงควรล็อคปลายเชือกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดชั้นเดียว	 (หักคอไก่/ล็อคเชือก)	ด้วยทุกครั้ง 

เพือ่ปอ้งกนัการหลดุของเงือ่น	หากเปน็เชอืกทีท่ำามาจากวสัดตุา่งประเภทกนั	เชน่	ลวดสลงิกบัมะนลิา	ควรตอ่ดว้ยเงือ่นอืน่	 

เงื่อนพิรอดมีลักษณะการต่อ	ดังนี้

   

   

๕. การใช้งานจริงควรล็อคปลายเชือกด้วยทุกครั้ง

๑. นำาเชือกที่จะต่อมาทับกันดังรูป (ขวาทับซ้าย) ๒. พันอ้อมเส้นใดเส้นหนึ่ง ๑ รอบ

๓. นำาปลายเชือกด้านซ้ายมาทับด้านขวา ๔. พันอ้อมเส้นใดเส้นหนึ่ง ๑ รอบแล้วดึงให้แน่น
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เงื่อนขัดสมาธิ	(Sheet	Bend)

	 เป็นเงื่อนที่ใช้ในการต่อเชือกที่มีขนาดไม่เท่ากัน	 หรือเชือกที่ทำามาจากวัสดุต่างประเภทกัน	 เช่น	 ลวดสลิง 

กบัมะนลิา	ลวดสลงิกบัไนลอน	ในการตอ่เชอืกนัน้ใหใ้ชเ้สน้ใหญเ่ปน็เสน้หลกัและใชเ้สน้เลก็เปน็ตวัสอด	และการตอ่เปน็

เงื่อนขัดสมาธิที่มากกว่าหนึ่งชั้นให้สอดด้านในของเงื่อนเหมือนชั้นเดียว	ทุกครั้ง	เงื่อนขัดสมาธิมีลักษณะการต่อ	ดังนี้

 

   

 

๑. พับเส้นใหญ่ให้เป็นบ่วงแล้วนำาเส้นเล็กมาสอด  ๒. ปลอ่ยออ้มลงไปดา้นหลงัใหม้ชีอ่งวา่งดา้นบน

๓. สอดปลายเส้นเล็กเข้าไปในช่องว่างด้านบน ๔. ดึงเส้นเล็กให้แน่น

๕. เงื่อนขัดสมาธิสามชั้น



5คู่มือการใช้เชือก

เงื่อนประมง	(Fisherman’s	Knot) 

	 เปน็เงือ่นทีใ่ชใ้นการตอ่เชอืกทีม่ขีนาดเทา่กนัหรอืตา่งกนัเลก็นอ้ยแตม่ลีกัษณะลืน่	ในกรณทีีน่กักูภ้ยัมเีชอืก

คนละเส้นและอยู่คนละฝั่งกัน	แต่จำาเป็นต้องต่อเชือกทั้งสองเส้นเข้าด้วยกัน	เงื่อนประมง	มีลักษณะการต่อ	ดังนี้

   

 

 

๑. นำาเชือกที่จะต่อกันวางขนานกัน

๓. นำาปลายเชือกด้านซ้ายผูกเชือกเส้นด้านขวา ๔. ปลายเชือกทั้งสองเส้นต้องหันออกจากกัน

๕. ดึงบ่วงทั้งสองให้แนบกัน

๒. นำาปลายเชือกด้านขวาผูกเชือกเส้นด้านซ้าย



6 คู่มือการใช้เชือก

 เงื่อนผูกร่น	(Sheep	Shank)

 เป็นเงื่อนที่ใช้ในการผูกเชือกที่ยาวเกินความจำาเป็นให้สั้นลง	 หรือใช้ผูกร่นตรงเชือกที่มีตำาหนิ	 ชำารุดเล็กน้อย

เพื่อให้เชือกใช้งานได้	 และยังสามารถใช้ทำาเป็นรอกเชือกในการกู้ภัยก็ได้	 ในการทำางานจริงต้องใช้ไม้ขัดที่บ่วง 

ทั้งสองข้างด้วย	เพื่อความปลอดภัย	มีวิธีการผูก	ดังนี้

  

  

 

 

๑. พับเชือกเป็นสามตอนให้ส่วนที่มีตำาหนิอยู่กลาง ๒. ทำาตะกรุดเบ็ดชั้นเดียวที่ปลายข้างหนึ่ง

๓. ทำาตะกรุดเบ็ดชั้นเดียวที่ปลายข้างที่เหลือ ๔. นำากกเชือกเข้ามาในบ่วงแล้วใช้ไม้สอด

๕. การใช้เงื่อนผูกร่นทำาเป็นรอกเชือก



7คู่มือการใช้เชือก

เงื่อนตะกรุดเบ็ด	(Clove	Hitch)

 เปน็เงือ่นทีใ่ชใ้นการผกูสำาหรบัผกูเชอืกโรยตวั	ผกูวสัดทุรงกระบอก	เชน่	ทอ่ดดู	ทอ่สง่น้ำา	และหวัฉดีน้ำาดบัเพลงิ 

ในการใชง้านจรงิเพือ่ปอ้งกนัการหลดุของเงือ่น	ควรลอ็คปลายเชอืกดว้ยเงือ่นตะกรดุเบด็ชัน้เดยีว	(หกัคอไก/่ลอ็คเชอืก)

ด้วยทุกครั้ง	มีวิธีการผูก	ดังนี้

  

 

๑. ทำาบ่วงเลขหกให้ปลายเชือกอยู่ด้านล่าง ๒. ทำาบ่วงเลขหกให้กลับข้างกับบ่วงแรก

๓. นำาบ่วงทั้งสองมาซ้อนกัน ๔. ดึงปลายเชือกทั้งสองให้แน่น

๕. การใช้งานจริงควรล็อคปลายเชือกด้วยทุกครั้ง



8 คู่มือการใช้เชือก

เงื่อนผูกซุง	(Timber	Hitch)

	 เปน็เงือ่นทีใ่ชผ้กูกบัวตัถทุรงกระบอก	ทรงยาว	เชน่	ทอ่ดดูน้ำา	ทอ่สง่น้ำา	หวัฉดีน้ำาดบัเพลงิ	ในการใชง้านจรงิ

ต้องล็อคเชือกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดชั้นเดียว	 (หักคอไก่/ล็อคเชือก)	 ๒	 ครั้งขึ้นไป	 เพื่อป้องกันการหลุดและการแกว่ง 

ของวัตถุที่ต้องการจะยก	มีวิธีการผูก	ดังนี้

 

   

 

  

๑. นำาเชือกพันอ้อมวัตถุที่จะผูก ๒. ใช้ปลายเชือกพันอ้อมเส้นยาว

๓. ใช้ปลายเชือกพันรอบตัวเองหลาย ๆ รอบ ๔. ดึงบ่วงให้แน่น

๕. ล็อคเชือก ๒ ครั้งขึ้นไปเพื่อความมั่นคง



9คู่มือการใช้เชือก

เงื่อนเก้าอี้	(Fireman’s	Chair	Knot) 

	 เป็นเงื่อนที่ใช้ในการช่วยชีวิตคนที่ติดอยู่ด้านบนลงมาด้านล่าง	 หรือคนที่ติดอยู่ด้านล่างขึ้นด้านบน	 เช่น	 

คนติดอยู่บนอาคาร	หรือคนที่ตกลงไปในเหวหรือบ่อน้ำา	ใช้ได้เหมือนกับเงื่อนบ่วงสาย	ธนู	๒	ชั้น	และบ่วงสายธนู	๓	ชั้น 

เงื่อนนี้ไม่ควรใช้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง	 เพราะร่างกายอยู่ในลักษณะหงายหลัง	 และกระดูกสันหลัง 

อาจมีการโค้งงอ	มีวิธีการผูก	ดังนี้

 

   

 

๑. ทำาบ่วงสองบ่วงสลับกัน ๒. นำาบ่วงมาซ้อนกันเหมือนตะกรุดเบ็ด

๓. นำาบ่วงทั้งสองสอดสลับกัน ๔. นำาปลายเชือกล็อคบ่วงทั้งสองข้าง

๕. บ่วงเก้าอี้



10 คู่มือการใช้เชือก

เงื่อนบ่วงสายธนู	(Bowline	Bend)

	 เปน็เงือ่นทีใ่ชช้ว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัทางน้ำา	เพราะในน้ำานัน้ผูป้ระสบภยัจะมน้ีำาหนกัเบา	จงึใชไ้ดด้แีละรวดเรว็

ตอ่การผกู	แตไ่มน่ยิมใชช้ว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัประเภทอืน่	เพราะบว่งสายธนนูัน้เชอืกจะรดับรเิวณหนา้อกเพยีงเสน้เดยีว 

และผู้ประสบภัยอาจได้รับบาดเจ็บจากการรัดได้	มีวิธีการผูก	ดังนี้

 

   

๑. จับเชือกยาว ๑ เมตร แล้วทำาบ่วงเลขหก  ๒. นำาปลายเชือกสอดบ่วงเลขหก

๓. นำาปลายเชือกอ้อมเชือกเส้นยาว ๔. สอดปลายเชือกเข้าช่องเลขหกแล้วดึงให้แน่น

๕. ล็อคบ่วงทุกครั้งเพื่อความมั่นคง



11คู่มือการใช้เชือก

เงื่อนขโมย	(	Knot	steal)

	 เป็นเงื่อนที่ใช้สำาหรับช่วยเหลือตัวเอง	 ในการลงจากที่สูงหรือข้ามสิ่งกีดขวาง	 และเราสามารถแก้เชือก 

จากดา้นลา่งไดโ้ดยทีไ่มต่อ้งขึน้ไปแกเ้ชอืกจากดา้นบน	โดยทัว่ไปมกัจะใชเ้งือ่นนีร้ว่มกบัเงือ่นบนัไดปม	มวีธิกีารผกู	ดงันี้

     

  

 

๑. พับเชือกเป็น ๒ ทบ ๒. นำามาพาดเข้ากับวัตถุที่จะผูก

๓. นำากกเชือกข้างหนึ่งข้างใดสอดเข้าไปในบ่วง ๔. นำากกเชือกข้างที่เหลือสอดสลับไปเรื่อย ๆ

๕. เพื่อความมั่นคงควรล็อคหลาย ๆ ชั้น



12 คู่มือการใช้เชือก

 เงื่อนบันไดปม	(Ladder	knot)

	 เป็นเงื่อนที่ใช้สำาหรับขึ้นหรือลงที่สูงด้วยเชือกเส้นเดียว	 ที่ต้องการจะทำาปมแต่ไม่ต้องเสียเวลาผูกทีละปม

เพื่อความรวดเร็ว	ใช้สำาหรับช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก	ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	มีวิธีการผูก	ดังนี้

 

   ๑. ทำาบ่วงสองบ่วงสลับกัน ๒. นำามาซ้อนกันเป็นตะกรุดเบ็ดหลาย ๆ ชั้น

๓. ทำาตะกรุดเบ็ดชั้นเดียวเท่ากับจำานวนปม ๔. สอดปลายเชือกเข้าไปในบ่วงด้านเดียวกัน

๕. ดึงปลายเชือกออกทีละปม



13คู่มือการใช้เชือก

	 นอกจากเงื่อนที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นแล้วในการปฏิบัติงานจริงการทำางานมีลักษณะที่แตกต่างกันออก

ไปและในบางครั้งไม่สามารถใช้เงื่อนดังกล่าวข้างต้นมาทำางานได้	จึงมีการประยุกต์เงื่อนรวมกันแล้วนำาไปใช้งาน	เพื่อ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ซึ่งมีเงื่อนต่าง	ๆ	ดังนี้

เงื่อนบ่วงสายธนู	๒	ชั้น	 (Lasso	knot	 late	๒	bows)	 เป็นเงื่อนที่ไว้ใช้สำาหรับในการช่วยเหลือผู้ประภัย

ลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับเงื่อนเก้าอี้	แต่สามารถผูกได้เร็วกว่า	มีวิธีการผูก	ดังนี้

 

๑. จัดเชือกให้ยาวประมาณ ๒ เมตร แล้วพับ ๒. ทำาเป็นเลข ๖ ที่ปลายเชือก

๓. นำาส่วนปลายของบ่วงที่พับสอดเข้าในบ่วงเลข ๖ ๔. พลิกส่วนปลายที่พับกลับไปด้านหลัง

๕. ดึงบ่วงทั้งสองให้ตึง



14 คู่มือการใช้เชือก

เงื่อนบ่วงสายธนู	๓	ชั้น	 (Lasso	knot	 late	๓	bows)	 	 	 เป็นเงื่อนที่ไว้ใช้สำาหรับในการช่วยเหลือผู้ประภัย

ลักษณะการใช้งานคล้าย	 ๆ	 กับเงื่อนบ่วงสายธนู	 ๒	 ชั้น	 แต่มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน	 เนื่องจากมีบ่วง	 ๓	 บ่วง 

จึงสามารถนำาบ่วงมาคล้องตัวผู้ประสบภัยได้ถึง	๓	จุด	คือขา	๒	จุดซ้าย-ขวา	และหน้าอก	๑	จุด	จึงทำาให้การเคลื่อน

ย้ายมีความมั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ซึ่งมีวิธีการผูก	ดังนี้

 

๑. จัดเชือกให้ยาวประมาณ ๓ เมตร แล้วพับ ๒. ทำาเป็นเลข ๖ ที่ปลายเชือก

๓. นำาส่วนปลายของบ่วงที่พับสอดเข้าในบ่วงเลข ๖ ๔. ดึงส่วนปลายที่พับสอดกลับไปทางด้านบ่วงเดิม

๕. ดึงปมให้แน่นโดยให้บ่วงที่สอดยาวกว่าสองบ่วงแรก ๑ กำามือ



15คู่มือการใช้เชือก

เงื่อนพรูสิค	 (Prusik	 Hitch)	 	 	 เป็นเงื่อนที่ใช้ในการล็อคเชือก	 เพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัยหากเชือกหลัก

เกิดขาดและยังสามารถใช้เป็นเงื่อนเพื่อช่วยเหลือตัวเองในการขึ้นหรือลงเชือกได้อีกด้วย	มีวิธีการผูก	ดังนี้

 

 

๑. พาดทับเส้นหลัก ๒. พันอ้อมเส้นหลัก

๓. พันอ้อมลอดเส้นหลัก ๔. สอดกลับทางด้านล่าง

๕. หากต้องการความแข็งแรงควรพัน ๒ รอบ



16 คู่มือการใช้เชือก

เงื่อนเลขแปด	 (Figure	 ๘	 on	 a	 Bight)	 	 	 เป็นเงื่อนที่ใช้ในการต่อเชือกหรือดึงเชือกให้ตึง	 เพื่อใช้ในการ

เคลื่อนย้ายข้ามสิ่งกีดขวางและเมื่อเลิกใช้งานแล้วสามารถแก้เชือกออกได้ง่าย	มีวิธีการผูก	ดังนี้

 

 

 

๑.พับเชือกเป็น ๒ ทบ ๒. พันทับไว้ด้านล่าง

๓. พันอ้อมขึ้นด้านบน ๔. สอดเข้าไปในบ่วง

๕. ดึงบ่วงให้แน่น



17คู่มือการใช้เชือก

เงื่อนกระหวัดไม้	 ๒	 ชั้น	 (Half	 Hitch)   เป็นเงื่อนที่ใช้ในการผูกเชือก	 เพื่อใช้ในการโรยตัวหรือผูกมัดเชือก

ให้เกิดความแข็งแรงและนำาปลายเชือกไปใช้งานต่าง	ๆ	ได้	และเป็นการรักษาปมเชือกไม่ให้เกิดความเสียหายหรือขาดได้

เพราะปมจะไม่มีมุมที่ถูกกดทับแบบหักมุม	มีวิธีการผูก	ดังนี้

 

 

๑. พันเชือกอ้อมวัสดุ ๒. พันอ้อม ๒ รอบ

๓. สอดเชือกเข้าด้านใน ๔. ทำาเป็นตะกรุดเบ็ด



18 คู่มือการใช้เชือก

การคำานวณหาความสามารถในการรับน้ำาหนักของเชือกทั่วไป

	 การใชเ้ชอืกใหเ้กดิประโยชน	์ควรจะไดรู้จ้กัการผกูเงือ่นและการใชเ้ชอืกใหป้ลอดภยัในการดงึหรอืยกสิง่ของ

ที่หนักมาก	ๆ	ต้องอาศัยหลักแห่งความปลอดภัย	ด้วยวิธีการคำานวณว่าเส้นเชือกขนาดไหนควรยกหรือดึงน้ำาหนักได้

เท่าไหร่จึงจะปลอดภัย

 สูตรในการคำานวณ

	 	 สูตรที่	๑	เชือกมะนิลา	 C๒	x	CWT

	 	 สูตรที่	๒	เชือกไนลอน	 C๒	x	CWT	x	๔

	 	 สูตรที่	๓	เชือกโลหะ	 C๒	x	CWT	x	๙

	 	 สูตรที่	๔	เชือกเก่า	 C๒	x	CWT	x	(มะนิลา	X	๑,	ไนลอน	X	๔,	โลหะ	x	๙)	x	๒	/	๓

    C	 =	เส้นรอบวงของเชือก

    CWT	 =	ค่าคงที่	(Constant	Weight	Tension)	เท่ากับ	๕๐ 

 ตัวอย่างที่	๑	เชือกมะนิลามีเส้นรอบวงขนาด	๒	นิ้ว	จะสามารถรับน้ำาหนักได้	กี่กิโลกรัม	

 วิธีทำา	สูตรเชือกมะนิลา	 =	C๒	x	CWT

	 	 	 แทนค่าสูตร	 =	๒	x	๒	x	๕๐

	 	 	 สามารถรับน้ำาหนักได้ = ๒๐๐	กิโลกรัม

 ตัวอย่างที่	๒	เชือกไนลอนมีเส้นรอบวงขนาด	๒	นิ้ว	จะสามารถรับน้ำาหนักได้	กี่กิโลกรัม	

 วิธีทำา	สูตรเชือกไนลอน	 =	C๒	x	CWT	x	๔

	 	 	 แทนค่าสูตร	 =	๒	x	๒	x	๕๐	x	๔

	 	 	 สามารถรับน้ำาหนักได้ = ๘๐๐	กิโลกรัม

 ตัวอย่างที่	๓	เชือกโลหะมีเส้นรอบวงขนาด	๒	นิ้ว	จะสามารถรับน้ำาหนักได้	กี่กิโลกรัม	

 วิธีทำา	สูตรเชือกโลหะ	 =	C๒	x	CWT	x	๙

	 	 	 แทนค่าสูตร	 =	๒	x	๒	x	๕๐	x	๙

	 	 	 สามารถรับน้ำาหนักได้ = ๑,๘๐๐	กิโลกรัม

 ตัวอย่างที่	๔	เชือกมะนิลาเก่ามีเส้นรอบวงขนาด	๒	นิ้ว	จะสามารถรับน้ำาหนักได้	กี่กิโลกรัม	

 วิธีทำา	สูตรเชือกมะนิลาเก่า	 =	C๒	x	CWT	x	๑	x	๒	/	๓

	 	 	 แทนค่าสูตร	 =	๒	x	๒	x	๕๐	x	๑	x	๒	/	๓

	 	 	 สามารถรับน้ำาหนักได้ = ๑๓๓.๓๓		กิโลกรัม

 ตัวอย่างที่	๕	เชือกไนลอนเก่ามีเส้นรอบวงขนาด	๒	นิ้ว	จะสามารถรับน้ำาหนักได้	กี่กิโลกรัม	

 วิธีทำา	สูตรเชือกไนลอนเก่า	 =	C๒	x	CWT	x	๔	x	๒	/	๓

	 	 	 แทนค่าสูตร	 =	๒	x	๒	x	๕๐	x	๔	x	๒	/	๓

	 	 	 สามารถรับน้ำาหนักได้ = ๕๓๓.๓๓		กิโลกรัม
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บทที่ ๒ การโรยตัว

การโรยตัว	(Rappel) 

 หมายถึงการลงจากที่สูงโดยอาศัยเชือกหรือสายคาดรัดมาผูกรอบเอวแล้วนำาไปคล้องที่ต้นขาทั้งสองข้าง	
จากนั้นค่อย	ๆ	หย่อนตัวลงมา
	 การโรยตัวเป็นเพียงเทคนิคหนึ่ง	 ในการเคลื่อนย้ายและเข้าถึงพื้นที่	 จากที่สูงไปยังจุดที่ต่ำากว่าเป็นเสี้ยว
หนึ่งในการใช้เชือกกู้ภัย	 ซึ่งระบบงานกู้ภัย	 ไม่ได้มีแค่การโรยตัว	 หรือการไต่ขึ้นเชือกและไม่ใช่การปีนเขาในเชิงกีฬา	 
ซึ่งมีความแตกต่าง	ทั้งทางด้านเทคนิคและอุปกณ์ที่ใช้	แต่เนื่องจากอุปกรณ์ปีนเขา	เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	ในท้องตลาด 
และมคีวามคลา้ยคลงึกบัอปุกรณก์ูภ้ยับางประเภทจงึยงัมบีางหนว่ยงานทีย่งัคงใชอ้ปุกรณก์ารปนีเขาสบัสนกบัอปุกรณ์
กู้ภัย	ด้วยความไม่เข้าใจ	ถึงมาตรฐานและอัตราการรับน้ำาหนัก	ของอุปกรณ์ซึ่งสัมพันธ์กับระบบงานโดยรวม
	 การโรยตัวเริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก	ตั้งแต่สมัยก่อนสงครามเวียดนาม	ประมาณปี	พ.ศ.	๒๔๙๓	 
ในสมัยที่ทหารอเมริกัน	เข้ามาสอนยุทธวิธีการรบกับคอมมิวนิสต์	ให้กับทหารและตำารวจในประเทศไทย	โดยวิธีการ
ใช้เชือกบุคคลมาพันรอบตัวหรือที่เรียกว่า	Swiss	Seat	มาใช้ในการโรยตัว

ประเภทของการโรยตัว

	 การโรยตัวโดยทั่วไปนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น	 ๒	 ประเภท	 และมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน	 คือ 
การโรยตัวแบบยุทธวิธี	และการโรยตัวแบบกู้ภัย

 การโรยตัวแบบยุทธวิธี	 จะเป็นการโรยตัวทางดิ่ง	 ของบุคลคนเดียวร่วมกับอุปกรณ์	 สำาหรับปฏิบัติงาน
บนทีส่งู	หรอืปฏบิตังิานรว่มกบัอากาศยาน	ซึง่ในการโรยตวัตอ้งทำาดว้ยความรวดเรว็เขา้ถงึทีห่มายหรอืออกจากเชอืก
โดยเร็ว	ซึ่งท่าทางการโรยตัว	ทางยุทธวิธีแบบต่าง	ๆ	ทั้งแบบเอาหลังลง	และเบรกด้วยมือที่ถนัด	ข้างลำาตัว	หรือการ
โรยตัวแบบพันรอบแขน	 การโรยตัวแบบพันเชือกรอบตัว	 การโรยตัวแบบพันเชือกรอบไหล่	 การโรยตัวแบบท่านั่ง	 
เอาหน้าลงเพื่อสำารวจสถานที่และโรยตัวแบบลำาตัวขนานกับพื้น	 หรือเดินลงและเบรกด้วยมือที่ถนัดบริเวณช่วงอก	 
ซึ่งแม้ในการฝึกจะยังมีอยู่	แต่ก็ใช้เทคนิคการโรยตัวแบบนี้น้อยมาก	ในการสู้รบจริงการโรยตัวทางยุทธวิธีแบบเอาหน้าลง 
หรือลำาตัวขนานพื้นก็ไม่ใช่วิธีโรยตัวกู้ภัย	เหตุเพราะไม่ใช่ลักษณะการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย	โดยวัตถุประสงค์ของ
การโรยตวัแบบยทุธวธิี	คอืตอ้งการลงจากอาคาร	หนา้ผา	หรอืสถานทีส่งูเพือ่เขา้ปฏบิตังิานดว้ยความรวดเรว็ทีส่ดุทีจ่ะ
ทำาได้	และไม่นิยมการหยุดอยู่กลางเชือกเพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

 การโรยตัวแบบกู้ภัย	 วัตถุประสงค์ของการโรยตัวแบบกู้ภัยคือผู้ปฏิบัติ	 ต้องควบคุมอัตราการลง	 หรือขึ้น
เชือกได้อย่างปลอดภัย	ต้องหยุดและเปลี่ยนระบบขึ้นลงได้	โดยต้องทำางาน	ร่วมกันเป็นทีมได้อย่างปลอดภัย	หรือใช้
อุปกรณ์กันตกร่วมด้วย	โดยการโรยตัวแบบกู้ภัยจะกระทำาแบบหันหลังลง	(ท่านั่ง)	แต่ในการเคลื่อนที่มักจะใช้วิธีการ
เดนิลงหรอืดดีตวัลงกไ็ดซ้ึง่ขึน้อยูก่บัลกัษณะของพืน้ทีใ่นการโรยตวั	หรอืในกรณทีีม่คีวามจำาเปน็ตอ้งนำาตวัผูป้ระสบภยั

ลงมาด้วยก็จำาเป็นจะต้องโรยตัวแบบเดินลงเพื่อความปลอดภัย
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อุปกรณ์ในการโรยตัว

 ในการโรยตัวเพื่อกู้ภัยนั้นนักกู้ภัยมีความจำาเป็นที่จะต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกกับเหตุการณ์นั้น	ๆ	ดังนั้นเพื่อ
ใหเ้กดิความมัน่ใจในการทำางาน	จงึมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งนำาอปุกรณท์ีม่คีณุภาพและตรงตามลกัษณะการใชง้านจรงิ
มาใช้และครบถ้วน	ดังนี้
 เชือกบุคคลชนิดกลม	 เป็นเชือกที่มีความยาวประมาณ	๔	 เมตร	 เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	๑๐	 -	 ๑๒	
มิลลิเมตร	 ทำาด้วยเส้นใยสังเคราะห	์ หรือเส้นใยธรรมชาต	ิ เป็นเชือกที่นำามาผูกเข้ากับตัวนักกู้ภัยหรือเรียกว่าการผูก	
Swiss	Seat

 เชือกบุคคลชนิดแบน	 (Webbing)	 เป็นเชือกที่มีความยาวประมาณ	 ๒๐	 ฟุต	 กว้างประมาณ	 ๑	 นิ้ว	
ทำาด้วยเส้นใยสังเคราะห์	ใช้นำามาผูกเข้ากับตัวนักกู้ภัยหรือผู้ประสบภัย	จะดีกว่าเชือกชนิดกลม	เพราะมีพื้นที่ผิวหน้า
การสัมผัสที่มากกว่า	จึงทำาให้เกิดการกดทับร่างกายน้อยลง	การผูกด้วยเชือกชนิดนี้จึงเรียกว่า	Harnass

 สายคาดรดัสำาเรจ็รปู	(Harnass)	เปน็สายคาดรดั	แทนเชอืกบคุคล	ชนดิของสายคาดรดั	ขึน้อยูก่บัลกัษณะ
การใช้งาน	มีทั้งแบบครึ่งตัว	แบบเต็มตัวและสายคาดรัดเพื่อผู้ประสบภัย	เป็นต้น	สายคาดรัดกู้ภัยต้องคำานึงถึงจุดที่
รับน้ำาหนักขนาดและความทนทานของแถบเชือกที่ใช้ทำาสายคาดรัด	เพื่อการสวมใส่ที่ยาวนานและปลอดภัย	จัดเป็น
อุปกรณ์ประจำาตัวอย่างหนึ่งของทีมกู้ภัย

 เชือกกู้ภัย	 (Static	 Rope)	 เป็นเชือกที่ถูกออกแบบมาในลักษณะเคินเมนเทิล	 (Kern	Mantel)	มีขนาด	
๑๒.๕	มิลลิเมตร	ความยาวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน	อาจแบ่งเป็นเชือกหลักและเซฟตี้	หรือเชือกสำารอง	
หากเกิดปัญหาขึ้นกับเชือกหลัก

 ห่วงเหล็กปากเปิด	 (Carabiner)	 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดเกี่ยวระหว่างเชือกบุคคลหรือสายคาดรัด	กับเชือก
โรยตัวโดยตรง	หรือควบคู่กับห่วงเหล็กเลขแปด	 ในการใช้งานควรคำานึงถึงอัตราการรับน้ำาหนัก	ของอุปกรณ์	 วัสดุที่
ใช้และระบบล็อคที่แตกต่างกัน	(จะกล่าวในตอนต่อไป)	จัดเป็นอุปกรณ์ประจำาตัวอย่างหนึ่งของทีมกู้ภัย

 ถุงมือโรยตัว	 (Rappel	Gloves)	ควรเป็นชนิดที่กันความร้อน	และผลิตด้วยวัสดุที่ทนทาน	ซึ่งนอกจาก
จะใช้โรยตัวแล้วควรคำานึงถึงความกระชับมือเพื่อใช้ในการผูกเชือกและปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว	 จัดเป็นอุปกรณ์
ประจำาตัวอย่างหนึ่งของทีมกู้ภัย

 หมวกกนักระแทก	(Helmet)	เปน็อปุกรณป์กปอ้งศรีษะจากการกระแทก	ความรอ้น	วสัดแุขง็	แหลมหรอื
มีน้ำาหนัก	 ในที่เกิดเหตุซึ่งอาจจะตกลงมาทำาอันตรายต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัย	 ได้ทุกเมื่อและจะต้องเป็นแบบมีสายรัดคาง	
จัดเป็นอุปกรณ์ประจำาตัวอย่างหนึ่งของทีมกู้ภัย

 หว่งเหลก็เลขแปด	(Figure	๘)	เปน็อปุกรณท์ีใ่ชใ้นการควบคมุการโรยตวัลง	และผอ่นเชอืก	คูก่บัหว่งเหลก็

ปากเปิด	ขนาดที่ใช้ควรให้เหมาะสมกับขนาดของเชือก
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 ปลอกหรอือปุกรณร์องเชอืก	(Edge	Protector)	เชอืกเปน็สิง่สำาคญัในการโรยตวั	จงึจำาเปน็ตอ้งมอีปุกรณ์

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายการขาดหรือบิดตัว	จนเป็นอุปสรรคในการทำางาน	ปลอกรองเชือก	จะช่วยป้องกันการ

เสียดสีของเชือกกับอาคารหรือมุมแหลมเพื่อยืดอายุการใช้งานของเชือก

ประเภทของเชือก

	 เชอืกทีใ่ชใ้นการกูภ้ยัปจัจบุนัถกูออกแบบมาในลกัษณะ

เคนิเมนเทลิ(	Kern	Mantel)	เชอืกแบบเคนิเมนเทลิประกอบดว้ย

เสน้ใยทีถ่กูบดิเขา้ดว้ยกนั	เพือ่เปน็แกนในทีแ่ขง็แกรง่เรยีกวา่	เคนิ	

ซึง่ถกูหุม้ดว้ยปลอกรอบนอกเรยีกวา่	เมนเทลิ	ซึง่ทำาหนา้ทีป่อ้งกนั

และเพิ่มความทนทานให้กับเชือก	

	 เชือกที่ผลิตในอเมริกา	 ปลอกเชือกมักจะมีความหนา

มากกว่าเชือกที่ผลิตในยุโรป	 ซึ่งความหนานี้จะช่วยเพิ่มความ

ทนทาน	ต่อการเสียดสีได้ดีกว่า

	 เชือกถูกผลิตขึ้นมาเป็น	๒	ประเภท	คือเชือกแบบคงตัว	(Static	rope	)	และแบบยืดตัว	(Dynamic	rope)	

ทัง้สองประเภทมคีวามแตกตา่งกนัทีแ่กนในเปน็สำาคญั	เชอืกยดืตวัมคีณุสมบตัใินการขยายตวัและชะลอแรงตก	ซึง่เปน็

สิง่จำาเปน็อยา่งยิง่ในการปอ้งกนันกัปนีเขาจากการหลน่รว่ง	เชอืกแบบคงตวัมคีณุสมบตัแิตกตา่งจากเชอืกปนีเขาหรอื 

เชือกยืดตัวอย่างสิ้นเชิง	 เพราะตัวเชือกแทบจะไม่ยืดตัวเลยหรือยืดได้ไม่เกิน	 ๑๐	%	 เพื่อให้เกิดการทรงตัวที่ดีที่สุด 

การยกวัตถุหนักก็เป็นสิ่งสำาคัญเช่นกัน	เพราะเชือกจะไม่ยืดตัวขณะทำาการยกของหนักทำาให้ยกวัตถุได้ทันทีทันใด	ดังนั้น

จึงห้ามนำาเชือกยืดตัว	หรือเชือกปีนเขาไปใช้ในงานโรยตัวหรือกู้ภัยเด็ดขาด

	 เชอืกในปจัจบุนัถกูผลติขึน้จากเสน้ใยทีแ่ตกตา่งกนัเชน่	ไนลอ่น	โพลเีอสเตอร	์โพลโีพพลีนี	เคปลาร	์เปน็ตน้	

ซึ่งเชือกจากเส้นใยธรรมชาติไม่ควรนำามาใช้ในงานกู้ภัย	 หรืออุปกรณ์ทุกประเภท	 รวมทั้ง	 ห่วงเหล็กปากเปิด	 และ 

หว่งเลขแปด	กถ็กูออกแบบมาเพือ่ใชง้านกบัเชอืกทีม่ปีลอกหุม้แกนใน	หากใชอ้ปุกรณก์ูภ้ยักบัเชอืกใยธรรมชาตผิลลพัธ์

ที่ไม่คาดคิด	อาจนำาไปสู่การบาดเจ็บถึงชีวิตได้	

 ไนลอน	(Nylon)	เป็นเส้นใยสังเคราะห์ชนิดแรกของโลก	และเป็นเส้นใยหลักในการผลิตเชือกในปัจจุบัน	

ทีถ่กูคดิคน้ขึน้โดยบรษิทั	ดปูองท	์ในป	ีพ.ศ.๒๔๘๑	เนือ่งจากความขาดแคลนเสน้ใยธรรมชาต	ิในชว่งสงครามโลกครัง้ที	่๒ 

ดูปองท์จึงผลิตเชือกไนลอนเป็นรายแรก	โครงสร้างของไนลอน	ง่ายต่อการขยายตัวให้ยาว	โดยยังคงรักษาคุณสมบัติ

ของเชือกไว้ทุกประการ	 ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่มีอยู่ในเส้นใยธรรมชาติ	 ตั้งแต่นั้นมาก็มีการศึกษาวิจัย	 ด้านโครงสร้าง

การผลิตและวัสดุในการผลิตเชือกมากยิ่งขึ้น	

 ไนลอน	มคีวามทนทานตอ่การขดูขดีและยงัมคีณุสมบตัผิอ่นแรงตกกระทบ	ซึง่ไมม่อียูใ่นเสน้ใยอืน่ๆ	เชอืกไนลอน

ไม่ทนต่อกรด	แต่ทนต่อด่าง	เมื่อเชือกเปียกน้ำาจะสามารถดูดซับน้ำาไว้ได้ประมาณ	๗	%	และจะสูญเสียความทนทาน

ไปประมาณ	 ๑๐-๑๕	%	 คงสภาพแม้อยู่ในอุณหภูมิ	 ๑๐๐	 องศาเซลเซียส	 และจะเริ่มละลายตัวที่อุณหภูมิ	 ๒๑๕	 

องศาเซลเซียส



22 คู่มือการใช้เชือก

 โพลีเอสเตอร์	 (Polyester)	 เป็นเส้นใยที่แข็งแกร่งและทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยมโพลีเอสเตอร์	 มีข้อ

ไดเ้ปรยีบกวา่ไนลอนหลายประการ	รวมถงึอตัราการดดูซบัน้ำาทีน่อ้ยกวา่	๑	%	และจะเสยีความทนทานไปเพยีง	๒	%	

เมื่อเปียกน้ำาและยังทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอแลต	ได้ดีกว่าไนลอนอีกด้วย	ในทางกลับกันโพลีเอสเตอร์ทนต่อกรด	แต่ไม่

ทนตอ่ดา่ง	มคีณุสมบตัผิอ่นแรงตกกระทบไดน้อ้ยมาก	จงึไมส่มควรนำาไปใชใ้นเชงิกฬีา	โพลเีอสเตอรค์งสภาพแมอ้ยูใ่น

อุณหภูมิ	๑๐๐	องศาเซลเซียส	และจะเริ่มละลายตัวที่อุณหภูมิ	๒๕๔	องศาเซลเซียส	ซึ่งตามแบบฉบับแล้ว	เชือกเพื่อ

งานกู้ภัยในปัจจุบัน	ปลอกหุ้มมักทำาจากโพลีเอสเตอร์โดยมีไนลอนเป็นแกนในแทบทั้งสิ้น

 โพลีโพพีลีน	 (Polypropylene)	 และโพลีเอทีลีน	 (Polyethylene)	 ถูกใช้มากในงานกู้ภัยทางน้ำา	

จากคุณสมบัติเบากว่าน้ำา	ทำาให้ลอยตัว	แต่อ่อนไหวต่อรังสีอุลตร้าไวโอแลต	และไม่ทนต่อการขูดขีดจึงไม่ควรนำาไปใช้

ในงานโรยตัวและปีนเขา

 เคปลาร์	 (Kevlar)	 มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้เป็นอย่างดี	 และแข็งแกร่งเป็นเลิศ	 ซึ่งทนความร้อน

ได้ถึง	๔๒๗	องศาเซลเซียส	ทนต่อแรงดึงได้มากกว่าเหล็กถึง	๗	เท่า	แต่ไม่ทนต่อแรงขูดขีด	และไม่ยืดหยุ่น	ซึ่งทำาให้

แตกหักได้ง่ายจึงไม่เหมาะในงานกู้ภัย

 สเปคตร้า	(Spectra)	หรือโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง	มีคุณสมบัติของเส้นใยใกล้เคียงกับ	เคปลาร์	

ทนต่อแรงดึงได้มากกว่ากว่าเหล็กถึง	๑๐	เท่าแต่มีจุดหลอมเหลวต่ำามาก	ซึ่งในอุณหภูมิ	๖๖	องศาเซลเซียส	จากการ

โรยตัวปกติ	ก็สามารถเกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นได้	จึงไม่ควรใช้เป็นเชือก	เพื่อการโรยตัวอย่างเด็ดขาด	

ความสามารถในการรับน้ำาหนักของเชือกกู้ภัย

 เชือกกู้ภัย	มีความแข็งแรงทนทานมาก	ตามขนาดและน้ำาหนักของเชือก	การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เป็นสิ่งสำาคัญ	 สำาหรับพิกัดน้ำาหนักการใช้งานของเชือกในเกณฑ์ที่ปลอดภัยถูกกำาหนดด้วยสูตร	 ๑๐/๑	 เท่า	 ของ

จดุทีเ่ชอืกไมส่ามารถรบัน้ำาหนกัได	้สำาหรบังานกูภ้ยั	พกิดัดงักลา่วจะตอ้งเพิม่เปน็	๑๕/๑	เทา่	ของจดุทีเ่ชอืกไมส่ามารถ

รับน้ำาหนักได้

 ตัวอย่าง	 เชือกมีพิกัดรับน้ำาหนักที่	๓,๐๐๐	กิโลกรัม	สามารถรับน้ำาหนักได้ที่	๓,๐๐๐/๑๐	เท่ากับ	๓๐๐	

กิโลกรัม	สำาหรับงานกู้ภัย	พิกัดสูงสุดของการรับน้ำาหนักจะอยู่ที่	๓,๐๐๐/๑๕	เท่ากับ	๒๐๐	กิโลกรัม

	 เชือกส่วนใหญ่	จะเสื่อมสภาพจากการเสียดสี	หรือขูดขีดดังนั้นเชือกที่ทนทานต่อการขูดขีด	จะช่วยยืดอายุ

การใชง้านของเชอืกใหน้านขึน้	และวสัดกุนัขอบเชอืก	จะชว่ยเพิม่ความปลอดและอายกุารใชง้านของเชอืก	ยิง่ถา้เชอืก

โคง้งอไดย้ากมากเทา่ไหร	่เชอืกนัน้กจ็ะมคีวามทนทานตอ่การเสยีดสมีากขึน้เทา่นัน้	ในการทดสอบเชอืกคงตวั	(Static	

rope)	หรือเชือกกู้ภัย	มีคุณสมบัติในการทนทานต่อการเสียดสีหรือขูดขีด	ได้ดีกว่าเชือกยืดตัวหรือเชือกปีนเขา

 อายกุารใชง้านของเชอืกมผีลตอ่ความแขง็แรงเชน่เดยีวกนั	เชอืกทีใ่ชง้านหนกัจะเสยีความแขง็แรง	ไป	๓	-	๕	% 

ในแต่ละปีจึงเป็นเรื่องสำาคัญมาก	 ในการตรวจสอบว่าเชือกหมดอายุหรือไม่	 การใช้เชือกที่หมดอายุ	 อาจก่อให้เกิด

อันตรายถึงชีวิตได้
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การบำารุงรักษาเชือกใหม่

 ก่อนการตัดเชือก	 บริเวณที่จะตัดควรใช้แถบรัดที่หดตัวด้วยความร้อน	 “Heat	 Shrink	 tubing”	 หุ้มไว้	

ถ้าไม่มีสามารถใช้เทปพันโดยรอบ	 และควรตัดเชือกด้วยเครื่องตัดความร้อน	 “Thermal	 Cutter”	 ซึ่งตัดโดยอาศัย

ความร้อนสูง	และสมานเนื้อเชือกในเวลาเดียวกัน	การใช้ความร้อนตัดเชือก	จะละลายส่วนปลายเข้าด้วยกัน	ป้องกัน

ปัญหาปลายเชือกแตก	อย่าใช้มีดธรรมดาในการตัดเชือกเป็นอันขาด

 กอ่นการใชง้านครัง้แรก	เชอืกใหมค่วรไดร้บัการตรวจสอบ 

เพือ่รบัประกนัวา่ไมม่สีว่นใดเสยีหาย	และปลายเชอืกไดร้บัการหุม้

สมานอย่างถูกต้อง	 หลังการตรวจเช็ค	 ควรทำาเครื่องหมายระบุ

ความยาว	วันเริ่มใช้งาน	และข้อมูลสำาคัญอื่น	ๆ	การเขียนลงบน

เชือกโดยตรง	ควรใช้ปากกา	ที่มีหมึกผสมด้วยแอลกอฮอล์เท่านั้น 

เพื่อป้องกันความเสียหายของตัวเชือก	 ควรจดรายละเอียด 

การใช้งานลงในสมุดบันทึก	 “Logbook”	 เพื่อระบุข้อมูลสำาคัญ

ของเชือกในอนาคต

	 เป็นธรรมชาติของเชือกใหม่	ที่จะค่อนข้างลื่น	อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต	สารที่เคลือบไว้นี้	จะช่วย

ป้องกันเชือกและทำาให้เชือกนุ่ม	หากสารเคลือบหลุดออก	เชือกจะเริ่มแห้ง	และอายุการใช้งานจะค่อย	ๆ	ลดลง	เพื่อ

ชะลอความเสื่อมออกไป	จึงไม่ควรล้าง	ซักล้าง	หรือจุ่มเชือกลงน้ำา	ก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรก

 ระหว่างการใช้งานครั้งแรก	เส้นแกนในและปลอกหุ้มเชือก	จะหดตัวเข้าหากัน	ในขั้นนี้	การล้างเชือกครั้งแรก 

จึงเป็นผลดี	 เพราะจะทำาให้เชือกหดตัว	 หากเป็นเชือกไนลอนจะหดลงประมาณ	๑๐	 เปอร์เซ็นต์	 จนถึงจุดคงตัวใน 

การใชง้าน	การหดตวัจากการลา้ง	เมือ่เชอืกหดรดัแกนแลว้	จะชว่ยทำาใหส้ิง่สกปรก	แพรเ่ขา้ถงึแกนในของเชอืกไดย้าก

 เชือกใหม่	ควรจะผ่านการโรยตัว	-	ล้าง	-	ทำาให้แห้ง	และตรวจสภาพ	๒	-	๓	ครั้ง	เพื่อให้เชือกอยู่ตัวก่อนนำาไป

ใช้งานหนัก

การตรวจสภาพเชือก

 ไม่มีการทดสอบ	 ที่สามารถบอกได้	 ๑๐๐	%	 ถึงสภาพของเชือกว่าเป็นอย่างไร	 การตัดสินใจเปลี่ยนเชือก	

จะต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้	 การตรวจเช็ค	 ต้องทำาโดยใช้สายตา	 และสัมผัสเพื่อตรวจดูความเสียหาย

ของเชือก

	 หลงัจากการใชง้านแตล่ะครัง้	ควรตรวจสภาพเชอืก	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ปลอดภยัตอ่การใชง้านในอนาคต	เชอืก

สามารถถูกตัด	 หรือเกิดความเสียหายได้ง่าย	 จากสันขอบของหินและริมที่มีความคม	 การโรยตัวด้วยความเร็วก่อให้

เกิดความร้อนอย่างมากมาย	อันเนื่องมาจากการเสียดสี	 ซึ่งสามารถทำาลายเชือกได้อย่างรวดเร็ว	 จึงควรตรวจสภาพ

เชือกว่าไม่มีรอยขาด	 เส้นใยเสียหาย	 เกิดจุดอ่อนจุดกระด้าง	 ผิวเชือกถูกเคลือบ	 เปลี่ยนสี	 สีซีด	 หรือขนาดของเส้น 

ผา่ศนูยก์ลางมกีารเปลีย่นแปลง	ซึง่หากพบสิง่เหลา่นี้	แสดงวา่ถงึเวลาเปลีย่นเชอืก	ถา้เชอืกถกูกระชากอยา่งแรงหลายครัง้ 

จากน้ำาหนักที่ตกลงมากะทันหัน	ควรเปลี่ยนเชือก	เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยเช่นกัน
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	 เชือกควรมีการเปลี่ยนทุก	ๆ	๕	ปี	แม้จะถูกใช้งานเป็นครั้งคราวก็ตาม	และเปลี่ยนทุก	ๆ	๑	-	๒	ปีหากมี 

การใชง้านเปน็ประจำา	อายสุงูสดุของเชอืกแบบสงัเคราะห์	คอื	๑๐	ป	ีและสมดุบนัทกึควรเกบ็ไวป้ระจำาเชอืกแตล่ะเสน้	

และควรลงรายละเอียด	การใช้งานแต่ละครั้ง	โดยระบุประเภทการใช้งาน	และสภาพของเชือกหากไม่แน่ใจในสภาพ

ของเชือก	ควรเปลี่ยนเชือกใหม่ทันที	เชือกเก่าควรจะทำาลาย	เพื่อป้องกันการนำากลับมาใช้โดยบังเอิญ

การล้างทำาความสะอาดเชือก

	 เชือก	ควรจะต้องล้างอย่างสม่ำาเสมอ	โดยเฉพาะเมื่อใช้งานในพื้นที่สกปรก	สิ่งสกปรก	คือตัวกัดกร่อนและ

สร้างความเสียหาย	 ให้กับเชือกหากไม่ได้รับการขจัดให้หมดไป	 ในการล้างเชือก	 ควรใช้อุปกรณ์ล้างเชือกซึ่งผลิตขึ้น 

เพื่อทำาความสะอาดเชือกโดยเฉพาะ	 อุปกรณ์ล้างเชือกเหล่านี	้ จะต่อเข้ากับสายยางและใช้การพ่นละอองฝอยของน้ำา 

ในการชำาระลา้งสิง่สกปรก	อปุกรณล์า้งเชอืก	จะหนบียดึทีต่วัเชอืก	และปลอ่ยน้ำาเขา้ไปลา้งทกุดา้นของเชอืก	สบืเนือ่งจาก

การพ่นละอองน้ำา	 ด้านในของอุปกรณ์จะหุ้มด้วยขนแปรงอ่อนนุ่ม	 ที่จะค่อย	 ๆ	 ขัด	 ในขณะที่ตัวเชือก	 จะถูกดึงผ่าน

เครื่องล้างไปอย่างช้า	ๆ

	 หลังจากที่สิ่งสกปรกส่วนใหญ่	 ถูกชำาระไปแล้ว	 ควรแช่เชือกในผงซักฟอกอย่างอ่อน	 เพื่อทำาความสะอาด	

สารสังเคราะห์	น้ำายาซักล้างหรือน้ำายาฟอกขาว	สามารถทำาอันตราย	และไม่ควรนำามาใช้ในการทำาความสะอาดเชือก	

	 หลงัจากแชเ่ชอืกในผงซกัฟอกออ่น	ๆ 	แล้ว	

ควรนำาเชือกกลับมาผ่านเครื่องล้าง	 เพื่อขัดเอาสาร

ซักฟอกออกจากตัวเชือกอีกครั้งหนึ่ง	และขั้นสุดท้าย

คือ	การน้ำาเชือกแช่ในน้ำาที่เจือจางด้วย	น้ำายาปรับผ้านุ่ม

เพียงเล็กน้อย	 ซึ่งจะช่วยหล่อลื่น	 และยืดอายุของ

เชือกให้ยาวขึ้น	 การตากเชือกควรนำาผึ่งลมในที่ร่ม	 

ไม่ควรตากเชือกให้แห้งกลางแดด 	เพราะรังสีอุลตร้า

ไวโอแลต	ในแสงแดดสามารถทำาลายเชือกได้

การเก็บรักษาเชือกกู้ภัย 

	 เชือกควรถูกเก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง	และปราศจากน้ำามัน	กรดแบตเตอรี่	หรือสารเคมีอื่น	ๆ	ที่สามารถทำา

อนัตรายตอ่เชอืกได	้และแมว้า่เชอืกจะไมถ่กูสมัผสัโดยตรง	ตอ่สารเคมเีหลา่นัน้	ไอหรอืควนั	กย็งัสามารถกดักรอ่นเชอืก 

ได้แนะนำาให้เก็บเชือกไว้ในถุงเก็บเชือก	 เพราะเชือกควรวางในถุงเชือก	แบบไม่ต้องขดเป็นเกลียว	ถุงเชือกจำาเป็นจะ

ต้องใหญ่เพียงพอ	ที่จะเลี่ยงการอัดแน่นอยู่ในถุง	ซึ่งจะทำาให้กลายเป็นปมเงื่อนขนาดใหญ่	การกดทับเชือก	จะทำาให้

อายุการใช้งานของเชือกสั้นลง	ไม่แนะนำาให้ทำาเชือกเป็นห่วงโซ่	โดยใช้เงื่อนแบบโอเวอร์แฮนด์	(Overhand)	เพื่อเก็บ

เชอืกในระยะยาว	หว่งโซบ่นเชอืก	จะบงัคบัใหเ้กดิแรงบบี	ซึง่จะลดอายกุารใชง้านของเชอืกลงได	้และเชอืกทีเ่กบ็ไวใ้นถงุ	

ควรยา้ยออกจากถงุอยา่งสม่ำาเสมอ	ทางเลอืกในการเกบ็เชอืก	กค็อื	การขดเชอืกเปน็วง	เรยีกวา่	“Mountaineering-style” 

โดยแขวนไว้กับเสา	ซึ่งวิธีนี้ลมจะพัดผ่านรอบ	ๆ	 เชือก	 เป็นการป้องกันความอับชื้นและเชื้อรา	 เสาที่แขวนเชือกควร

ทำาด้วยพลาสติก	 เสาไม้หรือโลหะ	สามารถดักเก็บความชื้น	ซึ่งจะก่อให้เกิดราทำาให้เชือกดูสกปรก	ไม่ควรวางสัมผัส

โดยตรงกับคอนกรีต	เพราะคอนกรีตมีสภาพเป็นกรด	ทำาให้เชือกสกปรกและเสื่อมสภาพได้ง่าย	
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		 แนะนำาให้หน่วยกู้ภัย	 หนึ่ง	 ๆ	 มีมาตรฐานในการใช้เชือก	 ชนิดเดียวกัน	 ขนาดเดียวกัน	 และเลือกยี่ห้อที่ 

พึงพอใจ	 การใช้งานปะปนทั้งขนาดและชนิดของเชือก	 จะเพิ่มความยากให้กับงานที่ยากอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้น	 ถ้าต้อง

เลือกใช้เชือกหลายชนิด	และสีปนกัน	ควรระบุขนาดและสีให้เห็นชัดเจน	สำาหรับเชือกกู้ภัย	แนะนำาให้ใช้ขนาด	๑๒.๕	

มิลลิเมตร	 และควรมีการสลับปลายเชือก	 ในการใช้งานเป็นระยะ	 ๆ	 เพื่อยืดอายุและเป็นการกระจายการใช้งาน	 

ได้อย่างทั่วถึง

		 ขณะใช้งาน	 ไม่ควรปล่อยให้เชือกแตะพื้นและเหยียบเชือก	 ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ผ้าใบรองส่วนปลายสุด 

ของเชอืก	จากการสมัผสัดนิโดยตรง	การเหยยีบเชอืกเทา่กบัเปน็การผลกัดนัใหส้ิง่สกปรก	เขา้ถงึแกนในของเชอืก	และ

ส่งผลให้เกิดการสึกหรอจากภายใน	ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก	และไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน	

ประเภทการล็อคของห่วงเหล็กปากเปิด

	 ห่วงเหล็กปากเปิด	 (Karabiner)	 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดเกี่ยวระหว่างเชือกบุคคลหรือฮาเนส	 กับเชือกโรยตัว

โดยตรง	 หรือควบคู่กับห่วงเหล็กเลขแปด	 ในการใช้งานควรคำานึงถึงอัตราการรับน้ำาหนักของอุปกรณ์	 วัสดุที่ใช้และ

ระบบล็อคที่แตกต่างกัน	และสามารถแบ่งลักษณะการล็อคของปากเปิดได้	ดังนี้

 ๑.	ลอ็คอตัโนมตั	ิ(Auto	log)	เปน็หว่งเหลก็ปากเปดิทีน่ยิมใชก้นัโดยแพรห่ลายเพราะงา่ยตอ่การเปดิและ

ปิดปาก	 เมื่อต้องการจะใช้งานเพียงแค่บิดล็อคไปทางซ้ายก็สามารถเปิดปากได้เลย	 และเมื่อปล่อยมือออกจากล็อค 

ปากเปดิกจ็ะปดิและลอ็คโดยทนัที	หว่งเหลก็ปากเปดิประเภทนีไ้มค่วรนำามาใชก้บัการโรยตวัหากไมม่หีว่งเหลก็เลขแปด

ร่วมด้วย	โดยเฉพาะผู้ที่ถนัดโรยตัวทางด้านซ้ายจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง	นิยมใช้กับการปีนเขามากกว่า
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 ๒.	แบบล็อคเกลียว	(Manual)	เป็นห่วงเหล็กปากเปิดอีกประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันโดยแพร่หลายในงาน

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั	เพราะถอืวา่เปน็หว่งเหลก็ทีใ่ชง้านงา่ยและมคีวามปลอดภยัสงู	ในการใชง้านถา้ตอ้งการ

จะเปิดปากก็ให้หมุนเกลียวไปทางซ้าย	 และเมื่อจะล็อคปากเปิดก็ให้หมุนเกลียวไปทางขวา	 สามารถใช้ได้สำาหรับผู้ที่

โรยตัวทางด้านซ้ายและด้านขวา

 ๓.	กึง่ลอ็ค	(Semi)	เปน็หว่งเหลก็ปากเปดิทีม่คีวามปลอดภยัในการใชง้านสงูสดุเพราะมกีารลอ็คของปากเปดิ

ถึงสองชั้นแต่ไม่นิยมใช้กันมากนักเพราะยากต่อการล็อค	 จะต้องใช้มือทั้งสองข้าง	 และจะเสียเวลาในการทำางาน	 

วิธีการล็อคก็ให้ดันปลอกเลื่อนขึ้นด้านบนแล้วหมุนปลอกไปทางขวา	 และเมื่อต้องการจะปลดล็อคก็ให้ดันปลอกขึ้น

ด้านบนแล้วหมุนปลอกไปทางซ้าย	สามารถใช้ได้สำาหรับผู้ที่โรยตัวทางด้านซ้ายและด้านขวา
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 ๔.	แบบไมม่ลีอ็ค	(snap	ring)	เปน็หว่งเหลก็ปากเปดิทีไ่มน่ยิมใชง้านโรยตวัเพราะมคีวามปลอดภยันอ้ยมาก 

เนือ่งปากเปดินัน้ไมม่ลีอ็คสามารถเปดิปากไดต้ลอดเวลา	แตจ่ะใชก้บังานประเภทอปุกรณแ์ละเครือ่งมอืมากกวา่	เพือ่

ความคล่องตัวและรวดเร็ว

ลักษณะของห่วงเหล็กปากเปิด

	 หว่งเหลก็ปากเปดินัน้มลีกัษณะแตกตา่งกนัมากมายหลายแบบ	ดงันัน้ผูใ้ชจ้งึมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งรูว้า่เรา

จะทำางานประเภทไหน	โรยตัวหรือปีนเขา	เพื่อจะได้จัดหาห่วงเหล็กปากเปิดมาใช้ได้ถูกกับงานและจะใช้งานได้อย่าง

ปลอดภัย	ห่วงเหล็กปากเปิดที่ใช้กันโดยทั่วมีลักษณะดังนี้

 ๑.	รูปตัวโอ	 ห่วงเหล็กปากเปิดลักษณะนี้นิยมใช้กันโดยแพร่หลายในงานโรยตัว	 ที่ไม่มีห่วงเหล็กเลขแปด	

เพราะรูปตัวโอนั้นจะไม่มีมุมที่เป็นเหลี่ยม	เมื่อเชือกโรยตัวเลื่อนไปจากตำาแหน่งปกติ	เชือกก็จะสามารถเลื่อนกลับมา

ที่เดิม	คือตำาแหน่งทำางานปกติ	ที่นักกู้ภัยสามารถควบคุมการโรยตัวได้

 ๒.	รปูคางหม	ูหว่งเหลก็ปากเปดิลกัษณะนีไ้มน่ยิมใชก้นัในงานโรยตวั	แตถ่า้จะใชต้อ้งใชคู้ก่บัหว่งเหลก็เลขแปด 

เพราะรปูคางหมู	นัน้จะมมีมุทีเ่ปน็เหลีย่มเมือ่เชอืกโรยตวัเลือ่นไปจากตำาแหนง่ปกตเิชอืกกไ็มส่ามารถกลบัมาทีเ่ดมิได้	

ห่วงเหล็กปากเปิดลักษณะนี้นิยมใช้กันในงานปีนเขาเพราะสะดวกต่อการเกาะเกี่ยวกับตะขอ
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การผูกเชือกบุคคลในการโรยตัว

	 เมื่อต้องการจะทำาการโรยตัว	 อุปกรณ์ที่สำาคัญอย่างหนึ่งก็คือ	 สายคาดรัดสำาเร็จรูป	 มาใช้ในการผูกเอว	 

แต่ถ้าหากนักกู้ไม่สามารถจัดหาภัยสายคาดรัดสำาเร็จรูปมาได้	 ก็สามารถใช้เชือกบุคคลมาผูกรอบเอวหรือที่เรียกว่า 

ผูก	Swiss	Seat	ก็ได้	การผูกนั้นมีวิธีการ	ดังนี้

 ๑.	นำ�เชือกบุคคลที่มีคว�มย�วประม�ณ	๔	เมตร	เส้นผ่�ศูนย์กล�ง	๑๐	-	๑๒.๕	มิลลิเมตรม�พับเป็นสองทบ

นำ�เอ�ส่วนที่เป็นกึ่งกล�งของเชือกหรือที่พับท�บเข้�กับสะโพกท�งด้�นขว�	(คนถนัดขว�)

 ๒.	ผูกรอบสะโพกด้วยเงื่อนพิรอดเริ่มจ�กขว�ทับซ้�ย	แล้วสอดเชือกลอดข�ไปด้�นหลัง
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 ๓.	สอดเชือกจ�กท�งด้�นนอกเข้�ไปด้�นในตัวแล้วดึงส่วนปล�ยออกไปข้�งลำ�ตัว

 ๔.	นำ�ปล�ยเชือกท�งด้�นขว�สอดใต้เชือกเส้นแรกแล้วนำ�ไปผูกเงื่อนพิรอดด้�นข้�งลำ�ตัว

 ๕.	จับห่วงเหล็กป�กเปิด	หันป�กเปิดเข้�ห�ตัว	ขอเกี่ยวขึ้นด้�นบน





วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย


