»‚·Õè 70 ©ºÑº·Õè 2/2560

บทความ
บุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย
รองประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วสท. เตรียมร่าง

มาตรฐานบันไดเลื่อน และทางเลื่อน
ทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 “Engineering 4.0 the next revolution in engineering”
วั น ที่ 1 6 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ จั ด โดย วิ ศ วกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวข้อ การจัดท�าเทคนิคพิจารณ์ลิฟต์โดยสาร และ
ลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ ลิฟต์ดับเพลิง และการท�างานของลิฟต์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ มีผู้สนใจ
เข้าฟังกว่า180 คน ได้รับผลส�าเร็จเกินความคาดหวัง พร้อมเสียงร้องขอให้ วสท. จัดท�า
มาตรฐานบันไดเลือ่ น และทางเลือ่ น เพือ่ ให้ทกุ คนใช้งานอย่างปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
หลังจากหารือร่วมกับคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล และคณะท�างานมาตรฐานลิฟต์
ของ วสท. แล้ว เห็นควรให้น�ามาตรฐานยุโรป EN 115-1:2017 Safety of escalators
and moving walks Part 1: Construction and Installationซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการมาตรฐานของยุโรป และเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่เดือนกันยายน 2017 มาจัดท�าเป็น
มาตรฐานบันไดเลื่อน และทางเลื่อน ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของ วสท. ส�าหรับมาตรฐานนี้
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วสท. เตรียมร่างมาตรฐานบันไดเลื่อน และทางเลื่อน ทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

1. ความเป็นมาของมาตรฐาน
บันไดเลือ่ น และทางเลือ่ น
ของยุโรป

รูปบันไดเลื่อนที่หำ้ ง แฮร็อท ประเทศอังกฤษ ปี 1898 (พ.ศ. 2441)
บันไดเลื่อนเริ่มใช้ครั้งแรกปี 1896

รูปปุ่มหยุดบันไดเลื่อนฉุกเฉินรถไฟฟ้า
ประเทศเยอรมัน
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รูปการจัดวางบันไดเลื่อนที่ระยะไม่ได้มาตรฐาน ประเทศสเปน

ก่อนเริ่มมีมาตรฐานบันไดเลื่อน และ
ทางเลื่ อ นในกลุ ่ ม ประเทศยุ โ รปมี จ� า นวน
บันไดเลือ่ นในราว 75,000 เครือ่ ง จ�านวนไม่นอ้ ย
กว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ถู ก ใช้ ง านมาตั้ ง แต่ ศ ตวรรษ
ที่ แ ล้ ว ท� า ให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งในเรื่ อ ง
คุณภาพ และมาตรฐาน ที่ส�าคัญคือความ
ปลอดภัย ท�าให้คณะกรรมการมาตรฐาน
ของยุโรป ได้ตกลงจัดท�ามาตรฐาน EN115
Safety of escalators and moving walks
เพือ่ ให้การติดตัง้ การใช้งาน การบ�ารุงรักษา
เกิดความปลอดภัย มีคุณภาพ ยกระดับ
มาตรฐาน และประการส�าคัญจะต้องลด
ความเสีย่ งอันตรายทีอ่ าจเกิดจากการใช้วสั ดุ
ทีไ่ ม่ปลอดภัย ติดไฟได้งา่ ย และเป็นอันตราย
จนทุกวันนีม้ าตรฐาน EN 115 เป็นมาตรฐาน
ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ
ยุโรป และเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย

วสท. เตรียมร่างมาตรฐานบันไดเลื่อน และทางเลื่อน ทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

ก. ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยส�าหรับบันไดเลื่อน และทางเลื่อนตาม
เพื่อปกป้องช่างบ�ารุงรักษา และวัตถุจากความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการติดตั้งการใช้งาน การบ�ารุงรักษา และการตรวจสอบ
ข. เพิ่มทางเลื่อนด้วยขั้นบันได และสายพาน
ค. ข้อก�าหนดที่จะเกิดอันตรายส�าคัญทุกอย่าง ทุกสถานการณ์ที่เป็นอันตราย
และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบันไดเลื่อน และทางเลื่อน เมื่อตั้งใจใช้งาน
และใช้งานที่ผิดเงื่อนไขของผู้ผลิต
ง. ข้อก�าหนดจะไม่ครอบคลุมอันตรายที่เกิดจากความสั่นสะเทือนเกินปกติ
หลังจากนัน้ อีก 2 ปีตอ่ มา ปี 2010 มาตรฐาน BS EN 115-2 : 2010 Safety of
escalators and moving walks. Construction and installation ก็ได้รับการ
ปรับปรุงอีกครัง้ และเผยแพร่ตงั้ แต่เดือนสิงหาคม 2010 จนถึงปี 2017 จึงได้ทา� การ
ปรับปรุงครัง้ ล่าสุด และเผยแพร่ตงั้ แต่เดือนพฤษภาคม 2017 ท�าให้ผผู้ ลิตบันไดเลือ่ น
และทางเลื่อนจะต้องออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาของ
มาตรฐาน BS EN115 : 2017 Safety of escalators and moving walks - Part 1 :
Construction and installation

บันไดเลื่อนเครื่องแรกในประเทศไทย
คือห้ำงไดมำรู เปิดบริกำรเมื่อวันที่ 10
ธันวำคม 2507

มาตรฐาน EN 115 ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการมาตรฐานของยุ โ รป และเริ่ ม ใช้
ครั้งแรกในปี 1983 เป็นมาตรฐานส�าหรับบันไดเลื่อน
และขนส่งคน มี 16 บท และ 4 ภาคผนวกควบคุม
การสร้ า งบั น ไดเลื่ อ น และทางเลื่ อ น อี ก 13 ปี
ต่อมามาตรฐาน BS EN 115-1:2008 Safety of
escalators and moving walks. Construction
and installation ก็ได้รับการอนุมัติการแก้ไข และ
เผยแพร่ในปี 2008 ในฉบับปรับแก้ไข 7 บท โดย
แก้ไขหลัก ๆ ดังนี้

รูปบันไดเลื่อนที่ส่งมอบในปี 2517

โครงสร้างของมาตรฐาน EN115 : 2017 ทีจ่ ะมาแทนมาตรฐาน EN115 : 2008+
A1 : 2010 จะประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 (part 1) การสร้าง และการติดตัง้ (Construction and installation)
ส่วนที่ 2 (part 2) การปรับปรุงบัน�าดเลื่อน และทางเลื่อนเดิม (Rules for
the improvement of safety of existing escalators
and moving walks
ส่วนที่ 3 (part 3) ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน EN 115 : 1995 และ
EN115 : 2008 (Correlation between EN 115 : 1995
and its amendments and EN 115-1 : 2008)
ส่วนที่ 4 (part 4) ค� า อธิ บ ายรายละเอี ย ดมาตรฐาน EN 115 ทั้ ง หมด
(Interpretations related to EN 115 family of
standards)
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เนือ่ งจากความสามารถในการส่งคนของบันไดเลือ่ น และทางเลือ่ น แปรผันตามความเร็ว
และจ�านวนคนทีย่ นื บนขัน้ บันได ดังนัน้ มาตรฐานบันไดเลือ่ น และทางเลือ่ น ตัง้ แต่ปี 1995 ได้
ก�าหนดความกว้างของบันได และความสามารถในการขนส่งคนใน 1 ชัว่ โมง และยังคงไม่เปลีย่ นแปลง
จนถึงปัจจุบัน โดยก�าหนดให้ความกว้างของบันไดสัมพันธ์กับคนยืนที่ขั้นบันไดไว้ดังนี้
ควำมกว้ำงของ
ลูกนอนของ
ลูกตั้งของ
ขั้นบันได
ขั้นบันได
ขั้นบันได
0.60 เมตร
0.38 – 0.40 เมตร 0.21 - 0.24 เมตร
0.80 เมตร
0.38 – 0.40 เมตร 0.21 - 0.24 เมตร
1.00 เมตร
0.38 – 0.40 เมตร 0.21 - 0.24 เมตร

จ�ำนวนคนที่ยืน
ที่ขั้นบันได
1 คน
2 คน
2 คน

ค่ำ k
1
1.5
2

โดยความสามารถในการส่งคนตามทฤษฎี ค�านวณได้จากสูตรค�านวณดังนี้
Ct = 3,600 x V x (k/0.4)
โดยที่
Ct คือ ความสามารถการขนส่งคนใน 1 ชั่วโมง หน่วยเป็น คนต่อชั่วโมง
V คือ พิกัดความเร็วของบันไดเลื่อน หน่วยเป็น เมตรต่อนาที
k คือ ค่าสัมประสิทธิ์
ตำรำงแสดงควำมสำมำรถในกำรส่งคน และระยะเบรกไว้ดังนี้
ควำมกว้ำงของ
ขั้นบันได
0.60 เมตร
0.80 เมตร
1.00 เมตร
ระยะเบรก

ควำมเร็ว
0.50 เมตรต่อวินำที
4,500
6,750
9,000
0.20 - 1.00 เมตร

ควำมเร็ว
0.65 เมตรต่อวินำที
5,850
8,775
11,700
0.30 - 1.30 เมตร

ควำมเร็ว
0.75 เมตรต่อวินำที
6,750
10,125
13,500
0.40 – 1.50 เมตร

ดังนัน้ การเลือกจ�านวนบันไดเลือ่ นความเร็ว ระยะเบรก และการใช้พลังงาน จึงอยูภ่ ายใต้
มาตรฐาน และสูตรการค�านวณดังกล่าว ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบัน แต่อย่างไรก็
ดีความเร็วของบันไดเลื่อน และทางเลื่อน ควรเลือกให้เหมาะกับอาคาร ลักษณะการใช้สอย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน พื้นที่การติดตั้ง ระยะหยุดเพื่อความปลอดภัย การใช้
พลังงาน ความปลอดภัยในการบ�ารุงรักษา และการทดสอบ รวมถึงความส�าคัญคือ การลงทุน
ที่ต้องคุ้มค่า ข้อแนะน�าส�าหรับการเลือกใช้ความเร็วของบันไดเลื่อน และทางเลื่อน ส�าหรับ
อาคารแต่ละประเภทมีความเร็วไม่เกิน ดังต่อไปนี้
ลักษณะกำรใช้สอย
อาคารทั่วไป
ระบบขนส่งมวลชน
สนามบิน*
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ควำมเร็วของ
บันไดเลื่อน
0.50 เมตรต่อวินาที
0.65 เมตรต่อวินาที
0.50 เมตรต่อวินาที
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ควำมเร็วของ
ทำงเลื่อน
0.50 เมตรต่อวินาที
0.65 เมตรต่อวินาที
0.50 เมตรต่อวินาที

จ�ำนวนขั้นบันได
ที่รำบ(flat step)
1- 1ขั้นครึ่ง
3 ขั้น
2 – 3 ขั้น

*สนามบินไม่จัดเป็นอาคารพิเศษ
ที่ต้องออกแบบให้บันไดเลื่อน
และทางเลื่อนมีความเร็วมากกว่า
อาคารทั่วไป จึงไม่มีความจ�าเป็น
ต้องเพิ่มความเร็ว รวมถึงต้องระวัง
อันตรายกับคนใช้งานที่อาจต้องเข็น
กระเป๋าเดินทาง หรือหิ้วสัมภาระ

วสท. เตรียมร่างมาตรฐานบันไดเลื่อน และทางเลื่อน ทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

ส่วนบันไดเลื่อน และทางเลื่อนที่ใช้กับระบบขนส่งมวลชน แต่ละประเทศก็มีความ
แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ เช่น พื้นที่ติดตั้ง ความหนาแน่นของสถานี
ความสูงของขั้นบันไดเลื่อน
ตัวอย่ำงเปรียบเทียบบันไดเลื่อนที่ใช้กับระบบขนส่งมวลชนของแต่ละประเทศมีดังนี้
ประเทศ หรือเมือง

ควำมเร็วของ
บันไดเลื่อน
0.75 เมตรต่อวินาที
0.50 เมตรต่อวินาที

ควำมกว้ำงของ
ขั้นบันได
1.00 เมตร
1.00 เมตร

ควำมสูงของ
ขั้นบันได
0.38 - 0.40 เมตร
0.38 - 0.40 เมตร

อังกฤษ เกาหลีใต้
นิวยอร์ค ปราก ปักกิ่ง
สต็อกโฮล์ม เซี่ยงไฮ้ ญี่ปุ่น
กวาวเจา ซิดนี่ย์ สิงคโปร์
0.65 เมตรต่อวินาที
1.00 เมตร
0.38 - 0.40 เมตร
ฮ่องกง
0.80 เมตรต่อวินาที
1.00 เมตร
0.28 - 0.30 เมตร*
ความเร็วของคนเดิน 1.00 - 1.30 เมตรต่อวินาที หรือ 3 - 4 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง (เร็วกว่าบันไดเลือ่ น)

ข้อแนะน�าในการใช้ความเร็วของบันไดเลื่อนสัมพันธ์กับความสูงของบันไดเลื่อนดังนี้
ความเร็วของบันไดเลื่อน
ตั้งแต่ 0.75 เมตรต่อวินาทีขึ้นไป
0.50 เมตรต่อวินาที

ความสูงของบันไดเลื่อน
มากกว่า 12.00 เมตร
9.00 เมตร และตํ่ากว่า

ข้อแนะน�าทีส่ า� คัญในการเลือกความเร็วของบันไดเลือ่ นส�าหรับประเทศไทย ควรค�านึงถึง
ก. การลงทุนบันไดเลือ่ นประมาณเครือ่ งละตัง้ แต่ 8 หมืน่ ถึง 1 แสนเหรียญสหรัฐอเมริกา
ข. ความปลอดภัยในการใช้บันไดเลื่อน และระยะเบรก
ค. พฤติกรรมการใช้บันไดเลื่อนของคนไทยที่ไม่ค่อยปฎิบัติตามข้อแนะน�าในการใช้
บันไดเลื่อนของผู้ผลิต เช่น ไม่จับราวบันได ใช้มือถือระหว่างอยู่ที่ขั้นบันไดเลื่อน
และไม่มีสมาธิระหว่างใช้บันไดเลื่อน
ง. บริษทั บ�ารุงรักษาทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ และมาตรฐานทีก่ ารจัดซือ้ ทีไ่ ม่นยิ มใช้บริษทั เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์
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วสท. เตรียมร่างมาตรฐานบันไดเลื่อน และทางเลื่อน ทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

ส�าหรับประเทศไทยไม่มีความจ�าเป็นต้องใฃ้บันไดเลื่อนที่ความเร็วเกินมาตรฐาน
อาคารทั่วไป เนื่องจากการใฃ้ไม่ได้หนาแน่นกว่าประเทศอื่น ๆ แต่ควรให้ค�าแนะน�าการใช้
บันไดเลื่อน โดยให้คนเดินไปกับบันไดเลื่อนแบบช้า ๆ ประมาณ 0.50 เมตรต่อวินาที
พร้อมทั้งมือต้องจับราวบันไดเลื่อน ก็จะท�าให้ความเร็วของคนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1 เมตร
ต่อวินาที ท�าให้ความสามารถในการส่งคนค�านวณตามสูตรจะได้ จ�านวนการส่งคนใน 1
ชั่วโมง เพิ่มขึ้นดังนี้
ควำมกว้ำงของ
ขั้นบันได
0.60 เมตร
0.80 เมตร
1.00 เมตร
ระยะเบรก
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ควำมเร็ว
0.50 เมตรต่อวินำที
4,500
6,750
9,000
0.20 เมตร
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ควำมเร็วในกำรเดิน
0.50 เมตรต่อวินำที
4,500
6,750
9,000
0.30 เมตร

รวมคนต่อชั่วโมง
9,000
13,500
18,000
0.40 เมตร

นอกจากนี้ ก ารใช้ ง านจริ ง เที ย บกั บ
ความเร็วทางทฤษฎีพบว่าการใช้ความเร็ว
เกินกว่า 0.65 เมตรต่อวินาที ไม่ได้ท�าให้
ความสามารถในการส่งคนเพิ่มขึ้น และยัง
อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน

วสท. เตรียมร่างมาตรฐานบันไดเลื่อน และทางเลื่อน ทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

2. มาตรฐาน EN115:2010
ที่ยังใช้ในปัจจุบัน
มาตรฐาน EN 115:2010 มีหลายรายการ
ส�าคัญกว่า 20 รายการ ที่ได้ปรับปรุงให้เกิด
ความปลอดภัยไปแล้วดังนี้
2.1 การเลื อ กใช้ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
อันตราย เช่น ผ้าเบรกต้องไม่ใช้ใยหินทีเ่ มือ่
ใช้งานแล้วอาจ เกิดการสลายตัวเป็นมลพิษได้
ผู้ผลิตต้องเปลี่ยนผ้าเบรกให้ถูกต้องก่อน
การบ�ารุงรักษา

2.2 ห้ามใช้ผวิ แผ่นพืน้ ปิดห้องเครือ่ ง หรือตกแต่งผิวให้เรียบมันทีจ่ ะท�าให้สะดุด
หรือลื่น

รูป แสดงผิวแผ่นพื้นปิดห้องเครื่องต้องไม่เรียบมัน

2.3 การป้องกันไม่ให้เกิดการติดช่องว่างระหว่างขัน้ บันไดกับฝาครอบด้านข้าง

รูปแสดงการบํารุงรักษาที่ไม่ใช้วัสดุที่เป็นอันตราย

รูปแสดงอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้เกิดการติดช่องว่างระหว่างขั้นบันไดกับฝาครอบด้านข้าง
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วสท. เตรียมร่างมาตรฐานบันไดเลื่อน และทางเลื่อน ทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

2.4 ก�าหนดช่องว่างระหว่างขัน้ บันไดเลือ่ นป้องกันเท้าถูกหนีบ

2.7 การออกแบบป้องกันคนพลัดหล่นจากบันไดเลือ่ นตรงทางเข้า

รูปแสดงการกําหนดช่องว่างระหว่างขั้นบันไดเลื่อน

รูปแสดงการป้องกันคนพลัดหล่นที่ทางเข้าบันไดเลื่อน

2.5 การก�าหนดระยะทางปลอดภัยที่ใช้หยุดบันไดเลื่อน

2.8 การออกแบบป้องกันการปีนด้านข้างของบันไดเลื่อน

รูปแสดงการกําหนดระยะทางปลอดภัยที่ใช้ในการหยุดบันไดเลื่อน

รูปแสดงการป้องกันการปีนด้านข้างของบันไดเลื่อน

2.6 อุปกรณ์หยุดบันไดเลือ่ นเมือ่ มีการหล่นหายของขัน้ บันไดเลือ่ น
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รูปแสดงการหล่นหายชองขั้นบันไดเลื่อน
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2.9 การป้องกันราวมือจับบันไดเลื่อนหนีบมือ

รูปแสดงการป้องกันราวมือจับบันไดเลื่อนหนีบนิ้วมือ

วสท. เตรียมร่างมาตรฐานบันไดเลื่อน และทางเลื่อน ทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

2.10 อุปกรณ์ป้องกันราวบันไดเลื่อนด้านทางเข้าหนีบมือ

2.13 การเพิ่มพื้นที่การบ�ารุงรักษาที่ห้องเครื่องบันไดเลื่อน

รูปแสดงการป้องกันราวบันไดเลื่อนด้านทางเข้าหนีบมือ

รูปแสดงการเพิ่มพื้นที่การบํารุงรักษาที่ห้องเครื่องบันไดเลื่อน

2.11 การหยุดบันไดเลือ่ นกรณีหนีบเท้าทีบ่ นั ไดเลือ่ นขัน้ สุดท้าย
ก่อนเข้าห้องเครื่อง

2.14 การเพิม่ ความสว่างในการบ�ารุงรักษาทีห่ อ้ งเครือ่ งบันไดเลือ่ น

รูปแสดงการป้องกันบันไดเลือ่ นหนีบเท้าทีบ่ นั ไดเลือ่ นขัน้ สุดท้ายก่อนเข้าห้องเครือ่ ง

รูปแสดงการเพิ่มความสว่างในการบํารุงรักษาที่ห้องเครื่องบันไดเลื่อน

2.12 การหยุดบันไดเลื่อนกรณีที่ขั้นบันไดเลื่อนเอียง

รูปแสดงหยุดบันไดเลือ่ นกรณีทขี่ นั้ บันไดเลือ่ นเอียง

2.15 การเพิ่มปุ่มหยุดฉุกเฉินที่ห้องเครื่องบันไดเลื่อน

รูปแสดงการเพิ่มปุ่มหยุดฉุกเฉินที่ห้องเครื่องบันไดเลื่อน
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วสท. เตรียมร่างมาตรฐานบันไดเลื่อน และทางเลื่อน ทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

2.16 การเพิ่มปุ่มหยุดบันไดเลื่อนฉุกเฉินที่บันไดเลื่อน

2.19 การติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว

รูปแสดงการเพิ่มปุ่มหยุดบันไดเลื่อนฉุกเฉินที่บันไดเลื่อน

รูปแสดงการติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว

2.17 ก�าหนดระยะความปลอดภัยของบันไดเลื่อนกับผนังเพื่อ
ป้องกันศีรษะกระแทก

2.20 ติดตั้งระบบป้องกันทางไฟฟ้าเป็น 2 ระบบ แยกอิสระ
การควบคุมจากกัน

รูปแสดงระยะความปลอดภัยของบันไดเลื่อนกับผนังเพื่อป้องกันศีรษะกระแทก

รูปแสดงการป้องกันทางไฟฟ้าเป็น 2 ระบบ แยกอิสระการควบคุมจากกัน

2.18 ห้ามการใฃ้บันไดเลื่อนในการขนของ หรือสัมภาระ

นอกจากนี้การติดตั้งบันไดเลื่อน และทางเลื่อนจะต้องค�านึงถึง
อันตรายจากการเกิดเพลิงไหม้ การป้องกันเพลิงไหม้ และสัญญาณ
เตือนอัคคีภยั การออกแบบ และการติดตัง้ บันไดเลือ่ น และทางเลือ่ น
จะต้องให้เป็นไปตามกฎกระทรวง มาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั และ
ใช้มาตรฐานสากลเป็นแนวทาง

รูปแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการใฃ้บันไดเลื่อนในการขนของ หรือสัมภาระ
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