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นายช่างใหญ่ : 
ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน

การตรวจสอบ การทดสอบ วิศวกร
(ส่วนที่ ๕. ลิฟต์)

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2555 

แถลงข่าว อันตรายที่เกิดขึ้น

จากการใช้บันใดเลื่อน โดยนายก วสท.

สัมภาษณ์รายการ คมชัดลึก        

บันไดเลื่อน...ภัยเงียบใต้ฝ่าเท้า ?

สัมมนาเรื่อง

การตรวจสอบลิฟต์ โดยสาร

สัมภาษณ์รายการ ทุกข์ชาวบ้าน        

ลิฟต์...ภัยใกล้ตัวของคนเมือง

กิจกรรมเพื่อสังคม 
    “ปลูกต้นไม้”   

ป้ายเตือนและอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้บันไดเลื่อน

การออกแบบลิฟต์ โดยสาร
รองรับแผ่นดินไหว

บันไดเลื่อนส�าหรับใช้งานทั่วไป

บันไดเลื่อนส�าหรับระบบขนส่งสาธารณะ

ถาม-ตอบ Q&A

หากกระแสไฟฟ้าปกติดับหรือขัดข้อง
แล้วท่านติดอยู่ ในลิฟต ์จะเป็นเช่นไร?



‘Kingdom Tower’
ผู้ท้าชิงตึกสูงที่สุดในโลก

Kingdom Tower ก�ำลังเป็นทีรู้่จักในฐำนะผู้ล้มแชมป์ตกึระฟ้ำ 

สูงที่สุดในโลก ด้วยเป้ำหมำยควำมสูงที่ 1,000 เมตร มำกกว่ำ  

“เบร์ิจ คำลฟีำ” ตกึสูงทีสุ่ด ณ ปัจจุบนั ด้วยสถติ ิ828 เมตร 

ที่จะเหลือเวลำครองต�ำแหน่งแชมป์ไปได้อีกไม่นำน

เรื่องจำกปก

	 การประกาศตวัเปิดโครงการ	“คงิส์ดอม	ทาวเวอร์”	ของ
เจ้าชาย	Al-Waleed	bin	Talal	แห่ง	Kingdom	Holding	Company	
(KHC)	 เฟิร์มที่ใหญ่ที่สุดในซาอุดิอาระเบีย	 ซึ่งเป็นเจ้าของ 
โปรเจคต์นี้ผ่าน	Jeddah	Economic	Company	ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อ 
ที่จะพฒันาโครงการ	Kingdom	Tower	และเมอืงรอบๆ	บรเิวณ	 
ที่จะถูกเนรมติให้เป็นเมอืงของเศรษฐแีห่งตะวนัออกกลาง
	 การพฒันาโครงการในเฟสแรกของ	Kingdom	City	มจีดุ
มุง่หมายที่ชดัเจนในการที่จะพฒันาพื้นที่ชายฝ่ังของทะเลแดง	 
ที่มพีื้นที่มากถงึ	23	ล้านตารางเมตร	รวมเข้ากบัท่าเรอืที่อยูข่ึ้น
ไปทางเหนอืของเมอืงเจดดาร์	ราว	20	กโิลเมตร	โดยม	ีKingdom	 
Tower	เป็นแลนด์มาร์กของการพฒันาโปรเจกต์นี้ทั้งหมด
	 Kingdom	 Tower	 เป็นฝีมือการออกแบบของสถาปนิก 
ชื่อดังจากชิคาโก	 โดยเป็นการรวมทีม	 Adrian	 Smith	 และ	 
Gordon	Gill	ที่มาท�างานร่วมกนัในนาม	“AS	+	GG”	ซึ่งกค็ล้ายๆ	 
กับทีม	 SOM	 ที่ออกแบบตึกเบิร ์จก็เป็นการรวมทีมของ
สถาปนกิ	Skidmore,	Owings	&	Merill	ส่วนในด้านการพฒันา

โครงการด�าเนนิการโดย	Emaar	Properties	PJSC	โดยทมีของ	Thornton	Tomasetti
	 เดิมที่ตึกหลังนี้มีแผนจะสร้างให้มีความสูงถึง	 1	 ไมล์	 หรือ	 1,600	 เมตร	 
แต่ผลจากการท�าวเิคราะห์ชั้นดนิแล้วพบว่าพื้นที่นี้ไม่เหมาะสมที่จะสร้างอาคารสูง 
ขนาดดังกล่าวได้	 จึงต้องลดความสูงของอาคารลงเหลือเพียง	 1,000	 เมตร	 
ซึ่งกย็งัสูงกว่าตกึสูงที่สดุในโลกอย่างเบริ์จ	คาลฟีา	ที่ดูไบ	ที่มคีวามสูง	828	เมตร	 
อย่างไรกต็ามความสงูที่แท้จรงิของ	คงิส์ดอม	ทาวเวอร์	ยงัไม่เป็นที่แน่ชดั	แต่ที่แน่ๆ	
คอืมนัมเีป้าหมายที่จะเป็นตกึที่สูงที่สดุในโลกในวนัที่สร้างเสรจ็
	 คิงส์ดอม	 ทาวเวอร์	 จะถูกก่อสร้างขึ่้นที่เมืองเจดดาร์	 เมืองที่เป็นเกตเวย์ 
สู่นครเมกกะ	 สถานที่แสวงบุญของมุสลิมทั่วโลก	 ในประเทศซาอุดิอาระเบีย	 
โดยตึกนี้ถูกออกแบบให้เป็นตึกระฟ้า	 ที่เป็นการใช้งานแบบมิกซ์ยูสด์	 ประกอบ 
ไปด้วยส่วนของส�านกังาน	โรงแรม	ที่พกัอาศยั	อพาร์ทเม้นต์	และพี้นที่การพาณชิย์
	 ด้านการออกแบบจดัได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั	ทั้งด้าน
โครงสร้างและความงดงามส่วนโครงสร้างหลักของอาคารหลังนี้จะเป็นคอนกรีต 
เสรเิหลก็	 และโครงสร้างเหลก็ส�าหรบังานก่อสร้างในส่วนบนของตกึ	 และแน่นอน
ว่ามนัจะต้องแคดดิ้งด้วยกระจกทั้งอาคารตามสไตล์ตกึสูง
	 ตกึระฟ้าหลงันี้	จะถกูสร้างบนพื้นที่ขนาด	530,000	ตารางเมตร	ตวัอาคารจะมี
พื้นที่ใช้สอยมากถงึ	38	ล้านตารางเมตร	สามารถรองรบัผูค้นได้มากกว่า	8	หมื่นคน	 
และคงไม่มีเทคโนโลยีในการขึ้น/ลงตึกสูงแบบนี้ได้ดีไปกว่าลิฟต์	 แต่การที่จะ
เคลื่อนที่เป็นระยะทาง	 1	 กิโลเมตรโดยที่ต้องหนีจากแรงดึงดูดของโลกคงไม่ใช ่
เรื่องง่ายนัก	 ลิฟต์ของโปรเจกต์นี้จึงมีความพิเศษเป็นอย่างมากในด้านความเร็ว	 
ซึ่งการโดยสารลฟิต์ระยะทาง	1,000	เมตรนั้น	จะต้องใช้เวลาถงึ	12	นาที
	 อาคารหลงันี้จะมลีฟิต์ทั้งหมด	59	ตวั	ในจ�านวนนี้	5	ตวั	เปน็ลฟิต์แบบสองชั้น
เพื่อการขนคนครั้งละมากๆ	ส่วนสปีดของลฟิต์อยู่ที่ประมาณ	10	เมตร/วนิาท	ีหรอื
วิ่งด้วยความเรว็	35	กโิลเมตร/ชั่วโมง	ทั้งขึ้นและลง	สาเหตทุี่ต้องก�าหนดความเรว็
ของลิฟต์ไว้เพียงเท่านี้เนื่องจากจะท�าให้เกิดแรงกดอากาศมากซึ่งจะมีผลต่อ 
ประสทิธภิาพของเคเบิ้ลลฟิต์
	 ส่วนลูกเล่นที่ทีมออกแบบใส่เข้าไปในโปรเจกต์นี้มีอยู่มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็น
พื้นกระจก	 ระเบยีงลอยฟ้าที่ยื่นออกมาจากตวัอาคาร	 สามารถมองเหน็ทะเลแดง
ที่ระดบัความสูง	 160	 เมตร	 ส่วนความใหญ่โตของระเบยีงลอยฟ้านี้จะมพีื้นที่ราว	 
697	ตารางเมตร	มากพอที่จะรองรบัอเีว้นท์ลอยฟ้าที่ไม่เหมอืนใคร
	 โปรเจกต์นี้	 ได้เปิดตวัอย่างเป็นทางการสู่สาธารณชน	 เมื่อวนัที่	 2	 สงิหาคม	
2011	ที่ผ่านมา	โดยประกาศความพร้อมในการลงทนุ	2	หมื่นล้านเหรยีญ	และจะเริ่ม 
ลงมือก่อสร้างกันในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา	 คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างนานถงึ	63	เดอืน	หรอืราวปี	2017	ปีที่ตกึระฟ้าสงูที่สดุในโลกถูกท�าลายสถติิ
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สมำคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย
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*หมำยเหตุ บทความ	รวมถงึรูปภาพในวารสารฉบบันี้	 เป็นลขิสทิธิ์ของ	สมาคมลฟิต์	แห่งประเทศไทย	เท่านั้น	ห้าม!	ท�าการคดัลอก	เลยีนแบบ	จดัท�าส�าเนา	หรอืน�าไปเผยแพร่เพื่อท�าให ้
เกดิความเสยีหายอย่างหนึ่ง	อย่างใด	จากผู้เป็นเจ้าของบทความ	หรอืเจ้าของลขิสทิธิ์นี้	จะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม	สมาคมลฟิต์	แห่งประเทศไทย	จะด�าเนนิการตามกฎหมาย

รวบรวมบทควำมและตรวจสอบข้อมูล วำรสำร LIFT NEWS 

โดย นำยสุพัตถ์ จำรุศร และ นำยอดิศัย แท่งทอง

Chairman’s Message

สมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย
สารจาก...นายก 

 สวสัดคีรบัท่านคณะกรรมการและท่านสมาชกิสมาคมลฟิต์  

อกีหนึ่งปีได้ผ่านไป	โดยประเทศของเราได้เจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

โดยมคีวามต้องการใช้ลฟิต์และบนัไดเลื่อนปีที่ผ่านมา	ประมาณ	 

4,300	กว่าเครื่อง	ซึ่งยงัไม่รวมถงึโครงการระบบขนส่งสาธารณะ

ขนาดใหญ่อกีประมาณ	 5,000	 เครื่อง	 และในเวลาเดยีวกนั	 

ได้เกดิอบุตัเิหตขุึ้นกบัผูใ้ช้ลฟิต์และบนัไดเลื่อนเป็นจ�านวนมาก 

โดยพอสรปุได้ว่า	เกดิจากการใช้งานและการตกแต่งเพิ่มเติ่ม 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานระบบลฟิต์และบนัไดเลื่อน	โดยไม่ได้ 

ปรกึษากบัผู้ผลติโดยตรง	(หรอืไม่เชื่อค�าเตอืนจากผู้ผลติ)

	 ในปี	 2556	 นี้	 สมาคมลิฟต์ฯ	 จึงได้ท�าการรณรงค์ 

เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน	 โดยให้ความรู้เรื่องนี้ 

แก่สื่อมวลชนเพิ่มมากขึ้น	 โดยทางสื่อเองก็ได้เริ่มรู ้จัก 

สมาคมลิฟต์ฯ	 มากขึ้น	 พร้อมกันนี้ทางสมาคมลิฟต์ฯ	 

จะเผยแพร่ให้ความรู ้	 และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้กับ 

บคุคล	 สื่อและองค์กรโดยทั่วไป	 รวมถึงสถาบันการศึกษา	 

โรงเรียน	 สถานพยาบาล	 ควรติดป้ายให้ค�าแนะน�า	 เตือน  

ห้ำม! เด็กใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนตำมล�ำพัง

	 ท้ายนี้	 สมาคมลิฟต์ฯ	 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน	 

รวมถงึท่านผู้มอีปุการคณุที่ได้มอบทนุ	และให้การสนบัสนนุ 

กิจกรรมของสมาคมลิฟต์ฯ	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะ	 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์	 

วทิยาเขตบางเขน	ที่ได้ให้ความกรณุาสมาคมลฟิต์ฯ	ใช้เป็น 

สถานที่ท�าการของสมาคมลฟิต์ฯ

	 	 	 	 	 สวสัดปีีใหม่	2556

	 	 	 	 	 นายกสมาคมลฟิต์	แห่งประเทศไทย

4 LIFT NEWS MARCH 2013



สุพัตถ์  จารุศร

นายกสมาคมลิฟต์

ชัชวาลย์  คุณค�้าชู

อุปนายก 1 / ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ธเนศ  ยงรัตนมงคล

อุปนายก 2 / กรรมการกิจกรรม

รศ.ดร.ประกอบ  สรุวฒันาวรรณ

อุปนายก 3 / ประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทวีเดช  ศิริธนาพิพัฒน์

กรรมการกิจกรรม

ผศ.ดร.พลกฤต  กฤษไมตรี

กรรมการกิจกรรม

อดิศัย  แท่งทอง

เลขาธิการ / เหรัญญิก

ธงชัย  จันทราทิพย์

กรรมการกิจกรรม

ศักดิ์สิทธิ์  โคบาล

กรรมการกิจกรรม

สันติพงษ์  บูรณกฤตยากรณ์

กรรมการกิจกรรม

สุกฤษณ์   ดิษฐสี

กรรมการกิจกรรม

ชาญชัย  เรืองเกียรติศักดิ์

กรรมการกิจกรรม

ยงยุทธ  ลิมปรัตนากร

กรรมการกิจกรรม

รพี  เกณิกานนท์ 

ผู้ช่วยนายกสมาคมลิฟต์

สุภาพร  สถิตย์

เจ้าหน้าที่สมาคมลิฟต์

ชาญชัย  เรืองเกียรติศักดิ์

ผศ.ดร.วิชัย  ศิวะโกศิษฐ์

กรรมการกิจกรรม / นายทะเบียน
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แวดวง	LAT

LIFT NEWS

จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2555
รายงานผลงาน และการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

Activities

LIFT NEWS MARCH 20136



รายงานรายรับ-รายจ่าย และรับรองงบดุล ประจ�าปี 2554

แวดวง	LAT

LIFT NEWS
Activities
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กิจกรรม

LIFT NEWS

แถลงข่าว เหตุการณ์ “อันตรายที่เกิดจากการใช้บันใดเลื่อน” 
โดย นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
14 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.   

Activities
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กิจกรรม

LIFT NEWS

วิทยากร คุณธเนศ  วีระศิริ เลขาธิการ (วสท.) กล่าวเปิดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ผู้แถลงข่าว คุณสุวัฒน์  เชาว์ปรีชา  นายก (วสท.) และมีผู้เชี่วชาญร่วมให้ข่าวด้านวิศวกร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. คุณจักรพันธ์  ภวังคะรัตน์ ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

  2. คุณสุพัตถ์  จารุศร นายก สมาคมลิฟต์  

  3. คุณธเนศ  ยงรัตนมงคล อุปนายก สมาคมลิฟต์

  4. คุณอดิศัย  แท่งทอง เลขาธิการ สมาคมลิฟต์ (ผู้สังเกตุการณ์)

Activities
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กิจกรรม

LIFT NEWS

สัมภาษณ์รายการ                
        บันไดเลื่อน...ภัยเงียบใต้ฝ่าเท้า ?
สัมภาษณ์รายการ                
        บันไดเลื่อน...ภัยเงียบใต้ฝ่าเท้า ?

Activities
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กิจกรรม

LIFT NEWS

ผู้ด�าเนินรายการ คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์

ผู้ ให้สัมภาษณ์ คุณสุพัตถ์  จารุศร นายก สมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย

Activities
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กิจกรรม

LIFT NEWS

สัมภาษณ์รายการ                
       ลิฟต์...ภัยใกล้ตัวของคนเมือง

                
ลิฟต์...ภัยใกล้ตัวของคนเมืองลิฟต์...ภัยใกล้ตัวของคนเมืองลิฟต์...ภัยใกล้ตัวของคนเมือง
ผู้ด�าเนินรายการ คุณพลภฤต เรืองจรัส, คุณสุภิญญา รูปขําดี

ผู้ ให้สัมภาษณ์ คุณสุพัตถ์  จารุศร นายก สมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย

ภายในลิฟต์ต้องมีแสงสว่างฉุกเฉินและมีพัดลม

ระบายอากาศ ใช้งานได้แม้กระแสไฟฟ้าปกติดับ

- ลิฟต์มีจ�านวนมากกว่า 1 เครื่อง ต้องมีเลข

 ก�ากับไว้ภายในลิฟต์ และผนังหน้าลิฟต์ทุกช้ัน

- ต้องมีป้ายค�าแนะภายในลิฟต์ และป้ายรับรอง

- ต้องตรวจสอบและทดสอบระบบป้องกัน

 บานประตูหนีบผู้โดยสาร

- ต้องตรวจสอบและทดสอบระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน

- ต้องตรวจสอบและทดสอบระบบติดต่อสื่อสาร

 ทั้ง 2 ระบบ ต้องใช้งานได้แม้กระแสไฟฟ้าปกติดับ

Activities

LIFT NEWS MARCH 201312



กิจกรรม

LIFT NEWS

การให้บริการตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบันไดเลื่อน
หนีบข้อเท้าเด็ก ที่ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Activities
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กิจกรรม

LIFT NEWS
Activities

สัมมนาเรื่อง 
การตรวจสอบลิฟต์ โดยสาร
8 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท.   

LIFT NEWS MARCH 201314



Activities
กิจกรรม

LIFT NEWS

วิทยากร คุณสันติพงษ์  บูรณกฤตยากรณ์ กรรมการกิจกรรม สมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย

 คุณอาทิตย์   ศรีิิิอัศวิน ผู้เทนและวิศวกร บริษัท สยามฮิตาชิเอลลิเวเตอร์ จํากัด
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กิจกรรม

LIFT NEWS

กิจกรรมเพื่อสังคม “ปลูกต้นไม้”

Activities

LIFT NEWS MARCH 201316



	 (1)	บันไดเลื่อนเป็นเครื่องมือในการขนถ่ายคนได้จ�านวนมากในระยะเวลา 

ที่สั้นที่สดุ

	 (2)	บันไดเลื่อนสามารถขนถ่ายผู ้โดยสารได้อย่างต่อเนื่องโดยผู ้โดยสาร 

ไม่ต้องรอคอย

	 (3)	ในห้างสรรพสินค้าเมื่อผู้โดยสารใช้บันไดเลื่อนสามารถมองดูได้โดยรอบ 

บนัไดเลื่อนอย่างสนกุสนาน

	 (4)	บนัไดเลื่อนสามารถออกแบบให้เสรมิภาพลกัษณ์ของอาคาร

       

โดยบันไดเลื่อนสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของการใช้งานได้

ดังนี้

 1)  บันไดเลื่อนส�ำหรับใช้งำนทั่วไป

 2)  บันไดเลื่อนส�ำหรับระบบขนส่งสำธำรณะ (Mass Transit)

บทค ว า ม
ประจ�าฉบับ

LIFT NEWS

บันไดเล่ือน
	 บันไดเลื่อนในปัจจุบัน

ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย

เป็นจ�านวนมาก	ไม่จ�ากัด

เพียงแค่ในห้างสรรพสินค้า	

แต่ยงัมีใช้ในอาคารส�านักงาน,	 

โรงแรม,	ระบบขนส่งมวลชน

เป็นต้น	เหตุผลที่บันไดเลื่อน

ถูกเลือกใช้อย่างหลากหลาย

มากขึ้นเนื่องจาก

	 ทั้งนี้ความแตกต่างของบันไดเลื่อน 

สาธารณะกบับนัไดเลื่อนทั่วไปคอื

	 (1)			บนัไดเลื่อนสาธารณะต้องออกแบบ 

ให ้ เหมาะสมกับการใช ้งานที่สม�่าเสมอ 

ประมาณ	140	ชั่วโมง/สปัดาห์	100%	

	 (2)	บนัไดเลื่อนสาธารณะต้องสามารถรบั

น�้าหนกับรรทกุได้	100%	ของน�้าหนกับรรทกุ

ทดสอบการหยุด	 (Breaker	 Load)	 เป็นเวลา

อย่างน้อย	 0.5	 ชั่วโมง	 ในระหว่างเวลาช่วง

เวลา	3	ชั่วโมงใดๆ
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ประจ�าฉบับ

LIFT NEWS
บทค ว า ม

		 (3)	บนัไดเลื่อนสาธารณะที่มคีวามเรว็มากกว่า	 

0.65	เมตร/วนิาท	ีควรจะมรีะยะขั้นบนัไดต่อเนื่องกนั 

ตามแนวนอนบรเิวณ	หวับนัไดเลื่อนทั้งด้านบนและ 

ด้านล่างไม่ต�่ากว่า	1.6	เมตร

	 (4)	บันไดเลื่อนสาธารณะต้องมีการติดตั้งเบรก 

ส�ารอง	ที่ความสูงน้อยกว่า	6.0	เมตร

		 (5)	บันไดเลื่อนสาธารณะต้องมีค่า	 Deflection	 

ของ	Frame	ไม่เกนิ	1/1000	ของความยาวตามแนว

ระดบัของบนัไดเลื่อน

		 (6)	บันไดเลื่อนสาธารณะมีความเร็วมากกว่า	 

0.65	 เมตร/วินาที	 ควรจะมีรัศมีส่วนโค้งของราว 

มือจับที่ด้านบนระหว่างส่วนที่เรียงกับแนบระนาบ 

ไม่น้อยกว่า	 2.6	 เมตรและรัศมีของราวมือจับ 

ด้านล่างจากส่วนที่เอียงกับแนบระนาบของบันได

เลื่อนไม่น้อยกว่า	2.0	เมตร

ทั้งนี้บันไดเลื่อนยังสามารถแบ่งตาม

สถานที่ติดตั้งบันไดเลื่อนได้ดังนี้

	 (1)	บนัไดเลื่อนชนดิตดิตั้งภายในอาคาร

		 	 (Indoor	Type)

	 (2)	บนัไดเลื่อนชนดิตดิตั้งภายนอกอาคาร	

	 	 (Outdoor	Type)

		 โดยบนัไดเลื่อนทั้ง	 2	 ชนดิมคีวามแตกต่างกนั

คือบันไดเลื่อนใช้งานภายนอกอาคาร	 จะต้องเป็น

ชนดิที่ได้รบัการออกแบบเพื่อใช้งานภายนอกอาคาร
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บทค ว า ม
ประจ�าฉบับ

LIFT NEWS
ป้ายเตือนและอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้บันไดเลื่อน

แม้ว่าบันไดเล่ือนนั้นจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับเราได้เป็นอย่างมาก แต่หากขึ้นลง 

ไม่ระวังก็อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ มีสถิติ ในต่างประเทศว่าเด็กเล็ก (อายุต�่ากว่า 5 ปี)  

จ�านวนมากถึง 2,000 คนต่อปี ได้รับบาดเจ็บจากการการใช้บันไดเลื่อน ซึ่งสาเหต ุ

ส่วนมากเกิดจาก มือ เท้า รองเท้า หรือเสื้อผ้าติดเข้าไปในซี่ของบันไดเลื่อน มีตั้งแต่การ

บาดเจ็บเล็กน้อย ไปจนถึงการบาดเจ็บรุนแรงที่อาจต้องตัดแขนหรือขาเลยทีเดียว 

 สิ่งส�าคัญคือความไม่ประมาท เพราะแม้แต่ผู้ ใหญ่อย่างเราๆ ก็สามารถเกิดอุบัติเหตุ

จากการใช้บันไดเลื่อนได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรระมัดระวังและมีสติอยู่ตลอดเวลา

ในบทความนี้จะกล่าวถงึมาตรฐานเพื่อความปลอดภยัในการใช้บนัไดเลื่อน		ซึ่งเขยีนขึ้น

โดย	สมาคมลฟิต์	แห่งประเทศญี่ปุ่น	(Japan	Elevator	Association	Standards)

6	วตัถทุี่ยื่นออกมา	(ตวัอย่างที่ไม่ควรปรากฏ)	Protruding	Objects	 
	 (Bad	Example)
7	ช่องเปิดส�าหรบัตดิตั้งบนัไดเลื่อน	
	 (Hole	Stopper	transaction	and	finish)
8	แผ่นหุ้มโครงบนัไดเลื่อนด้านนอก	(Out	Panel)
9	แผ่นกั้นกนัตกบนเดคบอร์ด	(Barricade	on	deck	board)	

1	ราวกั้นกนัตก	(Fall	prevention	rail	)
2	เวดจ์การ์ด	(แบบตดิกบัที่หรอืแบบแขวน)	
			(Wedge	Guard	(Fixed	guard,	movable	warning	sign)
3	แผ่นกั้นกนัตก	(Deck	Barricade)
4	ตะแกรงกนัของตก	(Safety	Net)
5	คานรองรบับนัไดเลื่อน	(Truss	Support	Beam)	

หมำยเหตุ: แผ่นกั้นกันตกต้องมีช่องว่ำงทั้งฝั่งซ้ำยและขวำไม่เกิน 100 มม. และมีควำมสูงมำกกว่ำ 1100 มม.

รปูที ่1 ตวัอย่างระยะปลอดภยัและวตัถทุี่ยื่นออกมารอบบนัไดเลื่อน	Drawing	1	e.g.	Safety	Measures	and	protruding	objects	around	escalator
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ประจ�าฉบับ

LIFT NEWS
บทค ว า ม

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้บันไดเลื่อน

เครื่องป้องกันแบบติดกับที่
(Wedge Guard)

เคร่ืองป้องกันแบบสำมเหลีย่ม 
(Wedge Guard)

เครื่องป้องกันแบบแขวน
(Wedge Guard)

รูปที่ 2	แสดงตวัอย่างการตดิตั้งเครื่องป้องกนัแบบสามเหลี่ยม	(Wedge	Guard)

บรเิวณที่เป็นจดุตดักบับนัไดเลื่อนไม่ควรม	ีต�าแหน่งขอบของเพดาน	หรอื	แนวคานตดั 

กบัต�าแหน่งที่ตดิตั้งบนัไดเลื่อน

เครื่องป้องกนัแบบสามเหลี่ยม	 (Wedge	Guard)	 ในกรณทีี่ขอบเพดาน	หรอื	 แนวคาน

อยู่ห่างจากขอบนอกของราวมอืจบัน้อยกว่า	500	มม.	ต้องจดัให้มเีครื่องป้องกนัแบบ

ยดึตายตวัเพื่อป้องกนัผูโ้ดยสารจากอบุตัเิหตทุี่อาจเกดิขึ้นจากระยะระหว่างบนัไดเลื่อน

กบัขอบเพดานหรอืแนวคาน	

นอกจำกนัน้ ควรตดิตัง้ป้ำยเตอืนแบบเคลือ่นไหวได้ (Movable Warning Sign) 

เพือ่เตอืนว่ำเข้ำใกล้ระยะอนัตรำย  อย่ำงไรกต็ำมเครือ่งป้องกนัแบบยดึตำยตวั

และป้ำยเตือนแบบเคลื่อนไหวควรท�ำด้วยวัสดุที่มีควำมแข็งแรงเพียงพอ

1

2
***
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1) เวดจ์การ์ด (Wedge Guard)

	 ควรตดิตั้งบนัไดเลื่อนให้มรีะยะห่างในแนวนอนระหว่างขอบนอก

ราวมือจับบันไดเลื่อนนั้นกับ	 เพดาน	 คานหรือขอบล่างด้านนอกของ

บนัไดเลื่อนอกีตวัอย่างน้อย	500	มม.	ขึ้นไป	ซึ่งหากท่านตดิตั้งบนัได

เลื่อนแล้วมรีะยะห่างจากเพดาน	คานหรอืขอบล่างด้านนอกของบนัได

เลื่อนอีกตัวมีระยะน้อยกว่าหรือเท่ากับ	 500	 มม.	 ต้องเสริมอุปกรณ์

ป้องกนัความปลอดภยั	“เวดจ์การ์ด”	ที่มลีกัษณะดงันี้

• เวดจ์การ์ดแบบติดกับที่	 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับ 

	 	 ผู้โดยสารที่บริเวณระหว่างบันไดเลื่อนกับเพดาน	 คาน	 หรือ 

	 	 บนัไดเลื่อนอกีตวันั้น	

• เวดจ์การ์ดแบบแขวน	 ติดตั้งถัดจากเวดจ์การ์ดอันแรก	 

	 	 (เวดจ์การ์ดแบบตดิกบัที่)

	 โครงสร้างที่ยดึเวดจ์การ์ดทั้ง	2	แบบข้างต้น	ต้องมคีวามแขง็แรง

และมั่นคง	ซึ่งส�าหรบัการตดิตั้งเวดจ์การ์ดทั้ง	2	แบบ	ต้องมลีกัษณะ

บทค ว า ม
ประจ�าฉบับ

LIFT NEWS

รูปที่ 3	แสดงรายละเอยีดวสัดอุปุกรณ์และค�าแนะน�าการตดิตั้งเวดจ์การ์ด

ดงันี้	(โปรดดภูาพประกอบ	รปูที่	3		ด้านล่างถงึรายละเอยีดวสัดอุปุกรณ์

และค�าแนะน�าการตดิตั้งเวดจ์การ์ดทั้ง	2	แบบ)

    เวดจ์การ์ดแบบติดกับที่

 •  ต้องท�ามาจากวสัดทุี่เป็นอะครลีคิ	เรซนิชนดิโปร่งแสง	ซึ่งมี 
	 	 น�้าหนกัเบาและความแขง็แรงสูง

 •  มคีวามหนาไม่น้อยกว่า	6	มม.	และมขีอบที่โค้งและไม่ม ี

	 	 ลกัษณะเป็นมมุแหลม

 •  ระยะขอบโค้งต้องวดัลงมาได้มากกว่า	 200	 มม.	 จากผวิ 
	 	 ของราวจับบันไดเลื่อน	 และหากวัดขึ้นไปจนถึงจุดยึด	 

	 	 ต้องวดัได้มากกว่า	300	มม.

 •  วัสดุที่ยึดเวดจ์การ์ดต้องเป็นโลหะและยึดติดกับเพดาน	 
	 	 คานหรอืส่วนด้านข้างหรอืขอบของบนัไดเลื่อนอกีเครื่อง
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	 อย่างไรกต็าม	 ในกรณทีี่บนัไดเลื่อนใกล้เดคบอร์ด	 (deck	 board)	 

(ดูภาพประกอบ	รูปที่	2)	 เวดจ์การ์ดสามารถตดิตั้งได้เหนอืเดคบอร์ด	 

(deck	 board)	 และให้ขอบเวดจ์การ์ดมีรูปร่างโค้งมน	 โดยมีเส้น 

ผ่านศูนย์กลางมากกว่า	50	มม.

เวดจ์การ์ดแบบแขวน

•  ต้องท�ามาจากวสัดทุี่เป็นอะครลีคิ	เรซนิชนดิโปร่งแสง	ซึ่ง
	 	 มนี�้าหนกัเบาและความแขง็แรงสูง

•  มีความหนาไม่น้อยกว่า	 3	 มม.และมีขอบที่โค้งและไม่มี
	 	 ลกัษณะเป็นมมุแหลม

•  ขอบต้องโค้งมนและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า
	 	 50	มม.

•  ระยะห่างที่วดัจากจดุที่บนัไดเลื่อนตดักบัโครงสร้างถงึขอบ
	 	 โค้งของเวดจ์การ์ดแบบแขวนต้องเกินกว่า	 1,000	 มม.	

	 	 (หรอืเกนิกว่า	700	มม.	ในกรณตีดักนัท�ามมุ	60	องศา)

•  มีระยะห่างระหว่างขอบโค้งของเวดจ์การ์ดแบบติดกับที่
	 	 (เวดจ์การ์ดอันแรก)	 กับขอบด้านหลังของเวดจ์การ์ด

	 	 แบบแขวน	(เวดจ์การ์ดอนัที่สอง)	ประมาณ	100	มม.

•  ตดิตั้งอย่างแน่นหนาโดยแขวนไว้กบัโซ่ยดึ
•  แกว่งไปได้ไม่เกนิระยะของราวจบับนัไดเลื่อน

*บนัไดเลื่อนตดิตั้งไขว้กนัตามรปูที่	3	กต้็องยดึถอืตามค�าแนะน�าข้างต้น

รูปที่ 4	แสดงระยะห่างระหว่างวตัถตุ่างๆ	รอบบนัไดเลื่อน

2) วัตถุต่างๆ ที่อยู่เหนือบันไดเลื่อน 

	 วตัถตุ่างๆ	ที่อยู่เหนอืบนัไดเลื่อน	เช่น	ป้ายโฆษณา	ดวงไฟ	ท่อ	

(ดูภาพประกอบ	รูปที่	 4)	ต้องอยู่สูงกว่าลูกขั้นบนัไดเลื่อนขึ้นไปอย่าง

น้อย	2,100	มม.	(แนวตั้ง)	และต้องมรีะยะห่างระหว่างวตัถนุั้นกบัขอบ

ราวจบับนัไดเลื่อนไม่น้อยกว่า	500	มม.	(แนวนอน)

3) ราวกันตกและแผ่นกั้นกันตก (Fall prevention  

 rail & Deck Barricade)

	 ต้องจัดให้มีราวกันตกและแผ่นกั้นกันตก	 ติดตั้งอยู่ด้านหน้าทาง

เข้า-ออกบนัไดเลื่อน

 •  โครงสร้างของราวกนัตก
	 	 (1)	ต้องมีความสูงประมาณ	 800	 -	 1,100	 มม.	 เพื่อป้องกัน 

	 	 	 คนข้ามและยาวออกมาประมาณ	1,000	มม.	โดยวดัจาก 

	 	 	 ขอบโค้งของราวจับบันไดเลื่อนเพื่อป้องกันคนเดินตัด	 

	 	 	 (ดูภาพประกอบรูปที่	5)

	 	 (2)	ราวกนัตกต้องถูกตดิตั้งอยู่กบัพื้นอาคาร

 •  ต�าแหน่งของราวกนัตก	(ดูภาพประกอบ	รูปที่	5)
	 	 (1)	ราวกันตกต้องไม่ติดตั้งลงในบริเวณด้านในของราวจับ 

	 	 	 บนัไดเลื่อน

	 	 (2)	ในกรณีติดตั้งราวกันตกที่บริเวณด้านนอกของราวจับ 

	 	 	 บันไดเลื่อน	 ระยะห่างระหว่างราวกันตกกับราวมือจับ 

	 	 	 บนัไดเลื่อนต้องมรีะยะห่างกนัประมาณ	140	-	200	มม.	
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	 (3)	ในกรณขีองการตดิตั้งราวกนัตกที่บรเิวณด้านทางเข้าของราว

จบับนัไดเลื่อน	 ระยะห่างระหว่างราวกนัตกกบัราวจบับนัไดเลื่อนต้อง

มรีะยะห่างกนัประมาณ	200	มม.	

4) ตะแกรงกันของตก

	 ในกรณีที่มีช่องว่างระหว่างบันไดเลื่อน	 2	 ตัว	 หรือบันไดเลื่อน 

กับอาคารเกิน	 200	 มม.	 ต้องติดตั้งอุปกรณ์กันของตกเช่น	 ตะแกรง 

กันของตก	 ไว้เพื่อดักสิ่งของต่างๆ	 เช่น	 สัมภาระของผู ้โดยสาร 

หรือเพื่อป้องกันความเสียหายและความบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจาก

สิ่งของที่ตกลงมา	(ดูภาพประกอบ	รูปที่	1)		

	 โครงสร้างของอปุกรณ์ป้องกนั	เช่น	ตะแกรงกนัของตกต้องใช้วสัดุ

ที่มคีวามคงทนแขง็แรงเช่น	เหลก็	

	 อย่างไรก็ตาม	 อาจใช้วัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นกระดานแทนได้

โดยตดิตั้งขนานไปกบัขอบบนัไดเลื่อน	

5) แผ่นกั้นกันตกบนเดคบอร์ด

	 เพื่อที่จะป้องกนัเดก็จากการปีนเล่นบนเดคบอร์ด	ต้องมกีารตดิตั้ง	

แผงกั้นกันตกในระยะที่ปลอดภัย	 แนะน�าให้มีแผ่นกั้นกันตก	 2	 แผ่น 

ในแต่ละข้าง	(ดูภาพประกอบ	รูปที่	1)

บทค ว า ม
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รูปที่ 5	แสดงราวกนัตกและแผ่นกั้นกนัตก

ป้ายเตือน
และอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้บันไดเลื่อน
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สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว 

	 1.	กระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ	 เช่น	 

	 	 การเคลื่อนที่ของเปลอืกโลก	

	 2.	ภูเขาไฟระเบิด	 (ในขณะที่แมกมาใต้ผิวโลก 

	 	 เคลื่อนที่ตามเส้นทางสู่ปล่องภูเขาไฟ	สามารถ 

	 	 ท�าให้เกิดแผ่นดินไหวก่อนมีการระเบิดของ 

	 	 ภูเขาไฟ)

	 3.	การกระท�าของมนษุย์	 เช่น	การทดลองระเบดิ 

	 	 ปรมาณู	 การระเบิดพื่นที่เพื่อส�ารวจวางแผน 

	 	 ก่อนสร้างเขื่อน	เป็นต้น

 

การออกแบบ
ลิฟต์ โดยสารรองรับแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ เกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลก 

การเคลื่อนตัวดังกล่าว เกิดข้ึนเนื่องจากชั้นหินหลอมละลาย ที่อยู่ภายใต้เปลือกโลก ได้รับ

พลังงานความร้อนจากแกนโลก และลอยตัวผลักดันให้เปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา ท�าให้

เปลือกโลกแต่ละชิ้นมีการเคลื่อนที่ ในทิศทางต่าง ๆ กันพร้อมกับสะสมพลังงานไว้ภายใน 

บริเวณขอบของชิ้นเปลือกโลกจึงเป็นส่วนที่ชนกันเสียดสีกัน หรือแยกจากกัน  นอกจากนั้น

พลังที่สะสมในเปลือกโลก ถูกส่งผ่านไปยังเปลือกโลก ตรงบริเวณรอยร้าวของหินใต้พื้นโลก

หรือที่เรียกว่า “รอยเลื่อน” เมื่อระนาบ รอยร้าวที่ประกบกันอยู่ได้รับแรงอัดมาก ๆ ก็จะท�า 

ให้รอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันเกิดเป็น แผ่นดินไหวเช่นเดียวกัน 

(http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=31)

 ลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหวแบ่งเป็น 

 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ

  • Body Wave (คลื่นในตัวกลำง) 

  • Surface Wave (คลื่นพื้นผิว)

 Body Wave เป็นคลื่นที่เดินทางแผ่กระจายเป็นวงรอบๆ	 

จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว	 หรือแผ่ออกไปตามเนี้อหินในแผ่น 

เปลอืกโลก	ซึ่งแบ่งย่อยเป็น	2	ชนดิ	คอื	คลื่นปฐมภูม	ิ(Primary	Wave)	 

หรอื	คลื่น	P	และ	คลื่นทตุยิภูม	ิ(Secondary	Wave)	หรอื	คลื่น	S	

 คลื่น P	 เป็นคลื่นที่มีการเคลื่อนที่คล้ายกับการเคลื่อนที่ของ 

คลื่นเสียง	 กล่าวคือ	 เมื่อคลื่น	 P	 เดินทางผ่านเนื้อหิน	 เนื้อหินจะสั่น 

ในลักษณะอัดและขยายสลับกันไปมาตามทิศทางการเคลื่อนที่ 

ของ	คลื่น	(ดูรูปที่	1)	นอกจากคลื่น	P	จะสามารถเดนิทางผ่านของแขง็

ได้แล้วยงัพบว่าสามารถเดนิทางผ่านของเหลวได้อกี	ด้วย	เช่น	แมกมา	

และมหาสมทุร	เป็นต้น

ประจ�าฉบับ
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รูปที่ 1	คลื่นปฐมภูม	ิ(	Primary	Wave	)	หรอืคลื่น	P

25LIFT NEWS MARCH 2013

ส่วนคลื่น S	เมื่อเดนิทางผ่านเนื้อหนิ	เนื้อหนิจะมกีารเปลี่ยนรูป

แบบบดิเบี้ยวภายใต้แรงเฉอืน	(ดรูปูที่	2)	โดยคลื่น	S	นี้สามารถเดนิทาง 

ผ่านของแขง็ได้เท่านั้น	แต่ไม่สามารถเดนิทางผ่านของเหลวได้

รูปที่ 2	คลื่นทตุยิภูม	ิ(Secondary	Wave)	หรอืคลื่น	S

คลื่นแผ่นดนิไหวชนดิที่สองเรยีกว่า	คลื่นพื้นผวิ (Surface Wave)	ซึ่ง

เป็นคลื่นที่มกีารเคลื่อนที่เฉพาะบรเิวณพื้นผวิดนิเท่านั้น	หรอื	เป็นคลื่น

ที่แผ่จากจดุเหนอืศนูย์กลางแผน่ดนิไหว		แบ่งย่อยออกเป็น	2	ชนดิ	คอื	

Love	Wave	และ	Rayleigh	Wave

Love Wave	 จะมีการเคลื่อนที่คล้ายกับคลื่น	 S	 เมื่อคลื่นนี้ 

เดินทางบนพื้นดินจะท�าให้พื้นดินเกิดการสั่นสะเทือนในแนวนอนและ	

ตั้งฉากกบัทศิทางการเคลื่อนที่ของคลื่น	(ดูรูปที่	3)

รูปที่ 3 Love	Wave

 ส่วน Rayleigh Wave	 จะมีการเคลื่อนที่คล้ายกับการม้วนตัว 

ของคลื่นในมหาสมุทร	 เมื่อคลื่นนี้เดินทางบนพื้นดินจะท�าให้พื้นดิน 

เกดิการสั่นสะเทอืนทั้งในแนวนอนและแนวดิ่ง	(ดูรูปที่	4)

รูปที่ 4	Rayleigh	Wave

                                                                  

(http://mrvop.wordpress.com/2010/11/06/quakewave/)

	 โดยส่วนมากนั้นผลกระทบส่วนใหญ่ที่เกินขึ้นจะมาจากคลื่น 

แผ่นดินไหวที่แผ่กระจายมาจากแก่นกลางซึ่งสามารถแยกได้เป็น 

2	 อย่างตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 ดังนั้น	 เพื่อความปลอดภัยสูงสุด 

ของผู้ใช้ระบบลฟิต์โดยสาร

 ทำงผู ้ออกแบบและผู ้ผลิตได้คิดค้นระบบเตื่อนภัยขึ้น 

โดยแยกตำมลักษณะของแผ่นดินไหว ซึ่งระบบนั้นคือ 

 1. Earthquake Emergency Return Operation with  

  Primary Wave sensor (EER-P) 

 2. Earthquake Emergency Return Operation with  

  Secondary Wave sensor (EER-S)   

 1. ระบบ Earthquake Emergency Return Operation with 

Primary Wave sensor (EER-P) 

	 จะท�างานเมื่อเครื่องที่ตดิตั้งไว้ในบรเิวณบอ่ลฟิต์สามารถตรวจจบั 

คลื่นแนวปฐมภูม	หรอื	แนวราบได้	ระบบจะท�าการยกเลกิการใช้งาน 

ของลิฟต์โดยการยกเลิกการเรียกชั้นภายในลิฟต์	 และหน้าชั้น,	 

ท�าการหยุดลิฟต์เปิดประตูเพื่อให้ผู้โดยสารออก	 เมื่อระบบตรวจสอบ

แล้วไม่พบคลื่นแผ่นดินไหวภายใน	 60	 วินาที	 ระบบจะสั่งให้ลิฟต์ 

ท�างานตามปกตแิบบอตัโนมตัิ

 2. ระบบ Earthquake Emergency Return Operation with 

Secondary Wave sensor (EER-S) 

	 จะท�างานเมื่อเครื่องที่ตดิตั้งไว้บรเิวณห้องเครื่อง	สามารถตรวจจบั	 

คลื่นทุติยภูมิ	 หรือ	 คลื่นแนวตั้งฉากได้	 ระบบจะท�าการยกเลิกการ 

ใช้งานของลิฟต์โดยการยกเลิกการเรียกชั้นภายในลิฟต์	 และหน้าชั้น,	 

ท�าการหยุดลิฟต์เปิดประตูเพื่อให้ผู้โดยสารออก	 เมื่อระบบตรวจสอบ 
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แล้วไม่พบคลื่นแผ่นดินไหวภายใน	 60	 วินาที	 ระบบ 

จะสั่งให้ลฟิต์ท�างานตามปกตแิบบอตัโนมตัิ	แต่ถ้าความ

รุนแรงของคลื่นทุติยภูมิมากกว่า	 150	 gal	 เครื่องจะ 

ท�าการล๊อคระบบและสามารถท�าการปลดล๊อคได้โดย

นายช่างผู้เชี่ยวชาญของบรษิทัฯ	ลฟิต์นั้นๆ	

 

ลกัษณะอปุกรณ์	และ	การตดิตั้ง	



Q Q &  A
ถาม-ตอบถาม-ตอบ

LIFT NEWS

A
Q : บันไดเลื่อนต้องมีป้ายเตือน, ค�าแนะน�าการใช้งาน

หรอืสญัลกัษณ์เตอืนอย่างไร เพือ่เป็นการเตอืนผู้ โดยสาร 

ให้ทราบวิธีการใช้บันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย?

A : ตามมาตรฐานบนัไดเลือ่นต้องมป้ีายสญัลักษณ์เตอืน 

เพือ่เตอืนให้ผู้ โดยสารพงึระวงั และข้อควรปฏบิตักิารใช้งาน

บันไดเลือ่นอย่างถกูวธิดีงันี้

 1) ให้ติดประกำศที่มีข้อควำมหรือควำมหมำยต่อไปนี้ 

ในบริเวณทำงเข้ำ

	 	 1)	 “เดก็เลก็ต้องมผีู้ใหญ่ดูแล”

	 	 2)		“ยนืหนัหน้าไปในทศิทางการเคลื่อนที่	

	 	 	 กรณุาระวงัเท้าของท่าน”

	 	 3)	 “จบัราวมอืจบัให้มั่นคง”

 รูปที่ 1	ประกาศตรงทางเข้าของบนัไดเลื่อนหรอืทางเลื่อนอตัโนมตัิ

หมำยเหตุ  สัญญลักษณ์สีฟ้ำบนพื้นสีขำว

    รูปที่ 2	ประกาศตรงทางเข้าของบนัไดเลื่อนหรอืทางเลื่อนอตัโนมตัิ

หมำยเหตุ สัญญลักษณ์สีฟ้ำบนพื้นสีขำว กำกบำทสีแดง

รูปที่ 1 แสดงพื้นที่บรเิวณทางเข้า-ออกของบนัไดเลื่อน

Q&A
ถาม-ตอบ

Q : ปัจจุบันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับผู ้ โดยสาร 

ที่ ใช ้บันไดเล่ือนเพิ่มมากและรุนแรงมากขึ้น  

อันเนื่องมาจากที่ผู้ออกแบบอาคารก�าหนดให้ 

ต�าแหน่งบันไดเลื่อนติดตั้งใกล้กับสิ่งกีดขวาง 

มากเกินไป 

 จะมีข้อแนะน�าในการวางต�าแหน่งบันไดเลื่อน

อย่างไร ทีจ่ะหลกีเลีย่งการเกดิอบุตัเิหต?ุ

A  : ข้อแนะน�าการออกแบบวางต�าแหน่งบนัไดเลือ่น

 1.	 บรเิวณรอบๆ	ของบนัไดเลื่อนพื้นที่บรเิวณทางเข้า-ออก 

ของบันไดเลื่อน	 ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	 และมีพื้นที่เพียงพอ

ส�าหรบัผู้โดยสาร	โดยมขีนาดดงันี้

	 	 1.1)	 ความกว้างของพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่าระยะห่าง 

	 	 	 	 ระหว่างเส้นกึ่งกลางของราวมอืจบั	(ดใูนรปูที่	1)	 

	 	 	 	 ความลกึต้องไม่น้อยกว่า	2.50	เมตร	วดัจาก 

	 	 	 	 ปลายสดุของราวบนัได	(วธิแีบบ	ก	หรอื	ข)
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ถาม-ตอบ

LIFT NEWS
Q & A

	 	 1.2)	 ให้เพิ่มความกว้างของพื้นที่เป็นอย่างน้อย 

	 	 	 	 สองเท่าของระยะระหว่างเส้นกึ่งกลางของ 

	 	 	 	 ราวมือจบั	 ถ้าความลึกน้อยกว่า	 2.50	 เมตร	 

	 	 	 	 ทั้งนี้ความลึกต้องไม่น้อยกว่า	 2.0	 เมตร	 

	 	 	 	 ไม่ว่ากรณใีดๆ	

    ข้อควรระวัง ควรจะเพิ่มขนาดของพื้นที่	 

	 	 	 	 ถ้าหากสภาพการจราจรคบัคั่ง

	 	 1.3)	 ในกรณีบันไดเลื่อนติดตั้งแบบต่อเนื่องกัน 

	 	 	 	 ไปโดยไม่เว้นทางออก	 บันไดเลื่อนจะต้องม ี

	 	 	 	 ปรมิาณขนถ่ายตามทฤษฎเีท่ากนั	

	 2.	 พื้นที่บริเวณทางเข้า-ออกบันไดเลื่อน	 จะต้องมี

บรเิวณที่จดัให้ก้าวเท้าอย่างมั่นคง	เป็นระยะทางอย่างน้อย	

0.85	เมตร	วดัจากฐานของซี่หวขีั้นบนัได	

	 3.	 ความสูงเหนือขั้นบันไดของบันไดเลื่อน	 ทุกจุด	 

ต้องไม่น้อยกว่า	2.30	เมตร	

	 4.	 ในกรณีที่อาคารมีสิ่งกีดขวางที่อาจก่อให้เกิด

อนัตราย	ต้องมมีาตรการป้องกนัที่เหมาะสม	 โดยเฉพำะ  

พืน้ส่วนทีต่ดักนัและตดัไขว้ของบนัไดเลือ่นและทำงเลือ่น 

อตัโนมตั	ิจะต้องมแีผงกั้นแนวดิ่งที่สงูไม่น้อยกว่า	0.30	เมตร	 

ไม่มส่ีวนแหลมคมตดิอยูเ่หนอืราวบนัได	เช่น	ช่องสามเหลี่ยม	 

แต่อนโุลมให้ไม่จ�าเป็นต้องท�าตามข้างต้น	ถ้าระยะระหว่าง

เส้นกึ่งกลางของราวมือจับ	 และ	 สิ่งกีดขวางเท่ากับหรือ

มากกว่า	0.50	เมตร	หรอื	(ระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางของ 

ราวมอืจบักบัสิ่งกดีขวางต้องไม่น้อยกว่า	0.50	เมตร)

รูปที่ 2	แสดงมาตรการป้องกนัที่เหมาะสม

Q : แนวทางเลือกและการออกแบบจ�านวนให้เหมาะสมกับ 

การใช้งานควรเป็นอย่างไร?

A : แนวทางการเลือกและการออกแบบบันไดเล่ือนให้เหมาะสม 

กับการใช้งานโดยทั่วไป ลิฟต์จะถูกเลือกใช้เมื่อต้องการขึ้นหรือลง 

ผ่านหลายชั้น	 และบันไดกับบันไดเลื่อนจะถูกเลือกใช้ในการขึ้นลงเพียง 

ไม่กี่ชั้น	 การตัดสินใจของผู้โดยสารขึ้นอยู่กับความคาดหวังในการรอคอย 

ใช้ลฟิต์	กบัระยะเวลาในการเดนิเพื่อใช้บนัได	หรอืบนัไดเลื่อน	ประเภทอาคาร 

ที่มีจ�านวนชั้นไม่มาก	 ได้แก่	 ห้างสรรพสินค้า	 ศูนย์กีฬา	 ศูนย์ประชุม	 

หรือศูนย์แสดงสินค้า	 โรงพยาบาล	 สถานีรถไฟ	 สนามบิน	 เป็นต้น	 

เป็นตัวอย่างอาคารที่จะต้องพิจารณา	 การใช้บันได	 หรือบันไดเลื่อนในการ 

เคลื่อนย้ายผู้โดยสารระหว่างชั้น	 (ตารางที่	 1)	 แสดงแนวทางการคิดสัดส่วน 

การใช้ลิฟต์และใช้บันไดเลื่อนกับจ�านวนชั้นในการเดินทาง	 เพื่อน�าไปใช้ 

ในการค�านวณการจราจรภายในอาคาร

จ�านวนชัน้ในการเดนิทาง ใช้บันไดเลื่อน ใช้ลิฟต์
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ตำรำงที่ 1	สดัส่วนการเลอืกใช้ลฟิต์และใช้บนัไดเลื่อน

พื้นที่บริเวณหัวบันไดเลื่อนทั้งสองด้านจะต้องเป็นที่ว่าง	 กรณีที่มีความกว้าง

อย่างน้อยเท่ากับระยะห่างของราวมือจับนั้น	 จะต้องมีพื้นที่ว่างด้านลึก 

ไม่ต�่ากว่า	 2.50	 เมตร	 แต่หากมพีื้นที่ว่างด้านลกึเพยีง	 2.00	 เมตร	 พึ้นที่ว่าง 

ด้านกว้างจะต้องมีไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะห่างของราวมือจับนั้น	 

ดงัแสดงในรูปที่	2	ข้างล่างนี้กรณทีี่เป็นห้างสรรพสนิค้า	การพจิารณาจ�านวน 

บนัไดเลื่อนที่เหมาะสมนั้นสามารถพจิารณาจากพื้นที่ใช้งานของห้างสรรพสนิค้า	 

โดยมหีลกัเกณฑ์ว่า	พื้นที่	7,000	–	8,000	ตารางเมตร	ต่อ	บนัไดเลื่อน	1	คู่	 

(ขึ้น	1	เครื่อง,	ลง	1	เครื่อง)	ความเรว็ของบนัไดเลื่อนที่ใช้คอื	30	เมตรต่อนาที

3
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Q : เมื่อผู้ โดยสารยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป

นอกตัวบนัไดเลือ่น ขอถามว่าบนัไดเลือ่นมอีปุกรณ์

เตอืนอะไรหรอืไม่?

A : ปัจจุบันบันไดเลื่อนมีอุปกรณ์เสริมพิเศษ(option)

โดยเป็นเสียงเตือนเมื่อผู ้ โดยสารยื่นส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ออกนอกตัวบันไดเลื่อนเพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าขณะนั้น 

ผู้โดยสารอยู่นอกเขตความปลอดภยัของบนัไดเลื่อนแล้ว

Q &  A
ถาม-ตอบ

LIFT NEWS

Q : ผมเห็นบันไดเลื่อนมีปุ่ม Emergency Stop ไม่ทราบว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อผู้ โดยสารท่านอื่น 

ผมสามารถกดปุ่มดังกล่าวได้หรือไม่ และจะเกิดอะไรกับบันไดเลื่อนบ้าง?

A : บันไดเลื่อนทุกชุดออกแบบใหม่ ให้มีปุ ่มสีแดง 

และมีค�าว่า “Emergency Stop” ก�ากับไว้ โดยปุ่ม 

ดังกล่าวออกแบบมาให้ใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับผู้โดยสาร 

เท่านั้น	เมื่อกดปุม่ดงักล่าวบนัไดเลื่อนจะหยดุท�างานทนัท	ีดงันั้นเป็น 

สิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งเมื่อผู้โดยสารที่ใช้บันไดเลื่อนต้องจับราวมือ 

ทกุครั้งเพื่อป้องกนัอบุตัเิหตทุี่อาจเกดิขึ้นได้จากการหยดุดงักล่าว

4
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หากกระแสไฟฟ้าปกติดับหรือขัดข้องแล้วท่านติดอยู่ ในลิฟต์ จะเป็นเช่นไร?

คุณอำจจะต้องติดอยู่ในลิฟต์เป็นเวลำนำน

นักเรียนอำจไปโรงเรียนสำย

คุณอำจพลำดกำรเจรจำท�ำสัญญำส�ำคัญ

หรืออำจต้องคอยกังวลถึงคนส�ำคัญที่ท่ำนห่วงใย

UPS (A.R.D)UPS (A.R.D) AUTOMATIC RESCUE DEVICE

1. กระแสไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง
ทำาให้ลิฟต์หยุดวิ่ง แต่ไม่ต้อง
กังวล เพราะลิฟต์ของคุณมีระบบ 
UPS (A.R.D)

2. UPS (A.R.D) จะทำาการ
ตรวจสถานะของลิฟต์โดย
อัตโนมัติ และสั่งการช่วยเหลือ
ผู้ติดอยู่ในลิฟต์

3. ลิฟต์เคลื่อนเข้าหาชั้นที่
ใกล้ที่สุด และส่งผู้โดยสาร

ออกจากลิฟต์

ขั้นตอนกำร
ท�ำงำน

คุณไม่จ�ำเป็นต้องกังวลใจ หำกลิฟต์โดยสำร ของคุณมีระบบ

ระบบ UPS (A.R.D) ช่วยให้ผู้ โดยสารของท่านปลอดภัยมากขึ้น
UPS (A.R.D) สำมำรถช่วยเหลือด้วยควำมรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุกระแสไฟฟ้ำปกติดับหรือขัดข้อง

หากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง เช่น เหตุการณ์ฟ้าผ่าหรืออื่นๆ แล้วถ้า ณ ขณะนั้นมีผู้โดยสารติดอยู่ในลิฟต์... ระบบ UPS (A.R.D) จะช่วยทำาให้

คุณอุ่นใจ ระบบจะทำาการตรวจสอบสถานะโดยอัตโนมัติและจะนำาลิฟต์ของท่านไปจอด ณ ชั้นที่ใกล้ที่สุด เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารออกจากลิฟต์ได้ทันท่วงที  

ระบบ UPS (A.R.D) สามารถทำางานรว่มกบัอปุกรณด์า้นความปลอดภยัอืน่ๆ (Safety Devies) ในขณะชว่ยเหลอืผูโ้ดยสารออกจากลฟิต ์และระบบลฟิตจ์ะกลบั 

มาทำางานในสภาวะปกติโดยอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่สถานะปกติ ลิฟต์ที่มีการติดตั้งระบบ UPS (A.R.D) จะช่วยลดปัญหาในการจัดการอาคาร 

เมื่อเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าปกติดับ
อำคำรแบบใด จ�ำเป็นต้องใช้ระบบ 
UPS (A.R.D)?
อาคารท่ีมีลักษณะต่อไปน้ี จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีระบบ 
UPS (A.R.D)
1. อาคารท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีกระแสไฟฟ้าปกติดับหรือ 
 ขัดข้องเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง
2. อาคารท่ีไม่มีเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินให้กับ 
 ลิฟต์ หรือใช้เวลานานในการจัดการ
3. อาคารท่ีไม่มีผู้ควบคุมดูแลท่ีจะสามารถช่วย
 ผู้โดยสารจากเหตุการณ์ลิฟต์หยุดค้างระหว่างช้ัน
4. อาคารท่ีอยู่ห่างไกลจากหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน
5. อาคารพักอาศัย หรือคอนโดมิเนียมท่ีต้องใช้ลิฟต์ 
 ตลอดทุกช่วงเวลา
6. โรงพยาบาลหรือบ้านพักคนชรา ท่ีมีคนชราอาศัย  
 อาจเกิดเหตุการณ์ลิฟต์หยุดระหว่างช้ันอาจทำาให้
 เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้

หมำยเหตุ
 ในกรณีมีระบบควบคุมความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายกำาหนดหรือมีระบบป้องกันชนิดอ่ืน
 ทำางานอยู่ UPS (A.R.D) จะไม่ทำางาน
 เมื่อกระแสไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาวะปกติแล้ว ระบบลิฟต์จะกลับมาทำางานปกติอัตโนมัติ
 กรณีท่ีกระแสไฟฟ้าดับหรือขัดข้องขณะลิฟต์จอดระดับเสมอช้ัน ประตูลิฟต์จะทำาการเปิด-ปิดเท่าน้ัน
 เมื่อลิฟต์จอดแล้ว อาจจะมีความต่างระหว่างพื้นลิฟต์และชั้นจอด กรุณาออกจากลิฟต์ 
 ด้วยความระมัดระวัง
 รูปแบบรายละเอียดระบบอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของลิฟต์แต่ละชนิด

ลิฟต์ตรวจพบว่ำ
กระแสไฟฟ้ำปกติดับหรือขัดข้อง

ตู้ควบคุมลิฟต์

แผงควบคุมวงจร
(สัญญำณแสดงไฟฟ้ำปกติ)
(แผงวงจรไฟฟ้ำ)
(แผงวงจรควบคุมควำมปลอดภัย)

แผงควบคุมวงจร
(วงจรตรวจจับไฟฟ้ำขัดข้อง)
(แผงวงจรไฟฟ้ำ)
(แผงวงจรควบคุมควำมปลอดภัย)
(แผงวงจรชำร์จไฟ)

อินเวอร์เตอร์

เครื่องตรวจจับ
ควำมเร็ว

เครื่องตรวจนับ
ต�ำแหน่ง

UPS (A.R.D)

ไฟแสงสว่ำงบนเพดำนลิฟต์ดับ
และไฟฉุกเฉินจะติดสว่ำงขึ้น

ลิฟต์จะเข้ำหำชั้นที่ใกล้ที่สุด
จำกนั้นประตูจะเปิดออก

เมื่อผ่ำนไประยะหนึ่งแล้ว
ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติ

ประมาณเวลา

6 วินาที

15 วินาที

ข้ึนอยู่กับระยะระหว่างข้ัน
ของอาคาร

เบรก
แม่เหล็กไฟฟ้ำ

แบตเตอรี่

มอเตอร์
ชุด

ขับเคล่ือน
ลิฟต์



(ส่วนที่ ๕. ลิฟต์)

หรืออำจต้องคอยกังวลถึงคนส�ำคัญที่ท่ำนห่วงใย




