10 สิ่งควรรู้ ก่อนติดตั้งบันไดวน

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สาหรับเทรนด์การตกแต่งบ้านจะพบว่า “บันไดวน หรือ “บันไดเวียน” [ Winder
Railing / Round Railing ] ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ติดตั้งทั้งใน - นอก อาคาร บ้าน
ร้านค้า คอนโดมิเนียม หรือแม้กระทั่ง ร้านอาหาร โรงแรมก็พบเห็นกันมาก
ประวัติความเป็นมาของบันไดวน/บันไดเวียน
ในอดีตก่อนคริสต์ศตวรรษ ยังไม่ได้มีบันไดใช้อย่าง แต่มนุษย์ได้พยายามปรับตัวเพือ่ การใช้ชีวิต
โดยมีการนาหินมาเรียงต่อกันตามไหล่เขา หรือในจุดต่างๆ เพือ่ ใช้ในการเดินทางไปยังที่ตา่ งๆ โดย
ต่อมาเริ่มมีการพัฒนาเปลี่ยนจากการใช้หนิ มาเป็นก่อปูนคล้ายขัน้ บันได ซึ่งบันไดก็มีวิวัฒนาการ
ต่อเนื่อง จนมาถึงปี 470 - 480 ในยุคก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 18 นายปีเตอร์ นิโคลสัน [Mr. Peter
Nicholson] ได้ประดิษฐ์รางจับ ตลอดแนวบันไดในโบสถ์หลายแห่งทีอ่ ยู่ทางตอนใต้ของยุโรป อาทิ
ที่เมือง The Greek Colony Selinunte in The Hellenic Republic [เมืองเฮลลัส], เมืองเซลล่า
[Cella] ที่อยู่ทางใต้ของรัฐซิสิลี่ ประเทศอิตาลี่ ต่อมาสถาปัตยกรรมนีไ้ ด้แพร่หลายมั่งยุโรป อย่าง
อิตาลี กรีซ อังกฤษ สเปน ฯลฯ

สาหรับ
ผู้ที่อยากติดตั้งบันไดวน คาถามแรกที่มักจะเกิดขึ้นคือ “บันไดวนราคาเท่าไหร่ ??” ผมในฐานะของ
ผู้ออกแบบแ ผลิต และติตั้งบันไดวน ด้วยประสบการณ์มา 10 ปีกว่าในวงการบันไดวน อยากแชร์
ความรู้ ข้อมูล เพื่อเป็น “10 สิ่งควรรูก้ ่อนติดตั้งบันไดวน”
1. พื้นทีต่ ิดตั้งควรมีพื้นที่อย่างน้อย 3 x 3 ตารางเมตรขึ้นไป โดยเป็นพื้นที่สาหรับติดตั้งบันได
วนประมาณ 2 x 2 ตารางเมตร ที่เหลือคือสาหรับเดิน
2. ควรรู้ความสูง ความกว้าง ของสถานที่ติดตั้ง เพราะ ใช้ประกอบการออกแบบ วางผังบันได
ความกว้าง รัศมี ความสูง ฯลฯ ให้เหมาะสมกับ สถานที่ติดตั้ง และ การใช้งาน เนื่องจาก ยิ่ง
สูงแต่ที่ติดตั้งแคบ บันไดวนจะยิ่งมีความชัน มีความแคบของขัน้ บันได
3. พื้นที่ติดตั้ง ไม่ควรมิสิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคในการติดตั้ง ทั้ง ด้านบน - ล่าง – ข้าง อาทิ
ชั้น, คาน, ต้นไม้ ฯลฯ
4. สถานที่ติดตัง้ มีความแข็งแรง เพียงพอสาหรับ ติดตั้งเสากลาง โครงบันไดที่มีน้าหนักกว่า
10 ตันได้
5. ทิศทางทีต่ อ้ งการติดตั้ง เพื่อใช้ประกอบการคานวณ รัศมี จานวนก้าว ความกว้าง ฯลฯ
ของบันได
6. ลวดลาย แบบ วัสดุที่ต้องการ
7. ประเภทพื้นบันได วัสดุบันได ฯลฯ สาหรับพื้นบันไดที่ได้รับความนิยม เช่น เหล็กลายตีนเป็ด
, พื้นไม้ยาง, พืน้ ไม้ฝาสมาร์ทวูด, พื้นกระจกเทมเปอร์, พื้นสเตนเลยลายตีนเป็ด เป็นต้น

8. งบประมาณสาหรับติดตั้ง
9. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ประเภทผู้ใช้งาน เพราะ ใช้ประกอบการออกแบบ วางผังบันได
ความกว้าง รัศมี ความสูง ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
10. ความเหมาะสมแก่ผู้ใช้งาน อาทิ บ้านที่มีผู้สูงอายุมาก จะไม่แนะนาให้ติดตั้งบันไดวนเพือ่ ใช้
เป็นบันไดหลัก เป็นต้น
11. ทีมงานผู้ติดตั้งบันไดวน มีความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ มากเพียงพอไหม มีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่ สิ่งนี้สาคัญมาก เนือ่ งจาก ปัจจุบันยังไม่มีชา่ งผู้ชานาญในการออกแบบ
ติดตั้งบันไดวนมากเท่าที่ควร แต่มีช่างกระเป๋าหิว้ มือใหม่หัดทาจานวนเยอะในตลาดนี้ โดย
เน้นการตั้งราคาถูกๆ ใช้วัสดุ ขนาด ที่ไม่ได้มาตรฐาน แบบบันไดไม่ได้รับการรับรอง
ตรวจสอบจากทีมสถาปนิก หรือ วิศวะก่อนติดตั้ง ซึ่งในอนาคต อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
หรืออันนตรายแก่บา้ น อาคาร สถานที่ติดตัง้ และผู้ใช้งานได้ ดังเช่น มีเหตุการณ์ไม่คาดคิด
เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นข่าว เช่น บันไดวนล้มทับเจ้าของบ้าน เนื่องจาก เสาติดตั้งไม่ได้ระดับ และ
ขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน, บันไดวนเอนกประสงค์ ราคาถูกบนเว็บไซต์ แล้วซื้อมาติดตั้งเอง
แต่ติดตั้งผิดวิธี ไม่ได้ระดับ ไม่แข็งแรง ก็ล้มทับขณะติดตั้งเจ้าของบ้านชาวจีน เป็นต้น
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thkrits@gmail.com
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: Lim_decor

Pinterest : www.pinterest.com
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Mapping
: https://goo.gl/maps/VSVSgnXSnQ52
DIY ประตู, DIY LADDER, DIY ROOFING, DIY LADDER, DIY GATE, DIY FURNITUTE, DIY FENCING, LADDER, BED, price, design, eco, furnitute บันไดวนราคา
เท่าไหร่ บันไดวนสัง่ ทา บันไดชัน้ วางของเลือ่ นได้บนั ไดชัน้ วางของเลือ่ นได้ราคาเท่าไหร่ ประตูราคาเท่าไหร่ ร้านอยู่ตรงไหน ราคาซ่อมประตู ราคาซ่อมสีประตู รับทาบันไดวนไหม เตียงสั่งทา เตียง
ขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ มีแบบให้เลือกไหม รับซ่อมสีไหม บันไดวนสั่งทา, yowf;olyj’me, g9up’lyj’me, ik8kgmjkwsij, xit9^ik9kgmjkwsij, เตียงสั่งทาราคาขึ้นอยู่กับแบบ,ขนาด,
วัสดุ เนื่องจากเป็นเตียงสั่งทา , g9up’lyj’me, [yowf;olyj’me, :jv,xit9^, :jv,gdhkvuh, :jv,lu, F8i’s]y’8k, ik;[yowf,ik;dyo9d,=6flok,vy]]vp, l6-6,;bm,8]v’9yo,cviNrviN9]bh’8Nik,8ecs’,
xiufupN, iik8k, ik8kgmjkwsij, ไม้ฝาเชอร่า, ประตูสแตนเลสกับไม้ฝาเฌอร่า,ไม้ฝาเชอร่า, ประตูเหล็กร้อทไอร์ออ้ นกับไม้ฝาเฌอร่า, ไม้ฝาเชอร่า, โครงหลังคา, ช่องรั้ว, ราวบันได, ราวกันตก, ราว
บันไดสเตนเลสกับไม้ฝาเฌอร่า,ไม้ฝาเชอร่า, ราวบันไดเหล็กกับไม้ฝาเฌอร่า,ไม้ฝาเชอร่า, ราวบันไดเหล็กร้อทไอร์ออ้ นกับไม้ฝาเฌอร่า,ไม้ฝาเชอร่า, ราวบันไดสแตนเลสกับไม้ฝาเฌอร่า, ไม้ฝาเชอร่า
, รางน้าฝน, เหล็กดัดมุง้ ลวด, กระจกอลูมเิ นียม, ชุดสนามอัลลอย, งานสั่งทาต่างๆ, หุม้ เสาสเตนเลส, ชัน้ วางของ, ซุม้ -โดมประดับดอกไม้, หิง้ แขวนแก้ว, กระถางต้นไม้, ชิงช้า, บันไดชัน้ หนังสือ
, ตะแกรงท่อระบายน้า, ชัน้ สเตนเลส, นอกจากนี้ เชีย่ วชาญด้านการ หุม้ เสาสเตนเลส,ขัดเงา, ตัดด้วยเลเซอร์,พับ,ม้วน,กลึง,ชุบ,กลึง ได้ทงั้ สเตนเลส,เหล็ก,อัลลอย,ให้คาปรึกษา ซ่อมประตู, ซ่อมรีโมท
, ซ่อมสี, เหล็ก, เหล็กชุบซิงค์, สเตนเลสเกรด 304, อัลลอย, เหล็กดัดร้อทไอร์ออ้ น, ทองเหลือง, ขายส่ง ขายปลีก เหล็ก, สแตนเลส, แผ่นโพลีคาร์บอเนต, แผ่นเมทัลชีท, อุปกรณ์ประตู, อุปกรณ์รโี มท
, ถนนสุขมุ วิท71, ปรีดียพ์ นมยงค์, เอกมัย, ทองหล่อ, รามคาแหง, แอร์พอร์ตลิง้ ค์, รถไฟฟ้าทองหล่อ, รถฟฟ้าพระโขนง, รถไฟฟ้าเอกมัย, กรุงเทพฯ, ราคา, ราคาตารางเมตรละ, ราคาเมตรละ, ราคา
บานละราคาถูก, Lim décor is supplier, wholesale of metal steel. Stainless steel, wrought iron steel, metal sheet, poly carbonate, Design, Gate Steel Repair, Re-Sizing Gate,
Repair Automatic Remote Control, Re-Color Gate, Re-Color, Alloy Furniture, Gate, Automatic Remote Control. There are Metal Steel Gate, Stainless Steel Gate, stainless
steel, Stainless Steel No. 301, Stainless Steel No.304. More our product is Metal Steel Gate, Alloy Steel Gate, Wrought Iron Steel Gate, Metal Steel Gate with Shera
Wood, Stainless Steel Gate with Shera Wood, Wrought Iron Steel Gate with Shera Wood, Brass Steel Gate, Rolling Shutter Gate etc. Addition we are professional of
Roof, Handrail, Metal Steel Handrail with Shera Wood, Stainless Steel Handrail with Shera Wood, Wrought Steel Handrail with Shera Wood, Fencing, Metal Steel
Fencing, Wrought Iron Steel Fencing, Alloy Steel Fencing, Stainless Steel Fencing, Banister, Railing, Curved window steel with window screen, Aluminium Glass, Alloy
Furniture, and Made-To-Order such as, Rack, Abour, Ladder for swimming pool, Ladder for Shelf, Stainless Steel Cabinet, Shelf, Stainless Steel Chandelier, Wrought
Steel Chandelier, Swing, Bookshelf stand, Stainless Steel Trolley, Metal Steel Manhole Sieve. About services have Stainless Steel Turning, Cutting, Rolling, Molding,
Collapsing, Pole Coating, Plating. consultant, repairman repair in all troubles for example, remote control, gate repairing, gate re-size, gate moving, coloring, polish
metal, Metal covered zinc, Stainless Grade304, Alloy, Wrought Iron, Brass, sukhumvit 71 road, ekkamai road, thonglor road, sukhumvit road, preedi road, Bangkok,
airport link, bts, bts prakanong, bts ekkamai, bts thonglor, price, price per meter, price per square meter, price per meter

