
 
- – 

 
 

   
   

   
 

       
        

           
          

         

  
 

       
      -        (      

     
   1     

              

                      
 

  

     ( ) 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มอก. 3000 เล่ม 1–2562 

-1- 

มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
เคร่ืองเล่นสนามสาธารณะ 

เล่ม 1 ชิงช้า  
ข้อกําหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ 

1. ขอบข่าย 
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี กําหนดคุณภาพเฉพาะด้านความปลอดภัยของชิงช้า ซึ่งไม่มีเคร่ืองเล่นอ่ืน 

ต่อรวมอยู่ด้วย 

2. บทนิยาม 
ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี มีดังต่อไปนี้ 

2.1 เครื่องเล่นสนาม หมายถึง อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบหรือโครงสร้างสําหรับให้เด็กเล่น ซึ่งติดต้ังอยู่ในพ้ืนที่ใช้เล่น
ของสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น โรงเรียน สวนสาธารณะ ร้านอาหาร ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

2.2 ชิงช้า หมายถึง เคร่ืองเล่นน่ังแกว่งไกว ติดต้ังโดยยึดติดกับพ้ืนอย่างถาวรและปลอดภัยในสนามเด็กเล่นตาม
สถานที่สาธารณะ 

2.3 ชิงช้าแกว่งหน้า-หลัง (single axis swing or to-fro swing) หมายถึง ชิงช้าที่น่ังแขวนแกว่งได้โดยผู้เล่นในท่า
น่ังแกว่งไปหน้า-หลัง ดังแสดงในรูปที่ 1 

2.4 ชิงช้าหมุนรอบ (multi-axis swing or rotating swing) หมายถึง ชิงช้าที่มีที่น่ังแขวนแกว่งได้โดยผู้เล่นในท่าน่ัง 
ในทิศทางต่าง ๆ หรือหมุนได้รอบ ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2 

2.5 พ้ืนป้องกัน (protective surfacing) หมายถึง วัสดุที่ใช้เป็นช้ันบนสุดของพ้ืนที่ใช้เล่น เพ่ือลดแรงกระแทก  
(ดูรูปที่ 3 และรูปที่ 4) 

2.6 พื้นที่ใช้เล่น (use zone) หมายถึง พื้นที่โดยรอบชิงช้า โดยเฉพาะพื้นที่ที่ผู้เล่นอาจตกจากชิงช้า (ดูรูปที่ 3  
และรูปที่ 4) 

2.7 ที่น่ังชิงช้า (swing seat) หมายถึง ที่สําหรับผู้เล่นใช้น่ัง  
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รูปท่ี 1 ตัวอย่างชิงชา้แกว่งหน้า-หลัง 

(ข้อ 2.3) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

รูปท่ี 2 ตัวอย่างชิงชา้หมุนรอบ 
(ข้อ 2.4) 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรับน้ําหนัก 

ท่ีนั่ง 

สายแขวนเพ่ือการเคลื่อนท่ี 

สายแขวนเพ่ือการเคลื่อนท่ี 

ท่ีนั่ง 

โครงสร้างรับน้ําหนัก 

ไม่น้อยกว่า 
1 200 mm 

คานยึดเสาชิงช้า 
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หน่วยเป็นมิลลเิมตร 
คําอธิบาย 
 H คือ ความสูงจากโครงค้ํายันแนวนอนถึงพ้ืน 

    คือ พ้ืนที่ใช้เล่นที่มีพ้ืนป้องกัน 
รูปท่ี 3 พืน้ป้องกันและพื้นทีใ่ช้เล่นของชิงช้าแกว่งหน้า-หลัง 

(ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 ข้อ ค.3.1 และข้อ ค.3.2) 

 

 

 

 
 

หน่วยเป็นมิลลเิมตร 
คําอธิบาย 
 L คือ ระยะห่างจากจุดหมุนถึงที่น่ัง 

    คือ พ้ืนที่ใช้เล่นที่มีพ้ืนป้องกัน 
รูปท่ี 4 พืน้ป้องกันและพื้นทีใ่ช้เล่นของชิงช้าหมุนรอบ 

(ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 และข้อ ค.4.1) 

 

L 
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3. ประเภทและชนิด 
3.1 ชิงช้า แบ่งตามลักษณะการแกว่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

3.1.1 ประเภทแกว่งหน้า-หลัง 
3.1.2 ประเภทหมุนรอบ 

3.2 ชิงช้า แบ่งตามชนิดของวัสดุที่ใช้สําหรับทําโครงสร้างรับนํ้าหนักออกเป็น 3 ชนิด คือ 
3.2.1 ชนิดทําจากโลหะ 
3.2.2 ชนิดทําจากพลาสติก 
3.2.3 ชนิดทําจากไม้ 

4. ส่วนประกอบและวัสด ุ
4.1 ส่วนประกอบ 

ชิงช้ามีส่วนประกอบดังต่อไปน้ี 
4.1.1 ที่น่ัง 

4.1.1.1 ต้องใหม่ ผิวเรียบ ขอบและมุมต้องโค้งมน และไม่เป็นอันตราย ทําจากสายพานผ้าใบ พลาสติก  
หรือแผ่นยาง ห้ามใช้โลหะทําที่น่ังชิงช้า กรณีใช้ไม้ทําที่น่ังให้ใช้ยางหุ้มขอบที่ความหนาเท่ากับไม้ 

4.1.1.2 ชิงช้าชนิดแกว่งหน้า-หลัง ที่น่ังแต่ละช่วงของโครงสร้างมีจํานวนที่น่ังได้ไม่เกิน 2 ที่ 
4.1.1.3 ชิงช้าหมุนรอบ กรณีที่ใช้ยางรถยนต์ต้องมีการเคลือบผิว ต้องเจาะรูเพ่ือระบายนํ้า และไม่มีเส้นลวด 

(steel belt/wire) โผล่ออกมา 
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ 

4.1.2 อุปกรณ์ชุดต่อ 
4.1.2.1 ตะขอต้องไม่ทําให้เกิดอันตรายจากการเกี่ยว และอุปกรณ์ชุดต่อรูปวงกลมต้องม้วนไม่น้อยกว่า 

หน่ึงรอบคร่ึง 
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ 

4.1.2.2 ตะขอรูปตัว S ตะขอรูปตัว C หรือตะขอรูปแบบอ่ืน  
ต้องเป็นตะขอปลายปิด โดยช่องเปิดระหว่างปลายตะขอห่างจากตัวตะขอ ไม่เกิน 1 mm (ตัวอย่าง
ตะขอรูปตัว S ดูรูปในภาคผนวก ข.) 
การทดสอบให้วัดด้วยฟีเลอร์เกจ (feeler gauge) 

4.1.3 ส่วนแขวน (suspended component) 
4.1.3.1 ตัวแขวนเพ่ือการเคลื่อนที่ (moving suspended element) 

ต้องยึดติดกับจุดรองรับที่อยู่กับที่ (fixed support) บนคาน ต้องมีตลับลูกปืนหรือปลอกรองลื่น  
เพ่ือช่วยลดแรงเสียดทานและการสึกหรอ 
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4.1.3.2 สายแขวน 
(1) ชิงช้าชนิดแกว่งหน้า-หลัง ที่น่ังแต่ละที่น่ังชิงช้าต้องมีสายแขวนอย่างน้อย 2 เส้น แต่ละเส้นต้องติด

ยึดกับจุดรองรับซึ่งแยกกัน 
(2) ชิงช้าชนิดหมุนรอบต้องมีโซ่ (chains) หรือเคเบิล (cables) เป็นตัวแขวน ติดกับเดือยที่หมุนได้

ตามทิศทางที่ต้องการ (single swivel mechanism) และยึดติดกับที่น่ังให้ปลอดภัย 
(3) กรณีใช้เคเบิลเหล็กกล้า (steel cable) ในการยึดติดปลายเคเบิลเหล็กกล้าต้องมีสิ่งหุ้มป้องกัน 

และมีสิ่งหุ้มลวดเพ่ือกันหลุด คลาย หรือการเคลื่อนเปลี่ยนที่ของข้อต่อ (excessive shifting of 
joints) 

การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ 
4.1.4 ส่วนประกอบย่อยที่เป็นโลหะ 

4.1.4.1 ตัวจับยึด (fasteners) อุปกรณ์ชุดต่อ (connecting devices) ตัวปิดครอบ (covering devices) ต้อง
มีผิวสัมผัสเรียบ ไม่แหลม ไม่คม 

4.1.4.2 สลักเกลียวและแป้นเกลียว ต้องมีแหวนล็อก หรือเป็นแป้นเกลียวชนิดล็อกตัวเอง หรือใช้ตัวล็อกชนิดอ่ืน 
หรือทําลายเกลียว เพ่ือป้องกันการคลายตัวและหลุดออกเอง 

4.1.4.3 ส่วนรองลื่น (bearings) สําหรับป้องกันและลดการเสียดทาน เป็นตลับลูกปืนหรือปลอกรองลื่น 
(bushings) ต้องเป็นชนิดผิวลื่น (self-lubricating) หรือใส่สารหล่อลื่นได้ง่าย 

การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ 
4.2 วัสดุ 

4.2.1 โลหะ 
โลหะสําหรับทําส่วนประกอบต่าง ๆ และที ่ใช้ทําโครงสร้างรับนํ้าหนักต้องเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม  
หรืออะลูมิเนียมเจือ หรือเหล็กกล้าคาร์บอนตาม มอก. 107 หรือ มอก. 528 หรือ มอก. 1479 หรือ มอก. 1735 
หรือ มอก. 1228 หรือเหล็กกล้าอาบสังกะสีตาม มอก. 277 หรือโลหะอ่ืนที่มีคุณภาพดีกว่า  
กรณีเหล็กกล้าคาร์บอนต้องป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนของโลหะ ด้วยการทาสี (painted)  
อาบสังกะสี (galvanized) หรือวิธีอ่ืน ๆ ทั้งน้ีสีหรือสารที่ใช้ต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งจากการ
สัมผัสและการหายใจ 
การทดสอบให้ปฏิบัติโดยพิจารณาเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะห์จากสถาบัน หรือหน่วยงาน
ที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับ 

4.2.2 พลาสติก 
พลาสติกสําหรับทําส่วนประกอบต่าง ๆ และที่ใช้ทําโครงสร้างรับนํ้าหนักต้องเป็นพลาสติกตาม มอก. 816 
หรือ มอก. 1306 
การทดสอบให้ปฏิบัติโดยพิจารณาเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะห์จากสถาบัน หรือหน่วยงาน
ที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับ 
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4.2.3 ไม้ 
4.2.3.1 ต้องเป็นไม้เน้ือแข็ง หรือไม้เน้ือปานกลาง หรือไม้วิทยาศาสตร์ 

การทดสอบให้ทําโดยพิจารณาเอกสารรับรองจากผู้ทํา 
4.2.3.2 ต้องไม่มีตําหนิ ได้แก่ ตาไม้ รา และรอยที่เกิดจากการทําลายของปลวกหรือแมลงอ่ืน ในสภาพที่

เป็นไม้แห้งและมีความทนทานตามธรรมชาติเกิน 6 ปี  
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ และพิจารณาเอกสารรับรองจากผู้ทํา 

4.2.3.3 ต้องมีความถ่วงจําเพาะไม่น้อยกว่า 0.65  
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มยผ. 1227-51 

4.2.4 สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว 
ต้องมีปริมาณธาตุและโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 1  
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 8124-3 

ตารางที ่1 ปรมิาณธาตุและโลหะหนักในสารละลายท่ีสกัดได้จากสี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว 
(ข้อ 4.2.4) 

ธาตุและโลหะหนัก เกณฑ์ที่กําหนดสูงสุด 
mg/kg 

พลวง 
สารหนู 
แบเรียม 
แคดเมียม 
โครเมียม 
ตะก่ัว 
ปรอท 

ซิลิเนียม 

60 
25 

1 000 
75 
60 
90 
60 

500 

5. คุณลักษณะท่ีต้องการ 
5.1 โครงค้ํายันแนวนอน 

ต้องออกแบบไม่ส่งเสริมให้ผู้เล่นปีนป่ายได้  
กรณีมีคานยึดเสาชิงช้าต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1 200 mm หรืออยู่ด้านล่างสุดของเสาค้ํา 
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจและวัดด้วยเครื่องวัดละเอียด 0.5 mm 

5.2 เสาชิงช้า  
ต้องสูงไม่เกิน 2 000 mm 
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจและวัดด้วยเครื่องวัดละเอียด 0.5 mm 
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5.3 ภายในโครงสร้างรับนํ้าหนักเดียวกัน อาจมีชิงช้าชนิดหมุนรอบตัวได้มากกว่า 1 ที่ แต่พ้ืนที่ใช้เล่นต้องไม่ทับซ้อนกัน 
เช่น อุปกรณ์เครื่องเล่นที่มีระยะความสูงเท่ากับตัวเองในแนวระนาบ เคร่ืองเล่นจะไม่ทับซ้อนกันกับเคร่ืองเล่นอ่ืน 
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ 

5.4 ให้ประกอบชิงช้าตามคําแนะนําที่ระบุในคู่มือการติดต้ัง แล้วตรวจสอบคุณลักษณะ ดังน้ี 
5.4.1 ความแข็งแรงของโครงสร้างและการรับนํ้าหนัก 

เมื่อทดสอบตามข้อ 9.2 แล้ว ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ดังน้ี 
(1) ส่วนต่าง ๆ ของชิงช้าต้องยังคงแข็งแรงมั่นคง ไม่แตกร้าว และเสียรูปอย่างชัดเจน 
(2) ความกว้างช่องเปิดที่ปลายตะขอ (hooks) ห่วง (shackles) วงแหวน (rings) ตัวเชื่อม (links)  

หรือช้ินส่วนอ่ืน ๆ ต้องไม่มากกว่า 3 mm 
(3) การออกแบบโครงสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5.4.2 ส่วนประกอบโลหะที่ใช้ยึดตัวแขวนกับที่น่ังและใช้ยึดโครงสร้างรับนํ้าหนัก  

ต้องถอดออกไม่ได้ด้วยมือเปล่า 
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ 

5.4.3 ส่วนที่ย่ืนล้ํา (protrusion)  
5.4.3.1 ชิงช้าต้องไม่มีส่วนย่ืนล้ําซึ่งจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นอันเน่ืองจากการกระแทก 
5.4.3.2 กรณีมีส่วนย่ืนล้ําที่สัมผัสถึง ต้องไม่เกิน 3 mm 

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.3 
หมายเหตุ : ส่วนยื่นลํ้า เช่น ส่วนปลายของสลักเกลียว (bolts) แป้นเกลียว (nuts) รวมทั้งส่วนที่พ้นจากพื้นผิว

ของโครงสร้าง 

5.4.4 กรณีส่วนยื่นล้ํามีวัสดุป้องกันความคม ครอบหรือหุ้มปิด ต้องติดได้แน่น เมื่อดึงด้วยแรง 70 N แล้ว 
วัสดุป้องกันต้องไม่หลุด 
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.4  

5.4.5 บริเวณหรือส่วนที่สัมผัสได้ง่าย  
ต้องไม่มีปลายแหลม และขอบคม กรณีที่เป็นไม้ ต้องเรียบและไม่มีเสี้ยน 
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 8124-1 

5.4.6 ระยะห่าง (clearance) 
5.4.6.1 ระยะห่างจากพ้ืนป้องกันถึงด้านล่างของที่น่ัง ต้องไม่น้อยกว่า 300 mm 
5.4.6.2 ชิงช้าแกว่งหน้า-หลัง เมื่อวัดที่ระดับความสูงจากพ้ืนป้องกัน 1 520 mm (ดูรูปที่ 5) ต้องเป็นไปตามที่

กําหนด ดังน้ี 
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(1) กรณีมี 2 ที่น่ัง ภายในพ้ืนที่ใช้เล่นเดียวกันต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 610 mm 
(2) ระยะห่างจากเสาค้ําถึงที่น่ังที่อยู่ใกล้ ต้องไม่น้อยกว่า 760 mm 

หน่วยเป็นมิลลเิมตร 

รูปท่ี 5 ระยะห่างของชิงชา้ชนิดแกว่งหนา้–หลัง 
(ข้อ 5.4.6.2) 

5.4.6.3 ชิงช้าหมุนรอบตัว เมื่อดึงที่นั่งขึ้นถึงระดับสูงสุดแล้ววัดระยะห่างจากที่นั่งถึงเสาค้ํา ต้องมีระยะห่าง 
ไม่น้อยกว่า 760 mm (ดูรูปที่ 6) 

การทดสอบให้วัดด้วยเครื่องวัดละเอียด 0.5 mm 
 

หน่วยเป็นมิลลเิมตร 

รูปท่ี 6 ระยะห่างของชิงชา้ชนิดหมุนรอบตัว 
(ข้อ 5.4.6.3) 

 

760 
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6. การบรรจ ุ
6.1 ชิงช้าต้องหุ้มห่อด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา  

ในกรณีที่แยกชิงช้าออกเป็นช้ินส่วน ให้ระบุช่ือหรือทําเคร่ืองหมายของส่วนน้ันไว้ที่วัสดุหุ้มห่อแต่ละส่วนเพ่ือ
ความสะดวกในการประกอบและติดต้ัง 

7. เครื่องหมายและฉลาก 
7.1 ที่ชิงช้าทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายที่ติดอย่างถาวร แจ้งรายละเอียดต่อไปน้ีให้เห็น 

ได้ง่าย ชัดเจน 
(1) ช่ือผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานน้ีหรือช่ืออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานน้ี  
(2) ประเภทและชนิด 
(3) มวลสูงสุดที่เคร่ืองเล่นสามารถรับนํ้าหนักได้ เป็น กิโลกรัม 
(4) ข้อความท่ีระบุอายุของผู้เล่น เช่น สําหรับเด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึง 12 ปี 
(5) เดือน ปี ที่ทํา 
(6) คําเตือนที่แสดงข้อความว่า “หากไม่ได้ทําการยึดติดกับพ้ืน อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต” 
(7) รหัสรุ่นที่ทํา 
(8) ช่ือผู้ทํา หรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 

7.2 ต้องมีคู่มือการติดต้ังเป็นภาษาไทย รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ค. และคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย 
รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ง.  

7.3 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว้ข้างต้น 

8. การชักตวัอย่างและเกณฑ์การตดัสิน  
8.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. 

9. การทดสอบ 
9.1 ภาวะการทดสอบ 

หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง 
9.2 ความแข็งแรงของโครงสร้างและการรับนํ้าหนัก  

ให้ติดต้ังชิงช้าตามคําแนะนําที่ระบุในคู่มือการติดต้ังของผู้ทําก่อนนําไปทดสอบตามวิธีที่กําหนด ดังน้ี 
9.2.1 ค่อย ๆ ใช้แรงกดหรือเพ่ิมนํ้าหนัก ในแนวด่ิงบริเวณก่ึงกลางของที่น่ังจนได้แรงกระทําในแนวด่ิงต่อผู้เล่น

ตามตารางที่ 2 คงสภาพไว้นาน 5 min  
9.2.2  ตรวจพินิจ และใช้เครื่องมือวัดฟีลเลอร์เกจ (feeler gauge) ตรวจสอบความกว้างช่องเปิดที่ปลายตะขอ 

(hooks) ห่วง (shackles) วงแหวน (rings) ตัวเช่ือม (links) หรือช้ินส่วนอ่ืน ๆ 
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ตารางที่ 2 แรงกระทําต่อชงิช้าในแนวด่ิง 
(ข้อ 9.2.1) 

จํานวนผู้เล่น 
 
 

คน 

มวลของผู้เล่น 
 
 

kg 

ปัจจัยเชิงพลวัต แรงกระทําของผู้เล่น
ทั้งหมดในแนวดิ่ง 

 
N 

แรงกระทําในแนวด่ิงต่อ
จํานวนผู้เล่น 

 
N 

 1       69.5 2.00  1 391 1 391 
 2   130 1.50  1 948   974 
 3   189 1.33  2 516   839 
 5   304 1.20  3 648   730 
10   588 1.10  6 468   647 
15   868 1.07  9 259   617 
20 1 146 1.05 12 033   602 
25 1 424 1.04 14 810   592 
30 1 700 1.03 17 567   586 
40 2 252   1.025 23 083   577 
50 2 801 1.02 28 570   571 
60 3 350   1.017 34 058   568 

หมายเหตุ หลักการคํานวณค่าแรงกระทําของผู้เล่นท้ังหมดในแนวด่ิงให้เป็นไปตาม EN 1176-1 : 2017 Annex A  

9.3 ส่วนที่ย่ืนล้ํา 
9.3.1 เคร่ืองมือ 

9.3.1.1 เกจทดสอบปลายที่ย่ืนล้ํา มีรูปร่างและขนาดต่างกัน 3 แบบ ตามรูปที่ 7 

หน่วยเป็นมิลลเิมตร 
รูปท่ี 7 เกจทดสอบปลายทีย่ื่นล้าํ 

(ข้อ 9.3.1.1) 
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9.3.2 วิธีทดสอบ 
เลือกเกจทดสอบตามข้อ 9.3.1.1 วางลงบนส่วนที่เป็นปลายที่ยื่นล้ําซึ่งสัมผัสได้ง่าย ตามตําแหน่งต่าง ๆ  
ที่ปรากฏ ตรวจดูว่ามีส่วนปลายที่ยื่นล้ําพ้นออกมาจากเกจทดสอบหรือไม่ วิธีการวางเกจทดสอบตามรูปที่ 8  

 

 
รูปที่ 8 ตําแหน่งการทดสอบปลายท่ียืน่ล้าํ 

(ข้อ 9.3.2) 

9.4 ความทนแรงดึงของวัสดุป้องกัน 
9.4.1 อุปกรณ์ 

9.4.1.1 มาตรวัดแรงดึงที่มีความแม่นยํา ± 2 N 
9.4.1.2 คีมหนีบ (clamp)  
9.4.1.3 คีมหนีบที่ไม่ทําให้ช้ินทดสอบเสียหายขนาด 19 mm (ดูรูปที่ 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบาย 
1  คือ แผ่นกลม 

รูปที่ 9 คีมหนบีที่ไม่ทําใหช้ิน้ทดสอบเสียหาย 
(ข้อ 9.4.1.3) 

ตําแหน่งที่ 1 ตําแหน่งที่ 2 ตําแหน่งที่ 3
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9.4.2 วิธีทดสอบ 
9.4.2.1 ใช้คีมหนีบจับวัสดุป้องกัน 
9.4.2.2 ออกแรงดึงในแนวขนานกับแกนหลักของวัสดุป้องกันจนอ่านค่าแรงดึงได้ (70 ± 2) N ภายในเวลา 5 s 

แล้วคงแรงดึงน้ีไว้เป็นเวลา 10 s หากวัสดุป้องกันไม่หลุดถือว่าผ่านการทดสอบ 
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ภาคผนวก ก. 
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

(ข้อ 8.1)  

ก.1 รุ่น ในที่น้ี หมายถึง ชิงช้าประเภทเดียวกัน ทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือส่งมอบ 
หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 

ก.2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กําหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว้  

ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับทดสอบส่วนประกอบ คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ  
และเครื่องหมายและฉลาก 

ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน 1 ชุด แล้วนําไปทดสอบการบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก 
ส่วนประกอบ และคุณลักษณะที่ต้องการ ตามลําดับ 

ก.2.1.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.1 ข้อ 5. ข้อ 6.1 และข้อ 7. จึงจะถือว่าชิงช้ารุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 

ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับทดสอบวัสดุ  
ก.2.2.1 ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบจากข้อ ก.2.1 โดยให้ถือว่าโครงสร้างรับนํ้าหนักทั้งหมดเป็นช้ินทดสอบ 
ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.2 จึงจะถือว่าชิงช้ารุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ก.3 เกณฑ์ตัดสิน  
ตัวอย่างชิงช้าต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 และข้อ ก.2.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าชิงช้ารุ่นน้ันเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี   
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ภาคผนวก ข. 
ตะขอรูปตัว S (S-hooks) 

(ข้อ 4.1.2.2) 

ข.1 ตะขอรูปตัว S ที่มีปลายห่วงด้านบนและห่วงด้านล่างเป็นปลายปิด ดังนี้ 
ข.1.1 ปลายห่วงทั้งด้านบนและด้านล่างเป็นปลายปิด และต้องห่างจากตัวตะขอได้ไม่เกิน 1 mm  

    
  ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 
  ช่องว่างของห่วงด้านบน ช่องว่างของห่วงด้านล่าง ช่องว่างของห่วงด้านบนและด้านล่าง 
  มากกว่า 1 mm มากกว่า 1 mm น้อยกว่า 1 mm 

รูปที่ 10 ข้อกําหนดของตะขอรูปตัว S 
(ข้อ ข.1.1) 

ข.1.2 ห่วงด้านบนและห่วงด้านล่างเป็นปลายปิด ปลายห่วงด้านล่างต้องไม่ยื่นพ้นจากแนวดิ่งของขอบนอกสุดของ
ห่วงด้านบน  

     
  ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
  ส่วนปลายของห่วงด้านล่างย่ืนพ้นแนวด่ิง ส่วนปลายของห่วงด้านล่างอยู่ในแนว 
  ของขอบนอกของห่วงด้านบน เดียวกับขอบนอกของห่วงด้านบน 

รูปที่ 11 ข้อกําหนดของตะขอรูปตัว S 
(ข้อ ข.1.2) 
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ข.1.3 ห่วงด้านบนและห่วงด้านล่างเป็นปลายปิด ปลายห่วงด้านบนต้องไม่ยาวเลยซ้อนทับพ้นจากตัวห่วงจนเลย
ทับห่วงด้านล่าง  

    
  ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
 ห่วงด้านบนมีบางส่วนย่ืนพ้น ห่วงด้านบนอยู่ในแนวเดียว ห่วงด้านบนซ้อนทับ 
ส่วนต่อเช่ือมของตัวตะขอเหล่ือมกัน กับตัวตะขอ ตัวตะขอบางส่วน 

รูปที่ 12 ข้อกําหนดของตะขอรูปตัว S 
(ข้อ ข.1.3) 

ข.1.4 ห่วงด้านบนและห่วงด้านล่างเป็นปลายปิด ปลายห่วงด้านล่างต้องอยู่ในแนวเดียวกับตัวตะขอ 

    
  ไม่ผ่าน ผ่าน 
  ห่วงด้านล่างซ้อนทับกับตัวตะขอบางส่วน ห่วงด้านล่างอยู่ในแนวเดียวกับตัวตะขอ 

รูปท่ี 13 ข้อกําหนดของตะขอรูปตัว S 
(ข้อ ข.1.4) 
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ภาคผนวก ค. 
คู่มือการติดต้ัง 

(ข้อ 7.2) 

ค.1 การติดต้ัง (Installation) 
ค.1.1 ความรับผิดชอบของผู้ทําชิงช้าและผู้ออกแบบ 

ต้องจัดทําคําแนะนําข้ันตอนการติดต้ังชิงช้า และรายการส่วนประกอบทั้งหมดอย่างชัดเจนและครอบคลุม
ความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม (เช่น ฐานเครื่องเล่นต้องยึดติดกับพ้ืนสนาม) รวมท้ังคู่มือ
การตรวจสอบ การบํารุงรักษา คําแนะนําเรื่องการซ่อมแซม โดยมีรายละเอียดอย่างชัดเจนและครอบคลุม
ความปลอดภัยอย่างถูกวิธีตามหลักวิศวกรรม 

ค.1.2 ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่และเจ้าของสถานที่ 
ค.1.2.1 ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการติดต้ังชิงช้า มีการตรวจสอบ บํารุงรักษาตามวิธีและระยะเวลาที่กําหนด 
ค.1.2.2 ต้องจัดทําพ้ืนป้องกัน/พ้ืนที่ใช้เล่นของชิงช้าตามข้อ ค.2  
ค.1.2.3 เจ้าของสถานที่ต้องจัดให้มีผู้ดูแลและแนะนําวิธีการเล่นอย่างถูกวิธี 
ค.1.2.4 ต้องจัดทําป้ายแนะนําเตือน (instruction sign) ที่ติดต้ังอย่างถาวรในบริเวณที่ไม่ทําให้เกิดการบาดเจ็บ 

พ้ืนสีขาว และตัวอักษรสีนํ้าเงิน ขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า 20 mm และให้มีความสูงจากพ้ืนดิน 
ไม่น้อยกว่า 600 mm แต่ไม่เกิน 2 000 mm ซึ่งแสดงรายละเอียด เช่น อายุผู้เล่น วิธีเล่น มวลสูงสุด
ที่เคร่ืองเล่นสามารถรับนํ้าหนักได้ เป็น กิโลกรัม และคําเตือน อ่านได้อย่างชัดเจน 

ค.2 พ้ืนป้องกัน (protective surface) 
ค.2.1 ใช้พ้ืนทรายน้ําจืดขนาดเบอร์กลางความหนาอย่างน้อย 300 mm หรือพ้ืนยางสังเคราะห์ที่มีความหนา

สามารถรับแรงตกกระแทกได้อย่างปลอดภัยตามข้อกําหนดเรื่องความสูงของการตกตามมาตรฐานของ
เคร่ืองเล่น  

ค.2.2 เจ้าของและผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องรักษาบริเวณพ้ืนป้องกัน/พ้ืนที่ใช้เล่นของชิงช้า ให้ปราศจากวัสดุไม่พึง
ประสงค์ อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และพื้นที่ป้องกันต้องมีความสะอาด ไม่มีมูลสัตว์ต่าง ๆ 

ค.2.3 การบันทึก (record) เจ้าของและผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องจัดทําบันทึกเกี่ยวกับการติดตั้ง การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา และการซ่อมแซมชิงช้าสําหรับใช้ในที่สาธารณะ 

ค.3 ผังบริเวณติดต้ังชิงช้าแกว่งหน้า-หลัง (to-fro swing)  
ค.3.1 พ้ืนที่ใช้เล่นต้องมีระยะห่างทั้งด้านหน้าเท่ากับ 2H และด้านหลังเท่ากับ 2H ในแนวเส้นตรงแกนราบทํามุม 

90 กับคานแขวน (suspended beam)  
 H คือ ระยะทางในแนวด่ิงจากจุดหมุนของชิงช้าถึงพ้ืนผิว และระยะทางแนวราบทั้งหมดจากด้านหน้าถึง

ด้านหลังของพ้ืนที่ใช้เล่นต้องไม่น้อยกว่า 4H ดังรูปที่ 3 
ค.3.2 ความกว้างของพื้นที่ใช้เล่นของชิงช้าแกว่งหน้า-หลัง รอบ ๆ โครงสร้างรองรับของชิงช้าแกว่งหน้า-หลัง ต้องมี

ความยาวยื่นออกจากทุกด้านของโครงสร้างไม่น้อยกว่า 1 850 mm ดังรูปที่ 3  
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ค.4 ผังบริเวณติดต้ังชิงช้าหมุนรอบ (rotating swing)  
ค.4.1 พ้ืนที่ใช้เล่นของชิงช้าหมุนรอบต้องมีระยะห่างในทุกทิศทางจากจุดเดือยหมุนของชิงช้าโดยรอบในแนวราบ

ไม่น้อยกว่า L+1 850 mm โดย L เป็นระยะทางในแนวดิ่งจากจุดเดือยหมุนของชิงช้าถึงที่น่ังชิงช้า ดังรูปที่ 4 
ค.4.2  พ้ืนที่ใช้เล่นของชิงช้าหมุนรอบต้องไม่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ใช้เล่นของอุปกรณ์เคร่ืองเล่นอ่ืน 
ค.4.3 พื้นที่ใช้เล่นรอบโครงสร้างรองรับของชิงช้าหมุนรอบ ต้องมีความยาวยื่นออกจากทุกด้านของโครงสร้าง 

ไม่น้อยกว่า 1 850 mm 
ค.5 การบํารุงรักษาและการตรวจสอบ 

ค.5.1 การตรวจสอบภายใน 
ค.5.1.1 กระทําโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมหรือวิศวกร 
ค.5.1.2 ระยะเวลาในการตรวจภายในทุก ๆ วันที่มีการเล่น เช่น 7 วัน 1 เดือน 1 ปี และต้องมีการบันทึก 

ค.5.2 การตรวจสอบภายนอก 
ค.5.2.1 กระทําโดยทีมนายช่าง หรือวิศวกร หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือบริษัทผู้เช่ียวชาญ 
ค.5.2.2 ระยะเวลาในการตรวจภายนอกทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี  

ค.5.3 การตรวจ เช่น ความมั่นคงแข็งแรงของฐานราก จุดยึดต่าง ๆ กรณีที่พบความบกพร่อง เช่น ฐานรากไม่มั่นคง 
ตัวเคร่ืองเล่นเอียงเกิน 15º จุดยึดไม่มั่นคง ให้ยุติการเล่นทันที และดําเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยนายช่าง
หรือวิศวกรที่มีความชํานาญและเช่ียวชาญ (โดยผู้ชํานาญและเช่ียวชาญต้องมีประสบการณ์ทํางานด้าน
เคร่ืองเล่นไม่น้อยกว่า 3 ปี) 
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ภาคผนวก ง. 
คู่มือการใชง้าน 

(ข้อ 7.2) 

ง.1 คู่มือการใช้งาน อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ง.1.1 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทําหรือฝ่ายบริการลูกค้า 
ง.1.2 ขนาดโครงสร้าง (playstructure) ของชิงช้า ความกว้าง ความยาว และความสูง เป็น มิลลิเมตร  

หรือเซนติเมตร หรือเมตร 
ง.1.3 มวลของชิงช้า เป็น กิโลกรัม 
ง.1.4 อายุการใช้งานของเคร่ืองเล่น เป็น ปี 
ง.1.5 มวลสูงสุดที่เคร่ืองเล่นสามารถรับนํ้าหนักได้ เป็น กิโลกรัม 
ง.1.6 วิธีเล่นที่ถูกต้อง คําแนะนํา และคําเตือน 
ง.1.7 วิธีการติดต้ังและระยะปลอดภัย 
ง.1.8 ข้อแนะนําด้านความปลอดภัย เช่น 

ง.1.8.1 อาคารบริเวณท่ีติดต้ังเคร่ืองเล่นควรมีระบบป้องกันฟ้าผ่า 
ง.1.8.2 ถ้าส่วนประกอบเกิดสนิมผิวไม่เกิน 25 % สามารถปรับปรุงทําความสะอาดหรือทาสี หรือกรณีเกิด

สนิมขุมมากกว่า 30 % ให้เลิกใช้งานเครื่องเล่นน้ันทันที และกรณีส่วนประกอบเป็นไม้และพลาสติก
เกิดการชํารุด เช่น ผุ แตก เสื่อมสภาพ ให้เลิกใช้ทันที 

________________________________________ 
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