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มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
เคร่ืองเล่นสนามสาธารณะ 

เล่ม 2 กระดานลื่น  
ข้อกําหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ 

1. ขอบข่าย 
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี กําหนดคุณภาพเฉพาะด้านความปลอดภัยของกระดานลื่นประเภทต่าง ๆ  

มีความสูงจากพ้ืนถึงพ้ืนยกระดับไม่เกิน 2 m ซึ่งไม่มีเคร่ืองเล่นอ่ืนต่อรวมอยู่ด้วย 
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมกระดานลื่นประเภทต่าง ๆ ยกเว้นกระดานล่ืนประเภทราง

ลูกกลิ้ง (roller slides) 

2. บทนิยาม 
ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี มีดังต่อไปนี้ 

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

2.2 กระดานลื่น (slide) หมายถึง เครื่องเล่นใช้น่ังและผู้เล่นลื่นไถลตามรางที่ลาดเอียงลงสู่พ้ืน (การออกแบบกระดาน
ลื่นให้เป็นไปตามบริบทของอายุเด็กในสถานที่น้ัน ๆ) โดยเคร่ืองเล่นที่ติดต้ังภายนอกอาคาร (outdoor) และภายใน
อาคาร (indoor) กระดานลื่นสําหรับเด็กต้องยึดติดกับพ้ืนอย่างมั่นคง 

2.3 รางลื่น (slide chute) หมายถึง ทางหรือช่องออกแบบให้ผู้เล่นลื่นไถลจากพ้ืนยกระดับลงสู่พ้ืนอย่างปลอดภัย 

2.4 ความสูงของการตก (fall height) หมายถึง ระยะห่างในแนวต้ังระหว่างพ้ืนผิวสําหรับเล่นถึงพ้ืนผิวปลอดภัย 
(protective surfacing) ที่อยู่ข้างใต้ 

2.5 พ้ืนที่ใช้เล่น (use zone) หมายถึง พ้ืนที่โดยรอบกระดานลื่น ซึ่งผู้เล่นใช้ในการเข้าออกหรือขึ้นลงเคร่ืองเล่น 
รวมถึงพ้ืนที่ที่ผู้เล่นอาจตกจากกระดานลื่น ดังรูปที่ 1 

2.6 พ้ืนที่การตก (falling space) หมายถึง พ้ืนที่โดยรอบกระดานลื่นที่ผู้เล่นอาจตกจากพ้ืนผิวสําหรับเล่น ดังรูปที่ 1 
2.7 พ้ืนที่อิสระ (free space) หมายถึง พ้ืนที่โดยรอบกระดานลื่นบริเวณท่ีผู้เล่นจะถูกบังคับให้เกิดการเคลื่อนตัว

ตามการเล่น ดังรูปที่ 1 
2.8 พ้ืนยกระดับหรือชานพัก (platform) หมายถึง พ้ืนราบ (flat floor) ยกระดับซึ่งมีจุดประสงค์สําหรับให้ผู้เล่น

สามารถยืนเพ่ือพักรอการเล่นและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ (ดูรูปที่ 2) 
2.9 ราวมือจับ (handrail) หมายถึง ราวที่มั่นคงแข็งแรงและเป็นแนวยาวตามทางเข้าหรือทางออก มีจุดประสงค์

สําหรับให้ผู้เล่นจับเพ่ือช่วยในการทรงตัว 
2.10 ราวกันตก (guardrail) หมายถึง ราวหรือวัสดุกั้นด้านข้างของพ้ืนผิวที่ยกระดับสูงเพ่ือป้องกันการตกของผู้เล่น 
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2.11 แผงกันตก (protective barrier) หมายถึง วัสดุที่กั้นด้านข้างของพ้ืนผิวที่ยกระดับสูงเพ่ือป้องกันการข้าม 
หรือปีนป่ายของผู้เล่นทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา 

2.12 จุดหนีบ บด เฉือน (pinch crush and shear point) หมายถึง จุดหรือบริเวณที่ผู้เล่นอาจได้รับบาดเจ็บ
ระหว่างการเล่นกระดานลื่น เช่น การฟกชํ้า ถลอก เป็นแผล ถูกบาด หรือกระดูกแตกหัก 

2.13 พ้ืนป้องกัน (protective surfacing) หมายถึง วัสดุที่ใช้เป็นช้ันบนสุดของพ้ืนที่ใช้เล่น เพ่ือลดแรงกระแทก 

 

 
1 หมายถึง พ้ืนทีใ่ช้เล่นของกระดานลื่น 
2 หมายถึง พ้ืนทีก่ารตก 
3 หมายถึง พ้ืนทีอิ่สระ 

รูปท่ี 1 พืน้ที่ตํ่าสุดโดยรอบของกระดานลืน่ 
(ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 และข้อ 2.7) 

3. ประเภทและแบบ 
3.1 กระดานลื่น แบ่งตามลักษณะของรางเป็น 3 ประเภท คือ 

3.1.1 กระดานลื่นรางเปิด 
3.1.2 กระดานลื่นรางปิด เช่น ท่อหรืออุโมงค์ 
3.1.3 กระดานลื่นรางผสม 

3.2 กระดานลื่น แบ่งตามลักษณะของช่วงอายุของผู้เล่นเป็น 2 แบบ คือ 
3.2.1 สําหรับช่วงอายุ 2 ปี ถึง 5 ปี 
3.2.2 สําหรับช่วงอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึง 12 ปี 
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4. ส่วนประกอบและวัสด ุ
4.1 ส่วนประกอบ 

4.1.1 กระดานลื่นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ดังนี้ (ดูรูปที่ 2) 
4.1.1.1 กระได (ทางขึ้น) 
4.1.1.2 พ้ืนยกระดับหรือชานพัก (ทางออก) 
4.1.1.3 รางลื่น 
4.1.1.4 ทางออกของรางลื่น (chute exit region) 

การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ 

 
รูปที่ 2 ส่วนประกอบหลักของกระดาษล่ืน 

(ข้อ 2.8 และขอ้ 4.1.1) 

4.1.2 อุปกรณ์ 
กระดานลื่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ยึดจับ (fasteners) อุปกรณ์เช่ือมต่อ (connecting) และอุปกรณ์ปิด
ครอบส่วนยื่น (covering devices) เมื่อประกอบเสร็จแล้วต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

4.1.2.1 มีการป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนของโลหะตามข้อ 4.2.1 
4.1.2.2 ไม่มีปลายแหลมและขอบคม 
4.1.2.3 แหวนล็อก (lock washer) แป้นเกลียวชนิดล็อกตัวเอง (self locking nuts) สลักเกลียวและแป้น

เกลียวที่ใช้ต้องติดแน่นโดยผู้เล่นไม่สามารถทําให้หลุดหรือคลายออกมาได้โดยไม่ใช้เครื่องมือ 
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจกระดานลื่นในสภาพพร้อมเล่น 

 
 

ทางออกของรางลืน่ 

รางลืน่

พ้ืนยกระดับหรือชานพัก 
(ทางออก) 

กระได (ทางขึน้) 

ราวกันตก 
แผงกันตก 

ขอบกันตก 
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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 
กรณีส่วนที่เป็นพ้ืนรางต้องเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมตาม มอก. 1378 
การทดสอบให้ปฏิบัติโดยพิจารณาเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะห์จากสถาบัน หรือหน่วยงาน
ที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับ 

4.2.2 พลาสติก 
พลาสติกสําหรับทําส่วนประกอบต่าง ๆ และที่ใช้ทําโครงสร้างรับนํ้าหนักต้องเป็นพลาสติกตาม มอก. 816 
หรือ มอก. 1306 
การทดสอบให้ปฏิบัติโดยพิจารณาเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะห์จากสถาบัน หรือหน่วยงาน
ที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับ 

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 
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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 คุณลักษณะทางกายภาพ 

5.1.1 ปลายแหลมและขอบคม (sharp points and sharp edges) 
5.1.1.1 บริเวณหรือส่วนที่จับหรือสัมผัสได้ง่ายของกระดานล่ืนต้องไม่มีปลายแหลม ขอบคม และปราศจาก

ข้อบกพร่องใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก เช่น เสี้ยน ครีบ รอยฉีกขาด 
5.1.1.2 ส่วนปลายของสลักเกลียวที่ยื่นออกมาจากแป้นเกลียว (nut) ต้องไม่มีครีบ ตะเข็บ ปลายแหลม  

และขอบคม  
การทดสอบโดยการตรวจพินิจ 

5.1.2 ส่วนย่ืนล้ํา (protrusion) 
5.1.2.1 กระดานลื่นต้องไม่มีส่วนย่ืนล้ําซึ่งจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นอันเน่ืองจากการกระแทก 

การทดสอบโดยการตรวจพินิจ 
5.1.2.2 กรณีมีส่วนย่ืนล้ําที่สัมผัสถึง ต้องไม่เกิน 3 mm  

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2  
5.1.2.3 ส่วนย่ืนล้ําที่หุ้มด้วยวัสดุป้องกันขอบคม ต้องติดแน่นและไม่หลุด ผู้เล่นไม่สามารถทําให้หลุดหรือคลาย

ออกมาได้โดยไม่ใช้เคร่ืองมือ 
การทดสอบโดยการตรวจพินิจ 

หมายเหต ุ : ส่วนยื่นลํ้า เช่น ส่วนปลายของสลักเกลียว (bolts) แป้นเกลียว (nuts) รวมทั้งส่วนที่พ้นจากพื้นผิว
ของโครงสร้าง 
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5.1.3 การเก่ียวหรือพัน (entanglement) 
5.1.3.1 กระดานลื่นต้องไม่มีวัสดุย่ืนล้ําหรือส่วนหัวที่ย่ืนเพ่ือเพ่ิมขนาดหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง (projection 

which increase in size) จากพ้ืนผิวเร่ิมต้นกับปลายด้านนอกซึ่งจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่น 
อันเน่ืองจากการเกี่ยวหรือติดพันของเสื้อผ้า 
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.3 และการตรวจพินิจ 

5.1.3.2 กระดานลื่นต้องมีพื้นผิวเรียบ และสามารถลื่นลงมาได้ง่ายอย่างต่อเนื่อง และต้องไม่มีระยะห่าง 
หรือช่องว่างที่ทําให้เกิดอันตรายจากการเกี่ยวหรือพัน เช่น ช่องว่างระหว่างผนังด้านข้างของกระดานลื่น 
2 ตัวที่ติดต้ังคู่ขนานกัน หรือจุดเช่ือมของหลังคาที่ต่อกับผนังด้านข้างของกระดานล่ืน 
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.4 และการตรวจพินิจ 

5.1.4 การติดของน้ิว 
ส่วนต่าง ๆ ของกระดานลื่นต้องไม่มีช่องว่างหรือรูที่ทําให้น้ิวเด็กติด โดยมีลักษณะดังน้ี 

5.1.4.1 รูหรือช่องว่างที่มีความลึกจากผิวตกกระทบถึงขอบล่างหรือก้นรู มากกว่า 1 000 mm หากสอดน้ิว
ทดสอบขนาด 8 mm ได้ต้องสอดนิ้วทดสอบที่มีขนาด 25 mm ได้ด้วย 

5.1.4.2 ปลายท่อต้องมีวัสดุปิดไม่ให้ผู้เล่นสอดน้ิวเข้าไปได้ และต้องไม่สามารถถอดออกได้ด้วยมือเปล่า 
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ 

5.2 การรับนํ้าหนักของรางลื่น กระไดและโครงสร้างรับนํ้าหนัก 
เมื่อทดสอบตามข้อ 9.5 ส่วนต่าง ๆ ของกระดานลื่น ต้องยังคงแข็งแรงมั่นคง ไม่แตก ร้าว เสียรูปอย่างชัดเจน 
และต้องมีความเปลี่ยนแปลงการแอ่นตัวของโครงสร้างไม่เกิน 10 mm 

5.3 ทางขึ้นและทางลง 
5.3.1 ต้องออกแบบ ไม่ให้นํ้าขัง 
5.3.2 ทางเข้าต้องมีราวหรือที่จับทั้งสองด้านตลอดแนว ยกเว้นกระไดลิง (rung ladders) 
5.3.3 ทางออกต้องมีกันตกและไม่มีลักษณะที่ส่งเสริมให้เด็กปีนขึ้น 

การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ 
5.4 กระได ทางลาด และราวหรือที่จับ 

5.4.1 กระไดขึ้นกระดานลื่นมี 3 แบบ ได้แก่ กระไดลิง กระไดขั้นแบบลาดชัน (stepladders) และทางลาด  
ดังรูปที่ 3 
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(ก) กระไดลิง  (ข) กระไดขั้นแบบลาดชัน (ค) ทางลาด 

รูปท่ี 3 ตัวอย่างกระไดและทางลาด 
(ข้อ 5.4.1) 

5.4.2 ความลาดชันของกระไดและมิติต่าง ๆ ของลูกนอนกระไดและข้ันกระได ให้เป็นไปตามตารางท่ี 2 และกระได
แต่ละขั้นต้องมีมิติเท่า ๆ กัน ทั้งน้ีลูกนอนของกระไดต้องอยู่ในแนวระนาบ โดยมิติต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ตัวอย่างข้ันกระไดตามรูปที่ 4  

ตารางที ่2 ความลาดชันและมิติต่าง ๆ ของกระได 
(ข้อ 5.4.2) 

ลําดับ
ที่ 

ชนิด รายการ หน่วย อายุ  
2 ปี ถึง 5 ปี 

อายุ  
5 ปี ขึน้ไป ถึง 12 ปี

1 กระไดลิง ความลาดชัน องศา 75 ถึง 90 
ความกว้างของกระได ไม่น้อยกว่า mm 300 400 
ระยะห่างระหว่างขั้นกระได mm 230 ถึง 320 
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระได mm 19 ถึง 38 

2 กระไดขั้นแบบ
ลาดชัน 

ความลาดชัน องศา 50 ถึง 75 
ความกว้างของกระได ไม่น้อยกว่า 
 

mm 300 400  
900 (ขึ้น 2 คน) 

ความลึกของกระได ไม่น้อยกว่า mm 170 80 (กรณีไม่ปิด
ช่องว่างระหว่างข้ัน) 

150 (กรณีปิดช่องว่าง
ระหว่างข้ัน) 

ระยะห่างระหว่างขั้นกระได น้อยกว่า mm 250* 300* 
3 บันไดขั้น ความลาดชัน น้อยกว่า องศา 35 

ความกว้างของกระได ไม่น้อยกว่า 
 

mm 300 400  
900 (ขึ้น 2 คน) 

ความลึกของกระได ไม่น้อยกว่า mm 170 200 
ระยะห่างระหว่างขั้นกระได น้อยกว่า mm 250* 300* 

* หมายถึง ในกรณีระยะห่างของกระได น้อยกว่า 230 mm จะต้องปิดช่องว่างระหว่างขัน้นั้น เพื่อป้องกนัการตดิ
ของศรีษะและคอ 

ห้า
มใช

้หรื
อย
ึดถื
อร่
างน

ี้เป็น
มา
ตร
ฐาน



มอก. 3000 เล่ม 2–2562 

-8- 

 
หน่วยเป็นมิลลเิมตร 

รูปท่ี 4 ตัวอย่างมิติของขัน้กระได 
(ข้อ 5.4.2) 

5.4.3 กรณีกระไดมีราวจับ ราวจับต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 24 mm ถึง 39 mm และมีความสูงใน
แนวตั้งจากพื้นผิวบนสุดขั้นกระไดหรือพื้นผิวบนสุดของทางลาดถึงผิวด้านบนของราวจับ 560 mm 
ถึง 970 mm 

การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจและวัดด้วยเครื่องวัดที่เหมาะสมและมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 mm 
5.5 พ้ืนยกระดับหรือชานพัก และรางลื่น 

5.5.1 ชานพักที่เป็นทางเชื่อมของกระดานลื่น ต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 360 mm และความกว้างเท่ากับ 
หรือมากกว่าความกว้างของรางลื่น 

5.5.2 ทางเข้ารางลื่นต้องมีราวจับหรืออุปกรณ์อ่ืนสําหรับมือจับเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับการเปลี่ยนท่ายืน
เป็นท่าน่ัง และมีราวกันตกหรือผนังก้ัน 

5.5.3 รางลื่น ต้องมีลักษณะดังน้ี 
5.5.3.1 อัตราส่วนระหว่างความสูงต่อความยาวของรางลื่น ต้องไม่เกิน 1 : 1.7 ดังรูปที่ 5 

 
 
 
 

< 200 35-40 

> 250 
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รูปท่ี 5 ความสูงและความยาวของรางลืน่ 

(ข้อ 5.5.3.1) 

5.5.3.2 ความลาดชันของรางลื่นในแต่ละช่วงต้องไม่เกิน 50º 
5.5.3.3 ความกว้างภายในของรางลื่นต้องไม่น้อยกว่า 305 mm สําหรับเด็กอายุ 2 ปี ถึง 5 ปี และไม่น้อยกว่า 

406 mm สําหรับเด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึง 12 ปี 
5.5.3.4 กระดานลื่นที่มีรางลื่นแบบราบและเปิดโล่ง ต้องมีความสูงของผนังด้านข้างทั้งสองด้านของรางลื่น 

ไม่น้อยกว่า 102 mm ตลอดความยาวของรางลื่น 
5.5.3.5 กระดานลื่นแบบตรงและมีหน้าตัดโค้ง (curved cross section) ต้องมีความสูงของผนังด้านข้างวัด

ตามแนวแกน y ไม่น้อยกว่า 102 mm เมื่อวัดในมุมต้ังฉากกับแกน x ตามรูปที่ 6 และมีระยะในแนว
ระนาบระหว่างมุมฉากทั้งสองต้องไม่น้อยกว่า 305 mm สําหรับเด็กอายุ 2 ปี ถึง 5 ปี และไม่น้อยกว่า  
406 mm สําหรับเด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึง 12 ปี 

 
 

ความยาวของรางลื่น 
คว

าม
สูง

ขอ
งรา

งล
ื่น 

ชานพัก 

คว
าม

สูง
ขอ

งรา
งล

ื่น 

ทางออก 
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หน่วยเป็นมิลลเิมตร 

รูปท่ี 6 ความสูงของผนงัด้านข้างของกระดานลื่น 
(ข้อ 5.5.3.5) 

5.5.3.6 กระดานลื่นที่มีรางลื่นโค้งและมีผนังด้านข้างต้ังตรง (ตัวอย่างดังรูปที่ 7) ความสูงของผนังด้านข้าง (H) 
ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่คํานวณได้จากสูตร ดังน้ี > 102 − 2

 

เมื่อ H คือ ความสูงผนังด้านข้างของรางลื่น เป็น มิลลิเมตร 
 W คือ ความกว้างแนวระนาบของรางลื่น เป็น มิลลิเมตร 
 R คือ รัศมีความโค้งของรางลื่น เป็น มิลลิเมตร 

 

 
หน่วยเป็นมิลลเิมตร 

รูปท่ี 7 ความสูงของผนงัด้านข้างต้ังตรงของรางลื่น 
(ข้อ 5.5.3.6) 

 

≥ 1
02

 (y
) 

≥ 305 (สําหรับเด็กอายุ 2 ปี ถึง 5 ปี) (x) 

≥ 406 (สําหรับเด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึง 12 ปี) (x) 

ความสูงของผนังด้านข้าง 
ความโค้งของรางลื่น 

ความกว้างแนวระนาบของรางลื่น 
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5.5.3.7 กระดานลื่นรางปิด ต้องมีลักษณะดังน้ี 
(1) สําหรับอายุ 2 ปี ถึง 5 ปี อุโมงค์หรือท่อลอดต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า  

600 mm 
(2) สําหรับอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึง 12 ปี อุโมงค์หรือท่อลอดต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 

ไม่น้อยกว่า 750 mm 
(3) มีช่องระบายอากาศทุก ๆ ระยะความยาว 3 m ของอุโมงค์หรือท่อลอด โดยช่องระบายอากาศ

ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 12 mm ถึง 90 mm เพื่อไม่ให้นิ้วเด็กเข้าไปติด 
และศีรษะลอดติดได้ 

(4) ต้องมีจุดมองเห็นจากภายนอก ทุก ๆ ระยะความยาว 3 m ของอุโมงค์หรือท่อลอด เพ่ือให้สามารถ
มองเห็นเด็กที่เล่นอยู่ข้างในได้ 

การทดสอบให้ทําโดยใช้เคร่ืองวัดที่เหมาะสมและมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 mm 
5.6 พ้ืนที่ใช้เล่นรอบกระดานลื่น 

5.6.1 ต้องมีระยะห่างจากตัวกระดานลื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า 1 830 mm ดังรูปที่ 8 
5.6.2 พ้ืนที่ใช้เล่นบริเวณทางออกของกระดานลื่นต้องมีลักษณะดังน้ี 

5.6.2.1 กระดานลื่นที่สูงไม่เกิน 1 830 mm พ้ืนที่ใช้เล่นบริเวณทางออกต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 830 mm  
5.6.2.2 กระดานลื่นสูงกว่า 1 830 mm พ้ืนที่ใช้เล่นบริเวณทางออกต้องมีระยะห่างอย่างน้อยเท่ากับความสูง

ของกระดานลื่นแต่ต้องไม่เกิน 2 440 mm ดังรูปที่ 8 
การทดสอบให้ทําโดยใช้เคร่ืองวัดที่เหมาะสมและมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 mm 

หน่วยเป็นมิลลเิมตร 

รูปท่ี 8 พืน้ที่ใช้เลน่รอบกระดานลื่น 
(ข้อ 5.6.1 และข้อ 5.6.2.2) 

พ้ืนท่ี 
ทางออก 

≥ 1830

≥ 1830, 

 2440  

H    คือ ความสูงของกระดานลื่น 
 คือ พ้ืนที่ใช้เลน่ที่มีพ้ืนป้องกัน  ≥ 1830

H
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5.7 ทางออกของรางลื่น  

5.7.1 ความชันของทางออกของรางลื่นต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง -4 โดยวัดจากแนวระนาบที่ขนานกับพ้ืนผิว
ด้านล่าง ดังรูปที่ 9 

 
รูปท่ี 9 ความชันของทางออกรางลืน่ 

(ข้อ 5.7.1) 

5.7.2 ขอบบริเวณปลายทางออกของรางลื่น 
ต้องมนหรือโค้งเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เล่นโดนขอบจากขอบที่มีลักษณะตรง 
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ 

5.7.3 ทางออกของรางลื่นต้องยาวไม่น้อยกว่า 280 mm และส่วนปลายของทางออกรางลื่นต้องมีความสูง  
(ดังรูปที่ 10) ดังน้ี 

5.7.3.1 ไม่เกิน 280 mm จากพ้ืนป้องกัน กรณีกระดานลื่นสูงไม่เกิน 1 220 mm  
5.7.3.2 ไม่น้อยกว่า 180 mm และไม่เกิน 380 mm จากพ้ืนป้องกัน กรณีกระดานลื่นสูงกว่า 1 220 mm  

การทดสอบให้ทําโดยใช้เคร่ืองวัดที่เหมาะสมและมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 mm 

 
L หมายถึง ความยาวของส่วนปลายทางออกของรางลื่น 
H หมายถึง ความสูงของกระดานลื่นจากพ้ืนป้องกัน 
h หมายถึง ความสูงจากพ้ืนป้องกันถึงส่วนปลายทางออกของรางลื่น 

รูปท่ี 10 ความยาวและความสูงของทางออกรางลืน่ 
(ข้อ 5.7.3) 

ทางออกรางลื่น 

0 
-4 

L 

H 

h 
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6. การบรรจ ุ
6.1 ให้บรรจุส่วนประกอบต่าง ๆ ของกระดานลื่นไว้ด้วยกันเป็นชุด พร้อมกับคู่มือการติดต้ังและบํารุงรักษา โดยมีวัสดุ

หุ้มห่อหรือผูกมัดเพ่ือป้องกันความเสียหาย 

7. เครื่องหมายและฉลาก 
7.1 ที่กระดานลื่น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปน้ีให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน  

และถาวร 
(1) ช่ือผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานน้ีหรือช่ืออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานน้ี  
(2) ประเภท แบบ และส่วนประกอบทั้งหมดอย่างชัดเจน 
(3) ขนาดโครงสร้าง (playstructure) ความกว้าง x ความยาว x ความสูง เป็น มิลลิเมตร หรือเซนติเมตร หรือ

เมตร 
(4) มวลของกระดานลื่น เป็น กิโลกรัม 
(5) มวลสูงสุดที่เคร่ืองเล่นสามารถรับนํ้าหนักได้ เป็น กิโลกรัม 
(6) พ้ืนที่ใช้เล่น ความกว้าง x ความยาว เป็น มิลลิเมตร หรือเซนติเมตร หรือเมตร 
(7) ข้อความท่ีระบุอายุของผู้เล่น เช่น สําหรับเด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึง 12 ปี 
(8) เดือน ปี ที่ทํา 
(9) คําเตือนที่แสดงข้อความว่า “หากไม่ได้ทําการยึดติดกับพ้ืน อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต” 
(10) รหัสรุ่นที่ทํา 
(11) ช่ือผู้ทํา หรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 

7.2 ต้องมีคู่มือการติดต้ังเป็นภาษาไทย รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ข. และคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย 
รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ค.  

7.3 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว้ข้างต้น 

8. การชักตวัอย่างและเกณฑ์การตดัสิน  
8.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. 

9. การทดสอบ 
9.1 ภาวะการทดสอบ 

หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง 
9.2 ส่วนย่ืนล้ํา 

9.2.1 เคร่ืองมือ 
9.2.1.1 เกจทดสอบปลายที่ย่ืนล้ํา มีรูปร่างและขนาดต่างกัน 3 แบบ ตามรูปที่ 11 
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หน่วยเป็นมิลลเิมตร 
รูปที่ 11 เกจทดสอบปลายที่ยื่นล้าํ 

(ข้อ 9.2.1.1) 

9.2.2 วิธีทดสอบ 
เลือกเกจทดสอบตามข้อ 9.2.1.1 วางลงบนส่วนที่เป็นปลายที่ยื่นล้ําซึ่งสัมผัสได้ง่าย ตามตําแหน่งต่าง ๆ  
ที่ปรากฏ ตรวจดูว่ามีส่วนปลายที่ยื่นล้ําพ้นออกมาจากเกจทดสอบหรือไม่ วิธีการวางเกจทดสอบตามรูปที่ 12 

 

 
รูปที่ 12 ตําแหน่งการทดสอบปลายท่ียืน่ล้ํา 

(ข้อ 9.2.2) 

9.3 การเกี่ยวหรือพัน 
9.3.1 เครื่องมือ 

9.3.1.1 เกจทดสอบปลายยื่นล้ําที่สามารถวัดความหนาได้ 3 mm ตามรูปที่ 13 

ตําแหน่งที่ 1 ตําแหน่งที่ 2 ตําแหน่งที่ 3
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หน่วยเป็นมิลลเิมตร 

รูปท่ี 13 เกจทดสอบปลายยื่นล้าํท่ีสามารถวัดความหนาได้ 3 mm 
(ข้อ 9.3.1.1) 

9.3.2 วิธีทดสอบ 
9.3.2.1 นําเกจทดสอบครอบบนส่วนที่ย่ืนและสัมผัสกับพ้ืนผิวเริ่มต้นของตัวอย่าง แล้วตรวจสอบว่าส่วนที่ย่ืน

โผล่พ้นออกมาเหนือผิวหน้าของเกจทดสอบหรือไม่  
9.3.2.2 กรณีส่วนที่ย่ืนที่ต้ังฉากกับพ้ืนผิวเริ่มต้น ให้ใช้ feeler gauge วัดความหนาของส่วนที่ย่ืน 

9.3.3 เกณฑ์ตัดสิน 
ส่วนที่ย่ืนจะผ่านการทดสอบก็ต่อเมื่อส่วนที่ย่ืนไม่โผล่พ้นออกมาเหนือผิวหน้าของเกจทดสอบและความ
หนาต้องไม่มากกว่า 3 mm 

9.4 ระยะห่างระหว่างช่องเปิดกับจุดหนีบ บด หรือเฉือน 
9.4.1 เคร่ืองมือ 

9.4.1.1 น้ิวทดสอบ (finger probe) ที่มีรูปร่างและขนาดเป็นไปตามรูปที่ 14 

 
หน่วยเป็นมิลลเิมตร 

รูปท่ี 14 ตัวอย่างนิ้วทดสอบขนาด 8 mm และ 25 mm 
(ข้อ 9.4.1.1) 
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9.4.1.2 เคร่ืองวัดที่เหมาะสมและมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 mm 
9.4.2 วิธีทดสอบ 

สอดน้ิวทดสอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.7 mm เข้าไปในบริเวณช่องเปิดทุก ๆ ตําแหน่งของจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างส่วนรองรับที่อยู่กับที่ และส่วนรองรับของส่วนประกอบที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งคาดว่าจะอันตรายต่อผู้เล่น 
แล้วตรวจสอบว่าน้ิวทดสอบสัมผัสกับจุดหนีบ บด หรือเฉือนขณะใส่แรงกระทํา 4 N หรือไม่ ถ้าเกิดการ
สัมผัสหรือน้ิวทดสอบสามารถใส่เข้าไปในช่องเปิดได้แสดงว่าเป็นช่องเปิดที่สัมผัสได้ง่าย ให้ใช้เครื่องวัดตาม
ข้อ 9.4.1.2 วัดขนาดของช่องเปิดและระยะห่างในแนวระนาบระหว่างช่องเปิดกับจุดหนีบ บด หรือเฉือน 

9.5 การรับนํ้าหนักของรางลื่น กระไดและโครงสร้างรับนํ้าหนัก 
9.5.1 อุปกรณ์ 

9.5.1.1 มวลทดสอบทําจากวัสดุแข็งขนาด 100 kg พร้อมสายรัด 
9.5.1.2 เคร่ืองวัดความยาวที่เหมาะสม 

9.5.2 วิธีทดสอบ 
9.5.2.1 การรับนํ้าหนักของรางลื่น 

(1) ค่อย ๆ วางมวลทดสอบ 150 kg/m2 ลงในแนวดิ่งบริเวณรางลื่นให้เต็มพ้ืนที่ คงสภาพไว้นาน  
30 min 

(2) วัดค่าความเปลี่ยนแปลงการแอ่นตัวของโครงสร้าง และตรวจพินิจ 
9.5.2.2 การรับนํ้าหนักของกระได  

(1) ค่อย ๆ วางมวลทดสอบ 150 kg/m2 ลงในแนวดิ่งบริเวณข้ันกระไดให้เต็มพ้ืนที่ คงสภาพไว้นาน  
30 min 

(2) วัดค่าความเปลี่ยนแปลงการแอ่นตัวของโครงสร้าง และตรวจพินิจ 
9.5.2.3 การรับนํ้าหนักของโครงสร้างรับนํ้าหนัก 

(1) ค่อย ๆ วางมวลทดสอบ 100 kg ต่อพ้ืนที่ 0.4 m2 (250 kg/m2) ลงในแนวด่ิงบริเวณพ้ืนยกระดับ
ให้เต็มพ้ืนที่ คงสภาพไว้นาน 30 min 

(2) วัดค่าความเปลี่ยนแปลงการแอ่นตัวของโครงสร้าง และตรวจพินิจ 
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ภาคผนวก ก. 
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

(ข้อ 8.1)  
ก.1 รุ่น ในที่น้ีหมายถึง กระดานลื่นประเภทและแบบเดียวกัน ทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทํา

หรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 
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. จึงจะถือว่ากระดานลื่นรุ่นน้ันเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่กําหนด 
ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับทดสอบวัสดุ  

ก.2.2.1 ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบจากข้อ ก.2.1 โดยให้ถือว่าโครงสร้างรับนํ้าหนักทั้งหมดเป็นช้ินทดสอบ 
ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.2 จึงจะถือว่ากระดานลื่นรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ก.3 เกณฑ์ตัดสิน 
ตัวอย่างกระดานลื่นต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 และข้อ ก.2.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่ากระดานล่ืนรุ่นน้ันเป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี 

   

ห้า
มใช

้หรื
อย
ึดถื
อร่
างน

ี้เป็น
มา
ตร
ฐาน



มอก. 3000 เล่ม 2–2562 

-18- 

ภาคผนวก ข. 
คู่มือการติดต้ัง 

(ข้อ 7.2) 

ข.1 การติดต้ัง (Installation) 
ข.1.1 ความรับผิดชอบของผู้ทําและผู้ออกแบบ 

ต้องจัดทําคําแนะนําข้ันตอนการติดต้ังกระดานล่ืน และรายการส่วนประกอบทั้งหมดอย่างชัดเจน 
และครอบคลุมความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม (เช่น ฐานเคร่ืองเล่นต้องยึดติดกับพ้ืนสนาม) 
รวมท้ังคู่มือการตรวจสอบ การบํารุงรักษา คําแนะนําเร่ืองการซ่อมแซม โดยมีรายละเอียดอย่างชัดเจน 
และครอบคลุมความปลอดภัยอย่างถูกวิธีตามหลักวิศวกรรม 

ข.1.2 ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่และเจ้าของสถานที่ 
ข.1.2.1 ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการติดต้ังกระดานลื่น มีการตรวจสอบ บํารุงรักษาตามวิธีและระยะเวลาที่กําหนด 
ข.1.2.2 ต้องจัดทําพ้ืนป้องกัน/พ้ืนที่ใช้เล่นของกระดานลื่นตามข้อ ข.2 
ข.1.2.3 เจ้าของสถานที่ต้องจัดให้มีผู้ดูแลและแนะนําวิธีการเล่นอย่างถูกวิธี 
ข.1.2.4 ต้องจัดทําป้ายแนะนําเตือน (instruction sign) ที่ติดต้ังอย่างถาวรในบริเวณที่ไม่ทําให้เกิดการ

บาดเจ็บ พ้ืนสีขาว และตัวอักษรสีนํ้าเงิน ขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า 20 mm และให้มีความสูงจาก
พ้ืนดินไม่น้อยกว่า 600 mm แต่ไม่เกิน 2 000 mm ซึ่งแสดงรายละเอียด เช่น อายุผู้เล่น วิธีเล่น มวล
สูงสุดที่เคร่ืองเล่นสามารถรับนํ้าหนักได้ เป็น กิโลกรัม และคําเตือน อ่านได้อย่างชัดเจน 

ข.2 พ้ืนป้องกัน (Protective surface) 
ข.2.1 ใช้พ้ืนทรายน้ําจืดขนาดเบอร์กลางความหนาอย่างน้อย 300 mm หรือพ้ืนยางสังเคราะห์ที่มีความหนา

สามารถรับแรงตกกระแทกได้อย่างปลอดภัยตามข้อกําหนดเรื่องความสูงของการตกตามมาตรฐานของ
เคร่ืองเล่น 

ข.2.2 เจ้าของและผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องรักษาบริเวณพ้ืนป้องกัน/พ้ืนที่ใช้เล่น/บริเวณใช้งานของกระดานลื่น 
ให้ปราศจากวัสดุไม่พึงประสงค์ อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และพื้นที่ป้องกันต้องมีความสะอาด ไม่มีมูลสัตว์
ต่าง ๆ 

ข.2.3 การบันทึก (record) เจ้าของและผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องจัดทําบันทึกเกี่ยวกับการติดตั้ง การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา และการซ่อมแซมกระดานลื่นสําหรับใช้ในที่สาธารณะ 

ข.3 การบํารุงรักษาและการตรวจสอบ 
ข.3.1 การตรวจสอบภายใน 

ข.3.1.1 กระทําโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมหรือวิศวกร 
ข.3.1.2 ระยะเวลาในการตรวจภายในทุก ๆ วันที่มีการเล่น เช่น 7 วัน 1 เดือน 1 ปี และต้องมีการบันทึก 
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ข.3.2 การตรวจสอบภายนอก 
ข.3.2.1 กระทําโดยทีมนายช่าง หรือวิศวกร หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือบริษัทผู้เช่ียวชาญ 
ข.3.2.2 ระยะเวลาในการตรวจภายนอกทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี  

ข.3.3 การตรวจ เช่น ความมั่นคงแข็งแรงของฐานราก จุดยึดต่าง ๆ กรณีที่พบความบกพร่อง เช่น ฐานรากไม่มั้นคง 
ตัวเคร่ืองเล่นเอียงเกิน 15º จุดยึดไม่มั่นคง ให้ยุติการเล่นทันที และดําเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยนายช่าง
หรือวิศวกรที่มีความชํานาญและเช่ียวชาญ (โดยผู้ชํานาญและเช่ียวชาญต้องมีประสบการณ์ทํางานด้าน
เคร่ืองเล่นไม่น้อยกว่า 3 ปี) 
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ภาคผนวก ค. 
คู่มือการใชง้าน 

(ข้อ 7.2) 

ค.1 คู่มือการใช้งาน อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ค.1.1 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทําหรือฝ่ายบริการลูกค้า 
ค.1.2 ขนาดโครงสร้าง (play structure) ของชิงช้า ความกว้าง ความยาว และความสูง เป็น มิลลิเมตร  

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

ค.1.8.1 อาคารบริเวณท่ีติดต้ังเคร่ืองเล่นควรมีระบบป้องกันฟ้าผ่า 
ค.1.8.2 กรณีส่วนประกอบเกิดสนิมผิวไม่เกิน 25 % สามารถปรับปรุงทําความสะอาดหรือทาสี หรือกรณีเกิด

สนิมขุมมากกว่า 30 % ให้เลิกใช้งานเครื่องเล่นน้ันทันที และกรณีส่วนประกอบเป็นไม้และพลาสติก
เกิดการชํารุด เช่น ผุ แตก เสื่อมสภาพ ให้เลิกใช้ทันที 

 
________________________________________ 
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