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มอก. 3000 เลม 3-2563

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เครื่องเลนสนามสาธารณะ
1. ขอบขาย

็นม
าตร
ฐาน

เลม 3 มาหมุน

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดเฉพาะคุณภาพดานความปลอดภัยของเครื่องเลนสนาม มาหมุน
ที่มีเสนผานศูนยกลางมากกวา 500 mm ยึดติดกับพื้นผิวอยางปลอดภัย โดยไมมีเครื่องเลนอื่นตอรวมอยูดวย

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมมาหมุนที่ใชมอเตอรไฟฟาในการขับเคลื่อน และมาหมุนที่ไมมี
การนําไปติดตั้งแบบถาวร (ติดตั้งแบบชั่วคราว)

2. บทนิยาม

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้

2.1 เครื่องเลนสนาม หมายถึง อุปกรณที่มีสวนประกอบหรือโครงสรางสําหรับใหเด็กเลน ซึ่งติดตั้งอยูในพื้นที่ใชเลน
ของสถานที่สาธารณะตาง ๆ เชน โรงเรียน สวนสาธารณะ รานอาหาร ศูนยรับเลี้ยงเด็ก
2.2 มาหมุน (carousel) หมายถึง อุปกรณหมุน (rotating equipment) ที่ออกแบบและทําขึ้นใหเหมาะสมตามอายุ
สําหรับใหเด็กเลน เชน อายุ 3 ป ถึง 5 ป อายุ 5 ป ขึ้นไป ถึง 12 ป มีลักษณะของการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกน
ในแนวระนาบ
2.3 มาหมุนแบบ A หมายถึง มาหมุนแบบเกาอี้หมุน มีมือจับใหผูเลนยึดเกาะไดอยางปลอดภัย แตไมมีราวกันตก
มีลักษณะโดยทั่วไปดังรูปที่ 1

2.4 มาหมุนแบบ B หมายถึง มาหมุนแบบดั้งเดิม ที่มีราวกันตก มีลักษณะโดยทั่วไปดังรูปที่ 2

2.5 มาหมุนแบบ C หมายถึง มาหมุนแบบโหนหมุน มีลักษณะโดยทั่วไปดังรูปที่ 3

2.6 มาหมุนแบบ D หมายถึง มาหมุนแบบเคลื่อนดวยลอ ที่มีลอขับเคลื่อนที่เปนอิสระ หรือขับเคลื่อนโดยใชกําลังขา
หรือใชกําลังแขนปน มีลักษณะโดยทั่วไปดังรูปที่ 4
2.7 มาหมุนแบบ E หมายถึง มาหมุนแบบจานหมุนขนาดใหญ ที่มีราวกันตก มีลักษณะโดยทั่วไปดังรูปที่ 5

2.8 ราวกันตก (guardrail) หมายถึง ราวหรือวัสดุกั้นดานขางของพื้นยกระดับเพื่อปองกันการตกของผูเลน

2.9 ความสูงของการตก (fall height) หมายถึง ระยะในแนวดิ่งระหวางสวนมุงหมายไวรองรับรางกาย (intended
body support) ถึงพื้นปองกันที่อยูขางใต
หมายเหตุ สวนมุงหมายไวรองรับรางกายรวมถึงพืน้ ผิวของสวนเสริมใหเขาถึงเครื่องเลน

2.10 พื้นปองกัน (protective surfacing) หมายถึง วัสดุที่ใชเปนชั้นบนสุดของพื้นที่ใชเลนเพื่อลดแรงกระแทก
2.11 พื้นที่การตก (falling space) หมายถึง พื้นที่โดยรอบมาหมุนที่ผูเลนอาจตกจากเครื่องเลน
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2.12 พื้นที่อิสระ (free space) หมายถึง พื้นที่โดยรอบมาหมุนบริเวณที่ผูเลนจะถูกบังคับใหเกิดการเคลื่อนตัวตาม
การเลน
2.13 พื้นที่ใชเลน (use zone) หมายถึง พื้นที่โดยรอบมาหมุนซึ่งผูเลนใชในการเขาออกหรือขึ้นลงเครื่องเลน รวมถึง
พื้นที่ที่ผูเลนอาจตกจากเครื่องเลน

3. แบบ
3.1 มาหมุน แบงเปน 5 แบบ คือ
3.1.1 แบบ A
3.1.2 แบบ B
3.1.3 แบบ C

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

3.1.4 แบบ D

็นม
าตร
ฐาน

2.14 จุดหนีบ บด เฉือน (pinch, crush, and shear point) หมายถึง จุดหรือบริเวณที่ผูเลนอาจไดรับบาดเจ็บ
ระหวางการเลนมาหมุน เชน การฟกช้ํา ถลอก เปนแผล ถูกบาด หรือกระดูกแตกหัก

3.1.5 แบบ E

รูปที่ 1 ตัวอยางมาหมุนแบบ A
(ขอ 2.3)
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็นม
าตร
ฐาน
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รูปที่ 2 ตัวอยางมาหมุนแบบ B
(ขอ 2.4)

รูปที่ 3 ตัวอยางมาหมุนแบบ C
(ขอ 2.5)
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รูปที่ 4 ตัวอยางมาหมุนแบบ D
(ขอ 2.6)

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

ลอขับเคลื่อน

็นม
าตร
ฐาน

ลอขับเคลื่อน

รูปที่ 5 ตัวอยางมาหมุนแบบ E
(ขอ 2.7)
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4. วัสดุ
4.1 วัสดุ
ตองเปนไปตามที่ผูทําระบุ
4.1.1 โลหะ

็นม
าตร
ฐาน

โลหะสํ า หรั บ ทํ า ส ว นประกอบต า ง ๆ หรื อ ที่ ใ ช ทํ า โครงสร า งรั บ น้ํ า หนั ก ต อ งเป น เหล็ ก กล า ไร ส นิ ม
หรือ อะลูมิเ นีย มเจือ หรือ เหล็ก กลาคารบ อนตาม มอก. 107 หรือ มอก. 528 หรือ มอก. 1228
หรือ มอก. 1479 หรือ มอก. 1735 หรือเหล็กกลาอาบสังกะสีตาม มอก. 277
หมายเหตุ ในกรณีใชโลหะอื่นที่มีคุณภาพดีกวา มอก. ที่กําหนดในขางตน ใหผูทําแสดงเอกสารที่แสดงใหเห็นวา
วัสดุมีคุณลักษณะตามที่กําหนดไว

4.1.2 พลาสติก

พลาสติกสําหรับทําสวนประกอบตาง ๆ หรือที่ใชทําโครงสรางรับน้ําหนักตองเปนพลาสติกตาม มอก. 816
หรือ มอก. 1306

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

4.1.3 ไม

ที่ใชทําสวนประกอบตาง ๆ หรือที่ใชทําโครงสรางรับน้ําหนัก

4.1.3.1

ตองมีความถวงจําเพาะไมนอยกวา 0.65

หมายเหตุ ใหผูทําแสดงเอกสารที่แสดงใหเห็นวาวัสดุมีคุณลักษณะตามที่กาํ หนดไว

4.1.3.2

ตองเปนไมเนื้อแข็ง หรือไมเนื้อปานกลาง และที่แปรรูปตาม มอก. 424

4.1.4 สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว

สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว ที่ใชทาสวนประกอบตาง ๆ หรือวัสดุที่ใชทําโครงสรางรับน้ําหนัก ตองเปนไป
ตาม มอก. 272 หรื อ มอก.327 หรื อ มอก. 328 หรื อ มอก. 357 หรื อ มอก. 390 หรื อ มอก. 684
หรือ มอก. 691 หรือ มอก. 727 หรือ มอก. 734 หรือ มอก. 1048 หรือ มอก. 1069 หรือ มอก. 1098
หรือ มอก. 1104 หรือ มอก. 1383 หรือ มอก. 1405 หรือ มอก. 1406 หรือ มอก. 1512 หรือ มอก. 1513
หรือ มอก. 2215 หรือ มอก. 2321 หรือ มอก. 2386 หรือ มอก. 2387 หรือ มอก. 2442 หรือ มอก. 2514
หรือ มอก. 2515 หรือ มอก. 2625

5. คุณลักษณะที่ตองการ

5.1 ลักษณะการตอประกอบอุปกรณ

ตองยึดดวยสลักเกลียว (bolts ) และแปนเกลียว (nut) ชนิดกันคลาย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
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5.2 การเกี่ยวหรือพัน (entanglement)
5.2.1 ม า หมุ น ต อ งมี พื้ น ผิ ว เรี ย บ หรื อ มี ส ว นยื่ น ล้ํ า หรื อ ส ว นหั ว ที่ ยื่ น เพื่ อ เพิ่ ม ขนาดหรื อ เส น ผ า นศู น ย ก ลาง
(projection which increase in size) จากพื้นผิวเริ่มตนกับปลายดานนอก ตองไมเกิน 3 mm
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ หรือปฏิบัติตามขอ 9.1 กรณีมีสวนยื่นล้ําหรือสวนหัวที่ยื่นเพื่อเพิ่ม
ขนาดหรือเสนผานศูนยกลางจากพื้นผิวเริ่มตน

็นม
าตร
ฐาน

5.2.2 สลักเกลียวและแปนเกลียว
ตองไมยื่นล้ําเกินทุกเกจทดสอบ
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.2

5.2.3 สลักเกลียวและแปนเกลียวตามขอ 5.2.2 ตองหุมดวยวัสดุปองกันขอบคม ตองติดแนนและไมหลุด ผูเลนไม
สามารถทําใหหลุดหรือคลายออกมาไดโดยไมใชเครื่องมือ
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.3

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

5.3 การติดของนิ้ว

สวนตาง ๆ ของมาหมุนตองไมมีชองวางหรือรูที่ทําใหนิ้วเด็กติด ปลายทอตองมีวัสดุปดไมใหผูเลนสอดนิ้วเขาไปได
และตองไมสามารถถอดออกไดดวยมือเปลา
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

5.4 ความสูงของการตก

เมื่อวัดจากจุดศูนยกลางของที่นั่ง ตองไมเกิน 1 000 mm ในทุกจุด (ยกเวนมาหมุนแบบ C) กรณีมาหมุนแบบ C
การวัดความสูงของการตกใหวัดจากตําแหนงมือจับทํามุม 30º (ดังรูปที่ 6) ในแนวดิ่งถึงพื้นผิวดานลางลบดวย
1 500 mm ตองไมเกิน 1 000 mm
การทดสอบใหทําโดยวัดดวยเครื่องวัดละเอียด 1 mm
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ตําแหนงวัด

1

็นม
าตร
ฐาน

1

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

คําอธิบาย
1 พื้นที่อิสระ
d เสนผานศูนยกลางของมาหมุน
l พื้นที่การตก

รูปที่ 6 มุมและตําแหนงการวัดความสูงของการตกของมาหมุนหมุนแบบ C
(ขอ 5.4)

5.5 แกน

ตองไมเอียงที่มุมมากกวา 5º จากแนวดิ่ง

การทดสอบใหทําโดยวัดดวยเครื่องวัดมุมละเอียด 0.1º

5.6 ความเร็วในการหมุนของแกนหมุน
ตองไมเกิน 5 m/s

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.4

5.7 มือจับ (ถามี)

ตองมีเสนผานศูนยกลาง ไมนอยกวา 15 mm ในทุกตําแหนง (ดังรูปที่ 7)
การทดสอบใหทําโดยวัดดวยเครื่องวัดละเอียด 1 mm

> 15 mm

รูปที่ 7 มือจับ (ภาพตัดขวาง)
(ขอ 5.7)
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5.8 ความแข็งแรงของโครงสรางและการรับน้ําหนัก
สวนตาง ๆ ของมาหมุนตองยังคงแข็งแรงมั่นคง ไมแตกราว และเสียรูปอยางชัดเจน
การทดสอบใหปฏิบัติตาม BS EN 1176-1 Annex C

หมายเหตุ ตองกระจายแรง (Ftot) อยางสม่าํ เสมอทั่วมาหมุน

5.9 คุณลักษณะที่ตองการเฉพาะแบบ
5.9.1.1

็นม
าตร
ฐาน

5.9.1 มาหมุนแบบ A

ตองมีที่นั่งอยางนอย 3 ที่นั่ง โดยเวนระยะหางเทากันใหเกิดความสมดุล
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

5.9.1.2

ขนาดของมาหมุน (ดังรูปที่ 8)

ตองมีเสนผานศูนยกลางของมาหมุน (d) ไมเกิน 2 000 mm
การทดสอบใหทําโดยวัดดวยเครื่องวัดละเอียด 1 mm

ระยะหางจากดานลางของพื้นยกระดับถึงพื้นปองกัน (H2) (ดังรูปที่ 8)

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

5.9.1.3

ตองไมนอยกวา 400 mm

การทดสอบใหทําโดยวัดดวยเครื่องวัดละเอียด 1 mm
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็นม
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คําอธิบาย
1 พื้นยกระดับ
2 พื้นที่อิสระ
d เสนผานศูนยกลางของมาหมุน
l พื้นที่การตก
H1 ระยะหางดานบน
H2 ระยะหางถึงพื้น

รูปที่ 8 ตําแหนงและบริเวณตาง ๆ รอบมาหมุนแบบ A
(ขอ 5.9.1.2 และขอ 5.9.1.3)

5.9.2 มาหมุนแบบ B
5.9.2.1

พื้นยกระดับ

(1) ตองหมุนรอบไดอยางตอเนื่องและเปนวงกลม ตองไมมีอุปกรณใด ๆ รวมทั้งมือจับยื่นออกนอก
เสนรอบวงของพื้นยกระดับ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

(2) ความสูงจากพื้นผิวสําหรับยืนของพื้นยกระดับถึงพื้นผิวสนามหรือพื้นปองกัน ตองไมนอยกวา
60 mm
การทดสอบใหทําโดยวัดดวยเครื่องวัดละเอียด 1 mm
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5.9.3 มาหมุนแบบ C
5.9.3.1

ความสมบูรณของโครงสราง (structural integrity)
สวนตาง ๆ ของมาหมุนตองยังคงแข็งแรงมั่นคง ไมแตกราว และเสียรูปอยางชัดเจน
การทดสอบใหปฏิบัติตาม BS EN 1176-2 : 2008 Annex C
สวนแขวน

็นม
าตร
ฐาน

5.9.3.2

ความเรงสูงสุดตองไมเกิน 50 G และคาเฉลี่ยการบีบอัดพื้นผิวตองไมเกิน 90 N/cm2
การทดสอบใหปฏิบัติตาม BS EN 1176-2 : 2008 Annex B
5.9.4 มาหมุนแบบ D
5.9.4.1

สวนประกอบของโครงสรางรองรับ

สวนประกอบของโครงสรางรองรับ นอกเหนือจากราง (tracks) ตองยกขึ้นไมเกิน 100 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตาม BS EN 1176-5 : 2008 Annex A
ชองวางระหวางลอกับราง

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

5.9.4.2

ตองออกแบบไมใหเทาติด

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

5.9.5 มาหมุนแบบ E
5.9.5.1

ระยะระหวางขอบลางถึงพื้นต่ําสุด (ดังรูปที่ 9)
ตองไมนอยกวา 300 mm

5.9.5.2

ระยะระหวางขอบบนถึงพื้นต่ําสุด (ดังรูปที่ 9)
ตองไมเกิน 1 000 mm

การทดสอบใหทําโดยวัดดวยเครื่องวัดละเอียด 1 mm
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็นม
าตร
ฐาน

≤ 1 000

≥ 300
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หนวยเปนมิลลิเมตร

คําอธิบาย
1 สวนรองรับ (bearing)
2 ดานบน
3 ความโนมเอียง (inclination)
4 ดานใต
5 ฐาน (footing/mounting)

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

รูปที่ 9 ตัวอยางระยะระหวางและสวนประกอบของมาหมุนแบบ E
(ขอ 5.9.5.1 และขอ 5.9.5.2)

6. การบรรจุ

6.1 ใหบรรจุสวนประกอบตาง ๆ ของมาหมุนไวดวยกันเปนชุด พรอมกับคูมือการติดตั้งและบํารุงรักษา โดยมีวัสดุ
หุมหอหรือผูกมัดเพื่อปองกันความเสียหาย

7. เครื่องหมายและฉลาก

7.1 ที่มาหมุน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน และถาวร
(1) ชื่อผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้

(2) แบบ

(3) ขนาดโครงสราง (playstructure) ความกวาง x ความยาว x ความสูง เปน มิลลิเมตร หรือเซนติเมตร
หรือเมตร

(4) มวลสูงสุดที่เครื่องเลนสามารถรับน้ําหนักได เปน กิโลกรัม

(5) พื้นที่ใชเลน ความกวาง x ความยาว เปน มิลลิเมตร หรือเซนติเมตร หรือเมตร
(6) ขอความที่ระบุอายุของผูเลน เชน สําหรับเด็กอายุ 5 ป ขึ้นไป ถึง 12 ป
(7) เดือน ป ที่ทํา

(8) คําเตือนที่แสดงขอความวา “หากไมไดทําการยึดติดกับพื้น อาจเปนอันตรายถึงชีวิต”
(9) รหัสรุนที่ทํา
(10) ชื่อผูทํา หรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
หมายเหตุ ขอ 7.1 (8) ใหใชตัวอักษรสีตัดกับสีพื้น ขนาดไมต่ํากวา 5 mm
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7.2 ตองมีคูมือการติดตั้งเปนภาษาไทย รายละเอียดใหเปนไปตามภาคผนวก ข. และคูมือการใชงานเปนภาษาไทย
รายละเอียดใหเปนไปตามภาคผนวก ค.
7.3 ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 สวนยื่นล้ํา
9.1.1 เครื่องมือ

เกจทดสอบตามรูปที่ 10 หรือเวอรเนียที่วัดไดละเอียดไมนอยกวา 0.1 mm

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

9.1.1.1

็นม
าตร
ฐาน

8. การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน

หนวยเปนมิลลิเมตร

รูปที่ 10 เกจทดสอบที่สามารถวัดความหนาได 3 mm
(ขอ 9.1.1.1)

9.1.2 วิธีทดสอบ
9.1.2.1

กรณีใชเกจทดสอบวัด

(1) นําเกจทดสอบครอบบนสวนที่ยื่นและสัมผัสกับพื้นผิวเริ่มตนของตัวอยาง แลวตรวจสอบวาสวน
ที่ยื่นโผลพนออกมาเหนือผิวหนาของเกจทดสอบหรือไม
(2) กรณีสวนที่ยื่นที่ตั้งฉากกับพื้นผิวเริ่มตน ใหใชเกจทดสอบตามขอ 9.1.1.1 วัดความหนาของสวนที่ยื่น

9.1.2.2

กรณีใชเวอรเนียวัด
(1) ใชเวอรเนียวัดสวนที่ยื่นโผลพนเหนือผิวของโครงสราง แลวตรวจสอบวาสวนที่ยื่นเกินเกณฑหรือไม
(2) กรณีสวนที่ยื่นที่ตั้งฉากกับพื้นผิวเริ่มตน ใหใชเวอรเนียวัดความหนาของสวนที่ยื่น
-12-
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9.2 สลักเกลียวและแปนเกลียว
9.2.1 เครื่องมือ
เกจทดสอบ มีรูปรางและขนาดตางกัน 3 แบบ ตามรูปที่ 11

็นม
าตร
ฐาน

9.2.1.1

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

หนวยเปนมิลลิเมตร

รูปที่ 11 เกจทดสอบขนาดตางกัน 3 แบบ
(ขอ 9.2.1.1)

9.2.2 วิธีทดสอบ

เลือกเกจทดสอบตามขอ 9.2.1.1 วางครอบสลักเกลีย วและแปน เกลีย วตามตําแหนงตาง ๆ ที่ปรากฏ
ตรวจดูวามีสวนปลายที่ยื่นล้ําพนออกมาจากเกจทดสอบหรือไม วิธีการวางเกจทดสอบตามรูปที่ 12
ตําแหนงที่ 1

ตําแหนงที่ 2

ตําแหนงที่ 3

รูปที่ 12 ตําแหนงการทดสอบปลายที่ยื่นล้ําของสลักเกลียวและแปนเกลียว
(ขอ 9.2.2)
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9.3 ความทนแรงดึงของวัสดุปองกัน
9.3.1 อุปกรณ
มาตรวัดแรงดึงที่มีความแมนยํา ± 2 N

9.3.1.2

คีมหนีบ (clamp) ที่ไมทําใหตัวอยางทดสอบเสียหาย (ดูรูปที่ 13)

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

็นม
าตร
ฐาน

9.3.1.1

คําอธิบาย
1 คือ แผนกลม

รูปที่ 13 คีมหนีบที่ไมทําใหตัวอยางทดสอบเสียหาย
(ขอ 9.3.1.2)

9.3.2 วิธีทดสอบ
9.3.2.1

ใชคีมหนีบจับวัสดุปองกัน

9.3.2.2

ออกแรงดึงในแนวขนานกับแกนหลักของวัสดุปองกันจนอานคาแรงดึงได (70 ± 2) N ภายในเวลา 5 s
แลวคงแรงดึงนี้ไวเปนเวลา 10 s หากวัสดุปองกันไมหลุดถือวาผานการทดสอบ

9.4 ความเร็วในการหมุนของแกนหมุน
9.4.1 เครื่องมือ

เครื่องวัดความเร็วรอบ (tachometer)

9.4.2 วิธีทดสอบ

ติดตั้งตัวรับสัญญาณที่เพลาหมุนหรือแกนหมุนของมาหมุนตัวอยาง ใหแรง (500 ± 10) N ที่เครื่องเลน
วัดความเร็วรอบที่เกิดขึ้น จากนั้นคํานวณความเร็วรอบที่เกิดขึ้นใหอยูในหนวย เมตรตอวินาที
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รุน ในที่ นี้ห มายถึ ง มา หมุ นแบบเดี ยวกัน ทํ าจากวัส ดุช นิดเดี ยวกัน โดยกรรมวิธี เดียวกัน ที่ ทําหรื อส งมอบ
หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

็นม
าตร
ฐาน

ก.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ก.2.1.1

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน 1 ชุด

ก.2.1.2

ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 6.1 และขอ 7. จึงจะถือวามาหมุนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับทดสอบวัสดุและคุณลักษณะที่ตองการ
ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบจากขอ ก.2.1

ก.2.2.2

ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. และขอ 5. จึงจะถือวามาหมุนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

ก.2.2.1

ก.3 เกณฑตัดสิน

ตัวอยางมาหมุนตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 จึงจะถือวามาหมุนรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข.
คูมือการติดตั้ง
(ขอ 7.2)
ข.1.1 ความรับผิดชอบของผูทําและผูออกแบบ

็นม
าตร
ฐาน

ข.1 การติดตั้ง (Installation)
ต อ งจั ด ทํ า คํ า แนะนํ า ขั้ น ตอนการติ ด ตั้ ง ม า หมุ น และรายการส ว นประกอบทั้ ง หมดอย า งชั ด เจน
และครอบคลุมความปลอดภัยอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม (เชน ฐานเครื่องเลนตองยึดติดกับพื้นสนาม)
รวมทั้งคูมือการตรวจสอบ การบํารุงรักษา คําแนะนําเรื่องการซอมแซม โดยมีรายละเอียดอยางชัดเจน
และครอบคลุมความปลอดภัยอยางถูกวิธีตามหลักวิศวกรรม
ข.1.2 ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติหนาที่และเจาของสถานที่

ตองปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งมาหมุน มีการตรวจสอบ บํารุงรักษาตามวิธีและระยะเวลาที่กําหนด

ข.1.2.2

ตองจัดทําพื้นปองกัน/พื้นที่ใชเลนของมาหมุนตามขอ ข.2

ข.1.2.3

เจาของสถานที่ตองจัดใหมีผูดูแลและแนะนําวิธีการเลนอยางถูกวิธี

ข.1.2.4

ตอ งจัด ทํา ปา ยแนะนํา เตือน (instruction sign) ที่ติด ตั้ง อยา งถาวรในบริเ วณที่ไ มทํา ใหเ กิด
การบาดเจ็บ พื้นสีขาว และตัวอักษรสีน้ําเงิน ขนาดตัวอักษรไมนอยกวา 20 mm และใหมีความสูง
จากพื้นดินไมนอยกวา 600 mm แตไมเกิน 2 000 mm ซึ่งแสดงรายละเอียด เชน อายุผูเลน วิธีเลน
มวลสูงสุดที่เครื่องเลนสามารถรับน้ําหนักได เปน กิโลกรัม และคําเตือน อานไดอยางชัดเจน

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

ข.1.2.1

ข.2 พื้นปองกัน (Protective surface)

ข.2.1 ใชพื้นทรายน้ําจืดขนาดเบอรกลางความหนาอยางนอย 300 mm หรือพื้นยางสังเคราะหที่มีความหนา
สามารถรับแรงตกกระแทกไดอยางปลอดภัยตามขอกําหนดเรื่องความสูงของการตกตามมาตรฐานของ
เครื่องเลน

ข.2.2 เจาของและผูปฏิบัติหนาที่ตองรักษาบริเวณพื้นปองกัน/พื้นที่ใชเลน/บริเวณใชงานของมาหมุนใหปราศจาก
วัสดุไมพึงประสงค อันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ และพื้นที่ปองกันตองมีความสะอาด ไมมีมูลสัตวตาง ๆ

ข.2.3 การบัน ทึก (record) เจาของและผูป ฏิบัติห นาที่ตอ งจัดทําบัน ทึกเกี่ย วกับ การติด ตั้ง การตรวจสอบ
การบํารุงรักษา และการซอมแซมมาหมุนสําหรับใชในที่สาธารณะ

ข.3 การบํารุงรักษาและการตรวจสอบ
ข.3.1 การตรวจสอบภายใน
ข.3.1.1

กระทําโดยเจาหนาที่ที่ไดรับการอบรมหรือวิศวกร

ข.3.1.2

ระยะเวลาในการตรวจสอบภายในทุก ๆ วันที่มีการเลน เชน 7 วัน 1 เดือน 1 ป และตองมีการบันทึก
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ข.3.2 การตรวจสอบภายนอก
ข.3.2.1

กระทําโดยทีมนายชาง หรือวิศวกร หรือเจาหนาที่ทองถิ่น หรือบริษัทผูเชี่ยวชาญ

ข.3.2.2

ระยะเวลาในการตรวจสอบภายนอกทุก 6 เดือน หรือ 1 ป

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

็นม
าตร
ฐาน

ข.3.3 การตรวจ เชน ความมั่นคงแข็งแรงของฐานราก จุดยึดตาง ๆ กรณีที่พบความบกพรอง เชน ฐานรากไมมั่นคง
ตัวเครื่องเลนเอียงเกิน 15º จุดยึดไมมั่นคง ใหยุติการเลนทันที และดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยนายชาง
หรือวิศวกรที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญ (โดยผูชํานาญและเชี่ยวชาญตองมีประสบการณทํางานดาน
เครื่องเลนไมนอยกวา 3 ป)
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ภาคผนวก ค.
คูมือการใชงาน
(ขอ 7.2)
ค.1.1 ที่อยูแ ละหมายเลขโทรศัพทของผูทําหรือฝายบริการลูกคา

็นม
าตร
ฐาน

ค.1 คูมือการใชงาน อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ค.1.2 ขนาดโครงสราง (play structure) ของมาหมุน ความกวาง ความยาว และความสูง เปน มิล ลิเ มตร
หรือเซนติเมตร หรือเมตร
ค.1.3 อายุของผูเลน เชน สําหรับเด็กอายุ 5 ป ขึ้นไป ถึง 12 ป
ค.1.4 มวลของมาหมุน เปน กิโลกรัม
ค.1.5 อายุการใชงานของเครื่องเลน เปน ป

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

ค.1.6 มวลสูงสุดที่เครื่องเลนสามารถรับน้ําหนักได เปน กิโลกรัม
ค.1.7 วิธีเลนที่ถูกตอง คําแนะนํา และคําเตือน
ค.1.8 วิธีการติดตั้งและระยะปลอดภัย

ค.1.9 ขอแนะนําดานความปลอดภัย เชน
ค.1.9.1

ควรตรวจสอบความปลอดภั ย ของอุ ป กรณเ ครื่อ งเล น โดยนายช า งหรื อวิ ศ วกรที่ มี ค วามชํ า นาญ
และเชี่ยวชาญอยางสม่ําเสมอ

ค.1.9.2

ตองมีผูควบคุมดูแลขณะเลน

ค.1.9.3

ตองติดตั้งอุปกรณเครื่องเลนในพื้นที่ที่เหมาะสม เชน พื้นยางสังเคราะห พื้นทราย

ค.1.9.4

อาคารบริเวณที่ติดตั้งเครื่องเลนควรมีระบบปองกันฟาผา

ค.1.9.5

กรณีสวนประกอบเกิดสนิมผิวไมเกิน 25 % สามารถปรับปรุงทําความสะอาดหรือทาสี หรือกรณีเกิด
สนิมขุมมากกวา 30 % ใหเลิกใชงานเครื่องเลนนั้นทันที และกรณีสวนประกอบเปนไมและพลาสติก
เกิดการชํารุด เชน ผุ แตก เสื่อมสภาพ ใหเลิกใชทันที
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ภาคผนวก ง.
พื้นที่อิสระ
(แนะนํา)
ง.1 เมื่อทําการติดตั้งมาหมุนแลว
ตองจัดใหมีพื้นที่อิสระรอบมาหมุน ไมนอยกวา 2 000 mm (ดังรูปที่ 6 และรูปที่ 8) โดยพื้นผิวตองปราศจาก
สิ่งกีดขวางและไมซอนทับกับพื้นที่ใชเลนของเครื่องเลนอื่น

็นม
าตร
ฐาน

ง.1.1

ห้า
มใช
้หร
ือย
ึดถ
ือร
่างน
ี้เป

ง.1.2 กรณีมาหมุนแบบ E พื้นที่อิสระ ตองไมนอยกวา 3 000 mm
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