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มอก. 3000 เลม 4-2563 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เครื่องเลนสนามสาธารณะ 
เลม 4 อุปกรณโยก 

1. ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดเฉพาะคุณภาพดานความปลอดภัยของอุปกรณโยก เชน กระดานหก 
มาโยก เครื่องเลนสปริง ท่ียึดติดกับพ้ืนผิวอยางปลอดภัย โดยไมมีเครื่องเลนอ่ืนตอรวมอยูดวย 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมอุปกรณโยกท่ีใชมอเตอรไฟฟาในการขับเคลื่อน และอุปกรณ
โยกท่ีไมมีการนําไปติดตั้งแบบถาวร (ติดตั้งแบบชั่วคราว) 

2. บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 เครื่องเลนสนาม หมายถึง อุปกรณท่ีมีสวนประกอบหรือโครงสรางสําหรับใหเด็กเลน ซ่ึงติดตั้งอยูในพ้ืนท่ีใชเลน
ของสถานท่ีสาธารณะตาง ๆ เชน โรงเรียน สวนสาธารณะ รานอาหาร ศูนยรับเลี้ยงเด็ก 

2.2 อุปกรณโยก (rocking equipment) หมายถึง อุปกรณท่ีสามารถเคลื่อนไหวโดยผูเลน มีลักษณะการเคลื่อนไหว
โดยท่ัวไปเปนการโยกจากบริเวณก่ึงกลางสวนรองรับ (central support) เชน กระดานหก มาโยก เครื่องเลนสปริง 
ดังรูปท่ี 1 

2.3 อุปกรณหลัก (equipment body) หมายถึง สวนเคลื่อนไหวหลักท่ีเชื่อมตอกับสวนรองรับ ดังรูปท่ี 1 

2.4 สวนรองรับ (supporting component) หมายถึง สวนประกอบท่ีเชื่อมตออุปกรณหลักกับแทนยึด (anchorage) 
ดังรูปท่ี 1 

2.5 อุปกรณโยกประเภท 1 หมายถึง อุปกรณโยกท่ีสามารถเคลื่อนไหวในแนวดิ่งเทานั้น ดังรูปท่ี 2 

2.6 อุปกรณโยกประเภท 2 หมายถึง อุปกรณโยกท่ีมีสวนรองรับจุดเดียว ดังรูปท่ี 3 

2.7 อุปกรณโยกประเภท 3 หมายถึง อุปกรณโยกท่ีมีสวนรองรับหลายจุด ดังรูปท่ี 4 

2.8 อุปกรณโยกประเภท 4 หมายถึง อุปกรณท่ีกําหนดการเคลื่อนไหวหลักในแนวราบ โดยผูเลนในทาโยกไปหนา-หลัง 
(to fro) ดังรูปท่ี 5 

2.9 อุปกรณโยกประเภท 5 หมายถึง อุปกรณท่ีมีการเคลื่อนไหวท้ังแนวดิ่งและแนวราบ (หลายทิศทาง) ซ่ึงอาจสงผลให
เกิดการเคลื่อนไหวแบบหมุนรอบ (sweeping motion) ดังรูปท่ี 6 

2.10 อุปกรณโยกประเภท 6 หมายถึง อุปกรณท่ีมีแกนโยกเหนือศีรษะเพียงจุดเดียว โดยผูเลนสามารถเคลื่อนไหวโดย
การโยกข้ึน-ลงในแนวดิ่งและเคลื่อนไหวแบบจํากัดการแกวง (limited swinging motion) ดังรูปท่ี 7 
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2.11 ความสูงของการตก (fall height) หมายถึง ระยะในแนวด่ิงระหวางสวนมุงหมายไวรองรับรางกาย (intended 
body support) ถึงพ้ืนปองกันท่ีอยูขางใต 
หมายเหตุ สวนมุงหมายไวรองรับรางกายรวมถึงพืน้ผิวของสวนเสริมใหเขาถึงเคร่ืองเลน 

2.12 พ้ืนปองกัน (protective surfacing) หมายถึง วัสดุท่ีใชเปนชั้นบนสุดของพ้ืนท่ีใชเลนเพ่ือลดแรงกระแทก 

2.13 พ้ืนท่ีการตก (falling space) หมายถึง พ้ืนท่ีโดยรอบอุปกรณโยกท่ีผูเลนอาจตกจากเครื่องเเลน 

2.14 พ้ืนท่ีอิสระ (free space) หมายถึง พ้ืนท่ีโดยรอบอุปกรณโยกบริเวณท่ีผูเลนจะถูกบังคับใหเกิดการเคลื่อนตัว
ตามการเลน 

2.15 พ้ืนท่ีใชเลน (use zone) หมายถึง พ้ืนท่ีโดยรอบอุปกรณโยกซ่ึงผูเลนใชในการเขาออกหรือข้ึนลงเครื่องเลน 
รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีผูเลนอาจตกจากเครื่องเลน  

2.16 จุดหนีบ บด เฉือน (pinch, crush, and shear point) หมายถึง จุดหรือบริเวณท่ีผูเลนอาจไดรับบาดเจ็บ
ระหวางการเลนเครื่องเลน เชน การฟกช้ํา ถลอก เปนแผล ถูกบาด หรือกระดูกแตกหัก 

 

 

คําอธิบาย 
1 หมายถึง มือจบั (hand support) 4 หมายถึง ท่ีน่ัง (seat) 
2 หมายถึง อุปกรณหลัก 5 หมายถึง สวนรองรับ 
3 หมายถึง ท่ีวางเทา (foot rest) 6 หมายถึง แทนยึด 

รูปท่ี 1 ตัวอยางอุปกรณโยก 
(ขอ 2.2 ขอ 2.3 และขอ 2.4) 

ค) กระดานหก 

ข) เครื่องเลนสปริง 

ก) มาโยก 
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3. ประเภทและแบบ 

3.1 อุปกรณโยก แบงเปน 6 ประเภท คือ 

3.1.1 ประเภท 1  

3.1.2 ประเภท 2  

3.1.3 ประเภท 3 แบงเปน 2 แบบ คือ  

3.1.3.1 แบบ 3A  

3.1.3.2 แบบ 3B  

3.1.4 ประเภท 4  

3.1.5 ประเภท 5  

3.1.6 ประเภท 6  

 

 

รูปท่ี 2 ตัวอยางอุปกรณโยกประเภท 1 
(ขอ 2.5) 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางการเคลื่อนไหว 

ทิศทางการเคลื่อนไหว 
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 (กําหนดการเคลื่อนไหวไวลวงหนา)               (การเคลื่อนไหวแบบหลายทิศทาง) 

รูปท่ี 3 ตัวอยางอุปกรณโยกประเภท 2 
(ขอ 2.6) 

 

 

 

   แบบ 3A       แบบ 3B 

      (กําหนดการเคลื่อนไหวไวลวงหนา)          (การเคลื่อนไหวแบบหลายทิศทาง) 

รูปท่ี 4 ตัวอยางอุปกรณโยกประเภท 3 
(ขอ 2.7) 

 

ทิศทางการเคลื่อนไหว ทิศทางการเคลื่อนไหว 

ทิศทางการเคลื่อนไหว 

ทิศทางการเคลื่อนไหว 
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รูปท่ี 5 ตัวอยางอุปกรณโยกประเภท 4 
(ขอ 2.8) 

 

 

คําอธิบาย 
1 หมายถึง การเคลื่อนท่ีเปนวงกลมรอบกลางเสา 
2 หมายถึง เคลื่อนไหวดวยการโยก (rocking movement)  

รูปท่ี 6 ตัวอยางอุปกรณโยกประเภท 5 
(ขอ 2.9)  

 

ทิศทางการเคลื่อนไหว 

ทิศทางการเคลื่อนไหว 

ทิศทางการเคลื่อนไหว 
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คําอธิบาย 
1 หมายถึง เคลื่อนไหวแบบจํากัดการแกวง (limited swinging movement) 
2 หมายถึง เคลื่อนไหวดวยการโยก  

รูปท่ี 7 ตัวอยางอุปกรณโยกประเภท 6 
(ขอ 2.10) 

4. วัสดุ 

4.1 วัสดุ 

ตองเปนไปตามท่ีผูทําระบุ 

4.1.1 โลหะ 

โลหะสําหรับทําสวนประกอบตาง ๆ หรือท่ีใชทําโครงสรางรับน้ําหนักตองเปนเหล็กกลาไรสนิม  
หรืออะลูมิเนียมเจือ หรือเหล็กกลาคารบอนตาม มอก. 107 หรือ มอก. 528 หรือ มอก. 1228  
หรือ มอก. 1479 หรือ มอก. 1735 หรือเหล็กกลาอาบสังกะสีตาม มอก. 277  
หมายเหตุ ในกรณีใชโลหะอ่ืนที่มีคุณภาพดีกวา มอก. ที่กําหนดในขางตน ใหผูทําแสดงเอกสารที่แสดงใหเห็นวา

วัสดุมีคุณลักษณะตามที่กําหนดไว 

4.1.2 พลาสติก 

พลาสติกสําหรับทําสวนประกอบตาง ๆ หรือท่ีใชทําโครงสรางรับน้ําหนักตองเปนพลาสติกตาม มอก. 816 
หรือ มอก. 1306 

 

ทิศทางการเคลื่อนไหว 
ทิศทางการเคลื่อนไหว 
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4.1.3 ไม 

ท่ีใชทําสวนประกอบตาง ๆ หรือท่ีใชทําโครงสรางรับน้ําหนัก  

4.1.3.1 ตองมีความถวงจําเพาะไมนอยกวา 0.65  

หมายเหตุ ใหผูทําแสดงเอกสารที่แสดงใหเห็นวาวัสดุมีคุณลักษณะตามที่กําหนดไว 

4.1.3.2 ตองเปนไมเนื้อแข็ง หรือไมเนื้อปานกลาง และท่ีแปรรูปตาม มอก. 424 

4.1.4 สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว 

ส ีสารเคลือบ และสารตกแตงผิว ท่ีใชทาสวนประกอบตาง ๆ หรือวัสดุท่ีใชทําโครงสรางรับน้ําหนัก ตองเปนไป
ตาม มอก. 272 หรือ มอก.327 หรือ มอก. 328 หรือ มอก. 357 หรือ มอก. 390 หรือ 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 

5.2 การเก่ียวหรือพัน (entanglement) 

5.2.1 อุปกรณโยกตองมีพ้ืนผิวเรียบ หรือมีสวนยื่นล้ําหรือสวนหัวท่ียื่นเพ่ือเพ่ิมขนาดหรือเสนผานศูนยกลาง 
(projection which increase in size) จากพ้ืนผิวเริ่มตนกับปลายดานนอก ตองไมเกิน 3 mm  

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ หรือปฏิบัติตามขอ 9.1 กรณีมีสวนยื่นล้ําหรือสวนหัวท่ียื่นเพ่ือเพ่ิม
ขนาดหรือเสนผานศูนยกลางจากพ้ืนผิวเริ่มตน 

5.2.2 สลักเกลียวและแปนเกลียว 

ตองไมยื่นล้ําเกินทุกเกจทดสอบ 

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.2 

5.2.2 สลักเกลียวและแปนเกลียวตามขอ 5.2.2 ตองหุมดวยวัสดุปองกันขอบคม ตองติดแนนและไมหลุด ผูเลนไม
สามารถทําใหหลุดหรือคลายออกมาไดโดยไมใชเครื่องมือ 

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.3 

5.3 การติดของนิ้ว 

สวนตาง ๆ ของอุปกรณโยกตองไมมีชองวางหรือรูท่ีทําใหนิ้วเด็กติด ปลายทอตองมีวัสดุปดไมใหผูเลนสอดนิ้ว
เขาไปไดและตองไมสามารถถอดออกไดดวยมือเปลา 
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การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

5.4 ความสูงของการตก 

เม่ือวัดจากจุดศูนยกลางของท่ีนั่งหรือท่ียืน (stand) ณ ตําแหนงสูงสุดในการเลน ตองไมเกินคาตามตารางท่ี 1 

การทดสอบใหทําโดยวัดดวยเครื่องวัดละเอียด 1 mm 

ตารางท่ี 1 ความสูงของการตก 
(ขอ 5.4) 

ประเภท แบบ ความสูงของการตก ไมเกิน 
mm 

1 - 1 500 
2 - 1 000 
3 3A 1 000 

3B 1 000 
4 - 1 000 
5 - 2 000 
6 - 2 000 

5.5 ความลาดเอียงของท่ีนั่งหรือท่ียืน 

เม่ือทดสอบตาม BS EN 1176-6 : 2017 Annex B แลว ความลาดเอียงของท่ีนั่งหรือท่ียืน ตองไมเกินคาตาม
ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ความลาดเอียงของท่ีนั่งหรือท่ียืน 
(ขอ 5.5) 

ประเภท แบบ ความลาดเอียงของท่ีนั่งหรือท่ียืนไมเกิน 
องศา 

1 - 20 
2  30 
3 3A 30 

3B 30 
4 - 20 
5 - ไมทดสอบ 
6 - ไมทดสอบ 
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5.6 ท่ีวางเทา (ถามี) 

5.6.1 ตองแนนหนาและไมสามารถถอดออกไดโดยใชมือเปลา 

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.3 

5.6.2 ตองออกแบบไมใหเทาติด 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

5.6.3 เม่ือทดสอบตาม BS EN 1176-6 : 2017 Annex E แลว ตองไมมีสวนท่ียื่นล้ําเกินเกจทดสอบ 

5.7 มือจับ 

5.7.1 ตองแนนหนาและไมสามารถถอดออกไดโดยใชมือเปลา 

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.3 

5.7.2 เม่ือทดสอบตาม BS EN 1176-6 : 2017 Annex E แลว ตองไมมีสวนท่ียื่นล้ําเกินเกจทดสอบ 

5.8 คุณลักษณะท่ีตองการเพ่ิมเติม 

5.8.1 อุปกรณโยกประเภทท่ี 1 

เม่ือทดสอบตาม BS EN 1176-6 : 2017 Annex D แลว และวัดระยะทาง 1 500 mm จากจุดแกน  
ดังรูปท่ี 8 คาเบี่ยงเบนจากดานขางตองไมเกิน 140 mm 

 

 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

คําอธิบาย 

1 หมายถึง ท่ีน่ัง 

รูปท่ี 8 การเบียงเบนจากดานขางของอุปกรณโยกประเภท 1 
(ขอ 5.8.1) 

 

คาเบ่ียงเบนจากดานขาง 
1 500 

-9- 

ห้า
มใช

้หรื
อย
ึดถื
อร่
างน

ี้เป็น
มา
ตร
ฐาน



มอก. 3000 เลม 4-2563 

 

5.8.2 อุปกรณโยกประเภทท่ี 3 แบบ 3A 

เม่ือทดสอบตาม BS EN 1176-6 : 2017 Annex D แลว การเปลี่ยนแปลงของมุมระหวางการหมุนรอบ
แกนแนวตั้งจะตองไมเกิน 5º หรือไมเกิน 10 mm จากแกนแนวตั้ง (ดังรูปท่ี 9) ขณะอุปกรณโยกรับ
น้ําหนักผูเลนสูงสุดตามท่ีผูทําระบุ 

 

คําอธิบาย 
1 หมายถึง ตําแหนงท่ีน่ัง 
2 หมายถึง แกนแนว (horizontal axis) 
3 หมายถึง แกนตามยาว (longitudinal axis) 
4 หมายถึง การเบ่ียงเบนของแกนตามยาวเมื่อใหแรง F 

รูปท่ี 9 การเบียงเบนของอุปกรณโยกประเภทท่ี 3 แบบ 3A 
(ขอ 5.8.2) 

5.8.3 อุปกรณโยกประเภทท่ี 4 

ชวงการเคลื่อนไหวท้ังหมด ตองไมเกิน 600 mm 

การทดสอบใหทําโดยวัดดวยเครื่องวัดละเอียด 1 mm วัดในขณะเลน 

5.8.4 อุปกรณโยกประเภทท่ี 6 

5.8.4.1 เม่ือวัดจากตําแหนงสูงสุด ดังรูปท่ี 10 ความสูงของการตก ตองไมเกิน 2 000 mm  

การทดสอบใหทําโดยวัดดวยเครื่องวัดละเอียด 1 mm 

5.8.4.2 เม่ือทดสอบดวยการแกวงท่ีนั่งหรือท่ียืน (สวนท่ีเคลื่อนไหวแบบจํากัดการแกวง) ในตําแหนงท่ีกําหนด
ตามรูปท่ี 10 ตองมีระยะหางจากแทนยึดไมนอยกวา 1 000 mm  

การทดสอบใหทําโดยวัดดวยเครื่องวัดละเอียด 1 mm 

แกนแนวตั้ง 

-10- 

ห้า
มใช

้หรื
อย
ึดถื
อร่
างน

ี้เป็น
มา
ตร
ฐาน



มอก. 3000 เลม 4-2563 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

คําอธิบาย 
α หมายถึง ความโนมเอียงสูงสดุขณะใชงานอุปกรณโยก 
Y หมายถึง ความสูงของการตก 

รูปท่ี 10 การเบียงเบนของอุปกรณโยกประเภทท่ี 6 
(ขอ 5.8.4.1 และขอ 5.8.4.2) 

6. การบรรจุ 

6.1 ใหบรรจุสวนประกอบตาง ๆ ของอุปกรณโยกไวดวยกันเปนชุด พรอมกับคูมือการติดตั้งและบํารุงรักษา โดยมี
วัสดุหุมหอหรือผูกมัดเพ่ือปองกันความเสียหาย 

7. เคร่ืองหมายและฉลาก 

7.1 ท่ีอุปกรณโยก อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน  
และถาวร 

(1) ชื่อผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออ่ืนท่ีสื่อความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้  

(2) ประเภทและแบบ 

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

(4) มวลสูงสุดท่ีเครื่องเลนสามารถรับน้ําหนักได เปน กิโลกรัม 

(5) พ้ืนท่ีใชเลน ความกวาง x ความยาว เปน มิลลิเมตร หรือเซนติเมตร หรือเมตร 

(6) ขอความท่ีระบุอายุของผูเลน เชน สําหรับเด็กอายุ 5 ป ข้ึนไป ถึง 12 ป 

(7) เดือน ป ท่ีทํา 

(8) คําเตือนท่ีแสดงขอความวา “หากไมไดทําการยึดติดกับพ้ืน อาจเปนอันตรายถึงชีวิต” 

α สูงสด 

แทนยึด 
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(9) รหัสรุนท่ีทํา 

(10) ชื่อผูทํา หรือโรงงานท่ีทํา หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน 
หมายเหตุ  ขอ 7.1 (8) ใหใชตัวอักษรสีตัดกับสีพื้น ขนาดไมต่ํากวา 5 mm 

7.2 ตองมีคูมือการติดตั้งเปนภาษาไทย รายละเอียดใหเปนไปตามภาคผนวก ข. และคูมือการใชงานเปนภาษาไทย 
รายละเอียดใหเปนไปตามภาคผนวก ค.  

7.3 ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

8. การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน  

8.1 การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ก. 

9. การทดสอบ 

9.1 สวนยื่นล้ํา 

9.1.1 เครื่องมือ 

9.1.1.1 เกจทดสอบตามรูปท่ี 11 หรือเวอรเนียท่ีวัดไดละเอียดไมนอยกวา 0.1 mm  

 
หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 11 เกจทดสอบท่ีสามารถวัดความหนาได 3 mm 
(ขอ 9.1.1.1) 

9.1.2 วิธีทดสอบ 

9.1.2.1 กรณีใชเกจทดสอบวัด 

(1) นําเกจทดสอบครอบบนสวนท่ียื่นและสัมผัสกับพ้ืนผิวเริ่มตนของตัวอยาง แลวตรวจสอบวาสวน
ท่ียื่นโผลพนออกมาเหนือผิวหนาของเกจทดสอบหรือไม 

(2) กรณีสวนท่ียื่นท่ีตั้งฉากกับพ้ืนผิวเริ่มตน ใหใชเกจทดสอบตามขอ 9.1.1.1 วัดความหนาของสวนท่ียื่น 
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9.1.2.2 กรณีใชเวอรเนียวัด 

(1) ใชเวอรเนียวัดสวนท่ียื่นโผลพนเหนือผิวของโครงสราง แลวตรวจสอบวาสวนท่ียื่นเกินเกณฑ
หรือไม 

(2) กรณีสวนท่ียื่นท่ีตั้งฉากกับพ้ืนผิวเริ่มตน ใหใชเวอรเนียวัดความหนาของสวนท่ียื่น 

9.2 สลักเกลียวและแปนเกลียว 

9.2.1 เครื่องมือ 

9.2.1.1 เกจทดสอบ มีรูปรางและขนาดตางกัน 3 แบบ ตามรูปท่ี 12 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 12 เกจทดสอบขนาดตางกัน 3 แบบ 
(ขอ 9.2.1.1) 

9.2.2 วิธีทดสอบ 

เลือกเกจทดสอบตามขอ 9.2.1.1 วางครอบสลักเกลียวและแปนเกลียวตามตําแหนงตาง ๆ ท่ีปรากฏ 
ตรวจดูวามีสวนปลายท่ียื่นล้ําพนออกมาจากเกจทดสอบหรือไม วิธีการวางเกจทดสอบตามรูปท่ี 13  
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รูปท่ี 13 ตําแหนงการทดสอบปลายท่ีย่ืนลํ้าของสลักเกลียวและแปนเกลียว 
(ขอ 9.2.2) 

9.3 ความทนแรงดึง 

9.3.1 อุปกรณ 

9.3.1.1 มาตรวัดแรงดึงท่ีมีความแมนยํา ± 2 N 

9.3.1.2 คีมหนีบ (clamp) ท่ีไมทําใหตัวอยางทดสอบเสียหาย (ดูรูปท่ี 14) 

 

 

 

 

 
 
 
 

คําอธิบาย 
1  คือ แผนกลม 

รูปท่ี 14 ตัวอยางคีมหนีบท่ีไมทําใหตัวอยางทดสอบเสียหาย 
(ขอ 9.3.1.2) 

9.3.2 วิธีทดสอบ 

9.3.2.1 ใชคีมหนีบจับตัวอยางทดสอบ 

9.3.2.2 ออกแรงดึงในแนวขนานกับแกนหลักของตัวอยางทดสอบจนอานคาแรงดึงได (70 ± 2) N ภายใน
เวลา 5 s แลวคงแรงดึงนี้ไวเปนเวลา 10 s หากวัสดุปองกันไมหลุดถือวาผานการทดสอบ 

 ตําแหนงท่ี 1 ตําแหนงท่ี 2 ตําแหนงท่ี 3 
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ภาคผนวก ก. 

การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
(ขอ 8.1)  

ก.1 รุน ในท่ีนี้หมายถึง อุปกรณโยกประเภทและแบบเดียวกัน ทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทํา
หรือสงมอบหรือซ้ือขายในระยะเวลาเดียวกัน 

ก.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอ่ืนท่ีเทียบเทากันทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว  

ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก  

ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน 1 ชุด 

ก.2.1.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 6.1 และขอ 7. จึงจะถือวาอุปกรณโยกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับทดสอบวัสดุและคุณลักษณะท่ีตองการ 

ก.2.2.1 ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบจากขอ ก.2.1 

ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. และขอ 5. จึงจะถือวาอุปกรณโยกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ก.3 เกณฑตัดสิน 

ตัวอยางอุปกรณโยกตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 จึงจะถือวาอุปกรณโยกรุนนั้นเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
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ภาคผนวก ข. 

คูมือการติดตั้ง 
(ขอ 7.2) 

ข.1 การติดตั้ง (Installation) 

ข.1.1 ความรับผิดชอบของผูทําและผูออกแบบ 

ตองจัดทําคําแนะนําข้ันตอนการติดตั้งอุปกรณโยก และรายการสวนประกอบท้ังหมดอยางชัดเจน 
และครอบคลุมความปลอดภัยอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม (เชน ฐานเครื่องเลนตองยึดติดกับพ้ืนสนาม) 
รวมท้ังคูมือการตรวจสอบ การบํารุงรักษา คําแนะนําเรื่องการซอมแซม โดยมีรายละเอียดอยางชัดเจน 
และครอบคลุมความปลอดภัยอยางถูกวิธีตามหลักวิศวกรรม 

ข.1.2 ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติหนาท่ีและเจาของสถานท่ี 

ข.1.2.1 ตองปฏิบัติตามข้ันตอนการติดต้ังอุปกรณโยก มีการตรวจสอบ บํารุงรักษาตามวิธีและระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ข.1.2.2 ตองจัดทําพ้ืนปองกัน/พ้ืนท่ีใชเลนของอุปกรณโยกตามขอ ข.2  

ข.1.2.3 เจาของสถานท่ีตองจัดใหมีผูดูแลและแนะนําวิธีการเลนอยางถูกวิธี 

ข.1.2.4 ตองจัดทําปายแนะนําเตือน (instruction sign) ที่ติดตั้งอยางถาวรในบริเวณที่ไมทําใหเกิด 
การบาดเจ็บ พ้ืนสีขาว และตัวอักษรสีน้ําเงิน ขนาดตัวอักษรไมนอยกวา 20 mm และใหมีความสูง
จากพ้ืนดินไมนอยกวา 600 mm แตไมเกิน 2 000 mm ซ่ึงแสดงรายละเอียด เชน อายุผูเลน วิธีเลน 
มวลสูงสุดท่ีเครื่องเลนสามารถรับน้ําหนักได เปน กิโลกรัม และคําเตือน อานไดอยางชัดเจน 

ข.2 พ้ืนปองกัน  

ข.2.1 ใชพ้ืนทรายน้ําจืดขนาดเบอรกลางความหนาอยางนอย 300 mm หรือพ้ืนยางสังเคราะหท่ีมีความหนา
สามารถรับแรงตกกระแทกไดอยางปลอดภัยตามขอกําหนดเรื่องความสูงของการตกตามมาตรฐานของ
เครื่องเลน 

ข.2.2 เจาของและผูปฏิบัติหนาท่ีตองรักษาบริเวณพ้ืนปองกัน/พ้ืนท่ีใชเลน/บริเวณใชงานของอุปกรณโยกให
ปราศจากวัสดุไมพึงประสงค อันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ และพ้ืนท่ีปองกันตองมีความสะอาด ไมมีมูลสัตว
ตาง ๆ 

ข.2.3 การบันทึก (record) เจาของและผูปฏิบัติหนาที่ตองจัดทําบันทึกเกี่ยวกับการติดตั้ง การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา และการซอมแซมอุปกรณโยกสําหรับใชในท่ีสาธารณะ 

ข.3 การบํารุงรักษาและการตรวจสอบ 

ข.3.1 การตรวจสอบภายใน 

ข.3.1.1 กระทําโดยเจาหนาท่ีท่ีไดรับการอบรมหรือวิศวกร 

ข.3.1.2 ระยะเวลาในการตรวจสอบภายในทุก ๆ วันท่ีมีการเลน เชน 7 วัน 1 เดือน 1 ป และตองมีการบันทึก 
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ข.3.2 การตรวจสอบภายนอก 

ข.3.2.1 กระทําโดยทีมนายชาง หรือวิศวกร หรือเจาหนาท่ีทองถ่ิน หรือบริษัทผูเชี่ยวชาญ 

ข.3.2.2 ระยะเวลาในการตรวจสอบภายนอกทุก 6 เดือน หรือ 1 ป  

ข.3.3 การตรวจ เชน ความม่ันคงแข็งแรงของฐานราก จุดยึดตาง ๆ กรณีท่ีพบความบกพรอง เชน ฐานรากไมม่ันคง 
ตัวเครื่องเลนเอียงเกิน 15º จุดยึดไมม่ันคง ใหยุติการเลนทันที และดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยนายชาง
หรือวิศวกรท่ีมีความชํานาญและเชี่ยวชาญ (โดยผูชํานาญและเชี่ยวชาญตองมีประสบการณทํางานดาน
เครื่องเลนไมนอยกวา 3 ป)  
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ภาคผนวก ค. 

คูมือการใชงาน 
(ขอ 7.2) 

ค.1 คูมือการใชงาน อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ค.1.1 ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทของผูทําหรือฝายบริการลูกคา 

ค.1.2 ขนาดโครงสราง (play structure) ของอุปกรณโยก ความกวาง ความยาว และความสูง เปน มิลลิเมตร  
หรือเซนติเมตร หรือเมตร 

ค.1.3 อายุของผูเลน เชน สําหรับเด็กอายุ 5 ป ข้ึนไป ถึง 12 ป 

ค.1.4 มวลของอุปกรณโยก เปน กิโลกรัม 

ค.1.5 อายุการใชงานของเครื่องเลน เปน ป 

ค.1.6 มวลสูงสุดท่ีเครื่องเลนสามารถรับน้ําหนักได เปน กิโลกรัม 

ค.1.7 วิธีเลนท่ีถูกตอง คําแนะนํา และคําเตือน 

ค.1.8 วิธีการติดตั้งและระยะปลอดภัย 

ค.1.9 ขอแนะนําดานความปลอดภัย เชน 

ค.1.9.1 ควรตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณเครื่องเลน โดยนายชางหรือวิศวกรท่ีมีความชํานาญ 
และเชี่ยวชาญอยางสมํ่าเสมอ 

ค.1.9.2 ตองมีผูควบคุมดูแลขณะเลน 

ค.1.9.3 ตองติดตั้งอุปกรณเครื่องเลนในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เชน พ้ืนยางสังเคราะห พ้ืนทราย 

ค.1.9.4 อาคารบริเวณท่ีติดตั้งเครื่องเลนควรมีระบบปองกันฟาผา 

ค.1.9.5 กรณีสวนประกอบเกิดสนิมผิวไมเกิน 25 % สามารถปรับปรุงทําความสะอาดหรือทาสี หรือกรณีเกิด
สนิมขุมมากกวา 30 % ใหเลิกใชงานเครื่องเลนนั้นทันที และกรณีสวนประกอบเปนไมและพลาสติก
เกิดการชํารุด เชน ผุ แตก เสื่อมสภาพ ใหเลิกใชทันที 
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ภาคผนวก ง. 

พ้ืนท่ีการตก 
(แนะนํา) 

ง.1 พ้ืนท่ีการตก 

ในการออกแบบอุปกรณโยกใหมีความปลอดภัยในการเลน แนะนําใหออกแบบอุปกรณโยกใหมีพ้ืนท่ีการตก ดังนี้ 

ง.1.1 กรณีอุปกรณโยกประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4  

ง.1.1.1 เม่ือวัดจากขอบของอุปกรณในตําแหนงสูงสุด ดังรูปท่ี ง.1 พ้ืนท่ีการตกจะตองไมนอยกวา 1 000 mm  

ง.1.1.2 เม่ือผูเลนใชอุปกรณในทายืน ดังรูปท่ี ง.1 พ้ืนท่ีการตกจะตองไมนอยกวา 1 500 mm 

ง.1.2 กรณีอุปกรณโยกประเภท 5 และประเภท 6 

พ้ืนท่ีการตกใหเปนไปตาม BS EN 1176-1 : 2017 ขอ 4.2.8.4 และขอ 4.2.8.2.5 

ง.1.3 กรณีอุปกรณโยกประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 พ้ืนท่ีกระแทกตองมีความสูงของการตกวิกฤต 
(critical fall height) ไมนอยกวา 600 mm 

 

คําอธิบาย 
1 หมายถึง สวนยึดโดยเครื่องเลน (space occupied by the equipment) 
2 หมายถึง พ้ืนท่ีการตก 
3 หมายถึง พ้ืนท่ีอิสระ 
4 หมายถึง พ้ืนปองกัน 
x หมายถึง ขอบเขตของพ้ืนท่ีการตก 
y หมายถึง ความสูงของการตก 

รูปท่ี ง.1 พ้ืนท่ีการตก พ้ืนท่ีอิสระ และพ้ืนปองกัน ของอุปกรณโยก 
(ขอ ง.1.1.1 และขอ ง.1.1.2) 

________________________________________ 
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