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กระดานลื่น เป็นเครื่องเล่ นสนามที่ ส่ง เสริม พัฒนาการของเด็ก ทาให้ปัจจุบันมีการติดตั้ง กระดานลื่น ในโรงเรี ยน
สวนสาธารณะ ร้านอาหาร ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก หรือสถานที่ต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิต
กระดานลื่น ที่มีคุณภาพและลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อเด็ก จึงกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 2 กระดานลื่น ข้อกาหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ ขึ้น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กาหนดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ทา ผู้ใช้ และเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง
Consumer Product Safety Commission (CPSC), Public Playground Safety Handbook, 2010
EN 1176-1 : 2017
Playground equipment - Part 1 : General requirements and test methods
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ISO 8124-3 : 2010

Playground equipment - Part 3 : Additional specific safety requirement
and test methods for slides
Safety of toys - Part 3 : Migration of certain elements
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EN 1176-3 : 2017

เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สาหรับงานโครงสร้างทั่วไป
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบสาหรับงานท่อ
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ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องเล่น การติดตั้ง การบารุงรักษา ผู้ดูแลการเล่น พ.ศ. 2545
มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคาร และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
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ฉบับที่ 5644 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องเล่นสนามสาธารณะ
เล่ม 2 กระดานลื่น ข้อกาหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ

าห

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเล่นสนาม
สาธารณะ เล่ม 2 กระดานลื่น ข้อกาหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ มาตรฐานเลขที่
มอก. 3000 เล่ม 2−2562 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
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ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
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ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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เครื่องเล่นสนามสาธารณะ
เล่ม 2 กระดานลื่น
ข้อกําหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ
1. ขอบข่าย

จก

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณภาพเฉพาะด้านความปลอดภัยของกระดานลื่นประเภทต่าง ๆ
มีความสูงจากพื้นถึงพื้นยกระดับไม่เกิน 2 m ซึ่งไม่มีเครื่องเล่นอื่นต่อรวมอยู่ด้วย
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1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมกระดานลื่นประเภทต่าง ๆ ยกเว้นกระดานลื่นประเภทราง
ลูกกลิ้ง (roller slides)

2. บทนิยาม

าห

ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้
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2.1 เครื่องเล่นสนาม หมายถึง อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบหรือโครงสร้างสําหรับให้เด็กเล่น ซึ่งติดตั้งอยู่ในพื้นที่ใช้เล่น
ของสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น โรงเรียน สวนสาธารณะ ร้านอาหาร ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

2.2 กระดานลื่น (slide) หมายถึง เครื่องเล่นใช้นั่งและผู้เล่นลื่นไถลตามรางที่ลาดเอียงลงสู่พื้น (การออกแบบกระดาน
ลื่นให้เป็นไปตามบริบทของอายุเด็กในสถานที่นั้น ๆ) โดยเครื่องเล่นที่ติดตั้งภายนอกอาคาร (outdoor) และภายใน
อาคาร (indoor) กระดานลื่นสําหรับเด็กต้องยึดติดกับพื้นอย่างมั่นคง
2.3 รางลื่น (slide chute) หมายถึง ทางหรือช่องออกแบบให้ผู้เล่นลื่นไถลจากพื้นยกระดับลงสู่พื้นอย่างปลอดภัย
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2.4 ความสูงของการตก (fall height) หมายถึง ระยะห่างในแนวตั้งระหว่างพื้นผิวสําหรับเล่นถึงพื้นผิวปลอดภัย
(protective surfacing) ที่อยู่ข้างใต้
2.5 พื้นที่ใช้เล่น (use zone) หมายถึง พื้นที่โดยรอบกระดานลื่น ซึ่งผู้เล่นใช้ในการเข้าออกหรือขึ้นลงเครื่องเล่น
รวมถึงพื้นที่ที่ผู้เล่นอาจตกจากกระดานลื่น ดังรูปที่ 1
2.6 พื้นที่การตก (falling space) หมายถึง พื้นที่โดยรอบกระดานลื่นที่ผู้เล่นอาจตกจากพื้นผิวสําหรับเล่น ดังรูปที่ 1
2.7 พื้นที่อิสระ (free space) หมายถึง พื้นที่โดยรอบกระดานลื่นบริเวณที่ผู้เล่นจะถูกบังคับให้เกิดการเคลื่อนตัว
ตามการเล่น ดังรูปที่ 1
2.8 พื้นยกระดับหรือชานพัก (platform) หมายถึง พื้นราบ (flat floor) ยกระดับซึ่งมีจุดประสงค์สําหรับให้ผู้เล่น
สามารถยืนเพื่อพักรอการเล่นและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ (ดูรูปที่ 2)
2.9 ราวมือจับ (handrail) หมายถึง ราวที่มั่นคงแข็งแรงและเป็นแนวยาวตามทางเข้าหรือทางออก มีจุดประสงค์
สําหรับให้ผู้เล่นจับเพื่อช่วยในการทรงตัว
2.10 ราวกันตก (guardrail) หมายถึง ราวหรือวัสดุกั้นด้านข้างของพื้นผิวที่ยกระดับสูงเพื่อป้องกันการตกของผู้เล่น
-1-

มอก. 3000 เล่ม 2–2562
2.11 แผงกั นตก (protective barrier) หมายถึง วัส ดุ ที่กั้นด้ านข้า งของพื้ นผิ ว ที่ ย กระดั บ สูงเพื่ อป้อ งกั น การข้า ม
หรือปีนป่ายของผู้เล่นทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา
2.12 จุ ด หนี บ บด เฉื อ น (pinch crush and shear point) หมายถึ ง จุ ด หรื อ บริ เ วณที่ ผู้ เ ล่ น อาจได้ รั บ บาดเจ็ บ
ระหว่างการเล่นกระดานลื่น เช่น การฟกช้ํา ถลอก เป็นแผล ถูกบาด หรือกระดูกแตกหัก
2.13 พื้นป้องกัน (protective surfacing) หมายถึง วัสดุที่ใช้เป็นชั้นบนสุดของพื้นที่ใช้เล่น เพื่อลดแรงกระแทก
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1 หมายถึง พื้นทีใ่ ช้เล่นของกระดานลื่น
2 หมายถึง พื้นทีก่ ารตก
3 หมายถึง พื้นทีอ่ ิสระ
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รูปที่ 1 พืน้ ที่ตา่ํ สุดโดยรอบของกระดานลืน่
(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. ส่วนประกอบและวัสดุ
4.1 ส่วนประกอบ
4.1.1 กระดานลื่นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ดังนี้ (ดูรูปที่ 2)
4.1.1.1

กระได (ทางขึ้น)

4.1.1.2

พื้นยกระดับหรือชานพัก (ทางออก)

4.1.1.3

รางลื่น

4.1.1.4

ทางออกของรางลื่น (chute exit region)

ราวกันตก

น่า
ยจ
่ายแ

แผงกันตก

จก

การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ

กระได (ทางขึน้ )

าห

รางลืน่
ทางออกของรางลืน่

ารจ

พื้นยกระดับหรือชานพัก
(ทางออก)

ห้า
ม

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ขอบกันตก

รูปที่ 2 ส่วนประกอบหลักของกระดาษลื่น
(ข้อ 2.8 และข้อ 4.1.1)

4.1.2 อุปกรณ์

กระดานลื่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ยึดจับ (fasteners) อุปกรณ์เชื่อมต่อ (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
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4.2 วัสดุ
4.2.1 โลหะ
โลหะสํ า หรับ ทํ า ส่ว นประกอบต่า ง ๆ และที ่ใ ช้ทํ า โครงสร้า งรับ น้ํ า หนัก ต้อ งเป็น เหล็ก กล้า ไร้ส นิม
หรืออะลูมิเนียมเจือ หรือเหล็กกล้าคาร์บอนตาม มอก. 107 หรือ มอก. 528 หรือ มอก. 1479 หรือ มอก. 1735
หรือ มอก. 1228 หรือเหล็กกล้าอาบสังกะสีตาม มอก. 277 หรือโลหะอื่นที่มีคุณภาพดีกว่า
กรณีเหล็กกล้าคาร์บอนต้องป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนของโลหะ ด้ วยการทาสี (painted)
อาบสังกะสี (galvanized) หรือวิธีอื่น ๆ ทั้งนี้สีหรือสารที่ใช้ต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งจากการ
สัมผัสและการหายใจ
กรณีส่วนที่เป็นพื้นรางต้องเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมตาม มอก. 1378

น่า
ยจ
่ายแ

จก

การทดสอบให้ปฏิบัติโดยพิจารณาเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะห์จากสถาบัน หรือหน่วยงาน
ที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับ
4.2.2 พลาสติก

พลาสติกสําหรับทําส่วนประกอบต่าง ๆ และที่ใช้ทําโครงสร้างรับน้ําหนักต้องเป็นพลาสติกตาม มอก. 816
หรือ มอก. 1306

4.2.3.1

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

4.2.3 ไม้

ารจ

าห

การทดสอบให้ปฏิบัติโดยพิจารณาเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะห์จากสถาบัน หรือหน่วยงาน
ที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับ
ต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง หรือไม้เนื้อปานกลาง หรือไม้วิทยาศาสตร์
การทดสอบให้ทําโดยพิจารณาเอกสารรับรองจากผู้ทํา

ห้า
ม

4.2.3.2 ต้องไม่มีตําหนิ ได้แก่ ตาไม้ รา และรอยที่เกิดจากการทําลายของปลวกหรือแมลงอื่น 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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ตารางที่ 1 ปริมาณธาตุและโลหะหนักในสารละลายทีส่ กัดได้จากสี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว
(ข้อ 4.2.4)
ธาตุและโลหะหนัก

เกณฑ์ที่กําหนดสูงสุด
mg/kg
60
25
1 000
75
60
90
60
500

น่า
ยจ
่ายแ

จก

พลวง
สารหนู
แบเรียม
แคดเมียม
โครเมียม
ตะกั่ว
ปรอท
ซิลิเนียม

5. คุณลักษณะที่ต้องการ
5.1 คุณลักษณะทางกายภาพ

าห

5.1.1 ปลายแหลมและขอบคม (sharp points and sharp edges)

บริเวณหรือส่วนที่จับหรือสัมผัสได้ง่ายของกระดานลื่นต้องไม่มีปลายแหลม ขอบคม และปราศจาก
ข้อบกพร่องใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก เช่น เสี้ยน ครีบ รอยฉีกขาด

5.1.1.2

ส่วนปลายของสลักเกลียวที่ยื่นออกมาจากแป้นเกลียว (nut) ต้องไม่มีครีบ ตะเข็บ ปลายแหลม
และขอบคม

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

5.1.1.1

การทดสอบโดยการตรวจพินิจ
5.1.2.1

ห้า
ม

5.1.2 ส่วนยื่นล้ํา (protrusion)

กระดานลื่นต้องไม่มีส่วนยื่นล้ําซึ่งจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นอันเนื่องจากการกระแทก
การทดสอบโดยการตรวจพินิจ

5.1.2.2

กรณีมีส่วนยื่นล้ําที่สัมผัสถึง ต้องไม่เกิน 3 mm
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2

5.1.2.3

ส่วนยื่นล้ําที่หุ้มด้วยวัสดุป้องกันขอบคม ต้องติดแน่นและไม่หลุด ผู้เล่นไม่สามารถทําให้หลุดหรือคลาย
ออกมาได้โดยไม่ใช้เครื่องมือ
การทดสอบโดยการตรวจพินิจ

หมายเหตุ : ส่วนยื่นล้ํา เช่น ส่วนปลายของสลักเกลียว (bolts) แป้นเกลียว (nuts) รวมทั้งส่วนที่พ้นจากพื้นผิว
ของโครงสร้าง
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5.1.3 การเกี่ยวหรือพัน (entanglement)
5.1.3.1

กระดานลื่นต้องไม่มีวัสดุยื่นล้ําหรือส่วนหัวที่ยื่นเพื่อเพิ่มขนาดหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง (projection
which increase in size) จากพื้นผิวเริ่มต้นกับปลายด้านนอกซึ่งจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่น
อันเนื่องจากการเกี่ยวหรือติดพันของเสื้อผ้า
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.3 และการตรวจพินิจ

5.1.3.2

กระดานลื่นต้องมีพื้นผิวเรียบ และสามารถลื่นลงมาได้ง่ายอย่างต่อเนื่อง และต้องไม่มีระยะห่าง
หรือช่องว่างที่ทําให้เกิดอันตรายจากการเกี่ยวหรือพัน เช่น ช่องว่างระหว่างผนังด้านข้างของกระดานลื่น
2 ตัวที่ติดตั้งคู่ขนานกัน หรือจุดเชื่อมของหลังคาที่ต่อกับผนังด้านข้างของกระดานลื่น
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.4 และการตรวจพินิจ

จก

5.1.4 การติดของนิ้ว

น่า
ยจ
่ายแ

ส่วนต่าง ๆ ของกระดานลื่นต้องไม่มีช่องว่างหรือรูที่ทําให้นิ้วเด็กติด โดยมีลักษณะดังนี้
รูหรือช่องว่างที่มีความลึกจากผิวตกกระทบถึงขอบล่างหรือก้นรู มากกว่า 1 000 mm หากสอดนิ้ว
ทดสอบขนาด 8 mm ได้ต้องสอดนิ้วทดสอบที่มีขนาด 25 mm ได้ด้วย

5.1.4.2

ปลายท่อต้องมีวัสดุปิดไม่ให้ผู้เล่นสอดนิ้วเข้าไปได้ และต้องไม่สามารถถอดออกได้ด้วยมือเปล่า

ารจ

การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ

าห

5.1.4.1

5.2 การรับน้ําหนักของรางลื่น กระไดและโครงสร้างรับน้ําหนัก

5.3 ทางขึ้นและทางลง

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

เมื่อทดสอบตามข้อ 9.5 ส่วนต่าง ๆ ของกระดานลื่น ต้องยังคงแข็งแรงมั่นคง ไม่แตก ร้าว เสียรูปอย่างชัดเจน
และต้องมีความเปลี่ยนแปลงการแอ่นตัวของโครงสร้างไม่เกิน 10 mm
5.3.1 ต้องออกแบบ ไม่ให้น้ําขัง

ห้า
ม

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

รูปที่ 3 ตัวอย่างกระไดและทางลาด
(ข้อ 5.4.1)

น่า
ยจ
่ายแ

จก

5.4.2 ความลาดชันของกระไดและมิติต่าง ๆ ของลูกนอนกระไดและขั้นกระได ให้เป็นไปตามตารางที่ 2 และกระได
แต่ละขั้นต้องมีมิติเท่า ๆ กัน ทั้งนี้ลูกนอนของกระไดต้องอยู่ในแนวระนาบ โดยมิติต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ตัวอย่างขั้นกระไดตามรูปที่ 4

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ความลาดชัน
ความกว้างของกระได ไม่น้อยกว่า
ระยะห่างระหว่างขั้นกระได
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระได
กระไดขั้นแบบ ความลาดชัน
ลาดชัน
ความกว้างของกระได ไม่น้อยกว่า

ห้า
ม

2

รายการ

ารจ

ลําดับ
ชนิด
ที่
1 กระไดลิง

าห

ตารางที่ 2 ความลาดชันและมิติต่าง ๆ ของกระได
(ข้อ 5.4.2)

ความลึกของกระได ไม่น้อยกว่า

หน่วย
องศา
mm
mm
mm
องศา
mm
mm

อายุ
2 ปี ถึง 5 ปี

อายุ
5 ปี ขึน้ ไป ถึง 12 ปี
75 ถึง 90
300
400
230 ถึง 320
19 ถึง 38
50 ถึง 75
300
400
900 (ขึ้น 2 คน)
170
80 (กรณีไม่ปิด
ช่องว่างระหว่างขั้น)
150 (กรณีปิดช่องว่าง
ระหว่างขั้น)

3

บันไดขั้น

ระยะห่างระหว่างขั้นกระได น้อยกว่า
ความลาดชัน น้อยกว่า
ความกว้างของกระได ไม่น้อยกว่า

mm
องศา
mm

ความลึกของกระได ไม่น้อยกว่า
mm
ระยะห่างระหว่างขั้นกระได น้อยกว่า mm
* หมายถึง

250*

300*
35

300

400

170
250*

900 (ขึ้น 2 คน)
200
300*

ในกรณีระยะห่างของกระได น้อยกว่า 230 mm จะต้องปิดช่องว่างระหว่างขัน้ นั้น เพื่อป้องกันการติด
ของศรีษะและคอ
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> 250
< 200

35-40

รูปที่ 4 ตัวอย่างมิติของขัน้ กระได
(ข้อ 5.4.2)

จก

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

น่า
ยจ
่ายแ

5.4.3 กรณีกระไดมีราวจับ ราวจับต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 24 mm ถึง 39 mm และมีความสูงใน
แนวตั้ง จากพื้น ผิว บนสุด ขั้น กระไดหรือ พื้น ผิว บนสุด ของทางลาดถึง ผิว ด้า นบนของราวจับ 560 mm
ถึง 970 mm

ารจ

5.5 พื้นยกระดับหรือชานพัก และรางลื่น

าห

การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจและวัดด้วยเครื่องวัดที่เหมาะสมและมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 mm

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

5.5.1 ชานพัก ที่เป็นทางเชื่อ มของกระดานลื่น ต้อ งมีค วามลึกไม่น้อยกว่า 360 mm และความกว้างเท่ากับ
หรือมากกว่าความกว้างของรางลื่น
5.5.2 ทางเข้ารางลื่นต้องมีราวจับหรืออุปกรณ์อื่นสําหรับมือจับเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับการเปลี่ยนท่ายืน
เป็นท่านั่ง และมีราวกันตกหรือผนังกั้น
5.5.3 รางลื่น ต้องมีลักษณะดังนี้

อัตราส่วนระหว่างความสูงต่อความยาวของรางลื่น ต้องไม่เกิน 1 : 1.7 ดังรูปที่ 5

ห้า
ม

5.5.3.1
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ชานพัก

ทางออก

น่า
ยจ
่ายแ
าห

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

ความสูงของรางลื่น

จก

ความสูงของรางลื่น

ความยาวของรางลื่น

รูปที่ 5 ความสูงและความยาวของรางลืน่
(ข้อ 5.5.3.1)

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 เมื่อวัดในมุมตั้งฉากกับแกน x ตามรูปที่ 6 และมีระยะในแนว
ระนาบระหว่างมุมฉากทั้งสองต้องไม่น้อยกว่า 305 mm สําหรับเด็กอายุ 2 ปี ถึง 5 ปี และไม่น้อยกว่า
406 mm สําหรับเด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึง 12 ปี

ห้า
ม

5.5.3.2
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≥ 102 (y)

มอก. 3000 เล่ม 2–2562

น่า
ยจ
่ายแ

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

จก

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

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 6 ความสูงของผนังด้านข้างของกระดานลื่น
(ข้อ 5.5.3.5)

ารจ

าห

กระดานลื่นที่มีรางลื่นโค้งและมีผนังด้านข้างตั้งตรง (ตัวอย่างดังรูปที่ 7) ความสูงของผนังด้านข้าง (H)
ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่คํานวณได้จากสูตร ดังนี้
2

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

> 102 −

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

ห้า
ม

5.5.3.6

ความโค้งของรางลื่น

ความสูงของผนังด้านข้าง

ความกว้างแนวระนาบของรางลื่น

หน่วยเป็นมิลลิเมตร
รูปที่ 7 ความสูงของผนังด้านข้างตัง้ ตรงของรางลื่น
(ข้อ 5.5.3.6)
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5.5.3.7

กระดานลื่นรางปิด ต้องมีลักษณะดังนี้
(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
ต้ อ งมีข นาดเส้น ผ่า นศูน ย์ก ลางระหว่า ง 12 mm ถึง 90 mm เพื่อ ไม่ใ ห้นิ้ ว เด็ก เข้า ไปติด
และศีรษะลอดติดได้

จก

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

น่า
ยจ
่ายแ

การทดสอบให้ทําโดยใช้เครื่องวัดที่เหมาะสมและมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 mm
5.6 พื้นที่ใช้เล่นรอบกระดานลื่น

5.6.1 ต้องมีระยะห่างจากตัวกระดานลื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า 1 830 mm ดังรูปที่ 8

าห

5.6.2 พื้นที่ใช้เล่นบริเวณทางออกของกระดานลื่นต้องมีลักษณะดังนี้

กระดานลื่นที่สูงไม่เกิน 1 830 mm พื้นที่ใช้เล่นบริเวณทางออกต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 830 mm

5.6.2.2

กระดานลื่นสูงกว่า 1 830 mm พื้นที่ใช้เล่นบริเวณทางออกต้องมีระยะห่างอย่างน้อยเท่ากับความสูง
ของกระดานลื่นแต่ต้องไม่เกิน 2 440 mm ดังรูปที่ 8

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

5.6.2.1

การทดสอบให้ทําโดยใช้เครื่องวัดที่เหมาะสมและมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 mm
≥ 1830

ห้า
ม

≥ 1830,
 2440

≥ 1830
H

พื้นที่
ทางออก

H คือ ความสูงของกระดานลื่น
คือ พื้นที่ใช้เล่นที่มีพื้นป้องกัน

หน่วยเป็นมิลลิเมตร
รูปที่ 8 พืน้ ที่ใช้เล่นรอบกระดานลื่น
(ข้อ 5.6.1 และข้อ 5.6.2.2)
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5.7 ทางออกของรางลื่น
5.7.1 ความชันของทางออกของรางลื่นต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง -4 โดยวัดจากแนวระนาบที่ขนานกับพื้นผิว
ด้านล่าง ดังรูปที่ 9

น่า
ยจ
่ายแ

ทางออกรางลื่น
รูปที่ 9 ความชันของทางออกรางลืน่
(ข้อ 5.7.1)

จก

0
-4

5.7.2 ขอบบริเวณปลายทางออกของรางลื่น

ต้องมนหรือโค้งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นโดนขอบจากขอบที่มีลักษณะตรง

าห

การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ

ารจ

5.7.3 ทางออกของรางลื่นต้องยาวไม่น้อยกว่า 280 mm และส่วนปลายของทางออกรางลื่นต้องมีความสูง
(ดังรูปที่ 10) ดังนี้
ไม่เกิน 280 mm จากพื้นป้องกัน กรณีกระดานลื่นสูงไม่เกิน 1 220 mm

5.7.3.2

ไม่น้อยกว่า 180 mm และไม่เกิน 380 mm จากพื้นป้องกัน กรณีกระดานลื่นสูงกว่า 1 220 mm

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

5.7.3.1

ห้า
ม

การทดสอบให้ทําโดยใช้เครื่องวัดที่เหมาะสมและมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 mm

H

L
h
L หมายถึง ความยาวของส่วนปลายทางออกของรางลื่น
H หมายถึง ความสูงของกระดานลื่นจากพื้นป้องกัน
h หมายถึง ความสูงจากพื้นป้องกันถึงส่วนปลายทางออกของรางลื่น
รูปที่ 10 ความยาวและความสูงของทางออกรางลืน่
(ข้อ 5.7.3)
-12-
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6. การบรรจุ
6.1 ให้บรรจุส่วนประกอบต่าง ๆ ของกระดานลื่นไว้ด้วยกันเป็นชุด พร้อมกับคู่มือการติดตั้งและบํารุงรักษา โดยมีวัสดุ
หุ้มห่อหรือผูกมัดเพื่อป้องกันความเสียหาย

7. เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ที่กระดานลื่น อย่างน้อยต้องมีเ ลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ใ ห้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
และถาวร
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
(2) ประเภท แบบ และส่วนประกอบทั้งหมดอย่างชัดเจน

น่า
ยจ
่ายแ

จก

(3) ขนาดโครงสร้าง (playstructure) ความกว้าง x ความยาว x ความสูง เป็น มิลลิเมตร หรือเซนติเมตร หรือ
เมตร
(4) มวลของกระดานลื่น เป็น กิโลกรัม

(5) มวลสูงสุดที่เครื่องเล่นสามารถรับน้ําหนักได้ เป็น กิโลกรัม

าห

(6) พื้นที่ใช้เล่น ความกว้าง x ความยาว เป็น มิลลิเมตร หรือเซนติเมตร หรือเมตร

ารจ

(7) ข้อความที่ระบุอายุของผู้เล่น เช่น สําหรับเด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึง 12 ปี
(8) เดือน ปี ที่ทํา
(10) รหัสรุ่นที่ทํา

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

(9) คําเตือนที่แสดงข้อความว่า “หากไม่ได้ทําการยึดติดกับพื้น อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต”

ห้า
ม

(11) ชื่อผู้ทํา หรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
7.2 ต้องมีคู่มือการติดตั้งเป็นภาษาไทย รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ข. และคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย
รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ค.
7.3 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว้ข้างต้น

8. การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน
8.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 ภาวะการทดสอบ
หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง
9.2 ส่วนยื่นล้ํา
9.2.1 เครื่องมือ
9.2.1.1

เกจทดสอบปลายที่ยื่นล้ํา มีรูปร่างและขนาดต่างกัน 3 แบบ ตามรูปที่ 11
-13-

จก

มอก. 3000 เล่ม 2–2562

น่า
ยจ
่ายแ

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 11 เกจทดสอบปลายที่ยื่นล้าํ
(ข้อ 9.2.1.1)

าห

9.2.2 วิธีทดสอบ

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

เลือกเกจทดสอบตามข้อ 9.2.1.1 วางลงบนส่วนที่เป็นปลายที่ยื่นล้ําซึ่งสัมผัสได้ง่าย ตามตําแหน่งต่าง ๆ
ที่ปรากฏ ตรวจดูว่ามีส่วนปลายที่ยื่นล้ําพ้นออกมาจากเกจทดสอบหรือไม่ วิธีการวางเกจทดสอบตามรูปที่ 12
ตําแหน่งที่ 2

ตําแหน่งที่ 3

ห้า
ม

ตําแหน่งที่ 1

รูปที่ 12 ตําแหน่งการทดสอบปลายที่ยนื่ ล้ํา
(ข้อ 9.2.2)
9.3 การเกี่ยวหรือพัน
9.3.1 เครื่องมือ
9.3.1.1

เกจทดสอบปลายยื่นล้ําที่สามารถวัดความหนาได้ 3 mm ตามรูปที่ 13
-14-

จก
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หน่วยเป็นมิลลิเมตร

น่า
ยจ
่ายแ

รูปที่ 13 เกจทดสอบปลายยื่นล้าํ ที่สามารถวัดความหนาได้ 3 mm
(ข้อ 9.3.1.1)
9.3.2 วิธีทดสอบ

นําเกจทดสอบครอบบนส่วนที่ยื่นและสัมผัสกับพื้นผิวเริ่มต้นของตัวอย่าง แล้วตรวจสอบว่าส่วนที่ยื่น
โผล่พ้นออกมาเหนือผิวหน้าของเกจทดสอบหรือไม่

9.3.2.2

กรณีส่วนที่ยื่นที่ตั้งฉากกับพื้นผิวเริ่มต้น ให้ใช้ feeler gauge วัดความหนาของส่วนที่ยื่น

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

9.3.3 เกณฑ์ตัดสิน

ารจ

าห

9.3.2.1

ส่วนที่ยื่นจะผ่านการทดสอบก็ต่อเมื่อส่วนที่ยื่นไม่โผล่พ้นออกมาเหนือผิวหน้าของเกจทดสอบและความ
หนาต้องไม่มากกว่า 3 mm
9.4 ระยะห่างระหว่างช่องเปิดกับจุดหนีบ บด หรือเฉือน
9.4.1.1

ห้า
ม

9.4.1 เครื่องมือ

นิ้วทดสอบ (finger probe) ที่มีรูปร่างและขนาดเป็นไปตามรูปที่ 14

หน่วยเป็นมิลลิเมตร
รูปที่ 14 ตัวอย่างนิ้วทดสอบขนาด 8 mm และ 25 mm
(ข้อ 9.4.1.1)
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9.4.1.2

เครื่องวัดที่เหมาะสมและมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 mm

9.4.2 วิธีทดสอบ
สอดนิ้วทดสอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.7 mm เข้าไปในบริเวณช่องเปิดทุก ๆ ตําแหน่งของจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างส่วนรองรับที่อยู่กับที่ และส่วนรองรับของส่วนประกอบที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งคาดว่าจะอันตรายต่อผู้เล่น
แล้วตรวจสอบว่านิ้วทดสอบสัมผัสกับจุดหนีบ บด หรือเฉือนขณะใส่แรงกระทํา 4 N หรือไม่ ถ้าเกิดการ
สัมผัสหรือนิ้วทดสอบสามารถใส่เข้าไปในช่องเปิดได้แสดงว่าเป็นช่องเปิดที่สัมผัสได้ง่าย ให้ใช้เครื่องวัดตาม
ข้อ 9.4.1.2 วัดขนาดของช่องเปิดและระยะห่างในแนวระนาบระหว่างช่องเปิดกับจุดหนีบ บด หรือเฉือน
9.5 การรับน้ําหนักของรางลื่น กระไดและโครงสร้างรับน้ําหนัก
มวลทดสอบทําจากวัสดุแข็งขนาด 100 kg พร้อมสายรัด

9.5.1.2

เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม

น่า
ยจ
่ายแ

9.5.1.1

9.5.2 วิธีทดสอบ
9.5.2.1

จก

9.5.1 อุปกรณ์

การรับน้ําหนักของรางลื่น

ารจ

าห

(1) ค่อย ๆ วางมวลทดสอบ 150 kg/m2 ลงในแนวดิ่งบริเวณรางลื่นให้เต็มพื้นที่ คงสภาพไว้นาน
30 min
(2) วัดค่าความเปลี่ยนแปลงการแอ่นตัวของโครงสร้าง และตรวจพินิจ
การรับน้ําหนักของกระได

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

9.5.2.2

(1) ค่อย ๆ วางมวลทดสอบ 150 kg/m2 ลงในแนวดิ่งบริเวณขั้นกระไดให้เต็มพื้นที่ คงสภาพไว้นาน
30 min
(2) วัดค่าความเปลี่ยนแปลงการแอ่นตัวของโครงสร้าง และตรวจพินิจ
การรับน้ําหนักของโครงสร้างรับน้ําหนัก

ห้า
ม

9.5.2.3

(1) ค่อย ๆ วางมวลทดสอบ 100 kg ต่อพื้นที่ 0.4 m2 (250 kg/m2) ลงในแนวดิ่งบริเวณพื้นยกระดับ
ให้เต็มพื้นที่ คงสภาพไว้นาน 30 min
(2) วัดค่าความเปลี่ยนแปลงการแอ่นตัวของโครงสร้าง และตรวจพินิจ
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
(ข้อ 8.1)
ก.1 รุ่น ในที่นี้หมายถึง กระดานลื่นประเภทและแบบเดียวกัน ทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทํา
หรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กําหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว้
ก.2.1 การชัก ตัว อย่ า งและการยอมรั บ สํา หรับ ทดสอบส่ว นประกอบ คุ ณ ลัก ษณะที่ต้อ งการ การบรรจุ
และเครื่องหมายและฉลาก
ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน 1 ชุด แล้วนําไปทดสอบการบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก
ส่วนประกอบ และคุณลักษณะที่ต้องการ ตามลําดับ

ก.2.1.2

ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.1 ข้อ 5. ข้อ 6.1 และข้อ 7. จึงจะถือว่ากระดานลื่นรุ่นนั้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด

ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับทดสอบวัสดุ

น่า
ยจ
่ายแ

จก

ก.2.1.1

ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบจากข้อ ก.2.1 โดยให้ถือว่าโครงสร้างรับน้ําหนักทั้งหมดเป็นชิ้นทดสอบ

ก.2.2.2

ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.2 จึงจะถือว่ากระดานลื่นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ก.3 เกณฑ์ตัดสิน

ารจ

าห

ก.2.2.1

ห้า
ม

ตัวอย่างกระดานลื่นต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 และข้อ ก.2.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่ากระดานลื่นรุ่นนั้นเป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข.
คู่มือการติดตั้ง
(ข้อ 7.2)
ข.1 การติดตั้ง (Installation)
ข.1.1 ความรับผิดชอบของผู้ทําและผู้ออกแบบ

ข.1.2 ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่และเจ้าของสถานที่

จก

ต้ อ งจั ด ทํ า คํ า แนะนํ า ขั้ น ตอนการติ ด ตั้ ง กระดานลื่ น และรายการส่ ว นประกอบทั้ ง หมดอย่ า งชั ด เจน
และครอบคลุมความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม (เช่น ฐานเครื่องเล่นต้องยึดติดกับพื้นสนาม)
รวมทั้งคู่มือการตรวจสอบ การบํารุงรักษา คําแนะนําเรื่องการซ่อมแซม โดยมีรายละเอียดอย่างชัดเจน
และครอบคลุมความปลอดภัยอย่างถูกวิธีตามหลักวิศวกรรม
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งกระดานลื่น มีการตรวจสอบ บํารุงรักษาตามวิธีและระยะเวลาที่กําหนด

ข.1.2.2

ต้องจัดทําพื้นป้องกัน/พื้นที่ใช้เล่นของกระดานลื่นตามข้อ ข.2

ข.1.2.3

เจ้าของสถานที่ต้องจัดให้มีผู้ดูแลและแนะนําวิธีการเล่นอย่างถูกวิธี

ข.1.2.4

ต้ อ งจั ด ทํ า ป้ า ยแนะนํ า เตื อ น (instruction sign) ที่ ติ ด ตั้ ง อย่ า งถาวรในบริ เ วณที่ ไ ม่ ทํ า ให้ เ กิ ด การ
บาดเจ็บ พื้นสีขาว และตัวอักษรสีน้ําเงิน ขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า 20 mm และให้มีความสูงจาก
พื้นดินไม่น้อยกว่า 600 mm แต่ไม่เกิน 2 000 mm ซึ่งแสดงรายละเอียด เช่น อายุผู้เล่น วิธีเล่น มวล
สูงสุดที่เครื่องเล่นสามารถรับน้ําหนักได้ เป็น กิโลกรัม และคําเตือน อ่านได้อย่างชัดเจน

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

าห

น่า
ยจ
่ายแ

ข.1.2.1

ข.2 พื้นป้องกัน (Protective surface)

ห้า
ม

ข.2.1 ใช้พื้นทรายน้ําจืดขนาดเบอร์กลางความหนาอย่างน้อย 300 mm หรือพื้นยางสังเคราะห์ที่มีความหนา
สามารถรับแรงตกกระแทกได้อย่างปลอดภัยตามข้อกําหนดเรื่องความสูงของการตกตามมาตรฐานของ
เครื่องเล่น
ข.2.2 เจ้ า ของและผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต้ อ งรั ก ษาบริ เ วณพื้ น ป้ อ งกั น /พื้ น ที่ ใ ช้ เ ล่ น /บริ เ วณใช้ ง านของกระดานลื่ น
ให้ปราศจากวัสดุไม่พึงประสงค์ อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และพื้นที่ป้องกันต้องมีความสะอาด ไม่มีมูลสัตว์
ต่าง ๆ
ข.2.3 การบัน ทึก (record) เจ้า ของและผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ต้อ งจัด ทํา บัน ทึก เกี่ย วกับ การติด ตั้ง 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 หรือบริษัทผู้เชี่ยวชาญ

ข.3.2.2

ระยะเวลาในการตรวจภายนอกทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี

ห้า
ม

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

าห

น่า
ยจ
่ายแ

จก

ข.3.3 การตรวจ เช่น ความมั่นคงแข็งแรงของฐานราก จุดยึดต่าง ๆ กรณีที่พบความบกพร่อง เช่น ฐานรากไม่มั้นคง
ตัวเครื่องเล่นเอียงเกิน 15º จุดยึดไม่มั่นคง ให้ยุติการเล่นทันที และดําเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยนายช่าง
หรือวิศวกรที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญ (โดยผู้ชํานาญและเชี่ยวชาญต้องมีประสบการณ์ทํางานด้าน
เครื่องเล่นไม่น้อยกว่า 3 ปี)
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ภาคผนวก ค.
คู่มือการใช้งาน
(ข้อ 7.2)
ค.1 คู่มือการใช้งาน อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค.1.1 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทําหรือฝ่ายบริการลูกค้า
ค.1.2 ขนาดโครงสร้า ง (play structure) ของชิง ช้า ความกว้า ง ความยาว และความสูง เป็น มิล ลิเ มตร
หรือเซนติเมตร หรือเมตร
ค.1.4 อายุการใช้งานของเครื่องเล่น เป็น ปี

น่า
ยจ
่ายแ

ค.1.5 มวลสูงสุดที่เครื่องเล่นสามารถรับน้ําหนักได้ เป็น กิโลกรัม

จก

ค.1.3 มวลของกระดานลื่น เป็น กิโลกรัม

ค.1.6 วิธีเล่นที่ถูกต้อง คําแนะนํา และคําเตือน
ค.1.7 วิธีการติดตั้งและระยะปลอดภัย

าห

ค.1.8 ข้อแนะนําด้านความปลอดภัย เช่น

อาคารบริเวณที่ติดตั้งเครื่องเล่นควรมีระบบป้องกันฟ้าผ่า

ค.1.8.2

กรณีส่วนประกอบเกิดสนิมผิวไม่เกิน 25 % สามารถปรับปรุงทําความสะอาดหรือทาสี หรือกรณีเกิด
สนิมขุมมากกว่า 30 % ให้เลิกใช้งานเครื่องเล่นนั้นทันที และกรณีส่วนประกอบเป็นไม้และพลาสติก
เกิดการชํารุด เช่น ผุ แตก เสื่อมสภาพ ให้เลิกใช้ทันที

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

ค.1.8.1

ห้า
ม

________________________________________
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