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คู่มือ 

 

 

สนามเดก็เล่นปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 

คณะอนุกรรมการวิชาการคุ้มครองความปลอดภยัของสนามเดก็เล่น  

อปุกรณ์เครื่องเล่นสนาม และอปุกรณ์ออกก าลงักายสนาม 

ใน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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ค าน า 

 

แต่ละปีมีเด็กบาดเจ็บจากการเล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม ทัง้ในสถานที่สาธารณะ 

สถานศกึษา และสถานทีร่าชการ คดิเป็นร้อยละ 1.47 ของการบาดเจบ็ทัง้หมดในเดก็อายุน้อยกว่า 

15 ปีที่มารบัการตรวจที่ห้องฉุกเฉิน  หรอืประมาณการบาดเจบ็ทัง้ประเทศได้ 34,075 รายต่อปี  

พบว่าเดก็อายุน้อยกว่า 5 ปีบาดเจบ็ถึงร้อยละ 37  ส่วนเดก็อายุ 6-8 ปีบาดเจบ็ถึงร้อยละ 40   มี

สาเหตุและปจัจยัทีส่่งผลใหเ้กดิอุบตัเิหตุในสนามเดก็เล่นจากเล่นผดิวธิ ีเครื่องเล่นมคีวามเสีย่งสงูและ

เล่นดว้ยความประมาท  ขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ปญัหาเครื่องเล่นไม่ได้มาตรฐาน

หรอืตดิตัง้ผดิวธิ ี นอกจากนี้ยงัไม่มหีน่วยงานใดควบคุมและตรวจสอบความปลอดภยัของสนามเดก็

เล่น  

คณะอนุกรรมการวชิาการคุ้มครองความปลอดภยัของสนามเดก็เล่น  อุปกรณ์เครื่องเล่น

สนาม และอุปกรณ์ออกก าลงักายสนาม  เหน็ควรให้จดัท า คู่มือ สนามเดก็เล่นปลอดภยั โดย

ปรบัปรุงและเรียบเรียงเนื้อหาสาระใหม่  จากข้อก าหนดด้านความปลอดภยัของสนามเดก็เล่น 

อุปกรณ์เครื่องเล่น การตดิตัง้ การบ ารุงรกัษา ผู้ดูแลการเล่น ของศูนยว์จิยัเพื่อสร้างเสริมความ

ปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชนทัว่ไป เจ้าหน้าที่ศูนย์

พฒันาเดก็ โรงเรยีน ชุมชนทอ้งถิน่และผูเ้กีย่วขอ้ง ไดร้บัทราบถงึหลกัความปลอดภยัของสนามเดก็

เล่นและอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม  สามารถเลอืกใช้ จดัซื้อ จดัหา รวมทัง้จดัสร้างและบ ารุงรกัษาได้

อยา่งถูกตอ้งปลอดภยักบัเดก็ทุกคนต่อไป 

 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
ประธานอนุกรรมการวชิาการคุม้ครองความปลอดภยัของสนามเดก็เล่น 

อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ออกก าลงักายสนาม 
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บทท่ี 1 รู้จกัสนามเดก็เล่นและปัญหาการบาดเจบ็ 

 
การเล่น เป็นกจิกรรมทีใ่หค้วามสนุกสนานแลว้  ยงัท าใหเ้ดก็ไดฝึ้กการประสานงานระหว่าง

กลา้มเนื้อและประสาทการรบัรู ้ เป็นการออกก าลงักายทีส่รา้งความเพลดิเพลนิ ส่งเสรมิให้เดก็อยาก
รูอ้ยากเหน็  รูจ้กัคดิคน้  การแกป้ญัหา   รวมไปถงึพฒันาการดา้นภาษา  ความคดิสรา้งสรรค ์ สรา้ง
ความเชื่อมัน่ในตนเอง  เสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวั  รวมทัง้ประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ทีท่า้ทาย  นอกจากนี้การเล่นยงัเป็นสทิธทิีเ่ดก็พงึไดร้บัจากพ่อแม่ ผูป้กครอง ผูใ้หญ่ในสงัคม 

 
การเล่นเป็นสิง่ส าคญัมากต่อพฒันาการทางร่างกายและจติใจของเดก็  มคีวามแตกต่างกนั

ตามอาย ุ ดงัตวัอยา่งเช่น  
- เดก็เล็ก 1-3 ปี  มีการเปลี่ยนแปลงร่างกายอย่างมาก  ต้องการพฒันากล้ามเนื้อใหญ่  

การเล่นทีเ่หมาะสม เช่น เดนิ วิง่ กระโดด ปีนป่าย  การเลยีนแบบเสยีงสตัว ์ เสยีงดนตร ี ในวยันี้
ก าลงัแขนยงัไม่ดพีอ จงึไม่ควรเล่นแบบหอ้ยโหน 

- เดก็วยั 4-5 ปี  มคีวามเตบิโตของร่างกาย กลา้มเนื้อเพิม่และพละก าลงัมากขึน้  เล่นเขา้
กลุ่มได ้มคีวามสรา้งสรรค ์จนิตนาการไดด้แีละชอบเลยีนแบบ  การเล่นเคลื่อนไหว เช่น กระโดด วิง่ 
เขยง่ ควบมา้ คลานหกสูง  รวมทัง้จดัการเล่นเลยีนแบบสตัว ์สิง่ของ ยานพาหนะ  การเล่นเหล่านี้
เหมาะทัง้การเล่นเดีย่ว และการเล่นเป็นกลุ่ม 

- เดก็วยั 6 ปี ขึน้ไป  มขีนาดและความแขง็แรงของร่างกายเพิม่มากขึน้ เดก็จะทรงตวัได้
ด ี ชอบแขง่ขนั และเคลื่อนทีด่ว้ยความเรว็ สามารถใชแ้รงเพื่อเสรมิสร้างความสามารถของร่างกาย   
เดก็จะเล่นหอ้ยโหนได้ มทีกัษะทรงตวัเดนิบนราวทรงตวัได้  การเล่นในวยันี้อาจต้องเพิม่ความท้า
ทาย  

        เดก็ทุกคนต้องการเล่นตัง้แต่เลก็และมอียู่ตลอดวยั  เดก็เลก็มคีวามสุขเมื่อได้เล่นกบัพ่อแม่ 
ครอบครวั  ส่วนเดก็โตอาจตอ้งมผีูใ้หญ่คอยดแูลและช่วยเหลอืขณะเล่น ของเล่นไม่จ าเป็นต้องหาซื้อ
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ในราคาทีแ่พง  สิง่ของเครื่องใช้ในบ้านหลายอย่างใช้เป็นของเล่นได้ ท่ีส าคญัคือความปลอดภยั
จากอปุกรณ์และการเล่น 
เครื่องเล่นสนามและสนามเดก็เล่น 

เดก็ส่วนใหญ่ชอบเครื่องเล่นในสนามเดก็เล่นอย่างมาก  เพราะให้ความสนุกสนาน ตื่นเต้น 
และทา้ทายความสามารถ   อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามมหีลากหลาย แต่ละชนิดให้ประโยชน์แตกต่าง
กนั ดงันี้  

1. อปุกรณ์ราวไต่  ปีนปา่ยและหอ้ยโหน  เช่น ทีปี่นป่ายแบบโค้ง ( arch climber, dome 
climber) ราวโหน (overhead horizontal ladder)  ห่วงโหน (overhead horizontal ring) เสาผจญ
เพลงิ (fire poles)  บนัไดปีน และไต่ยาง (ladders and tire climbers) คานทรงตวั (balance 
beams) บาร์คู่ (parallel bars)  ท าให้เดก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อแขน ขา ล าตวั ขอ้มอื ฝึกการจบั ทรงตวั 

การบงัคบั รวมทัง้สรา้งความอดทน ฝึกความกล้า 

ความเขม้แขง็  ฝึกการเล่นเป็นกลุ่ม    
 

2. อปุกรณ์ล่ืน เช่น กระดานลื่น (slides) อุโมงคท์่อลอด (tunnel slides) ท าใหเ้ดก็ไดฝึ้ก
กลา้มเนื้อขาและหน้าทอ้ง ความสมัพนัธข์องอวยัวะ  บงัคบัการเคลื่อนไหว   สรา้งความกลา้ การ
ตดัสนิใจ และความเรา้ใจ  นอกจากนี้ยงัสรา้งระเบยีบวนิยัการเล่นก่อนหลงั  
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3. อปุกรณ์แกว่ง เช่น ชงิชา้ (swing)  ท าใหเ้ดก็ไดฝึ้กกลา้มเนื้อแขนและการจบั  สรา้ง

ความกลา้ ผ่อนคลายอารมณ์เวลาเคลื่อนไหว  ฝึกช่วยเพื่อน และช่วยฝึกตวัเอง เวลาแกวง่ 
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4. อปุกรณ์เคล่ือนไหว เช่น แท่งหมนุ (turning bars) มา้หมุน (merry go round) ไมโ้ยก 
(seesaw) ท าใหเ้ดก็ไดฝึ้กกลา้มเนื้อแขน สรา้งความเพลดิเพลนิ และเรา้ใจ  ฝึกการเลน่เป็นกลุ่มกบั
เพื่อน 

 
 
สาเหตกุารบาดเจบ็และเสียชีวิตของเดก็จากสนามเดก็เล่น 

การเล่นของเดก็ในสนามเดก็เล่น ก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ไดบ่้อยมกัเกดิจากอุปกรณ์สนามเดก็
เล่นถงึรอ้ยละ 50  หรอืคาดไดว้า่มเีดก็บาดเจบ็จากสนามเดก็เล่นถึงปีละ 34,075 ราย กลุ่มเดก็อาย ุ
5-12 ปี ไดร้บับาดเจบ็บ่อยทีสุ่ด   

อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่ท าให้บาดเจบ็บ่อย ได้แก่ กระดานลื่นพบถึงร้อยละ 44   ชงิช้า
รอ้ยละ 33   นอกจากนัน้เกดิจากอุปกรณ์ปีนปา่ย มา้หมุน และอื่น ๆ   การบาดเจบ็ส่วนใหญ่มกัเกดิ
ทีแ่ขนขา ใบหน้า และศรีษะ   ส่วนความรุนแรงจะเป็นกระดูกแขนหรอืขอ้มอืหกั และศรีษะบาดเจบ็  
สถานที่พบเหตุบาดเจบ็จากสนามเดก็เล่น เช่น บรเิวณโรงเรียน หมู่บ้านหรอืในเขตชุมชนที่เด็ก
อาศยัอยู ่ บางครัง้เกดิในสนามเดก็เล่นในสวนสาธารณะ  นอกจากนี้ยงัพบปญัหาความไม่ปลอดภยั
สนามเดก็เล่นทีน่ าไปสู่การเสยีชวีติของเดก็   
 เดก็ไม่ใช่ผูใ้หญ่ยอ่ส่วน  โครงสร้างร่างกายและพฒันาการที่เฉพาะตวัของแต่ละวยัมคีวาม
แตกต่างกนั    ลกัษณะการเจริญเติบโตและพฒันาการเด็กจึงมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ 
ตวัอยา่งเช่น เดก็เลก็จะมีสดัส่วนศรีษะขนาดใหญ่กว่าล าตวั ขนาดศรีษะที่ใหญ่และหนักท าให้เมื่อ
พลดัตกจากทีส่งู ศรีษะจงึเป็นส่วนน ากระแทกกบัพืน้ก่อนส่วนอื่นของร่างกาย   ท าให้ศรีษะมโีอกาส
บาดเจบ็มากกวา่ส่วนอื่นของร่างกาย 
 นอกจากนี้การบาดเจบ็ยงัมคีวามสมัพนัธ์กบัพฒันาการของกล้ามเนื้อและพฒันาการการ
เรยีนรู ้ เช่น เดก็อาย ุ2 ปี เป็นวยัต่อต้านที่ไม่เขา้ใจเหตุผล และชอบเลยีนแบบสิง่ที่พบเหน็ ดงันัน้ 
การทีเ่ดก็กระโดดหรอืพลดัตกจากกระดานลื่นจงึเกดิขึน้ง่ายกว่า หรอืเดก็อายุมากกว่า 6 ปี มคีวาม
แขง็แรงมากขึน้และการประสานงานของกลา้มเนื้อดขีึน้ เดก็จะชอบเครื่องเล่นที่มคีวามซบัซ้อนและ
ทา้ทาย จงึตอ้งจดัใหเ้หมาะสมตามพฒันาการของเดก็โต  แต่อาจเป็นอนัตรายกบัเดก็เลก็ไดเ้ช่นกนั 
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 ในต่างประเทศมรีายงานสาเหตุการบาดเจบ็จากสนามเดก็เล่นวา่   

- สาเหตุส่วนใหญ่ ประมาณรอ้ยละ 70 ของการบาดเจบ็ มาจากการพลดัตกหกลม้  
และ 9 ใน 10 รายของเดก็บาดเจบ็รุนแรงมที ัง้บาดเจบ็ทีศ่รีษะและกระดกูหกั  กลุ่มเดก็อายนุ้อยกวา่ 
4 ปี และอาย ุ6-8 ปี มกีารบาดเจบ็บ่อย   

- ส่วนเครื่องเล่นทีท่ าใหเ้ดก็บาดเจบ็มากทีสุ่ด คอืกระดานลื่น รอ้ยละ 40 ของการ
บาดเจบ็ทัง้หมด  เครื่องเล่นปีนปา่ย รอ้ยละ 30 ของการบาดเจบ็ทัง้หมด  เดก็อายนุ้อยกว่า 6 ปีมกั
บาดเจบ็จากการตกกระดานลื่น มกีารบาดเจบ็ทีบ่รเิวณใบหน้าและศรีษะ  ส่วนเดก็อายมุากกวา่ 6 ปี 
มกัเกดิการบาดเจบ็จากการตกเครื่องเล่นปีนปา่ย   

- ชงิชา้ ท าใหเ้ดก็บาดเจบ็ไดส้งู และ 2/3 ของการบาดเจบ็เกดิจากพลดัตกหรอืชน
กระแทก  ซึง่อาจเกดิเหตุเช่นนี้ไดใ้นเครื่องเล่นทีม่กีารเคลื่อนไหวอื่นเช่นกนั  

- พบการบาดเจบ็จากพืน้สนามไม่เหมาะสม เมื่อตกจากเครื่อง
เล่นทีส่งูและกระแทกถูกพืน้ผวิทีแ่ขง็  จะท าให้
ศรีษะบาดเจบ็และมเีลอืดออกภายในสมองได ้   

- การขาดอากาศหายใจจากคอและ
หลอดลมถูกบบีรดั (strangulation) จากศรีษะมุดไป
ตดิช่องหรอืจากเชอืก หรอืรบิบิน้หรอืหมวกของเสือ้ผา้ไปเกีย่วตดิกบัเครื่องเล่น
ทีม่คีวามสงูแลว้เกดิการแขวนคอ   

- การบาดเจบ็ทีเ่กดิจากระยะห่าง  ช่องวา่ง  และขนาดทีไ่ม่
เหมาะสม ท าใหเ้กดิตดิขดัของอวยัวะได ้

- ถูกเครื่องเลน่ทบัหรอืพลกิคว ่า ทีเ่ป็นสาเหตุของการเสยีชวีติ
ไดเ้ช่นเดยีวกนั 
     
 
 ตวัอย่างเหตกุารณ์  การเสยีชวีติและบาดเจบ็รุนแรงของเดก็จากสนามเดก็เลน่ 
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เครือ่งเล่นเก่าล้มทบัเดก็  6 ขวบ อาการสาหสั 
ปี 52  โรงเรยีนใน จ. พระนครศรอียธุยา  น าเครื่องเล่นเก่าช ารุด
มากองรวมกนัเพื่อรอจ าหน่าย  ในลานกวา้งอยู่ใกล้กุฎิพระห่าง
จากโรงเรยีนประมาณ  50  เมตร  วนัเกดิเหตุ เวลาเลิกเรยีน 
เดก็หญงิ อายุ 6  ปี นักเรยีน ชัน้ป.1  กบัเพื่อนหลายคน  ได้มา
นัง่เล่นบนเครื่องเล่นท่ออุโมงคล์อยฟ้าที่ช ารุด ชนิดแบบถงัน ้ามนั
200 ลติร จ านวน 2 ใบต่อกนั และหวัท้ายมบีนัไดขึน้ลง   เครื่อง
เล่นอุโมงคไ์ดล้ม้ทบัเดก็จนเสยีชวีติ   

สาเหต ุโรงเรยีนไม่มกีารจดัเกบ็เครื่องเล่นช ารุดหรอืไม่ใชแ้ลว้ ขาดการป้องกนัเพื่อไม่ให้เดก็เขา้ไป
เล่นได ้
 
 
 
เครือ่งเล่นมรณะอีกแล้ว "กระดานลืน่"ทบัเดก็ สยองกลางโรงเรียน 

ปี 51 โรงเรียนใน จ.ก าแพงเพชร   ชุดอุปกรณ์เครื่องเล่นที่มี
กระดานลื่น ท าดว้ยเหลก็กลมขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 นิ้ว สูง 
1.50 เมตร กวา้ง 50 ซ.ม. ยาว 3 เมตร ทาสเีหลอืง เขยีว แดง 
ฟ้า สลบักนั มีน ้าหนักเกือบ 100 ก.ก. ไม่มีตวัยดึติดกบัพื้น
สนาม  ท าให้ล้มทับเด็กชาย อายุ 6 ปี  นักเรียนชัน้ป.1 
เสยีชวีติ 

ครเูวร เล่าวา่วนัเกดิเหตุเป็นช่วงเยน็หลงัเลกิเรยีน นกัเรยีนต่างรอผูป้กครองรบักลบับา้น โรงเรยีนจงึ
ปล่อยใหเ้ดก็นกัเรยีนวิง่เล่น โดยเดก็กบัเพื่อนนักเรยีนอกีคนไปเล่นที่กระดานลื่นด้วยกนั จนเพื่อน
กลบับา้น เหลอืเพยีงคนเดยีวทีย่งัเล่นตามล าพงั ไดเ้ขยา่เครื่องเล่นอยา่งแรงท าใหเ้ครื่องเล่นดงักล่าว
ซึง่มนี ้าหนกัประมาณ 100 ก.ก. ลม้ลงมาดา้นขา้ง ทบัร่างเดก็ ศรีษะฟาดพืน้เสยีชวีติ 
สาเหต ุไม่มกีารยดึกระดานลื่นให้ตดิพื้นสนาม  ผนังกนัตกของอุปกรณ์ไม่มคีวามปลอดภยั  ขาด
ผูใ้หญ่ดแูลเวลาเล่น และเล่นผดิวธิ ี
 
สยองลกูโลกยกัษ์ ทบัร่างดช.ส้ินใจในกรมรด.  

ปี 49  เดก็ชายอาย ุ 6 ปี เล่นลกูโลกเหลก็หมุนในสนามเดก็เล่น 
หน้าที่พกัทหาร จงัหวะก าลงัเล่นลูกโลกหลุดล้มทบัร่างแน่นิ่ง 
พ่อรบีอุ้มลูกชายส่งร.พ. แต่อกี 1 ช.ม.ต่อมากส็ิ้นใจ ระบุปกติ
เครื่องเล่นมสีลกัยดึอยา่งแน่นหนา แต่มงีานเลี้ยงจงึเคลื่อนยา้ย
ออกมาแลว้ไม่ยดึสลกัตดิไว ้ 
สาเหต ุ ไม่มกีารยดึลกูโลกตดิพืน้ ขาดผูใ้หญ่ดแูลเวลาเล่น 
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เล่นชิงช้ากบัเพือ่น เคราะหร์้ายพลดัตก แถมถกูคานชิงช้าล้มทบัหวั กะโหลกร้าวส้ินใจตาย 

ป ล า ย ปี  4 7  โ ร ง เ รี ย น ใ น  จ . 
สุพรรณบุรี เด็กชาย อายุ 8 ปี  ถูก
ค า น ชิ ง ช้ า ทับ จ น ห น้ า ผ าก ยุ บ 
กะโหลกร้าว ศีรษะแตก เสียชีวิต  
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเล่าวา่  ช่วงเช้า

เหน็ เดก็กบัเพื่อนอกี 4 คน เล่นโลช้งิชา้อยา่งสนุกสนาน แต่กม็คีวามรุนแรงจนน่าหวาดเสยีว จงึเดนิ
เขา้ไปเตอืนใหร้ะวงั แต่เมื่อเดนิลบัหลงักลบัไป เดก็ทัง้หมดกเ็ริม่แกว่งชงิช้าอย่างแรงอกี  สกัพกักม็ี
คนวิง่มาบอกว่า เดก็ตกลงมาจากชงิช้า และถูกคานทบัได้รบับาดเจบ็สาหสั  และไปเสยีชวีติที่
โรงพยาบาล 
สาเหต ุไม่มกีารยดึชงิชา้ตดิพืน้ อุปกรณ์เก่า- ช ารุด ขาดผูใ้หญ่ดแูลเวลาเล่น  และเล่นผดิวธิ ี
 
ชิงช้าเทศบาลทบัหวัเดก็เละ 

กลางปี 47  ชงิชา้เหลก็ขนาด 4 ทีน่ัง่ 
ยาว 4 เมตร สงู 2 เมตร ฐานกวา้ง 
1.20 เมตร บรเิวณสนามเดก็เล่น 
เทศบาล ลม้ทบัศรีษะนกัเรยีนหญงิ 
อาย ุ11 ปี   จนกะโหลกยบุ คอหกั 

เดก็นัง่บนชงิชา้ตวัทีส่อง มเีพื่อนๆ ช่วยแกวง่ ท าใหเ้ดก็โยกไปมาตาม
แรงเหวีย่งของชงิชา้อยา่งสนุกสนาน ขณะทีช่งิชา้แกวง่ไปทางดา้นหลงั  จู่ๆ ฐานของชงิช้ากก็ระดก
ลม้หงายตามแรงเหวีย่ง ไปทางดา้นหลงั ท าใหร้่างของเดก็กระแทกพืน้ทางเดนิหอ้งน ้าพรอ้มกบัคาน
เหลก็ของชงิชา้ลม้ทบัศรีษะ 
สาเหต ุไม่มกีารยดึชงิชา้ตดิพืน้  พื้นสนามไม่เหมาะสม  ไม่มกีารจดัพื้นที่การตก  ขาดผู้ใหญ่ดูแล
เวลาเล่น และเล่นผดิวธิ ี
 
นัง่เล่นบนเครือ่งเล่นช ารดุ  พลาดท่าเครือ่งเล่นล้มทบั ปางตาย 

ปลายปี 47 นักเรียนป.1 กับเพื่อน 
โรงเรยีน จ.จนัทบุร ีไปยกเครื่องเล่น
โหนที่ช ารุด วางอยู่ในสนามของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  แล้วขึ้นไปนัง่ เล่น 
จงัหวะทีเ่ครื่องเล่นโยก เดก็ส่วนใหญ่
กระโดดลงมา เครื่ องเล่นก็ล้มทับ

เดก็ชาย อาย ุ7 ปี  ปอดแตก  ตอ้งนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลเป็นเดอืน   
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สาเหต ุไม่มกีารจดัเกบ็เครื่องเล่นช ารุดหรอืไม่ใชแ้ลว้ ขาดการป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้ดก็เขา้ไปเล่นได ้
 
ลกูโลกล้มทบัอนุบาล  เสียชีวิต 

ปี  46  โรงเรยีนในจ.นนทบุร ี  นักเรียนอนุบาล 1 เพศหญิง
อายุ 4 ปี    เล่นปีนลูกโลกด้านนอกกบัเพื่อนอกี  3 คนที่นัง่
ด้านใน และมอีกี 2-3 คน โยกและหมุนอย่างแรงอยู่ด้านนอก    
ขณะหมุนเล่นนัน้เครื่องเล่นได้เอนลงและล้มทบัเดก็ เสยีชวีติ
ระหวา่งส่งโรงพยาบาล   
 

สาเหต ุไม่มกีารยดึลกูโลกตดิพืน้  พืน้สนามไม่เหมาะสม  ขาดผูใ้หญ่ดแูลเวลาเล่น เล่นผดิวธิ ี
 
 

 
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการวชิาการคุ้มครองความปลอดภยัของสนามเดก็เล่น อุปกรณ์

เครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ออกก าลงักายสนาม ไดม้หีนงัสอืขอความร่วมมอืถึงสาธารณสุขจงัหวดั 
(ทีน่ร 0303/ ว 16691 ลว.30 ตุลาคม 2552)  ใหร้ายงานการบาดเจบ็ของเดก็จากสนามเดก็เล่นและ/
หรอือุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม  โดยใหโ้รงพยาบาลภายใตก้ารก ากบัดแูลส ารวจขอ้มลูการบาดเจบ็ของ
เด็กอายุ 1- 14 ปี ที่บาดเจ็บจากสนามเด็กเล่นและ/หรือ อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามมารับการ
รกัษาพยาบาล  ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2551  ถงึ 30 กนัยายน 2552 ลงในแบบรายงานการบาดเจ็บ
ของเดก็จากสนามเดก็เล่นและ/หรอือุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม (ภาคผนวก จ.) 

มขีอ้มูลจากโรงพยาบาล 97 ขอ้มูลใน 36 จงัหวดั  และจากสาธารณสุขอ าเภอ 13 ขอ้มูล       
ขอ้มลูทีไ่ดร้บันี้เป็นการส ารวจแบบกวา้ง ๆ ซึง่สามารถวเิคราะหไ์ดร้ะดบัหนึ่ง  โดยพบว่า มเีดก็อาย ุ
1- 14 ปี บาดเจบ็จากสนามเดก็เล่นและอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม ที่มารบัการรกัษาพยาบาล  ตัง้แต่
วนัที ่1 ตุลาคม 2551  ถึง 30 กนัยายน 2552  มจี านวนรวมทัง้สิ้น 1,423 คน  แยกเป็นชาย 952 
คน (รอ้ยละ67.7) และหญงิ 454  คน (รอ้ยละ32.3) คดิเป็นอตัราส่วน 2 : 1   
 เมื่อแยกการบาดเจบ็จนต้องมารบัการรกัษา เป็นผู้ป่วยนอกหรอืฉุกเฉินจ านวน 1,130 คน 
(รอ้ยละ92.2)  จดัเป็นกลุ่มที่บาดเจบ็ไม่รุนแรง  ส่วนที่ต้องรบัไวร้กัษาในโรงพยาบาลมจี านวน 95 
คน (รอ้ยละ7.8)  เพราะตอ้งสงัเกตอาการทางสมอง หรอืตอ้งรบัการผ่าตดั เป็นตน้  

สาเหตุของการรับไว้ในโรงพยาบาล ได้ รบัข้อมูลเพียงบางส่วน  ตัวอย่างเช่น ถูก
กระทบกระเทอืนทางสมองทีม่าจากการตก หรอื เล่นชงิชา้แลว้ตกศรีษะกระแทกกบัก้อนหนิ เล่นม้า
กระดกแลว้ตกศรีษะกระแทกพืน้ปวดหวัและอาเจยีน 2 ครัง้ หรอืมกีารกระแทกกบัของแขง็จนศรีษะ
แตก  นอกจากนี้ยงัพบวา่มหีกลม้จนสลบ  ถูกกระแทกที่ใบหน้า มแีผลแตก ส่วนแขน ขา ไหล่ หกั
จนตอ้งเขา้เฝือกหรอืผ่าตดั มาจากการหกลม้และตกเป็นส่วนใหญ่ รวมทัง้มกีารกระแทกถูกช่องท้อง
จนเลอืดออกในปสัสาวะ  
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 จากรายละเอยีดสาเหตุการบาดเจบ็จนต้องรบัไวใ้นโรงพยาบาลนัน้ มาจากตกจากอุปกรณ์
เครื่องเล่นมจี านวนสูงสุด 578 คน (ร้อยละ44.5) ซึ่งเป็นผลให้เกดิการการบาดเจบ็รุนแรงที่ศรีษะ 
แขน ขา  และเป็นเหตุใหแ้พทยต์อ้งรบัรกัษาไวใ้นโรงพยาบาล  รองลงมาเป็นรหกลม้เองในขณะเล่น 
427 คน (รอ้ยละ32.9) ท าใหม้บีาดเจบ็บรเิวณใบหน้า และศรีษะ  และกระแทกชนเครื่องเล่นเอง 168 
คน (รอ้ยละ12.9)   นอกจากนี้ยงัพบปญัหาเครื่องเล่นลม้ทบัเดก็ถงึ 39 คน (รอ้ยละ3.0) 

 ส่วนอุปกรณ์ทีก่่อใหเ้กดิการบาดเจบ็นัน้ พบชงิชา้ ,เรอืไวกิง้ 309 คน(ร้อยละ31.9)มากที่สุด   
เครื่องเล่นรวม 121 คน (รอ้ยละ12.5)  กระดานลื่น 117 คน (รอ้ยละ12.1)   มา้หมุน 78 คน (ร้อยละ
8.0)  บารโ์หน  42 คน (รอ้ยละ4.3)  เป็นตน้ เหน็ไดว้า่ อุปกรณ์เครื่องเล่นทีเ่คลื่อนไหวตามแรงผูเ้ล่น 
มคีวามเสีย่งต่อการบาดเจบ็ 

 
ดงันัน้ เครื่องเล่นสนามจะมปีระโยชน์และคุณค่ากบัเดก็ได้นัน้ จ าเป็นต้องเลอืกให้เหมาะสม

กบัวยัและพฒันาการ  และตอ้งค านึงถงึความปลอดภยัอย่างครอบคลุมทัง้พื้นสนาม อุปกรณ์เครื่อง
เล่น  ค าแนะน าและรายละเอยีดของผู้ดูแลรกัษาสนามเดก็เล่น   มผีู้ใหญ่ดูแลเวลาที่เดก็เขา้มาเล่น 
รวมทัง้ความปลอดภยัสภาพแวดลอ้มรอบสนาม  เช่น  สนามเดก็เล่นทีใ่กลแ้หล่งน ้าหรอืถนน  ตอ้งมี
ร ัว้รอบกัน้เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการตกน ้าหรอืถูกรถชน  เป็นตน้ 
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บทท่ี 2  เครื่องเล่นสนาม และสนามเดก็เล่นปลอดภยั 

 
เครื่องเล่นสนาม (Playground Equipment) แบ่งออกตามลกัษณะการเล่นได้ 14 ชนิด

อุปกรณ์ ดงันี้ 
1) คานทรงตวั (balance beam) 
2) ปีนปา่ย (climber) 
3) อุปกรณ์การโหนตวั (upper body equipment) 
4) เสาผจญเพลงิ (sliding poles) 
5) กระดานลื่น (slide) : 
6) ชงิชา้ (swing) 

6.1 ชงิชา้แกวง่หน้า-หลงั (to-fro single axis swing) 
6.2 ชงิชา้หมุนรอบ (rotating multiple axis swing) 

7) บารโ์หนแบบมหี่วง และ บารห์อ้ยโหน (swinging exercise rings and 
trapeze bar) 

8) เครื่องแล่น เครื่องหมุน และเครื่องโยก (moving, rotating, or rocking 
component) 

- เครื่องเล่นมา้หมุน (merry-go-round : whirl) 
9) กระดานลื่นแบบคลื่น (roller slide) 
10) กระดานหก (seesaw) 
11) เครื่องโยกมสีปรงิ (spring rocking equipment) 
12) เครื่องเล่น (log roll) 
13) เครื่องขบัเคลื่อนในลู ่(track ride) 
14) เครื่องเล่นรวม 
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ข้อก าหนดทัว่ไปของเครื่องเล่น (Equipment) แต่ละชนิดอปุกรณ์มีดงัน้ี 
 
1)  คานทรงตวั (balance beam) 

1.1  ความสงูจากผวิบนสุดของคานทรงตวัถงึพืน้ผวิปลอดภยั (protective surfacing) ตอ้งไม่
เกนิ 30.0 ซม. ส าหรบัเดก็อาย ุ2 ถงึ 5 ปี และไม่เกนิ 40.0 ซม. ส าหรบัเดก็อาย ุ5 ถงึ 12 ปี  

1.2 เสาค ้ายนั (support post) ของคานทรงตวัตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิ อนัตรายจากการสะดุด 
(tripping hazard) 

1.3 ระยะการตก (the fall height) ของคานทรงตวัตอ้งเป็นระยะห่างระหวา่งส่วนบนสุดของพืน้
ส าหรบัเดนิถงึส่วนล่างของพืน้ผวิปลอดภยั (protective surfacing) 

 
รปูที ่1.1 เครื่องเล่นคานทรงตวั 

 
รปูที ่1.2 วธิกีารเล่น เครื่องเลน่คานทรงตวั 

วธิกีารเล่น เครื่องเล่นคานทรงตวั 
1. ใหย้นืขา้งๆ แนวคานทรงตวั โดยยนืห่างเพยีงพอต่อการกา้วเทา้ขึน้ 
2. วางเทา้บนคานทรงตวัใหม้ ัน่คงทัง้สองขา้ง 
3. กางแขนทัง้สองขา้งออกเพื่อช่วยในการทรงตวั 
4. ค่อยๆ กา้วเทา้เดนิไปตามคานทรงตวัจากตน้ทางจนถงึปลายคาน 
5. เมื่อถงึปลายคานค่อยๆ กา้วเทา้ลงชา้ๆ อยา่งมัน่คง 
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6. ไม่ควรแกลง้เพื่อน หรอือยูใ่กลผู้เ้ล่นขณะก าลงัลงจากคาน หรอืก าลงัทรงตวัไมไ่ด้ 
2)   ปีนป่าย (climber) 

2.1 ราวจบัข ัน้บนัไดไม่ยดืหยุน่ (rigid rungs) ใชเ้ป็นทีจ่บัยดึส าหรบัการปีนขึน้และลงตอ้งมี
ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางระหวา่ง 2.4 ซม. ถงึ 4.0 ซม. และตอ้งไมส่ามารถบดิเป็นเกลยีวหรอื
หมุนรอบแกนตวัเองได ้

2.2 ส่วนประกอบยดืหยุน่ของอุปกรณ์ปีนปา่ยเดีย่ว (เช่น ตาขา่ย โซ่ ยางรถยนต ์ และอื่น ๆ) 
ตอ้งสอดคลอ้งขอ้ก าหนด เรื่องส่วนประกอบทีเ่ชื่อมต่อทางเขา้ระหวา่งโครงสรา้งเครื่องเล่น 

2.3 ระยะการตก (the fall height) ของอุปกรณ์ปีนปา่ยทีใ่ชใ้นการเขา้และออกจากโครงสรา้ง
เครื่องเล่นทีป่ระกอบขึน้จะตอ้งมรีะยะห่างระหวา่งส่วนทีส่งูสุดของอุปกรณ์ปีนปา่ยในการรองรบัเทา้ 
ถงึพืน้ผวิปลอดภยั  

2.4 ระยะการตก (the fall height) ของอุปกรณ์ปีนปา่ยอสิระ (free standing climber) เช่น 
โดมทรงเรขาคณิต (geodesic dome) ก าแพงปีนปา่ย (free standing climbing wall) เป็นระยะห่าง
ระหวา่งส่วนทีส่งูสุดของอุปกรณ์ปีนปา่ย ถงึพืน้ผวิปลอดภยั  

 
รปูที ่2 เครื่องเล่นปีนปา่ย และวธิกีารเล่น 

 
วธิกีารเล่น เครื่องเล่นปีนปา่ย 

1. ควรถอดรองเทา้ขณะเล่น เพราะท าใหปี้นปา่ย และใชข้าไต่ขึน้ลงไดส้ะดวก 
2. ตอ้งมสีมาธใินการเล่น และไม่ควรแหยเ่พื่อนขณะเลน่ เพือ่ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ 
3. อยา่กระโดดลงจากยอดของโดม 
4. อยา่หอ้ยหวัลงจากอุปกรณ์ปีนปา่ย 
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3)   อปุกรณ์การโหนตวั (upper body equipment) 

3.1 ระยะห่างจากจุดศนูยก์ลางถงึจุดศนูยก์ลางระหวา่งบนัไดปีน (rung) บนอุปกรณ์การโหน
ตวัทีม่หี่วงส าหรบัจบัแบบยดึตดิแน่น (fixed handhold) ตอ้งไม่เกนิ 38.0 ซม.) 

มอืจบัอุปกรณ์โหนแบบไม่ยดืหยุน่ (rigid surface of handgrip) ตอ้งมเีสน้ผ่านศนูยก์ลาง
ระหวา่ง 2.4 ซม. ถงึ 4.0 ซม. และตอ้งไม่สามารถบดิเป็นเกลยีวหรอืหมุนรอบแกนตวัเองได ้

3.2 ระยะห่างในแนวราบจากขอบดา้นหน้าของโครงสรา้งเริม่โหนตวัขึน้หรอืลงหรอืทัง้สอง
ส่วน  ถงึดา้นนอกของห่วงส าหรบัจบัห่วงแรก ตอ้งไม่เกนิ 25.0 ซม. กรณโีครงสรา้งเริม่โหนตวัขึน้
หรอืลงทีเ่ป็นบนัไดปีน (rung) ระยะห่างในแนวราบถงึห่วงส าหรบัจบัห่วงแรกตอ้งไม่น้อยกวา่ 20.0 
ซม. แต่ไม่มากกวา่ 25.0 ซม. 

3.3  ส าหรบัเดก็ อาย ุ2 ถงึ 5 ปี ความสงูของอุปกรณ์ตอ้งไม่เกนิ 1.50 ม. และส าหรบัเดก็อาย ุ
5 ถงึ 12 ปี ตอ้งไม่เกนิ 2.13 ม. โดยวดัระยะความสงูจากจุดศนูยก์ลางของมอืจบั ถงึพืน้ผวิปลอดภยั  

3.4 ความสงูจากโครงสรา้งเริม่โหนตวัขึน้หรอืลงจากอุปกรณ์โหนชนิดต่าง ๆ ถงึพืน้ผวิ
ปลอดภยั  ตอ้งไม่เกนิ 46.0 ซม. ส าหรบัเดก็ อาย ุ2 ถงึ 5 ปี และไม่เกนิ 91.0 ซม. ส าหรบัเดก็ อาย ุ
5 ถงึ 12 ปี 

หมายเหตุ  :ใหค้ านึงถงึความสงูจากโครงสร้างเริม่โหนตวัขึ้นหรอืลงจากอุปกรณ์โหนจนถงึมอื
จบัแรกควรอยูใ่นระยะเอื้อมถงึของผู้เล่นกลุ่มอายุน้อยทีสุ่ด คอืระยะ 1.00 ม. ส าหรบัผู้เล่นอายุ 2 ปี 
และระยะ 1.14 ม. ส าหรบัผูเ้ล่นอาย ุ5 ปี 

3.5 ระยะการตก (the fall height) ของอุปกรณ์การโหนตวั (upper body equipment) ตอ้ง
เป็นระยะห่างระหวา่งส่วนทีส่งูสุดของอุปกรณ์การโหนตวั ถงึพืน้ผวิปลอดภยั ยกเวน้กรณีเสาค ้ายนั
อุปกรณ์ (equipment support post) ทีไ่มไ่ดม้ผีวิพืน้ตกแต่ง (designated play surface) 
 

 
รปูที ่3.1 เครื่องเล่นอุปกรณ์การโหนตวั 
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รปูที ่3.2 วธิกีารเล่น เครื่องเลน่อุปกรณ์การโหนตวั 

 
วธิกีารเล่น เครื่องเล่นอุปกรณ์การโหนตวั 

1. ยนือยูใ่กลเ้ครื่องเล่น 
2. เหยยีดแขนทัง้สองขา้ง จบัอุปกรณ์ใหแ้น่น 
3. งอเขา้ใหต้วัลอย จากนัน้เหยยีดแขนขา้งหนึ่งไปจบัทีจ่บัถดัไป 
4. เมื่อมอืทีจ่บัมัน่คงแลว้ ใหส้ลบัแขนอกีขา้งไปจบัทีจ่บัถดัไปจนถงึปลายทาง  
5. ไม่ควรเล่นขณะอุปกรณ์เปียกหรอืทีจ่บัลื่น 

 
4)   เสาผจญเพลิง (sliding poles) 

4.1  ช่องวา่งหรอืระยะห่างของเสาผจญเพลงิกบัโครงสรา้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตอ้งอยูร่ะหวา่ง 
46.0 ซม. ถงึ 51.0 ซม. 

4.2  ทางเขา้ดา้นบนตอ้งมรีะดบัความสงูเดยีวเท่านัน้ 
4.3  ความสงูของเสาผจญเพลงิทีว่ดัจากพืน้ของทางเขา้ ตอ้งไม่น้อยกวา่ 1.50 ม. 
4.4  เสน้ผ่านศนูยก์ลางของเสาตอ้งไม่เกนิกวา่ 4.8 ซม. 
4.5  รางครอบส าหรบัเสาผจญเพลงิ ตอ้งมผีวิเรยีบและมคีวามต่อเนื่อง ปราศจากส่วนยืน่

ของการเชื่อมต่อ ขอ้ต่อ หรอืการเปลีย่นทศิทางอยา่งกระทนัหนั 
4.6  ราวกนัตกหรอืผนงักนัตกทีช่่องเปิดทางเขา้และออกของพืน้ยกระดบั (platform) ตอ้งมี

ขนาดช่องเปิดแนวระนาบใหญ่ทีสุ่ดขนาด 38.0 ซม. 
4.7  ระยะการตก (the fall height) ของเสาผจญเพลงิ ซึง่เขา้จากพืน้ยกระดบั (platform) 

จะตอ้งมรีะยะทางระหวา่งพืน้ยกระดบั (platform) และพืน้ผวิปลอดภยั เสาผจญเพลงิทีไ่มไ่ดเ้ขา้จาก
พืน้ยกระดบั (platform) ตอ้งมรีะยะการตก (the fall height) ที ่1.50 ม. ซึง่ต ่ากวา่ส่วนสงูสุดของเสา
ถงึ พืน้ผวิปลอดภยั  
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รปูที ่4.1 เครื่องเล่นเสาผจญเพลงิ   รปูที ่4.2 วธิกีารเล่น เครื่องเลน่เสาผจญเพลงิ 
 
วธิกีารเล่น เครื่องเล่นเสาผจญเพลงิ 

1. เดนิขึน้บนัไดเพื่อไปจุดทีโ่รยตวัลงมา 
2. เอือ้มตวัไปจบัทีเ่สาผจญเพลงิทัง้สองขา้งใหแ้น่น 
3. รัง้ตวัใหช้ดิกบัเสาผจญเพลงิ โดยใหเ้ทา้แนบกบัเสา 
4. ค่อยๆ ผ่อนมอืทัง้สองขา้งเพื่อใหต้วัไหลลงมาตามเสา 
5. วางต าแน่งเทา้ใหร้บัน ้าหนกัตวัผูเ้ล่น ก่อนเทา้สมัผสัพืน้สนาม 
6. ควรปล่อยใหเ้พื่อนลงมาถงึขา้งล่างและออกจากจุดลงก่อน แลว้จงึค่อยโรยตวัตามเป็น

ระยะๆ เพราะจะท าใหเ้ทา้ของเพื่อนชนศรีษะของผูเ้ลน่คนก่อนหน้า 
 
5)  กระดานล่ืน (slide) 

5.1  ทางเข้าไปสู่กระดานลื่นจะต้องเ ป็นไปตามข้อก าหนดเรื่ องทางเข้า  (ยกเว้น 
embankment slide) 

5.2   พืน้ยกระดบัทีเ่ป็นทางเชื่อมของกระดานลืน่ (slide transition platform) 
5.2.1   พืน้ยกระดบัทีเ่ป็นทางเชื่อมของกระดานลืน่ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด

เรื่องทศิทางการหนั การระบายน ้า ราวกนัตก และผนงักนัตก ตามทีร่ะบุในเรื่องพืน้ยกระดบัส าหรบั
อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม 
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5.2.2   ความลกึของพืน้ยกระดบัทีเ่ป็นทางเชื่อมของกระดานลื่น จะตอ้งมขีนาด 36.0 
ซม. หรอืมากกวา่ 

5.2.3 พืน้ยกระดบัทีเ่ป็นทางเชื่อมของกระดานลืน่จะตอ้งมคีวามกวา้งเท่ากบัหรอื
มากกวา่ความกวา้งของรางลื่น (slide chute) 

5.3  ทางเขา้ของรางลื่น (slide chute entrance) 
5.3.1   จะตอ้งจดัใหม้รีาวมอืจบัหรอือุปกรณ์มอืจบัอื่น ๆ ทีท่างเขา้รางลื่นเพื่ออ านวย

ความสะดวกจากการเปลีย่นท่ายนืเป็นท่านัง่ 
5.3.2 ทีท่างเขา้รางลื่น จะตอ้งมวีถิทีางใหผู้เ้ล่นเปลีย่นต าแหน่งเป็นท่านัง่ได ้ (เช่น 

ราวกนัตก อุปกรณ์รองซอ้นทบั (hood) หรอือื่น ๆ) 
5.4  รางลื่น  (slide chute) 

5.4.1 อตัราส่วนระหวา่งความสงูต่อความยาวของผวิกระดานลื่นจะตอ้งไม่เกนิ 
0.577 ตามทีว่ดัค่าได ้

5.4.2   ความลาดชนัของผวิกระดานลื่นในแต่ละช่วงตอ้งไม่เกนิกวา่ 50 องศา 
5.4.3   ความกวา้งภายในของรางลื่นจะตอ้งมขีนาด 30.0 ซม. หรอืมากกวา่ ส าหรบั

เดก็อาย ุ2 ถงึ 5 ปี และมขีนาด 41.0 ซม. หรอืมากกวา่ ส าหรบัเดก็อาย ุ5 ถงึ 12 ปี 
5.4.4  กระดานลื่นแบบราบ รางลื่นเปิดโล่งจะตอ้งมผีนงัดา้นขา้งสงู 10.2 ซม. หรอื

มากกวา่ ตามแนวทัง้สองดา้นของรางลื่นตลอดความยาวของผวิกระดานลื่น 
5.4.5 กระดานลื่นแบบตรงอาจมรีางลืน่หน้าตดัรปูวงกลม (circular) ครึง่วงกลม 

(semicircular) หรอืหน้าตดัแบบโคง้ (curved cross section)  
5.4.6 กระดานลื่นทุกประเภททีม่หีน้าตดัแบบโคง้ (curved cross section) จะตอ้ง

ลดความเสีย่งเรื่องการหลุดจากดา้นขา้ง (lateral discharge) (เช่น กระดานลื่นแบบเวยีน (spiral 
slide) หรอืกระดานลื่นอื่น ๆ ทีเ่ปลีย่นทศิทางในแนวระนาบ กระดานลื่นทีม่รีางลื่นกวา้งแต่ตืน้ และ
อื่น ๆ) 

5.4.7 เสน้ผ่านศนูยก์ลางภายในของกระดานลื่นแบบท่อ (tube slide) จะตอ้งเท่ากบั 
58.0 ซม. หรอืมากวา่ 

5.5   พืน้ทีท่างออก (exit region) 
5.5.1 กระดานลื่นจะตอ้งมคีวามยาวของพืน้ทีท่างออกเท่ากบั 28.0 ซม. หรอื

มากกวา่ 
5.5.2 ความลาดชนัของพืน้ทีท่างออกจะตอ้งอยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 4 องศา โดยวดัจาก

แนวระนาบทีข่นานกบัพืน้ผวิใตล้่าง 
5.5.3 ส าหรบักระดานลื่นทีส่งูไม่เกนิ 1.20 ม. ความสงูของปลายทางออกของผวิ

กระดานลื่นเหนือพืน้ผวิปลอดภยั ตอ้งไม่เกนิ 28.0 ซม. ส าหรบักระดานลื่นทีส่งูกวา่ 1.20 ม. ความ
สงูของปลายทางออกของผวิกระดานลื่นเหนือพืน้ผวิปลอดภยั ตอ้งอยูร่ะหวา่ง 18.0 ซม. ถงึ 38.0 
ซม. 
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5.5.4 รศัมขีองขอบโคง้ของผวิกระดานลื่นบรเิวณพืน้ทีท่างออกตอ้งไม่น้อยกวา่ 76.0 
ซม. 

5.5.5 ขอบของทางออกกระดานลื่นจะตอ้งลบมุมหรอืโคง้มน 
5.6   ระยะปลอดของกระดานลื่น (slide clearance zone) 

5.6.1 รอบบรเิวณของรางลื่น จะตอ้งเป็นพืน้ทีโ่ล่ง ปราศจากอุปกรณ์ใด ๆ ยกเวน้
กระดานลื่นทีม่อุีปกรณ์รองซอ้นทบั (hood) หรอืมอุีปกรณ์ทีช่่วยใหผู้เ้ลน่เปลีย่นเป็นท่านัง่ กระดาน
ลื่นแบบเวยีน (spiral slide) กระดานลื่นแบบท่อ (tube slide) ระยะปลอดใหห้มายรวมถงึบรเิวณ
ทางออกดว้ย 

5.6.2 กระดานลื่นแบบเวยีน จะตอ้งมรีะยะปลอดกวา้ง 53.0 ซม. โดยวดัจากดา้นใน
ของผนงัดา้นขา้งไปจนถงึขอบนอกของผนงั ตลอดแนวกระดานลื่น 

5.7   ระยะการตก (the fall height) ของกระดานลื่นเป็นระยะห่างระหวา่งพืน้ยกระดบัทีเ่ป็น
ทางเชื่อมของกระดานลืน่ และ พืน้ผวิปลอดภยั  

 
รปูที ่5.1 เครื่องเล่นกระดานลื่น 

 
รปูที ่5.2 วธิกีารเล่น เครื่องเลน่กระดานลืน่ 
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วธิกีารเล่น เครื่องเล่นกระดานลื่น 
1. เขา้แถวและขึน้บนัไดทลีะ 1 คน 
2. เมื่อถงึบรเิวณชานพกั ใหน้ัง่เหยยีดขาตรง ตรงช่องรางลืน่ 
3. ปล่อยตวัใหล้ื่นลงมาอยา่งอสิระ หา้มผลกัหรอืดนัเพื่อนทีอ่ยูข่า้งหน้า 
4. การเล่นตอ้งท าในท่านัง่เท่านัน้ 
5. หา้มปีนปา่ยขา้มผนงักัน้ และตอ้งขึน้โดยทางบนัไดเท่านัน้ 

 
6) ชิงช้า (swing) 

6.1 ชงิชา้แกวง่หน้า-หลงั (to-fro single axis swing) 
6.1.1 ต าแหน่งทีต่ ัง้ (placement) 

(1) ชงิชา้แกวง่หน้า-หลงั จะตอ้งตัง้ในต าแหน่งทีห่่างจากเครื่องเล่นอื่น และ
ทางสญัจร (circulation area) 

(2) ชงิชา้แกวง่หน้า-หลงั จะตอ้งไม่เชื่อมตดิกบัโครงสรา้งเครือ่งเล่นรวม 
6.1.2 โครงสรา้งรองรบั (support structure) การออกแบบโครงสรา้งรองรบัตอ้งไม่ท า

ใหปี้นปา่ยไดแ้ละตอ้งไม่มผีวิพืน้ตกแต่ง (designated play area) 
6.1.3 ทีน่ัง่ (seat) 

(1) ช่วงระหวา่งเสาค ้าชงิชา้ (swing bay) ในหนึ่งช่อง มทีีน่ัง่ไดไ้ม่เกนิ 2 ทีน่ัง่ 
แต่ไม่จ ากดัจ านวนช่องระหวา่งเสาค ้าชงิชา้ ในโครงสรา้งหนึ่ง 

(2) ทีน่ัง่หนึ่งทีน่ัง่ต่อผูเ้ลน่หนึ่งคน 
(3) ทีน่ัง่จะตอ้งมผีวิราบเรยีบและขอบโคง้มน 
(4) ไม่ควรใชท้ีน่ัง่แบบแขง็และมนี ้าหนกั เช่น วสัดุทีท่ าจากไมห้รอืโลหะ 

6.1.4 ตวัแขวน (hanger) ตัวแขวนจะต้องมีตัวรองลื่น (bearing) ตัวรองแกน 
(bushing) หรอืวธิกีารใดทีล่ดการเสยีดทานหรอืฉีกขาดของพืน้ผวิหรอืวสัดุทีเ่คลื่อนไหว ณ ต าแหน่ง
จุดเดอืยหมุนเมื่อมกีารเคลื่อนทีไ่ปในทศิทางทีต่อ้งการ   

หมายเหตุ :  เสน้ลวดสลงิทีย่ดึตดิกบัตวัแขวนอยา่งถาวรท าหน้าทีเ่หมอืนผวิรองลืน่ 
6.1.5 ระยะปลอด (clearance) 

(1) หากไม่ได้ระบุไว ้ที่นัง่แบบ belt seat จะต้องนัง่ได้โดยผู้เล่นที่อายุมาก
ที่สุด หรอืโดยใช้เครื่องมอืทดสอบ ซึ่งที่นัง่ต้องรบัน ้าหนักได้ 55.4 กโิลกรมั เพื่อความกวา้งของ
สะโพกขนาด 33.3 ซม. ทีน่ัง่อื่น ๆ นอกจากแบบ belt แลว้ไม่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณา 

(2) ระยะห่างแนวระนาบระหว่างที่นัง่ที่ติดกนัของชิงช้าแกว่งหน้า-หลัง 
จะตอ้งไม่น้อยกวา่ 60.0 ซม. เมื่อวดัจากพืน้ผวิปลอดภยัขึน้มา 1.50 ม. 

(3) ระยะห่างแนวระนาบระหวา่งโครงสร้างรองรบัและที่นัง่ที่อยู่ใกล้ จะต้อง
ไม่น้อยกวา่ 76.0 ซม. เมื่อวดัจากขึน้มา 1.50 ม.  
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(4) ระยะห่างแนวระนาบระหวา่งจุดสองจุดทีย่ดึตดิกบัตวัแขวนจะตอ้งมคี่า
มากกวา่ความกวา้งของทีน่ัง่ ซึง่เมื่อนัง่โดยผูเ้ล่นอายนุ้อยทีสุ่ด หรอืโดยใชเ้ครื่องมอืทดสอบ โดยที่
นัง่ตอ้งรบัน ้าหนกัได ้ 11.3 กโิลกรมั เพื่อความกวา้งของสะโพกขนาด 17.0 ซม. แต่ทัง้นี้ระยะห่าง
ระหวา่งจุดสองจุดทีย่ดึตดิกบัตวัแขวนดงักล่าวตอ้งไม่น้อยกวา่ 50.0 ซม. 

(5) ระยะทางแนวดิง่ระหวา่งผวิใตท้ีน่ัง่และพืน้ผวิปลอดภยั ตอ้งไม่น้อยกวา่ 
30.0 ซม. 

6.1.6 ระยะการตก (the fall height) ของชงิชา้แกวง่หน้า-หลงั คอืระยะทางระหวา่งจุด
เดอืยหมุน ถงึ พืน้ผวิปลอดภยั  

 
6.2 ชงิชา้หมุนรอบ (rotating multiple axis swing) 

6.2.1 ต าแหน่งทีต่ ัง้ (placement) 
(1) ชงิชา้หมุนรอบ จะตอ้งตัง้ในต าแหน่งทีห่่างจากเครื่องเล่นอื่นและทาง

สญัจร (circulation area) 
(2) ชงิชา้หมุนรอบ จะตอ้งไม่เชื่อมตดิกบัโครงสรา้งเครื่องเลน่รวม 

6.2.2 โครงสรา้งรองรบั (support structure) 
(1) โครงสรา้งรองรบั - การออกแบบโครงสรา้งรองรบัตอ้งไมท่ าใหปี้นปา่ยได้

และตอ้งไม่มผีวิพืน้ตกแต่ง 
(2) ช่วงระหวา่งเสาค ้าชงิชา้ (swing bay) ในหนึ่งช่อง จะตอ้งมเีพยีงแค่หนึ่ง

ทีน่ัง่แกวง่หรอือุปกรณ์แขวนเท่านัน้ แต่ไม่จ ากดัจ านวนเสาค ้าชงิชา้ในเครื่องแกวง่หนึ่งเครื่อง 
อยา่งไรกต็าม ระยะปลอดของเสาค ้าชงิชา้ (swing bay clearance) ภายในเครื่องแกวง่หนึ่งเครื่อง
จะตอ้งไม่ทบัซอ้นกนั 

6.2.3 เครื่องหิว้ / ทีน่ัง่แกวง่หมุนรอบ (suspended member / rotating swing seat) 
(1) น ้าหนกัของเครื่องหิว้ / ทีน่ัง่แกวง่หมุนรอบทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน ตอ้งมนี ้าหนกั

น้อยกวา่ 15.8 กโิลกรมั 
(2) ทีน่ัง่แกวง่หมุนรอบ หนึ่งทีน่ัง่ต่อผูเ้ลน่หนึ่งคน  
(3) ทีน่ัง่จะตอ้งมผีวิราบเรยีบและขอบโคง้มน 
(4) ไม่ควรใชท้ีน่ัง่แบบแขง็และมนี ้าหนกั เช่น วสัดุทีท่ าจากไมห้รอืโลหะ 

6.2.4 ตวัแขวน (hanger) – ตวัแขวนจะตอ้งมตีวัรองลื่น (bearing)  ตวัรองแกน 
(bushing) หรอืวธิกีารใดทีล่ดการเสยีดทานหรอืฉีกขาดของพืน้ผวิหรอืวสัดุทีเ่คลื่อนไหว ณ ต าแหน่ง
จุดเดอืยหมุนเมื่อมกีารเคลื่อนทีไ่ปในทศิทางทีต่อ้งการ 

6.2.5 ระยะปลอด (clearance) 
(1) บรเิวณระยะปลอดของช่วงระหวา่งเสาค ้าชงิชา้ (swing bay clearance 

zone) – บรเิวณระยะปลอดปราศจากสิง่กดีขวางใด ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งมสี าหรบัเครื่องหิว้ / ทีน่ัง่แกวง่
แบบหมุนรอบ คอื  บรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวางรปูทรงกระบอกโดยมจีุดศนูยก์ลางทีจุ่ดเดอืยหมุน
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ของเครื่องแกวง่ทีร่ศัมเีท่ากบั Y + 76.0 ซม. โดยทีค่วามสงูของรปูทรงกระบอกนบัจากพืน้ผวิ
ปลอดภยั ถงึ จุดเดอืยหมุนของเครื่องแกวง่ที ่Y 

(2) ระยะปลอดใตท้ีน่ัง่ (underseat clearance) คอืระยะทางแนวดิง่ระหวา่ง
พืน้ผวิใตท้ีน่ัง่ของทีน่ัง่แกวง่หมุนรอบเมื่อนัง่โดยผูเ้ล่นทีม่อีายมุากทีสุ่ด ถงึพืน้ผวิปลอดภยั ตอ้งไม่
น้อยกวา่ 30.0 ซม. 

6.2.6 ระยะการตก (the fall height) ของเครื่องแกวง่หมุนรอบ คอืระยะทางแนวดิง่
ระหวา่งจุดเดอืยหมุน ถงึพืน้ผวิปลอดภยั  

 

 

 
 

รปูที ่6.1 เครื่องเล่นชงิชา้แกวง่หน้า-หลงั แกนเดีย่ว และวธิกีารเล่น 
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รปูที ่6.2 เครื่องเล่นชงิชา้หมุนรอบ 

 
วธิกีารเล่น เครื่องเล่นชงิชา้ 

1. หนัหลงัเขา้หาทีน่ัง่แลว้หยอ่นกน้ลงบนทีน่ัง่ 
2. จบัโซ่ทัง้สองขา้งใหแ้น่น 
3. ใชเ้ทา้ออกแรงผลกัตวัไปดา้นหลงัแลว้ยกเทา้ใหช้งิชา้แกวง่มาทางดา้นหน้า 
4. หากตอ้งการใหช้งิชา้แกวง่เรว็ขึน้ ใหเ้อนตวัไปดา้นหน้า-ดา้นหลงัเลก็น้อยตามจงัหวะการ

แกวง่  
 
วธิหียดุเล่น 

1. ท าตวันิ่งๆ ตรงๆ ปล่อยใหช้งิชา้ลดความเรว็ลง 
2. เมื่อชงิชา้หยดุ ใหว้างเทา้ทีพ่ืน้แลว้ลุกขึน้ยนื 
3. เดนิตรงออกมาทางดา้นหน้าของชงิชา้ 
4. หา้ม! เดนิตดัออกทางขา้งทนัท ี

 
7) บารโ์หนแบบมีห่วง และ บารห้์อยโหน (swinging exercise rings and trapeze bar) 

ไม่ควรใชบ้ารโ์หนแบบมหี่วง บาร์ห้อยโหน เพื่อใช้ส าหรบัออกก าลงักาย และประตูโหนได้ 
(swinging gate and door) เป็นเครื่องเล่นสนามทีใ่ชใ้นทีส่าธารณะ 

หมายเหตุ : บารโ์หนแบบมหี่วง บาร์โหน เพือ่ใช้ส าหรบัออกก าลังกายไม่หมายรวมถงึห่วง
โหนทีม่บีนัไดปีน 
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รปูที ่7 เครื่องเลน่บารโ์หนแบบมหี่วง 
 
วธิกีารเล่น เครื่องเล่นบารโ์หนแบบมหี่วง 

1. ยนือยูใ่กลเ้ครื่องเล่น 
2. เขยง่เทา้ หรอืกา้วเทา้ขึน้บนทีเ่หยยีบ 
3. เหยยีดแขนทัง้สองขา้ง จบัห่วงทีย่ ืน่ลงมาใหแ้น่น 
4. จากนัน้เหยยีดแขนขา้งหนึ่งไปจบัทีจ่บัถดัไป 
5. เมื่อมอืทีจ่บัมัน่คงแลว้ ใหส้ลบัแขนอกีขา้งไปจบัทีจ่บัถดัไปจนถงึปลายทาง  
6. ไม่ควรเล่นขณะอุปกรณ์เปียกหรอืทีจ่บัลื่น 

 
8) เครื่องแล่น เครื่องหมนุ และเครื่องโยก (moving, rotating, or rocking component) 

เครื่องเล่นมา้หมุน (merry-go-round : whirl) 
8.1 ค าจ ากดัความ (description) อุปกรณ์เครื่องเล่นมา้หมุนทีค่รอบคลุมในหมวดนี้ 

โดยทัว่ไปตอ้งมพีืน้ยกระดบัมรีปูเป็นวงตดิอยูก่บัพืน้ดนิเพื่อใชห้มนุรอบแกนดิง่ 
8. 2 โครงสรา้งของพืน้ยกระดบั (platform configuration) จะตอ้งเป็นพืน้ยกระดบัแบบ

หมุนรอบไดต่้อเนื่องและมรีปูเป็นวง ค่าแตกต่างระหวา่งค่ารศัมน้ีอยทีสุ่ดและค่ารศัมมีากทีสุ่ดของพืน้
ยกระดบัทีไ่ม่เป็นวงตอ้งน้อยกวา่ 5.0 ซม. จะตอ้งไม่มอุีปกรณ์ใดๆรวมทัง้มอืจบั ยืน่ออกนอกเสน้รอ
บวงของพืน้ยกระดบั ค่าความสงูสงูสุด จากดา้นบนของพืน้ยกระดบัส าหรบัยนื ถงึพืน้ผวิปลอดภยั มี
ค่าไม่เกนิ 36.0 ซม. 

8. 3 มอืจบัแบบก ารอบ (handgrip) จะตอ้งจดัใหม้มีอืจบัเพื่อพยงุการทรงตวัของผูเ้ลน่  



 

  

26 

8. 4 ระยะปลอดระหวา่งชิน้ส่วนทีเ่คลื่อนได ้(clearance between moving parts) 
(1) ต าแหน่งหนีบ บด เฉือน (pinch, crush, and shear point) พืน้ยกระดบัจะตอ้งมี

ความต่อเนื่องและช่องเปิดใดๆระหวา่งแกน และ เสน้รอบรปูจะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเรื่อง 
ต าแหน่งหนีบ บด เฉือน 

(2) ระยะปลอดแนวดิง่ (vertical clearance) คอืระยะจากพืน้ใตล้่างของพืน้ยกระดบัที่
เสน้รอบรปูดา้นนอกถงึพืน้ผวิปลอดภยั ไม่น้อยกวา่ 30 ซม. และตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเรื่อง 
ส่วนโผล่ล ้า (protrusion)  และ ขอ้ก าหนดเรื่อง ต าแหน่งหนีบ บด เฉือน 

8. 5 การแกวง่ (oscillation) พืน้ยกระดบัเครื่องเล่นมา้หมุน จะตอ้งไม่อยูใ่นสกัษณะ
การแกวง่แบบขึน้และลง 

8. 6 ระยะการตก (the fall height) ของเครื่องเล่นมา้หมุนเป็นระยะห่างระหวา่งพืน้ผวิ
ปลอดภยั กบัแนวเสน้รอบรปูของพืน้ผวิทีผู่เ้ล่นอาจจะนัง่หรอืยนื  

 
รปูที ่8.1 เครื่องเล่นมา้หมุนแบบนัง่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่8.2 เครื่องเล่นมา้หมุนแบบยนื   รปูที ่8.3 เครื่องเล่นมา้หมุนแบบโหน 
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วธิกีารเล่น เครื่องเล่นมา้หมุนแบบโหน 
1. ใชม้อืจบัห่วงแลว้วิง่เพื่อใหเ้กดิการเคลื่อนไหว 
2. เหนี่ยวตวัขึน้ในขณะมอุีปกรณ์หมุนไปแลว้ 
3. ไม่ควรใหบุ้คคลทีไ่ม่ไดอ้ยูใ่นอุปกรณ์ช่วยหมนุหรอืผลกัจากภายนอก 

 
9) กระดานล่ืนแบบคล่ืน (roller slide) 

9.1 กระดานลื่นแบบคลื่น จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเรื่องกระดานลื่น  
9.2 จะตอ้งไม่ม ีต าแหน่งหนีบ บด เฉือนและตดิคา้ง ตรงจุดเชื่อมใด ๆ 

ต าแหน่งหนีบ บด เฉือนและตดิคา้ง คอื ต าแหน่งทีส่ามารถใหแ้ทง่ยางทดสอบ 
(neoprene rod) ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.5 ซม. ผ่านเขา้ไปไดม้ากกวา่หนึ่งต าแหน่ง ระหวา่งราง
ลื่นแบบคลื่น (rollers) หรอืส่วนตรงึแน่น (stationary segments) ทีต่ดิกนั 

9.3 แท่งยางทดสอบ  (neoprene rod) ตอ้งมคี่าความแขง็ระหวา่ง 50 และ 60 ตามที่
ก าหนดโดย Type A Durometer ซึง่สอดคลอ้งกบัวธิทีดสอบทีร่ะบุใน Test Method D 2240 

9.4 ระยะการตก (the fall height) ของกระดานลื่นแบบคลืน่   คอืระยะห่างระหวา่งพืน้
ยกระดบัทางเชื่อมของกระดานลื่น ถงึพืน้ผวิปลอดภยั  
 
 

 
รปูที ่9.1 เครื่องเล่นกระดานลื่นแบบคลื่น 
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รปูที ่9.2 วธิกีารเล่น เครื่องเลน่กระดานลืน่แบบคลื่น 

 
วธิกีารเล่น เครื่องเล่นกระดานลื่นแบบคลื่น 

1. เขา้แถวและขึน้บนัไดทลีะ 1 คน 
2. เมื่อถงึบรเิวณชานพกั ใหน้ัง่เหยยีดขาตรง ตรงช่องรางลืน่ 
3. ปล่อยตวัใหล้ื่นลงมาอยา่งอสิระ หา้มผลกัหรอืดนัเพื่อนทีอ่ยูข่า้งหน้า 
4. การเล่นตอ้งท าในท่านัง่เท่านัน้ 
5. หา้มปีนปา่ยขา้มผนงักัน้ และตอ้งขึน้โดยทางบนัไดเท่านัน้ 
6. กรณี เครื่องเล่นกระดานลื่นแบบคลื่น ตอ้งทรงตวัใหด้โีดยเฉพาะช่วงจงัหวะผ่านคลื่นใน

รางลื่น 
 

10) กระดานหก (seesaw) 
10.1 ไม่ควรใช ้กระดานหก (fulcrum seesaw หรอื teeter totter) ส าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีน 

เว้นเสยีแต่ว่า เครื่องเล่นนัน้จะมสีปริงตรงกลางที่ท าให้ลดความเสี่ยงจากการกระแทกกบัพื้นผิว
ปลอดภยั  หากผูเ้ล่นอกีฝา่ยลุกจากกระดานหก 

10.2 วสัดุลดการกระแทก (shock-absorbing material) เชน่ ยางรถยนต ์ ควรจะฝงัไว้
บรเิวณพืน้ผวิปลอดภยั ขา้งใตป้ลายของกระดานหกทัง้สองดา้น หรอืควรยดึตดิใตล้่างของต าแหน่งผู้
นัง่เพื่อความปลอดภยั กรณีอื่น เชน่ เครื่องเล่นกระดานหกควรมสีปรงิตรงกลางทีท่ าใหล้ดความเสีย่ง
การบาดเจบ็จากการกระแทกกบัพืน้ผวิปลอดภยั ซึง่วธิดีงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเรื่อง 
ต าแหน่งหนีบ บด เฉือน 

10.3 จุดศนูยก์ลางของกระดานหกตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเรื่อง ต าแหน่งหนีบ บด 
เฉือน 
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10.4 จะตอ้งจดัใหม้มีอืจบัทีต่ าแหน่งผูน้ัง่ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเรื่องส่วนโผลล่ ้า 
(protrusion) 

มอืจบัก ารอบ (handgrip) จะตอ้งไม่พลกิกลบั หมุน หรอืบดิได ้มอืจบัส าหรบัมอืเดยีว
จะตอ้งมคีวามยาวไม่ต ่ากวา่ 7.6 ซม. มอืจบัส าหรบัสองมอืจะตอ้งมคีวามยาวไม่ต ่ากวา่ 15.0 ซม. 
มอืจบัจะตอ้งไม่โผล่ล ้าออกจากดา้นขา้งของทีน่ัง่กระดานหก 

10.5 ไม่ตอ้งจดัใหม้ทีีพ่กัเทา้ (footrest) ส าหรบักระดานหก หากกระดานหกนัน้ไมม่สีปรงิ
ตรงกลางทีท่ าใหล้ดความเสีย่งการบาดเจบ็จากการกระแทกกบัพืน้ผวิปลอดภยั  

10.6 ขนาดมุมระหวา่งแนวทีน่ัง่กบัแนวระนาบมากทีสุ่ดตอ้งไมเ่กนิ 25 องศา และความสงู
ของทีน่ัง่สงูจากพืน้ผวิปลอดภยั มคี่าไดไ้ม่เกนิ 1.50 ม. 

10.7 ระยะการตก (the fall height) ของกระดานหก คอืระยะห่างระหวา่งความสงูสุดของ
ส่วนใดกต็ามของกระดานหก กบัพืน้ผวิปลอดภยั  

 
รปูที ่10.1 เครื่องเล่นกระดานหก 

 

 
รปูที ่10.2 วธิกีารเล่น เครื่องเล่นกระดานหกแบบ 4 ทีน่ัง่ 
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รปูที ่10.3 วธิกีารเล่น เครื่องเล่นกระดานหก 2 ทีย่นื 

 
รปูที ่10.4 เครื่องเล่นกระดานหกแบบมสีปรงิ 

 
วธิกีารเล่น เครื่องเล่นกระดานหก 

1. นัง่บนทีน่ัง่บนเครื่องเล่นใหอ้ยูต่ าแหน่งกลางของทีน่ัง่ 
2. ใชม้อืทัง้สองขา้งจบัทีจ่บัซึง่อยูด่า้นหน้าของผูเ้ล่นใหแ้น่น 
3. โยกตวัไป-มาตามทศิทางการเคลื่อนทีส่ลบัขึน้-ลงของเครือ่งเล่น 
4. ผูเ้ล่นทีอ่ยูต่ ่า (ดา้นลง) ใหใ้ชเ้ทา้ยนัขึน้เพื่อใหด้า้นของตวัเองกระดกขึน้ 

 
11) เครื่องโยกมีสปริง (spring rocking equipment) 

11.1 การออกแบบทีน่ัง่ ตอ้งไม่สามารถท าใหม้ผีูน้ัง่ไดม้ากกวา่จ านวนทีร่ะบุไว ้
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11.2 แต่ละต าแหน่งทีน่ัง่จะตอ้งมมีอืจบัและตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด เรื่อง ส่วนโผลล่ ้า 
(protrusion) และเรื่องมอืจบั โดยมอืจบัส าหรบัมอืเดยีวจะตอ้งมคีวามยาวไม่ต ่ากวา่ 7.6 ซม. และมอื
จบัส าหรบัสองมอืจะตอ้งมคีวามยาวไม่ต ่ากวา่ 15.0 ซม. 

11.3 จะตอ้งจดัไหม้ทีีพ่กัเทา้ (footrest) ทีม่คีวามกวา้งอยา่งน้อย 9.0 ซม. และตอ้ง
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเรื่อง ส่วนโผลล่ ้า (protrusion)  

11.4 ระบบสปรงิตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเรื่อง ต าแหน่งหนีบ บด เฉือน เมื่อใชง้านโดย
ผูเ้ล่นอายมุากทีสุ่ด ทีน่ ้าหนกั 54 กโิลกรมั 

11.5 หลงัจากตดิตัง้แลว้ ความสงูของทีน่ัง่ขณะไม่ไดใ้ชง้าน ถงึพืน้ผวิปลอดภยั มคี่าไม่น้อย
กวา่ 3.6 ซม. แต่ไม่เกนิ 71.0 ซม. 

11.6 ระยะการตก (the fall height) ของเครื่องโยกมสีปรงิ คอืระยะทางระหวา่งจุดสงูสุด
ของทีน่ัง่หรอืผวิพืน้ตกแต่ง (designated surface) ถงึพืน้ผวิปลอดภยั  
 

 
รปูที ่11.1 เครื่องเล่นเครื่องโยกมสีปรงิ 
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รปูที ่11.2 วธิกีารเล่น เครื่องเล่นเครื่องโยกมสีปรงิ 

 
วธิกีารเล่น เครื่องเล่นเครื่องโยกมสีปรงิ 

1. การเล่นคลา้ยกบัการขึน้คล่อมบนจกัรยานหรอืทีน่ัง้ 
2. หลงัจากจดัท่าทางใหส้อดคลอ้งกบัเครื่องโยกมสีปรงิแต่ละรปูร่างแลว้ ใหจ้บัทีจ่บัใหแ้น่น 

แลว้เอนตวัไปตามลกัษณะของเครื่องเล่น เช่น โยกหน้า-หลงั หรอืโยกทุกทศิทางใหเ้กดิความ
สนุกสนานและเพลดิเพลนิ เป็นตน้ 

3. หากต าแหน่งร่างกายของผูเ้ลน่ไม่อยูใ่นต าแหน่งหรอืหลดุจากทีน่ัง่ ใหห้ยดุการเล่นและ
ปรบัใหเ้ขา้ทีก่่อนแลว้ค่อยเล่นต่อไป 

4. ไม่ควรแหยห่รอืยืน่ส่วนใดของร่างกายเขา้ไปในเครื่องเลน่ขณะเล่น เพราะอาจถูกหนีบ 
หรอืกระชากได ้
 
12) เครื่องเล่นลอ็กโรล (log roll) 

12.1 จะตอ้งมมีอืจบัแบบไม่ยดืหยุน่ เพื่อช่วยในการขึน้-ลง และการทรงตวัขณะใชง้าน 
12.2 ไม่ควรใหเ้ดก็อาย ุ2 ถงึ 5 ปี เล่นเครื่องเลน่ (log roll) 
12.3 จุดทีส่งูทีสุ่ดของผวิดา้นบนของแกนหมนุ ถงึพืน้ผวิปลอดภยั ตอ้งไม่มากกวา่ 50 ซม. 

มอืจบัตอ้งมเีสน้ผ่านศนูยก์ลางระหวา่ง 2.4 ซม. ถงึ 3.9 ซม. 
12.4 ระยะการตก (the fall height) ของเครื่องเล่น (log roll) คอืระยะทางระหวา่งจุดสงูสุด

ของแกนหมุน ถงึพืน้ผวิปลอดภยั  
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รปูที ่12 วธิกีารเล่น เครื่องเลน่ลอ็กโรล 

 
วธิกีารเล่น เครื่องเล่นลอ็กโรล 

1. ควรใส่รองเทา้ทีก่ระชบั หรอืรองเทา้หุม้สน้ 
2. ยนืขา้งเครื่องเล่น เหยยีดแขนจบัทีจ่บัใหแ้น่นทัง้สองขา้ง 
3. ค่อยๆ กา้วเทา้ขึน้บนแกนหมุนโดยพยายามประครองไมใ่หห้มุน 
4. เมื่อร่างกายอยูใ่นต าแหน่งพรอ้มเล่นแลว้ คอื ยนืกางขาเลก็น้อย แขนทัง้สองขา้งกางออก

เพื่อจบัทีจ่บั ใหใ้ชเ้ทา้ทลีะขา้งดนัแกนหมนุใหห้มนุตามจงัหวะการเดนิ 
5. ในครัง้แรกๆ ทีเ่ลน่ควรใชค้วามเรว็ต ่า หากปรบัตวัเขา้กบัจงัหวะของเครื่องเลน่ไดแ้ลว้

ค่อยเพิม่ความเรว็ 
6. การลงจากเครื่องเล่น ตอ้งใหแ้กนหมนุหยดุนิง่เสยีก่อน แลว้ค่อยลงจากเครื่องเล่น โดย

ค่อยๆ ถอยหลงัลงและมอืยงัคงจบัทีจ่บัใหแ้น่น 
 
13) เครื่องขบัเคล่ือนในลู่ (track ride) 

13.1 ไม่ควรใหเ้ดก็อายตุ ่ากวา่ 5 ปี เล่นเครื่องขบัเคลื่อนในลู ่
13.2 ส่วนทีอ่ยูล่่างสุดของมอืจบั ถงึพืน้ผวิปลอดภยั ตอ้งมคี่าความสงูอยา่งน้อย 1.60 ซม. 

และส่วนทีอ่ยูบ่นสุดของมอืจบั ถงึพืน้ผวิปลอดภยั ตอ้งมคี่าความสงูไม่เกนิกวา่ 2.00 ม. และตอ้ง
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเรื่อง มอืจบั 
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13.3 หากมกีารใชพ้ืน้ยกระดบั จะตอ้งมพีืน้ทีจ่อดทีม่ขีนาดความยาวอยา่งน้อย 90 ซม. 
และความกวา้งอยา่งน้อย 80 ซม. 

13.4 เครื่องขบัเคลื่อนในลู ่ จะตอ้งออกแบบใหม้กีารป้องกนัผูเ้ล่นจากการตดิอยูใ่นบรเิวณ
การจอด 

13.5 จะตอ้งมรีะยะปลอดปราศจากสิง่กดีขวางตลอดเสน้ทางของส่วนประกอบทีเ่ป็นมอืจบั 
13.6 ระยะห่างระหวา่งจุดศนูยก์ลางถงึจุดศนูยก์ลางของลู่ทีต่ดิกนัตอ้งมคี่าไม่ต ่ากวา่ 1.20 

ม. 
13.7 ถ้าส่วนทีเ่ป็นคลืน่ของส่วนประกอบทีเ่ป็นมอืจบัถูกโอบลอ้มดว้ยคานรองรบัลู่ให้

ยกเวน้เรื่อง ต าแหน่งหนีบ บด เฉือน  
13.8 ระยะการตก (the fall height) คอืระยะทางระหวา่งจุดสงูสุดของเครื่องเล่นถงึพืน้ผวิ

ปลอดภยั  ขอ้ก าหนดนี้ใหย้กเวน้ส าหรบัเสารองรบัอุปกรณ์ทีไ่ม่ไดอ้ยูบ่นผวิพืน้ตกแต่ง 
 

 
 

รปูที ่13.1 วธิกีารเล่น เครื่องเล่นเครื่องขบัเคลื่อนในลู ่
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รปูที ่13.2 วธิกีารจบัและการเล่น เครื่องเล่นเครื่องขบัเคลื่อนในลู ่
 
วธิกีารเล่น เครื่องเล่นเครื่องขบัเคลื่อนในลู ่

1. คลา้ยกบัการเล่นเครื่องเล่นบารโ์หนแบบมหี่วง แต่ไม่ตอ้งเอือ้มแขนไปจบัถดัไป 
2. จบัทีจ่บัใหแ้น่น แลว้ดนัตวัเองใหไ้หลไปตามราง 
3. ในการเคลื่อนทีทุ่กครัง้ตอ้งมัน่ใจในก าลงัแขนและมอืของผูเ้ล่น สามารถจบัใหแ้น่นจนถงึ

ปลายลู่เลื่อน 
 

14) โครงสร้างเครื่องเล่นรวม (composite play structure) 
14.1 ขอบเขตของบรเิวณใชง้านของโครงสรา้งเครื่องเลน่รวม ประกอบดว้ย บรเิวณใชง้าน

ของโครงสรา้งเครื่องเล่นแต่ละประเภททีน่ ามารวมกนัเป็นโครงสรา้งเครื่องเล่นรวม 
14.2 หากไม่สามารถท าการระบุมาตรฐานของบรเิวณใช้งานเรื่องขนาดและลกัษณะที่อาจ

เป็นไปได้ส าหรบัโครงสร้างเครื่องเล่นรวม ให้ใช้การพนิิศจยัในสาขาวชิาชพีของผู้ผลติเครื่องเล่น 
ผู้ออกแบบ เจ้าของหรอืผู้ปฏิบตัิหน้าที่ขณะท าการออกแบบโครงสร้างเครื่องเล่นรวมเพื่อที่จะลด
อนัตรายจากการกระแทกกนัในทางสญัจรหรอืระยะใกลเ้คยีงของเครื่องเล่นทีอ่ยูต่ดิกนั 
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รปูที ่14.1 โครงสรา้งเครื่องเล่นรวม 

 
 

รปูที ่14.2 ผงัการวางเครื่องเล่นรวม ในสนามเดก็เล่นปลอดภยั 
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วธิกีารเล่น เครื่องเล่นรวม 
1. เนื่องจากเป็นเครื่องเล่นทีป่ระกอบดว้ยหลายอุปกรณ์ประกอบกนัขึน้มา ดงันัน้จะมี

ทางเขา้-ออก หลายต าแหน่ง จงึจ าเป็นตอ้งมผีูด้แูลเดก็ขณะเล่นตลอดเวลา 
2. การมผีูด้แูลเดก็ขณะเล่น ท าใหล้ดปญัหาการทะเลาะววิาท อกีทัง้เป็นเครื่องมอืในการ

เรยีนรูถ้งึการมนี ้าใจ ใหอ้ภยั รูร้กั สามคัค ีเอือ้เฟ้ือ และฝึกการเล่นเป็นทมี 
3. การเล่นอุปกรณ์ในเครื่องเล่นรวม สามารถศกึษาวธิกีารเล่นจากเครื่องเล่นแต่ละชนิด 

 
บ่อทราย 
 บ่อทรายเป็นอุปกรณ์หนึ่งทีส่ าคญัในสนามเดก็เล่น เพราะเดก็ ๆ สามารถเลน่ไดทุ้กเพศทุก
วยั  การเล่นกบัทรายช่วยพฒันากลา้มเนื้อใหแ้ขง็แรง พฒันาดา้นจติใจและสงัคม  ช่วยการเรยีนรู้
การเล่นเป็นกลุ่ม และการสรา้งจนิตนาการจากการเลน่ บ่อทรายควรมทีรายลกึประมาณ 30 
เซนตเิมตร มกีารระบายน ้าทีด่ ีและไม่ควรน าขวดหรอืแกว้เขา้ไปในบรเิวณกระบะทราย  รอบ ๆ บ่อ
ทรายหรอืสนามเดก็เลน่ควรมทีีน่ัง่พกัส าหรบัผูป้กครอง เพื่อดแูลเดก็ไดต้ลอดเวลาในขณะทีเ่ดก็เล่น  
  บลอ็กทรายมหาสนุก เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสรา้งบ่อทราย อาจจะมรีปูร่างทีแ่ตกต่างกนัไป
ตามผูผ้ลติ การตดิตัง้โดยการประกอบบลอ็กทรายมาต่อกนัเป็นรปูต่างๆ ตามแบบของผูผ้ลติ หรอื
ตามแบบทีก่ าหนดขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่นิยมประกอบเป็นรปูวงกลม จากนัน้ใส่ทรายลงไปในช่องวา่งใหต้ ่า
กวา่ขอบบนประมาณ 3-5 ซม. 

 
รปูที ่15.1 บลอ็กทรายมหาสนุก 

 
รปูที ่15.2 วธิกีารเล่น บลอ็กทรายมหาสนุก 
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การติดตัง้เครื่องเล่นสนามท่ีถกูต้อง 
 

การยึดหรือฝังฐานของเครือ่งเล่นสนามถือเป็นหวัใจส าคญัของการติดตัง้ให้มีเสถียรภาพ 
เพราะเครือ่งเล่นสนามแต่ละชนิดจะถกูออกแบบฐานรากทีมี่ขนาด  ความลึกทีแ่ตกต่างกนั 

ข้ึนอยู่กบัน ้ าหนักและแรงทีก่ระท าในเครือ่งเล่นสนามนัน้ ๆ 
 

การประกอบและติดตัง้เครื่องเล่นสนามที่ดเีป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิง่ เพื่อให้ได้โครงสร้างที่
สมบูรณ์ มเีสถียรภาพและความปลอดภยั ผู้ที่ท าการประกอบและตดิตัง้เครื่องเล่นสนามไม่ควร
หลกีเลีย่งที่จะปฎิบตัติามขอ้แนะน าจากผู้ผลติ  โดยหลงัจากประกอบและก่อนให้เดก็ใช้เครื่องเล่น
สนาม  ควรใหผู้รู้ใ้นการตรวจสอบเขา้มาท าการตรวจสอบอย่างละเอยีดก่อน เพื่อให้แน่ใจว่ามคีวาม
ปลอดภยั จงึจะอนุญาตใหใ้ชง้านได้ 

ผูด้แูลเครื่องเลน่สนามควรเกบ็รกัษาคู่มอืการตดิตัง้ หรอื อะไหล ่วสัดุ – อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่น ๆ จากผูผ้ลติเป็นอยา่งด ีเพื่อทีน่ ามาใชใ้นการบ ารงุรกัษาไดต้ลอดเวลา  

ความมเีสถยีรภาพ เพื่อใหม้ ัน่ใจในการใชง้านของเครื่องเล่นสนาม หลงัจากท าการตดิตัง้
เครื่องเล่นสนามตามค าแนะน าจากผูผ้ลติแลว้ เครื่องเลน่สนามนัน้ตอ้งสามารถรบัแรงสงูสุดทีก่ระท า
ต่อต าแหน่งทีอ่อกแบบส าหรบัใชง้าน ตอ้งไม่เกดิการพลกิคว ่า  เอยีง  เลื่อน  หรอืเคลื่อนตวัได ้ความ
แขง็แรงในการยดึหรอืฝงัฐานของเครื่องเล่นสนามถอืเป็นหวัใจส าคญัในการตดิตัง้ทีม่เีสถยีรภาพ  
เพราะเครื่องเล่นสนามแต่ละชนิดจะถูกออกแบบฐานรากทีม่ขีนาด  ความลกึทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยูก่บั
น ้าหนกั และแรงทีก่ระท าในเครื่องเล่นสนามนัน้ ๆ  ในการตดิตัง้ประกอบจงึตอ้งปฎบิตัติามคู่มอืการ
ตดิตัง้จากผูผ้ลติอยา่งเคร่งครดั 
 

รปูที ่16 ตวัอยา่ง การจดัท าฐานรากเพื่อตดิตัง้เครื่องเลน่อยา่งมเีสถยีรภาพ 
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ตวัอยา่ง การก่อสรา้งฐานรากเครื่องเล่นสนาม กรณีเป็นดนิเดมิ (ไม่ใช่ดนิถม) 
หมายเหตุ ควรขดุหลุมใหล้กึถงึชัน้ดนิแขง็ทีส่ามารถรบัน ้าหนกัไดเ้พือ่ท าการก่อสรา้งฐาน

ราก ทัง้นี้ควรอยูภ่ายใตก้ารออกแบบจากวศิวกรโครงสรา้ง 
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ตวัอยา่ง การก่อสรา้งฐานรากเครื่องเล่นสนาม กรณีพืน้ดนิทีต่ดิตัง้เป็นดนิอ่อนหรอืเป็นดนิถม 
หมายเหตุ ปลายของเสาเขม็ควรอยูบ่นชัน้ดนิเดมิหรอืชัน้ดนิทีส่ามารถรบัน ้าหนกัได ้ ทัง้นี้

ควรอยูภ่ายใตก้ารออกแบบจากวศิวกรโครงสรา้ง 
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ต าแหน่งท่ีตัง้ของโครงสร้างและอปุกรณ์เครื่องเล่น 
1.1 จะตอ้งจดัใหม้พีืน้ทีว่า่งทีเ่พยีงพอระหวา่งโครงสรา้งและอุปกรณ์เครื่องเล่นทีต่ดิกนั เพื่อ

จุดประสงคใ์นการเล่นและการสญัจร 
1.2 ส าหรบัสถานทีซ่ึง่อาจมผีูเ้ล่นมากเกนิไป ควรจดัใหม้พีืน้ทีส่ญัจรเพิม่เตมินอกเหนือจาก

บริเวณใช้งาน การจดัให้มีพื้นที่ส ัญจรเพิ่มเติมควรขึ้นอยู่ก ับการพินิศจยัในสาขาวิชาชีพของ
ผูอ้อกแบบเครื่องเล่น เจา้ของหรอืผูป้ฏบิตัหิน้าที ่

1.3 เครื่องเล่นทีเ่คลื่อนทีไ่ด ้เช่น ชงิชา้ เครื่องเล่นแบบหมุน จะต้องตัง้อยู่ในต าแหน่งที่ห่าง
จากเสน้ทางสญัจรและใกลก้บับรเิวณขอบสนามเดก็เล่น 

1.4 บรเิวณใชง้านของเครื่องเล่นประเภทขบัเคลื่อนในลู่ จะต้องมคีวามยาวยื่นออกไปจาก
ทุกทศิทางของเครื่องเล่นไม่น้อยกวา่ 1.80 ม. 

1.5 สิง่กดีขวางเหนือศรีษะ (overhead obstruction) 
1.5.1 สิง่กดีขวางเหนือศรีษะภายในบรเิวณใชง้านของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่ไม่ใช่

ส่วนหนึ่งของโครงสรา้งเครื่องเล่น เช่น กิง่ก้านต้นไม้ ไม่ควรอยู่ต ่ากว่า 2.00 ม. จากผวิพื้นตกแต่ง 
หรอืจากจุดเดอืยหมุนของชงิชา้ 

1.5.2 ระยะปลอดเหนือศรีษะ เหนือบรเิวณใชง้านจะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดความ
ปลอดภยัระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
 

1

 
รปูที ่17 ตวัอยา่งผงัสนามเดก็เล่น และการจดัวางอุปกรณ์เครื่องเล่น  
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สนามเดก็เล่นปลอดภยั 
 

บริเวณสนามเดก็เล่นต้องแบ่งบริเวณให้ชดัเจน 
พ้ืนทีส่ าหรบัติดตัง้เครือ่งเล่นพ้ืนผิวต้องเป็นวสัดอุ่อนน่ิม ดดูซบัพลงังานได้ 

และพ้ืนทีวิ่ง่เล่นอาจพิจารณาเป็นสนามหญ้าหรือวสัดอืุน่ 
ควรจดัเตรียมพ้ืนทีส่ าหรบัการหยดุพกัเล่นของเดก็ 

หรือพ้ืนทีส่ าหรบัผู้เฝ้าดแูล ผู้ปกครอง เพือ่ไม่ให้กีดขวางในการเล่น 
 
พื้นสนามส าคญัอย่างไร ใช้เอนกประสงคไ์ด้ไหม? 

1. ชนิดของพื้นสนามเดก็เล่น 
 พืน้สนามทีเ่ป็นพืน้แขง็ เช่น คอนกรตี อฐิสนาม กอ้นกรวด ยางมะตอย ทรายอดัแขง็ พืน้
หญ้าธรรมดา จะมคีวามเสีย่งต่อการบาดเจบ็ศรีษะรนุแรง พื้นสนามทีด่จีะตอ้งเป็นวสัดุอ่อนนิ่ม ดดู
ซบัพลงังานได ้พืน้สนามจงึเป็นปจัจยัความปลอดภยัทีส่ าคญัมากทีสุ่ด (the most critical safety 
factor)  พืน้สนามทีด่ ีมขีอ้พจิารณาดงันี้  

1.1   พื้นทราย 
- ทรายทีจ่ะน ามาใชต้อ้งเป็นทรายกลาง (โดยการน าทรายทีม่ขีายตามทอ้งตลาด 

ร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร ์ 8 แลว้จงึน ามาใชไ้ด)้ เนื่องจากเป็นทรายทีม่คีวามแหลมคมน้อย
กวา่ทรายหยาบ  

- แหล่งทีม่าของทรายมาจาก 2 แหล่ง คอื ทรายบก กบั ทรายแม่น ้า ในการท าพืน้
สนามควรเป็นทรายแม่น ้า เพราะมสีารปนเป้ือนน้อยกวา่ทรายบก และตอ้งปราศจากสิง่ปลอมปนที่
มองเหน็ไดด้ว้ยตาเปล่า 

- พืน้ทรายตอ้งมคีวามหนาไม่น้อยกวา่ 20 เซนตเิมตร ส าหรบัเครื่องเลน่สงูไม่เกนิ 
1.20 เมตร หากเครื่องเล่นสงูเกนิกวา่ทีก่ าหนด พืน้ทรายตอ้งมคีวามหนาไม่น้อยกวา่ 30 เซนตเิมตร 

 
ตวัอยา่ง การท าพืน้ช ัน้ทราย จดัท าไดโ้ดย เตรยีมผวิชัน้ดนิเดมิบดอดัใหแ้น่นแลว้ลงทรายหยาบเบอร ์
4 ทบัหน้า ก่อนทีจ่ะปดูว้ยตาขา่ยพลาสตกิส าเรจ็รปู ( salan ) จากนัน้จงึลงทรายกลาง(ผ่านตะแกรง
มาตรฐานเบอร ์ 8 ) ส าหรบัพืน้สนามเดก็เล่น  ในทางปฏบิตัสิามารถพลกิกลบัทราย หรอืเปลีย่น
ทรายใหมทุ่กระยะ 6 เดอืน  โดยขึน้อยูก่บัความสะอาด  และค านึงถงึความปลอดภยัเป็นส าคญั 
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รปูที ่18.1 ข ัน้ตอนการลงพืน้ทรายความหนา 30 เซนตเิมตร 

 

รปูที ่18.2 พืน้ทรายสนามเดก็เลน่ปลอดภยั ทีพ่รอ้มใชง้าน 
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รปูที ่18.3 พืน้ทรายสนามเดก็เลน่ 
 

1.2 ยางสงัเคราะห ์
ยางสงัเคราะห์  ต้องเป็นวสัดุดูดซบัพลงังานจากการตกกระแทกได้ (shock 

absorbing) การปพูืน้สนามดว้ยยางสงัเคราะห ์ตอ้งเลอืกชนิดและความหนาใหเ้หมาะสมกบัความสูง
ของเครื่องเล่นสนาม เช่น ยางสงัเคราะห ์ บางชนิดก าหนดความหนาไว ้4 เซนตเิมตร ส าหรบัเครื่อง
เล่นสนามทีส่งูไม่เกนิ 1.20 เมตร หากเครื่องเล่นสนามสูง 1.80 เมตร ต้องใช้ยางสงัเคราะห์หนาถึง 
6.5 เซนตเิมตร เป็นตน้ 

ส่วนแผ่นยางสงัเคราะห์ที่ใช้อยู่ในสนามเดก็เล่นทัว่ไป จะมคีวามหนาเพยีง 1.5  
เซนตเิมตร ซึง่ยงัถอืวา่ไม่ปลอดภยั และตอ้งพจิารณาวสัดุดงักล่าวเกีย่วกบัสารพษิ (toxic) ดว้ย  
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บรเิวณสนามเดก็เล่น จะต้องแบ่งบริเวณให้ชดัเจน หากมพีื้นทีส่ าหรบัตดิตัง้เครือ่งเล่น 
พื้นผวิตอ้งเป็นทรายหรอืยางสงัเคราะหด์งักล่าว   และหากมพีื้นทีว่ ิง่เล่น อาจจะพจิารณาเป็นสนาม
หญ้าหรอืวสัดุอืน่  และควรจดัเตรยีมพื้นทีส่ าหรบัหยุดพกัเล่นของเดก็ หรอืพื้นทีส่ าหรบัผู้เฝ้าดูแล 
ผูป้กครอง เพือ่ไม่ใหก้ดีขวางในการเล่น 
 

2. การระบายน ้า (drainage) 
พืน้สนามทีใ่ชต้ัง้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามจะตอ้งไม่มกีารขงัน ้าโดยเดด็ขาด จะต้องมกีารต่อ

ท่อระบายน ้าภายใตผ้วิพืน้ทีท่ ีจ่ะตดิตัง้ เพื่อการระบายน ้าได้อย่างดเีมื่อเกดิมฝีนตก  โดยความลาด
เอยีง การปพูืน้สนามควรมคีวามลาดเอยีง อยา่งน้อย  1: 200  (ระยะ 2.00 เมตร ยก 1 ซม. )  
 

3. พื้นท่ีปลอดภยั  ( safety area ) 
พืน้ทีป่ลอดภยัตอ้งค านึงถงึ การวางผงั( layout ) ความหนาแน่น ( density ) พืน้ทีว่า่ง  

(space) ทศิทางของเครื่องเล่นและการใชง้าน (direction and traffic) ระยะห่างของเครื่องเล่น 
(spacing ) ชนิดของเครื่องเล่น (type of playground) ทีใ่ชใ้นการออกแบบสนามเดก็เล่น  

 
 

 
รปูที ่19  แสดงพืน้ทีป่ลอดภยั 

 
ป้ายสนามเดก็เล่น     

1. ป้ายสนามเดก็เล่นปลอดภยั ควรประกอบดว้ย 
1.1 ป้ายชื่อสนามเดก็เล่นปลอดภยั 
1.2 ป้ายขอ้ควรปฏบิตัใินการเล่น 
1.3 ป้ายวธิกีารเล่นเครื่องเล่นสนาม 

รปูแบบของป้ายแสดงวธิกีารเล่น  นอกจากชื่อชนิดของเครื่องเล่นและรปูเครื่องเล่นแลว้ ควร
แสดงวธิกีารเล่นทัง้ทีป่ลอดภยัและไม่ปลอดภยัดว้ยภาพหรอืสญัลกัษณ์ เพื่อสื่อใหเ้ขา้ใจง่ายและ
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น่าสนใจ หรอืลดการใชต้วัอกัษรใหน้้อยทีสุ่ด เช่น ป้ายบอกวธิกีารเล่นเครื่องปีนปา่ยโคง้ 3 ทาง ควร
ระบุจ านวนผูเ้ล่นสงูสุดทีส่ามารถขึน้ไปเล่นได ้และแสดงวธิกีารเล่นดว้ยภาพหรอืสญัลกัษณ์ 

ขนาดของป้ายและตวัอกัษร  ควรใหม้ขีนาดทีส่ามารถอ่านไดส้ะดวกหรอืเขา้ใจในระยะอยา่ง
น้อยกึง่กลางสนาม เช่น ป้ายเครื่องเล่นสปรงิขนาดทีร่ะบุมาเลก็มากและแสดงวธิกีารเล่นดว้ยภาพ
หรอืสญัลกัษณ์ 
 

ตวัอยา่ง รปูแบบและลกัษณะของป้าย 

1. ป้ายชื่อสนามเดก็เล่นปลอดภยั  ขนาดประมาณ 80 x 120 ซม. 
ต าแหน่งทีเ่หมาะสมในการตดิตัง้: บรเิวณทีเ่หน็เด่นชดั มพีืน้ทีแ่ละระยะโลง่ขา้งหน้าป้าย 

 
รปูที ่20 ตวัอยา่งป้ายสนามเดก็เล่น   
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2. ป้ายขอ้ควรปฏบิตัใินการเล่น   ขนาดประมาณ 120 x 80 ซม. 
ต าแหน่งทีเ่หมาะสมในการตดิตัง้:  ดา้นขา้งประตทูางเขา้สนามเดก็เล่น โดยเหน็เด่นชดัและมี

พืน้ทีเ่พยีงพอส าหรบัการอ่าน 

 

ขอ้ควรปฏบิตัใินการเล่นเครื่องเล่นสนาม 

1. ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนวดัจนัทรสโมสร 
2. เล่นไดเ้ฉพาะวนั-เวลาเปิดเรยีนและตอ้งมผีูค้วบคุม-ดแูล

เดก็อยูต่ลอดเวลาขณะทีเ่ดก็เล่น 
3. สนามเดก็เล่นนี้จดัท าขึน้เพื่อใหเ้ดก็ทีม่อีายรุะหวา่ง 3-12 ปี

ใชใ้นการเล่นเท่านัน้ 
4. ใหศ้กึษา ท าความเขา้ใจวธิกีารเล่นและปฏบิตัติามอยา่ง

เคร่งครดั 
5. ไม่น าอาหาร ขนม เครื่องดื่มใด เขา้มาในบรเิวณสนามเดก็

เล่น 
6. หา้มขบัถ่าย ทิง้ขยะหรอืท าความสกปรกบรเิวณสนามเดก็

เล่น 
 

ผูค้วบคุมและดแูลเดก็: คุณคร.ู.................. 

ตดิต่อ: 02-xxx-xxxx และ 08x-xxx-xxxx 
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3. ป้ายวธิกีารเล่นเครื่องเล่นสนาม  ขนาดประมาณ 80 x 60 ซม. 
ต าแหน่งทีเ่หมาะสมในการตดิตัง้: ดา้นขา้งของเครื่องเลน่สนามนัน้ๆ มพีืน้ทีเ่พยีงพอส าหรบัการ

อ่าน 

ชงิชา้ 

(SWING) 

 

วธิกีารเล่น 

1. หนัหลงัเขา้หาที่
นัง่แลว้หยอ่นกน้ลง
บนทีน่ัง่ 
2. จบัโซ่ทัง้สองขา้งใหแ้น่น 
3. ใชเ้ทา้ออกแรงผลกัตวัไปดา้นหลงัแลว้
ยกเทา้ใหช้งิชา้แกวง่มาทางดา้นหน้า 
4. หากตอ้งการใหช้งิชา้แกวง่เรว็ขึน้ ให้
เอนตวัไปดา้นหน้า-ดา้นหลงัเลก็น้อยตาม
จงัหวะการแกวง่  
 

วธิกีารหยดุเล่น 

1. ท าตวันิ่งๆ ตรงๆ ปล่อยใหช้งิชา้ลด
ความเรว็ลง 
2. เมื่อชงิชา้หยดุ ใหว้างเทา้ทีพ่ืน้แลว้ลุก
ขึน้ยนื 
3. เดนิตรงออกมาทางดา้นหน้าของชงิชา้ 
4. หา้ม! เดนิตดัออกทางขา้งทนัท ี
 

หรอื อาจจะใชร้ปูภาพหรอืสญัลกัษณะประกอบค าอธบิาย 
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รปูที ่21.1  ป้ายวธิกีารเล่นเครื่องเล่นสนาม ชงิชา้ 2 ทีน่ัง่ 

 

รปูที ่21.2 ป้ายวธิกีารเล่นเครื่องเล่นสนาม มา้กระดก 4 ทีน่ัง่ 

 

รปูที ่21.3  ป้ายวธิกีารเล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนปา่ยโคง้ 3 ทาง 
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รปูที ่21.4  ป้ายวธิกีารเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องบนิสปรงิและจิป๊สปรงิ 

2. ชนิดและวสัดจุดัท าป้าย  ควรเป็นประเภทโลหะหรอืวสัดุทีม่คีวามคงทน ไม่ควรใชว้สัดุ
ประเภทกระดาษ พลาสตกิ ไม ้  สทีีใ่ชท้า พ่นหรอืเคลอืบตอ้งมคีวามทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม ไม่
เปลีย่นสภาพหรอืหลุดร่อนภายในระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่วนัทีร่บัมอบ และไม่เป็นอนัตรายหากเดก็
สมัผสั 

 
3. ต าแหน่งการติดตัง้และยึดติด  การก าหนดต าแหน่งการตดิตัง้ป้ายนัน้ ควรพจิารณา

หลงัจากการจดัท าร ัว้รอบสนามเดก็เล่นปลอดภยัแลว้เสรจ็ ซึง่อาจจะขึน้อยูก่บัขนาดของป้ายดว้ย 
โดยส่วนใหญ่จะตดิตัง้ในระดบัสายตาของเดก็ คอื ขอบบนสุดของป้ายไม่ควรเกนิ 1.50 ม. ส่วน
อุปกรณ์ในการยดึตดิตอ้งมคีวามแขง็แรง  ไม่เกดิสนมิหรอืไม่น าพาสนิม น็อต-สกรทูีใ่ชใ้นการยดึ
จะตอ้งเป็นระบบกนัคลาย หากอยูใ่นต าแหน่งทีเ่ดก็สมัผสัไดต้อ้งออกแบบใหช้่อนหวัน็อต หรอืปลาย
ตดัมนทีม่สี่วนยืน่ไม่เกนิ 8 มม. 
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บทท่ี 3 การตรวจสอบและดแูลรกัษา 

ความปลอดภยัของสนามเด็กเล่นนัน้นอกจากการมีอุปกรณ์และพื้นสนามที่ได้รบัการ
ออกแบบและตดิตัง้อยา่งไดม้าตรฐานแลว้ การตรวจสอบและบ ารุงรกัษาถือได้ว่าเป็นสิง่ส าคญัที่ต้อง
ด าเนินการ  เพราะ เมื่ออุปกรณ์เครื่องเล่นถูกใชง้านไประยะหนึ่งยอ่มมคีวามสกึหรอและเสื่อมสภาพ
และเป็นสาเหตุน าไปสู่การไดร้บับาดเจบ็และเสยีชวีติจากการเล่นเครื่องเล่นไดด้ว้ยเช่นกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่งอุปกรณ์เครื่องเล่นขาดการตรวจสอบและบ ารุงรกัษา 
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1.  อปุกรณ์เครื่องเล่น 
 1.1.  การตรวจสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบดคูวามเสีย่งจากอุปกรณ์เครื่องเล่น 
 
การตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อดูสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เครื่องเล่นมคีวามส าคญั  

เพราะท าใหท้ราบถงึอุปกรณ์  ชิน้ส่วนต่างๆ ทีส่กึหรอ  ช ารุด  หลุดออก  สหีลุดลอก  การเกดิสนิม  
รวมทัง้อุปกรณ์เสยีรปู  และพืน้สนามทรุด เป็นตน้ การตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องเล่นแบ่งออกเป็น 
4 ลกัษณะ  ดงันี้ 

1) ตรวจสอบก่อนเล่นทุกครัง้    เป็นการตรวจด้วยสายตา และสมัผสั  ทัง้พื้นสนามและ
อุปกรณ์ เพื่อดคูวามสมบรูณ์ของอุปกรณ์ก่อนท าการเล่นทุกครัง้  ไดแ้ก่ 
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ส่ิงท่ีต้องตรวจ ปัญหาท่ีพบบ่อย 

1.1 โครงสรา้งอุปกรณ์เครื่องเล่น - คดงอ บดิเบี้ยว แตกหกั แตกร้าว มสีภาพไม่มัน่คง 
สัน่คลอน 

1.2   พืน้ผวิ - วสัดุเคลอืบผวิช ารุด เป็นสนิม แตกร้าว หลุดลอก เกดิ
รอยคม เกดิรอยสกึหรอ 

1.3 อุปกรณ์ทีส่กึหรอตามอายุการใช้
งาน  เช่น ลกูปืน อุปกรณ์ลดแรงเสยีด
ส ีอุปกรณ์ลดแรงกระแทก เป็นตน้  

- หลุดหาย รูปร่างบดิเบี้ยว เสยีรูป  แตก  ตะขอ ที่ผดิ
รปูร่าง 
 

1.4 ขอบ หรอืปลายวสัดุอุปกรณ์ - เกดิความคม ยื่นผดิต าแหน่ง  รูปร่างเปลี่ยนไปอนัจะ
ก่อใหเ้กดิอนัตรายได ้

1.5 รอยหยกั หรอื รอยจากการขึ้น
รูปด้วยเครื่องจกัรหรือเครื่องมือโดย
ผูผ้ลติ 

- รปูร่างเปลีย่นไป หลวมหรอืคลายออก 
 

1.6 กลไกอุปกรณ์การเล่นทีเ่คลื่อนตวั
ได ้

- ตลบัลูกปืนแตก ขาดน ้ามนัหล่อลื่น เคลื่อนไหว หรอื
เคลื่อนตวัผดิไปจากเดมิ เช่น ลื่นเกนิ หรอื ฝืดเกนิ มเีสยีง
ดงัผดิปกต ิมชีิน้ส่วนหลุดออกไป หรอืหายไป 

1.7 ราวบันได ราวรัว้ อุปกรณ์
ป้องกนัการพลดัตกต่าง ๆ 

- สญูหายไป แตกหกั ไม่มัน่คงแขง็แรงเหมอืนเดมิ 

1.8 ทางขึน้ลง หรอื ทางเขา้ออก - ขัน้บนัไดหกั เสียหาย  ไม่มัน่คงแขง็แรงหรือหลุด
หายไป 

1.9 ชงิชา้ - ชิ้นส่วนหลุดหาย เสยีหาย คลายหลวม เกดิรอยคม 
หรอืมุมคมชิน้ส่วนอยูใ่นสภาพไม่มัง่คง 
- ชงิชา้หลุดหาย เสยีหาย คลายหลวม เกดิรอยคม หรอื
มุมคมชิน้ส่วนอยูใ่นสภาพไม่มัง่คง 
- โครงสรา้งมสีภาพไม่มัน่คง 

1.10 ฐานราก - เกดิรอยแตกรา้ว ทรุดตวั โยกคลอน ไม่มัน่คง 
1.11  ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ตดิตัง้เพื่อลด
แรงกระแทก  

- เคลื่อนจากต าแหน่งเดมิ ไม่ยดืหยุ่นเพยีงพอ  หลุด
หาย  แตกรา้ว 
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ตวัอยา่งชิน้ส่วนเครื่องเล่นสกึหรอ  ช ารุด    สหีลุดลอก  เกดิสนิม  อุปกรณ์เสยีรปู 

 
2) ตรวจสอบทุก 1 เดอืน  เป็นการตรวจประวตัแิละลกัษณะของการเล่น เพื่อให้ทราบว่า

อุปกรณ์ชิน้ใดทีม่ปีระวตักิารเล่นบ่อยครัง้และอาจน าไปสู่ความสกึหรอของวสัดุอุปกรณ์ที่ต้องได้รบั
การตรวจสงัเกตดอูยา่งละเอยีด 

3) ตรวจสอบทุก 3 เดือน    เป็นการตรวจสอบโดยช่างผู้มีความช านาญที่มีการบนัทึก
ข ัน้ตอนการตรวจสอบอย่างละเอยีดทุกข ัน้ตอน ในกรณีที่เครื่องเล่นช ารุดต้องห้ามเล่นและท าการ
แก้ไขทนัท ีรวมทัง้ตรวจสอบว่าพบการบาดเจบ็ของเดก็จากอุปกรณ์เครื่องเล่นและสนามเดก็เล่น
ใดบา้ง และน าขอ้มลูมาพจิารณาหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขต่อไป 

4) ตรวจสอบประจ าปี   เป็นการตรวจสอบร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ หรอืวศิวกร หรอืผู้ผลติ ใน
ภาพรวมทัง้หมดของเล่น ในกรณีทีเ่ครื่องเล่นช ารุดตอ้งท าการแกไ้ขทนัท ี
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1.2 ดแูลรกัษาเพ่ือความปลอดภยั  
การดแูลรกัษาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั  เริม่ไดต้ัง้แต่ ท าความสะอาด  ตรวจตรา  ปฏบิตัิ

ตามค าแนะน าผูผ้ลติ หากพบส่วนทีส่กึหรอช ารุด ตอ้งแกไ้ขซ่อมแซมหรอืเปลีย่นอุปกรณ์นัน้ใหใ้ช้
งานไดด้งัเดมิ  สิง่เหล่านี้ท าไดโ้ดยง่ายและค่าใชจ้่ายไม่สงู ท าให้สภาพอุปกรณ์เครื่องเล่นอยูใ่นสภาพ
ด ีมคีวามปลอดภยั ผูเ้ล่นปลอดภยั อายกุารใชง้านของอุปกรณ์เครื่องเล่นใชไ้ดน้าน 

นอกจากนี้ ความใสใ่จและใหค้วามส าคญัของอุปกรณ์เมือ่มสีญัญาณเตอืน เชน่ มเีสยีงดงั, 
ส ัน่สะเทอืน, อุปกรณ์เสยีรปู ตอ้งรบีแกไ้ขทนัท ีและไม่ควรเปิดสนามให้เดก็เล่นเดด็ขาด จนกว่า
ได้รบัการแก้ไขซ่อมแซม 
ตวัอย่างดแูลรกัษา 

1.2.1 ไม้  ท าความสะอาดดว้ยผา้ชุบน ้าหมาด ๆ  ถ้าพืน้ผวิไมไ้ม่เรยีบใหไ้สหรอืขดั  
หากพืน้ผวิไมท้ีเ่คลอืบน ้ายาเคลอืบแขง็หลุดร่อนใหท้าใหม่ 

1.2.2 พลาสติก ท าความสะอาดดว้ยน ้าสะอาด  ทาผวิเคลอืบดว้ย  WAX  ชนิด
บ ารุงผวิพลาสตกิ 

1.2.3 เหลก็  ท าความสะอาดดว้ยผา้ชุบน ้าหมาด ๆ  หากเกดิสนิม ท าความสะอาด
ผวิดว้ยแปรงลวด และขดัดว้ยกระดาษทราย จากนัน้ทาสรีองพืน้ 1 ครัง้ แลว้ทาสจีรงิ 2 ครัง้ ชนิดไม่
มสีารตะกัว่   

1.2.4 เชือก   เปลีย่นเชอืกใหม่เมื่อเกลยีวแตก  หรอืเป่ือยขาด 
 
2.  พื้นสนาม 

2.1  การตรวจสอบพื้นสนาม  
เป็นการตรวจสอบพืน้สนามเพื่อความปลอดภยัในการเล่น  พื้นสนามควรมรีะนาบราบเรยีบ

อยูเ่สมอ และไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรอืมเีศษวสัดุที่เป็นอุปสรรคในการเล่นที่ไม่ปลอดภยั รวมทัง้มูล
สตัวต่์าง ๆ 

2.2 ดแูลรกัษาเพ่ือความปลอดภยั 
การดแูลรกัษาบรเิวณพืน้สนาม และพืน้ผวิปลอดภยั  ตอ้งสะอาดยูเ่สมอ  เกบ็วสัดุ  วชัพชื  

ใบไม ้ เศษแกว้  ออกจากพืน้ทีส่นาม  
กรณีพืน้สนามเป็นพืน้ทราย  ตอ้งปรบัใหพ้ืน้สนามเรยีบและระดบัความหนาของทรายใหค้ง

เดมิอยูเ่สมอ  ใชพ้ลัว่ ตกัทรายเป็นแผงหรอืกลบัพลกิทรายขึน้มาเพื่อผึง่แดด  กรณทีีท่รายปนเป้ือน
มากใหใ้ชท้รายใหม ่ท าระบบระบายน ้ารอบสนาม  เพื่อป้องกนัน ้าขงับนพืน้สนาม 
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บทท่ี 4  ผู้ดแูลเดก็ในสนามเดก็เล่น 

 
 ความปลอดภยัในสนามเดก็เล่นนัน้นอกจากการมอุีปกรณ์เครื่องเล่นทีไ่ดร้บัการตดิตัง้อยา่ง
ปลอดภยัและไดม้าตรฐานแลว้ ผูด้แูลเดก็ในสนามเดก็เลน่ถอืไดว้า่มบีทบาทอยา่งส าคญัเพราะเป็นผู้
ทีด่แูลความปลอดภยัของเดก็ขณะเล่นเครื่องเล่นสนาม ซึง่ผูด้แูลเดก็นี้ไดแ้ก่ พ่อแม่ คร ูคนดแูลเดก็ 
และผูใ้หญ่ โดยมบีทบาทหน้าที ่เช่น เป็นนกัสงัเกตการณ์ ผูอ้ านวยความสะดวก ผูก้ ากบัแนะน าการ
เล่น ผูต้ดัสนิ จนกระทัง่การเป็นกรรมการ  
 

 
ผูด้แูลเดก็ขณะเลน่ 

 
ข้อควรปฏิบติัท่ีส าคญัของผูด้แูลการเล่น  

1. ตรวจตราความพรอ้มของอุปกรณ์เครื่องเล่นก่อนการเล่นทุกครัง้ 
2. อธบิายกฎ กตกิา วธิกีารเล่น และใหค้ าแนะน าปรกึษาเกีย่วกบัการเล่นเครื่องเล่นสนาม

อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
3. ตอ้งอยูก่บัเดก็และเฝ้าสงัเกตการณ์การเลน่ของเดก็ตลอดเวลาทีม่กีารเล่นในสนามเดก็

เล่น   เขา้แทรกแซงทนัทเีมื่อพบเดก็ทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ กตกิา หรอืวธิกีารเล่นทีถู่กตอ้ง 
4. มกีารเตรยีมพรอ้มการปฐมพยาบาลและใหค้วามช่วยเหลอืเบือ้งตน้ได้ หากมกีาร

บาดเจบ็เกดิขึน้ มขีอ้มลูสถานทีห่รอืหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ าคญั เชน่ หมายเลขฉุกเฉิน 1669  เพื่อ
ขอความช่วยเหลอื  

5. ตรวจตราหลงัการเล่นทุกครัง้วา่ไม่มเีดก็เขา้ไปซ่อนตวัตามส่วนต่างๆ ของเครื่องเล่น 
6. สรา้งบรรยากาศทีอ่บอุ่น เกือ้กลู สนบัสนุนและยอมรบัเดก็ทุกคนทีม่าเล่น 

 
ส่ิงท่ีต้องค านึงถึงของผู้ดแูลเดก็ในสนามเดก็เล่น 

1. ผูด้แูลเดก็อายตุัง้แต่ 18-60 ปีมสีุขภาพแขง็แรงและไม่เป็นโรคตดิต่อ 
2. มคีวามเขา้ใจคุณค่าการเล่นของเดก็ 
3. มคีวามเอาใจใส่ รกัและเอือ้อาทรต่อเดก็ 
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4. มคีวามรูท้ ีผู่ด้แูลเดก็ควรจะเขา้ใจและไดร้บั คอื 
- ธรรมชาตขิองเดก็และพฒันาการเดก็ 
- ธรรมชาตขิองการเล่นและพฤตกิรรมการเล่นของเดก็ 
- ความส าคญัของการเล่นของเดก็ต่อพฒันาการและการเรยีนรูข้องเดก็ 
- ความส าคญัของคุณภาพของสนามเดก็เล่นทีไ่ดม้าตรฐานและมคีวามปลอดภยัของเดก็ 
- รูค้วามเสีย่งและอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัเดก็ทีอ่ยูใ่นความดแูล เช่นคนแปลกหน้า 

การเล่นผดิวธิ ี
- รูค้วามเหมาะสมของเครื่องเล่นแต่ละชนิดกบัช่วงวยัและพฒันาการของเดก็ 
- รูว้ธิกีารเล่นของเครื่องเล่นสนามแต่ละชนิด วธิกีารตรวจสอบและการบ ารุงรกัษา 
- วธิกีารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้เมื่อเกดิการบาดเจบ็ 

5. มทีกัษะในการสื่อสารและใหค้ าปรกึษาแก่เดก็ 
6. สดัส่วนผูด้แูลต่อจ านวนเดก็ 
สดัส่วนผูด้แูลเดก็กบัเดก็มคีวามส าคญัอยา่งยิง่ เพราะส่งผลให้เดก็ได้รบัดูแลในระหว่างเล่น

ไดอ้ยา่งทัว่ถงึและมคีุณภาพ  ตวัอยา่ง เดก็อาย ุ 3-4 ปี    ผู้ดูแลเดก็ 1 คน ต่อเดก็ 10 คน และเดก็
อาย ุ4-5 ปี  ผูด้แูลเดก็ 1 คน ต่อเดก็ 15 คน   และเดก็อายุมากกว่า 6 ปี ให้มผีู้ดูแลเดก็ 1 คนดูแล
เดก็ไม่มากกวา่ 50 คน  ในสดัส่วนดงักล่าวตอ้งมกีารออกแบบจ านวนของผูเ้ล่นใหเ้หมาะสมกบัพื้นที่
สนามเพื่อไม่ใหห้นาแน่นจนเกนิไป เพื่อลดการเกดิอุบตัเิหตุ 
 กรณีมเีดก็กลุ่มพเิศษตอ้งพจิารณาสดัส่วนผูด้แูลต่อเดก็ตามกลุ่มเดก็พเิศษ และเครื่องเล่นที่
มคีวามเสีย่งสงูอาจตอ้งมผีูด้แูลเดก็ประจ าเครื่องเล่น 

กล่าวโดยสรุปคอื ผูด้แูลการเล่นเป็นผูท้ ีม่บีทบาทอยา่งส าคญัในการดแูลความปลอดภยัของ
เดก็ขณะเล่นเครื่องเล่นสนาม ซึง่มหีน้าทีใ่นการตรวจสอบความพรอ้มของอุปกรณ์เครื่องเล่น การให้
ความรู ้ ความเขา้ใจในกฎกตกิาและวธิกีารเล่นทีถู่กตอ้งปลอดภยั การเฝ้าสงัเกตการณ์ขณะเล่น การ
ใหค้วามช่วยเหลอืเบือ้งตน้เมื่อมกีารบาดเจบ็ ดงันัน้ ผูด้แูลเดก็จงึตอ้งเป็นผูท้ ีม่คีวามรู ้ ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการเล่น มเีจตคตทิีด่ต่ีอเดก็และมทีกัษะทีจ่ าเป็นในการดแูลเดก็ขณะเล่นเครื่องเล่นสนาม ซึง่
สามารถช่วยลดความเสีย่งและการบาดเจบ็ทีอ่าจเกดิขึน้จากการเล่นเครื่องเล่นสนามของเดก็ได ้
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ภาคผนวก ก 
ค าถามท่ีพบบ่อย 

 
ถาม: สาเหตท่ีุเดก็บาดเจบ็จากการเล่นสนามเดก็เล่น  
ตอบ: สาเหตุส่วนใหญ่ของการบาดเจบ็จากเครื่องเล่นสนาม คอื พลดัตกหกลม้ พบถงึรอ้ยละ 70 
ของการบาดเจบ็  
 
ถาม: ท าไมเครื่องเล่นจึงล้มทบัเดก็ 
ตอบ: เครื่องเล่นลม้ทบัเดก็ เกดิจากการตดิตัง้ไมไ่ดม้าตรฐาน หรอืไม่มกีารยดึฐานเครื่องเล่น   
การตดิตัง้ทีด่ตีอ้งมคีวามมัน่คง  ยดึฐานของอุปกรณ์ เครื่องเล่นเพื่อป้องกนัการพลกิ  คว ่า เอยีง  
เลื่อน  หรอื เคลื่อนตวั   ดงันัน้  ความแขง็แรงในการยดึหรอืฝงัฐานของเครื่องเล่นสนามถอืเป็นหวัใจ
ส าคญัในการตดิตัง้  
 
ถาม: พื้นสนามเดก็เล่นต้องเป็นอย่างไร และพื้นสนามท่ีไม่เหมาะสมได้แก่ชนิดใดบ้าง 
ตอบ: พืน้สนามเดก็เล่นตอ้งเป็นวสัดุอ่อนนุ่มรบัแรงกระแทกได ้ เช่น ทรายทีม่คีวามละเอยีดขนาด
กลาง     มคีวามหนาไม่น้อยกวา่ 30 เซนตเิมตร  หรอื พืน้ยางสงัเคราะห ์ทีเ่ป็นวสัดุดดูซบัพลงังาน
จากการตกกระแทกได ้ ยางสงัเคราะห ์ ตอ้งเลอืกชนดิและความหนาใหเ้หมาะสมกบัความสงูของ
เครื่องเล่นสนาม  
 พืน้สนามทีไ่ม่เหมาะสมท าใหเ้กดิอนัตรายต่อเดก็ไดม้กัเป็นพืน้สนามทีแ่ขง็ไดแ้ก่  คอนกรตี 
อฐิ กอ้นกรวด ยางมะตอย  ทรายอดัแขง็  พืน้ดนิ   
 
ถาม: เดก็ควรเล่นอปุกรณ์เครื่องเล่นสนามท่ีมีความสงูเท่าไหร่ 
ตอบ: ความสงูของเครื่องเลน่สนามวดัจากระยะพืน้สนามถงึพืน้ยกระดบัของเครื่องเล่น  ส าหรบั
เดก็ก่อนวยัเรยีนไม่ควร เกนิ  1.20 เมตร และส าหรบัเดก็วยัเรยีนไม่ควรเกนิ 1.80 เมตร  
 
ถาม: ราวกนัตกขนาดเท่าไร จึงจะป้องกนัการตกของเดก็ได้ 
ตอบ: อุปกรณ์เครื่องเล่นส าหรบัวยัก่อนเรยีน มคีวามสงูของพืน้ยกระดบัทีม่คีวามสงูมากกวา่ 50 
เซนตเิมตร  ตอ้งมรีาวกนัตก (guardrail) ทีม่รีาวบนสงูระหวา่ง 75-85 เซนตเิมตร และราวล่างสงูไม่
น้อยกวา่ 55 เซนตเิมตรหรอืมผีนงักนัตก (protective barrier) ทีส่งูไม่น้อยกวา่ 75 เซนตเิมตร โดย
ออกแบบทีเ่ดก็ไม่สามารถปีนไดเ้พื่อป้องกนัตก   ส าหรบับรเิวณทีส่งูจากพืน้มากกวา่ 75 เซนตเิมตร 
สมควรใชผ้นงักนัตก    

เครื่องเล่นส าหรบัเดก็วยัเรยีนทีม่คีวามสงูมากกวา่ 75 เซนตเิมตร ตอ้งมรีาวกนัตก 
(guardrail) ทีม่รีาวบนสงูระหวา่ง 90-100 เซนตเิมตร และราวล่างสงูไม่น้อยกวา่ 70 เซนตเิมตร ใน
กรณีความสงูมากกวา่ 1.20 เมตร ตอ้งเป็นผนงักนัตก (protective barrier) ทีส่งูไม่น้อยกวา่ 90 
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เซนตเิมตร   ในกรณีชุดรวม หากระยะพืน้ยกระดบัสงูสดุของเครื่องเล่นสงูมากกวา่ 1.80 เมตร  ให้
ใชผ้นงักนัตกทีอ่อกแบบปิดเตม็ช่องสงูถงึหลงัคา (full protective barrier) 
 
ถาม: ท าไมอวยัวะเดก็มกัเข้าไปติดในช่องของอปุกรณ์เครื่องเล่นสนาม  เช่น ศีรษะลอด
และติดในเครื่องเล่น  เท้า  น้ิวมือน้ิวเท้าติด เป็นต้น 
ตอบ: เพื่อป้องกนัศรีษะตดิและกดการหายใจ ช่องตอ้งเลก็เกนิกวา่ศรีษะจะลอดเขา้ไปได ้ หรอื 
ใหญ่พอทีศ่รีษะไม่เขา้ไปตดิคา้ง  คอื ม ีขนาดน้อยกวา่ 9 เซนตเิมตร  หรอืมากกวา่ 23  เซนตเิมตร  
เพื่อป้องกนัเทา้หรอืขาเขา้ไปตดิ พืน้ทีเ่ดนิหรอืวิง่ตอ้งมชีอ่งวา่งไม่เกนิ 3 เซนตเิมตร 
 เพื่อป้องกนันิ้วเขา้ไปตดิจากการแหยห่รอืลอด ตอ้งไม่มชี่องวา่งขนาด 0.5 เซนตเิมตรถงึ1.2 
เซนตเิมตร  
 
ถาม: เวลาตรวจสอบเครื่องเล่นต้องให้ความสนใจกบัเรื่องอะไรเป็นพิเศษ 
ตอบ: การตรวจสอบเครื่องเล่นควรใหค้วามส าคญัและเอาใจใส่เป็นพเิศษในการยดึฐานเครื่องเล่น 
และชิน้ส่วนทีม่กีารเคลื่อนไหว รวมทัง้ชิน้ส่วนอื่นทีส่กึหรอง่ายจากการถูไถ หรอืขดัสตีลอดเวลาของ
การเล่น  
 
ถาม: ผู้ดแูลเดก็ขณะเล่นเป็นใคร มีหน้าท่ีท าอะไร 
ตอบ: ผูด้แูลเดก็ในสนามเดก็เลน่ ไดแ้ก่ พ่อแม ่คร ูคนดแูลเดก็ และผูใ้หญ่ โดยมหีน้าทีเ่ช่น เป็น
นกัสงัเกตการณ์ ผูอ้ านวยความสะดวก ผูก้ ากบัแนะน าการเล่น ผูต้ดัสนิ จนกระทัง่บทบาทของ
กรรมการ สิง่ส าคญัของผูด้แูลการเล่น คอื ตอ้งอยูก่บัเดก็ตลอดเวลาทีม่กีารเล่นในสนามเดก็เล่น   รู้
วธิกีารเล่นเครื่องเล่นสนามอยา่งถูกตอ้ง และปลอดภยั  ตรวจตราหลงัการเล่นทุกครัง้วา่ไม่มเีดก็เขา้
ไปซ่อนตวัตามส่วนต่าง ๆ ของเครื่องเล่น สรา้งบรรยากาศทีอ่บอุ่น เกือ้กลู สนบัสนุนและยอมรบัเดก็
ทุกคนทีม่าเล่น 
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ภาคผนวก ข  
นิยาม และค าศพัท์เฉพาะ 

 
1. อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม  หมายถงึ อุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ทีอ่อกแบบและท าขึน้
ส าหรบัใหเ้ดก็อาย ุ 2 ปี จนถงึ 14 ปีเล่น โดยส่วนรวมทัง้ภายในและภายนอกอาคาร (indoor and 
outdoor) และตอ้งยดึตดิกบัพืน้ผวิปลอดภยั โดยไม่มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะเคลื่อนยา้ย เช่น โรงเรยีน 
สวนสาธารณะ รา้นอาหาร ศนูยร์บัเลีย้งเดก็  สนามเดก็เล่นตามหมู่บา้นหรอืรสีอรท์หรอืโรงแรม 
 
2. อุปกรณ์เครื่องเล่นรวม หมายถงึ อุปกรณ์เครื่องเลน่มากกวา่หนึ่งประเภท ประกอบเขา้ดว้ยกนั
หรอืมหีน้าทีท่ ีส่มัพนัธก์นั ท าใหเ้ป็นเครื่องล่นหน่วยเดยีวกนั และมกีจิกรรมการเลน่มากกวา่หนึ่ง
อยา่ง เช่น อุปกรณ์ปีนปา่ยผสม (combination climber) กระดานลื่น (slide) และบนัไดแนวราบ 
(horizontal ladder) 
 
3. พืน้ยกระดบั (platform ) หมายถงึ พืน้ราบ (flat surface) ยกระดบัซึง่มจีุดประสงคส์ าหรบัใหผู้้
เล่นสามารถยนืและเคลื่อนไหวไดอ้ยา่งอสิระมากกวา่ 1 คน 
 
4. พืน้ยกระดบัต่อเนื่อง (adjacent platform ) หมายถงึ พืน้ยกระดบัสองชุดทีใ่ชพ้ืน้ระนาบดิง่
ร่วมกนั โดยอาจมคีวามสงูทีต่่างระดบักนัไดบ้า้ง 
 
5. ราวมอืจบั (handrail) หมายถงึ ราวทีม่ ัน่คงแขง็แรงและเป็นแนวยาวตามทางเขา้หรอืทางออก มี
จุดประสงคส์ าหรบัใหผู้เ้ล่นจบัเพื่อช่วยในการทรงตวั 
 
6. ราวกนัตก (guardrail) หมายถงึ ราวหรอืร ัว้กัน้โดยรอบของพืน้ผวิทีย่กระดบัสงู เพื่อป้องกนัการ
ตกของผูเ้ล่น 
 
7. ผนงักนัตก (protective barrier) หมายถงึ ผนงัหรอืร ัว้กัน้โดยรอบของพืน้ผวิทีย่กระดบัสงู เพื่อ
ป้องกนัการขา้มหรอืปีนปา่ยของผูเ้ล่นทัง้โดยเจตนาและไม่เจตนา 
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8. พืน้ผวิส าหรบัเลน่ (designated play surface) หมายถงึ พืน้ผวิยกระดบัใด ๆ ส าหรบัใหผู้เ้ล่นยนื 
เดนิ นัง่หรอืปีนปา่ย กรณีทีเ่ป็นพืน้ราบยกระดบัตอ้งมขีนาดใหญ่กวา่ (50x50) มลิลเิมตร และมคีวาม
ลาดเอยีงน้อยกวา่ 30 องศาจากแนวราบ 
 
9. ความสงูของการตก (fail height) หมายถงึ ระยะห่างในแนวตัง้ระหวา่งพืน้ผวิส าหรบัเลน่ถงึ
พืน้ผวิปลอดภยั (protective surfacing) ทีอ่ยูข่า้งใต ้

 
10. พืน้ผวิปลอดภยั (protective surfacing) หมายถงึ วสัดุทีใ่ชใ้นพืน้ทีใ่ชเ้ลน่ของเครื่องเลน่สนาม 
ควรเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM 1292 ขอ้ก าหนดการลดทอนการกระแทกของระบบพืน้ผวิขา้งใต้
และโดยรอบอุปกรณ์เครื่องเลน่สนาม 
 
11. พืน้ทีใ่ชเ้ล่น (use zone) หมายถงึ พืน้ทีโ่ดยรอบอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม ซึง่ผูเ้ลน่ใชใ้นการเขา้
ออกหรอืขึน้ลงเครื่องเล่น รวมถงึพืน้ทีท่ ีผู่เ้ลน่อาจตกจากเครื่องเล่น 
 
12. พืน้ทีก่ารตก (falling space) หมายถงึ พืน้ทีโ่ดยรอบอุปกรณ์เครื่องเลน่สนามทีผู่เ้ลน่อาจตกจาก
พืน้ผวิส าหรบัเลน่ 
 
13. พืน้ทีอ่สิระ (free space) หมายถงึ พืน้ทีโ่ดยรอบอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามบรเิวณทีผู่เ้ล่นจะถูก
บงัคบัใหเ้กดิการเคลื่อนตวัตามการเล่น 
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14. จุดหนีบ บด เฉือน (pinch, crush, and shear point) หมายถงึ จุดเชื่อมต่อทีผู่เ้ล่นอาจไดร้บั
บาดเจบ็ระหวา่งการเล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม เชน่ ฟกช ้า ถลอก เป็นแผล ถูกบาด หรอืกระดกู
แตกหกั 
 
15. อุปกรณ์โหน (upper body equipment  หมายถงึ อุปกรณ์เครื่องเล่นทีส่่วนประกอบเหนือศรีษะ
ถูกออกแบบเพื่อรบัน ้าหนกัตวัเดก็โดยการใชแ้ขนเท่านัน้ เช่น บนัไดปีนปา่ยแนวราบ (horizontal 
ladder) ราวโหน (chinning bar) บนัไดปีนปา่ยรปูโคง้ (ring ladder) 
 
16. อุปกรณ์โยก หรอื กระดก (rocking / springing equipment) หมายถงึ อุปกรณ์เครื่องเล่นทีโ่ยก
หรอืกระดกจากฐานทีแ่น่นหนา 
 
17. อุปกรณ์หมุน (rotating equipment) หมายถงึ อุปกรณ์เครื่องเล่นทีเ่คลื่อนทีไ่ดท้ ัง้ทางแนวตัง้หรอื
แนวราบ เช่น มา้หมนุ (merry-go-round) วงเวยีนหมุนหรอืบารโ์หนหมุน (whirl) 
 
18. ชงิชา้หมุนรอบ (rotating swing) หมายถงึ อุปกรณ์เครื่องเล่นทีม่เีกา้อีแ้ขวนอยา่งน้อยหนึ่งทีท่ ี่
ออกแบบใหแ้กวง่ไดโ้ดยผูเ้ล่นในท่านัง่ มากกวา่หนึ่งระนาบ และหมุนไดร้อบแกน 
 
19. ชงิชา้แกวง่หน้า-หลงั (to-fro swing) หมายถงึ อุปกรณ์เครื่องเล่นทีม่สี่วนประกอบทีแ่ขวนไว้
อยา่งน้อยหนึ่งชิน้ ทีอ่อกแบบใหแ้กวง่โดยผูเ้ล่นระนาบเดยีวในแนวดิง่  
 
20. อุปกรณ์เครื่องเล่นทีอ่ยูก่บัที ่(stationary equipment) หมายถงึ อุปกรณ์เครื่องเล่นทีม่ฐีานแน่น
หนาและไม่สามารถเคลื่อนยา้ยได ้
 
21. เครื่องเล่นขบัขีใ่นลู ่(track rides) หมายถงึ ส่วนประกอบเครื่องเล่นทีถู่กออกแบบ เพื่อแล่นตามลู่ 
โดยใชล้อ้หมุน 
 
22. ทีน่ัง่ชงิชา้แบบโอบรอบตวั (enclosed swing seat) หมายถงึอุปกรณ์แขวนส าหรบัใหผู้เ้ลน่นัง่
โดยมอุีปกรณ์พยงุตวัผูเ้ล่นรอบทศิทางและไมส่ามารถถอดแยกส่วนรองรบัได ้ โดยมจีุดประสงคเ์พื่อ
ป้องกนัผูเ้ล่นตกจากอุปกรณ์ขณะแกวง่ 
 
23. ขัน้บนัได(rung) หมายถงึ แผน่แนวราบของบนัไดปีนหรอือุปกรณ์ปีนปา่ยอื่นทีถู่กใชเ้พื่อรองรบั
เทา้ของผูเ้ล่น หรอืใหผู้เ้ลน่ใชย้ดึจบั 
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24. บนัได (stair) หมายถงึ อุปกรณ์ทีม่คีวามลาดเอยีง 50 องศาหรอืน้อยกวา่ จากแนวระนาบและ
ประกอบกนัเป็นชุดเพื่อใหส้ามารถเดนิขึน้หรอืลงได ้

 
25. ลกูนอนบนัได (step) หมายถงึ แผ่นแนวราบของบนัไดปีนหรอืบนัไดทีถู่กใชเ้พื่อรองรบัเทา้ 
รวมถงึ พืน้หน้าของขัน้บนัไดตอนทีเ่หยยีบ (tread) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

64 

ภาคผนวก ค. 
 

แบบตรวจความพรอ้มเครื่องเล่นสนามรายวนั 
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ภาคผนวก ง 
แบบตรวจสอบความปลอดภยัสนามเดก็เล่น 

 
เป็นเครื่องมอืทีใ่ชส้ ารวจความปลอดภยัสนามเดก็เล่น (1 สนามเดก็เล่นต่อ 1 ชุด  ม ี2 หน้า)   
 
กาเครื่องหมาย  ในช่องทีเ่หน็วา่  ใช่  หรอื ไม่ใช่   
 

รายการ ใช่ ไม่ใช่ 
 การติดตัง้เครื่องเล่น  
1.1 เครื่องเล่นตดิยดึกบัฐานรากทีม่คีวามมัน่คงทุกตวั  ไม่อาจเคลื่อนยา้ยหรอืพลกิ
คว ่าได ้   

  

1.2 เครื่องเล่นแต่ละชิน้ มพีืน้ทีป่ลอดภยัอยา่งน้อย 1.8 เมตรโดยรอบ  ไม่มวีสัดุ กอ้น
หนิ ตน้ไม ้เฟอรน์ิเจอร ์หรอืเครื่องเลน่อื่นวางอยู่ 

  

1.3 ไม่อยูใ่กลถ้นน แหล่งน ้า หรอืมรี ัว้รอบกัน้เพื่อป้องกนัเดก็ถูกรถชนหรอืตกน ้าขณะเล่น   
1.4 ระบุชื่อผูร้บัผดิชอบการตดิตัง้เครื่องเล่นสนามได ้   
 พื้นสนาม  
2.1 พืน้สนามเป็น พืน้ทรายหนา 30 เซนตเิมตร  ขึน้ไป หรอื พืน้ยางสงัเคราะห ์
หรอื พืน้อื่น ๆ   ทีม่หีลกัฐานบ่งบอกประสทิธภิาพเป็นพืน้สนามป้องกนับาดเจบ็จาก
การตกได ้ 

  

2.2 พืน้สนามปราศจากเศษวสัดุของมคีม กอ้นหนิ เศษไม ้กระเบือ้ง อฐิหกั เศษแกว้   
 เครื่องเล่น   
3.1 ความสงูจากพืน้สนามถงึพืน้ยกระดบัของเครื่องเลน่สนาม  ส าหรบัเดก็ก่อนวยั
เรยีน(2-5 ปี)ไม่ควรเกนิ1.20 เมตร และส าหรบัเดก็วยัเรยีน(5-12 ปี)ไม่ควรเกนิ 1.80  
เมตร     

  

3.2 พืน้ยกระดบัทีส่งูมากกวา่ 75 เซนตเิมตร  มรีาวกนัตกหรอืผนงักนัตก    
3.3 ช่องต่าง ๆ เลก็เกนิกวา่ศรีษะจะลอดเขา้ไปได ้หรอืใหญ่พอทีศ่รีษะไม่เขา้ไปตดิ
คา้ง   คอืช่องมขีนาดน้อยกวา่ 9 เซนตเิมตร หรอืมากกวา่ 23 เซนตเิมตร 

  

3.4 ไม่มชี่องรทูีเ่ดก็จะแหยน่ิ้วหรอืมอื เขา้ไปตดิ และหนบีกด บด ทบัได ้   
3.5 อุปกรณ์ไกวแกวง่ ไม่เป็นวสัดุแขง็ ไม่แหลมคม เช่น ทีน่ัง่ชงิชา้เป็นแผ่นยาง  เป็นตน้    
3.6 โซ่ เชอืก ห่วงสภาพมัน่คงแขง็แรง ไม่ขาด หลุด  สลกัเกลยีวไม่หลวมหรอืช ารุด   
3.7 กระดานลื่นสภาพมัน่คงแขง็แรง ไม่แตกหกั ไม่ผุ ไมม่เีสีย้น หรอืไม่เป็นสนิม ไม่
พลกิคว ่าเอยีง หรอืเคลื่อนตวัได ้  

  

3.8 กระดานหก สภาพมัน่คงแขง็แรง สลกัเกลยีวไม่เกดิสนิมหรอืฝืด    



 

  

66 

3.9 เครื่องเล่นประเภทหมุน  สภาพมัน่คงแขง็แรง สลกั เดอืย เชอืกไม่แตกและขาดง่าย   
3.10 เครื่องเล่นประเภทโหน ปีนปา่ย  สภาพมัน่คงแขง็แรง ไม่ลม้ทบัผูเ้ล่นไดโ้ดยง่าย   
3.11 ไม่มอุีปกรณ์ทีถู่กออกแบบมามสี่วนยืน่ ส่วนแหลมคม ทีท่ าใหเ้ดก็ชนกระแทก 
บาด ทิม่แทงได ้

  

3.12 สทีีใ่ชไ้ดร้บัการตรวจสอบวา่ไม่มสีารตะกัว่เกนิกวา่ค่ามาตรฐาน (ดจูาก 
เอกสาร หรอืใชชุ้ดตรวจสอบภาคสนาม) 

  

 เฝ้าดแูล   
4.1 มป้ีายก าหนดอายผุูเ้ล่น  เป็นเครื่องเล่นส าหรบัเดก็เลก็อายนุ้อยกวา่ 6 ปี และ6-12 ปี   
4.2 มคีรหูรอืผูร้บัผดิชอบ เฝ้าดแูลตลอดเวลาขณะเดก็เลน่บนเครื่องเล่น   
4.3 มป้ีายบอกกฎ วธิกีารเล่นทีถู่กวธิ ีความเสีย่งของการเล่นทุกเครื่องเล่น   
4.4 มกีารใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ล่น ทัง้วธิเีล่นเครื่องเล่นอยา่งถกูตอ้ง และกฎกตกิา   
4.5 มขีอ้ตกลงกบัเดก็ หากพบเหน็การช ารุดหรอืมวีตัถุสิง่ของทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตราย 
ใหร้ายงานครหูรอืผูด้แูลทราบทนัท ี

  

4.6 มบีนัทกึและรายงานการบาดเจบ็ของเดก็/นกัเรยีนจากสนามเดก็เล่น   
 บ ารงุรกัษา  
5.1 ไม่มเีครื่องเลน่ช ารุด แตกหกัหรอืส่วนยืน่แหลมคม ทิม่แทงผูเ้ล่นจนบาดเจบ็รุนแรง หรอื
โยกคลอนไม่มัน่คงลม้ทบัผูเ้ลน่ไดโ้ดยง่าย  

  

5.2 มผีูต้รวจสอบและหลกัฐานแสดงการตรวจพนิจิรายวนั อยา่งน้อย 2 วนั/สปัดาห ์   
5.3 มีผูต้รวจสอบและหลกัฐานแสดงการตรวจพนิิจเพื่อแกไ้ขอุปกรณ์      
5.4 มรีะเบยีบหรอืค าส ัง่หยดุการเลน่เครื่องเล่นทนัท ีเมื่อพบวา่เสีย่งต่อความไม่ปลอดภยั   
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ภาคผนวก จ 
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ภาคผนวก ฉ 
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คณะท างาน 
คู่มือ สนามเดก็เล่นปลอดภยั 

 
รศ.อดศิกัดิ ์ ผลติผลการพมิพ ์ หวัหน้าศนูยว์จิยัเพื่อสรา้งเสรมิความ

ปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ 
ทีป่รกึษาคณะท างาน 
 

 
1. ดร.ธรรมนูญ เฮงษฎกีุล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี ประธาน 

- เรยีบเรยีงบทที ่2 
2. นายชาญณรงค ์ไวยพจน์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 

- เรยีบเรยีงบทที ่3 
3. ดร.พรอ้มพไิล บวัสุวรรณ สมาคมปลอดภยัไวก้่อน กรรมการ 

- เรยีบเรยีงบทที ่4 
4. น.ส.ทรงศริ ิ จุมพล ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค กรรมการ 
5. นางงามตา รอดสนใจ นกัวจิยัศนูยว์จิยัเพื่อสรา้งเสรมิความปลอดภยัและ

ป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ 
กรรมการ 
- เรยีบเรยีงภาคผนวก ก 

6. น.ส.ชฎาพร สุขสริวิรรณ นกัวจิยัศนูยว์จิยัเพื่อสรา้งเสรมิความปลอดภยัและ
ป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ 

เลขานุการ 
- เรยีบเรยีงบทที ่1   
- ภาคผนวก ข – ฉ 

 
ขอขอบคุณ 
นายประณต บุญสง่ ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม ขอ้มลูดา้นมาตรฐานความ

ปลอดภยัของอุปกรณ์
เครื่องเล่นสนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


