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มผช.๑๒๔๘/๒๕๕๘

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐–๒๒๐๒–๓๓๓๔-๕

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
เครื่องเรือนเชือกกลวย
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เครื่องเรือนเชือกกลวย มาตรฐานเลขที่
มผช.๑๒๔๘/๒๕๔๙ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๒๓-๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เครื่องเรือน
เชือกกลวย มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๔๘/๒๕๔๙ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เครื่องเรือนเชือกกลวย
ขึ้นใหม
สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เครื่องเรือนเชือกกลวย มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๔๘/๒๕๕๘ ขึ้นใหม ดังมี
รายละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
หทัย อูไทย
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

เครื่องเรือนเชือกกลวย
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเครื่องเรือนที่ทําดวยเชือกกลวยเปนวัสดุหลัก โดยมีโลหะ วัสดุ
สังเคราะห หรือวัสดุธรรมชาติ เปนโครงสรางรับน้ําหนัก

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ เครื่องเรือนเชือกกลวย หมายถึง เครื่องเรือนที่ไดจากการนําเชือกกลวย มาผานกรรมวิธีถัก ทอ สาน พัน
หรืออื่นๆ แลวยึดติดกับโครงสรางรับน้ําหนักที่เปนโลหะ วัสดุสังเคราะห หรือวัสดุธรรมชาติ อยางใดอยาง
หนึ่งหรือผสมกัน โดยใชวัสดุตางๆ เชน ไม หวาย โลหะ ลวด ตะปู เสนใยพืช เชือก เพื่อการยึดติดใหมี
รูปแบบและรูปทรงตามตองการ อาจมีการฟอก แตงสี เคลือบดวยสารเคลือบเงา ประกอบหรือตกแตง
ดวยวัสดุอื่นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงหรือความสวยงาม เชน ผา หนังเทียม
๒.๒ เชือกกลวย หมายถึง เชือกที่ไดจากการนํากาบของตนกลวย มากรีดใหเปนเสน ทําใหแหง และผานขั้นตอน
การปองกันเชื้อรา อาจมีการฟอกหรือยอมสี
๒.๓ ความยาวของโตะ หมายถึง มิติตามแนวระดับของโตะทีย่ าวที่สุด
๒.๔ ความกวางของโตะ หมายถึง มิติตามแนวระดับของโตะที่สั้นกวาความยาว
๒.๕ ความสูงของโตะ หมายถึง มิติตามแนวดิง่ ของโตะที่วัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดของพื้นผิวหนา
๒.๖ ความลึกของโตะ (เฉพาะโตะแตงตัวและโตะขางเตียง) หมายถึง มิตติ ามแนวนอนของโตะที่วดั ตามแนวเสน
กึ่งกลางของพืน้ โตะจากดานหนาไปถึงดานหลัง
๒.๗ ความกวางของที่นั่ง หมายถึง มิติตามแนวระดับที่วดั จากขอบขางพื้นที่นั่งดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง
๒.๘ ความลึกของที่นั่ง หมายถึง มิติตามแนวนอนที่วัดตามแนวเสนกึ่งกลางของพื้นที่นั่งจากดานหนาไปถึงดาน
หลัง กรณีที่มีพนักพิงใหวัดจากดานหนาไปถึงจุดกึ่งกลางของแนวตัดระหวางพื้นที่นงั่ กับพนักพิง
๒.๙ ความสูงของที่นั่ง หมายถึง มิติตามแนวดิง่ ที่วัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดของจุดกึ่งกลางพืน้ ที่นั่งดานหนา
๒.๑๐ ความสูงของเทาแขน หมายถึง มิติตามแนวดิ่งที่วัดจากจุดกึ่งกลางพื้นที่น่งั ดานหลังถึงผิวบนเทาแขน
๒.๑๑ ความกวางของตู หมายถึง มิติตามแนวระดับที่วดั จากขอบขางของตูจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง
๒.๑๒ ความลึกของตู หมายถึง มิตติ ามแนวนอนที่วัดตามแนวเสนกึ่งกลางของตูจากดานหนาไปถึงดานหลัง
๒.๑๓ ความสูงของตู หมายถึง มิตติ ามแนวดิ่งของตูที่วัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดของพื้นผิวหนา
๒.๑๔ ความกวางของเตียงนอน หมายถึง มิติตามแนวระดับที่วัดจากขอบขางของพื้นที่นอนดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง
๒.๑๕ ความยาวของเตียงนอน หมายถึง มิติตามแนวระดับที่วดั จากขอบสวนทายของพื้นที่นอนไปยังขอบสวนหัว
-๑-
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ของพื้นที่นอน
๒.๑๖ ความสูงของเตียงนอน หมายถึง มิติตามแนวดิ่งของเตียงที่วัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดของพื้นที่นอน
๒.๑๗ความกวางของชั้นวางของ หมายถึง มิติตามแนวระดับที่วัดจากขอบขางของชั้นวางของจากดานหนึ่งไปยัง
อีกดานหนึ่ง
๒.๑๘ความลึกของชั้นวางของ หมายถึง มิติตามแนวนอนที่วัดตามแนวเสนกึ่งกลางของชั้นวางของจากดานหนาไป
ถึงดานหลัง
๒.๑๙ความสูงของชั้นวางของ หมายถึง มิติตามแนวดิง่ ของชั้นวางของที่วัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดของพื้นผิวหนา

๓. ชนิด
๓.๑ เครื่องเรือนเชือกกลวย แบงตามการใชงานออกเปน ๕ ชนิด คือ
๓.๑.๑ โตะ
๓.๑.๒ เกาอี้
๓.๑.๓ ตู
๓.๑.๔ เตียงนอน
๓.๑.๕ ชั้นวางของ

๔. ขนาด
๔.๑ ความกวาง ความยาว ความสูง และความลึก แลวแตชนิดของเครื่องเรือนเชือกกลวย
ใหเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อน ± ๑๐ มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบัตติ ามขอ ๙.๑

๕. คุณลักษณะที่ตองการ
๕.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองเรียบรอย แข็งแรง มั่นคง ประณีต สวยงาม มีรูปแบบและรูปทรงที่เหมาะสมกับการใชงาน ไมบดิ
เบี้ยวหรือเอนเอียงยกเวนกรณีเปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงานซึ่งไมมีผลเสียตอการใชงาน ไมมีราหรือตําหนิ
ที่เกิดจากการทําลายของปลวกหรือแมลงอื่น ไมมีขอบคมและปลายแหลมยกเวนกรณีที่เปนลักษณะเฉพาะ
ของชิ้นงาน ขนาดของเชือกกลวยตองสม่ําเสมอ ไมขาดหรือแตก ไมมีตําหนิในชิ้นงานใหเห็นเดนชัดยกเวน
รอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ซึง่ ไมมีผลเสียตอการใชงาน กรณีเปน
ชุดเดียวกันตองมีรูปแบบ ลวดลาย และสีที่กลมกลืนเขากันไดยกเวนกรณีที่เปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๕.๒ การประกอบ
ตองเรียบรอย แข็งแรง มั่นคง ประณีต สวยงาม ไมมีขอบคมและปลายแหลมยกเวนกรณีเปนลักษณะเฉพาะ
-๒-
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ของชิ้นงาน บริเวณรอยตอตองเรียบรอย ไมแยกออกจากกัน ไมมีรอยแตกราวหรือรอยเครื่องมือจากการ
ประกอบชิ้นงาน ไมมีกลิ่นของสารเคมีและรอยเปรอะเปอนของสารที่ใชยึดติดชิ้นสวนเขาดวยกัน ไมมีตะปู
และโลหะยื่นพนพื้นผิวหนา
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๕.๓ ลวดลาย (ถามี)
ตองประณีต สวยงาม สม่ําเสมอ การตอลวดลายตองตรงตามลักษณะของลวดลาย และไมเห็นรอยตอลาย
เดนชัด
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๕.๔ สี (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ติดแนน ไมดาง หลุด ลอก หรือเปรอะเปอน ยกเวนกรณีที่เปนลักษณะเฉพาะของ
ชิ้นงาน เมื่อจับหรือสัมผัสแลวสีตองไมตดิ มือ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๕.๕ การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอื่น (ถามี)
ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ติดแนน เหมาะสมกับชิน้ งาน บริเวณรอยตอเรียบรอย ไมแยกออกจากกัน
ไมมีกลิน่ ของสารเคมีและรอยเปรอะเปอ นของสารที่ใชยดึ ติดชิ้นสวนเขาดวยกัน ไมมีขอบคมและปลายแหลม
ยกเวนกรณีเปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน กรณีใชวัสดุธรรมชาติตองไมมีราหรือตําหนิที่เกิดจากการทําลาย
ของปลวกหรือแมลงอื่น กรณีใชโลหะตองไมมีสนิม กรณีใชพลาสติกตองไมมีเสี้ยนหรือครีบ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๕.๖ การเคลือบผิว (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ แตก หลุดหรือลอก และตองไมทําใหชนิ้ งานขาดความสวยงาม
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๕.๗ การรับน้ําหนัก
๕.๗.๑ โตะ ตองสามารถรับน้ําหนักเฉลี่ย ๑๕๐ กิโลกรัมตอตารางเมตร ไดโดยไมเสียรูปทรงหรือ เกิดความ
เสียหาย สามารถใชงานไดตามปกติ
๕.๗.๒ เกาอี้และเตียง ตองสามารถรับน้ําหนักเฉลี่ย ๒๐๐ กิโลกรัมตอตารางเมตร ไดโดยไมเสียรูปทรงหรือ
เกิด ความเสียหาย สามารถใชงานไดตามปกติ
๕.๗.๓ ตูและชั้นวางของ ตองสามารถรับน้ําหนักเฉลี่ย ๕๐ กิโลกรัมตอตารางเมตร ไดโดยไมเสียรูปทรง
หรือเกิดความเสียหาย สามารถใชงานไดตามปกติ
การทดสอบใหปฏิบัตติ ามขอ ๙.๒
๕.๘ การตกกระแทก (ยกเวนตูและชัน้ วางของ)
๕.๘.๑ โตะ (ยกเวนโตะที่มีขาเดียวและไมยึดติดกับพื้นโตะ) ตองสามารถทนทานตอการตกกระแทกที่ระยะ
ความสูง ๑๐ เซนติเมตร จํานวน ๑๐ ครั้ง ไดโดยไมเสียรูปทรงหรือเกิดความเสียหาย สามารถ
ใชงานไดตามปกติ และปลายขาโตะทั้ง ๔ ขา หรือนอยกวา ตองสามารถทนทานตอการตกกระแทก
ที่ยกสูงทํามุมกับพื้น ๒๐ องศา จํานวน ๒๐ ครัง้ ไดโดยไมเสียรูปทรงหรือเกิดความเสียหาย
สามารถใชงานไดตามปกติ
๕.๘.๒ เกาอี้ ตองสามารถทนทานตอการตกกระแทกที่ระยะความสูง ๑๐ เซนติเมตร จํานวน ๑๐ ครั้ง ไดโดย
-๓-
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ไมเสียรูปทรงหรือเกิดความเสียหาย สามารถใชงานไดตามปกติ และปลายขาเกาอีต้ องสามารถทนทาน
ตอการตกกระแทกที่ยกสูง ๑๐ เซนติเมตร และเอียงทํามุมกับพื้น ๒๐ องศา จํานวน ๑๐ ครั้ง ได
โดยไมเสียรูปทรงหรือเกิดความเสียหาย สามารถใชงานไดตามปกติ
๕.๘.๓ เตียงนอน ขาเตียงนอนหรือมุมเตียงนอนที่ไมมีขา ตองสามารถทนทานตอการตกกระแทกที่ระยะ
ความสูง ๑๐ เซนติเมตร จํานวน ๑๐ ครั้ง ไดโดยไมเสียรูปทรงหรือเกิดความเสียหาย สามารถใช
งานไดตามปกติ และปลายขาเตียงนอนทั้ง ๔ ขา ตองสามารถทนทานตอการตกกระแทกที่ยกสูงทํา
มุมกับพื้น ๒๐ องศา จํานวน ๒๐ ครั้ง ไดโดยไมเสียรูปทรงหรือเกิดความเสียหาย สามารถใชงานได
ตามปกติ
การทดสอบใหปฏิบัตติ ามขอ ๙.๓

๖. การบรรจุ
๖.๑ หากมีการหุมหอ ใหหุมหอเครื่องเรือนเชือกกลวยดวยวัสดุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องเรือนเชือกกลวยได
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

๗. เครื่องหมายและฉลาก
๗.๑ ที่ฉลากหรือวัสดุหุมหอเครื่องเรือนเชือกกลวยทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง
รายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ (ตามชื่อ มผช.)
(๒) ชนิด
(๓) ขนาดหรือมิติ เปนเซนติเมตรหรือเมตร
(๔) เดือน ปที่ทํา
(๕) ประวัติผลิตภัณฑ (ถามี)
(๖) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา (ถามี)
(๗) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขางตน

๘. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๘.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง เครื่องเรือนเชือกกลวยชนิดเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อ
ขายในระยะเวลาเดียวกัน
๘.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางตอไปนี้
-๔-
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๘.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบขนาด การบรรจุ (ถามี) และเครื่องหมายและฉลาก
ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๑ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไป
ตามขอ ๔.๑ ขอ ๖. และขอ ๗. ทุกรายการ จึงจะถือวาเครื่องเรือนเชือกกลวยรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๘.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบ ลวดลาย (ถามี) สี
(ถามี) การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอื่น (ถามี) และการเคลือบผิว (ถามี) ใหใชตัวอยางทีผ่ าน
การทดสอบตามขอ ๘.๒.๑ แลว จํานวน ๑ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตาม
ขอ ๕.๑ ถึงขอ ๕.๖ ทุกรายการ จึงจะถือวาเครื่องเรือนเชือกกลวยรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๘.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการรับน้ําหนัก และการตกกระแทก (ยกเวนตูและ
ชั้นวางของ) ใหใชตัวอยางทีผ่ านการทดสอบตามขอ ๘.๒.๒ แลว จํานวน ๑ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบ
แลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๕.๗ และขอ ๕.๘ จึงจะถือวาเครื่องเรือนเชือกกลวยรุนนั้นเปนไป
ตามเกณฑที่กาํ หนด
๘.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางเครื่องเรือนเชือกกลวยตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑ ขอ ๘.๒.๒ และขอ ๘.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวา
เครื่องเรือนเชือกกลวยรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๙. การทดสอบ
๙.๑ การทดสอบขนาด
ใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง ๑ มิลลิเมตร วัดมิติละอยางนอย ๒ ตําแหนง ทีใ่ หคา มากที่สุด แลวรายงาน
ผลแตละคา แตถามิติใดมีตาํ แหนงที่วัดไดเพียงตําแหนงเดียวก็ใหวัดเพียงตําแหนงเดียว
๙.๒ การทดสอบการรับน้ําหนัก
๙.๒.๑ คํานวณหาพื้นผิวรับน้ําหนักของตัวอยางเครื่องเรือนเชือกกลวยแตละชนิด
๙.๒.๒ คํานวณหาจํานวนถุงทราย โดยมีสูตรดังนี้
จํานวนถุงทราย = พื้นผิวรับน้ําหนัก × W
๑๐ หรือ ๕
เมื่อ พื้นผิวรับน้ําหนัก มีหนวยเปน ตารางเมตร (m2)
W เปนคาการรับน้ําหนักเฉลี่ยของเครื่องเรือนเชือกกลวยแตละชนิด มีหนวยเปน กิโลกรัมตอ
ตารางเมตร (kg/m2)
๑๐ เปนน้าํ หนักถุงทราย ๑ ถุง มีหนวยเปน กิโลกรัม กรณีทดสอบโตะ เกาอี้ และเตียงนอน
๕ เปนน้าํ หนักถุงทราย ๑ ถุง มีหนวยเปน กิโลกรัม กรณีทดสอบตูแ ละชั้นวางของ
กรณีที่มีเศษเกินครึ่งหนึ่งใหปดขึ้นเปนจํานวนเต็ม
๙.๒.๓ นําถุงทรายตามจํานวนทีค่ ํานวณไดในขอ ๙.๒.๒ วางกระจายใหทั่วพื้นที่ผิวรับน้ําหนักของตัวอยาง
เครื่องเรือนเชือกกลวยแตละชนิดเปนเวลา ๑ ชั่วโมง แลวตรวจพินิจ
-๕-
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๙.๓ การทดสอบการตกกระแทก (ยกเวนตูและชั้นวางของ)
๙.๓.๑ โตะ (ยกเวนโตะที่มีขาเดียวและไมยึดติดกับพื้นโตะ)
๙.๓.๑.๑ ยกตัวอยางโตะดานใดดานหนึ่งใหขาโตะทัง้ ๒ ขา กรณีโตะที่มีขาเดียวใหยกทั้งตัว สูงขึ้นจากพื้น
ในแนวดิ่งเปนระยะ ๑๐ เซนติเมตร แลวปลอยใหตกลงพื้นอยางอิสระ ทดสอบซ้าํ จนครบ ๕ ครั้ง
จากนั้นทดสอบขาโตะดานตรงขามตามวิธกี ารขางตน จนครบ ๕ ครั้ง แลวตรวจพินจิ สภาพโตะ
๙.๓.๑.๒ ยกตัวอยางโตะที่มุมใดมุมหนึ่ง โดยใหปลายขาโตะดานที่ยกสูงทํามุมกับพืน้ ๒๐ องศา แลวปลอย
ใหตกลงบนพืน้ อยางอิสระ ทดสอบซ้าํ จนครบ ๕ ครั้ง จากนัน้ ทดสอบมุมที่เหลืออีก ๓ มุม ตาม
วิธีการขางตน จนครบ ๕ ครัง้ ตอมุม แลวตรวจพินิจสภาพโตะ

๒๐o

รูปที่ ๑ ตัวอยางการทดสอบการตกกระแทกของโตะแบบมีตูและลิ้นชัก
(ขอ ๙.๓.๑.๒)
๙.๓.๒ เกาอี้
๙.๓.๒.๑ ยกตัวอยางเกาอี้ใหขาเกาอี้ทั้ง ๔ ขา หรือนอยกวา สูงขึ้นจากพื้นในแนวดิง่ เปนระยะ ๑๐ เซนติเมตร
แลวปลอยใหตกลงพื้นอยางอิสระ ทดสอบซ้ํา จนครบ ๑๐ ครั้ง แลวตรวจพินิจสภาพเกาอี้
๙.๓.๒.๒ วางตัวอยางเกาอี้บนพืน้ เอียงทํามุมกับพื้น ๒๐ องศา โดยใหสองขาหนาของเกาอี้อยูดานลาง
และปลายสองขาหลังอยูในแนวเดียวกัน ยกเกาอี้ในสภาพที่เอียงนี้สูงขึ้นโดยใหปลายสองขาหนา
ของเกาอี้สูงจากพื้นเอียงเดิม ๑๐ เซนติเมตร เลื่อนพื้นเอียงออก แลวปลอยเกาอี้ใหสองขาหนา
ของเกาอี้ตกลงบนพื้นอยางอิสระ ทดสอบซ้ํา จนครบ ๕ ครั้ง จากนั้นทดสอบสองขาหลังของเกาอี้
ตามวิธีการขางตน จนครบ ๕ ครั้ง แลวตรวจพินิจสภาพเกาอี้
๙.๓.๓ เตียงนอน
๙.๓.๓.๑ ยกตัวอยางเตียงนอนดานใดดานหนึ่งใหขาเตียงนอนทัง้ ๒ ขา หรือมุมเตียงนอนทั้ง ๒ มุม กรณี
เตียงนอนไมมีขา ใหสูงขึ้นจากพื้นในแนวดิ่งเปนระยะ ๑๐ เซนติเมตร แลวปลอยใหตกลงพื้น
อยางอิสระ ทดสอบซ้ํา จนครบ ๕ ครั้ง จากนั้นทดสอบขาเตียงนอนหรือมุมเตียงนอนดานตรงขาม
ตามวิธีการขางตน จนครบ ๕ ครั้ง แลวตรวจพินิจสภาพเตียงนอน
-๖-
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๙.๓.๓.๒ ยกตัวอยางเตียงนอนที่มุมใดมุมหนึ่ง โดยใหปลายขาเตียงนอนหรือมุมเตียงนอนที่ไมมีขาดานที่
ยกสูงทํามุมกับพื้น ๒๐ องศา แลวปลอยใหตกลงบนพืน้ อยางอิสระ ทดสอบซ้าํ จนครบ ๕ ครั้ง
จากนัน้ ทดสอบมุมที่เหลืออีก ๓ มุม ตามวิธีการขางตน จนครบ ๕ ครั้งตอมุม แลวตรวจพินจิ
สภาพเตียงนอน
_________________________

-๗-

