
รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

ใช้เหล็กเพลาขนาด  ø 20 มม. 2 เส้นเป็นตัวดึงลูกนํ�าหนัก โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม

 เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ตุ้มนํ�าหนัก เหล็กหล่อ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 25  ซม. 1 ลูก และขนาดøไม่น้อยกว่า 19 ซม.  1  ลูก รวมนํ�าหนักไม่ตํ�ากว่า 12 กก.

  (เป็นลูกนํ�าหนักที�ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั�วไป)

3 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

5 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

6 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

7 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

8 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะหลังพิงพนักพิง จับที�ด้ามจับทั�งสองด้านในระดับหน้าอก

2. ดึงด้ามจับทั�งสองด้านเข้าหาตัวพร้อมกันให้หยุดอยู่ตรงกลางหน้าอกพอดีแล้วค่อย ๆ คลายออก ดึงด้ามจับเข้าหาตัวทีละแขนสลับซ้าย -ขวา

    แล้วค่อย ๆ คลายออกก็ได้ ทําเซ็คละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าอก หัวไหล่แข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อแขนแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

 ขนาด กว้าง 1.00  เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

 SM-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกตุ้มนํ�าหนัก) 

รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

ใช้เหล็กเพลาขนาด  ø 20 มม. 1 เส้นเป็นตัวดึงลูกนํ�าหนัก โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม

 เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด 

2 ตุ้มนํ�าหนัก เหล็กหล่อ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 25  ซม. 1 ลูก และขนาดøไม่น้อยกว่า 19 ซม.  1  ลูก รวมนํ�าหนักไม่ตํ�ากว่า 12 กก.

  (เป็นลูกนํ�าหนักที�ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั�วไป)

3 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

5 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

6 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

7 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

8 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะหลังพิงพนักพิง จับที�ด้ามจับด้านบนทั�งสองข้าง

2. ดึงด้ามจับลงหาตัวเพื�อยกตุ้มนํ�าหนักด้านหลัง

3. ค่อย ๆ ยืดแขนขึ�นด้านบนอย่างช้า ๆ เพื�อปล่อยตุ้มนํ�าหนักกลับเข้าที�เดิม

4. ทําเซ็คละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าอก หัวไหล่แข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อแขนแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

SM-02 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มนํ�าหนัก) 

 ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.70 เมตร



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลม

ปิดทั�งหมด

2 ที�เหยียบ เหล็กแผ่นลาย ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร  หนา 4 มิลลิเมตร จํานวน 2 ชิ�น

3 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

4 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

5 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. ใช้มือจับด้ามคันโยกทั�งซ้าย-ขวาให้มั�น

2. ขึ�นยืนและเหยียบที�เหยียบซ้าย-ขวา

3. แกว่งขา-โยกแขน สลับไป-มา

4. ทําต่อเนื�อง 15-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อขาแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อแขน-หัวไหล่แข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.68 เมตร

SM-03 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

ใช้เท้าปั�นจานเหล็กเหมือนจักรยาน  โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อ

และหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ล้อปั�น เหล็กเพลท ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนา 9 มม. 2 แผ่น / บันไดเหยียบปั�นทําจากเหล็ก เพิ�มนํ�าหนักปั�น

โดยใช้ระบบเบรก

3 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

6 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�น

2. ใช้เท้าปั�นบันไดที�ล้อเหล็กเหมือนปั�นจักรยาน ช้า-เร็ว ตามความต้องการ

3. ปั�นประมาณครั�งละ 15 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อขา-ข้อเข่าแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. เพื�อทําให้หัวใจสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ�น ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

 ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร

SM-04 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั�งตรง)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

ใช้เท้าปั�นจานเหล็กเหมือนจักรยาน โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อ

และหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ล้อปั�น เหล็กเพลท ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนา 9 มม. 2 แผ่น / บันไดเหยียบปั�นทําจากเหล็ก เพิ�มนํ�าหนักปั�น

โดยใช้ระบบเบรก

3 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

5 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

6 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะพิงพนักพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�น

2. ใช้เท้าปั�นบันไดที�ล้อเหล็กเหมือนปั�นจักรยาน ช้า-เร็ว ตามความต้องการ

3. ปั�นประมาณครั�งละ 15 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อขา-ข้อเข่าแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. เพื�อทําให้หัวใจสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ�น ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

  SM-05 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั�งพิง)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

ใช้เหล็กรางเพื�อรองล้อยางขนาด  ø ไม่น้อยกว่า 5 นิ�ว  1 ล้อ และใช้เหล็กกล่อง ขนาด  2"x1" 

เพื�อรองรับชิ�นส่วนที�เคลื�อนไหวในลักษณะโยกขึ�น-ลงได้สะดวก โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืน-

เม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

3 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

4 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

5 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�น

2. ใช้เท้าเหยียบที�คานรองเท้าด้านหน้า

3. ดึงด้ามจับเข้าหาตัว พร้อมกับออกแรงถีบคานรองเท้าไปด้านหน้า เพื�อยกนํ�าหนักตัวขึ�น-ลงช้าๆ โดยล้อยาง

4. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อแขน-ขา-เข่าแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ช่วยลดหน้าท้อง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร

SM-06 เครื�องบริหารข้อเข่าแบบโยก



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

และใช้เหล็กกล่อง ขนาด  2"x1" เพื�อรองรับชิ�นส่วนที�เคลื�อนไหวในลักษณะโยกขึ�น-ลงได้สะดวก

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขา

ใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

3 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

4 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

5 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับให้มั�น

2. ใช้เท้าเหยียบที�คานรองเท้าด้านหน้า

3. ดึงด้ามจับเข้าหาตัว พร้อมกับเหยียดขาดันคานรองเท้าไปด้านหน้ายกที�นั�งและผู้ใช้ขึ�นแล้วค่อยๆ ผ่อนลง

4. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามหน้าท้อง-แขนแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้ขาแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร

SM-07 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึง ยกตัว)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

ใช้ล้อยางเป็นตัวนวดหลัง  1 ล้อ และ สปริงเป็นตัวรั�งให้ความยืดหยุ่น 1.5 นิ�ว มีแขนจับสําหรับเป็นตัวดึง

ลูกนํ�าหนักโดยมีความสัมพันธ์กับบูทลูกปืน (ลูกปืนเบอร์ 6304) ปลายท่อและหัวบุทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็ก

ครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ตุ้มนํ�าหนัก เหล็กหล่อ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 25  ซม. 1 ลูก และขนาดøไม่น้อยกว่า 19 ซม.  1  ลูก รวมนํ�าหนักไม่ตํ�ากว่า 12 กก.

  (เป็นลูกนํ�าหนักที�ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั�วไป)

3 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

6 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

การนวดหลัง 1. นั�งบนเบาะพร้อมกับใช้เท้าเหยียบที�คานรองเท้าด้านหน้าให้ล้อยางอยู่ในตําแหน่งเหนือเอว

     2. เอนลําตัวไปด้านหลังให้ลูกยางกลิ�งเพื�อนวดหลังจากเอว - ต้นคอ แล้วค่อยๆ ดึงตัวกลับ

บริหารแขน-นวดหลัง  1. นั�งบนเบาะพร้อมกับใช้เท้าเหยียบที�คานรองเท้าให้ล้อยางอยู่ในตําแหน่งเหนือเอวและใช้มือด้ามจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�น

2. ดึงด้ามจับเข้าหาตัวพร้อมกับเอนลําตัวไปด้านหลังให้ลูกยางกลิ�งเพื�อนวดหลังจากเอว - ต้นคอ แล้วค่อยๆ ดึงตัวกลับ

3. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามหน้าท้อง-แขนแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้คลายปวดหลัง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

   SM-08 อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มนํ�าหนัก)

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.10 เมตร



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�ง

วงกลมปิดทั�งหมด

2 ตุ้มนํ�าหนัก เหล็กหล่อ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 25  ซม. 1 ลูก และขนาดøไม่น้อยกว่า 19 ซม.  1  ลูก รวมนํ�าหนักไม่ตํ�ากว่า 12 กก.

  (เป็นลูกนํ�าหนักที�ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั�วไป)

3 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 35 ซม. ยาว 110 ซม.

5 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

6 ยางกันกระแทก ยูริเทรนใส ยูริเทรนใสมีลักษณะที�เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทั�วไป

7 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

8 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับให้มั�น

2. ใช้เท้าเหยียบที�คานรองเท้าด้านหน้า

3. ดึงด้ามจับเข้าหาตัว พร้อมกับเอนลําตัวไปด้านหลัง แล้วค่อยๆ ผ่อนแรงโยกตัวกลับด้านหน้า

4. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามท้องแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามแขนแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

 SM-09 อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบดึงยกตุ้มนํ�าหนัก)

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.10 เมตร



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�ง

วงกลมปิดทั�งหมด

2 ตุ้มนํ�าหนัก เหล็กหล่อ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 25  ซม. หนาไม่น้อยกว่า  ซม. จํานวน 2 ลูก นํ�าหนักรวมประมาณ 16 กก.

(เป็นลูกนํ�าหนักที�ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั�วไป)

3 ที�รองนอน ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 35 ซม. ยาว 120 ซม.

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

6 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นอนลงบนเบาะโดยหันศีรษะไปทางด้านคานยกนํ�าหนัก เท้าทั�งสองเหยียบลงบนที�พักเท้าเพื�อทรงตัว

2. ใช้มือจับคานยกลูกนํ�าหนักให้มั�น

3. ดันแขนยกลูกนํ�าหนักขึ�น-ลง ช้าๆ

4. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าอก-แขน-หัวไหล่แข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าท้องแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

 SM-10 อุปกรณ์ยกนํ�าหนัก (แบบนอน)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�ง

วงกลมปิดทั�งหมด

2 แป้นเหยียบ เหล็กแผ่นลาย ทรงกลม หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ�ว ø ไม่น้อยกว่า 35 ซม. 

3 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

4 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

5 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. ยืนเหยียบลงบนแป้นรองเท้าทรงกลม

2. ใช้มือจับที�ด้ามจับทั�งซ้าย-ขวาให้มั�น

3. ออกแรงบิดลําตัวไป-มา ทั�งด้านซ้าย-ขวาสลับกัน

4. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 5 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. บริหารเอวทําให้หายเมื�อยเอว ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. การทรงตัวดีขึ�น ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

 SM-11 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี�ยว)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

2 แป้นเหยียบ เหล็ก ปั�มขึ�นรูปทรงโดม สําหรับนวดฝ่าเท้า  ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ�ว. 

3 ปุ่มกดเส้น ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1 นิ�ว

4 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 60 ซม.

5 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

6 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะรองนั�งใช้ข้อพับขาพาดบนคานด้านบนและใช้มือจับคานด้านหลังยกตัวขึ�น-ลง เพื�อบริหารแขนและหน้าท้อง

2. หรือนั�งบนเบาะรองนั�งใช้ข้อพับขาพาดบนคานด้านบนแล้วเอนหลังพิงคานด้านหลังเพื�อยึดเส้นลําตัวด้านหลัง

3. นวดฝ่าเท้าโดยการยืนบนแป้นนูน และใช้มือจับคานจับยํ�าฝ่าเท้าสลับไป-มา

4. ทํามากน้อยตามความต้องการ

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. เพื�อคลายเส้น-ลําตัว-แก้ปวดหลัง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. เพื�อคลายเส้นใต้ข้อพับหัวเข่า/นวดฝ่าเท้า ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

 SM-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลัง



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

 มีตุ้มถ่วงนํ�าหนักบริหารข้อเข่าขนาด øไม่น้อยกว่า 4 นิ�วโดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม

เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�นั�ง/นอน ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 35 ซม. ยาว 110 ซม.

3 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

4 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

7 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

8 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

บริหารหน้าท้อง : 1. นอนลงบนเบาะพร้อมกับใช้เท้าล็อคกับคานเหล็กด้านล่างเพื�อทรงตัว

2. ใช้มือทั�งสองข้างประสานต้นคอดึงตัวเองลุกขึ�น-ลง สลับกัน ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

บริหารขา-เข่า : 1. สลับด้านโดยนั�งบนเบาะและหลังเท้าสอดใต้ลูกนํ�าหนัก

2. ออกแรงขายกตุ้มนํ�าหนักขึ�นแล้วค่อยๆ ปล่อยลง สลับไป-มา

 3. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. กล้ามเนื�อหน้าท้องแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. กล้ามเนื�อขา และหัวเข่าแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

 ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.60 เมตร

SM-13 อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง / บริหารขา-เข่า (แบบยกตุ้มนํ�าหนัก)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

การหมุนของขาเหวี�ยง โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้น

ขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�เหยียบ เหล็กแผ่นลาย ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร  หนา 4 มิลลิเมตร จํานวน 2 ชิ�น

3 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

4 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

5 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. ใช้มือทั�งสองข้างจับคานจับด้านหน้าให้มั�น

2. ขึ�นยืนบนแผ่นรองเท้าทั�งสองข้างทรงตัวให้ดี

3. แกว่งขาก้าวเดินสลับไป-มา อย่างต่อเนื�องจากช้าไปหาเร็ว

4. เดินไปเรื�อยๆ ประมาณ 10-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อขา-ข้อสะโพกแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้การทรงตัวดีขึ�น ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร

SM-14 อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

มีตุ้มถ่วงนํ�าหนักบริหารข้อเข่าขนาด øไม่น้อยกว่า 4 นิ�ว โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม

เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

3 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

6 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งลงบนเบาะหลังพิงพนักพิง มือจับด้ามจับข้างลําตัวทั�งสองข้างให้มั�น

2. ใช้ข้อเท้าทั�งสองข้างยกตุ้มนํ�าหนักขึ�น-ลง 

3. ใช้ข้อเท้าออกแรงยกตุ้มนํ�าหนักขึ�น-ลง สลับไป-มา

4. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อขาแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ช่วยลดอาการปวดเข่า ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

 SM-15 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�ง

วงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�นั�ง/นอน ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 35 ซม. ยาว 110 ซม.

3 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

4 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

5 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

6 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับให้มั�น

2. ใช้เท้าเหยียบที�คานรองเท้าด้านหน้า

3. ดึงด้ามจับเข้าหาตัว พร้อมกับเอนลําตัวไปด้านหลัง แล้วค่อยๆ ผ่อนแรงโยกตัวกลับด้านหน้า

4. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามท้องแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามแขนแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

 ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

 SM-16 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง / แขน-หัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�ง

วงกลมปิดทั�งหมด

2 ล้อถ่วง เหล็กเพลท ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.  จํานวน 2 แผ่น

3 ที�เหยียบ เหล็กแผ่นลาย ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร  หนา 4 มิลลิเมตร จํานวน 2 ชิ�น

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

6 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. ใช้มือจับด้ามคันโยกทั�งซ้าย-ขวาให้มั�น

2. ขึ�นยืนและเหยียบที�เหยียบซ้าย-ขวา โยกแขนพร้อมกับยกขาลักษณะวิ�งจ๊อกกิ�ง สลับไป -มา เพื�อบริหารขาและไหล่ ทําต่อเนื�อง 15-20 นาที

3. หันหลังกลับใช้มือจับด้ามจับทั�งซ้าย-ขวาให้มั�น

4. ขึ�นยืนและเหยียบที�เหยียบซ้าย-ขวา ยกขาลักษณะวิ�งจ๊อกกิ�ง สลับไป-มา เพื�อบริหารขาและไหล่ ทําต่อเนื�อง 15-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อขาแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อแขน-หัวไหล่แข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

 SM-17 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ�งสลับเท้า)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

การหมุนของขาเหวี�ยง โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขา 

ใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�เหยียบ เหล็กแผ่นลาย ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร  หนา 4 มิลลิเมตร จํานวน 2 ชิ�น

3 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

4 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

5 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. ยืนบนแผ่นรองเท้าใช้มือจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�น

2. ออกแรงแกว่งลําตัวไปทางด้ายซ้าย-ขวา จากช้าไปหาเร็ว ในลักษณะลูกตุ้มนาฬิกา

3. ทําติดต่อกันประมาณ 10-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อเอว-ข้อสะโพกแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้การทรงตัวดีขึ�น ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.20 เมตร

SM-18 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

การหมุนของขาเหวี�ยง โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขา 

ใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�เหยียบ เหล็กแผ่นลาย ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร  หนา 4 มิลลิเมตร จํานวน 4 ชิ�น

3 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

4 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

5 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. ใช้มือจับด้ามคันโยกทั�งซ้าย-ขวาให้มั�น

2. ขึ�นยืนและเหยียบที�เหยียบซ้าย-ขวา

3. แกว่งขา-โยกแขน สลับไป-มา

4. ทําต่อเนื�อง 15-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อขาแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อแขน-หัวไหล่แข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

SM-19 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าคู่)

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.65 เมตร



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

การหมุนของขาเหวี�ยง โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขา 

ใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�เหยียบ เหล็กแผ่นลาย ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร  หนา 4 มิลลิเมตร จํานวน 2 ชิ�น

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

6 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

ข้อแนะนําการใช้ :

1. ใช้มือจับด้ามคันโยกทั�งซ้าย-ขวาให้มั�น

2. ขึ�นยืนและเหยียบที�เหยียบซ้าย-ขวา

3. แกว่งขา-โยกแขน สลับไป-มา

4. ทําต่อเนื�อง 15-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อขาแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อแขน-หัวไหล่แข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

SM-20 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

ใช้เหล็กรางเพื�อรองล้อยางขนาด  ø ไม่น้อยกว่า 5 นิ�ว  1 ล้อ โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม

เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

3 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

5 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

6 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะพิงพนักพิง ใช้มือจับด้ามจับข้างลําตัวทั�งสองข้างให้มั�น

2. ใช้เท้าเหยียบบนคานรองเท้า

3. ยึดขาถีบคานรองเท้าไปด้านหน้า เพื�อยกนํ�าหนักตัวค้างไว้แล้วพร้อมกับเกร็งขาปล่อยกลับอย่างช้าๆ

4. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อขาแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าท้องแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

SM-21 อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

มีตุ้มถ่วงนํ�าหนักบริหารข้อเข่าขนาด øไม่น้อยกว่า 4 นิ�ว โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม

เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

3 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

6 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะหลังพิงพนักพิง ใช้มือจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�นและใช้ข้อสอดใต้ลูกตุ้มนํ�าหนัก

2. ใช้ข้อเท้ายกตุ้มนํ�าหนักขึ�นพร้อมกับดึงมือจับเข้าหาตัวเอนลําตัวไปข้างหลังแล้วปล่อยกลับที�เดิม

3. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อแขน-หน้าท้องแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อขา-เข่าแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร

SM-22 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง (แบบดึง-งัดตุ้มนํ�าหนัก)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

ใช้เหล็กเพลาขนาด 20 มม. 1 เส้นเป็นตัวดึงนํ�าหนักตัวเอง โดยมีความสัมพันธ์กับบุทลูกปืนเบอร์ 6304

ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

3 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

6 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะหลังพิงพนักพิง  จับที�ด้ามจับด้านบนทั�งสองข้าง

2. ดึงด้ามจับลงหาตัวเพื�อยกตัวขึ�น ค่อย ๆ ยืดแขนขึ�นด้านบนอย่างช้า ๆ เพื�อปล่อยตัวลงกลับที�เดิม

3. ทําเซ็คละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าอก หัวไหล่แข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อแขนแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

SM-23 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื�อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

 ใช้ล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ�ว  1 ล้อ ใช้สปริงเป็นตัวรั�งให้ความยืดหยุ่น โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูท

ฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ตุ้มนํ�าหนัก เหล็กหล่อ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 25  ซม. 1 ลูก และขนาดøไม่น้อยกว่า 19 ซม.  1  ลูก รวมนํ�าหนักไม่ตํ�ากว่า 12 กก.

  (เป็นลูกนํ�าหนักที�ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั�วไป)

3 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

5 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

6 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

7 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

8 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

การบริหารขา : 1. นั�งบนเบาะพร้อมกับใช้เท้าเหยียบบนคานเหยียบด้านหน้าเพื�อทรงตัว

                                2. ออกแรงเหยียดขาดันคานด้านหน้าให้ที�นั�งเคลื�อนที�ไปด้านหลังแล้วค่อยๆ ผ่อนกลับ / ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

การบริหารแขน : 1. นั�งบนเบาะพร้อมกับใช้เท้าเหยียบบนคานเหยียบด้านหน้าเพื�อทรงตัว พร้อมกับใช้มือจับคานจับให้มั�น

                               2. ออกแรงดึงคานจับเข้าหาตัวเพื�อยกตุ้มนํ�าหนักแล้วค่อยๆ ผ่อนกลับ / ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

บริหารขา-แขน : 1. นั�งบนเบาะพร้อมกับใช้เท้าเหยียบบนคานเหยียบด้านหน้าเพื�อทรงตัว พร้อมกับใช้มือจับคานจับให้มั�น

                                2. ออกแรงเหยียดขาดันคานให้ที�นั�งเคลื�อนที�ได้ด้านหลังพร้อมกับดึงคานจับเข้าหาตัวเพื�อยกตุ้มนํ�าหนักแล้วค่อยๆ ผ่อนกลับ 

      3. ทําเช็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เช็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อแขน-ขา-หัวไหล่-หน้าอกแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าท้องแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

SM-24 อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและออกกําลังแขน (แบบถีบ-ดึงยกลูกนํ�าหนัก)

 ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

ใช้เหล็กเพลาขนาด 20 มม. 2 เส้นเป็นตัวดึงลูกนํ�าหนักโดยมีความสัมพันธ์กับบูทลูกปืนเบอร์ 6304

2 ตุ้มนํ�าหนัก เหล็กหล่อ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 25  ซม. 1 ลูก และขนาดøไม่น้อยกว่า 19 ซม.  1  ลูก รวมนํ�าหนักไม่ตํ�ากว่า 12 กก.

  (เป็นลูกนํ�าหนักที�ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั�วไป)

3 ล้อปั�น เหล็กเพลท ขนาด øไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนา 9 มม. 2 แผ่น / บันไดเหยียบปั�นทําจากเหล็ก 

ใช้ระบบเบรกในการให้นํ�าหนักในการปั�น

4 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

5 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

6 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

7 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

8 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

9 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

ข้อแนะนําการใช้ :

การบริหารแขน-หน้าอก : 1. นั�งบนที�นั�งพิงพนักพิงพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�นระดับหัวไหล่

2. ออกแรงดึงมือจับทั�งสองข้างเข้าหากันจนอยู่ในตําแหน่งตรงหน้าของผู้ใช้แล้วค่อย ๆ ผ่อนกลับ

3. ทําเช็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

การบริหารขา-ข้อเท้า : 1. นั�งบนที�นั�งพิงพนักพิงพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�นระดับหัวไหล่

2. วางเท้าบนบันไดเหล็กสําหรับปั�นทั�งสองข้าง แล้วออกแรงปั�นล้อเหล็กในลักษณะปั�นจักรยานเริ�มจากช้า -เร็

3. ทําต่อเนื�องประมาณ 10-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. เพื�อให้แขนและหน้าอกแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. เพื�อให้ขาและข้อเท้าแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.60 เมตร สูง 1.60 เมตร

SM-25 อุปกรณ์จักรยานผีเสื�อบริหารหน้าอก

รายละเอียด



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

 คานโยกเคลื�อนไหวเกี�ยวเนื�องกับสปริงและใช้บูทลูกปืนเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขา

ใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

3 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

5 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

6 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

7 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

8 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะพิงพนักพิง ใช้มือจับด้ามจับข้างลําตัวทั�งสองข้างให้มั�น ใช้เท้าเหยียบบนคานรองเท้า

2. ถีบขาออกไปด้านหน้าให้สุดแล้วค่อยๆ หดขางอเข่าผ่อนแรงกลับอย่างช้าๆ 

3. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อขาแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าท้องแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SM-26 อุปกรณ์ออกกําลังขา-หน้าท้อง (แบบสปริงถีบ)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�วและท่อกลม ø ไม่น้อยกว่า1.5 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

3 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

4 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. ใช้มือจับบาร์คู่ทั�งสองข้างยกลําตัว และแกว่งลําตัวไปข้างหน้า-ข้างหลัง

2. เกร็งกล้ามท้องยกขาชี�ไปด้านหน้าทํามุมฉากกับลําตัว แล้วปล่อยขาลงสลับไป-มา ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

3. ใช้มือจับบาร์เดี�ยวเพื�อโหนตัวแกว่งลําตัวไปด้านหน้า-ด้านหลัง ตามความต้องการ

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อแขน-หัวไหล่แข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าท้องแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

 ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

SM-27 อุปกรณ์ยึดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดี�ยว-บาร์คู่)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

 มีตุ้มถ่วงนํ�าหนักบริหารข้อเข่าขนาด øไม่น้อยกว่า 4 นิ�ว และมีตุ่มเหล็กเพื�อนวดข้อพับขา 2 ตุ่ม

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็ก

ครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

3 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

5 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

6 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

7 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

8 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งลงบนเบาะหลังพิงพนักพิง มือจับด้ามจับข้างลําตัวทั�งสองข้างให้มั�น

2. ใช้ข้อเท้าทั�งสองข้างยกตุ้มนํ�าหนักขึ�น-ลง 

3. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อขาแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ช่วยลดอาการปวดเข่า ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร

SM-28 อุปกรณ์บริหารเข่า-ขา (แบบยกลูกนํ�าหนักเท้าคู)่

รายละเอียด



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็ก

ครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 60 ซม.

3 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

6 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

บริหารหน้าท้อง-แขน : 1. นั�งบนเบาะพร้อมกับเอนนอนพิงเบาะใช้มือจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�น

2. เกร็งกล้ามท้องพร้อมกับออกแรงท่อนแขนดึงมือจับเพื�อยกตัวขึ�นแล้วค่อยๆ ผ่อนกลับไปในตําแหน่งเดิม

3. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

บริหารหน้าท้อง-ขา : 1. นั�งบนเบาะพร้อมกับสอดเท้าใต้ตุ้มนํ�าหนัก

2. เกร็งกล้ามท้องพร้อมกับออกแรงขายกตุ้มนํ�าหนักขึ�นแล้วค่อยๆ ผ่อนกลับไปในตําแหน่งเดิม

3. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. เพื�อลดหน้าท้องและให้กล้ามท้องแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. เพื�อให้หัวไหล่-แขน-ขา-ข้อเท้า-หัวเข่าแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

 ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.40 เมตร สูง 1.10 เมตร

SM-29 อุปกรณ์ซิทอัพบริหารหน้าท้องและออกกําลังขา



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�ง

วงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�นั�ง เหล็กแผ่นลาย ทรงกลม ขนาด ø 35 ซม. หนา 1 นิ�ว

3 แป้นเหยียบ เหล็กแผ่นลาย ทรงกลม ขนาด ø 35 ซม. หนา 1 นิ�ว

4 ที�วางเท้า เหล็กแผ่นลาย ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร  หนา 4 มิลลิเมตร

5 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

6 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนที�นั�งและใช้มือจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�น / ยืนบนแป้นหมุนในลักษณะเท้าชิดพร้อมกับจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�น

2. ออกแรงบิดลําตัวหมุนได้ทางด้านซ้าย-ขวา สลับกัน (ทั�งท่านั�งและท่ายืน)

3. ทําต่อเนื�องประมาณ 10-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. เพื�อบริหารเอว-สะโพกให้แข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. เพื�อยึดเส้นลําตัวให้คลายตัว ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

 ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

SM-30 อุปกรณ์บริหารเอว - สะโพกคู่ (แบบนั�งและยืน)

รายละเอียด



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�วและท่อกลม ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

การเคลื�อนที�ในการยกลูกนํ�าหนัก ใช้บุทลูกปืนจํานวน 1 ลูก(ลูกปืนเบอร์ 6304) ปลายท่อและหัวบุท

ยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมดไม่น้อยกว่า

2 ตุ้มนํ�าหนัก เหล็กหล่อ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 25  ซม. หนาไม่น้อยกว่า  ซม. จํานวน 2 ลูก นํ�าหนักรวมประมาณ 16 กก.

(เป็นลูกนํ�าหนักที�ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั�วไป)

3 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

5 ที�วางเท้า เหล็กแผ่นลาย ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร  หนา 4 มิลลิเมตร

6 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

7 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

8 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

9 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ 

1. นั�งบนเบาะหลังพิงพนักพิง ใช้มือจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�น

2. ดันแขนทั�งสองข้างเพื�อยกตุ้มนํ�าหนักขึ�นให้สุดค้างไว้แล้วค่อยๆ ผ่อนแขนลงอย่างช้าๆ  ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อแขนแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าอก-หัวไหล่แข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

SM-31 อุปกรณ์ยกนํ�าหนัก (แบบนั�ง)

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.40 เมตร



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

การหมุนของขาเหวี�ยง โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูท

ยกเว้นขา ใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�เหยียบ เหล็กแผ่นลาย ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร  หนา 4 มิลลิเมตร จํานวน 4 ชิ�น

3 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

4 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

5 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. ใช้มือจับด้ามคันโยกทั�งซ้าย-ขวาให้มั�น

2. ขึ�นยืนและเหยียบที�เหยียบซ้าย-ขวา

3. แกว่งขา-โยกแขน สลับไป-มา

4. ทําต่อเนื�อง 15-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อขาแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อแขน-หัวไหล่แข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.70 เมตร

SM-32 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเสาคู่)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

 มีตุ้มถ่วงนํ�าหนักบริหารข้อเข่าขนาด øไม่น้อยกว่า 4 นิ�ว จํานวน 2 ชุด  โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืน

เม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขา ใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

3 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

6 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ 

1. นั�งลงบนเบาะหลังพิงพนักพิง มือจับด้ามจับข้างลําตัวทั�งสองข้างให้มั�น

2. ใช้ข้อเท้าทั�งสองข้างยกตุ้มนํ�าหนักขึ�น-ลง สลับกัน ใช้ข้อเท้าออกแรงยกตุ้มนํ�าหนักขึ�น-ลง ทีละข้าง สลับไป-มา

3. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อขาแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ช่วยลดอาการปวดเข่า ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

 ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

 SM-33 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบสลับขา)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. และเหล็กกล่อง ขนาด 3"x1.5"

2 แป้นนวดเท้า เหล็ก ปั�มขึ�นรูปทรงนูนขนาด ø   ไม่น้อยกว่า 4 นิ�ว  จํานวน 2 ชิ�น 

3 ท่อดัดหลัง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 6 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

6 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. เอนหลังพิงท่อแป๊บกลม โดยขาพาดที�แกนด้านหน้า 2 ระดับ เพื�อทรงตัว

2. ยึดลําตัวในลักษณะเอนไปด้านหลังเพื�อให้ท่อทรงกลมดัดแผ่นหลัง เพื�อคลายเส้น

3. นวดฝ่าเท้าโดยการยืนบนแป้นนูน และใช้มือจับคานจับยํ�าฝ่าเท้าสลับไป-มา

4. ทํามากน้อยตามความต้องการ

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. เพื�อคลายเส้น-ลําตัว-แก้ปวดหลัง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. เพื�อนวดฝ่าเท้าให้หายปวดเมื�อย ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SM-34 อุปกรณ์ดัดหลัง-นวดฝ่าเท้า



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�ง

วงกลมปิดทั�งหมด

2 แป้นเหยียบ เหล็กแผ่นลาย ทรงกลม หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ�ว ø ไม่น้อยกว่า 35 ซม. จํานวน 2 ชุด

3 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

4 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

5 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. ยืนเหยียบลงบนแป้นรองเท้าทรงกลม

2. ใช้มือจับที�ด้ามจับทั�งซ้าย-ขวาให้มั�น

3. ออกแรงบิดลําตัวไป-มา ทั�งด้านซ้าย-ขวาสลับกัน

4. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 5 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. บริหารเอวทําให้หายเมื�อยเอว ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. การทรงตัวดีขึ�น ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.40 เมตร สูง 1.00 เมตร

 SM-35 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวคู่)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูท

ยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

3 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

6 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับให้มั�น ใช้เท้าเหยียบที�คานรองเท้าด้านหน้า

2. ดึงด้ามจับเข้าหาตัว พร้อมกับเอนลําตัวไปด้านหลังแล้วค่อยๆ ปล่อยกลับที�เดิม   ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อแขน-ขาแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าท้องแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

SM-36 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-แขน-หน้าท้อง (แบบกรรเชียงเดี�ยว)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลม

ปิดทั�งหมด

2 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 35 ซม. ยาว 110 ซม.

3 ที�เหยียบ เหล็กแผ่นลาย ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร  หนา 4 มิลลิเมตร จํานวน 2 ชิ�น

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

6 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. ยืนและเหยียบบนที�รองเหยียบหลังพิงเบาะพิงมือจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�นคง

2. ออกแรงเกร็งกล้ามท้องและท่อนขาเพื�อยกลําตัวท่อนล่างขึ�น แล้วค่อยๆ ปล่อยลง

3. ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าท้องแข็งแรงและลดไขมันหน้าท้อง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อเอว-ขาแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

 SM-37 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง (แบบยืน)

รายละเอียด

 ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.55 เมตร



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�ง

วงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�เหยียบ เหล็กแผ่นลาย ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร  หนา 4 มิลลิเมตร จํานวน 2 ชิ�น

3 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

4 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

5 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

6 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. ใช้มือทั�งสองข้างจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�น

2. ขึ�นยืนบนแป้นรองเหยียบทั�งสองข้างทรงตัวให้ดี

3. ทําการโยกแขนซ้าย-ขวา ในลักษณะขึ�น-ลง พร้อมกับยํ�าเท้าขึ�น-ลง สลับไป-มา

4. ทําต่อเนื�อง ประมาณ 10-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อขา-ข้อสะโพกแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้แขน-หัวไหล่แข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.35 เมตร

  SM-38 อุปกรณ์บริหารแขน-ข้อเข่า-ขา (แบบยํ�าเท้า)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

ใช้เหล็กเพลาขนาด  ø 20 มม. 1 เส้นเป็นตัวดึงลูกนํ�าหนัก และมีชุดล้อปั�นบริหารขา 

ขนาด øไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนา 9 มม. 2 แผ่น / บันไดเหยียบปั�นทําจากเหล็ก โดยมีการขับเคลื�อน-

ใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ตุ้มนํ�าหนัก เหล็กหล่อ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 25  ซม. 1 ลูก และขนาดøไม่น้อยกว่า 19 ซม.  1  ลูก รวมนํ�าหนักไม่ตํ�ากว่า 12 กก.

  (เป็นลูกนํ�าหนักที�ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั�วไป)

3 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

5 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

6 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

7 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

8 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

การบริหารแขน-หน้าอก : 1. นั�งบนเบาะหลังพิงพนักพิง ดึงด้ามจับลงหาตัวเพื�อยกตุ้มนํ�าหนักด้านหลัง

2. ค่อย ๆ ยืดแขนขึ�นด้านบนอย่างช้า ๆ เพื�อปล่อยตุ้มนํ�าหนักกลับเข้าที�เดิม ทําเซ็คละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

การบริหารขา-ข้อเท้า : 1. นั�งบนที�นั�งพิงพนักพิงพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�น

2. วางเท้าบนบันไดเหล็กสําหรับปั�นทั�งสองข้าง แล้วออกแรงปั�นล้อเหล็กในลักษณะปั�นจักรยานเริ�มจากช้า -เร็ว

3. ทําต่อเนื�องประมาณ 10-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าอก หัวไหล่แข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อแขนแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

 ขนาด กว้าง 1.00  เมตร ยาว 1.60 เมตร สูง 1.60 เมตร

  SM-39 อุปกรณ์จักรยาน / บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มนํ�าหนัก) 



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

ใช้เหล็กเพลาขนาด  ø 20 มม. 2 เส้นเป็นตัวดึงลูกนํ�าหนัก และมีตุ้มถ่วงนํ�าหนักบริหารข้อเข่าขนาด ø

ไม่น้อยกว่า 4 นิ�วโดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้

ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ตุ้มนํ�าหนัก เหล็กหล่อ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 25  ซม. 1 ลูก และขนาดøไม่น้อยกว่า 19 ซม.  1  ลูก รวมนํ�าหนักไม่ตํ�ากว่า 12 กก.

  (เป็นลูกนํ�าหนักที�ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั�วไป)

3 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

5 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

6 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

7 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

8 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

ข้อแนะนําการใช้ :

การบริหารแขน-หน้าอก : 1. นั�งบนที�นั�งพิงพนักพิงพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับทั�งสองข้างให้มั�นระดับหัวไหล่

2. ออกแรงดึงมือจับทั�งสองข้างเข้าหากันจนอยู่ในตําแหน่งตรงหน้าของผู้ใช้แล้วค่อย ๆ ผ่อนกลับ

3. ทําเช็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

การบริหารหัวเข่า : 1. ใช้มือจับด้ามจับข้างลําตัวทั�งสองข้างให้มั�น  ใช้ข้อเท้าทั�งสองข้างยกตุ้มนํ�าหนักขึ�น-ลง 

2. ใช้ข้อเท้าออกแรงยกตุ้มนํ�าหนักขึ�น-ลง ทีละข้าง สลับไป-มา ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าอก หัวไหล่แข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อแขนแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

รายละเอียด

 ขนาด กว้าง 1.00  เมตร ยาว 1.60 เมตร สูง 1.60 เมตร

  SM-40 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่า (แบบถ่าง-หุบยกตุ้มนํ�าหนัก) 

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

ใช้เหล็กเพลาขนาด  ø 20 มม. 1 เส้นเป็นตัวดึงลูกนํ�าหนัก และมีตุ้มถ่วงนํ�าหนักบริหารข้อเข่าขนาด ø

ไม่น้อยกว่า 4 นิ�วโดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้

ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด (สามารถถอดแยกจากจุดบริหารแขนได้)

2 ตุ้มนํ�าหนัก เหล็กหล่อ ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 25  ซม. 1 ลูก และขนาดøไม่น้อยกว่า 19 ซม.  1  ลูก รวมนํ�าหนักไม่ตํ�ากว่า 12 กก.

  (เป็นลูกนํ�าหนักที�ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั�วไป)

3 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

5 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

6 ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดํา ทรงสี�เหลี�ยม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.

7 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

8 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

การบริหารแขน-หน้าอก : 1. นั�งบนเบาะหลังพิงพนักพิง ดึงด้ามจับลงหาตัวเพื�อยกตุ้มนํ�าหนักด้านหลัง

2. ค่อย ๆ ยืดแขนขึ�นด้านบนอย่างช้า ๆ เพื�อปล่อยตุ้มนํ�าหนักกลับเข้าที�เดิม ทําเซ็คละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

การบริหารหัวเข่า : 1. ใช้มือจับด้ามจับข้างลําตัวทั�งสองข้างให้มั�น  ใช้ข้อเท้าทั�งสองข้างยกตุ้มนํ�าหนักขึ�น-ลง 

2. ใช้ข้อเท้าออกแรงยกตุ้มนํ�าหนักขึ�น-ลง ทีละข้าง สลับไป-มา ทําเซ็ตละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าอก หัวไหล่แข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อแขนแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

 ขนาด กว้าง 1.00  เมตร ยาว 1.60 เมตร สูง 1.60 เมตร

  SM-41 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่า (แบบดึงยกตุ้มนํ�าหนัก) 



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

โดยมีความสัมพันธ์กับบุทลูกปืนเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�งวงกลมปิดทั�งหมด

2 ที�พิง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

3 ที�นั�ง ฟองนํ�า ฟองนํ�าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

6 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. นั�งบนเบาะหลังพิงพนักพิงจับที�ด้ามจับด้านบนทั�งสองข้าง

2. ค่อย ๆ ออกแรงดันแขนไปด้านหน้าอย่างช้า ๆ แล้วค่อยๆปล่อยกลับที�เดิม

3. ทําเซ็คละ 10 ครั�ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ทําให้กล้ามเนื�อหน้าอก หัวไหล่แข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามเนื�อแขนแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.70 เมตร

SM-42 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดันสปริง)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�ง

วงกลมปิดทั�งหมด

2 วงล้อ ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 50 ซม. จํานวน 4 อัน

3 มือจับ ซุปเปอร์ลีน กลึงกลมมนขนาด Ø 1 นิ�ว เส้นรอบวง 46 มม.สูง 63 มม.

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

6 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1.  ยืนหันหน้าเข้าวงล้อให้ลําตัวอยู่ระหว่างกึ�งกลาง ด้านใดด้านหนึ�งก็ได้

2. จับที�ปุ่มจับทั�งสองข้าง

3. ออกแรงหมุนวงล้อในลักษณะตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิการ เริ�มจากช้า แล้วเพิ�มความเร็วขึ�นตามลําดับ

4. ทําต่อเนื�องประมาณ 15-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. บริหารข้อมือ ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามแขน-หัวไหล่-หน้าอก แข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.20 เมตร สูง 1.40 เมตร

  SM-43 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-มือ (แบบวงล้อคู่)



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�ง

วงกลมปิดทั�งหมด

2 วงล้อ ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 80 ซม. จํานวน 2 อัน

3 มือจับ ซุปเปอร์ลีน กลึงกลมมนขนาด Ø 1 นิ�ว เส้นรอบวง 46 มม.สูง 63 มม.

4 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

5 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

6 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1.  ยืนหันหน้าเข้าวงล้อให้ลําตัวอยู่ระหว่างกึ�งกลาง 

2. ใช้มือจับปุ่มบนแป้นหมุนทั�งสองตุ่ม

3. ออกแรงหมุนวงล้อในลักษณะตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิการ เริ�มจากช้า แล้วเพิ�มความเร็วขึ�นตามลําดับ

4. ทําต่อเนื�องประมาณ 15-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. บริหารข้อมือ ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้กล้ามแขน-หัวไหล่-หน้าอก แข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

  SM-44 อุปกรณ์บิดลําตัววงล้อเดี�ยว



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.2 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

โดยมีการขับเคลื�อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ�ง

วงกลมปิดทั�งหมด

2 ลูกกลิ�งนวดหลัง/ขา พลาสติก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว ความยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. มีปุ่มนูนสําหรับนวดหลัง จํานวน 4 ลูก

3 ที�นั�ง เหล็กแผ่นลาย ทรงกลม ขนาด ø 30 ซม.

4 ที�วางเท้า เหล็กแผ่นลาย ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร  หนา 4 มิลลิเมตร

5 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน)

6 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1.  นั�งบนที�รองนั�งมือจับที�เหล็กมือจับทั�งสองข้าง

2.  หันหลังให้ชนลูกกลิ�งแล้วบิดลําตัวไป-มา สลับกันทําซํ�ากัน 10-20 ครั�ง

3.  ยืนแล้วยกน่องขาพาดบนลูกกลิ�งมือจับที�เหล็กมือจับแล้วเลื�อนขาเดินหน้าถอยหลังสลับกันทําซํ�ากัน 10-20 ครั�ง

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ช่วยให้คลายปวดเมื�อย ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้น่องขาแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.10 เมตร

  SM-45 อุปกรณ์บิดเอว-นวดหลัง และขา



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลําดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง เหล็กแป๊ปกลม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว, 1.5 นิ�ว, 1.0 นิ�ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

กระสอบทรายหนังเทียม พร้อมโซ่แขวน

2 ฝาปิดขา พลาสติก PVC  (แบบสวมใน) จํานวน 4 อัน

3 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ -

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ�าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดํา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

4 การติดตั�ง   - การติดตั�งด้วยพุกยึดพื�นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง

1. ช่วยให้กล้ามเนื�อแขนแข็งแรง ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทําให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุตํ�ากว่า 6 ขวบ

2. ทําให้น่องขาแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียด

ขนาด  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

  SM-46 อุปกรณ์กระสอบทราย พร้อมขาตั�ง



รายละเอยีดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลาํดับ รายการ วัสดุ

1 โครงสร้าง ท่อเหลก็ ขนาด ø ไม่นอ้ยกวา่ 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 2 มม. 

โดยมีการขบัเคลื่อนใชบ้ทูฝังลกูปืนเมด็กลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหวับทูยกเวน้ขาใชฝ้าเหลก็ครึ่ง

วงกลมปิดทั้งหมด

2 ลกูกลิง้ ท่อเหลก็ ขนาด ø ไม่นอ้ยกวา่ 2 นิ้ว ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 60 ซม. จาํนวน 11 ลกู

3 สี โพลียรูีเทรน เป็นสีทบัหนา้อคิลิคโพลียรูีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอลั ส่วนสี B เป็นยรูีเทรนให ้-

(PU) ความเงาทนทานต่อนํ้าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิลม์สีมากกวา่ 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดาํ ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

4 การติดตั้ง   - การติดตั้งดว้ยพุกยดึพื้นไม่นอ้ยกวา่ 4 ตวั

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมกีารปรับปรุงเปลีย่นแปลงเพือ่ความเหมาะสม

ข้อแนะนําการใช้ :

1. ใชม้ือทั้งสองขา้งจบัคานจบัดา้นหนา้ใหม้ัน่

2. ขึ้นยนืบนแผน่ลูกกลิ้งรองเทา้ทั้งสองขา้ง

4. เดินไปเรื่อยๆ ประมาณ 10-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวงั

1. ทาํใหก้ลา้มเนื้อขา-ขอ้สะโพกแขง็แรง หา้มเล่นผิดวธิี อาจทาํใหเ้กิดอนัตรายได ้เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 6 ขวบ

2. ทาํใหร้ะบบไหลเวยีนโลหิตดีขึ้น ควรอยูใ่นความดูแลของผูป้กครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

รายละเอยีด

ขนาด  กว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.20 เมตร

  SM-47 อุปกรณ์ลู่เดินออกกาํลังขา
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