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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2564)
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว
ตามที่ไดมีประกาศสํานัก งานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2189 (พ.ศ. 2560)
ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว
และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ประเภทผา เครื่องแตงกาย ของใช ของประดับตกแตง
และของที่ระลึก มีมติในการประชุมครั้งที่ 1-๑/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 8 เมษายน ๒๕๖4 ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว มาตรฐานเลขที่ มผช.8/2560 และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑ
จากกะลามะพราว ขึ้นใหม
อาศั ย อํา นาจตามความในขอ 2 ของคํา สั่ ง กระทรวงอุ ต สาหกรรม ที่ 262/2563 ลงวัน ที่
๑5 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (กผช.) ของ สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2189
(พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑ
จากกะลามะพราว มาตรฐานเลขที่ มผช.8/๒๕๖4 ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
วันชัย พนมชัย
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
๑. ขอบข่าย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากกะลามะพร้าวเป็นวัสดุหลัก ทาด้วยมือ
อาจใช้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ช่วยในบางขั้นตอนการทา
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ไม่ครอบคลุม ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ถ่านดูดกลิ่น ถ่านอัดแท่ง โมบาย
และผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียมที่ได้ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว

๒. บทนิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกะลามะพร้ าว หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ จ ากการน ากะลาหรือ เปลื อ กชั้ น ใน (endocarp)
ของลูกมะพร้าวแห้งมาออกแบบและผ่านกรรมวิธีต่างๆ เช่น ผ่า ตัด เจาะ ร้อย พัน สอด ผูก มัด หรืออื่นๆ
เพื่อให้มีรูปทรงตามต้องการ อาจแต่งสีหรือย้อมสี เคลือบด้วยสารเคลือบผิว ประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงหรือความสวยงาม เช่น โลหะ ไม้ พลาสติก กระดาษแข็ง ผ้า หนัง เอ็น ดิ้น เชือก ลูกปัด
สาหรับใช้งานทั่วไป

3. คุณลักษณะที่ต้องการ
3.๑ ลักษณะทั่วไป
ต้องประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่มีขอบคมและปลายแหลม ยกเว้นกรณี
ที่เป็ น ลั กษณะเฉพาะของชิ้น งาน ไม่ มีรอยแตก ร้าว ราหรือตาหนิ ที่เกิดจากการทาลายของแมลงปรากฏ
ในชิ้ น งานให้ เห็ น เด่ น ชั ด ยกเว้ น รอยที่ เกิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ ห รื อ เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของชิ้ น งาน
และต้องไม่มีผลเสียต่อการใช้งาน
การทดสอบให้ทาโดยการตรวจพินิจ
3.2 การประกอบ (ถ้ามี)
ต้องเรียบร้อย ประณีต ติดแน่น ไม่มีกลิ่นและรอยเปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
การทดสอบให้ทาโดยการตรวจพินิจ
3.3 ลวดลาย (ถ้ามี)
ต้องประณีต สวยงาม สม่าเสมอ การต่อลวดลายต้องตรงตามลักษณะของลาย
การทดสอบให้ทาโดยการตรวจพินิจ

-๑-
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3.๔ สี (ถ้ามี)
ต้องสม่าเสมอ ติดแน่ น ไม่ด่าง หลุ ด ลอก หรือเปรอะเปื้ อน ยกเว้นกรณี ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน
เมื่อจับหรือสัมผัสแล้วสีต้องไม่ติดมือ
การทดสอบให้ทาโดยการตรวจพินิจ
3.๕ การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)
ต้องประณีต ติดแน่น สวยงาม กลมกลืน และเหมาะสมกับชิ้นงาน รอยต่อต้องไม่แยกออกจากกัน ไม่มีกลิ่น
และรอยเปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ไม่มีขอบคมและปลายแหลม ยกเว้นกรณีที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน กรณีที่มีการเย็บฝีเข็มต้องสม่าเสมอ ไม่หลุดลุ่ย กรณีใช้วัสดุประกอบหรือตกแต่ง
เป็ น โลหะต้ อ งไม่ มี ส นิ ม กรณี ใช้ วัส ดุ จ ากธรรมชาติ ต้ องไม่ มี ราหรือ ต าหนิ ที่ เกิ ด จากการท าลายของแมลง
กรณีใช้พลาสติกต้องไม่มีครีบหรือขอบคม
การทดสอบให้ทาโดยการตรวจพินิจ
3.๖ การเคลือบผิว (ถ้ามี)
ต้องเรียบ สม่าเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ แตก หลุด หรือลอก และต้องไม่ทาให้ชิ้นงานขาดความสวยงาม
การทดสอบให้ทาโดยการตรวจพินิจ
3.๗ การรั่วซึม (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานสัมผัสกับน้า)
ต้องไม่รั่วซึม
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7.1
3.๘ การใช้งาน
ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
การทดสอบให้ทาโดยการตรวจพินิจ

4. การบรรจุ
4.๑ หากมีก ารบรรจุ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สะอาด แห้ง เรียบร้อย และ
สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวได้
การทดสอบให้ทาโดยการตรวจพินิจ

5. เครื่องหมายและฉลาก
5.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตามชื่อ มผช.) หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เช่น กระเป๋าจากกะลามะพร้าว เข็มกลัด
กะลามะพร้าว
(๒) ขนาดหรือมิติ (ถ้ามี) เป็นเซนติเมตรหรือนิ้ว
(๓) เดือน ปี หรือปี เดือนที่ทา
(๔) ประวัติผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
(๕) ข้อแนะนาการใช้และการดูแลรักษา (ถ้ามี)
(๖) ชื่อผู้ทาหรือสถานที่ทา พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาหนดไว้ข้างต้น
-๒-
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6. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
6.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวประเภทเดียวกัน ทาโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน
6.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กาหนดต่อไปนี้
6.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่าง
โดยวิธีสุ่มจากรุ่ น เดีย วกัน จ านวน 5 ตั วอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุ กตัวอย่างต้องเป็น ไปตามข้อ 4.
และข้อ 5. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
6.๒.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบ (ถ้ามี) ลวดลาย (ถ้ามี)
สี (ถ้ามี) การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี) การเคลือบผิว (ถ้ามี) และการใช้งาน ให้ใช้ตัวอย่าง
ที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 6.๒.๑ แล้ว จานวน 5 ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตาม
ข้อ 3.๑ ถึงข้อ 3.6 และข้อ 3.๘ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
6.๒.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบการทดสอบการรั่วซึม (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน
สัมผัสกับน้า) ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 6.๒.2 แล้ว จานวน 5 ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้ว
ทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.๗ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด
6.๓ เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวต้องเป็นไปตามข้อ 6.๒.๑ ข้อ 6.๒.2 และข้อ 6.๒.3 ทุกข้อ จึงจะถือว่า
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

7. การทดสอบ
7.๑ การทดสอบการรั่วซึม (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานสัมผัสกับน้า)
ให้เติมน้าลงในตัวอย่าง แล้ วปิดฝาเพื่อป้องกันการระเหยของน้า ตั้งทิ้งไว้บนกระดาษกรองเป็นเวลา ๗ วัน
ตรวจพินจิ ดูการรั่วซึมทุกวันจนครบ ๗ วัน

-๓-

