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ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๒๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑)
เรือ่ ง ยกเลิกและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไม้กวาดดอกหญ้า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้ กวาดดอกหญ้ า มาตรฐานเลขที่ มผช.๙/
๒๕๔๖ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้ กวาดก้ านดอกข้ าวฟ่ าง มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๑๓๔/๒๕๔๙ และ
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณามาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้ ง ที่ ๒๗-๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้ กวาดดอกหญ้ า มาตรฐานเลขที่
มผช.๙/๒๕๔๖ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้ กวาดก้ านดอกข้ าวฟ่ าง มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๑๓๔/๒๕๔๙
และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้ กวาดดอกหญ้ า ขึ้นใหม่
สานั กงานมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์อุ ตสาหกรรมจึ งออกประกาศยกเลิ กประกาศสานั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๑๑๕๔ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
ลงวั นที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้ กวาดดอกหญ้ า
มาตรฐานเลขที่ มผช.๙/๒๕๖๑ ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ มีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ประกาศ เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อภิจิณ โชติกเสถียร
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทน
เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ไมกวาดดอกหญา
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะไมกวาดที่ทําจากดอกหญาหรือกานดอกหญาเปนวัสดุหลัก
ทําดวยมือ อาจใชเครื่องมือเปนอุปกรณชวยในบางขั้นตอนการทํา

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ไมกวาดดอกหญา หมายถึง ไมกวาดที่ไดจากการนําดอกหญา เชน ดอกตองกง ดอกกง ดอกออ ดอกแขม
ดอกขาวฟาง ที่มีอายุเหมาะสม ทําใหแหง อาจยอมสี มัดรวมกันเปนกระจุกเล็กๆ แลวยึดติดกับดาม
ที่ทําดวยวัสดุตางๆ เชน ไม ไมไผ หวาย พลาสติก หรือไดจากการนํากานดอกหญามาทําใหแหง แลวตี
ใหด อกรว งจนหมด นํา มามัด รวมกัน อาจใชดา มไมสอดเปน แกนกลาง อาจถักดว ยหวาย เชือกฟาง
เชือกไนลอน หรือวัสดุอื่น อาจทาดว ยน้ํา มัน ยางหรือชัน ที่เตา ไมก วาดเพื่อ เพิ่มความแข็ง แรงทนทาน
อาจเคลือบดามดวยสารเคลือบหรือตกแตงเพื่อใหสวยงาม

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองเรียบรอย แข็งแรง ทนทาน มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสมกับการใชงาน กรณีใชดามไมตองไมมีเสี้ยน
ไมมีรอยหรือตําหนิที่เกิดจากการทําลายของแมลงปรากฏในชิ้นงานใหเห็นเดนชัด ยกเวนรอยที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ห รื อ เป น ลั ก ษณะเฉพาะของชิ้ น งานและต อ งไม มี ผ ลเสี ย ต อ การใช ง าน ไม มี ก ลิ่ น
และรอยเปรอะเปอนของสารที่ ใ ช ยึด ติด ชิ้น ส วนเขา ด วยกัน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๓.๒ สี (ถามี)
ต อ งมี สี ส ม่ํา เสมอ ติ ด แน น ไม ด า ง หลุ ด ลอก หรื อ เปรอะเป อ น ยกเว น กรณี ที่ เ ป น ลั ก ษณะเฉพาะ
ของชิ้นงาน เมื่อจับหรือสัมผัสแลวสีตองไมติดมือ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๓.๓ การเคลือบผิว (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ แตก หลุด หรือลอก และตองไมทําใหชิ้นงานขาดความสวยงาม
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
-๑–
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๓.๔ การใชงาน
เมื่อสะบัดไมกวาดดอกหญาโดยแรง ๒๐ ครั้งแลว ดอกหญาตองไมหลุดจากเตาไมกวาด
การทดสอบใหทําโดยการสะบัดตัวอยางไมกวาดดอกหญาโดยแรง ๒๐ ครั้ง แลวตรวจพินิจ

๔. การบรรจุ
๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหหุมหอหรือบรรจุไมกวาดดอกหญาในบรรจุภัณฑที่เหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย
และสามารถปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับไมกวาดดอกหญาได
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

๕. เครื่องหมายและฉลาก
๕.๑ ที่ฉ ลากหรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ ไ ม ก วาดดอกหญ า ทุ ก หน ว ย อย า งน อ ยตอ งมี เ ลข อั ก ษร หรื อ เครื่ อ งหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ (ตามชื่อ มผช.) หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เชน ไมกวาดดอกหญา
ไมกวาดดอกออ ไมกวาดกานดอกขาวฟาง
(๒) ชนิดของดอกหญา
(๓) ขนาดหรือมิติ (ถามี) เปนเซนติเมตรหรือนิ้ว
(๔) เดือน ปที่ทํา
(๕) ประวัติผลิตภัณฑ (ถามี)
(๖) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา (ถามี)
(๗) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ไมก วาดดอกหญา ที่ทํา จากดอกหญา ชนิด เดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทํา
หรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยาง
โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.
และขอ ๕. จึงจะถือวาไมกวาดดอกหญารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี (ถามี) และการเคลือบผิว (ถามี)
ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๓ จึงจะถือวาไมกวาดดอกหญารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๖.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบ
ตามขอ ๖.๒.๒ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๔
จึงจะถือวาไมกวาดดอกหญารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยา งไมก วาดดอกหญา ตองเปน ไปตามขอ ๖.๒.๑ ขอ ๖.๒.๒ และขอ ๖.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวา
ไมกวาดดอกหญารุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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