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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๑๐๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
ผลิตภัณฑจากหวาย
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจักสานหวาย มาตรฐานเลขที่
มผช.๑๙/๒๕๔๖ และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑหวาย มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๓๐๒/๒๕๔๙ และ
คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๕-๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจักสานหวาย มาตรฐานเลขที่
มผช.๑๙/๒๕๔๖ และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑหวาย มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๓๐๒/๒๕๔๙ และ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจากหวาย ขึ้นใหม
สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๑๓๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจากหวาย
มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๙/๒๕๕๙ ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ธวัช ผลความดี
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

มผช.๑๙/๒๕๕๙

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ผลิตภัณฑจากหวาย
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑที่ทอ ถักสาน หรือประดิษฐจากหวายเปนวัสดุหลักและ
ทําดวยมือ สําหรับใชงานทั่วไป เปนของใช ของประดับตกแตง และของที่ระลึก
๑.๒ มาตรฐานผลิต ภัณ ฑช ุม ชนนี ้ไม ครอบคลุ มดอกไม ประดิ ษฐ จากวั สดุ ธรรมชาติ เครื่ องเรื อนหวาย และ
ผลิตภัณฑตกแตงหรือหุมดวยถักสานจากพืชที่ไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลิตภัณฑจากหวาย หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจาการนําหวายมาทอ ถักสาน หรือประดิษฐเปนผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป อาจแตงสีหรือยอมสี เคลือบดวยสารเคลือบผิว ประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอื่นเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงหรือความสวยงาม เชน โลหะ ไม ไมไผ เสนพลาสติก กระดาษแข็ง เชือก ผา เอ็น ดิ้น ลูกปด ทํา
เปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ตะกรา กระเชา กระจาด กําไล กระถางตนไม ถาด
๒.๒ หวาย หมายถึง ชื่อปาลมในวงศ Arecaceae (Palmae) ขึ้นเปนกอ ลําตนยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว
กาบและกานใบมีหนาม มีหลายชนิด เชน หวายโปง Calamus latifolius Roxb. หวายดงหรือหวายใหญ
Calamus viminalis Willd. หวายแยหรือหวายขี้เสี้ยน Calamus rudentum Lour.
๒.๓ หวาย หมายถึง ตนหวาย ผิวหวาย เสนหวาย หรือไสหวายที่ไดจากการนําตนหวายนํามาทําความสะอาด
ผานกรรมวิธีตางๆ เชน ผา จัก เหลา และลอกเพื่อใหเปนเสนที่มีขนาดตามตองการ ทําใหแหง อาจมีการ
ปองกันเชื้อรา ฟอกสีหรือยอมสีเพื่อความสวยงาม

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสมกับการใชงาน ไมมีขอบคมและปลายแหลม ยกเวนกรณี
ที่เปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ไมมีรอยแตก ขาด รา หรือตําหนิที่เกิดจากการทําลายของแมลงปรากฏใน
ชิ้นงานใหเห็นเดนชัด ยกเวนรอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงานซึ่งไมมี
ผลเสียตอการใชงาน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
-๑–

มผช.๑๙/๒๕๕๙
๓.๒ การประกอบ (ถามี)
ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ติดแนน เหมาะสมกับชิ้นงาน ไมมีกลิ่นของสารเคมีและรอยเปรอะเปอน
ของสารที่ใชยึดติดชิ้นสวนเขาดวยกัน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๓.๓ การเย็บ (ถามี)
๓.๓.๑ ตองเรียบรอย ประณีต ฝเข็มสม่ําเสมอทั้งนอกและในตัวผลิตภัณฑ ริมตองเรียบแนน ไมยวยหรือ
หลุดลุย
๓.๓.๒ การบุดวยแผนฟองน้ํา (ถามี) ตองมีผาหุมหรือปดทับและเย็บใหเรียบรอย แนน ไมยวยหรือหลุดลุย
ฝเข็มสม่ําเสมอทั้งนอกและในตัวผลิตภัณฑ
๓.๓.๓ การเย็บหุมริมผาหรือกุน (ถามี) ตองเรียบรอย ประณีต ฝเข็มสม่ําเสมอทั้งนอกและในตัวผลิตภัณฑ
๓.๓.๔ การติดกระดุมหรือซิป (ถามี) ตองเรียบรอย แนน และไมยน กรณีเปนโลหะตองไมมีสนิม ขอบคม
และปลายแหลม
๓.๓.๕ กรณีที่มีการซับใน (ถามี) ตองเย็บเรียบรอย แนน ไมหลุดลุยงาย สีผาซับในตองสีเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกับสีของผลิตภัณฑยกเวนกรณีที่เปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๓.๔ ลวดลาย (ถามี)
ตองประณีต เรียบรอย สวยงาม สม่ําเสมอ การตอลวดลายตองตรงตามลักษณะของลวดลาย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๓.๕ สี (ถามี)
ตองมีสีสม่ําเสมอ ติดแนน ไมดาง หลุด ลอก หรือเปรอะเปอน ยกเวนกรณีที่เปนลักษณะเฉพาะของ
ชิ้นงาน เมื่อจับหรือสัมผัสแลวสีตองไมติดมือ
การทดสอบใหทาํ โดยการตรวจพินิจ
๓.๖ การเก็บริม (ถามี)
ตองประณีต เรียบรอย สวยงาม สม่ําเสมอตลอดชิ้นงาน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๓.๗ การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอื่น (ถามี)
ตองประณีต ติดแนน สวยงาม กลมกลืน และเหมาะสมกับชิ้นงาน รอยตอตองไมแยกออกจากกัน ไมมีกลิ่น
ของสารเคมีและรอยเปรอะเปอนของสารที่ใชยึดติดชิ้นสวนเขาดวยกัน ไมมีขอบคมและปลายแหลม
ยกเวนกรณีที่เปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน กรณีใชวัสดุประกอบหรือตกแตงเปนโลหะตองไมมีสนิม กรณี
ใชวัสดุจากธรรมชาติตองไมมีราหรือตําหนิที่เกิดจากการทําลายของแมลง กรณีใชพลาสติกตองไมมีเสี้ยน
หรือครีบ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๓.๘ การเคลือบผิว (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ แตก หลุด หรือลอก และไมทําใหชิ้นงานขาดความสวยงาม
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
-๒-

มผช.๑๙/๒๕๕๙
๓.๙ การใชงาน
ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

๔. การบรรจุ
๔.๑ ใหหุมหอหรือบรรจุผลิตภัณฑจากหวายในบรรจุภัณฑที่เหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑจากหวายได
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

๕. เครื่องหมายและฉลาก
๕.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากหวายทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงราย
ละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ (ตามชื่อ มผช.) หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เชน ตะกราหวายใสกระถางตนไม
กระเชาจักสานหวาย ตะกราหวาย
(๒) ขนาดหรือมิติ (ถามี) เปนเซนติเมตรหรือนิ้ว
(๓) กรณีใชสีธรรมชาติยอมหวายใหระบุ พรอมสวนของพืชที่ใช เชน สีแดงจากครั่ง
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา (ถามี)
(๕) ประวัติผลิตภัณฑ (ถามี)
(๖) เดือน ปที่ทํา
(๗) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑจากหวายที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชั ก ตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ใหชักตัวอยางโดยวิธีการสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปน
ไปตามขอ ๓.๙ ขอ ๔. และขอ ๕. ทุกรายการ จึงจะถือวาผลิตภัณฑจากหวายรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด

-๓–

มผช.๑๙/๒๕๕๙
๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบ (ถามี) การเย็บ (ถามี)
ลวดลาย (ถามี) สี (ถามี) การเก็บริม (ถามี) การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอื่น (ถามี) และการ
เคลือบผิว (ถามี) ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อ
ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๘ ทุกรายการ จึงจะถือวาผลิตภัณฑจาก
หวายรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผลิตภัณฑจากหวายตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑจาก
หวายรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

-๔-

