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สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๑๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
ผลิตภัณฑจักสานไมไผ
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจักสานไมไผ มาตรฐานเลขที่
มผช.๔๐/๒๕๔๖ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่
๒๕-๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจักสานไมไผ
มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๐/๒๕๔๖ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจักสานไมไผ ขึ้นใหม
สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ.๒๕๔๖) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และออกประกาศกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจักสานไมไผ มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๐/๒๕๕๙ ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียด
ตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ธวัช ผลความดี
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

มผช.๔๐/๒๕๕๙

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ผลิตภัณฑจักสานไมไผ
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑที่ทอหรือจักสานจากไมไผเปนวัสดุหลักและทําดวยมือ
สําหรับใชงานทั่วไป เปนของใช ของประดับตกแตง และของที่ระลึก ไมรวมผลิตภัณฑจักสานไมไผที่ใชใน
งานกอสรางหรือตกแตง เชน หลังคา บุผนัง ฝาเพดาน ไมพื้น
๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ไมครอบคลุมดอกไมประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ เครื่องเรือนไมไผ ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจากไมไผ และผลิตภัณฑตกแตงหรือหุมดวยถักสานจากพืชที่ไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนแลว

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลิตภัณฑจักสานไมไผ หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําไมไผมาตัดและจักเปนเสนตอก แลวนํามาสานเปน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป อาจมีกรรมวิธีอื่นดวย เชน ทอ ถัก พัน อาจแตงสีหรือยอมสี เคลือบดวยสารเคลือบผิว
ประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอื่นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงหรือความสวยงาม เชน โลหะ ไม หวาย พลาสติก
เชือก ผา เอ็น ทําเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ตะกรา กระจาด กระเปา กระติ๊บ
๒.๒ เสนตอก หมายถึง ไมไผที่นํามาทําความสะอาด กรีดหรือจักใหเปนเสนที่มีขนาดตามตองการ ทําใหแหง
อาจมีการปองกันเชื้อรา ฟอกสีหรือยอมสีเพื่อความสวยงาม

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสมกับการใชงาน ไมผุ ไมมีรา หรือตําหนิที่เกิดจากการทําลาย
ของมอด ปลวก หรือแมลงอื่น ไมมีขอบคมและปลายแหลมยกเวนกรณีที่เปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน
ไมมีเสนขน เสี้ยน ฝุนผง รอยแตก รอยราว บิด โกง หัก งอ หรือตําหนิในชิ้นงานใหเห็นเดนชัด ยกเวน
รอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงานซึ่งไมมีผลเสียตอการใชงาน กรณีเปนชุด
เดียวกันตองมีรูปแบบ ลวดลาย และสีที่กลมกลืนเขากันได พื้นผิวดานในและบริเวณที่สัมผัสไดตองขัดผิว
ใหเรียบ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
-๑–

มผช.๔๐/๒๕๕...
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 ยกเวนกรณีที่เปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน
เมื่อจับหรือสัมผัสแลวสีตองไมติดมือ กรณีที่ใชงานซึ่งอาจสัมผัสกับอาหารโดยตรง พื้นผิวดานในและบริเวณ
ที่สัมผัสกับอาหารตองไมใชสี
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
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

-๒-

มผช.๔๐/๒๕๕๙
๓.๘ การเคลือบผิว (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ แตก หลุด หรือลอก และไมทําใหชิ้นงานขาดความสวยงาม
กรณีที่ใชงานซึ่งอาจสัมผัสกับอาหารโดยตรง พื้นผิวดานในและบริเวณที่สัมผัสกับอาหารตองไมเคลือบผิว
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๓.๙ การใชงาน
ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

๔. การบรรจุ
๔.๑ ใหหุมหอหรือบรรจุผลิตภัณฑจักสานไมไผในบรรจุภัณฑที่เหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑจักสานไมไผได
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

๕. เครื่องหมายและฉลาก
๕.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจักสานไมไผทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ (ตามชื่อ มผช.) หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เชน ที่รองแกวจักสานไมไผ
ตะกราจักสานไมไผ กระจาดจักสานไมไผ
(๒) ขนาดหรือมิติ (ถามี) เปนเซนติเมตรหรือนิ้ว
(๓) กรณีใชสีธรรมชาติยอมเสนตอกใหระบุ 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 ผลิตภัณฑจักสานไมไผที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชั ก ตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ใหชักตัวอยางโดยวิธีการสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตอง
เปนไปตามขอ ๓.๙ ขอ ๔. และขอ ๕. ทุกรายการ จึงจะถือวาผลิตภัณฑจักสานไมไผรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
-๓–

มผช.๔๐/๒๕๕...
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 จึงจะถือวาผลิตภัณฑจักสาน
ไมไผรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผลิตภัณฑจักสานไมไผตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑ
จักสานไมไผรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

-๔-

