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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๑๘๘๗ (พ.ศ. ๒๕๕๗)
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
ผลิตภัณฑประดิษฐจากไม
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจากไมตาล มาตรฐานเลขที่ มผช.
๒๒/๒๕๔๖ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สิ่งประดิษฐจากไม มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๕/๒๕๔๖ มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน ผลิตภัณฑจากไมมะมวง มาตรฐานเลขที่ มผช.๗๐/๒๕๔๖ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมมะพราว
มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๖๓/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมยางพารา มาตรฐานเลขที่ มผช.
๓๖๔/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมขนุน มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๐๘/๒๕๔๗ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมจามจุรี มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๐๙/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑ
ไมประดู มาตรฐานเลขที่ มผช.๕๙๘/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมมะคา มาตรฐานเลขที่ มผช.
๕๙๙/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมพะยูง มาตรฐานเลขที่ มผช.๖๐๐/๒๕๔๗ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมหมาก มาตรฐานเลขที่ มผช.๙๗๙/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน ผลิตภัณฑ
ไมมังเคล มาตรฐานเลขที่ มผช.๙๘๒/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน ผลิตภัณฑไมสะเดา มาตรฐานเลขที่
มผช.๑๑๑๗/๒๕๔๘ และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมมะยม มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๑๑๘/๒๕๔๘
และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๑-๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน ผลิตภัณฑจากไมตาล มาตรฐานเลขที่
มผช.๒๒/๒๕๔๖ มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน สิ่งประดิษฐจากไม มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๕/๒๕๔๖ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจากไมมะมวง มาตรฐานเลขที่ มผช.๗๐/๒๕๔๖ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑ
ไมมะพราว มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๖๓/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมยางพารา มาตรฐาน
เลขที่ มผช.๓๖๔/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมขนุน มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๐๘/๒๕๔๗
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมจามจุรี มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๐๙/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑไมประดู มาตรฐานเลขที่ มผช.๕๙๘/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมมะคา มาตรฐาน
เลขที่ มผช.๕๙๙/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมพะยูง มาตรฐานเลขที่ มผช.๖๐๐/๒๕๔๗
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมหมาก มาตรฐานเลขที่ มผช.๙๗๙/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑไมมงั เคล มาตรฐานเลขที่ มผช.๙๘๒/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑไมสะเดา มาตรฐาน
เลขที่ มผช.๑๑๑๗/๒๕๔๘ และมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน ผลิตภัณฑไมมะยม มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๑๑๘/
๒๕๔๘ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน ผลิตภัณฑประดิษฐจากไม ขึ้นใหม

สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํ านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.
๒๕๔๖) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ฉบับที่ ๓๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) และฉบับที่ ๓๗๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่
๔๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๗) และฉบับที่ ๔๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๖๑๑
(พ.ศ. ๒๕๔๗) ถึงฉบับที่ ๖๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๙๙๗ (พ.ศ.
๒๕๔๘) และฉบับที่ ๑๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑๑๓๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
และฉบับที่ ๑๑๓๗ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และออกประกาศกํา หนดมาตรฐาน
ผลิต ภั ณ ฑชุม ชน ผลิตภัณฑประดิษฐจากไม มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๕/๒๕๕๗ ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทาย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนบั แตวนั ที่ประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
อุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ผลิตภัณฑประดิษฐจากไม
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑประดิษฐจากไมธรรมชาติหรือไมแปรรูปเปน
วัสดุหลัก โดยไมครอบคลุมผลิตภัณฑประดิษฐจากแผนไมประกอบ ผลิตภัณฑไมแกะสลัก ผลิตภัณฑ
ไมหอมแกะสลัก เครื่องเรือน ผลิตภัณฑจําลอง เครื่องดนตรี และผลิตภัณฑไมสําเร็จรูปที่ใชในงาน
กอสราง เชน วงกบ ประตู หนาตาง ไมพื้น ที่ไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว และ
ของเลนที่ทําจากไม

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลิตภัณฑประดิษฐจากไม หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําไมธรรมชาติหรือไมแปรรูปชนิดตางๆ เชน
ไมสัก ไมตาล ไมหมาก ไมมะพราว ไมขนุน ไมมะมวง ไมยางพารา ไมประดู มาผานกรรมวิธีการตัด ไส
กลึง ฉลุ เจาะ ประกอบ ขัดตกแตง หรืออื่นๆ เพื่อใหมีรูปทรงตามตองการ อาจมีงานแกะสลักแตงสี
ขัดเงา เคลือบผิวดวยสารเคลือบเงา ประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอื่น เชน โลหะ พลาสติก กระจก เพื่อ
ความสวยงาม สําหรับใชกับอาหารหรือใชงานทั่วไป เปนของประดับตกแตง และของที่ระลึก เชน
ถาดผลไม กลองใสมีด แจกัน หิ้งพระ รูปสัตวตางๆ และผลิตภัณฑประดับเพื่อความสวยงาม เชน
ที่ติดผม สรอยคอ กําไล แหวน

๓. ประเภท
๓.๑ ผลิตภัณฑประดิษฐจากไม แบงตามการใชงานออกเปน ๒ ประเภท คือ
๓.๑.๑ ประเภทที่ใชกบั อาหาร เชน ทัพพี แกวน้ํา เหยือกน้ํา
๓.๑.๒ ประเภทใชงานทั่วไป เชน กลองใสมีด แจกัน กําไล แหวน

-๑-

มผช.๔๕/๒๕๕๗

๔. คุณลักษณะที่ตองการ
๔.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบและรูปทรงที่เหมาะสมกับการใชงาน ไมมีขอบคมและปลายแหลมยกเวน
กรณีที่เปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ไมมีรอยแตก รอยราว บิด โกง หัก งอ หรือตําหนิในชิ้นงานใหเห็น
เดนชัดยกเวนรอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงานซึ่งไมมีผลเสียตอการใชงาน
ไมมีราหรือตําหนิที่เกิดจากการทําลายของปลวกหรือแมลงอื่น กรณีเปนชุดเดียวกันตองมีรูปแบบ ลวดลาย
และสีที่กลมกลืนเขากันได กรณีประเภทที่ใชกับอาหาร พื้นผิวดานในและบริเวณที่สัมผัสกับอาหารตอง
ขัดผิวใหเรียบ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๔.๒ การประกอบ (ถามี)
ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ติดแนน เหมาะสมกับชิ้นงาน ไมมีรอยแตกราวหรือรอยเครื่องมือจากการ
ประกอบชิ้นงาน รอยตอตองไมแยกออกจากกัน ไมมีกลิ่นของสารเคมีและรอยเปรอะเปอนของสารที่ใช
ยึดติดชิ้นสวนเขาดวยกัน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๔.๓ ลวดลาย (ถามี)
ตองประณีต สวยงาม สม่ําเสมอ การตอลวดลายตองตรงตามลักษณะของลวดลาย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๔.๔ สี (ถามี)
ตองมีสีสม่ําเสมอ ติดแนน ไมดาง หลุด ลอก หรือเปรอะเปอน ยกเวนกรณีที่เปนลักษณะเฉพาะ เมื่อจับ
หรือสัมผัสแลวสีตองไมติดมือ กรณีประเภทที่ใชกับอาหาร พื้นผิวดานในและบริเวณที่สัมผัสกับอาหารตอง
ไมใชสี
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๔.๕ การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอื่น (ถามี)
ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ติดแนน เหมาะสมกับชิ้นงาน รอยตอตองไมแยกออกจากกัน ไมมกี ลิ่นของ
สารเคมีและรอยเปรอะเปอนของสารที่ใชยึดติดชิ้นสวนเขาดวยกัน ไมมีขอบคมและปลายแหลมยกเวนกรณี
ที่เปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน กรณีใชวัสดุธรรมชาติตองไมมีราหรือตําหนิที่เกิดจากการทําลายของปลวก
หรือแมลงอื่น กรณีใชพลาสติกตองไมมีเสี้ยนหรือครีบ กรณีใชโลหะตองไมมีสนิม
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๔.๖ การเคลือบผิว (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ แตก หลุดหรือลอก และไมทําใหชิ้นงานขาดความสวยงาม กรณี
ประเภทที่ใชกบั อาหาร พื้นผิวดานในและบริเวณที่สัมผัสกับอาหารตองไมเคลือบผิว
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๔.๗ การรั่วซึม (เฉพาะประเภททีใ่ ชกับอาหารและใชงานทั่วไปที่สัมผัสกับน้ํา)
ตองไมรั่วซึม
การทดสอบใหปฏิบัตติ ามขอ ๘.๑
-๒-

มผช.๔๕/๒๕๕๗
๔.๘ การใชงาน
ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

๕. การบรรจุ
๕.๑ หากมีการหุมหอหรือบรรจุ ใหหุมหอหรือบรรจุผลิตภัณฑประดิษฐจากไมดวยวัสดุหรือภาชนะบรรจุที่สะอาด
แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑประดิษฐจากไมได
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑประดิษฐจากไมทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ (ตามชื่อ มผช.)
(๒) ประเภท
(๓) ขนาดหรือมิติ (ถามี)
(๔) ชนิดของไมที่ใชทํา เชน ไมสัก ไมเต็ง ไมรัง
(๕) เดือน ปที่ทํา
(๖) ประวัติผลิตภัณฑ (ถามี)
(๗) คําเตือน กรณีที่มีขอบคมหรือปลายแหลม หรือขอความ “ไมใชของเลน” กรณีที่เปนของประดับ
ตกแตงแตมีลักษณะที่อาจทําใหเขาใจผิดวาเปนของเด็กเลน
(๘) ขอแนะนําในการดูแลรักษา (ถามี)
(๙) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขางตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑประดิษฐจากไมประเภทเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบ
หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปน
ไปตามขอ ๔.๘ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาผลิตภัณฑประดิษฐจากไมรุนนัน้ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด

-๓-

มผช.๔๕/๒๕๕๗
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบ (ถามี) ลวดลาย
(ถามี) สี (ถามี) การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอื่น (ถามี) และการเคลือบผิว (ถามี) ใหใช
ตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๓ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตอง
เปนไปตามขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๖ จึงจะถือวาผลิตภัณฑประดิษฐจากไมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการรั่วซึม (เฉพาะประเภทที่ใชกับอาหารและ
ใชงานทั่วไปที่สัมผัสกับน้ํา) ใหชักตัวอยางโดยวิธีการสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ ตัวอยาง เมื่อ
ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๗ จึงจะถือวาผลิตภัณฑประดิษฐจากไมรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผลิตภัณฑประดิษฐจากไมตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ และขอ ๗.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือ
วาผลิตภัณฑประดิษฐจากไมรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบการรั่วซึม (เฉพาะประเภททีใ่ ชกับอาหารและใชงานทั่วไปที่สัมผัสกับน้าํ )
ใหเติมน้าํ ลงในตัวอยาง และปดฝาใหเรียบรอยกันการระเหยของน้ํา ตั้งทิ้งไวบนกระดาษกรองเปนเวลา ๗
วัน แลวตรวจพินิจดูการรั่วซึมทุกวันจนครบ ๗ วัน แลวตรวจพินิจดูการรั่วซึม
_________________________

-๔-

