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สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐–๒๒๐๒–๓๓๖๓-๔

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๑๗๘๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
เครื่องปนดินเผาเออรเทนแวร
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เครื่องปนดินเผา มาตรฐานเลขที่
มผช.๔๖/๒๕๔๙ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๒๐-๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
เครื่องปนดินเผา มาตรฐานเลขที่ มผช. ๔๖/๒๕๔๙ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เครื่องปนดินเผา
เออรเทนแวร ขึ้นใหม
สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิต ภัณ ฑอุต สาหกรรม ฉบับ ที่ ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๕๔๙) ลงวัน ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และออก
ประกาศกํา หนดมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน เครื่องปนดินเผาเออรเทนแวร มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๖/๒๕๕๖
ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนบั แตวนั ที่ประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร
ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทนเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

เครื่องปนดินเผาเออรเทนแวร
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรประเภทที่ใชกับอาหารและ
ประเภทใชงานทั่วไป ไมครอบคลุมเครื่องปนดินเผาอืน่ ที่ไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว

๒. บทนิยาม

๒.๑

๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
เครื่องปนดินเผาเออรเทนแวร หมายถึง เครื่องปนดินเผาที่เนื้อไมแกรง มีความพรุนตัวสูง ทําขึ้นจากดิน
เปนสวนประกอบหลัก เชน ดินขาว ดินเหนียว อาจผสมหินหรือแรธาตุตา งๆ เชน ทรายแกว หินควอตซ
หินฟนมา ในอัตราสวนที่เหมาะสม นํามาผานกระบวนการขึ้นรูปใหไดรูปทรงตามตองการ นํามาตกแตง
แลวนําไปเผา โดยเครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรที่ใชกับอาหารหรือใชงานทั่วไปที่สัมผัสกับน้ําตองเคลือบผิว
ภาชนะแบบกนตื้น หมายถึง เครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรที่มีความลึกไมเกิน ๒๕ มิลลิเมตร เมื่อวัดใน
แนวดิ่งจากจุดที่ลึกที่สุดภายในภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบริมบนสุดของภาชนะ
ภาชนะแบบกนลึก หมายถึง เครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรที่มีความลึกเกิน ๒๕ มิลลิเมตร เมื่อวัดใน
แนวดิ่งจากจุดที่ลึกที่สุดภายในภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบริมบนสุดของภาชนะ
ภาชนะแบบกนลึกขนาดเล็ก หมายถึง เครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรที่มีความจุนอยกวา ๑.๑ ลูกบาศก
เดซิเมตร
ภาชนะแบบกนลึกขนาดใหญ หมายถึง เครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรที่มีความจุตั้งแต ๑.๑ ลูกบาศก
เดซิเมตร ขึ้นไป
ถวยเครื่องดื่ม หมายถึง ภาชนะที่มีความจุนอยกวาหรือเทากับ ๒๔๐ ลูกบาศกเซนติเมตร โดยทัว่ ไปใช
สําหรับเครื่องดื่ม เชน ชาหรือกาแฟ

๓. ประเภท
๓.๑ เครื่องปนดินเผาเออรเทนแวร แบงตามการใชงานออกเปน ๒ ประเภท คือ
๓.๑.๑ ประเภทที่ใชกบั อาหาร เชน จาน ชาม ถวย โถ เหยือกน้ํา
๓.๑.๒ ประเภทใชงานทั่วไป เชน ตุกตา แจกัน โคมไฟ

-๑-
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๔. คุณลักษณะที่ตองการ
๔.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสมกับการใชงาน ไมแตก บิ่น ราว และไมมีรอยเปอน
เนื่องจากการตกแตง กรณีเปนชุดเดียวกัน ตองมีรูปแบบ ลวดลาย และสีที่กลมกลืนเขากันได
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๔.๒ ความเบี้ยว (เฉพาะภาชนะแบบวงกลม)
เสนตรงที่ลากผานจุดศูนยกลางจะแตกตางกันไดไมเกินรอยละ ๒.๐
การทดสอบใหปฏิบัตติ ามขอ ๘.๑
๔.๓ ขอบกพรอง (เฉพาะประเภทที่ใชกับอาหาร)
ตองไมมีขอบกพรอง ดังตอไปนี้
๔.๓.๑ จุดขนาดตั้งแต ๐.๕ มิลลิเมตรขึ้นไปที่ดา นในของภาชนะ
๔.๓.๒ รูเข็มขนาดตั้งแต ๐.๕ มิลลิเมตรขึ้นไป
๔.๓.๓ เศษวัสดุฝงในขนาดตั้งแต ๑ มิลลิเมตรขึ้นไป
๔.๓.๔ จุดที่เคลือบไมตดิ หรือเคลือบดึงตัว (crawling)
๔.๓.๕ รอยนูน (blister)
การทดสอบใหปฏิบัตติ ามขอ ๘.๒
๔.๔ ปริมาณตะกั่วและแคดเมียม (เฉพาะประเภทที่ใชกับอาหาร)
ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
การทดสอบใหปฏิบัตติ ามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายจาก
ภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแกว และภาชนะแกวที่ใชกับอาหาร มาตรฐานเลขที่ มอก.๓๒
ตารางที่ ๑ ปริมาณตะกั่วและแคดเมียม
(ขอ ๔.๔)
รายการ
ผลิตภัณฑ
หนวย
เกณฑที่กําหนด
ที่
ตะกั่ว แคดเมียม
๑
ภาชนะแบบกนตื้น ไมเกิน
มิลลิกรัมตอตาราง ๐.๘
๐.๐๗
เดซิเมตร
๒
ภาชนะแบบกนลึกขนาดเล็ก ไมเกิน
๒
๐.๕
มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเดซิเมตร
๓
ภาชนะแบบกนลึกขนาดใหญ ไมเกิน
๑
๐.๒๕
๔
ถวยเครื่องดื่ม ไมเกิน
มิลลิกรัมตอ
๐.๕
๐.๒๕
ลูกบาศกเดซิเมตร
๔.๕ ความทนตอการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน (เฉพาะประเภทที่ใชกับอาหาร)
เมื่อทดสอบตามขอ ๘.๓ แลว ตองไมแตก ราว และผิวเคลือบตองไมรานหรือมีรอยแยก
๔.๖ การดูดซึมน้ํา (เฉพาะประเภทที่ใชกับอาหารและใชงานที่สัมผัสกับน้าํ )
เมื่อทดสอบตามขอ ๘.๔ แลว คาเฉลี่ยการดูดซึมน้าํ ตองไมเกินรอยละ ๘ โดยน้ําหนัก
-๒-
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๕. การบรรจุ
๕.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุเครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และ
สามารถปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรได
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุเครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือ
เครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ (ตามชื่อ มผช.) อาจตามดวยชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน แจกันดินเผา โองดินเผาเคลือบ
(๒) ประเภท
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ประวัติผลิตภัณฑ (ถามี)
(๕) คําเตือน (ถามี) เชน ประเภทใชงานทั่วไป ใหระบุคําเตือน “ไมควรใชกับอาหาร” “ไมควรใชกับ
เตาไมโครเวฟกรณีที่มีขอบเงินขอบทอง (เฉพาะประเภทที่ใชกับอาหาร)”
(๖) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๗) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขางตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง เครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรประเภทเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบ
หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ความเบี้ยว (เฉพาะรูปทรงแบบ
วงกลม) ขอบกพรอง (เฉพาะประเภททีใ่ ชกับอาหาร) การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให
ชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไป
ตามขอ ๔.๑ ขอ ๔.๒ ขอ ๔.๓ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาเครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบปริมาณตะกั่วและแคดเมียม (เฉพาะประเภทที่
ใชกับอาหาร) ใหใชตัวอยางจากขอ ๗.๒.๑ มาทดสอบรายการละ ๑ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลว
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๔ จึงจะถือวาเครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด
-๓-
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๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความทนตอการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน
(เฉพาะประเภทที่ใชกบั อาหาร) และการดูดซึมน้าํ (เฉพาะประเภททีใ่ ชกับอาหารและใชงานที่สัมผัส
กับน้ํา) ใหใชตัวอยางจากขอ ๗.๒.๑ มาทดสอบรายการละ ๑ ตัวอยาง กรณีตัวอยางไมพอใหชัก
ตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสมุ จากรุน เดียวกันใหไดจาํ นวนตัวอยางตามที่กาํ หนด เมือ่ ตรวจสอบแลวตัวอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๔.๕ และขอ ๔.๖ จึงจะถือวาเครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางเครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ และขอ ๗.๒.๓ ทุกขอ จึง
จะถือวาเครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบความเบี้ยว (เฉพาะภาชนะแบบวงกลม)
ใหใชเครื่องวัดที่เหมาะสมที่วัดไดละเอียดถึง ๑ มิลลิเมตร วัดความยาวของเสนผานศูนยกลางของภาชนะ
ณ ตําแหนงทีแ่ บงภาชนะออกเปน ๘ สวนเทาๆ กัน รวม ๔ ตําแหนง นําคาผลตางของคาสูงสุดและคาต่ํา
สุดที่วัดไดมาคํานวณหาคาความเบี้ยว
๘.๒ การทดสอบขอบกพรอง
ใหทดสอบโดยการตรวจพินจิ โดยตําแหนงที่มองอยูหางจากตัวอยางประมาณ ๓๐๐ มิลลิเมตร โดยรอบ
และในที่ซึ่งมีแสงสวางเพียงพอ
๘.๓ การทดสอบความทนตอการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน (เฉพาะประเภทที่ใชกับอาหาร)
๘.๓.๑ เครื่องมือ
๘.๓.๑.๑ ตูอบ ทีค่ วบคุมอุณหภูมิไดสม่ําเสมอตั้งแต ๓๕ องศาเซลเซียส ถึง ๒๕๐ องศาเซลเซียส และ
รักษาอุณหภูมใิ หคงที่ได + ๒ องศาเซลเซียส พรอมเทอรโมมิเตอรที่อานไดละเอียดถึง ๑
องศาเซลเซียส
๘.๓.๑.๒ อางน้ํา มีความจุอยางนอย ๕ ลูกบาศกเดซิเมตร พรอมเครื่องกวนหรืออุปกรณอื่นที่เหมาะสม
ที่ชวยใหอุณหภูมิของน้าํ ภายในอางสม่ําเสมอ และมีเทอรโมมิเตอรที่อานไดละเอียดถึง ๑
องศาเซลเซียส
๘.๓.๒ สารเคมี สารละลายเมทิลีนบูลประมาณ ๑ กรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร หรือสียอมอินทรียอื่น
๘.๓.๓ วิธีทดสอบ
วางตัวอยางเครื่องปนดินเผาเออรเทนแวร จํานวน ๓ ใบ ในตูอบที่ทาํ ใหรอนกอนแลวที่อุณหภูมิ
t๑ เปนเวลา ๓๐ นาที แลวใชคีมคีบตัวอยางจากตูอบทีละใบภายในเวลาประมาณ ๕ วินาที จุม
ตัวอยางใหจมมิดลงในอางน้าํ ที่อุณหภูมิหอ ง t๒ โดย t๑ - t๒ = (๑๒๐ ± ๑) องศาเซลเซียส เปน
เวลาไมเกิน ๒ นาที นําตัวอยางออกมาเช็ดใหแหง แลวจุมลงในสารละลายเมทิลีนบูล ตรวจดูรอย
เสียหายหลังจากทําความสะอาดตัวอยางเสร็จแลว ใหทดสอบตัวอยางแตละใบซ้ําตามวิธีการขางตน
จนครบ ๕ ครั้ง แลวตรวจพินิจ
-๔-

มผช.๔๖/๒๕๕๖
๘.๔ การทดสอบการดูดซึมน้ํา (เฉพาะประเภทที่ใชกับอาหารและใชงานที่สัมผัสกับน้าํ )
๘.๔.๑ เครื่องมือ
๘.๔.๑.๑ เครื่องชั่ง ทีช่ ั่งไดละเอียดถึง ๐.๐๐๑ กรัม
๘.๔.๑.๒ เดซิกเคเตอร ซึ่งใชซิลิกาเจลเปนสารดูดความชื้น
๘.๔.๒ ชิ้นทดสอบ
ใหใชชิ้นทดสอบ ๓ ชิ้น ที่ไดจากสวนตางๆ ของตัวอยางเครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรที่ทําให
แตกใหม โดยใหแตละชิน้ มีพื้นผิวดานเคลือบ ๒ ดาน รวมกันประมาณ ๓๐ ตารางเซนติเมตร
๘.๔.๓ วิธีทดสอบ
อบชิ้นทดสอบใหแหงที่อุณหภูมิ ๑๑๐ องศาเซลเซียส ถึง ๑๑๕ องศาเซลเซียส จนมีนา้ํ หนักคงที่
ปลอยใหเย็นในเดซิกเคเตอรจนมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง ชั่งชิ้นทดสอบ m๑ นําไปแชในน้ํา
แลวตมใหเดือดเปนเวลา ๕ ชั่วโมง ระวังอยาใหนา้ํ แหงจนมีระดับต่าํ กวาชิ้นทดสอบและไมให
ชิ้นทดสอบแตะกนหรือขางภาชนะ โดยใชตะแกรงหรือวัสดุอื่นรองรับ หลังจากนั้นปลอยชิ้นทดสอบ
ใหเย็นในน้ํานัน้ จนมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง เมื่อครบ ๒๔ ชั่วโมง นําชิ้นทดสอบมาซับน้าํ ที่
เกาะอยูตามผิวดวยผาหมาด แลวชั่งทันที m๒ คํานวณหาคาการดูดซึมน้าํ ของชิ้นทดสอบแตละชิ้น
แลวหาคาเฉลีย่
การดูดซึมน้าํ รอยละ โดยน้ําหนัก = (m๒ - m๑) × ๑๐๐
m๑
เมื่อ m๒ คือ มวลชิ้นทดสอบหลังจากตมในน้าํ เดือด เปนกรัม
m๑ คือ มวลชิ้นทดสอบที่อบแหง เปนกรัม
_________________________

-๕-

