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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

หัตถกรรมหินออน
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะหินออนธรรมชาติที่ใชทําเครื่องประดับกาย
ของใช
เบ็ดเตล็ด เครือ่ งตกแตงอาคารบานเรือน และเครือ่ งเรือนเทานัน้ ทัง้ นีไ้ มครอบคลุมถึงวัสดุกอ สรางทีท่ าํ
จากหินออน เชน แผนหินออน เสาหินออน เครือ่ งสุขภัณฑ เชน อางลางหนา

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ หัตถกรรมหินออน หมายถึง ผลิตภัณฑหนิ ออนธรรมชาติทที่ าํ ดวยมือ โดยใชเครือ่ งมือชวยในการตัด
เจียร กลึงและขัดหินออนใหเรียบเปนมันหรือไมขดั ก็ได และอาจมีการประกอบดวยวัสดุอนื่ ตามความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ
๒.๒ รอยตําหนิ หมายถึง รอยแตก รอยราวของหินออน หรือรอยทีเ่ กิดจากการหลุดรอนของเนือ้ หินออน
๒.๓ รอยตกแตง หมายถึง รอยที่เกิดจากการใชวัสดุ และเครื่องมือแตงผิวบริเวณรอยตําหนิใหเรียบ และ
กลมกลืนกับเนื้อหินออน

๓. ประเภท
๓.๑ หัตถกรรมหินออน แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ
๓.๑.๑ ประเภทเครื่องประดับกาย เชน เข็มกลัด แหวน
๓.๑.๒ ประเภทของใชเบ็ดเตล็ด เชน ที่เสียบปากกา ฐานสําหรับใสนาฬิกา ที่วางสบู
๓.๑.๓ ประเภทเครื่องตกแตงอาคารบานเรือน เชน รูปแกะสลัก
๓.๑.๔ ประเภทเครื่องเรือน เชน โตะ เกาอี้

๔. คุณลักษณะที่ตองการ
๔.๑ ลักษณะทั่วไป
๔.๑.๑ ตองไมบิ่น ไมมีตําหนิที่มีผลตอการใชงาน และความสวยงาม ในกรณีที่มีการขัดผิว ผิวตองเรียบ
และเปนมันสม่ําเสมอ
๔.๑.๒ กรณีที่มีการประกอบดวยวัสดุอื่น ตองมีลักษณะที่ปลอดภัย หรือเกิดอันตรายแกผูใชนอยที่สุด
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๔.๑.๓ กรณีที่ชิ้นงานประกอบดวยหินออนมากกวาหนึ่งชิ้น ตองประกอบดวยความประณีต ติดแนน
คงทน บริเวณรอยตอตองไมมีรอยเปรอะเปอนของสารที่ใชยึดติดชิ้นหินออนเขาดวยกัน
๔.๑.๔ กรณีที่มีรอยตกแตง ตองคงความสวยงามของผลิตภัณฑไว
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบ
ทุกคนไมนอยกวา ๓.๒๕ คะแนน และตองไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๔.๒ การใชงาน
ตองสามารถใชงานไดตรงตามประเภทของผลิตภัณฑ

๕. การบรรจุ
๕.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุหัตถกรรมหินออนในภาชนะบรรจุทสี่ ะอาด เรียบรอย แข็งแรงพอทีจ่ ะปองกัน
ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับหัตถกรรมหินออนได

๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ทีฉ่ ลากหัตถกรรมหินออนทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอ
ไปนีใ้ หเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน เข็มกลัด แหวน
(๒) ชื่อผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
๖.๒ ทีภ่ าชนะบรรจุหตั ถกรรมหินออนทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนีใ้ หเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน เข็มกลัด แหวน
(๒) จํานวน
(๓) ชื่อผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง หัตถกรรมหินออนประเภทเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือ
ซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยาง
ใหชกั ตัวอยางหัตถกรรมหินออนโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกัน สําหรับประเภทประเภทเครื่องประดับ
กาย และประเภทของใชเบ็ดเตล็ด จํานวน ๕ ตัวอยาง และสําหรับประเภทเครื่องตกแตงอาคาร
บานเรือน ประเภทเครื่องเรือน จํานวน ๑ ตัวอยาง
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๗.๒.๒ เกณฑตดั สิน
ตัวอยางหัตถกรรมหินออนทุกตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ขอ ๔.๒ ขอ
๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาหัตถกรรมหินออนรุน นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบลักษณะทัว่ ไป
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบหัตถกรรมหินออน
อยางนอย ๕ คน แตละคนแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๘.๑.๒)
ลักษณะที่
ตรวจสอบ

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ตองปรับปรุง
ตองไมบิ่น ไมมีตําหนิที่มีผลตอการ
๕ ๔
๓
๒
๑
ใชงาน และความสวยงาม
ผิวทีข่ ดั ตองเรียบ
๕ ๔
๓
๒
๑
หรือเปนมันสม่าํ เสมอ (ถามี)
ตองมีลักษณะที่ปลอดภัย หรือเกิด
๕ ๔
๓
๒
๑
อันตราย
แกผูใชนอยที่สุด
ตองประกอบดวยความประณีต ติด
๕ ๔
๓
๒
๑
แนน คงทน บริเวณรอยตอตองไมมี
รอยเปรอะเปอนของสารที่ใชยึดติด
ชิ้นหินออนเขาดวยกัน
เกณฑที่กําหนด

ลักษณะทั่วไป ลักษณะ
พืน้ ผิว

การประกอบ
ดวยวัสดุอื่น
(ถามี)
การประกอบ
ชิ้นงานดวย
หินออนที่
มากกวาหนึง่
ชิน้ (ถามี)
รอยตกแตง ตองคงความสวยงามของผลิตภัณฑไว
(ถามี)

๕

๔

๓

๘.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหตรวจพินิจ

-๓-

๒

๑

