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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๒๑๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

เรื่อง  ยกเลกิและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน 
ผลิตภัณฑจากเปลือกขาวโพด 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑประดิษฐจากเปลือกขาวโพด 

มาตรฐานเลขท่ี มผช.๙๖๘/๒๕๔๘ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะท่ี ๒ มีมติใน

การประชุมคร้ังท่ี ๒๕-๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑ

ประดิษฐจากเปลือกขาวโพด มาตรฐานเลขท่ี มผช.๙๖๘/๒๕๔๘ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ผลิตภัณฑจากเปลือกขาวโพด ข้ึนใหม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๙๘๖ (พ.ศ.๒๕๔๘) ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และออกประกาศ

กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจากเปลือกขาวโพด มาตรฐานเลขท่ี มผช.๙๖๘/๒๕๕๙ ข้ึนใหม 

ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้ 

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันท่ีประกาศ  เปนตนไป  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ธวัช  ผลความดี 
 เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ผลิตภัณฑจากเปลือกขาวโพด 

 

 

๑.  ขอบขาย 
 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีครอบคลุมผลิตภัณฑท่ีทอ ถักสาน หรือประดิษฐจากเปลือกขาวโพดเปนวัสดุ

หลักและทําดวยมือ สําหรับใชงานท่ัวไป เปนของใช ของประดับตกแตง และของท่ีระลึก  
๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีไมครอบคลุมดอกไมประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ ตุกตาเปลือกขาวโพด และ

ผลิตภัณฑตกแตงหรือหุมดวยถักสานจากพืชท่ีไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว 

 

๒.  บทนิยาม 

 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี มีดังตอไปนี ้
๒.๑ ผลิตภัณฑจากเปลือกขาวโพด หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําเปลือกขาวโพดมาทอ ถักสาน หรือประดิษฐ

เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป อาจแตงสีหรือยอมสี เคลือบดวยสารเคลือบผิว ประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน

เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงหรือความสวยงาม เชน โลหะ ไม ไมไผ หวาย พลาสติก กระดาษแข็ง เชือก ผา เอ็น 

ดิ้น ลูกปด ทําเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน โคมไฟ กลองทิชชู กรอบรูป พานพุม เข็มกลัดติดเส้ือ 
 

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ 
 

๓.๑ ลักษณะท่ัวไป 

ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงท่ีเหมาะสมกับการใชงาน ไมมีขอบคมและปลายแหลมยกเวนกรณี

ท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน ไมมีรอยแตก ขาด รา หรือตําหนิท่ีเกิดจากการทําลายของแมลงปรากฏใน

ช้ินงานใหเห็นเดนชัด ยกเวนรอยท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงานซ่ึงไมมี

ผลเสียตอการใชงาน  

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๓.๒ การประกอบ (ถามี) 

ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ติดแนน เหมาะสมกับช้ินงาน ไมมีกล่ินของสารเคมีและรอยเปรอะเปอน

ของสารท่ีใชยึดติดช้ินสวนเขาดวยกัน 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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๓.๓ การเย็บ (ถามี) 
๓.๓.๑ ตองเรียบรอย ประณีต ฝเข็มสมํ่าเสมอทั้งนอกและในตัวผลิตภัณฑ ริมตองเรียบแนน ไมยวยหรือ

หลุดลุย 

๓.๓.๒ การบุดวยแผนฟองน้ํา (ถามี) ตองมีผาหุมหรือปดทับและเย็บใหเรียบรอย แนน ไมยวยหรือหลุดลุย

ฝเข็มสมํ่าเสมอท้ังนอกและในตัวผลิตภัณฑ 
๓.๓.๓ การเย็บหุมริมผาหรือกุน (ถามี) ตองเรียบรอย ประณีต ฝเข็มสมํ่าเสมอทั้งนอกและในตัวผลิตภณัฑ 

๓.๓.๔ การติดกระดุมหรือซิป (ถามี) ตองเรียบรอย แนน และไมยน กรณีเปนโลหะตองไมมีสนิม ขอบคม

และปลายแหลม 
๓.๓.๕ กรณีท่ีมีการซับใน (ถามี) ตองเย็บเรียบรอย แนน ไมหลุดลุยงาย สีผาซับในตองสีเดียวกันหรือ

ใกลเคียงกับสีของผลิตภัณฑยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๓.๔ ลวดลาย (ถามี) 
ตองประณีต สวยงาม สมํ่าเสมอ การตอลวดลายตองตรงตามลักษณะของลวดลาย 

  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๓.๕ สี (ถามี) 

ตองมีสีสมํ่าเสมอ ติดแนน ไมดาง หลุด ลอก หรือเปรอะเปอน ยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ

ช้ินงาน เม่ือจับหรือสัมผัสแลวสีตองไมติดมือ 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๓.๖ การเก็บริม (ถามี)   

 ตองประณีต เรียบรอย สวยงาม สมํ่าเสมอตลอดช้ินงาน 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๓.๗ การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) 

 ตองประณีต ติดแนน สวยงาม กลมกลืน และเหมาะสมกับช้ินงาน  รอยตอตองไมแยกออกจากกัน ไมมี

กล่ินของสารเคมีและรอยเปรอะเปอนของสารท่ีใชยึดติดช้ินสวนเขาดวยกัน ไมมีขอบคมและปลายแหลม 

ยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน กรณีใชวัสดุประกอบหรือตกแตงเปนโลหะตองไมมีสนิม กรณี

ใชวัสดุจากธรรมชาติตองไมมีราหรือตําหนิท่ีเกิดจากการทําลายของแมลง กรณีใชพลาสติกตองไมมีเส้ียน

หรือครีบ 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๓.๘  การเคลือบผิว (ถามี) 

ตองเรียบ สมํ่าเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ แตก หลุด หรือลอก และไมทําใหช้ินงาน 

 ขาดความสวยงาม 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๓.๙ การใชงาน 
ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน  

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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๔.  การบรรจุ 

 

๔.๑ ใหหุมหอหรือบรรจุผลิตภัณฑจากเปลือกขาวโพดในบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และ

สามารถปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑจากเปลือกขาวโพดได 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

 

๕.  เครื่องหมายและฉลาก 
 

๕.๑ ท่ีฉลากหรือบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากเปลือกขาวโพดทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตามช่ือ มผช.) หรือช่ือท่ีส่ือความหมายตาม มผช. เชน โคมไฟจากเปลือกขาวโพด 

พานพุมจากเปลือกขาวโพด  

(๒) ขนาดหรือมิติ (ถามี) เปนเซนติเมตรหรือนิ้ว 
(๓)  กรณีใชสีธรรมชาติยอมเปลือกขาวโพดใหระบุ พรอมสวนของพืชท่ีใช เชน สีแดงจากคร่ัง 
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา (ถามี) 

(๕)  ประวัติผลิตภัณฑ (ถามี) 
(๖) เดือน ปท่ีทํา 
(๗) ช่ือผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 
ในกรณีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

 

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๖.๑ รุน ในท่ีนี้ หมายถึง ผลิตภัณฑจากเปลือกขาวโพดท่ีทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 

๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ 
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก 

ใหชักตัวอยางโดยวิธีการสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตอง

เปนไปตามขอ ๓.๙ ขอ ๔. และขอ ๕. ทุกรายการ จึงจะถือวาผลิตภัณฑจากเปลือกขาวโพดรุนนั้น

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป การประกอบ (ถามี) การเย็บ (ถามี) 

ลวดลาย (ถามี) สี (ถามี) การเก็บริม (ถามี) การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) และการ

เคลือบผิว (ถามี) ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เม่ือ

ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๘ ทุกรายการ จึงจะถือวาผลิตภัณฑ

ประดิษฐจากเปลือกขาวโพดรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

๖.๓ เกณฑตัดสิน 
ตัวอยางผลิตภณัฑจากเปลือกขาวโพดตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑ
จากเปลือกขาวโพดรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี 
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