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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑเสื่อกก

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑที่ประดิษฐข้ึนจากเสื่อกกเปนวัสดุหลัก

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลิตภัณฑเส่ือกก หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําเส่ือกกมาออกแบบ ตัดเย็บ หรือวิธีอ่ืน เพ่ือข้ึนรูป

เปนรปูทรงตางๆ อาจประกอบดวยวสัดอ่ืุน เชน ผา เอ็น ดิน้ ลูกปด ทาํเปนของใชทัว่ไป ของประดบัตกแตง
เชน แผนรองแกว แฟมใสเอกสาร กลองอเนกประสงค กรอบรูป

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต มีรูปแบบรูปทรงที่ไดสัดสวน ไมบิดเบี้ยว และไมมีราปรากฏใหเห็นเดนชัด

๓.๒ ลวดลาย
ตองประณีต สวยงาม สม่าํเสมอ ถูกตองตามลกัษณะลาย และไมเห็นรอยตอเดนชดัตลอดชิน้งาน

๓.๓ สี (ถามี)
ตองสมํ่าเสมอ ไมดาง หลุด หรือลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑแลวสีตองไมติดมือ

๓.๔ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)
ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน

๓.๕ การเก็บริม (ถามี)
ตองประณีต สม่ําเสมอ ตลอดชิ้นงาน

๓.๖ การเคลือบเงา (ถามี)
ตองสม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนาเกินไปจนทําใหช้ินงาน
ขาดความสวยงาม

เม่ือตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
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๓.๗ การใชงาน
ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน

๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุผลิตภัณฑเส่ือกกในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑเส่ือกกได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ทีฉ่ลากหรอืภาชนะบรรจผุลติภณัฑเส่ือกกทุกหนวย อยางนอยตองมเีลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน ที่รองแกวเสื่อกก กลองใสทิชชูเส่ือกก
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในทีน่ี ้หมายถงึ ผลิตภัณฑเส่ือกกทีท่าํหรือสงมอบหรอืซ้ือขายในระยะเวลาเดยีวกนั
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจ ุ และเครือ่งหมายและฉลาก

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตอง
เปนไปตามขอ ๓.๗ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวาผลิตภัณฑเส่ือกกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๒.๒ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบลกัษณะทัว่ไป ลวดลาย สี การประกอบดวยวสัดอ่ืุน
การเกบ็รมิ และการเคลอืบเงา ใหใชตวัอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จาํนวน ๕ ตวัอยาง
เมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๖ จงึจะถอืวาผลติภณัฑเส่ือกกรุนนั้นเปน
ไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผลิตภัณฑเส่ือกกตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑเส่ือกก
รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ลวดลาย สี การประกอบดวยวัสดุอ่ืน การเก็บริม และการเคลือบเงา
๗.๑.๑ ใหแตงตัง้คณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูทีม่คีวามชาํนาญในการตรวจสอบผลติภณัฑเส่ือกกอยางนอย

๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองประณีต มีรูปแบบรูปทรงที่ไดสัด

สวน ไมบิดเบี้ยว และไมมีราปรากฏให
เห็นเดนชัด

๔ ๓ ๒ ๑

ลวดลาย ตองประณีต สวยงาม สม่าํเสมอ ถูกตอง
ตามลกัษณะลาย และไมเห็นรอยตอเดน
ชัดตลอดชิน้งาน

๔ ๓ ๒ ๑

สี (ถามี) ตองสมํ่าเสมอ ไมดาง หลุด หรือลอก 
และเมือ่ลูบผลติภณัฑแลวสีตองไมตดิมอื

๔ ๓ ๒ ๑

การเก็บริม (ถามี) ตองประณีต สม่ําเสมอ ตลอดชิ้นงาน ๔ ๓ ๒ ๑
การประกอบ
ดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)

ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืน
และเหมาะสมกับชิ้นงาน

๔ ๓ ๒ ๑

การเคลือบเงา (ถามี) ตองสม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ 
กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไม
หนาเกินไปจนทําใหช้ินงานขาดความ
สวยงาม

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
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