
แนวทางการยกระดับคุณภาพสินค้าบ้าน ๆ สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

อัจฉรา  ผ่องพิทยา 

*อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

บทนำ 

 ประเทศไทยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามมากมาย ที่ส่งผลเป็นองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถต่อการ
ผลิต การแปรรูปสิ่งของต่างๆ หรือวัตถุดิบให้กลายเป็นของชิ้นใหม่ รูปแบบใหม ่อาจอยู่ในรูปแบบของกิน ของ
ใช้ เช่น อาหารคาว อาหารหวาน เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ  โดยใช้ความรู้และทักษะฝีมือจากใน
ด้านศิลปหัตถกรรม ด้านคหกรรม ด้านเกษตรกรรม เป็นต้น มาแปรรูปทำให้มีสินค้าประจำถิ่นในภูมิภาคต่างๆ 
เช่น ผ้าทอในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ก็จะมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นได้อย่าง
น่าสนใจ เช่น ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติกของภาคใต้ ผ้าไหมทอมือของภาคอีสาน ผ้าไหมแพรวา  หรือผ้าฝ้ายทอมือ
ของภาคเหนือ งานจักสานจากกระจูดในนราธิวาส งานสานจากต้นกกเป็นเสื่อจันทบูร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ทรงคุณค่า สามารถเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นได้ โดยการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง โดย
สามารถรับรองคุณภาพหรือประกันคุณภาพสินค้านั้น ๆ ให้เป็นมาตรฐาน 

สินค้าชุมชน 

สินค้าชุมชน หมายถึง การผลิตสินค้าที่ดำเนินการโดยชาวบ้านในชุมชนที่ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการ
รวมตัวกันของคนในชุมชนเพื่อผลิตสินค้า โดยนำทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตหรือแปรรูป ซึ่งจะ 
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้
ให้กับตนเอง  

ดังนั้น สินค้าชุมชน จึงเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ และ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน รวมถึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความเท่าเทียม ซึ่งจะ  
นำไปสู่การเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่ม่ันคง (ศศิชา หมดมลทิล,2563) 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างสินค้าชุมชน 

 

ภาพที่ 1 ชาใบหม่อน ชุมชนประสานมิตร แขวงหิรัญรูจี 
 

 

 

ภาพที่ 2  ขลุ่ยลาว ชุมชนบางไส้ไก ่แขวงหิรัญรูจี 



 

 

ภาพที่ 3 ขนมปังขิง ชุมชนแขวงหิรัญรูจี 

 

 

ภาพที่ 4 เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร ชุมชนแขวงหิรัญรูจี 



ความเป็นมาของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพสินค้าชุมชน ที่ดำเนินการโดยสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินงานโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน เริ่มแรก ในเวลา 5 ปี เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้าพ้ืนบ้าน สอดคล้องและ
รองรับกับนโยบายรัฐบาลในการยกระดับสินค้าโอทอป (OTOP)  เพื่อทำให้ชุมชนแต่ละแห่งได้ใช้ภูมิปัญญาที่
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนเองในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในการแปรรูปและจำหน่ายสู่กลุ่มลูกค้า 
ทำให้เป็นการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า ดังนั้น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงเป็น
แนวทางหนึ่งทีท่ำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักของลูกค้าในวงกว้าง โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ  

1.พัฒนาสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

2.เผยแพร่สินค้าชุมชนของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า และสามารถซ้ือสินค้าได้อย่างมั่นใจ  

3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจชุมชน 

การดำเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

1. ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์  จะมีข้อกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมกับสภาพลักษณะของสินค้า
ชุมชน เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้ง่าย  

2. ด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จะทำการรับรองและการตรวจติดตามผล ทดสอบ
ตัวอย่างสินค้า และกำหนดรูปแบบเครื่องหมายรับรอง มีการประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้า ทำให้สินค้าชุมชนมี
คุณภาพ ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ 

3. ด้านพัฒนาผู้ผลิตในชุมชน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญไปฝึกอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ ใน
สถานทีท่ำการผลิต จนทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถขอรับการรับรองได้ 

4. ด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ โดยแนะนำสินค้าผ่านสื่อต่าง ๆ ทำให้เกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนา โดยเริ่มจากผู้นำชุมชนที่ผลิตสินค้าชุมชน และบอกต่อโดยเน้นการใช้สื่อท้องถิ่น เน้นถึงความสำเร็จของ
ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว ยกย่องในความสำเร็จของสินค้าชุมชนตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ผู้ผลิตเกิด
ทัศนคตทิี่ดตี่อการผลิตสินค้าที่มคีุณภาพ 

มาตรฐานผลิตภัณฑช์ุมชน (มผช.)  

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ได้กำหนดนิยามของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ว่า  
“ข้อกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์เฉพาะ อยู่บน
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง” 

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีลักษณะเป็นรูปมือประสานต่อเนื่องกันภายในกรอบสี่เหลี่ยม
จัตุรัส เอียงเป็นมุม 45 องศา มีสัดส่วนของเครื่องหมายตามรูป ก และมีขนาดเท่าใดก็ได้ ดังภาพที่ 5 

 



 

 

ภาพที่ 5 เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(ท่ีมา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

 

ประโยชน์ที่ได้รบัจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  

1. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  

2. ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพไดม้ากขึ้น  

3. ทำให้ลูกค้ามีความม่ันใจในคุณภาพสินค้า และทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด  

4. ผ ู ้ผล ิตสามารถนําสินค้าเข้าร ับการคัดสรรเป ็นส ินค้าโอทอประดับดาว (OTOP Product 
Champion)  

5. ผู้ผลิตได้รับการส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง การให้การรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยผู้ทำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาม มผช.  โดยหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่
ตรวจสอบร ับรองผล ิตภ ัณฑ ์ช ุมชนตามข ้อก ำหนด มผช.  ดำเน ินการโดยสำน ักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ซึ่งจะเรียกว่า “หน่วยรับรอง”  

ปัจจุบันจากฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผู ้ได้รับการรับรอง ของสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พบว่า จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งหมด 685 มาตรฐาน และมีผู้ได้รับการ
ร ับรองจำนวนรวมท ั ้ งหมด 15,620 ราย  (สำน ักงานมาตรฐานผล ิตภ ัณฑ ์อ ุตสาหกรรม ,  2564 : 



https://tcps.tisi.go.th/public/certificatestandard.aspx)  ตัวอย่างเช่น มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผาบา
ติก มาตรฐานเลขที่ มผช.51/2557  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังผสม มาตรฐาน
เลขท่ีมผช.1488/2559  

กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. เมื่อได้รับคำขอแล้ว หน่วยรับรองจะดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 ตรวจประเมินศักยภาพของสถานที่ทำและตรวจประเมินความพร้อมของผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ทำผลิตภัณฑ์ชุมชนมีศักยภาพในการดำเนินการและมีความพร้อมในการทำผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ 

1.2 ตรวจประเมินสถานที่ทำและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้มั ่นใจว่าผู้ทำผลิตภัณฑ์มี
สถานที่ทำและการควบคุมคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอที่เหมาะสม และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อส่ง
ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด 

หน่วยรับรองขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกคำขอ หากผู้ยื่นคำขอไม่ให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

2. การพิจารณาตัดสินให้การรับรอง 

หนว่ยรับรองจะนำเสนอคณะพิจารณาตัดสินให้การรับรอง มผช. ก็ต่อเมื่อ 

2.1 ผลการตรวจประเมินสถานที่ทำพบว่า มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามท่ีกำหนด 

2.2 ผลการตรวจสอบหรือทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน มผช. ที่ขอรับการรับรอง 

3. การออกใบรับรอง 

เมื่อคณะพิจารณาตัดสินให้การรับรองมีมติให้การรับรอง หน่วยรับรองจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

3.1 จัดทำใบรับรองให้แสดงเครื่องหมาย มผช. ตามแบบที่กำหนด ใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่
วันที่มีมติให้การรับรอง 

3.2 จัดทำรายชื่อผู้ได้รับการรับรองเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tcps.tisi.go.th/public/certificatestandard.aspx)%20%20ตัวอย่างเช่น


ตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

 

 

 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(ท่ีมา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
 

 



แนวทางการยกระดับเพื่อการพัฒนาสินค้าชุมชน 

ศศิชา หมดมลทิล (2563) ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ได้นำเสนอแนวทางการยกระดับเพ่ือการพัฒนา
สินค้าชุมชน จะต้องสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของชุมชน เนื่องจากแต่ละชุมชนมีจุดเด่นและจุด
ด้อยที่แตกต่างกัน รวมถึงความพร้อมในด้านงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งสำคัญมาก คือ บุคลากรที่
ต้องมีใจที่มุ่งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซ่ึงภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรทำความรู้จัก
กับชุมชนเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและศักยภาพที่แท้จริงที่มีอยู่ของชุมชน เช่ น บางชุมชนอาจมีความ
ต้องการขยายช่องทางการขาย แต่ในขณะที่บางชุมชนต้องการที่จะพัฒนาแปรรูปหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของ
สินค้า เป็นต้น ซึ่งการรู้จักและเข้าใจชุมชน จะทำให้สามารถพัฒนาตามแนวทางการยกระดับสินค้าชุมชนได้
อย่างตรงจุด และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ดังภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 7 แนวทางการยกระดับเพื่อการพัฒนาสินค้าชุมชน 

(ท่ีมา : ศศิชา หมดมลทิล ,2563) 

 

สรุป 

 สินค้าชุมชน เกิดจากการที่ผู้ผลิตในชุมชนนั้น ๆ ได้นำวัตถุดิบมาแปรรูปโดยใช้ความรู้ ความสามารถใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น นำผักมาแปรรูปเป็นอาหารหมักดอง การนำผลไม้ เช่น กล้วย
น้ำว้ามาแปรรูปเป็นกล้วยตาก กล้วยกวน การนำพืชผักสมุนไพรมาแปรรูปเป็นน้ำพริกแบบต่าง ๆ เป็นต้น ทำ
ให้ยืดอายุของวัตถุดิบโดยเฉพาะพืชผลจากภาคเกษตรกรรมที่มีอายุสั้นให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ และลดความสูญ
เปล่าในทรัพยากรต่าง ๆ ดังนั้น จึงควรเร่งส่งเสริมห้ผู้ผลิตสินค้าชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
คุณภาพสินค้า สามารถดำเนินการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าเชื่อถือ
แก่ผู้ซื้อ ดังตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ในภาคผนวก ท้ายบทความนี้ 



เอกสารอ้างอิง 

ศศิชา หมดมลทิล. 2563. ยกระดับฐานรากด้วยสินค้าชุมชน. หน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจฐานราก  
ส่วนศรษฐกิจฐานราก ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน. สืบค้นเมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565. จากเวบไซต์  
https://www.gsbresearch.or.th/wp-
content/uploads/2020/03/GR_hotissue_yok_ra_darp_1_63_detail-1.pdf. 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2565. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. สืบค้นเมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์  
2565. จากเวบไซต์  https://www.tisi.go.th/website/thaicommunity/cps_history 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2565. บัญชีรายช่ือผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชน. สืบค้นเมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565. จากเวบไซต์  
https://tcps.tisi.go.th/public/certificatestandard.aspx 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
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สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท  ๐–๒๒๐๒–๓๓๓๔-๕ 
 

 



 
 

 

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๑๙๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗) 

เรื่อง  ยกเลกิและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน 

ผาบาติก 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผาบาติก มาตรฐานเลขท่ี มผช.๕๑/๒๕๕๒ 

และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน คณะท่ี ๒ มีมติในการประชุมคร้ังท่ี ๒๑-๑/๒๕๕๗ 

เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน ผาบาติก มาตรฐานเลขท่ี มผช.๕๑/

๒๕๕๒ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผาบาติก ข้ึนใหม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๕๕๖ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และออกประกาศ

กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผาบาติก มาตรฐานเลขท่ี มผช.๕๑/๒๕๕๗ ข้ึนใหม ดังมีรายละเอียดตอทาย

ประกาศนี้ 

            ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชนบัแตวันท่ีประกาศ  เปนตนไป 

  
                                                          ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
                                                                                อุฤทธิ์  ศรีหนองโคตร 
                                                               เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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- ๑ - 

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ผาบาติก 

 
 

๑.  ขอบขาย 

 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีครอบคลุมเฉพาะผาบาติกท่ีอยูในลักษณะเปนผืน โดยใชผาท่ีทําจากเสนใย

ธรรมชาติ เสนใยประดิษฐ และเสนใยผสม อยางใดอยางหนึ่งหรือใชผาผืนสําเร็จรูป  

 

๒.  บทนิยาม 
 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี มีดังตอไปนี ้
๒.๑ ผาบาติก หมายถึง ผาท่ีใชเทคนิคการทําลวดลายโดยใชวิธีเขียนหรือพิมพเสนเทียนดวยเทียนหรือวัสดุอ่ืน 

เชน แปงเปยก ลงบนสวนของผืนผาท่ีไมตองการใหติดสี หรือใชวิธีพิมพบล็อก ระบายสี หรือยอมสี (ยอม

เย็น) ในสวนท่ีตองการใหติดสี (ดูตัวอยางรูปท่ี ๑) 

๒.๒  เสนใยธรรมชาติ (natural fibres) หมายถึง เสนใยที่มาจากพืช เชน ฝาย ลินิน ปาน กัญชง และเสนใยที่มา

จากสัตว เชน ขนสัตว ไหม 
๒.๓  เสนไหมแท หมายถึง เสนใยโปรตีนท่ีไดจากตัวหนอนไหม 
๒.๔  เสนใยประดิษฐ (man-made fibres) หมายถึง เสนใยสังเคราะห เชน พอลิเอสเตอร ไนลอน อะคริลิก 

และเสนใยกึ่งสังเคราะห (regenerated fibres) เชน แอซีเทต เรยอน 

๒.๕  เสนใยผสม หมายถึง เสนใยธรรมชาติผสมกับเสนใยธรรมชาติ เสนใยธรรมชาติผสมกับเสนใยประดิษฐ

หรือเสนใยประดิษฐผสมกับเสนใยประดิษฐ เชน ฝายผสมกับไหม ฝายผสมพอลิเอสเตอร เรยอนผสม   

พอลิเอสเตอร 

             
                                                    

รูปท่ี ๑ ตัวอยางผาบาติก 

(ขอ ๒.๑) 



มผช.๕๑/๒๕๕๗ 

 

- ๒ - 

๓.  ขนาด 

 

๓.๑ ความกวางและความยาว 
 ตองไมนอยกวาท่ีระบุไวท่ีฉลาก 
 การทดสอบใหใชอุปกรณวัดท่ีทําจากไมหรือโลหะท่ีมีความละเอียดไมนอยกวา ๑ มิลลิเมตร หรือ ๑ สวน ๘ นิ้ว 

แลวแตกรณี และมีความยาวไมนอยกวา ๑ เมตร 
 

๔.  คุณลักษณะที่ตองการ 

 

๔.๑ ลักษณะท่ัวไป 
 ตองสะอาดและอยูในสภาพเรียบรอย มีสีและลวดลายสวยงามผสมผสานกลมกลืนตลอดท้ังผืนผา เสนเทียน 

ตองคมชัดท้ังดานหนาและดานหลังของผืนผา ยกเวนผาท่ีมีผิวสัมผัสไมเรียบ เชน ผาฝายปนมือ ผาใยกัญชง  

ไมมีขอบกพรองท่ีเกิดจากกรรมวิธีการทําและมีผลเสียตอการใชงานใหเห็นอยางชัดเจน เชน การลงสีไม

สมํ่าเสมอ มีรอยดาง 

๔.๒ เอกลักษณ  
    ตองมีลักษณะเฉพาะของผาบาติก คือ สามารถมองเห็นลวดลายทั้งสองดาน ยกเวนผาท่ีมีผิวสัมผัสไมเรียบ 

เชน ผาฝายปนมือ ผาใยกัญชง 

เม่ือตรวจสอบตามขอ ๘.๑ แลว ผลการตรวจสอบลักษณะท่ัวไปและเอกลักษณของผูตรวจสอบแตละคนตอง 

ไมมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งไมผาน 
๔.๓ ชนิดเสนใยทีใ่ชหรือชนิดเสนใยของผาท่ีใช 
 ตองเปนไปตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก      
 การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ ๘.๒   
๔.๔ ความเปนกรด-ดาง  
 ตองอยูระหวาง ๕.๐ ถึง ๘.๐  ยกเวนกรณียอมหอมหรือครามตองอยูระหวาง ๕.๐ ถึง ๘.๕   

 การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม ๓๒ ความเปนกรด-

ดางของสารท่ีสกัดดวยน้ํา มาตรฐานเลขท่ี มอก.๑๒๑ เลม ๓๒ 
๔.๕  สีเอโซท่ีใหแอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว (รายละเอียดดังในภาคผนวก ก.) (ยกเวนสียอมธรรมชาติ) 

แอโรแมติกแอมีนแตละตัวตองไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

การทดสอบใหปฏิบัตติาม BS EN 14362 Part 1  
๔.๖ การเปล่ียนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําใหแหง  
 ตองไมเกินรอยละ ๑๐ 
 การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบส่ิงทอ เลม ๒๑ การเปล่ียนแปลง

ขนาดภายหลังการซักและทําใหแหง มาตรฐานเลขท่ี มอก.๑๒๑ เลม ๒๑ ซักโดยใชเคร่ืองซักผาแบบ ก. 

(เคร่ืองซักผาแบบบรรจุดานหนา) เลขท่ีวิธีทดสอบเทียบเทาการซักดวยมือ และทําใหแหงโดยวิธีแขวนราว 
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๔.๗ ความคงทนของสีตอการซัก  
 ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ ๓ ท้ังการเปล่ียนสีและการเปอนสี ยกเวนกรณียอมสีธรรมชาติตองไมนอย

กวาเกรยสเกลระดับ ๒-๓ ท้ังการเปล่ียนสีและการเปอนสี    
 การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบส่ิงทอ เลม ๓ ความคงทนของสีตอการซัก 

ดวยสบู หรือสบูและโซดา มาตรฐานเลขท่ี มอก.๑๒๑ เลม ๓ โดยใชวิธีทดสอบ A (1) 
๔.๘ ความคงทนของสีตอเหง่ือ ท้ังสภาพกรดและสภาพดาง   
 ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ ๓ ท้ังการเปล่ียนสีและการเปอนสี ยกเวนกรณียอมสีธรรมชาติตองไมนอย

กวาเกรยสเกลระดับ ๒-๓ ท้ังการเปล่ียนสีและการเปอนสี  

การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม ๔ ความคงทนของสีตอ

เหง่ือ ท้ังสภาพกรดและสภาพดาง มาตรฐานเลขท่ี มอก.๑๒๑ เลม ๔ 
 

๕.  การบรรจุ 

 

๕.๑ ใหหุมหอหรือบรรจุผาบาติกในบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผาบาติกได 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
 

๖.  เครื่องหมายและฉลาก 

 

๖.๑ ท่ีฉลากหรือบรรจุภัณฑผาบาติกทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียด

ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตามช่ือ มผช.)   
(๒) เอกลักษณ  
(๓) ชนิดเสนใยทีใ่ชหรือชนิดเสนใยของผาท่ีใชทํา  
(๔) ความกวางและความยาว เปนนิ้วหรือเซนติเมตร 
(๕) กรณีใชสีธรรมชาติใหระบุ พรอมสวนของพืชท่ีใช เชน สีสมจากเมล็ดคําแสด 

(๖) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา  

(๗) ประวัติผลิตภณัฑ (ถามี) 
(๘) เดือน ปท่ีทํา 
(๙) ช่ือผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

 ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 
 

 ตัวอยางการแสดงฉลาก 
 ผาบาติก  

เอกลักษณ   สามารถมองเห็นลวดลายทัง้สองดาน 
ฝาย 100 %   สียอมธรรมชาต ิสีสมจากเมล็ดคําแสด 
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กวาง × ยาว .... เซนติเมตร × .... เซนติเมตร 
ประวัต/ิตํานาน (ถามี) 
เดือนปท่ีทํา 

ขอแนะนําในการใชงาน/ดูแล 
ช่ือผูผลิต ..... ท่ีอยู ..... 
 

๗.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๗.๑ รุน ในท่ีนี้ หมายถึง ผาบาตกิท่ีทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะ เวลาเดียวกัน 
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี ้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบขนาด ลักษณะท่ัวไป เอกลักษณ การบรรจุ และ

เคร่ืองหมายและฉลาก  ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๑ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลว

ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ขอ ๔.๑ ขอ ๔.๒ ขอ ๕. และขอ ๖. ทุกรายการ จึงจะถือวาผาบาติก 

รุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบชนิดเสนใยท่ีใชหรือชนิดเสนใยของผาท่ีใช ความ

เปนกรด-ดาง สีเอโซท่ีใหแอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว (ยกเวนสียอมธรรมชาติ) การเปล่ียนแปลงขนาด

ภายหลังการซักและทําใหแหง ความคงทนของสีตอการซัก และความคงทนของสีตอเหง่ือ ท้ังสภาพกรด

และสภาพดาง ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปน 

ไปตามขอ ๔.๓ ถึงขอ ๔.๘ ทุกรายการ จึงจะถือวาผาบาติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
๗.๓ เกณฑตัดสิน 
 ตัวอยางผาบาติกตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผาบาติกรุนนั้นเปนไปตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี 

 

๘.  การทดสอบ 
 

๘.๑  การทดสอบลักษณะท่ัวไปและเอกลักษณ 
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูท่ีมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบผาบาติกอยางนอย ๓ 

คน แตละคนจะแยกกันตรวจโดยอิสระ ในแตละลักษณะของผลการตรวจสอบใหตัดสินวาผาน

หรือไมผานเทานั้น 
๘.๑.๒ ใหคล่ีผาออกจากพับหรือช้ิน ขึงผาในท่ีมีแสงสวางอยางเพียงพอ โดยใหเสนดายพุงอยูตามแนวนอน

ระดับสายตา แลวตรวจพินิจ 
๘.๒ การทดสอบชนิดเสนใยท่ีใช 
๘.๒.๑ การตรวจลักษณะท่ัวไปของเสนใยโดยใชสมบัติทางกายภาพและกลองจุลทรรศน 
๘.๒.๑.๑ ใหแยกเสนดายยืนและเสนดายพุงออกจากกัน หากเสนดายมีความแตกตางกันในเรื่องของสี 

ความเงา ขนาด หรือลักษณะอ่ืนๆใหแยกเสนดายออกเปนแตละกลุมตามลักษณะทางกายภาพ และ 
แยกทดสอบ 
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๘.๒.๑.๒ วางเสนใยจํานวนเล็กนอยลงบนแผนสไลด เขี่ยเสนใยใหออกจากกัน แลวหยดน้ํามันแรหรือ

ของเหลวอื่นๆ ลงไปหนึ่งหยด ปดทับดวยแผนแกวบาง แลวตรวจสอบลักษณะเสนใยดวย

กลองจุลทรรศน 
      ๘.๒.๑.๓ สังเกตลักษณะตามยาวของเสนใยและแยกประเภทของเสนใยเปน ๔ กลุม ดังนี้ 

 (๑) เสนใยที่มีเกล็ดท่ีผิว ไดแก เสนใยกลุมเสนใยขนสัตว 
 (๒) เสนใยที่มีเสนขีดขวาง (cross markings) ตามแนวยาวของเสนใย ไดแก เสนใยในกลุมเสนใยพชื 

 ยกเวนเสนใยฝาย 

 (๓) เสนใยที่มีการบิดเปนเกลียวจะเปนเสนใยฝาย 

 (๔) เสนใยอื่นๆ ไดแก เสนใยประดิษฐทุกชนิด 
 หมายเหตุ รายละเอียดและรูปแสดงลักษณะภายนอกของเสนใยเม่ือดูดวยกลองจุลทรรศนใหดูใน

  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบส่ิงทอ เลม ๑๕ ชนิดเสนใย มาตรฐานเลขท่ี

           มอก.๑๒๑ เลม ๑๕ 

๘.๒.๒ การเผาไหมของเสนใย  
๘.๒.๒.๑ ใชปากคีบจับเสนใยจํานวนเล็กนอยแลวนําไปจอขางเปลวไฟ สังเกตวาเสนใยมีการหลอม หรือ

หดตัวจากเปลวไฟหรือไม 
๘.๒.๒.๒ เล่ือนเสนใยเขาไปในเปลวไฟชาๆ และระมัดระวัง สังเกตดูวาเสนใยติดไฟหรือไม เม่ือเสนใยติด

ไฟดีแลวคอยๆ นําเสนใยออกจากเปลวไฟ แลวสังเกตดูวาเสนใยยังติดไฟตอหรือไม 
๘.๒.๒.๓ ถาเสนใยยังติดไฟอยูใหเปาไฟใหดับ แลวดมกล่ินควันพรอมท้ังสังเกตดูสีและลักษณะของเถาท่ีเหลือ 
๘.๒.๒.๔ เปรียบเทียบปฏิกิริยาตอเปลวไฟและลักษณะการเผาไหมกับ ตารางที่ ๑ การเผาไหมของเสนใย 

หรือเปรียบเทียบกับเสนใยที่ทราบชนิดแลว กรณีท่ีมีสารหนวงไฟของเสนใยบางชนิด เชน ฝาย 

เรยอน แอซีเตต อาจทําใหลักษณะการติดไฟ กลิ่น ลักษณะเถาเสนใยเหลานั้นเปลี่ยนไป 

สวนเสนใยที่มีสีโดยเฉพาะสีจากสารสี (pigment) จะมีสีตกคางอยูในเถา 

๘.๒.๒.๕ เสนใยบางชนิดจะมีกล่ินจากการเผาไหมที่เปนลักษณะเฉพาะตัว คือ เสนใยขนสัตวและเสนใย

ประดิษฐท่ีทําจากโปรตีน (azlon) จะมีกล่ินเหมือนผมหรือขนนกไหมไฟ เสนใยพืชและเรยอน 

จะมีกลิ่นเหมือนกระดาษไหมไฟ ยางและเสนใยประดิษฐชนิดอ่ืนๆ เชน อะคริลิก ไนลอน และ 

สแปนเดกซจะมีกล่ินเฉพาะตัวท่ีสามารถบอกไดจากประสบการณ 
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ตารางที่ ๑   การเผาไหมของเสนใย 
(ขอ ๘.๒.๒) 

ชนิดเสนใย 

ลักษณะ 
ท่ีปรากฏ 

หลอมตัว

เม่ือเขาใกล

เปลวไฟ 

หดตัว

จาก    

เปลวไฟ 

ลุกไหมขณะ

อยูใน      

เปลวไฟ 

ไหมลุกลามเมือ่

ออกจาก     

เปลวไฟ 

ลักษณะเถา 

เสนใยธรรมชาต ิ           
ไหม ใช ใช ใช ชา กอนสีดํา เปราะ 
ขนสัตว ใช ใช ใช ชา กอนรูปรางไมแนนอนสีดาํ 
เซลลูโลส ไม ไม ใช ใช สีเทา เบา นุม 
เสนใยประดษิฐ           
อะคริลิก ใช ใช ใช ใช กอนแข็งสีดํา รูปรางไมแนนอน

แอซีเทต ใช ใช ใช ใช กอนแข็งสีดํา รูปรางไมแนนอน

พอลิเอสเทอร ใช ใช ใช ใช กอนแข็งกลมสีดํา 
ไนลอน ใช ใช ใช ใช กอนแข็งกลมสีเทา 
โลหะ (metallic) ใช ใช ไม ไม กอนโลหะ 
เรยอน  ไม ไม ใช ใช ไมมีเถา 

๘.๒.๓ การละลายของเสนใย  

๘.๒.๓.๑ กรณีทดสอบท่ีอุณหภูมิหอง ใหวางเสนใยจํานวนเล็กนอยลงบนกระจกนาฬิกาหรือในหลอดทดลอง 

หรือในบีกเกอร ขนาด ๕๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ใสตัวทําละลายตามตารางที่ ๒ ลงไปใหทวม

เสนใย ใชปริมาตรตัวทําละลายประมาณ ๑ ลูกบาศกเซนติเมตร ตอเสนใย ๑๐ มิลลิกรัม 
๘.๒.๓.๒ กรณีทดสอบท่ีจุดเดือดของตัวทําละลาย ใหตมตัวทําละลายใหเดือดโดยตั้งบนเตาไฟฟาชนิด

แผนเหล็ก ในตูดูดควัน ปรับอุณหภูมิใหตัวทําละลายเดือดชาๆ และระวังอยาใหตัวทําละลาย

เดือดจนแหง จากนั้นหยอนตัวอยางเสนใยลงไปในตัวทําละลายท่ีเดือด 

๘.๒.๓.๓ กรณีทดสอบท่ีอุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง ใหตมน้ําในบีกเกอรบนเตาไฟฟาชนิดแผนเหล็กควบคมุ

อุณหภูมิของน้ําใหไดตามที่ตองการ ใสตัวอยางเสนใยและตัวทําละลายลงในหลอดแกวทดลอง 

แลวจุมหลอดทดลองลงในบีกเกอร 
๘.๒.๓.๔ สังเกตดูวาเสนใยละลายหมด หรือออนตัวลงเปนพลาสติก หรือไมละลาย แลวเปรียบเทียบ

สมบัติในการละลายของเสนใยตัวทําละลายตามตารางท่ี ๒ 
๘.๒.๓.๕ สมบัติการละลายสามารถใชทดสอบหาสวนประกอบท่ีเปนโลหะ (metal component) ในเสนใยได

ดวยการละลายเสนใยในเมทา – ครีซอล (m – cresol) สวนท่ีเหลือจากการละลายซึ่งมีลักษณะ

มันวาวจะเปนสวนประกอบท่ีเปนโลหะ 
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ตารางที่ ๒ การละลายของเสนใย 
(ขอ ๘.๒.๓) 

ชนิดเสนใย 

 

 

ตัวทําละลาย 
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ความเขมขน  

(รอยละ) 
100 100 5 20 85 100 100 100 100 59.5 70 100 50 63.5 63.5 

อุณหภูมิ  

(องศาเซลเซียส) 
20 20 20 20 20 101 139 156 90 20 38 139 50 100 25 

เวลา (นาที) 5 5 20 10 5 5 5 5 10 20 20 5 20 5 5 

แอซีเตต ล ล ม ม ล ล ม ล ล ล ล ล       

อะคริลิก ม ม ม ม ม ม ม ม ล ม ม พ ม ล ล 

ฝายและลินิน ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ล ม ม ล ล 

ไนลอน ม ม ม ล ล ม ม ม น ล ล ล   ล ล 

พอลิเอสเตอร ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ล ม ล ม 

เรยอน ม ม ม ม ม ม ม ม ม ล ล ม ม ล ล 

ไหม ม ม ล ม ม ม ม ม ม ล ล ม ม     

ขนสัตว ม ม ล ม ม ม ม ม ม ม ม ม   ล ม 

หมายเหตุ ๑. ล หมายถึง ละลาย 
  ๒. พ หมายถึง เปนพลาสติก 
  ๓. ม หมายถึง ไมละลาย 
  ๔. น หมายถึง ไนลอน 6 ละลาย ไนลอน 6,6 ไมละลาย 
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ภาคผนวก ก. 
รายช่ือแอโรแมติกแอมีน 

(ขอ ๔.๕) 

ลําดับท่ี หมายเลข ซีเอเอส 

(CAS number) 

ชื่อสาร 

(substance) 

1 92-67-1 biphenyl-4-ylamine ไบฟนิล-4-อิลามีน 

  4-aminobiphenyl 4-แอมิโนไปฟนิล 

  xenylamine ซีนิลามีน 

2 92-87-5 benzidine เบนซิดีน 

3 95-69-2 4-chloro-o-toluidine 4-คลอโร-ออรโท-โทลูอิดีน 

4 91-59-8 2-naphthylamine 2-แนฟทิลามีน 

5 97-56-3 o-aminoazotoluene ออรโท-แอมิโนเอโซโทลูอีน 

  4-amino-2', 3-dimethylazobenzene 4-แอมิโน-2', 3-ไดเมทิลเอโซเบนซีน 

  4-o-tolylazo-o-toluidine 4-ออรโท-โทอิลเอโซ-ออรโท-โทลูอิดีน 

6 99-55-8 5-nitro-o-toluidine 5-ไนโทร-ออรโท-โทลูอิดีน 

7 106-47-8 4-chloroaniline 4-คลอโรแอนิลีน 

8 615-05-4 4-methoxy-m-phenylenediamine 4-เมทอกซี-เมตะ-ฟนิลีนไดแอมีน 

9 101-77-9 4,4'-methylenedianiline 4,4'-เมทิลีนไดแอนิลีน 

  4,4'-diaminodiphenylmethane 4,4'-ไดแอมิโนไดฟนิลมีเทน 

10 91-94-1 3,3'-dichlorobenzidine 3,3'-ไดคลอโรเบนซิดีน 

  3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine 3,3'-ไดคลอโรไบฟนิล-4,4'-อิลีนไดแอมีน 

11 119-90-4 3,3'-dimethoxybenzidine 3,3'-ไดเมทอกซีเบนซิดีน 

  o-dianisidine ออรโท-ไดแอนิซิดีน 

12 119-93-7 3,3'-dimethylbenzidine 3,3'-ไดเมทิลเบนซิดีน 

  4,4'-bi-o-toluidine 4,4'-ไบ-ออรโท-โทลูอิดีน 

13 838-88-0 4,4'-methylenedi-o-toluidine 4,4'-เมทิลีนได-ออรโท-โทลูอิดีน 

14 120-71-8 6-methoxy-m-toluidine 6-เมทอกซี-เมตะ-โทลูอิดีน 

   p-cresidine พารา-ครีซิดีน 

    



มผช.๕๑/๒๕๕๗ 

 

- ๙ - 

รายช่ือแอโรแมติกแอมีน (ตอ) 

ลําดับท่ี หมายเลข ซีเอเอส 

(CAS number) 

ชื่อสาร 

(substance) 

15 101-14-4 4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline) 4,4'-เมทิลีน-บิส-(2-คลอโร-แอนิลีน) 

  2,2'-dichloro-4,4'-methylene-dianiline 2,2'-ไดคลอโร-4,4'-เมทิลีน-ไดแอนิลีน 

16 101-80-4 4,4'-oxydianiline 4,4'-ออกซีไดแอนิลีน 

16 101-80-4 4,4'-oxydianiline 4,4'-ออกซีไดแอนิลีน 

17 139-65-1 4,4'-thiodianiline 4,4'-ไทโอไดแอนิลีน 

18 95-53-4 o-toluidine ออรโท-โทลูอิดีน 

  2-aminotoluene 2-แอมิโนโทลูอีน 

19 95-80-7 4-methyl-m-phenylenediamine 4-เมทิล-เมตะ-ฟนิลีนไดแอมีน 

20 137-17-7 2,4,5-trimethylaniline 2,4,5-ไทรเมทิลแอนิลีน 

21 90-04-0 o-anisidine ออรโท-แอนิซิดีน 

   2-methoxyaniline 2-เมทอกซีแอนิลีน 

22 60-09-3 4-aminoazobenzene 4-แอมิโนเอโซเบนซีน 

  p-aminoazobenzene พารา-แอมิโนเอโซเบนซีน 

23 95-68-1 2,4-xylidine 2,4-ไซลิดีน 

24 87-62-7 2,6-xylidine 2,6-ไซลิดีน 
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