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ปัจจุบัน ผู้ทำซึ่งเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) มีกำรทำผลิตภัณฑ์
ประดิษฐ์จำกเศษผ้ำ เพื่อจำหน่ำยในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศเป็นจำนวนมำก ดังนั้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและ
ยกระดับ อุตสำหกรรมประเภทนี้ ให้ มีคุณภำพ สร้ำงควำมเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับ จึงเห็ นควรกำหนดมำตรฐำน
อุตสำหกรรมเอส ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จำกเศษผ้ำ ขึ้น
มำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ จัดทำขึ้นโดยอำศัยข้อมูลจำกผู้ทำและเอกสำรต่อไปนี้ เป็นแนวทำง
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ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จำกเศษผ้ำ
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ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
1. ขอบข่าย
1.1

มำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ ครอบคลุมเฉพำะผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จำกเศษผ้ำเป็นวัสดุหลัก สำหรับใช้งำนทั่วไป
เป็นของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก

1.2

มำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ ไม่ครอบคลุมถึงกระเป๋ำผ้ำ ผลิตภัณฑ์และเสื้อผ้ำสำเร็จรูปที่ทำหรือตกแต่งด้วย
เศษผ้ำ ที่ได้ประกำศเป็นมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส แล้ว

2. บทนิยาม
ควำมหมำยของคำที่ใช้ในมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จำกเศษผ้ำ (handicraft of remnant of cloth) หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรนำเศษผ้ำ
มำออกแบบ ตัดเย็บ หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป หรือได้จำกกำรนำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมำออกแบบ
และตกแต่งด้วยเศษผ้ำ อำจมีกำรประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น เพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงหรือควำมสวยงำม
เช่น ไม้ โลหะ กระดำษแข็ง พลำสติก ฟองน้ำ ลูกไม้ โบว์ ลูกปัด เลื่อม ด้ำยปัก ดิ้นปักสีต่ำงๆ เช่น ดิ้นเงิน
ดิ้ น ทอง ส ำหรั บ ใช้ ง ำนทั่ ว ไปเป็ น ของใช้ ของประดั บ ตกแต่ ง และของที่ ร ะลึ ก เช่ น พรมเช็ ด เท้ ำ มู่ ลี่
หรือกล่องเอนกประสงค์

3. ขนาด
3.1

ควำมกว้ำงและควำมยำว (ถ้ำมี)
ต้องไม่น้อยกว่ำที่ระบุไว้ที่ฉลำก
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรวัดด้วยเครื่องวัดละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1 mm

4. คุณลักษณะที่ต้องการ
4.1

ลักษณะทั่วไป

4.1.1

ต้องสะอำด ประณีต สวยงำม มีรูปแบบและรูปทรงเหมำะสมกับกำรใช้งำน ไม่มีขอบคมและไม่มีปลำย
แหลม ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพำะของชิ้นงำน ไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจำกกำรทำซึ่งอำจส่งผลเสียหำย
ต่อกำรใช้งำน เช่น รอยขำด รอยแยก เป็นรู

4.1.2

สีและลวดลำย สวยงำมผสมผสำนกลมกลืนตลอดชิ้นงำน ไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจำกกำรทำซึ่งอำจส่งผล
เสียหำยต่อกำรใช้งำน เช่น รอยเปรอะเปื้อนจำกสีพิมพ์ รอยต่อของลวดลำยไม่ตรงกัน สีของลำยพิมพ์ ไม่
สม่ำเสมอ ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพำะของลวดลำย
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4.1.3

กำรตกแต่งด้วย ด้ำยปัก หรือดิ้นปัก (ถ้ำมี) ต้องไม่คลำยตัวหรือไม่แยกออกจำกกัน ไม่ขำด ไม่แตก ไม่หักงอ
กรณีดิ้นทำจำกโลหะ ต้องไม่มีสนิมหรือมีตำหนิ
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจ

4.2

กำรเย็บ (ถ้ำมี)

4.2.1

ต้องเรียบร้อย ประณีต ฝีเข็มสม่ำเสมอทั้งนอกและในตัวผลิตภัณฑ์ และต้องไม่น้อยกว่ำ 36 ฝีเข็มต่อควำม
ยำว 10 cm ตะเข็บด้ำนในต้องเย็ บพัน ริมผ้ ำ (โพ้ง) เพื่อกันกำรหลุดลุ่ ย ริมผ้ ำต้องเรียบ แน่น ไม่ย้ว ย
หรือไม่หลุดลุ่ย

4.2.2

กำรบุด้วยแผ่นฟองน้ำ (ถ้ำมี) ต้องมีผ้ำหุ้มหรือปิดทับและเย็บให้เรียบร้อย แน่น ไม่ย้วยหรือไม่หลุดลุ่ย ฝีเข็ม
สม่ำเสมอทั้งนอกและในตัวผลิตภัณฑ์ และต้องไม่น้อยกว่ำ 32 ฝีเข็มต่อควำมยำว 10 cm

4.2.3

กำรเย็บหุ้มริมผ้ำหรือกุ๊น (ถ้ำมี) ต้องเรียบร้อย ประณีต ฝีเข็มสม่ำเสมอทั้งนอกและในตัวผลิตภัณฑ์ และ
ต้องไม่น้อยกว่ำ 32 ฝีเข็มต่อควำมยำว 10 cm

4.2.4

กำรติดกระดุมหรือซิป (ถ้ำมี) ต้องเรียบร้อย แน่น และไม่ย่น
กรณีเป็นโลหะต้องไม่มีสนิม ไม่มขี อบคม และไม่มปี ลำยแหลม
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจ และกำรวัดด้วยเครื่องวัดเหมำะสม เช่น สำยวัดหรือตลับเมตร

4.3

กำรประกอบ (ถ้ำมี)
ต้องเรียบร้อย ประณีต ติดแน่น สวยงำม รอยต่อต้องไม่แยกออกจำกกัน ไม่มีกลิ่นของสำรเคมี และไม่มีรอย
เปรอะเปื้ อนของสำรที่ใช้ยึ ดติดชิ้น ส่ ว นเข้ำด้ว ยกัน ไม่มีขอบคม และไม่มี ปลำยแหลม ยกเว้นกรณีที่เป็น
ลักษณะเฉพำะของชิ้นงำน
กรณีวัสดุประกอบเป็นโลหะ ต้องไม่มีสนิม ไม่มีขอบคม และไม่มปี ลำยแหลม
กรณีวัสดุประกอบจำกธรรมชำติ ต้องไม่มีรำหรือไม่มีตำหนิที่เกิดจำกกำรทำลำยของแมลง
กรณีวัสดุประกอบเป็นพลำสติก ต้องไม่มีเสี้ยนหรือไม่มคี รีบ
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจ

4.4

กำรประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ำมี)
ต้องประณีต ติดแน่น สวยงำม กลมกลืนและเหมำะสมกับชิ้นงำน รอยต่อต้องไม่แยกออกจำกกัน ไม่มีกลิ่นของ
สำรเคมี และไม่มีรอยเปรอะเปื้ อนของสำรที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้ำด้วยกัน ไม่มีขอบคม และไม่มีปลำยแหลม
ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพำะของชิ้นงำน
กรณีวัสดุประกอบหรือตกแต่งเป็นโลหะ ต้องไม่มีสนิม ไม่มีขอบคม และไม่มีปลำยแหลม
กรณีวัสดุประกอบหรือตกแต่งจำกธรรมชำติ ต้องไม่มีรำหรือไม่มีตำหนิที่เกิดจำกกำรทำลำยของแมลง
กรณีวัสดุประกอบหรือตกแต่งเป็นพลำสติก ต้องไม่มีเสี้ยนหรือไม่มคี รีบ
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจ
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4.5

กำรใช้งำน
ต้องใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจ

5. การบรรจุ
5.1

ให้หุ้มห่อหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จำกเศษผ้ำในบรรจุภัณฑ์ เหมำะสมที่สะอำด แห้ง และป้องกัน ควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงขนส่งหรือเก็บรักษำได้
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจ

6. เครื่องหมายและฉลาก
6.1

ที่ฉลำกหรือทีบ่ รรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จำกเศษผ้ำทุกหน่วย อย่ำงน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมำย
แจ้งรำยละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ำย ชัดเจน
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตำมชื่อมำตรฐำนนี้
(2) ควำมกว้ำงและควำมยำว (ถ้ำมี) เป็นเซนติเมตร (cm)
(3) ข้อแนะนำในกำรใช้และกำรดูแลรักษำ (ถ้ำมี)
(4) เดือน ปีที่ทำ
(5) ชื่อผู้ทำหรือสถำนที่ทำพร้อมสถำนที่ตั้ง หรือเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียน
ในกรณีใช้ภำษำต่ำงประเทศด้วย ต้องมีควำมหมำยตรงกับภำษำไทยที่กำหนดไว้ข้ำงต้น

7. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
7.1

รุ่น ในที่นี้ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จำกเศษผ้ำ ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขำยใน
ระยะเวลำเดียวกัน

7.2

กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับ ให้ใช้แผนกำรชักตัวอย่ำงที่กำหนดต่อไปนี้

7.2.1

กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับสำหรับกำรทดสอบควำมกว้ำงและควำมยำว (ถ้ำมี) กำรใช้งำน กำรบรรจุ
และเครื่องหมำยและฉลำก

7.2.1.1

ให้ชักตัวอย่ำงโดยวิธีกำรสุ่มจำกรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 ตัวอย่ำง

7.2.1.2

ตัวอย่ำงทุกตัวอย่ำงต้องเป็นไปตำมข้อ 3.1 ข้อ 4.5 ข้อ 5. และข้อ 6. จึงจะถือว่ำผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์
จำกเศษผ้ำรุ่นนั้นเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนด

7.2.2

กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับสำหรับ กำรทดสอบลักษณะทั่วไป กำรเย็บ (ถ้ำมี) กำรประกอบ (ถ้ำมี)
และกำรประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ำมี)

7.2.2.1

ให้ใช้ตัวอย่ำงที่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จำกข้อ 7.2.1 จำนวน 3 ตัวอย่ำง

7.2.2.2

ตัวอย่ำงทุกตัวอย่ำงต้องเป็นไปตำมข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.4 จึงจะถือว่ำ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จำกเศษผ้ำรุ่น
นั้นเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนด
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7.3

เกณฑ์ตัดสิน
ตัว อย่ ำงผลิ ต ภัณฑ์ ป ระดิษฐ์ จ ำกเศษผ้ ำ ต้องเป็น ไปตำมข้ อ 7.2.1.2 และข้อ 7.2.2.2 ทุ กข้อ จึง จะถื อว่ ำ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จำกเศษผ้ำรุ่นนั้นเป็นไปตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส นี้
__________________________
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