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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
เครื่องปนดินเผาเซลาดอน

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลติภณัฑชุมชนนีค้รอบคลมุเฉพาะเครือ่งปนดนิเผาเซลาดอน ไมครอบคลุมถึงเครื่องปนดินเผา
ที่ไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว

๒. บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ เครือ่งปนดนิเผาเซลาดอน หรือทีเ่รียกอกีช่ือหนึง่วา "เครือ่งปนดนิเผาศลิาดล" หมายถงึ เครือ่งปนดนิเผาเนือ้

แกรง สวนใหญมสีีเขียวหยก อาจมสีีเทา สีเหลืองน้าํผึง้ สีเขียวมะกอก สีเขียวน้าํทะเล นยิมตกแตงดวยการขดู
ลายลงในเนือ้ดนิหรอืตกแตงดวยสใีตเคลอืบ มกัพบเคลอืบรานตวั โดยทัว่ไปจะเคลอืบดวยน้าํเคลอืบทีม่สีวน
ผสมของเถาไม เผาท่ีอุณหภมูสูิง ในบรรยากาศแบบลดออกซเิจน หรืออาจใชเคลอืบสงัเคราะหทีใ่หลักษณะ
เคลอืบเหมอืนเคลอืบทีม่สีวนผสมของเถาไม

๒.๒ เครื่องปนดินเผา หมายถึง ส่ิงที่ทําข้ึนจากดินเปนสวนประกอบหลัก เชน ดินขาว ดินเหนียว อาจผสมหิน
หรือแรธาตุตางๆ เชน ทรายแกว หินฟนมา ในอัตราสวนที่เหมาะสม ผานกระบวนการขึ้นรูปใหไดรูปทรง
ตามตองการ นํามาตกแตง แลวนําไปเผา อาจเคลือบผิวหรือไมก็ได

๓. ประเภท

๓.๑ เครื่องปนดินเผาเซลาดอน แบงตามการใชงานออกเปน ๒ ประเภท คือ
๓.๑.๑ ประเภทที่ใชกับอาหาร เชน ชาม ถวย โถ เหยือกน้ํา
๓.๑.๒ ประเภทของประดับตกแตง เชน ตุกตา เศียรนาค หงส ครุฑ เทพพนม

๔. คุณลักษณะที่ตองการ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรูปทรงที่ไดสัดสวน ไมแตก ไมบิ่น กรณีเปนชุดเดียวกัน ตองมีรูปแบบ ลวดลาย
และสี ที่กลมกลืนเขากันได

๔.๒ ตะกั่วและแคดเมียม (เฉพาะประเภทที่ใชกับอาหาร)
ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ ตะกั่วและแคดเมียม
(ขอ ๔.๒)

เกณฑที่กําหนด
รายการที่ ผลิตภัณฑ

ตะกั่ว แคดเมียม
๑ ภาชนะที่มีความลึก๑)ไมเกิน ๒๕ มิลลิเมตร

มิลลิกรัมตอตารางเดซิเมตร ไมเกิน
๑.๗ o.๑๗

๒ ภาชนะทีม่คีวามลกึ๑) ไมนอยกวา ๒๕ มลิลิเมตร
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน
- ความจุ๒)ไมเกิน ๑.๑ ลูกบาศกเดซิเมตร
- ความจุ๒)ไมนอยกวา ๑.๑ ลูกบาศกเดซิเมตร

๕
๒.๕

o.๕
o.๒๕

หมายเหตุ  ๑)หมายถึง การหาความลึก ใหวัดในแนวดิ่งจากจุดที่ลึกที่สุดภายในภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบ
ริมบนสุดของภาชนะ

๒)หมายถึง การหาความจ ุใหวางภาชนะบนพืน้ราบ เตมิน้าํถึงขอบบนสดุโดยไมลน แลววดัปรมิาตรของน้าํ
๔.๓ ความทนตอการเปลี่ยนอุณหภูมิ (เฉพาะประเภทที่ใชกับอาหาร)

ตองทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แตกตางกัน ๑๐๐ องศาเซลเซียส โดยฉับพลัน ผิวเคลือบตองไมมี
รอยรานหรือรอยแยก

๔.๔ การดูดซึมน้ํา
คาเฉล่ียการดูดซึมน้ําตองไมเกินรอยละ ๓ โดยน้ําหนัก

๔.๕ ความเปยก
ผวิตองเปยกน้าํสม่าํเสมอ

๕. การบรรจุ

๕.๑ หากมกีารบรรจ ุใหบรรจเุครือ่งปนดนิเผาเซลาดอนในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องปนดินเผาเซลาดอนได

๖. เครื่องหมายและฉลาก

๖.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุเครื่องปนดินเผาเซลาดอนทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน ถวยเซลาดอน  ชามศิลาดล
(๒) ประเภท
(๓) เดือน ปที่ทํา
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(๔) คําเตือน (ถามี) เชน ประเภทของประดับตกแตง ใหระบุคําเตือน "ไมควรใชกับอาหาร" เครื่องปน
ดินเผาเซลาดอนที่มีรอยราน ใหระบุคําเตือน "ไมเหมาะสมที่จะใชกับอาหาร"

(๕) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๖) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง เครื่องปนดินเผาเซลาดอนประเภทเดียวกัน ที่ทําหรือที่สงมอบหรือซื้อขายในระยะ
เวลาเดียวกัน

๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบลกัษณะทัว่ไป การบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก

ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน ๔ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยางตองเปนไปตาม
ขอ ๔.๑ ขอ ๕. และขอ ๖. จงึจะถอืวาเครือ่งปนดนิเผาเซลาดอนรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีกํ่าหนด

๗.๒.๒ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบตะกัว่และแคดเมยีม ความทนตอการเปลีย่นอุณหภูมิ
การดูดซึมน้ํา และความเปยก ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว มาทดสอบ
รายการละ ๑ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๒ ถึงขอ ๔.๕ จึงจะถือวา
เครื่องปนดินเผาเซลาดอนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางเครือ่งปนดนิเผาเซลาดอนตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทกุขอ จงึจะถือวาเครือ่งปนดินเผา
เซลาดอนรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ

๘.๒ การทดสอบตะกั่วและแคดเมียม (เฉพาะประเภทที่ใชกับอาหาร)
ใหใชวิธีทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ภาชนะเซรามิกที่ใชกับอาหาร : ปริมาณและ
วิธีวิเคราะหตะกั่วและคัดเมียม มาตรฐานเลขที่ มอก.๓๒

๘.๓ การทดสอบความทนตอการเปลี่ยนอุณหภูมิ
วางตัวอยางเครื่องปนดินเผาเซลาดอนในตูอบที่ทําใหรอนกอนแลวที่อุณหภูมิ t๑ เปนเวลา ๓o นาที นํา
ออกจากตูอบโดยใชคีม แลวจุมลงในอางน้ําที่อุณหภูมิหอง t๒ (t๑ - t๒ = (๑๐๐ ± ๑) องศาเซลเซียส)
เปนเวลาไมเกิน ๒ นาที นําออกมาเช็ดใหแหง แลวจุมลงในสารละลายอีโอซิน ๕ กรัม ในน้ํา ๑ ลิตร
ตรวจดูรอยเสียหายหลังจากที่ทําความสะอาดแลว ใหทดสอบซ้ํา ๕ ครั้ง แลวตรวจพินิจ
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๘.๔ การทดสอบการดูดซึมน้ํา
ทาํตวัอยางเครือ่งปนดนิเผาเซลาดอนใหแตก แลวนาํช้ินตวัอยางทีแ่ตกจาํนวน ๕ ช้ิน ไปอบทีอุ่ณหภมู ิ ๑๑o
องศาเซลเซยีส ถึง ๑๑๕ องศาเซลเซยีส ทิง้ใหเย็นในเดซกิเคเตอร ช่ังช้ินตวัอยางแตละช้ินใหละเอียดถงึ o.o๑ 
กรัม (m๑) แลวแชในน้าํโดยวางบนตะแกรงเพือ่ไมใหช้ินตวัอยางแตะกนหรอืขางภาชนะ ตมใหเดอืด ๕ ช่ัวโมง 
หลังจากนั้นปลอยใหเย็นในน้ําจนถึงอุณหภูมิหอง เมื่อครบ ๒๔ ช่ัวโมง เช็ดน้ําที่เกาะช้ินตัวอยางแลวชั่ง
ทันที (m๒) คํานวณหาคาการดูดซึมน้ําของชิ้นตัวอยางแตละช้ิน แลวหาคาเฉล่ีย

การดูดซึมน้ํา  รอยละโดยน้ําหนัก  =  m๒- m๑ x ๑oo
m๑

๘.๕ การทดสอบความเปยก
ทําความสะอาดตัวอยางเครื่องปนดินเผาเซลาดอนดวยสําลีชุบเอทานอล ทําใหแหง จุมลงในน้ําสะอาด
แลวตรวจพินิจบริเวณที่ทําความสะอาด


