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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

เครื่องปนดินเผาสังคโลก
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องปนดินเผาสังคโลก ไมครอบคลุมถึงเครื่องปนดินเผา
ที่ไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ เครือ่ งปน ดินเผาสังคโลก หมายถึง เครือ่ งปน ดินเผาเนือ้ แกรง มีรปู แบบหรือลวดลายเลียนแบบหรือประยุกต
จากของโบราณยุคสุโ ขทัย เชน ลายจักร พันธุไ ม สัง ข ดอกไม เสน วงกลม กานขด สวัสดิกะ นก
ใบไม มา กิเลน ปลา กวาง เปด งู หงส โดยทั่วไปเนื้อดินคอนขางหยาบมีสีขาวอมน้ําตาล หากมีการตก
แตงลวดลายใตเคลือบ สวนใหญเปนสีน้ําตาล สีดํา หรือสีเขียว และหากมีการเคลือบผิวอาจเคลือบใส
เคลือบดาน หรือสีตาง ๆ เชน สีเขียว สีน้ําตาล สีขาว หรือสองสี
๒.๒ เครื่องปนดินเผา หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นจากดินเปนสวนประกอบหลัก เชน ดินขาว ดินเหนียว อาจผสมหิน
หรือแรธาตุตางๆ เชน ทรายแกว หินฟนมา ในอัตราสวนที่เหมาะสม ผานกระบวนการขึ้นรูปใหไดรูปทรง
ตามตองการ นํามาตกแตง แลวนําไปเผา อาจเคลือบผิวหรือไมก็ได

๓. ประเภท
๓.๑ เครื่องปนดินเผาสังคโลก แบงตามการใชงานออกเปน ๒ ประเภท คือ
๓.๑.๑ ประเภทที่ใชกับอาหาร เชน จาน ชาม ถวย โถ เหยือกน้ํา
๓.๑.๒ ประเภทของประดับตกแตง เชน ตุกตา เศียรนาค หงส ครุฑ เทพพนม แจกัน

๔. คุณลักษณะที่ตองการ
๔.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรูปทรงที่ไดสัดสวน ไมแตก ไมบิ่น กรณีเปนชุดเดียวกัน ตองมีรูปแบบ ลวดลาย
และสี ที่กลมกลืนเขากันได
๔.๒ ตะกั่วและแคดเมียม (เฉพาะประเภทที่ใชกับอาหาร)
ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
-๑-
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ตารางที่ ๑ ตะกั่วและแคดเมียม
(ขอ ๔.๒)
รายการที่

ผลิตภัณฑ

๑

ภาชนะที่มีความลึก๑)ไมเกิน ๒๕ มิลลิเมตร
มิลลิกรัมตอตารางเดซิเมตร ไมเกิน
ภาชนะทีม่ คี วามลึก๑) ไมนอ ยกวา ๒๕ มิลลิเมตร
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน
- ความจุ๒)ไมเกิน ๑.๑ ลูกบาศกเดซิเมตร
- ความจุ๒)ไมนอยกวา ๑.๑ ลูกบาศกเดซิเมตร

๒

เกณฑที่กําหนด
ตะกั่ว
แคดเมียม
๑.๗
o.๑๗

๕
๒.๕

o.๕
o.๒๕

หมายเหตุ ๑)หมายถึง การหาความลึก ใหวัดในแนวดิ่งจากจุดที่ลึกที่สุดภายในภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบ
ริมบนสุดของภาชนะ
๒)
หมายถึง การหาความจุ ใหวางภาชนะบนพืน้ ราบ เติมน้าํ ถึงขอบบนสุดโดยไมลน แลววัดปริมาตรของน้าํ
๔.๓ ความทนตอการเปลี่ยนอุณหภูมิ (เฉพาะประเภทที่ใชกับอาหาร)
ตองทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แตกตางกัน ๑oo องศาเซลเซียส โดยฉับพลัน ผิวที่เคลือบตองไมมี
รอยรานหรือรอยแยก
๔.๔ การดูดซึมน้ํา
คาเฉลี่ยการดูดซึมน้ําตองไมเกินรอยละ ๓ โดยน้ําหนัก
๔.๕ ความเปยก
ผิวตองเปยกน้าํ สม่าํ เสมอ

๕. การบรรจุ
๕.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุเครื่องปนดินเผาสังคโลกในภาชนะบรรจุที่สะอาด เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องปนดินเผาสังคโลกได

๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุเครื่องปนดินเผาสังคโลกทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน จานสังคโลก ชามสังคโลก
(๒) ประเภท
(๓) เดือน ปที่ทํา

-๒-
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(๔) คําเตือน (ถามี) เชน ประเภทของประดับตกแตง ใหระบุคําเตือน “ไมควรใชกับอาหาร”
(๕) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๖) ชื่อผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง เครื่องปนดินเผาสังคโลกประเภทเดียวกัน ที่ทําหรือที่สงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา
เดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกัน จํานวน ๔ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยา งตองเปน
ไปตามขอ ๔.๑ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาเครือ่ งปน ดินเผาสังคโลกรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ าํ หนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบตะกัว่ และแคดเมียม ความทนตอการเปลีย่ นอุณหภูมิ
การดูดซึมน้ํา และความเปยก ใหใชตัว อยา งที่ผา นการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว มาทดสอบ
รายการละ ๑ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๒ ถึงขอ ๔.๕ จึงจะถือวา
เครื่องปนดินเผาสังคโลกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางเครือ่ งปน ดินเผาสังคโลกตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาเครือ่ งปนดินเผา
สังคโลกรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
๘.๒ การทดสอบตะกั่วและแคดเมียม (เฉพาะประเภทที่ใชกับอาหาร)
ใหใชวิธีท ดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณ ฑอุต สาหกรรม ภาชนะเซรามิกที่ใชกับ อาหาร : ปริมาณและ
วิธีวิเคราะหตะกั่วและคัดเมียม มาตรฐานเลขที่ มอก.๓๒
๘.๓ การทดสอบความทนตอการเปลี่ยนอุณหภูมิ
วางตัวอยางเครื่องปนดินเผาสังคโลกในตูอบที่ทําใหรอนกอนแลวที่อุณหภูมิ t๑ เปนเวลา ๓o นาที นําออก
จากตูอ บโดยใชคีม แลวจุม ลงในอางน้ําที่อุณ หภูมิหอ ง t๒ (t๑ - t๒ = (๑๐๐ ± ๑) องศาเซลเซียส)
เปนเวลาไมเกิน ๒ นาที นําออกมาเช็ดใหแหง แลวจุมลงในสารละลายอีโอซิน ๕ กรัม ในน้ํา ๑ ลิตร
ตรวจดูรอยเสียหายหลังจากที่ทําความสะอาดแลว ใหทดสอบซ้ํา ๕ ครั้ง แลวตรวจพินิจ

-๓-
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๘.๔ การทดสอบการดูดซึมน้ํา
ทําตัวอยางเครื่องปนดินเผาสังคโลกใหแตก แลวนําชิ้นตัวอยางที่แตกจํานวน ๕ ชิ้น ไปอบที่อุณหภูมิ ๑๑o
องศาเซลเซียส ถึง ๑๑๕ องศาเซลเซียส ทิ้งใหเย็นในเดซิกเคเตอร ชั่งชิ้นตัวอยางแตละชิ้นใหละเอียดถึง
o.o๑ กรัม (m๑) แลวแชในน้ําโดยวางบนตะแกรงเพื่อไมใหชิ้นตัวอยางแตะกนหรือขางภาชนะ ตมใหเดือด
๕ ชั่วโมง หลังจากนั้นปลอยใหเย็นในน้ําจนถึงอุณหภูมิหอง เมื่อครบ ๒๔ ชั่วโมง เช็ดน้ําที่เกาะชิ้นตัวอยาง
แลวชั่งทันที (m๒) คํานวณหาคาการดูดซึมน้ําของชิ้นตัวอยางแตละชิ้น แลวหาคาเฉลี่ย
การดูดซึมน้ํา รอยละโดยน้ําหนัก = m๒- m๑ x ๑oo
m๑
๘.๕ การทดสอบความเปยก
ทําความสะอาดตัวอยางเครื่องปนดินเผาสังคโลกดวยสําลีชุบ เอทานอล ทําใหแหง จุมลงในน้ําสะอาด
แลวตรวจพินิจบริเวณที่ทําความสะอาด

-๔-

