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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
กระดาษเปลือกขาวโพด

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะกระดาษที่ทําจากเยื่อเปลือกขาวโพดเปนวัสดุหลัก

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ กระดาษเปลอืกขาวโพด หมายถงึ กระดาษทีม่ลีวดลายในเนือ้กระดาษ ไดจากการนาํเปลือกขาวโพดมาผาน

กระบวนการตมเยื่อหรือวิธีการอื่นๆ แลวข้ึนเปนแผนกระดาษบนตะแกรง ผึ่งใหแหง อาจนําวัสดุอ่ืน เชน
ข้ีเล่ือย ดอกไมแหง ใบไมแหง มาตกแตงใหเปนลวดลายตางๆ และอาจยอมสหีรือเคลอืบดวยสารเคลอืบเงา

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองเปนแผน เหนียว ไมขาดงาย มีความหนา ความหยาบ และความละเอียด สม่ําเสมอกันทั่วทั้งแผน
ไมมีรอยทะลุหรือฉีกขาด ไมมีส่ิงปนเปอนหรือตําหนิ และไมมีราปรากฏใหเห็นเดนชัดตลอดแผน

๓.๒ ลวดลาย (ถามี)
ตองประณีต วัสดุที่นํามาตกแตงใหเปนลวดลายตองเหมาะสม สะอาด ไมมีส่ิงสกปรกหรือเปรอะเปอน

๓.๓ สี (ถามี)
ตองสมํ่าเสมอ (ยกเวนการยอมสดีวยเทคนคิสมยัใหมหรือเปนศลิปะการใชสีเพ่ือความสวยงาม) ไมเลอะเทอะ
ซีดจาง หลุด หรือลอก

๓.๔ การเคลือบเงา (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมทําใหช้ินงานขาดความสวยงาม
หรือทําใหเสียรูปทรง

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
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๓.๕ ความชื้น
ตองไมเกินรอยละ ๑๓ โดยน้ําหนัก

๓.๖ ความกวางและความยาว
ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย แตตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
หมายเหตุ  หากไมมกีารตกลงเปนอยางอ่ืน ใหมคีวามกวางและความยาวเปน ๕๕ เซนตเิมตร × ๘๐ เซนตเิมตร

โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน +๑ เซนติเมตร

๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุกระดาษเปลือกขาวโพดในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกระดาษเปลือกขาวโพดได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุกระดาษเปลือกขาวโพดทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ
(๒) ความกวางและความยาว
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใช เชน หามใชบรรจุอาหารโดยตรง
(๕) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง กระดาษเปลือกขาวโพดที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบความกวางและความยาว การบรรจ ุและเคร่ืองหมาย

และฉลาก ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน ๓ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบแลวทกุตัวอยาง
ตามขอ ๓.๖ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวากระดาษเปลือกขาวโพดรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ลวดลาย สี และการเคลือบเงา
ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๓ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จงึจะถือวากระดาษเปลอืกขาวโพดรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีกํ่าหนด
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๖.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความชื้น ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั
จํานวน ๒ ตัวอยาง นํามาทําเปนตัวอยางรวม เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๕
จึงจะถือวากระดาษเปลือกขาวโพดรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางกระดาษเปลือกขาวโพดตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ ขอ ๖.๒.๒ และขอ ๖.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวา
กระดาษเปลือกขาวโพดรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ลวดลาย สี และการเคลือบเงา
๗.๑.๑ ใหแตงตัง้คณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูทีม่คีวามชาํนาญในการตรวจสอบกระดาษเปลอืกขาวโพด

อยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกนัตรวจและใหคะแนนโดยอสิระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑



มผช.๔๓๓/๒๕๔๗

- ๔ -

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองเปนแผน เหนยีว ไมขาดงาย มคีวามหนา

ความหยาบ และความละเอยีด สม่าํเสมอกนั
ทัว่ทัง้แผน ไมมรีอยทะลหุรือฉีกขาด ไมมส่ิีง
ปนเปอนหรอืตาํหน ิ และไมมรีาปรากฏให
เห็นเดนชดัตลอดแผน

๔ ๓ ๒ ๑

ลวดลาย (ถามี) ตองประณีต วัสดุที่นํามาตกแตงใหเปน
ลวดลายตองเหมาะสม สะอาด ไมมีส่ิง
สกปรกหรือเปรอะเปอน

๔ ๓ ๒ ๑

สี (ถามี) ตองสม่ําเสมอ (ยกเวนการยอมสีดวย
เทคนคิสมยัใหมหรือเปนศลิปะการใชสีเพ่ือ
ความสวยงาม) ไมเลอะเทอะ ซดีจาง หลุด
หรือลอก

๔ ๓ ๒ ๑

การเคลือบเงา (ถามี) ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด กรอบ 
แตก หลุด หรือลอก และไมทําใหช้ินงาน
ขาดความสวยงามหรือทําใหเสียรูปทรง

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบความชื้น
ใหใชวิธีทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระดาษพิมพและเขียน มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๘๗
หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ

๗.๓ การทดสอบความกวางและความยาว
ใหใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง ๑.๐ มิลลิเมตร

๗.๔ การทดสอบการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ


