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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

กระดาษเปลือกขาวโพด
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะกระดาษที่ทําจากเยื่อเปลือกขาวโพดเปนวัสดุหลัก

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ กระดาษเปลือกขาวโพด หมายถึง กระดาษทีม่ ลี วดลายในเนือ้ กระดาษ ไดจากการนําเปลือกขาวโพดมาผาน
กระบวนการตมเยื่อหรือวิธีการอื่นๆ แลวขึ้นเปนแผนกระดาษบนตะแกรง ผึ่งใหแหง อาจนําวัสดุอื่น เชน
ขี้เลื่อย ดอกไมแหง ใบไมแหง มาตกแตงใหเปนลวดลายตางๆ และอาจยอมสีหรือเคลือบดวยสารเคลือบเงา

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองเปนแผน เหนียว ไมขาดงาย มีความหนา ความหยาบ และความละเอียด สม่ําเสมอกันทั่วทั้งแผน
ไมมีรอยทะลุหรือฉีกขาด ไมมีสิ่งปนเปอนหรือตําหนิ และไมมีราปรากฏใหเห็นเดนชัดตลอดแผน
๓.๒ ลวดลาย (ถามี)
ตองประณีต วัสดุที่นํามาตกแตงใหเปนลวดลายตองเหมาะสม สะอาด ไมมีสิ่งสกปรกหรือเปรอะเปอน
๓.๓ สี (ถามี)
ตองสม่าํ เสมอ (ยกเวนการยอมสีดว ยเทคนิคสมัยใหมหรือเปนศิลปะการใชสเี พือ่ ความสวยงาม) ไมเลอะเทอะ
ซีดจาง หลุด หรือลอก
๓.๔ การเคลือบเงา (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมทําใหชิ้นงานขาดความสวยงาม
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 หากไมมกี ารตกลงเปนอยางอืน่ ใหมคี วามกวางและความยาวเปน ๕๕ เซนติเมตร × ๘๐ เซนติเมตร
โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน +๑ เซนติเมตร

๔. การบรรจุ
๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุกระดาษเปลือกขาวโพดในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกระดาษเปลือกขาวโพดได

๕. เครื่องหมายและฉลาก
๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุกระดาษเปลือกขาวโพดทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ
(๒) ความกวางและความยาว
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใช เชน หามใชบรรจุอาหารโดยตรง
(๕) ชื่อผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง กระดาษเปลือกขาวโพดที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความกวางและความยาว การบรรจุ และเครือ่ งหมาย
และฉลาก ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกัน จํานวน ๓ ตัวอยาง เมือ่ ตรวจสอบแลวทุกตัวอยาง
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 จึงจะถือวากระดาษเปลือกขาวโพดรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ าํ หนด
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๖.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความชื้น ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกัน
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 ใหแตงตัง้ คณะผูต รวจสอบ
ประกอบดวยผูท มี่ คี วามชํานาญในการตรวจสอบกระดาษเปลือกขาวโพด
อยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑

-๓-

มผช.๔๓๓/๒๕๔๗
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)
ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป
ตองเปนแผน เหนียว ไมขาดงาย มีความหนา ๔
๓
๒
๑
ความหยาบ และความละเอียด สม่าํ เสมอกัน
ทัว่ ทัง้ แผน ไมมรี อยทะลุหรือฉีกขาด ไมมสี งิ่
ปนเปอ นหรือตําหนิ และไมมรี าปรากฏให
เห็นเดนชัดตลอดแผน
ลวดลาย (ถามี)
ตองประณีต วัสดุที่นํามาตกแตงใหเปน ๔
๓
๒
๑
ลวดลายตองเหมาะสม สะอาด ไมมีสิ่ง
สกปรกหรือเปรอะเปอน
สี (ถามี)
ต อ งสม่ําเสมอ (ยกเว น การย อ มสี ด ว ย ๔
๓
๒
๑
เทคนิคสมัยใหมหรือเปนศิลปะการใชสเี พือ่
ความสวยงาม) ไมเลอะเทอะ ซีดจาง หลุด
หรือลอก
การเคลือบเงา (ถามี) ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด กรอบ ๔
๓
๒
๑
แตก หลุด หรือลอก และไมทําใหชิ้นงาน
ขาดความสวยงามหรือทําใหเสียรูปทรง
ลักษณะที่ตรวจสอบ

เกณฑที่กําหนด

๗.๒ การทดสอบความชื้น
ใหใชวิธีทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระดาษพิมพและเขียน มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๘๗
หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ
๗.๓ การทดสอบความกวางและความยาว
ใหใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง ๑.๐ มิลลิเมตร
๗.๔ การทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
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