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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ผลิตภัณฑกระดาษเปลือกขาวโพด
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนนีค้ รอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑทที่ าํ จากกระดาษเปลือกขาวโพดเปนวัสดุหลัก ไมครอบ
คลุมถึงดอกไมประดิษฐจากวัสดุแปรรูปทีไ่ ดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนแลว

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลิตภัณฑกระดาษเปลือกขาวโพด หมายถึง สิง่ ประดิษฐจากกระดาษเปลือกขาวโพด และอาจประกอบดวย
วัสดุอนื่ เพื่อนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน ทําเปนของใชทั่วไป ของตกแตง
๒.๒ กระดาษเปลือกขาวโพด หมายถึง กระดาษทีม่ ลี วดลายในเนือ้ กระดาษ ไดจากการนําเปลือกขาวโพดมาผาน
กระบวนการตมเยื่อหรือวิธีการอื่นๆ แลวขึ้นเปนแผนกระดาษบนตะแกรง ผึ่งใหแหง อาจนําวัสดุอื่น เชน
ขี้เลื่อย ดอกไมแหง ใบไมแหง มาตกแตงใหเปนลวดลายตางๆ และอาจยอมสีหรือเคลือบดวยสารเคลือบเงา

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบ รูปทรง และสัดสวนที่เหมาะสม ไมมีรอยฉีกขาด สิ่งปนเปอน หรือตําหนิ
และไมมีราปรากฏใหเห็นเดนชัด
๓.๒ สี (ถามี)
ตองไมเลอะเทอะ ยกเวนการทําดวยเทคนิคพิเศษ และเมื่อลูบผลิตภัณฑแลวสีตองไมติดมือ
๓.๓ การประกอบดวยวัสดุอื่น (ถามี)
ตองประณีต ติดแนน คงทน เหมาะสมกับประโยชนใชสอย และไมทําใหคุณคาของผลิตภัณฑลดลง
๓.๔ การเคลือบเงา (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปน เม็ด กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนาเกิน ไปจนทําใหผลิตภัณฑ
ขาดความสวยงาม
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
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๓.๕ การใชงาน
ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน

๔. การบรรจุ
๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุผลิตภัณฑกระดาษเปลือกขาวโพดในภาชนะบรรจุทสี่ ะอาด แหง เรียบรอย และ
สามารถปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑกระดาษเปลือกขาวโพดได

๕. เครื่องหมายและฉลาก
๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑผลิตภัณฑกระดาษเปลือกขาวโพดทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร
หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงา ย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน กลองทิชชูจากกระดาษเปลือกขาวโพด
(๒) ขนาด หรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการดูแลรักษา
(๕) ชื่อผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑกระดาษเปลือกขาวโพดที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปน
ไปตามขอ ๓.๕ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวาผลิตภัณฑกระดาษเปลือกขาวโพดรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี การประกอบดวยวัสดุอื่น
และการเคลือบเงา ใหใชตัว อยา งที่ผา นการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง
เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือ วา ผลิตภัณฑกระดาษ
เปลือกขาวโพดรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผลิตภัณฑกระดาษเปลือกขาวโพดตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวา
ผลิตภัณฑกระดาษเปลือกขาวโพดรุนนั้น เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

-๒-
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๗. การทดสอบ
๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป สี การประกอบดวยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา
๗.๑.๑ ใหแตงตั้ง คณะผูต รวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีค วามชํานาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑกระดาษ
เปลือกขาวโพดอยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)
ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบ รูปทรง ๔
๓
๒
๑
และสัดสวนที่เหมาะสม ไมมีรอยฉีกขาด
สิ่ ง ปนเป อ น หรื อ ตําหนิ และไม มี ร า
ปรากฏใหเห็นเดนชัด
สี (ถามี)
ต อ งไม เ ลอะเทอะ ยกเว น การทําด ว ย ๔
๓
๒
๑
เทคนิคพิเศษ และเมื่อลูบผลิตภัณฑแลวสี
ตองไมติดมือ
การประกอบ
ตองประณีต ติดแนน คงทน เหมาะสม ๔
๓
๒
๑
ดวยวัสดุอื่น (ถามี) กับประโยชนใชสอย และไมทําใหคุณคา
ของผลิตภัณฑลดลง
การเคลือบเงา (ถามี) ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปน เม็ด กรอบ ๔
๓
๒
๑
แตก หลุด หรือลอก และไมหนาเกินไป
จนทําใหผลิต ภัณ ฑขาดความสวยงาม
ลักษณะที่ตรวจสอบ

เกณฑที่กําหนด

๗.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
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