มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
THAI COMMUNITY PRODUCT STANDARD

มผช.๕๖/๒๕๖๐

ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
BANANA ROPE PRODUCTS

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 97.195

ISBN 978-616-346-796-6

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย

มผช.๕๖/๒๕๖๐

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐–๒๒๐๒–๓๓๖๓-๔

ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๒๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐)
เรือ่ ง ยกเลิกและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้ วย มาตรฐานเลขที่
มผช.๕๖/๒๕๔๖ และคณะอนุ กรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่
๒๖-๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้ วย
มาตรฐานเลขที่ มผช.๕๖/๒๕๔๖ และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้ วย ขึ้นใหม่
สานั ก งานมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์อุ ตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิ กประกาศสานั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และออกประกาศกาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้ วย มาตรฐานเลขที่ มผช.๕๖/๒๕๖๐ ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียด
ต่อท้ ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ มีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ประกาศ เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เบญจมาพร เอกฉัตร์
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
๑. ขอบข่าย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ที อ ถักสาน หรือประดิษฐ์ จากเชือกกล้ วยเป็ นวัสดุ
หลัก ทาด้ วยมือ สาหรับใช้ งานทั่วไป เป็ นของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท่ี
ใช้ กบั อาหาร
๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ไม่ครอบคลุมดอกไม้ ประดิษฐ์ จากวัสดุธรรมชาติ โมบาย ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
หรือหุ้มด้ วยถักสานจากพืช ผลิตภัณฑ์จากเชือก และเครื่องเรื อนเชือกกล้ วยที่ได้ ประกาศเป็ นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ ว

๒. บทนิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้ วย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ จากการนากาบและก้ านของต้ น กล้ วยที่กรีดเป็ นเส้ น
ทาให้ แห้ ง อาจถักเปี ยหรือฟั่ นเป็ นเกลียวตามขนาดที่ต้องการ มาออกแบบหรือประดิษฐ์ เป็ นผลิตภัณฑ์
อาจแต่งสีหรือย้ อมสี เคลือบด้ วยสารเคลือบผิว ประกอบหรือตกแต่งด้ วยวัสดุอ่ืนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
หรือความสวยงาม เช่น โลหะ ไม้ พลาสติก กระดาษแข็ง ผ้ า หนัง เอ็น ดิ้น เชือก ลูกปัด ทาเป็ นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น กระเป๋ า ตะกร้ า ถาดผลไม้

๓. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ต้ องประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้ งาน ไม่มีขอบคมและปลายแหลม ยกเว้ นกรณี
ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ไม่มีรอยขาด บิด งอ รา หรือตาหนิท่เี กิดจากการทาลายของแมลงปรากฏ
ในชิ้นงานให้ เห็นเด่นชัด ยกเว้ นรอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็ นลักษณะเฉพาะของชิ้นงานและต้ อง
ไม่มีผลเสียต่อการใช้ งาน
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
๓.๒ การประกอบ (ถ้ ามี)
ต้ องเรียบร้ อย ประณีต สวยงาม ติดแน่น เหมาะสมกับชิ้นงาน ไม่มีกลิ่นและรอยเปรอะเปื้ อนของสารที่ใช้
ยึดติดชิ้นส่วนเข้ าด้ วยกัน กรณีท่มี ีการเย็บฝี เข็มต้ องสม่าเสมอ ไม่หลุดลุ่ย
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
-๑–
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๓.๓ ลวดลาย (ถ้ ามี)
ต้ องประณีต สวยงาม สม่าเสมอ การต่อลวดลายต้ องตรงตามลักษณะของลวดลาย
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
๓.๔ สี (ถ้ ามี)
ต้ อ งมี สีสม่ า เสมอ ติ ดแน่ น ไม่ ด่าง หลุ ด ลอก หรื อเปรอะเปื้ อน ยกเว้ น กรณีท่ีเป็ นลั กษณะเฉพาะของ
ชิ้นงาน เมื่อจับหรือสัมผัสแล้ วสีต้องไม่ติดมือ
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
๓.๕ การประกอบหรือตกแต่งด้ วยวัสดุอ่นื (ถ้ ามี)
ต้ องประณีต ติดแน่น สวยงาม กลมกลืน และเหมาะสมกับชิ้นงาน รอยต่อต้ องไม่แยกออกจากกัน ไม่มีกลิ่น
และรอยเปรอะเปื้ อนของสารที่ใช้ ยึดติดชิ้นส่วนเข้ าด้ วยกัน ไม่มีขอบคมและปลายแหลม ยกเว้ นกรณีท่เี ป็ น
ลักษณะเฉพาะของชิ้น งาน กรณี ท่ีมีการเย็บ ฝี เข็มต้ องสม่ า เสมอ ไม่ หลุ ดลุ่ ย กรณีใช้ วั สดุป ระกอบหรื อ
ตกแต่งเป็ นโลหะต้ องไม่มีสนิม กรณีใช้ วัสดุจากธรรมชาติต้องไม่มีราหรื อตาหนิท่เี กิดจากการทาลายของ
แมลง กรณีใช้ พลาสติกต้ องไม่มีครีบหรือขอบคม
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
๓.๖ การเคลือบผิว (ถ้ ามี)
ต้ องเรียบ สม่าเสมอ ไม่เป็ นเม็ด เป็ นคราบ แตก หลุด หรือลอก และต้ องไม่ทาให้ ช้ ินงานขาดความ
สวยงาม
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
๓.๗ การใช้ งาน
ต้ องสามารถใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งาน
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ

๔. การบรรจุ
๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้ ห้ ุ มห่ อ หรื อ บรรจุ ผลิ ตภัณ ฑ์จากเชื อกกล้ วยในบรรจุ ภัณฑ์ท่ีเหมาะสม สะอาด แห้ ง
เรียบร้ อย และสามารถป้ องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้ วยได้
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ

๕. เครือ่ งหมายและฉลาก
๕.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุ ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้ วยทุกหน่วย อย่างน้ อยต้ องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้ เห็นได้ ง่าย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตามชื่อ มผช.) หรือชื่อที่ส่อื ความหมายตาม มผช. เช่น กระเป๋ าเชือกกล้ วย
ตะกร้ าสานเชือกกล้ วย แผ่นรองจานจากเชือกกล้ วย
(๒) ขนาดหรือมิติ (ถ้ ามี) เป็ นเซนติเมตรหรือนิ้ว
(๓) เดือน ปี ที่ทา
-๒-
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(๔) ประวัติผลิตภัณฑ์ (ถ้ ามี)
(๕) ข้ อแนะนาในการใช้ และการดูแลรักษา (ถ้ ามี)
(๖) ชื่อผู้ทาหรือสถานที่ทา พร้ อมสถานที่ต้งั หรือเครื่องหมายการค้ าที่จดทะเบียน
ในกรณีใช้ ภาษาต่างประเทศ ต้ องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาหนดไว้ ข้างต้ น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
๖.๑ รุ่น ในที่น้ ี หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้ วยที่ทาหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้ เป็ นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กาหนดต่อไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบการใช้ งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ให้ ชักตัวอย่างโดยวิธีส่มุ จากรุ่นเดียวกัน จานวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้ วทุกตัวอย่างต้ องเป็ น
ไปตามข้ อ ๓.๗ ข้ อ ๔. และข้ อ ๕. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้ วยรุ่นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบ (ถ้ ามี) ลวดลาย (ถ้ ามี)
สี (ถ้ ามี) การประกอบหรือตกแต่งด้ วยวัสดุอ่ืน (ถ้ ามี) และการเคลือบผิว (ถ้ ามี) ให้ ใช้ ตัวอย่างที่
ผ่านการทดสอบตามข้ อ ๖.๒.๑ แล้ ว จานวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้ วทุกตัวอย่างต้ องเป็ นไปตาม
ข้ อ ๓.๑ ถึงข้ อ ๓.๖ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้ วยรุ่นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้ วยต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๖.๒.๑ และข้ อ ๖.๒.๒ ทุกข้ อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จาก
เชือกกล้ วยรุ่นนั้นเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

-๓–

