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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ผาใยกลวย
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนนีค้ รอบคลุมผาใยกลวยทีท่ อดวยกีพ่ นื้ บานหรือกีก่ ระตุก
เสนดายใยธรรมชาติหรือเสนดายใยประดิษฐอยางใดอยางหนึง่ หรือผสมกัน

โดยใชเสนใยกลวยและ

๒. บทนิยาม

๒.๑

๒.๒

๒.๓
๒.๔

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
ผาใยกลวย หมายถึง ผาที่ไดจากการทอโดยใชเสนใยกลวยเปนสวนประกอบหลัก อาจใชเสนดายใย
ธรรมชาติหรือเสนดายใยประดิษฐอยางใดอยางหนึ่งหรือผสมกันเปนสวนประกอบดวยก็ได ทอดวยเทคนิค
แบบตางๆ เชน ลายขัดพืน้ ฐาน ขิด จก
เสนใยกลวย หมายถึง เสนใยทีไ่ ดจากการนํากาบกลวยทีม่ อี ายุเหมาะสม โดยนํามาแยกเสนใยดวยการลอกไส
ดานในออก แยกดวยความรอน แยกดวยเครือ่ งจักร หรือหมักดวยวิธธี รรมชาติ ทําใหเสนใยกลวย เหนียว นุม
ไมขาดงาย อาจฟอกสีหรือยอมสี และนําไปผานกรรมวิธปี อ งกันเชือ้ รา
เสนดายใยธรรมชาติ หมายถึง เสนดายทีไ่ ดจากใยธรรมชาติของพืชหรือสัตว เชน เสนดายฝาย เสนไหมแท
เสนดายใยประดิษฐ หมายถึง เสนดายทีไ่ ดจากการสังเคราะหและดิน้

๓. วัสดุ
๓.๑ เสนดายที่ใชทอผาใยกลวย แบงออกเปน ๓ ชนิด คือ
๓.๑.๑ เสนใยกลวย
๓.๑.๒ เสนดายใยธรรมชาติ
๓.๑.๓ เสนดายใยประดิษฐ
๓.๒ สีที่ใชยอมเสนดายที่ใชทอผาใยกลวยและยอมใยกลวย แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ
๓.๒.๑ สีธรรมชาติ
๓.๒.๒ สีสังเคราะห

-๑-
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๔. คุณลักษณะที่ตองการ
๔.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองอยูในสภาพที่เรียบรอยตลอดทั้งผืน ลวดลายเดนชัด เสนดายชิดแนนทั้งตามแนวเสนดายยืนและแนว
เสนดายพุง รอยตอเสนดายตองแนบเนียน และไมปรากฏขอบกพรองใหเห็นชัดเจน เชน สีและเนือ้ ผาไม
สม่าํ เสมอ ลายผิดหรือไมตอ เนือ่ ง รอยหนาหรือบาง มีรอยเปอ น รอยเสนดายตึง ขาด หยอน หรือเปนบวง
ผาเปนรอง รู หรือมีรอยแยก ริมผาเสีย สวนขอบกพรองอื่นๆ อันเกิดจากกรรมวิธีการทําดวยมือตองมี
นอยที่สุดและเปนที่ยอมรับได
๔.๒ เอกลักษณ
ตองมีลักษณะเฉพาะของผาใยกลวย คือ
๔.๒.๑ ตองมีเสนใยกลวยเปนสวนประกอบหลัก
๔.๒.๒ ชนิดลวดลาย หากมีลกั ษณะตรงกับลวดลายผาตามมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนผาชนิดใดใหนาํ เอกลักษณ
ของลวดลายตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนที่เกี่ยวกับผาชนิดนั้นมาใชเปนหลักเกณฑ
เมือ่ ตรวจสอบตามขอ ๘.๑ แลว ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบแตละคนตองไมมลี กั ษณะใดลักษณะหนึง่ ไมผา น
๔.๓ ชนิดเสนดายที่ใชทอ
ตองเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก
๔.๔ ความกวางและความยาว
ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย แตตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
๔.๕ สี
ตองไมปรากฏรอยของเสนใยกลวยทีย่ อ มสีหรือเสนดายติดสีหรือจากเสนดายอืน่ ทีอ่ ยูต ดิ กันอันเนือ่ งมาจาก
สีตกหรือสีซึมเขามาผสมกันจนเกิดเปนอีกสีหนึ่งอยางเห็นไดชัด

๕. การบรรจุ
๕.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุผา ใยกลวยในภาชนะทีส่ ะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึ้นกับผาใยกลวยได

-๒-
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๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ฉลากหรือหีบหอผาใยกลวยทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่อ งหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน ผาใยกลวย ผาทอใยกลวย
(๒) ชนิดลวดลาย (ถามี)
(๓) ชนิดเสนดายที่ใชทอ
(๔) ความกวางและความยาว
(๕) กรณีใชสีธรรมชาติใหระบุ
(๖) เดือน ปที่ทํา
(๗) ขอแนะนําในการดูแลรักษา
(๘) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในทีน่ ี้ หมายถึง ผาใยกลวยทีท่ าํ โดยกรรมวิธเี ดียวกัน ทีท่ าํ หรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป เอกลักษณ ความกวางและความยาว
การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๑ ตัวอยาง
เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ขอ ๔.๒ ขอ ๔.๔ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวา
ผาใยกลวยรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบชนิดเสนดายที่ใชทอและสี ใหใชตัวอยางที่ผาน
การทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๑ ตัวอยาง โดยตัดตัวอยางใหมีความกวาง ๑๐ เซนติเมตร
ความยาวตลอดหนาผา เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๓ และขอ ๔.๕ จึงจะถือวาผา
ใยกลวยรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผาใยกลวยตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผาใยกลวยรุนนั้นเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไปและเอกลักษณ
ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบผาใยกลวยอยางนอย ๓ คน
แตละคนจะแยกกันตรวจและโดยอิสระ ผลการตรวจสอบของแตละลักษณะใหตดั สินวาผานหรือไมผา นเทานัน้
๘.๒ การทดสอบชนิดเสนดายที่ใชทอ
ใหแยกที่เปนเสนดายยืน และเสนดายพุงออกจากกัน แลวนําไปเผาดวยเปลวไฟ
๘.๒.๑ เสนใยกลวย เมื่อนําไปเผาไฟจะปรากฏผลดังนี้
(๑) เมื่อใสเสนใยกลวยเขาในเปลวไฟ เสนดายจะลุกติดไฟอยางรวดเร็ว
(๒) เถานุมมีสีเทาออน
(๓) กลิ่นคลายกระดาษไหมไฟ
๘.๒.๒ เสนดายใยธรรมชาติ (ยกเวนเสนไหมแท) เมื่อนําไปเผาไฟจะปรากฏผลดังนี้
(๑) เมื่อนําเสนดายใยธรรมชาติเขาใกลเปลวไฟ เสนดายจะไมหดหนีไฟ
(๒) เมื่อใสเสนดายใยธรรมชาติเขาในเปลวไฟ เสนดายจะลุกติดไฟและลุกอยางชา ๆ
(๓) เปลวไฟมีสีเหลือง
(๔) เมื่อนําเสนดายใยธรรมชาติออกจากเปลวไฟ ไฟยังคงลุกอยางตอเนื่อง
(๕) เถามีสีขาวถึงเทา
(๖) กลิ่นคลายกระดาษไหมไฟ
(๗) ปุยของเถาเบา ถาเปาจะฟุงกระจาย
๘.๒.๓ เสนดายไหมแท เมื่อนําไปเผาไฟจะปรากฏผลดังนี้
(๑) เมื่อนําเสนไหมแทเขาใกลเปลวไฟ เสนไหมจะหดหนีไฟ
(๒) เมื่อใสเสนไหมแทเขาในเปลวไฟ เสนไหมจะลุกติดไฟอยางรวดเร็ว
(๓) เปลวไฟมีสีเหลือง
(๔) เมื่อนําเสนไหมแทออกจากเปลวไฟ ไฟจะดับ
(๕) เถามีลักษณะเปนกอนกลมคลายลูกปด มีสีน้ําตาลไหมถึงน้ําตาลไหม
(๖) กลิ่นคลายขนหรือเสนขนไหมไฟ
(๗) ปุยของเถาแข็งแตเปราะ เมื่อใชมือบีบจะแตกงาย
๘.๒.๔ เสนดายใยประดิษฐ (ยกเวนดิ้น) เมื่อนําไปเผาไฟจะปรากฏผลดังนี้
(๑) เมื่อนําเสนดายใยประดิษฐเขาใกลเปลวไฟ เสนดายจะหดหนีไฟ
(๒) เมือ่ ใสเสนดายใยประดิษฐเขาในเปลวไฟ เสนดายจะลุกติดไฟไดรวดเร็วกวาเสนดายใยธรรมชาติ
และเสนไหมแท
(๓) เปลวไฟมีสีเหลือง
(๔) เมื่อนําเสนดายใยประดิษฐออกจากเปลวไฟ ไฟยังคงลุกอยางตอเนื่อง
(๕) เถามีสีน้ําตาลถึงน้ําตาลไหม
(๖) กลิ่นเปนสารเคมี
(๗) เถาแข็งบีบไมแตกหัก
-๔-
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๘.๓ การทดสอบความกวางและความยาว
ใหใชเครื่องมือวัดที่เหมาะสม
๘.๔ การทดสอบสี
นําตัวอยางผาทอใยกลวยแชในน้ําเปลาประมาณ ๑๕ นาที ที่อุณหภูมิหอง แลวนําขึ้นมาตรวจพินิจ
๘.๕ การทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ

-๕-

