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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ผลิตภัณฑกาบกลวย
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนนีค้ รอบคลุมผลิตภัณฑทที่ าํ ดวยกาบกลวยเปนวัสดุหลัก ไมครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ
จากเชือกกลวย กระดาษตนกลวย ผลิตภัณฑจากกระดาษตนกลวยที่ไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนแลว

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลิตภัณฑกาบกลวย หมายถึง ผลิตภัณฑทไี่ ดจากการนํากาบกลวยทีแ่ กมาลอกสวนทีไ่ มตอ งการออกใหหมด
จนเหลือสวนทีต่ อ งการมาทําความสะอาด แลวนําไปผึง่ แดดใหแหงสนิท อาจผานขัน้ ตอนการปองกันเชือ้ รา
มาออกแบบประกอบดวยวัสดุอนื่ เชน ไม ผา โลหะ พลาสติก เพือ่ ใหเกิดรูปทรงทีต่ อ งการ อาจฟอกยอม
แตงสี เคลือบสี เคลือบดวยสารเคลือบเงา และประกอบดวยวัสดุอนื่ เพือ่ ใหผลิตภัณฑสวยงาม คงทน ทําเปน
ของใชทวั่ ไป ของประดับตกแตง เชน โคมไฟ ถาดใสของ กลองเอนกประสงค

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรปู แบบรูปทรงทีเ่ หมาะสม กาบกลวยไมแตก กรอบ หรือฉีกขาด และไมมรี าปรากฏ
ใหเห็นเดนชัดตลอดชิ้นงาน
๓.๒ สี (ถามี)
ตองมีสีตามธรรมชาติ กรณีมีการแตงสีตองไมหลุดหรือลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑแลวสีตองไมติดมือ
๓.๓ การประกอบดวยวัสดุอื่น (ถามี)
ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิน้ งาน และไมมรี อยเปรอะเปอ นของสารทีใ่ ชยดึ ติด
ชิ้นสวนเขาดวยกัน กรณีเปนวัสดุธรรมชาติตองไมมีราปรากฏ กรณีเปนโลหะตองไมเปนสนิม
๓.๔ การเคลือบเงา (ถามี)
ตองเรียบ สม่าํ เสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมทาํ ใหชนิ้ งานขาดความสวยงาม
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนนจากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
-๑-
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๓.๕ การใชงาน
ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน

๔. การบรรจุ
๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุผลิตภัณฑกาบกลวยในภาชนะบรรจุทสี่ ะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑกาบกลวยได

๕. เครื่องหมายและฉลาก
๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑกาบกลวยทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน โคมไฟกาบกลวย ถาดจากกาบกลวย
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการดูแลรักษา
(๕) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑกาบกลวยที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เมือ่ ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไป
ตามขอ ๓.๕ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวาผลิตภัณฑกาบกลวยรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี การประกอบดวยวัสดุอื่น และ
การเคลือบเงา ใหใชตวั อยางทีผ่ า นการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เมือ่ ตรวจสอบ
แลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือวาผลิตภัณฑกาบกลวยรุน นัน้ เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผลิตภัณฑกาบกลวยตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑกาบกลวย
รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

-๒-
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๗. การทดสอบ
๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป สี การประกอบดวยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา
๗.๑.๑ ใหแตงตัง้ คณะผูต รวจสอบ
ประกอบดวยผูท มี่ คี วามชํานาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑกาบกลวย
อยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
ลักษณะทั่วไป

สี (ถามี)

การประกอบ
ดวยวัสดุอื่น (ถามี)

การเคลือบเงา (ถามี)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่ ๔
๓
๒
๑
เหมาะสม กาบกลวยไมแตก กรอบ หรือ
ฉีกขาด และไมมีราปรากฏใหเห็นเดนชัด
ตลอดชิ้นงาน
ตองมีสีตามธรรมชาติ กรณีมีการแตงสี ๔
๓
๒
๑
ตองไมหลุดหรือลอก และเมือ่ ลูบผลิตภัณฑ
แลวสีตองไมติดมือ
ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืน ๔
๓
๒
๑
และเหมาะสมกับชิ้นงาน และไมมีรอย
เปรอะเปอนของสารที่ใชยึดติดชิ้นสวนเขา
ดวยกัน กรณีเปนวัสดุธรรมชาติตองไมมี
ราปรากฏ กรณีเปนโลหะตองไมเปนสนิม
ตองเรียบ สม่าํ เสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ ๔
๓
๒
๑
กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมทาํ ใหชนิ้
งานขาดความสวยงาม
เกณฑที่กําหนด

๗.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ

-๓-

