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คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนีแ้ลว   เหน็สมควรเสนอรฐัมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ํายางขนธรรมชาตนิี้  ไดประกาศใชครัง้แรกเปนมาตรฐานเลขที ่มอก.980-2533
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 107 ตอนที่ 142 วันที่  9 สิงหาคม  พุทธศักราช 2533 ตอมาไดพิจารณาเห็นสมควร
แกไขปรับปรุงคุณลักษณะทางฟสิกสและทางเคมีบางรายการ เชน ของแข็งทั้งหมด ของแข็งที่ไมใชยาง ยางจับกอน
เปนตน เพือ่ใหเหมาะสมกบัความตองการของผูใช  สอดคลองตามมาตรฐานระหวางประเทศ  และความสามารถของผูทํา
ในประเทศ จงึไดแกไขปรับปรุงโดยยกเลกิมาตรฐานเดมิและกําหนดมาตรฐานนี ้ขึน้ใหม

มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนี้กําหนดขึน้ โดยใชขอมลูจากผูทํา ผูใช และเอกสารตอไปนีเ้ปนแนวทาง

ISO 35-2004 Natural rubber latex concentrate - Determination of mechanical stability
ISO 123-2001 Rubber latex - Sampling
ISO 124-1997 Latex, rubber - Determination of total solids content
ISO 125-2003 Natural rubber latex concentrate - Determination of alkalinity
ISO 126-1995 Latex, rubber, natural concentrate - Determination of dry rubber content
ISO 127-1995 Rubber, natural latex concentrate - Determination of KOH number
ISO 506-1992 Rubber latex, natural, concentrate - Determination of volatile fatty acid

number
ISO 706-2004 Rubber latex - Determination of coagulum content (sieve residue)
ISO 2005-1992 Rubber latex, natural, concentrate - Determination of sludge content
ISO 7780-1998 Rubbers and rubber latices - Determination of manganese content -

Sodium periodate photometric methods
ISO 8053-1995 Rubber and latex - Determination of copper content - Photometric method
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ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบับที่  4033  ( พ.ศ. 2552 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรือ่ง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม

น้าํยางขนธรรมชาติ

โดยที่เปนการสมควรปรบัปรุงมาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรม น้ํายางขนธรรมชาติ มาตรฐานเลขท่ี มอก.

980-2533
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1651 (พ.ศ.
2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม น้ํายางขนธรรมชาติ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2533 และออกประกาศกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ํายางขนธรรมชาติ มาตรฐานเลขที่ มอก.980-2552 ขึ้นใหม  ดังมีรายการ
ละเอยีดตอทายประกาศนี้

ทั้งนีใ้หมีผลเมือ่พนกําหนด 90 วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

     ประกาศ ณ วันที่    15   มิถุนายน   พ.ศ. 2552

            รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

ชาญชัย   ชัยรุงเรือง
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มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม

น้ำยางขนธรรมชาติ

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีครอบคลุมเฉพาะน้ำยางขนธรรมชาติที่ทำจากน้ำยางธรรมชาติโดยวิธี

หมนุเหวีย่งและโดยวธิแียกครมี

2. บทนิยาม
ความหมายของคำท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี มดีงัตอไปน้ี

2.1 น้ำยางธรรมชาติ (natural rubber latex) หมายถึง สารคอลลอยดทีม่ลีกัษณะเปนของเหลวสีขาวท่ีกรดีไดจาก

ตนยางพาราทีม่ชีือ่ทางวทิยาศาสตรวา ฮเีวีย บราซเิลยีนซสิ  (Hevea brasilliensis)

2.2 น้ำยางขนธรรมชาติ (natural rubber latex concentrate) หมายถงึ น้ำยางธรรมชาตทิีท่ำใหเขมขนโดยการ

หมนุเหว่ียงหรอืการแยกครมี ซึง่ตอไปในมาตรฐานน้ีจะเรยีกวา “น้ำยางขน”

2.3 น้ำยางขนจากการหมนุเหวีย่ง (centrifuged rubber latex concentrate) หมายถงึ น้ำยางธรรมชาตทิีท่ำใหเขมขน

โดยการใชแรงหมนุเหวีย่ง เพือ่แยกเซรมุ (serum) บางสวนออกไป

2.4 น้ำยางขนจากการแยกครีม (creamed rubber latex concentrate) หมายถงึ น้ำยางธรรมชาติทีท่ำใหเขมขน

โดยการใชสารชวยทำใหเน้ือยางเปนครีมลอยแยกตัวออกจากเซรมุ

2.5 เซรมุ (serum) หมายถงึ ตวักลางในการกระจายตวัสำหรบัอนุภาคยาง

3. ชนดิ
3.1 น้ำยางขนแบงเปน 5 ชนิด คือ

3.1.1 ชนิด HA เปนน้ำยางขนจากการหมุนเหว่ียง ซึง่รักษาสภาพดวยแอมโมเนียแตเพยีงอยางเดียว และมคีา

ความเปนดางไมนอยกวารอยละ 0.60 โดยน้ำหนกัน้ำยางขน

3.1.2 ชนิด LA เปนน้ำยางขนจากการหมนุเหว่ียง ซึง่รกัษาสภาพดวยแอมโมเนียรวมกับสารรกัษาสภาพน้ำยางขน

ชนิดอ่ืน และมคีาความเปนดางไมเกนิรอยละ 0.29 โดยน้ำหนกัน้ำยางขน

3.1.3 ชนิด MA เปนน้ำยางขนจากการหมุนเหวี่ยง ซึ่งรักษาสภาพดวยแอมโมเนียรวมกับสารรักษาสภาพ

น้ำยางขนชนิดอืน่ และมคีาความเปนดางรอยละ 0.30 ถงึรอยละ 0.59 โดยน้ำหนกัน้ำยางขน

3.1.4 ชนิด HA ครีม เปนน้ำยางขนจากการแยกครีม ซึง่รกัษาสภาพดวยแอมโมเนียแตเพยีงอยางเดยีว และมคีา

ความเปนดางไมนอยกวารอยละ 0.55 โดยน้ำหนกัน้ำยางขน

3.1.5 ชนิด LA ครีม เปนน้ำยางขนจากการแยกครีม ซึ่งรักษาสภาพดวยแอมโมเนียรวมกับสารรักษาสภาพ

น้ำยางขนชนิดอืน่ และมคีาความเปนดางไมเกนิรอยละ 0.35 โดยน้ำหนกัน้ำยางขน
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4. คณุลักษณะทีต่องการ
4.1 ลกัษณะทัว่ไป

ตองเปนของเหลวขน ไมจับตัวกันเปนกอน และไมมสีิง่แปลกปลอม

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

4.2 สี

ตองมีสขีาวตามธรรมชาติของน้ำยางขน ไมเปนสเีทา หรอืสเีทาอมฟา

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.1

4.3 กลิน่

ตองไมมกีลิน่บูดเนา

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.2

4.4 คุณลกัษณะทางฟสกิสและทางเคมี

ใหเปนไปตามตารางที ่1

และถามีการใชสารรักษาสภาพชนดิอืน่นอกจากแอมโมเนียใหระบชุนิดและปรมิาณ
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ตารางท่ี 1 คณุลกัษณะทางฟสิกสและทางเคมี
(ขอ 4.4)

หมายเหตุ
1)
คำนวณจากผลตางระหวางปริมาณของแข็งทั้งหมดกับปริมาณเนื้อยางแหง

2)
เสถยีรภาพตอการปน เปนคาทีวั่ดภายหลงั 21 วันนับจากวันท่ีทำ

3)
“MA” หรอื “XA” หมายถงึ Medium Ammonia Latex

ชนิด 

HA

ชนิด 

LA

ชนิด 

MA 
3)

ชนิด 

HA ครีม

ชนิด

LA ครีม

1 ของแข็งท้ังหมด รอยละโดยน้ําหนัก ไมนอยกวา 65.0 65.0 ISO 124

2 เนื้อยางแหง รอยละโดยน้ําหนัก

ไมนอยกวา

60.0 60.0 60.0 64.0 64.0 ISO 126

3 ของแข็งท่ีไมใชยาง
1) 

 รอยละโดยน้ําหนัก ไมเกิน 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 -

4 ความเปนดาง (คํานวณเปน NH
3
)

รอยละโดยน้ําหนักน้ํายางขน

ไมนอยกวา

0.60

ไมเกิน 

0.29

   0.30 -

0.59

ไมนอยกวา

0.55

ไมเกิน

0.35

ISO 125

5 เสถียรภาพตอการปน
2)

 (mechanical stability)

วินาที ไมนอยกวา

650 650 650 650 650 ISO  35

6 ยางจับกอน (coagulum)

รอยละโดยน้ําหนัก ไมเกิน

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 ISO 706

7 ทองแดง มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของของแข็ง 

ท้ังหมด ไมเกิน

8 8 8 8 8 ISO 8053

8 แมงกานีส มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของของแข็ง

ท้ังหมด ไมเกิน

8 8 8 8 8 ISO 7780

9 แมกนีเซียม มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของของแข็ง

ท้ังหมด ไมเกิน

ขอ 8.3

10 ตะกอน (sludge) รอยละโดยน้ําหนัก ไมเกิน 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 ISO 2005

11 คากรดไขมันท่ีระเหยได

 (VFA number) ไมเกิน

ISO 506

12 คาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด

(KOH number) ไมเกิน

ISO 127

0.06 หรือใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย

0.7 หรือใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซ้ือกับผูขาย

40 หรือใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซ้ือกับผูขาย

61.0 หรือใหเปนไปตามขอตกลง

ระหวางผูซื้อกับผูขาย

รายการที่ คุณลักษณะ

เกณฑท่ีกําหนด

วิธีทดสอบตาม
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5. การบรรจุ
5.1 ใหบรรจุน้ำยางขนในภาชนะที่เหมาะสม สะอาด แหง และปดไดสนิท ในกรณีที่ภาชนะบรรจุทำดวยโลหะ

ควรเคลือบผนังดานในเพื่อปองกันการปนเปอนจากวัสดุที่ใชทำภาชนะบรรจุ เชน เคลือบดวยบิทูเมนหรือ

อพีอ็กซเีรซนิ

5.2 น้ำหนกัสทุธขิองน้ำยางขนในแตละภาชนะบรรจตุองไมนอยกวาทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.4

6. เครือ่งหมายและฉลาก
6.1 ทีภ่าชนะบรรจนุ้ำยางขนทุกหนวย อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็

ไดงาย ชดัเจน

(1) ชือ่ผลิตภณัฑตามมาตรฐานน้ีหรอืคำวา “น้ำยางขนไทย (Standard Thai Latex)” หรอื “STL”

(2) ชนิด

(3) น้ำหนกัสทุธ ิน้ำหนกัภาชนะบรรจ ุและน้ำหนกัรวม เปนกโิลกรมั โดยใหอยใูนตำแหนงใกลเคยีงกนั

(4) วัน เดอืน ปทีท่ำ และรหสัรนุท่ีทำ

(5) ชือ่ผทูำ หรอืโรงงานทีท่ำ  พรอมสถานทีต่ัง้  หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ  ตองมคีวามหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

7. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน
7.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ
8.1 สี

8.1.1 เคร่ืองมือ

จานแกวกนแบนขนาดเสนผานศนูยกลาง 10 เซนตเิมตร

8.1.2 วิธทีดสอบ

เทตัวอยางประมาณ 5 ลกูบาศกเซนติเมตร ลงในจานแกวกนแบน แลวตรวจพินิจ

8.2 กลิน่

8.2.1 สารละลายและวธิเีตรยีม

8.2.1.1 สารละลายกรดบอรกิอิม่ตัว

ละลายกรดบอรกิประมาณ  60 กรมั  ในน้ำกลัน่ 1 000 ลกูบาศกเซนตเิมตร  จนอิม่ตัวท่ีอณุหภมูหิอง



-5-

มอก.980-2552

8.2.2 วิธทีดสอบ

เทตวัอยางประมาณ 20 ลกูบาศกเซนติเมตร ลงในบกีเกอรขนาด 100 ลกูบาศกเซนตเิมตร เตมิสารละลาย

กรดบอริกอิม่ตัว 10 ลกูบาศกเซนติเมตร ผสมใหเขากนัโดยการเขยาบกีเกอร ถายงัมกีลิน่แอมโมเนียอยู

ใหเตมิสารละลายกรดบอรกิอิม่ตัวลงไปอกีจนไมมกีลิน่แอมโมเนยี แลวดมวามกีลิน่บูดเนาหรอืไม

ยืนยันผลการทดสอบอีกคร้ังหนึ่งโดยต้ังบีกเกอรไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 10 นาที จุมกระดาษกรอง

ลงในตัวอยางปลอยไวใหแหง แลวดมกล่ินท่ีกระดาษกรอง

8.3 แมกนเีซยีม

8.3.1 สารละลายและวธิเีตรยีม

8.3.1.1 สารละลายบฟัเฟอรแอมโมเนยี/แอมโมเนยีมคลอไรด (NH3/NH4CI)

ชั่งแอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) 67.5 กรัม ละลายในน้ำ 250 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย

แอมโมเนีย (ความหนาแนนสัมพัทธ 0.880) 570 มิลลิลิตร* เจือจางใหสวนผสมท้ังหมดเปน

1 ลติร สารละลายทีไ่ดควรมีคาความเปนกรด-ดาง 10.5

หมายเหตุ * ถาใชแอมโมเนียท่ีมีความหนาแนนสัมพัทธ ตางไปจาก 0.880 (สารละลายแอมโมเนีย

รอยละ 33  โดยน้ำหนกั) เชน แอมโมเนยี ความหนาแนนสมัพทัธ 0.91 (สารละลาย

แอมโมเนยี รอยละ 25 โดยน้ำหนกั) ตองใชปริมาณแอมโมเนยีมากกวา 570 มลิลลิติร

ปริมาณทีเ่พิม่ข้ึนใชคาความเปนกรด-ดาง 10.5  เปนตัวกำหนด

8.3.1.2 แอมโมเนยี  ความหนาแนนสมัพทัธ  0.880

8.3.1.3 สารละลายมาตรฐานอีดทีเีอ (EDTA) 0.005 โมลตอลติร

ชัง่ไดโซเดยีม เอทลินี ไดเอมนี เททระแอซติกิ แอซดิ (disodium ethylene diamine tetraacetic acid

-EDTA) 1.86 กรมั ละลายในน้ำ ทำใหมปีริมาตรเปน 1 000 มลิลลิติร หาความเขมขนท่ีแนนอน

โดยไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานแมกนีเซียม 0.005 โมลตอลิตร (เตรียมสารละลาย

มาตรฐานแมกนเีซยีมโดยใช MgSO4.7H2O 1.2325 กรมั ละลายในน้ำและทำใหมปีริมาตรเปน

1 000 มลิลลิติร)

8.3.1.4 สารละลายโพแทสเซยีมไซยาไนด (KCN) 40 กรมัตอ 1 000 มลิลลิติร

8.3.1.5 อนิดิเคเตอร อริโิอโครม แบลก็ ท ี(Eriochrome Black T)

ชัง่อริโิอโครม แบลก็ ท ี 0.3 กรมั และโพแทสเซยีมคลอไรด 100 กรมั บดผสมใหเขากนั

8.3.2 วิธทีดสอบ

ชัง่น้ำยางขนอยางละเอยีดประมาณ 10 กรมั ใสในบกีเกอรขนาด 100 มลิลลิติร เตมิน้ำกลัน่ 10 มลิลลิติร

แลวเติมกรดแอซติกิรอยละ 25 โดยน้ำหนกั 5 มลิลลิติร เมือ่ยางจบัตวัเปนกอนนำออกจากเซรมุปเปตต

เซรุม 10 มิลลิลิตร ใสลงในบีกเกอรอีกใบหนึ่ง เติมสารละลายบัฟเฟอรปรับความเปนกรด-ดาง

ของสารละลายใหอยใูนชวง 10.0 ถงึ 10.2 แลวเติมโพแทสเซยีมไซยาไนด 4 มลิลลิติร เติมอนิดิเคเตอร

อิริโอโครม แบล็กที 0.1 กรัม แลวไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอ จุดยุติการไทเทรต

คือ จุดท่ีสารละลายเปลีย่นจากสมีวงเปนสฟีา
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แมกนีเซยีมรอยละโดยน้ำหนกั      =       24.31 × B × D × 100

1000 × 10 × C

เม่ือ 24.31 คือ มวลอะตอมของแมกนีเซยีม

A คือ น้ำหนกัของน้ำยางขนท่ีใช เปนกรัม

B คือ ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอ เปนโมลตอลิตร × ปริมาตรของ

สารละลายมาตรฐานอีดทีเีอท่ีใช  เปนมิลลลิติร

C คือ A × TSC

   100

D คือ (A-C) + 15

TSC คือ น้ำหนกัของของแข็งทัง้หมด   เปนกรัม

ปรมิาณแมกนเีซยีม (มลิลกิรมัตอกโิลกรมั)    =    แมกนเีซยีมรอยละโดยน้ำหนกั × 1 000 000

      100

8.4 น้ำหนกัสทุธิ

ชั่งน้ำหนักน้ำยางขนรวมภาชนะบรรจุดวยเคร่ืองชั่งที่เหมาะสม แลวหักดวยน้ำหนักภาชนะบรรจุเปลา

ผลตางทีไ่ดคือน้ำหนกัสทุธิ
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน

(ขอ 7.1)

ก.1 รนุ

ก.1.1 กรณภีาชนะบรรจขุนาดเลก็ (ขนาดบรรจุไมเกนิ 210 ลกูบาศกเดซเิมตร)

รนุในท่ีน้ี หมายถงึ น้ำยางขนชนิดเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธเีดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดและขนาด

เดยีวกัน ทีท่ำหรอืสงมอบหรือซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกัน

ก.1.2 กรณภีาชนะบรรจุขนาดใหญ (ขนาดบรรจุเกนิ 210 ลกูบาศกเดซเิมตร)

รนุในทีน้ี่ หมายถงึ น้ำยางขนในภาชนะบรรจเุด่ียวภาชนะนัน้

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปน้ี หรืออาจใชแผนการ

ชกัตวัอยางอืน่ท่ีเทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ

ก.2.1.1 กรณภีาชนะบรรจขุนาดเลก็

(1) ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกัน จำนวนรอยละ 10 ของขนาดรนุ แลวกลิง้หรอืเขยา

ภาชนะบรรจ ุหรอืกวนตัวอยางใหทัว่ถึงดวยเคร่ืองกวนติดมอเตอรหรอืเคร่ืองกวนชนิดอืน่ท่ี

เหมาะสม จนกระทัง่ตวัอยางผสมเปนเน้ือเดยีวกนั ควรหลกีเลีย่งการกวนตวัอยางมากเกนิไป

และหลีกเลี่ยงการใหตัวอยางสัมผัสอากาศโดยไมจำเปน แลวใชเคร่ืองมือที่เหมาะสม เชน

ทอแกวหรือทอเหลก็กลาไรสนมิ ทีส่ะอาดและแหง ชกัตัวอยางในแตละภาชนะบรรจจุากผวิหนา

ถงึกนภาชนะทนัที   โดยชกัตวัอยางมาภาชนะบรรจลุะเทาๆ กนั ใหไดตวัอยางรวมไมนอยกวา

2 ลกูบาศกเดซเิมตร  เกบ็ไวในขวดท่ีสะอาด แหง และปดไดสนทิ  แลวแสดงวัน เดอืน  ปที่

ชกัตัวอยาง  และรายละเอยีดท่ีจำเปนอ่ืนๆ เกีย่วกับการชักตัวอยางไวทีข่วดดวย

(2) ตวัอยางน้ำยางขนตองเปนไปตามขอ  4.  ทกุรายการ    จึงจะถอืวาน้ำยางขนรนุน้ันเปนไปตาม

เกณฑทีก่ำหนด

ก.2.1.2 กรณภีาชนะบรรจุขนาดใหญ

(1) ใหชกัตวัอยางโดยวิธใีดวิธหีนึง่ดังตอไปน้ี

(1.1) การชักตัวอยางจากภาชนะบรรจุ

เม่ือกวนน้ำยางขนเขากันอยางทั่วถึงดีแลว ใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมชักตัวอยางจาก

ระดบัตางๆ 3 ระดบั คือ ระดบับน กลาง และลาง ในปรมิาณเทาๆ กนั  ใหไดตวัอยางรวม

ไมนอยกวา  2  ลกูบาศกเดซเิมตร  เกบ็ไวในขวดท่ีสะอาด แหง และปดไดสนิท แลว

แสดงวัน เดอืน ปทีช่กัตวัอยาง และรายละเอยีดท่ีจำเปนอ่ืนๆ เกีย่วกับการชกัตวัอยาง

ไวทีข่วดดวย
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(1.2) การชักตัวอยางขณะที่มีการถายหรือบรรจุน้ำยางขนจากถังเก็บ (storage tank)

ลงภาชนะบรรจุ

เม่ือกวนน้ำยางขนในถังเกบ็จนเขากนัดีแลว ใหชกัตัวอยางน้ำยางขน 3 คร้ัง แตละคร้ัง

ควรเปนน้ำยางขนท่ีมาจากระดบัลกึประมาณ          และ    จากผิวหนาน้ำยางขนใน

ปริมาณ เทาๆ กนั ใหไดตวัอยางรวมไมนอยกวา 2 ลกูบาศกเดซเิมตร เกบ็ไวในขวด

ทีส่ะอาด แหง และปดไดสนิท แลวแสดงวัน เดือน ปทีช่กัตัวอยาง และรายละเอยีด

ทีจ่ำเปนอืน่ๆ เกีย่วกับการชกัตัวอยางไวทีข่วดดวย

(2) ตวัอยางน้ำยางขนตองเปนไปตามขอ 4. ทกุรายการ จึงจะถอืวาน้ำยางขนรนุน้ันเปนไปตามเกณฑ

ทีก่ำหนด

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบน้ำหนกัสทุธ ิและเครือ่งหมายและฉลาก (เฉพาะกรณี

ภาชนะบรรจุขนาดเล็ก)

ก.2.2.1 ใหชกัตัวอยางโดยวิธสีมุจากรนุเดียวกันตามจำนวนท่ีกำหนดในตารางที ่ก.1

ก.2.2.2 จำนวนตัวอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 5.2 และขอ 6. ตองไมเกนิเลขจำนวนท่ียอมรับท่ีกำหนดในตารางท่ี

ก.1 จึงจะถอืวาน้ำยางขนรนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ตารางท่ี  ก.1  แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบน้ำหนักสุทธแิละเครือ่งหมายและฉลาก
(เฉพาะกรณภีาชนะบรรจขุนาดเล็ก)
(ขอ ก.2.2.1 และขอ ก.2.2.2)

ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตัวอยางน้ำยางขนตองเปนไปตามขอ ก.2.1.1 (2) และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ หรือเปนไปตามขอ ก.2.1.2

(2) แลวแตกรณ ีจึงจะถอืวาน้ำยางขนรนุน้ันเปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ขนาดรุน

หนวยภาชนะบรรจุ

ขนาดตัวอยาง

หนวยภาชนะบรรจุ

เลขจํานวนท่ียอมรับ

ไมเกิน 150 2 0

151 ถึง 500 8 1

500 ถึง 1 200 13 2

1 201 ขึ้นไป 20 3

¼ ½ ¾ 


