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ยางพารา (Hevea brasiliensis) เป็นพืชอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศไทยปลูกยางพาราได้ทุกภมิูภาค กระบวนการจัดการเพ่ือให้ได้นํา้ยางสดที่ดี ต้องเร่ิมจากการปฏบัิติ

ที่ดีในสวนยางพารา ตั้งแต่การปลูกถึงหลังการเกบ็เกี่ยว และจะต้องมีขั้นตอนต่อเน่ืองของการรวบรวม 

นํ้ายางสด เพ่ือให้ได้นํ้ายางสดที่สะอาด มีคุณภาพเหมาะสมสาํหรับเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปขั้นกลาง  

เช่น นํา้ยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นอบแห้ง ยางแท่ง ยางเครปขาว เป็นต้น และส่งต่อไปยังโรงงาน

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ดังน้ัน คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรจัดทาํมาตรฐาน

สินค้าเกษตร เร่ือง การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย์รวบรวมนํ้ายางสด เพ่ือเป็นแนวทางให้เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการรวบรวมนํ้ายางสดนําไปปฏิบัติ รวมถึงการตรวจคุณภาพนํ้ายางสดให้เป็นที่เช่ือถือและ

ยอมรับของคู่ค้า  

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

การยางแห่งประเทศไทย. 2562. หลักปฏิบัติที่ดีสาํหรับศูนย์รวบรวมนํ้ายางสด. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

อตุสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย. กรงุเทพฯ. 

ISO 125:2001  Natural rubber latex concentrate-Determination of alkalinity. 

ISO 126:2005  Natural rubber latex concentrate-Determination of dry rubber content. 

ISO 506:1992  Rubber latex, natural, concentrate-Determination of volatile fatty acid number. 
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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัทีดี่สาํหรบัศูนยร์วบรวมนํ้ายางสด 

1.  ขอบข่าย 

 มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมข้อกาํหนดการปฏิบัติที่ดีสาํหรับศูนย์รวบรวมนํ้ายางสด ตั้งแต่

ขั้นตอนการรับนํา้ยางสด การทดสอบคุณภาพนํา้ยางสด การควบคุมการปฏิบัติงาน จนถึงการขนส่ง

เพ่ือจําหน่าย เพ่ือให้ได้นํ้ายางสดที่มีคุณภาพ เหมาะสําหรับเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปขั้นกลาง  

โดยคาํนึงถงึสิ่งแวดล้อม สขุภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏบิัติงาน 

2.  นยิาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1  นํ้ายางสด (field latex or fresh latex) หมายถึง นํ้ายางธรรมชาติ  ที่ ได้จากต้นยางพารา (Hevea 

brasiliensis) ที่มีหรือไม่มีสารรักษาสภาพ และอยู่ในสภาพก่อนที่จะเข้ากระบวนการทาํให้เกิดเป็น

นํา้ยางข้นหรือกระบวนการต่างๆ  

2.2  สารรักษาสภาพ (preservatives) หมายถึง สารเคมีที่เติมลงในนํ้ายางสดก่อนหรือหลังทาํให้ข้น  

เพ่ือยับย้ังการบูด และการจับตวัเป็นก้อน  

2.3     ปริมาณเนื้ อยางแห้ง (Dry Rubber Content; DRC) หมายถึง ปริมาณของส่วนที่ เป็นเน้ือยาง

ทั้งหมดในนํา้ยาง  

2.4      ค่ากรดไขมันที่ระเหยได้ (Volatile Fatty Acid Number; VFA Number) หมายถึง ปริมาณของ 

กรดไขมันที่ระเหยได้ที่เกิดจากการกระทาํของจุลินทรีย์ที่ใช้คาร์โบไฮเดรตในเซร่ัมของนํ้ายาง 

เป็นอาหาร ประกอบด้วย กรดแอซีตกิ กรดฟอร์มิก และกรดพรอพิโอนิก เป็นส่วนใหญ่  

2.5      ความเป็นด่างของนํา้ยาง (alkalinity of ammonia) หมายถึง ปริมาณด่างอิสระทั้งหมดในนํา้ยาง 

แสดงเป็นปริมาณแอมโมเนีย 

2.6      ภาชนะรับนํ้ายางสด (field latex container) หมายถึง ภาชนะที่ใช้รับนํ้ายางสดจากผู้ส่งมอบแต่ละราย 

โดยนํ้ายางสดในภาชนะรับนํ้ายางสดจะถูกสุ่มเกบ็ตัวอย่าง เพ่ือหา DRC ก่อนปล่อยลงสู่บ่อรวบรวม 

นํา้ยางสด 
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2.7      บ่อรวบรวมนํา้ยางสด (field latex bulking tank) หมายถึง บ่อที่ใช้เกบ็รวบรวมนํา้ยางสด เพ่ือรอ

การขนส่งไปจาํหน่าย โดยนํ้ายางสดที่อยู่ในบ่อรวบรวมนํ้ายางสดต้องมีการเติมสารรักษาสภาพ 

และสุ่มเกบ็ตัวอย่าง เพ่ือหา VFA Number และ DRC  

3.  ขอ้กําหนด  

3.1 สถานประกอบการ 

หลกัการ 

 เลือกทาํเลที่ตั้งให้เหมาะและมีการจัดการที่ถูกต้อง ออกแบบและวางผังอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน

อย่างเหมาะสม เพ่ือทาํให้กระบวนการรวบรวมนํ้ายางสดสามารถดําเนินการได้อย่างสะดวก

ต่อเน่ือง โดยคาํนึงถงึประสทิธภิาพการปฏบัิตงิานและสิ่งแวดล้อม  

3.1.1 สถานที่ตั้ง 

 1) สถานที่ต้ังต้องอยู่ในบริเวณที่นํา้ไม่ท่วมขัง สภาพพ้ืนที่ต้องมีความคงตัว ไม่ทรุด ไม่แยกตัวหรือ

หดตวัที่จะทาํให้เกดิการแตกร้าวหรือทรุดตัวของอาคารหรือโรงเรือนได้ง่าย  

 2) สถานที่ต้ังต้องมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ และการคมนาคมสะดวกต่อการขนส่ง สามารถ

รับนํา้หนักของรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้  

3.1.2 พื้ นที่ปฏิบติังาน  

 1) อาคารและโรงเรือนปฏบัิติงาน ต้องมีขนาดเหมาะสมกบัปริมาณนํา้ยางสดที่รวบรวมได้  

 2) อาคารและโรงเรือนปฏบัิติงานมีหลังคาและกนัสาดที่สามารถป้องกนัฝน และละอองนํา้  

 3) พ้ืนอาคารและโรงเรือนปฏบิัติงานต้องมีความแขง็แรง สร้างด้วยวัสดุคงทน ทาํความสะอาดได้ง่าย  

4) พ้ืนที่ปฏิบัติงานมีเพียงพอ และแบ่งเป็นสัดส่วน ได้แก่ พ้ืนที่รับนํ้ายาง ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่

จัดเกบ็อปุกรณ์และเคมีภัณฑ ์ 

 5) วางผังพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ดาํเนินการได้อย่างสะดวกต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง

ในภาคผนวก ก 

 6) พ้ืนที่รับนํา้ยางและห้องปฏบัิติการต้องมีแสงสว่างเพียงพอกบัการปฏบัิติงาน  

  7) พ้ืนที่รับนํ้ายางควรตั้งอยู่ระดับสูงกว่าบ่อรวบรวมนํ้ายางสดเพ่ือให้นํ้ายางไหลลงบ่อรวบรวม 

  นํา้ยางสดได้สะดวก   
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            8) พ้ืนที่รับนํา้ยางต้องมีคูระบายนํา้ เพ่ือให้ระบายนํา้ล้างนํา้ยางที่เป้ือนบนพ้ืนและนํา้ล้างอปุกรณไ์ปสู่ 

บ่อบาํบัดนํา้ทิ้งได้สะดวก  

3.2  เครือ่งมือและอุปกรณ ์

หลกัการ 

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีการออกแบบและสร้างด้วยวัสดุที่เหมาะสม เอื้ อต่อ 

การบาํรุงรักษา การทาํความสะอาด มีเพียงพอและพร้อมใช้งาน และมีการสอบเทียบหรือได้รับ

การทวนสอบอุปกรณ์ที่จําเป็น เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง แม่นยํา สร้างความน่าเช่ือถือ 

ในการทดสอบ  

 1) เคร่ืองมือและอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ชํารุดหรือ

แตกหัก  

 2) เคร่ืองมือและอปุกรณค์วรวางอยู่ในตาํแหน่งตามพ้ืนที่ที่สะดวกต่อการใช้งาน และการบาํรุงรักษา  

 3) บ่อรวบรวมนํา้ยางสดควรบุหรือทาํด้วยวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือน ไม่หลุดล่อน และล้างทาํ          

ความสะอาดง่าย เช่น แผ่นเหลก็กล้าไม่เป็นสนิม (Stainless steel)  

 4) เคร่ืองช่ังต้องได้รับการสอบเทียบหรือได้รับการทวนสอบจากสํานักงานช่ังตวงวัดหรือ

หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และมีตุ้มนํา้หนักมาตรฐานในการทวนสอบ  

 5) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ต้องได้รับการสอบเทียบหรือได้รับการทวนสอบ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือความถูกต้องแม่นยาํในการทดสอบ  

3.3  การควบคุมการปฏิบติังาน 

หลกัการ 

มีระบบการจัดการที่ เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ตั้ งแต่การรับนํ้ายางสด  

การตรวจสอบคุณภาพนํา้ยางสด การเกบ็รักษา และการขนส่ง รวมถึงมีเอกสารและการบันทกึข้อมูล 

เพ่ือให้ได้นํา้ยางสดที่มีคุณภาพและลดความเสี่ยงจากการปนเป้ือน 

3.3.1   การรบันํ้ายางสด 

 1) นํา้ยางสดที่จะตรวจรับต้องบรรจุในภาชนะรองรับที่สะอาด มีฝาปิด สามารถป้องกันสิ่งปนเป้ือน

นํา้ยางสดได้  

 2) มีการตรวจพินิจนํา้ยางสดก่อนรับมอบ โดยนํา้ยางต้องไม่จับตัวเป็นเมด็เลก็ๆ หรือเป็นก้อน  
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 3) กรณีนํา้ยางสดที่อยู่ในส่วนบรรจุของพาหนะขนส่ง เช่น รถบรรทุกซ่ึงใช้ระยะเวลาในการรวบรวมนํา้ยาง

ก่อนนํามาส่งมอบต้องสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้ายางสดไม่น้อยกว่า 50 ml เพ่ือหาค่า VFA Number 

รายละเอยีดการสุ่มเกบ็ตวัอย่างตามภาคผนวก ข และวิธทีดสอบตาม ภาคผนวก จ 

4) นํา้ยางสดที่รับมอบแล้วจะต้องบันทกึนํา้หนัก แหล่งที่มา วันที่รับเข้า ช่ือผู้ส่งมอบ และเลขทะเบียน

รถขนนํา้ยางสด  

 5) ขณะเทหรือปล่อยนํา้ยางสดลงภาชนะรับนํา้ยางสด ต้องมีการกรองนํา้ยางสด โดยใช้ตะแกรงกรอง 

ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 40 mesh เพ่ือแยกสิ่งแปลกปลอม เช่น เปลือกไม้ เศษยาง หิน ดิน ทราย  

 6) ต้องสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้ายางสดที่ ผ่านการกรองแล้วไม่น้อยกว่า 30 ml ของผู้ส่งมอบแต่ละราย  

เพ่ือหาค่า DRC รายละเอยีดวิธทีดสอบตามภาคผนวก ค  

3.3.2   หอ้งปฏิบติัการ 

 1) ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานสาํหรับการทดสอบคุณภาพนํ้ายางสด และข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย 

ในห้องปฏบัิตกิาร             

           2) ต้องมีแผนปฏิบั ติการและอุปกรณ์ ช่วยเหลือในสถานการณ์ ฉุกเฉินหรือเกิดอุ บั ติ เหต ุ 

เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏบัิติงาน เช่น วิธปีฏบัิตเิม่ือเกดิไฟไหม้ อปุกรณป์ฐมพยาบาล  

           3) ต้องมีมาตรการป้องกนัการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานในห้องปฏบัิตกิาร    

3.3.3   การควบคุมคุณภาพของนํ้ ายางสด 

 1) ขณะเทหรือปล่อยนํ้ายางสดลงบ่อรวบรวมนํ้ายางสดต้องกรองนํ้ายางสด โดยใช้ตะแกรงกรอง 

ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 60 mesh  

 2) ต้องใช้สารรักษาสภาพตามวัตถุประสงค์สําหรับผลิตวัตถุดิบยางแปรรูปขั้นกลางแต่ละชนิด  

ตามภาคผนวก ฉ 

 3) มีแผนปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถควบคุมเวลาในการขนส่งนํ้ายางสดจากสวนหรือจุดรับซ้ือ  

ถึงศูนย์รวบรวมนํา้ยางสด และจากศูนย์รวบรวมนํา้ยางสดถึงโรงงาน หรือแหล่งรับซื้ อ โดยต้องคาํนึงถึง

คุณภาพของนํา้ยางสด  

 4) ต้องสุ่มเกบ็ตัวอย่างนํา้ยางสดรวมไม่น้อยกว่า 50 ml เพ่ือหาค่า DRC VFA Number และความเป็น

ด่างของนํ้ายาง ก่อนจําหน่ายหรือขนส่งออกจากศูนย์รวบรวมนํ้ายางสด รายละเอียดวิธีทดสอบ 

ตามภาคผนวก ค ง จ และ ฉ และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้  คุณภาพนํ้ายางสดควรเป็นไป 

ตามเกณฑใ์นภาคผนวก ซ 
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3.3.4   การขนส่ง 

 1) ส่วนบรรจุนํ้ายางสดของพาหนะขนส่งต้องสะอาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถขนส่งได้ 

โดยไม่เกดิความเสยีหายหรือปนเป้ือน  

 2) ควรสอดสายยางสําหรับปล่อยนํ้ายางสดให้ถึงก้นส่วนบรรจุนํ้ายางสดของพาหนะขนส่ง เพ่ือลด

ปัญหาการเกดิฟองอากาศที่เป็นสาเหตุทาํให้นํา้ยางสดเกดิการจับตัวเป็นก้อน  

3.4    การบาํรุงรกัษาและการสุขาภิบาล 

 หลกัการ 

 มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการบาํรุงรักษาและทาํความสะอาด การป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าใน

บริเวณที่ปฏิบัติงาน การจัดการของเสียและนํา้ทิ้ ง และตรวจเฝ้าระวังประสิทธิผลของการดาํเนินงาน

ด้านการบาํรุงรักษาและสขุาภิบาล เพ่ือช่วยในการป้องกันการปนเป้ือนของนํา้ยางสด และอนัตราย

ต่อผู้ปฏบัิตงิาน 

3.4.1  การบาํรุงรกัษา 

 1) ต้องมีแผนปฏบัิติงานเกี่ยวกบัการใช้งาน การตรวจสอบ และการซ่อมบาํรุงเคร่ืองมือ และอุปกรณ์

ที่ใช้ในการปฏบัิติงาน  

  2) ต้องมีการทาํความสะอาดสถานประกอบการ รวมถงึเคร่ืองมือ และอุปกรณ์การปฏบัิตงิาน ภาชนะ     

 รับนํา้ยางสด บ่อรวบรวมนํา้ยางสด ตะแกรงกรอง และส่วนบรรจุนํา้ยางสดของพาหนะขนส่ง  

3.4.2   การสุขาภิบาล 

 1) ควรมมีาตรการป้องกนัไม่ให้สตัว์ เช่น สนุัข แมว นก เข้ามาในบริเวณที่ปฏบัิติงาน  

 2) ควรมีมาตรการป้องกนัสิ่งแปลกปลอม เช่น แมลง ใบไม้ ปนเป้ือนในบ่อรวบรวมนํา้ยางสด  

 3) ควรเฝ้าระวังและตรวจหาร่องรอยสตัว์หรือแมลงอย่างสมํ่าเสมอและมีบันทกึ หากพบสัตว์หรือ

แมลง ต้องดาํเนินการกาํจัดทนัท ี 

 4) มีวิธกีารกาํจัดของเสยี สิ่งที่ไม่ใช้แล้ว หรือสิ่งปฏกูิล และมีภาชนะสาํหรับใส่ของเสยีที่เพียงพอ  

 5) มีการบําบัดหรือกาํจัดนํ้าทิ้ งอย่างเหมาะสม เช่น บ่อบําบัดนํ้าทิ้ ง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

           และสภาพแวดล้อม  
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3.5     บุคลากร 

          หลกัการ 

 ผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพนํา้ยางสด 

และมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ จะช่วยให้การปฏิบัติงาน 

มีประสทิธภิาพ และส่งผลดต่ีอสขุภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏบัิติงาน 

 1) ผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ปฏบัิติงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมหรือทบทวนความรู้ เพ่ือให้ปฏบัิติงาน 

ได้อย่างถูกต้องตามลาํดบัขั้นตอน รวมถงึเร่ืองสขุลักษณะทั่วไปตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

          2) ผู้ปฏบัิตงิานที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สารเคมีอนัตรายต้องมีมาตรการป้องกนัขณะปฏบัิติงาน  

 3) ผู้ปฏบัิติงานที่อยู่ในบริเวณปฏบัิตงิาน ต้องแต่งกายที่เหมาะสมต่อการปฏบิัติงาน เช่น ไม่สวมเสื้อ

ที่มีกระเป๋า เพ่ือป้องกนัสิ่งของร่วงหล่นไปในนํา้ยางสด 

          4) ห้ามพนักงานที่อยู่ในบริเวณปฏบัิตงิาน ดื่มสรุาหรือของมนึเมา สบูบุหร่ี และรับประทานอาหาร  

3.6  การบนัทึกขอ้มูล 

หลกัการ 

การบันทึกข้อมูลสามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพของการวางแผน และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งเป็นหลักฐานที่ใช้ในการตามสอบได้  

3.6.1   มีบันทกึข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจประเมินและตามสอบสินค้า ดงัน้ี 

1) ผลการสอบเทยีบหรือทวนสอบเคร่ืองช่ัง เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในห้องปฏบัิตกิาร (ข้อ 3.2) 

2) ค่ากรดไขมันที่ระเหยได้ (ข้อ 3.3.1 และข้อ 3.3.3) 

3) ปริมาณนํา้ยางสด แหล่งที่มา วันที่รับเข้า ช่ือผู้ส่งมอบ และเลขทะเบียนรถขนนํา้ยางสด (ข้อ 3.3.1) 

4) ปริมาณเน้ือยางแห้ง (ข้อ 3.3.1 และข้อ 3.3.3) 

5) ความเป็นด่างของนํา้ยางสด (ข้อ 3.3.3) 

6) ผลการปฏบัิติตามแผนการปฏบัิติงานที่สาํคัญ ได้แก่ การใช้สารรักษาสภาพนํา้ยางสด การทาํความสะอาด  

การใช้งาน การตรวจสอบและการซ่อมบาํรุงเคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในการปฏบัิติงาน (ข้อ 3.3.3 และข้อ 3.4) 

7) การเฝ้าระวัง และการตรวจหาร่องรอยสตัว์ หรือแมลง รวมทั้งการป้องกนัและกาํจัด (ข้อ 3.4.2) 

8) ประวัตกิารฝึกอบรมหรือทบทวนความรู้ของบุคลากร (ข้อ 3.5) 

3.6.2  เกบ็รักษาบันทกึข้อมูลไม่น้อยกว่า 1 ปี 



 7 มกษ. 5911-2564 

 

 

ภาคผนวก ก 

(ใหไ้วเ้ป็นขอ้มูล) 

ตวัอย่างการวางผงัพื้ นทีป่ฏิบติังาน 

 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างการวางผังศูนย์รวบรวมนํา้ยางสดที่สามารถรวบรวมนํา้ยางสดได้ 20 t 

ที่มา: สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย. 
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ภาคผนวก ข 

(เป็นส่วนหนึง่ของขอ้กําหนด) 

การเก็บตวัอย่างนํ้ ายางสด 

วิธีการเก็บตวัอย่างนํ้ายางสด ใหด้ําเนนิการดงันี้  

ข.1 วางแผนการเกบ็ตัวอย่างแบบสุ่ม โดยกาํหนดตาํแหน่งที่จะเกบ็ตัวอย่าง กาํหนดความถี่และจาํนวน

ตัวอย่างที่เหมาะสม เพ่ือให้ครอบคลุมการเปล่ียนแปลงของคุณภาพนํ้ายางสด ถ้าคุณภาพนํ้ายางสด 

มีความแปรปรวนตามฤดูกาลหรือเวลา ควรเพ่ิมความถี่ในการเกบ็ตวัอย่าง โดยทัว่ไปให้ดาํเนินการ ดังน้ี 

ข.1.1  นํา้ยางสดที่บรรจุในแกลลอน หรือกระสอบพลาสติก หรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่  

ให้เทนํา้ยางสดของผู้ ส่งมอบแต่ละรายลงในภาชนะรับนํา้ยางสดจนหมด แล้วคนให้เข้ากัน จากน้ันให้เกบ็

ตวัอย่างแบบสุ่มปริมาตรไม่น้อยกว่า 30 ml เพ่ือส่งวิเคราะห์ในห้องปฏบัิติการ 

ข.1.2  นํา้ยางสดที่บรรจุในส่วนบรรจุของพาหนะขนส่ง เช่น รถบรรทุก 

ขณะที่ปล่อยนํา้ยางสดลงภาชนะรับนํ้ายางสดให้เกบ็ตัวอย่างจากปลายท่อแบบสุ่ม ให้ได้ตัวอย่างไม่น้อยกว่า 

20 ml ทาํซํ้าไม่น้อยกว่า 10 คร้ัง ตามระยะเวลาของการปล่อยนํ้ายางสด นําตัวอย่างนํ้ายางสดที่ได้จาก 

การเกบ็ตัวอย่างรวบรวมในภาชนะ คนให้เข้ากัน แล้วสุ่มเกบ็ตัวอย่างอีกคร้ังปริมาตรไม่น้อยกว่า 50 ml 

เพ่ือส่งวิเคราะห์ในห้องปฏบัิติการ 

ข.2  การสุ่มตวัอย่างเกบ็นํา้ยางสดต้องระวังมิให้เกดิการปนเป้ือนในตวัอย่าง 

ข.3  ตวัอย่างที่สุ่มเกบ็ต้องเป็นตัวแทนของนํา้ยางสดที่ส่งมอบในแต่ละคร้ัง 

ข.4  ตวัอย่างที่สุ่มเกบ็ควรมีปริมาณเพียงพอสาํหรับการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 

ข.5  ตัวอย่างที่สุ่มเกบ็ควรนาํมาทดสอบทนัท ีหากไม่สามารถทดสอบได้ทนัทจีะต้องเกบ็รักษาที่อุณหภูมิ

ไม่เกนิ 4
o
C และไม่ควรเกบ็ไว้เกนิ 4 h 

ข.6  มีการบ่งช้ีรายละเอยีดของตัวอย่าง เช่น การติดฉลากไว้ที่ข้างภาชนะบรรจุตวัอย่าง 
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ภาคผนวก ค 

(เป็นส่วนหนึง่ของขอ้กําหนด) 

การทดสอบปริมาณเนื้ อยางแหง้  

ค.1  เครือ่งมือและอุปกรณ ์

ค.1.1  อปุกรณพ้ื์นฐานในห้องปฏบัิตกิาร เช่น บีกเกอร์ ขวดรูปชมพู่ 

ค.1.2  จานทดสอบ เช่น จานแก้วกลมก้นแบน (flat-bottomed dish) หรือจานกระเบ้ือง (porcelain dish)  

ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 100 mm ลึก 50 mm หรืออาจใช้จานเหลก็กล้าไม่เป็นสนิม (stainless steel dish)  

ที่มีขนาดใกล้เคียง 

ค.1.3  ตู้อบลมร้อน (hot-air oven) ที่สามารถใช้ความร้อนคงที่ที่อุณหภมิู 70˚C ± 2˚C 

ค.1.4  เคร่ืองช่ังที่อ่านค่าได้ละเอยีด 0.1 mg (0.0001 g) 

ค.1.5  อปุกรณส์าํหรับรีดยาง หรือเคร่ืองรีดยาง 

ค.1.6  เดซิกเคเตอร์ (Desiccator) 

ค.1.7  อ่างนํา้ควบคุมอุณหภมิู (water bath) 

ค.2  สารเคมี  

ค.2.1  สารละลายกรดแอซีตกิ (acetic acid) ความเข้มข้น 2%  

ค.3  วิธีทดสอบ 

ค.3.1  เทนํา้ยางสดนํา้หนัก 10 g ลงในจานทดสอบ และบันทกึนํา้หนักไว้ 

ค.3.2  เติมสารละลายกรดแอซีติก 2% โดยเทด้านในขอบจานทดสอบ เอียงจานทดสอบแล้วหมุน 

อย่างช้าๆ ใช้แท่งแก้วกดแผ่นยางที่จับตัวใต้ผิวหน้าของกรดเบาๆ วางจานบน water bath จนได้เซร่ัมใส  

ใช้เวลาประมาณ 15 min ถงึ 30 min 

ค.3.3  นาํแผ่นยางที่จับตัวไปรีดหรือไปกด เพ่ือไล่นํา้ออกให้ได้แผ่นยางที่มีความหนาสมํ่าเสมอไม่เกนิ 2 mm 
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ค.3.4  นาํแผ่นยางที่ได้วางในจานทดสอบแล้วนาํไปอบในตู้อบลมร้อน โดยให้ความร้อนที่อณุหภมูิ 70˚C ± 2˚C  

เป็นเวลา 16 h หรือจนแผ่นยางแห้งไม่มีจุดสขีาว 

ค.3.5  นาํแผ่นยางที่อบแห้งแล้วไปเกบ็ไว้ในเดซิกเคเตอร์ ทิ้งไว้ให้เยน็แล้วนาํมาช่ังนํา้หนักและบันทกึไว้ 

ค.3.6  นําแผ่นยางที่ได้มาอบอีกคร้ัง ตามข้อ ค.3.4 แต่ใช้เวลา 30 min และนําออกมาเกบ็ในเดซิกเคเตอร์  

ทิ้งไว้ให้เยน็แล้วนาํมาช่ังนํา้หนัก ทาํซํา้จนกว่านํา้หนักที่บันทกึ 2 คร้ังตดิกนั แตกต่างกนัไม่เกนิ 1 mg  

ค.4  การคํานวณหาปริมาณเนื้ อยางแหง้ ดงันี้   

   คาํนวณหาปริมาณเน้ือยางแห้ง (% โดยนํา้หนัก) จากสตูร 

        

     DRC =           × 100  
 

 เม่ือ M0 คือ นํา้หนักตวัอย่างทดสอบ หน่วยเป็นกรัม 

 M1 คือ นํา้หนักของแผ่นยางแห้ง หน่วยเป็นกรัม 

 

 
 

 

M1 

M0 



 11 มกษ. 5911-2564 

 

 

ภาคผนวก ง 

(เป็นส่วนหนึง่ของขอ้กําหนด) 

การทดสอบปริมาณของแข็งทั้งหมด1/ 

ง.1  เครือ่งมือและอุปกรณ ์

ง.1.1  อปุกรณพ้ื์นฐานในห้องปฏบัิตกิาร เช่น บีกเกอร์ ขวดรูปชมพู่ 

ง.1.2  จานทดสอบ เช่น จานแก้วกลมก้นแบน (flat-bottomed dish) หรือจานกระเบ้ือง (porcelain 

dish) ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 60 mm หรืออาจใช้จานเหลก็กล้าไม่เป็นสนิม (stainless steel dish) 

ที่มีขนาดใกล้เคียง 

ง.1.3  ตู้อบลมร้อน (hot-air oven) ที่สามารถใช้ความร้อนคงที่ที่อุณหภูมิ 70˚C ± 5˚C หรือที่อุณหภูมิ 

105˚C ± 5˚C 

ง.1.4 เคร่ืองช่ังที่อ่านค่าได้ละเอยีด 0.1 mg (0.0001 g) 

ง.2  วิธีการทดสอบ 

ง.2.1 ช่ังตัวอย่างนํา้ยางสดทดสอบ ปริมาณ 2.0 g ± 0.5 g ใส่ในจานทดสอบ และบันทกึนํา้หนัก  

ง.2.2  เติมนํา้กล่ันหรือนํา้ที่มีความบริสทุธิ์เทยีบเทา่นํา้กล่ัน 1 ml ลงในจานทดสอบที่มีตัวอย่างนํา้ยางสด 

เอยีงจานทดสอบแล้วหมุนช้าๆ เพ่ือให้นํา้ยางสดแผ่กระจายทัว่ทั้งจานทดสอบ 

ง.2.3  นําไปอบในตู้อบลมร้อน โดยให้จานทดสอบอยู่ในแนวระนาบ และให้ความร้อนคงที่อุณหภูมิ 

70˚C ± 5˚C เป็นเวลา 16 h หรือที่อณุหภมิู 105˚C ± 5˚C เป็นเวลา 2 h หรือจนกระทัง่แผ่นยางใส 

ง.2.4  นาํจานทดสอบที่มีตัวอย่างนํา้ยางสดออกจากตู้อบลมร้อน และเกบ็ไว้ในเดซิกเคเตอร์ทิ้งไว้ให้เยน็

แล้วนาํมาช่ังนํา้หนักและบันทกึไว้ 

ง.2.5  ทาํซํ้าข้อ ง.2.3 กรณีที่ใช้อุณหภูมิ 70˚C ± 5˚C ให้อบต่ออีก 30 min หรือที่อุณหภูมิ 105˚C ± 5˚C 

ให้อบต่ออกี 15 min นาํจานทดสอบที่มีตัวอย่างแผ่นยาง ออกจากตู้อบลมร้อน และเกบ็ไว้ในเดซิกเคเตอร์ทิ้งไว้

ให้เยน็แล้วนาํมาช่ังนํา้หนัก จนนํา้หนักที่บันทกึ 2 คร้ังตดิกนั แตกต่างกนัไม่เกนิ 0.5 mg 

                                                  
1/

  ปริมาณของแขง็ทั้งหมด (Total Solids Content, TSC) สาํหรับใช้ในการคาํนวณหาค่ากรดไขมนัที่ระเหยได้ในภาคผนวก จ 
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ง.3  การคํานวณหาปริมาณของแข็งทั้งหมด ดงันี้   

  คาํนวณหาปริมาณของแขง็ทั้งหมด (% โดยนํา้หนัก) จากสตูร 

        

     TSC =           × 100 

              

 เม่ือ M0 คือ นํา้หนักตวัอย่างทดสอบ หน่วยเป็นกรัม 

 M1 คือ นํา้หนักของแผ่นยางแห้ง หน่วยเป็นกรัม 

 

M1 

M0 
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ภาคผนวก จ 

(เป็นส่วนหนึง่ของขอ้กําหนด) 

การทดสอบค่ากรดไขมนัทีร่ะเหยได ้

จ.1  เครือ่งมือและอุปกรณ ์

จ.1.1  อปุกรณพ้ื์นฐานในห้องปฏบัิตกิาร เช่น บีกเกอร์ ขวดรูปชมพู่ ชุดอปุกรณ์ไทเทรต 

จ.1.2  เคร่ืองกล่ัน (distillation apparatus) แบบ steam – jacketed 

จ.1.3  อ่างนํา้ควบคุมอุณหภมิู (water bath)  

จ.1.4  เคร่ืองช่ังที่อ่านค่าได้ละเอยีด 1 mg (0.001 g) 

จ.1.5  เคร่ืองทาํอากาศที่ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2 removal instrument) 

จ.1.6  กระจกนาฬิกา (watch glass) 

จ.2  สารเคมี 

จ.2.1  สารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต (ammonium sulfate) ความเข้มข้นประมาณ 30% โดยนํา้หนัก 

จ.2.2  สารละลายกรดซัลฟิวริก (sulfuric acid) หรือกรดกาํมะถนั ความเข้มข้นประมาณ 50% โดยนํา้หนัก  

จ.2.3  สารละลายมาตรฐานแบเรียมไฮดรอกไซด์ (barium hydroxide) ความเข้มข้น 0.01 M 

จ.2.4 สารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลต (Potassium Hydrogen Phthalate)  

ความเข้มข้นประมาณ  0.01 M เป็นสารเคมีที่ ใช้สําหรับหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน 

แบเรียมไฮดรอกไซด ์

จ.2.5  สารป้องกนัการเกดิฟอง (antifoaming agent) 

จ.2.6  ฟีนอล์ฟทาลีน (phenolphthalein) สาํหรับใช้เป็นสารแสดงจุดยุติ (Indicator) ที่ทดสอบกบัสารตวัอย่าง 
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จ.3 วิธีการทดสอบ 

จ.3.1  ช่ังตัวอย่างนํา้ยางสดทดสอบ ปริมาณ 50.5 g ± 1 g ใส่ในบีกเกอร์ และบันทกึนํา้หนัก  

จ.3.2 คนตัวอย่างทดสอบขณะเติมสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต จาํนวน 50 ml โดยใช้ปิเปต 

จ.3.3  วางบีกเกอร์บนอ่างนํา้ควบคุมอณุหภมิู ที่มอีณุหภมิู 90˚C และคนตวัอย่างทดสอบต่อไปจนนํา้ยาง

จับตวั 

จ.3.4    ปิดบีกเกอร์ด้วยกระจกนาฬิกา วางบนอ่างนํา้ควบคุมอุณหภูมิ ไว้เป็นเวลา 15 min เพ่ือให้นํา้ยาง

แยกช้ันจนเป็นเซร่ัมใส 

จ.3.5   รินนํา้เซร่ัมผ่านกระดาษกรองลงในขวดแก้วรูปชมพู่ เค้นเซร่ัมที่เหลือในก้อนยางจับตัว กรองผ่าน

กระดาษกรองแผ่นเดิม 

จ.3.6  ปิเปตเซร่ัมจาํนวน 25 ml ลงในขวดรูปชมพู่ ความจุ 50 ml จากน้ันเติมสารละลายกรดซัลฟิวริก 

50% จาํนวน 5 ml ผสมให้เข้ากนั เพ่ือทาํให้เป็นกรด 

จ.3.7  ปิเปตสารละลายจากข้อ จ.3.6 จาํนวน 10 ml ใส่ในชุดกล่ัน ถ้ามีฟองเกิดข้ึนให้เติมสารป้องกัน 

การเกดิฟอง 1 หยด 

ง.3.8 ผ่านไอนํา้เข้าเคร่ืองกล่ันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 min ตรวจสอบให้ไอนํา้ผ่านทั้งระบบ 

จ.3.9  กลั่นให้ได้ของเหลวประมาณ 100 ml ด้วยอตัราเรว็ในการกล่ัน 3 ml/min ถงึ 5 ml/min 

จ.3.10 กําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ในของเหลวที่กล่ันได้ โดยผ่านอากาศที่ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด ์ 

ในอตัรา 200 ml/min ถงึ 300 ml/min เป็นเวลา 30 min 

จ.3.11 ไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานแบเรียมไฮดรอกไซด์ 0.01 M โดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์  

จุดยุติจะเปล่ียนจากไม่มีสีเป็นสีชมพูอ่อน จดบันทกึปริมาตรสารละลายมาตรฐานแบเรียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ใน

การไทเทรต  

จ.3.12 ทดสอบสารละลายแบลงค์ (blank solution) โดยใช้นํา้กล่ัน 100 ml และทาํตามข้อ จ.3.10 และ

ข้อ จ.3.11 

จ.3.13 นาํค่าปริมาณเน้ือยางแห้งที่ได้จากวิธีทดสอบตามภาคผนวก ค และปริมาณของแขง็ทั้งหมดที่ได้

จากวิธทีดสอบตามภาคผนวก ง มาแทนในสตูร 
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จ.4 การคํานวณหาค่ากรดไขมนัที่ระเหยได ้ดงันี้  

  คาํนวณหาค่ากรดไขมันที่ระเหยได้ จากสตูร 

     

                       ค่ากรดไขมันที่ระเหยได้ =                                               
 

 

 เม่ือ c   คือ ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานแบเรียมไฮดรอกไซด์ หน่วยเป็นโมลาร์ 

  V  คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานแบเรียมไฮดรอกไซด์ ที่ใช้หน่วยเป็นลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

  m  คือ นํา้หนักของตัวอย่างทดสอบ หน่วยเป็นกรัม 

 DRC  คือ ปริมาณเน้ือยางแห้งของตวัอย่างทดสอบ หน่วยเป็นร้อยละ 

 TSC   คือ ปริมาณของแขง็ทั้งหมดของตัวอย่างทดสอบ หน่วยเป็นร้อยละ 

 p คือ ความหนาแน่นของเซร่ัม มีค่าเท่ากับ 1.02 mg/m
3
 เทยีบเคียงจากค่านํา้ยางข้น 

ที่ได้จากการป่ันและการทาํครีม 

  134.64 คอื แฟคเตอร์ได้จากการแปลงมวลโมเลกุลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์
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ภาคผนวก ฉ  

(เป็นส่วนหนึง่ของขอ้กําหนด) 

การทดสอบความเป็นด่างของนํ้ ายาง 

ฉ.1 เครื่องมือและอุปกรณ ์

ฉ.1.1  อปุกรณพ้ื์นฐานในห้องปฏบัิตกิาร เช่น บีกเกอร์ ขวดรูปชมพู่ ชุดอปุกรณไ์ทเทรต 

ฉ.1.2  เคร่ืองช่ังที่อ่านค่าได้ละเอยีด 0.01 g 

ฉ.1.3 กระดาษฟอยล์ 

ฉ.2  สารเคมี 

ฉ.2.1  สารละลายมาตรฐานกรดเกลือ (Standard solution of hydrochloric acid, HCL) ความเข้มข้น

ประมาณ 0.1 M  

ฉ.2.2  สารละลายมาตรฐานปฐมภมิูโซเดียมคาร์บอเนต (primary standard solution of sodium carbonate) และ

สารละลายเมทธิลออเรนจ์ (methyl orange) ความเข้มข้น 0.1% สําหรับใช้เป็นสารแสดงจุดยุติ (Indicator)  

โดยสารเคมีทั้ง 2 ชนิดน้ีใช้สาํหรับหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกรดเกลือ 

ฉ.2.3  สารละลายเมทธิลเรด(methyl red) ความเข้มข้น 0.1% สาํหรับใช้เป็นสารแสดงจุดยุติ (Indicator)  

ที่ทดสอบกบัสารตวัอย่าง 

ฉ.2.4 สารละลายช่วยนํ้ายางคงตัว (stabilizer solution) ประเภทไม่มีประจุ (non-ionic) ความเข้มข้น 5%  

โดยนํา้หนัก ก่อนใช้ต้องปรับค่าพีเอชให้ได้ 6.0 ± 0.05 

ฉ.3  วิธีทดสอบ 

ฉ.3.1  เตมินํา้กล่ันประมาณ 200 ml ลงในบีกเกอร์ความจุ 400 ml 

ฉ.3.2 เตมิสารละลายช่วยนํา้ยางคงตัว ปริมาตร 10 ml คนให้เข้ากนั 

ฉ.3.3  ช่ังนํ้ายางสดทดสอบจาํนวน 5 g ถึง 10 g (โดยวิธีหักลบจากขวดช่ัง) เติมลงในนํ้ากล่ันที่เตรียมไว้  

ปิดปากบีกเกอร์ด้วยกระดาษฟอยล์ 

ฉ.3.4 ทาํซํา้ข้อ ฉ.3.1 และข้อ ฉ.3.2 เพ่ือเตรียมตวัอย่างสาํหรับทดสอบ จาํนวน 3 ซํา้ 
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ฉ.3.5  ใช้แทง่แก้วคนนํา้ยางสดกบันํา้ให้เข้ากนัก่อนหยดสารละลายเมทธลิเรดจาํนวน 2 หยด ถงึ 3 หยด 

ฉ.3.6  ไทเทรตนํ้ายางสดผสมนํ้าด้วยสารละลายกรดเกลือ (HCI) โดยปล่อยจากบิวเรตลงมาช้าๆ  

ใช้มือซ้ายบิดที่เปิดของบิวเรตและมือขวาใช้แทง่แก้วคนให้กรดเกลือที่หยดลงมาผสมกบันํา้ยางจนถึงจุดยุต ิ 

สขีองนํา้ยางสดจะเปล่ียนเป็นสชีมพูอ่อน บันทกึปริมาตรของสารละลายกรดเกลือที่ใช้ 

จ.4 การคํานวณ  

 คาํนวณหาค่าความเป็นด่าง ในรูปกรัมของแอมโมเนียต่อนํา้ยางสด 100 g  จากสตูร 

   

  ความเป็นด่าง (ในรปูแอมโมเนีย) % โดยนํา้หนัก =   1.7 cV 

               m 

 

 เม่ือ   c  คอื  ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกรดเกลือ หน่วยเป็นโมลาร์ 

  V คือ  ปริมาตรของกรดเกลือที่ใช้ หน่วยเป็นลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

  m คือ  นํา้หนักตวัอย่างทดสอบ หน่วยเป็นกรัม 
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ภาคผนวก ช 

(เป็นส่วนหนึง่ของขอ้กําหนด) 

การใชส้ารรกัษาสภาพนํ้ายางสดทีเ่หมาะสม 

การควบคุมคุณภาพของนํ้ายางสด โดยการใช้สารรักษาสภาพ ควรเลือกใช้สารรักษาสภาพให้

เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การนาํไปแปรรูปขั้นกลาง ดงัน้ี 

วตัถุประสงค ์ สารรกัษาสภาพทีแ่นะนาํ

ใหใ้ชใ้นนํ้ายางสด 

เตรียมใหมี้

ความ

เขม้ขน้  

(%w/v) 

อตัราการใช ้(L) 

ต่อนํ้ายางสด  

100 kg 

 

ความเขม้ขน้ 

(% ต่อ

นํ้าหนกั  

นํ้ายางสด)  

1. สาํหรับผลิตเป็นนํา้ยางข้น สารละลายแอมโมเนีย 12 2.5 0.30 

2. สาํหรับผลิตเป็นยางแผ่น

รมควัน 
สารละลายแอมโมเนีย 6 0.5 0.03 

3. สาํหรับผลิตเป็นยางแท่ง 

ยางแผ่นอบแห้ง และยาง

แผ่นรมควัน 

 

สารละลายโซเดียมซัลไฟท ์

 

5 

 

1 

 

0.05 
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ภาคผนวก ซ 

(ใหไ้วเ้ป็นขอ้มูล) 

เกณฑคุ์ณภาพของนํ้ายางสด 

ตวัช้ีวดั เกณฑคุ์ณภาพของนํ้ายางสด 

1. ปริมาณเน้ือยางแห้ง 

(Dry Rubber Content) 

 

มากกว่าหรือเท่ากบั 30% 

2. ค่ากรดไขมันที่ระเหยได้ 

(Volatile Fatty Acid Number) 
น้อยกว่า 0.07 

3. ความเป็นด่างของนํา้ยาง 

(alkalinity of ammonia) 

ไม่น้อยกว่า 0.30%  
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ภาคผนวก ฌ  

(ใหไ้วเ้ป็นขอ้มูล) 

หน่วย 

หน่วยและสัญลักษณ์ที่ใช้ในมาตรฐานน้ี และหน่วย SI (International System of Units หรือ Le Système 

International d’ Unités) ที่ยอมรับให้ใช้ได้ มีดงัน้ี  

รายการ ช่ือหน่วย สญัลกัษณห์น่วย 

มวล 

มิลลิกรัม (milligram)  mg 

กรัม (gram) g 

กโิลกรัม (kilogram) kg 

ตนั (ton) t 

ความยาว 

มิลลิเมตร (millimetre) mm 

เซนติเมตร (centimetre) cm 

เมตร (metre) m 

ปริมาตร 

มิลลิลิตร (milliliter)  ml 

ลิตร (liter) L 

ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร (cubic centimetre) cm
3
 

ความเข้มข้น  โมลาร์ (molar) M 

ความหนาแน่น 
มลิลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

(milligram per cubic meter) 

mg/m
3
 

เวลา  

ช่ัวโมง (hour) h 

นาท ี(minute) min 

อณุหภมิู องศาเซลเซียส (degree Celsius) ˚C 
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