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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน ตั้งแต่  

ขั้นตอนการรับวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันจนถึงการขนส่งเพื่อจ าหน่าย เพื่อให้ได้ยาง

แผ่นรมควันที่มีคุณภาพ โดยค านึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมท้ังส่ิงแวดล้อม 

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 การผลิตยางแผ่นรมควัน (ribbed smoked sheet manufacture) หมายถึง การน าน้ ายางสด หรือยางแผ่นดิบ 

มาผ่านกระบวนการผลิตเป็นยางแผ่นรมควัน และ/หรือน ายางแผ่นรมควันมาผลิตเป็นยางแผ่นรมควันอัดก้อน 

และ/หรือยางแผ่นรมควันอัดแท่ง 

2.2 น้ ายางสด (field or fresh latex) หมายถึง น้ ายางธรรมชาติที่ได้จากต้นยางพารา (Hevea brasilliensis)        

มีลักษณะเป็นของเหลว สีขาวหรือสีครีม อนุภาคยางมีรูปร่างกลมหรือรูปผลแพร์ ขนาด 0.05-5 ไมครอน 

แขวนลอย (colloid) อยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ า   น้ ายางมีความหนาแน่น 0.975-0.980 กรัมต่อมิลลิลิตร 

ความเป็นกรด-เบส 6.5-7.0  

2.3 ยางแผ่นดิบ (unsmoked sheet) หมายถึง ยางแผ่นที่ได้จากการน าน้ ายางสดมาท าให้เกิดการจับเป็นก้อน 

(coagulation) โดยใช้กรด และรีดเป็นแผ่น แล้วน าไปผึ่งให้แห้ง โดยไม่ผ่านการอบแห้งหรือรมควัน  

2.4 ยางแผ่นรมควัน (ribbed smoked sheet) หมายถึง ยางแผ่นดิบที่ท าให้แห้ง ด้วยการใช้ความร้อน และ

ควันจากการเผาไหม้ ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิในระดับที่เหมาะสม 

2.5 การคัดชั้นคุณภาพ (grading) หมายถึง การน ายางแผ่นรมควันมาจัดชั้นคุณภาพด้วยสายตา

(ภาคผนวก ก) ตามมาตรฐาน The Green Book (ภาคผนวก ข)  

2.6 ยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ribbed smoked sheet bale) หมายถึง ยางแผ่นรมควันที่มีชั้นคุณภาพเดียวกัน    

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 น ามาอัดเป็นก้อนให้มีขนาดประมาณ  50 x 60 x 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm
3
) 

มีน้ าหนักเมื่อรวมแป้งบนก้อนยางแล้วเท่ากับ 111.11±0.5 กิโลกรัม (kg)  

(ร่าง) 
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2.7 ยางแผ่นรมควันอัดแท่ง (ribbed smoked sheet block) หมายถึง ยางแผ่นรมควันที่มีชั้นคุณภาพ
เดียวกันน ามาอัดเป็นแท่ง น้ าหนักตามความต้องการของลูกค้า เช่น 25, 30, 33.33 หรือ 35 kg 

2.8 คัตติง (cutting) หมายถึง การตัดหรือเฉือนส่ิงสกปรก หรือรอยต าหนิออกจากยางแผ่นรมควัน 

2.9 การตีตรา (marking) หมายถึง  การท าเครื่องหมายด้วยรหัสโรงงาน หรือรหัสชั้นยาง หรือรหัสอื่น

บริเวณด้านข้างของก้อนยางตามข้อก าหนดของคู่ค้า 

3 ข้อก าหนด  

ข้อก าหนดของการปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน ให้เป็นไปตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ข้อก าหนด 

รายการ ข้อก าหนด 

1. สถานประกอบการ 

 

 

1.1 สถานที่ตั้ง 

1.1.1 อยู่ในบริเวณที่น้ าไม่ท่วมขัง สภาพพื้นที่ควรมีความคงตัว ไม่ทรุด          

ไม่แยกตัวหรือหดตัวท่ีจะท าให้เกิดการแตกร้าวหรือทรุดตัวของอาคารได้ง่าย  

 1.1.2 มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ และการคมนาคมสะดวก 

 1.1.3 อยู่ในบริเวณที่ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนต่อคุณภาพ และไม่ส่งผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อม โดยมีมาตรการป้องกัน เช่น การบ าบัดน้ าเสีย 

 1.2 อาคารผลิต/ห้องรมควัน 

1.2.1 พื้นอาคารเป็นพื้นคอนกรีตที่เรียบ สะอาด และมีความแข็งแรงสามารถ

รองรับเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ไม่มีน้ าขัง มีการสร้างช่องระบายน้ าที่มี

ความลาดเอียงเพียงพอ ไม่ให้เกิดการหมักหมมของเศษยางและเป็นที่สะสมของ

เชื้อจุลินทรีย์ 

 1.2.2 โครงสร้างภายในอาคาร มีความแข็งแรง และทนการกัดกร่อนของสารเคมีที่ใช้

ในกระบวนการผลิต ท าความสะอาดได้ง่าย สะดวกต่อการบ ารุงรักษา สามารถ

ป้องกันฝน ละอองน้ า และฝุ่นได้เป็นอย่างดี 
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รายการ ข้อก าหนด 

 1.2.3 บริเวณผลิตมีพื้นที่เพียงพอ และจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ได้แก่ พื้นที่รับ

น้ ายาง พื้นที่ท ายางแผ่นดิบ พื้นที่ตากยางแผ่น ห้องรมควันยางแผ่นดิบ พื้นที่

วางยางแผ่นรมควัน พื้นที่คัดชั้นยางและหีบห่อยาง พื้นที่จัดเก็บยางแผ่นรมควัน

พร้อมจ าหน่าย และพื้นทีจ่ัดเก็บอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์  

 1.2.4 วางผังสายการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ           

มีสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 1.2.5 จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับการ

ปฏิบัติงานภายในอาคารผลิต  

 1.2.6 มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง 

2. เครื่องจักร เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

 

2.1 จ านวนเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ

อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ช ารุดหรือแตกหัก 

 2.2 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต้องวางอยู่ในต าแหน่งตามสายการ

ปฏิบัติงาน และง่ายต่อการบ ารุงรักษา 

 2.3 เครื่องชั่งต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงานชั่งตวงวัดหรือ

หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และมีลูกตุ้มมาตรฐานในการสอบเทียบ  

 2.4 มีการป้องกันส่ิงปลอมปนในก้อนยาง จากเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 

3. การควบคุมกระบวน 

การผลิตยางแผ่นรมควัน 

 
3.1 วัตถุดิบ 

3.1.1 น้ ายางสด 

3.1.1.1 น้ ายางสดไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่มีสารปลอมปนและส่ิงปนเปื้อน หากมีการใช้

สารรักษาสภาพให้ใช้ตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการก าหนด 

 3.1.1.2 ให้มีการหาปริมาณเนื้อยางแห้ง เพื่อค านวณปริมาณน้ าในการเจือจาง 

และปริมาณกรดท่ีใช้ในการจับเป็นก้อน (ภาคผนวก ค) 

 3.1.1.3 บรรจุน้ ายางสดในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด สามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อน

น้ ายางสดได้ 

 3.1.1.4 กรองน้ ายางสดก่อนท าแผ่น โดยใช้ตะแกรงกรองเบอร์ 40 หรือเบอร์ 50 

หรือเบอร์ 60 เมื่อกรองเสร็จต้องรีบท าความสะอาดตะแกรงทันที 

  



มกษ. 5906-2556  4 

รายการ ข้อก าหนด 

 3.1.1.5 เจือจางน้ ายางสดด้วยน้ าสะอาด  เพื่อให้มีปริมาณเนื้อยางแห้งที่

เหมาะสมในการจับตัว   

 3.1.1.6 ใช้กรดฟอร์มิก (formic acid) ในอัตราความเข้มข้นที่เหมาะสม เพื่อท า

ให้น้ ายางจับเป็นก้อน   

 3.1.1.7 ล้างแผ่นยางที่รีดแล้วด้วยน้ าสะอาดที่มีการถ่ายเทตลอดการล้าง แล้วผึ่งให ้

สะเด็ดน้ า 

 3.1.2 ยางแผ่นดิบ 

3.1.2.1 ตรวจรับและคัดแยกยางแผ่นดิบตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการก าหนด

ก่อนน าเข้ารมควัน และจัดเก็บยางแผ่นดิบบนวัสดุรองรับที่สะอาดและ             

ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 

 3.1.2.2 ล้างยางแผ่นดิบให้สะอาด โดยลอกยางทีละแผ่นลงในบ่อล้างยางแผ่นดิบ

ที่มีการถ่ายเทน้ าตลอดเวลา  

 3.1.2.3 น ายางแผ่นดิบที่ล้างแล้ววางพาดบนราวตาก เพื่อให้สะเด็ดน้ า พร้อมเข้า

ห้องรมควัน 

 3.1.3 ยางแผ่นรมควัน 

ตรวจรับและคัดแยกยางแผ่นรมควันตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการก าหนด และ

จัดเก็บยางแผ่นรมควันบนวัสดุรองรับที่สะอาด เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 

 3.2 การปฏิบัติงาน 

3.2.1 การรมควัน 

3.2.1.1 ควบคุมอุณหภูมิห้องรมควันที่อุณหภูมิ 40-60
º
C (องศาเซลเซียส) 

ประมาณ 3-7 วัน โดยค านึงถึงคุณภาพของเนื้อยาง และความชื้น 

 3.2.1.2 ติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมหิ้องรมทุกห้อง และมีการตรวจสอบ 

 3.2.1.3 บันทึกการรมควันประจ าห้อง โดยบันทึกวันที่เข้ารมและอุณหภูมิทุกวัน 

 3.2.2  การคัดชั้นคุณภาพ (ภาคผนวก ก) 

3.2.2.1 ยางแผ่นรมควันที่จะน ามาคัดเพื่อจัดชั้นคุณภาพต้องวางบนวัสดุรองรับที่ไม่ม ี            

ส่ิงปนเปื้อนทีอ่าจติดไปกับแผ่นยาง  

 3.2.2.2 ยางแผ่นรมควันทีจ่ัดชั้นคุณภาพแล้ว จะต้องน ามาวางบนโต๊ะที่มีผิวเรียบ 

ให้ตรงกับเครื่องหมายก ากับชั้นยาง 
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รายการ ข้อก าหนด 

 3.2.2.3 หากมีส่ิงปนเปื้อนต้องมีการคัตติงโดยใช้กรรไกร และเศษยางต้องไม่ปะปน

กับยางท่ีคัดชั้นแล้ว  

 3.2.2.4 กรรไกรที่ใช้ในการคัดชั้นคุณภาพทุกเล่ม ต้องมีหมายเลขและรหัสก ากับ 

และมีต าแหน่งระบุไว้ภายในตูจ้ัดเก็บ 

 3.2.3 การอัดก้อนและการอัดแท่ง 
3.2.3.1 การอัดก้อน 
(1) ยางแผ่นรมควันที่น าออกจากห้องรมควันต้องรีบน าไปอัดก้อนโดยเร็ว       

เพื่อไม่ให้ดูดซับความชื้นจากภายนอกเข้าไปในแผ่นยางได้ 

 (2) ยางแผ่นรมควันที่จะน ามาอัดก้อนต้องเป็นไปตามภาคผนวก ก.9 โดยน้ าหนัก    

ยางแผ่นและแผ่นยางที่ใช้หุ้มมีน้ าหนักรวม 110.5±0.1 kg  

 (3) แผ่นหุ้มจะต้องเป็นยางที่มีคุณภาพเดียวกันหรือสูงกว่ายางแผ่นรมควันอัดก้อน

นั้นๆ และไม่ควรมีรอยตัด หรือหากมีรอยตัดต้องใช้แผ่นยางหุ้มทับ 

 (4) บริเวณพื้นที่อัดก้อนยาง ต้องมีป้ายหรือเครื่องหมายก ากับชั้นคุณภาพยางที่

ก าลังด าเนินการอัดก้อน  

 (5) ยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่ทาแป้งกาวยางเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวก ง) ต้องมี

น้ าหนักรวม 111.11±0.5 กิโลกรัมต่อก้อน  

 (5) ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ต้องมกีารตีตราก่อนส่งมอบ 

 3.2.3.2 การอัดแท่ง  
(1) ยางแผ่นรมควันที่น ามาอัดแท่งต้องเป็นยางแผ่นรมควันชั้นคุณภาพเดียวกัน 

โดยมนี้ าหนักตามความต้องการของคูค่้า   

 (2) บริเวณพื้นที่อัดแท่งยาง ต้องมีป้ายหรือเครื่องหมายก ากับชั้นคุณภาพยางที่

ก าลังด าเนินการอัดแท่ง และเมื่ออัดแล้วจะต้องได้ขนาดแท่งยางตามข้อก าหนด

ของคู่ค้า 

 (3) ยางแผ่นรมควันอัดแท่ง ต้องมีการตีตราก่อนส่งมอบ 

 (4) พลาสติกท่ีใช้ในการห่อยางแผ่นรมควันอัดแท่ง ต้องเป็นไปตามภาคผนวก จ 
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รายการ ข้อก าหนด 

 3.3 การจัดการหลังการอัดก้อนและการอัดแท่ง 

3.3.1 การเก็บรักษา (ภาคผนวก ฉ) 
3.3.1.1 วางยางแผ่นรมควันที่อัดก้อนและอัดแท่งแล้ว ไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง 

โดยใช้วัสดุรองพื้น เช่น แผงเหล็กหรือแผงไม้หรือแผงพลาสติก 

 3.3.1.2 กรณีเป็นยางแผ่นรมควันอัดก้อน วางก้อนยางสับหว่างซ้อนกันไม่เกิน    

5 ช้ัน เพื่อป้องกันการเสียรูปทรง (ภาพที่ ฉ.1) 

 3.3.2 การขนส่ง 

 
3.3.2.1 ยานพาหนะและตู้ขนส่ง  ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถขนส่งยาง

ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย และบริเวณบรรทุกต้องสะอาด  

 3.3.2.2 บริเวณขนถ่ายยางจะต้องมีหลังคาที่สามารถป้องกันฝนได้ และขณะขนส่ง

ต้องป้องกันไม่ให้ยางเปียกน้ า 

4. การบ ารุงรักษาและ   

การสุขาภิบาล 
 

 

4.1 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 

4.1.1 มีแผนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการใช้งาน การตรวจเช็ค และการซ่อมบ ารุง

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต 

 4.1.2 ดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต ให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.1.3 ท าความสะอาดสถานประกอบการ รวมถึงเครื่องจักร เครื่องมือ และ

อุปกรณ์การผลิต โดยท าความสะอาดก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 

 4.2 การสุขาภิบาล 

4.2.1 ควบคุมสัตวเ์ลี้ยงและสัตว์อื่นไม่ให้เข้ามาในบริเวณผลิต 

4.2.1.1 มีวิธีการป้องกันและก าจัดสัตว์ในบริเวณผลิตและจัดเก็บ 

 4.2.1.2 เฝ้าระวัง ตรวจหาร่องรอยการปนเปื้อนจากสัตว์อย่างสม่ าเสมอ 

 4.2.2 การจัดการเศษยางและขยะ 

 4.2.2.1 เศษยางที่เหลือจากการคัดชั้นคุณภาพยางต้องจัดเก็บในบริเวณที่ก าหนด  

 4.2.2.2 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดในจ านวนที่เพียงพอ และมีวิธีการ

ก าจัดขยะที่เหมาะสม 

  

 



มกษ. 5906-2556 7 

รายการ ข้อก าหนด 

5. บุคลากร  
5.1 ขณะปฏิบัติงานพนักงานที่อยู่ในสายการผลิต ต้องสวมเส้ือผ้าที่ไม่มีกระเป๋า 

ไม่สวมนาฬิกา เครื่องประดับ และไม่มอีุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

 5.2 พนักงานไม่ควรเข้าไปปฏิบัติงานในบ่อล้างยางแผ่นดิบเพราะอาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 

 5.3 ขณะปฏิบัติงาน ห้ามพนักงานที่อยู่ในสายการผลิต ดื่มสุราหรือของมึนเมา 

สูบบุหรี่ และรับประทานอาหาร  

 5.4 พนักงานที่อยู่ในสายการผลิตจะต้องได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้  

เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามล าดับขั้นตอน รวมถึงเรื่องสุขลักษณะทั่วไป

ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งมีการทบทวนให้เกิดความช านาญ อย่างน้อยปีละ    

1 ครั้ง 

 5.5 ห้ามรับประทานอาหารในบริเวณปฏิบัติงาน 

6. การบันทึกข้อมูล  

 
6.1 เอกสารและบันทึกข้อมูล ต้องมีรายการ ดังนี้ 
6.1.1 การรับและการจัดเก็บวัตถุดิบที่สถานประกอบการก าหนด 

 6.1.2 การผลิตยางแผ่นดิบ การรมควัน การคัดชั้นคุณภาพยาง การหีบห่อ และ
การจัดการหลังการหีบห่อ  

 6.1.3 การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน ท าความสะอาด การใช้งาน การ

ตรวจเช็คและการซ่อมบ ารุง เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต 

 6.1.4 ประวัติการฝึกอบรมบุคลากร 

 6.1.5 การเฝ้าระวัง และการตรวจหาร่องรอยการปนเปื้อนจากสัตว์ รวมทั้งการ

ป้องกันและก าจัด 

 6.1.6 ผลการตรวจสอบเครื่องชั่ง 

 6.1.7 ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งปลอมปนหรือส่ิงปนเปื้อน 

 6.1.8 อุณหภูมิห้องรมควัน 

 6.2 การตามสอบ 

 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ป ี 
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ภาคผนวก ก 

การคัดชั้นคุณภาพ 

(นิยามข้อ 2.5, ข้อ 3.2.2 และ (2) ของข้อ 3.2.3.1) 

การตรวจคุณภาพยางแผ่นรมควัน ปฏิบัติดังนี้ 

ก.1 วางยางแผ่นรมควันที่จะน ามาคัดชั้นคุณภาพบนวัสดุรองรับที่ไม่มีส่ิงปนเปื้อน และอยู่ในบริเวณ       

ที่สะอาด มีแสงสว่างพอเพียง ท่ีจะมองเห็นแผ่นยางได้ชัดเจน      

ก.2 ประเมินภาพรวมของยางแผ่นรมควันว่าเป็นชั้นคุณภาพอะไร เกิดต าหนิมากน้อยเพียงใด และต าหนิ  

ที่เกิดขึ้นเป็นต าหนิที่ยอมรับได้หรือไม่ได้ มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด    

ก.3 คัดแยกยางที่มีต าหนิชนิดรุนแรงและเห็นชัดเจน เช่น ยางพอง ยางไหม้ ยางดิบ ออกจากยางที่มี

คุณภาพดีทันที        

ก.4 ในช่วงฤดูฝนไม่ควรน ายางออกจากห้องรมควันนานเกิน 4 ชั่วโมง เพราะยางจะดูดซับความชื้นจาก

ภายนอกเข้าไปในแผ่นยางได้    

ก.5 ยางแผ่นรมควันที่มีขั้นตอนการผลิตตั้งแต่รับน้ ายางสด การหาสาเหตุการเกิดต าหนิท าได้ง่าย และ

จะต้องแนะน าให้ฝ่ายผลิตแก้ไขทันที เช่น การตรวจพบส่ิงปนเปื้อนในแผ่นยาง ผู้ตรวจจะต้องควบคุมการ

กรองน้ ายาง ตัวกรอง น้ าที่ใช้ หรือการป้องกันส่ิงปลอมปนต่างๆ ในขณะที่ท าให้ยางจับตัว เพื่อหาสาเหตุ

ให้ได้และต้องแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นในชุดต่อๆ ไป        

ก.6 การป้องกันส่ิงปลอมปนในก้อนยางเป็นส่ิงส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง แม้แต่เศษยางจะต้องจัดการไม่ให้

ปลอมปนในยางที่จะท าการอัดก้อน การควบคุมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์จะต้องเป็นไปอย่าง

เข้มงวด เพราะเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพยางจะเป็นผู้ รับรอง

คุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนชุดนั้นๆ และเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมการท าเครื่องหมายก ากับชั้นยาง     

ก่อนอัดก้อนและหลังอัดก้อนให้ถูกต้องและเมื่ออัดก้อนแล้วจะต้องตรวจสอบการจัดกองเพื่อแบ่งชั้นยาง

อย่างรัดกุม  

ก.7 ปริมาณของแป้งเมื่อแห้งแล้วจะมีบทบาทส าคัญตามมาตรฐานแป้งกาวยาง เจ้าหน้าที่จะต้องท าความ

เข้าใจวิธีการและอัตราส่วนผสมของแป้งกาวยางให้ถูกต้อง เพื่อแนะน าและควบคุมการใช้ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับ 
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ก.8 การเกิดเชื้อรา ในกรณีที่ยางแผ่นรมควันแห้งไม่สนิท ยางที่มีความชื้นก็ท าให้เกิดเชื้อราได้เช่นกัน 

ดังนั้นยางท่ีมีรอยปื้นขาว (vergin rubber) และจุดขาว (white spot) จะต้องตัดออกหรือคัดออกให้หมด 

ก.9 ยางแผ่นรมควันอัดก้อน 1 ก้อน จะต้องมียางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพชั้นเดียวกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เป็นยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพต่ ากว่าได้ไม่เกินร้อยละ 5 และสามารถเป็นยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพสูง

กว่าได้ไม่เกินร้อยละ 20   

ก.10 แผ่นห่อจะต้องเป็นยางท่ีมีคุณภาพเดียวกันหรือสูงกว่ายางแผ่นรมควันอัดก้อนนั้นๆ 
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ภาคผนวก ข 

มาตรฐาน The Green Book    

(นิยามข้อ 2.5 )     

การก าหนดชั้นคุณภาพและลักษณะทางกายภาพ ของยางแผ่นรมควันตามมาตรฐาน The Green Book  

ตารางท่ี ข.1 ชั้นคุณภาพและลักษณะทางกายภาพของยางแผ่นรมควัน 
 

ชั้น  1X ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 

ยางแผ่นแห้ง ยางแผ่นแห้ง ยางแผ่นแห้ง ยางแผ่นแห้ง ยางแผ่นแห้ง ยางแผ่นแห้ง 

เนื้อแข็ง เนื้อแข็ง เนื้อแข็ง เนื้อแข็ง เนื้อแน่น เนื้อแน่น 

ไม่มีจุดพอง ไม่มีจุดพอง ไม่มีจุดพอง ไม่มีจุดพอง ไม่มีจุดพอง ไม่มีจุดพอง 

ไม่มีกรวดทราย ไม่มีกรวดทราย ไม่มีกรวดทราย ไม่มีกรวดทราย ไม่มีกรวดทราย ไม่มีกรวดทราย 

ไม่มีสิ่งปนเปื้อน

อ่ืน ๆ      

ไม่มีสิ่งปนเปื้อน

อ่ืนๆ 

ไม่มีสิ่งปนเปื้อน

อ่ืนๆ 

ไม่มีสิ่งปนเปื้อน

อ่ืนๆ 

ไ ม่ มีสิ่ ง ปน เปื้ อน

อ่ืนๆ 

ไม่มีสิ่งปนเปื้อน

อ่ืนๆ 

ไม่มีรอยจุดด่าง ไม่มีรอยจดุด่าง ไม่มีรอยจุดด่าง ไม่มีรอยจุดด่าง ไม่มีรอยจุดด่าง  

ไม่มีต าหนิ ไม่มีต าหนิ ไม่มีต าหนิ    

สะอาด สะอาด สะอาด    

ไม่มีราสนิม ไม่มีราสนิม     

รมควันสม่ าเสมอ      

ไ ม่ มีจุ ดด า ของ

เปลือกไม้ 

     

 

ที่มา : International Rubber Quality and Packing Conferences (IRQPC). 1979.  
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ตารางท่ี ข.2 ต าหนิที่ยอมรับได้ในยางแผ่นรมควัน 
 

ชั้น  1X ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 

มีฟองอากาศ

ขนาดหัวเข็มหมุด

กระจายอยู่ท่ัวแผ่น 

มีฟองอากาศ

ขนาดหัวเข็มหมุด

กระจายอยู่ท่ัวแผ่น 

มีฟองอากาศ

ขนาดเล็ก 

มีฟองอากาศ

ขนาดเล็ก 

มีฟองอากาศขนาด

ปานกลาง 

มีฟองอากาศ

ขนาดใหญ ่

 มีจุดด าๆ ของ 

เปลือกไม้เล็กน้อย 

มี จุ ด ด า ๆ  ขอ ง

เปลือกไม้เล็กน้อย 

มีสีด่างเล็กน้อย มีรอยเปื้อนสีจาง

ขนาดปานกลาง 

มีสีคล้ าและรอย

ด่างเพิ่มข้ึน 

   ยางแก่รมควัน

เล็กน้อย 

ยางแก่รมควัน

เล็กน้อย    

    ยางเหนียวเล็กน้อย ยางเหนียว

เล็กน้อย     

     ยางอ่อนรมควนั 

     เล็กน้อย 

ตารางท่ี ข.3 ต าหนิที่ยอมรับไม่ได้ในยางแผ่นรมควัน 
 

ชั้น  1X ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 

ยางเหนียวเยิ้ม ยางเหนียวเยิ้ม ยางเหนียวเยิ้ม ยางเหนียวเยิ้ม ยางเหนียวเยิ้ม ยางเหนียวเยิ้ม 

ยางเปื่อยยุ่ย ยางเปื่อยยุ่ย ยางเปื่อยยุ่ย ยางเปื่อยยุ่ย ยางเปื่อยยุ่ย ยางเปื่อยยุ่ย 

ยางแก่ไฟ ยางแก่ไฟ ยางแก่ไฟ ยางแก่ไฟ ยางแก่ไฟ ยางแก่ไฟ 

ยางไหม้ ยางไหม้ ยางไหม้ ยางไหม้ ยางไหม้ ยางไหม้ 

ยางอ่อนรมควนั ยางอ่อนรมควนั ยางอ่อนรมควนั ยางอ่อนรมควนั ยางอ่อนรมควนั  

ยางแก่รมควัน ยางแก่รมควัน ยางแก่รมควัน ยางแก่รมควัน ยางแก่รมควัน  

ยางทึบ ยางทึบ ยางทึบ ยางทึบ   

ตารางท่ี ข.4 การตรวจเชื้อราในยางแผ่นรมควันอัดก้อน 
 

ชั้น  1X ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 

ภายในก้อนยาง

จะต้องไม่มีราแต่

บนแผ่นห่อมีราได้

เล็กน้อย 

ภายในก้อนยาง

จะต้องไม่ มีราแต่

บนแผ่นห่อมีราได้

เล็กน้อย 

แผ่นยางในก้อนมี

ร า ไ ด้ บ้ า ง แ ต่ บ น

แ ผ่ น ห่ อ มี ร า ไ ด้     

ไม่เกิน 5% 

แผ่นยางในก้อนมี

ร า ไ ด้ บ้ า ง แ ต่ บ น

แ ผ่ น ห่ อ มี ร า ไ ด้    

ไม่เกิน 10% 

แผ่นยางในก้อนมี

ร า ไ ด้ บ้ า ง แ ต่ บ น

แ ผ่ น ห่ อ มี ร า ไ ด้    

ไม่เกิน 20% 

แผ่นยางในก้อนมี

ร า ไ ด้ บ้ า ง แ ต่ บ น

แ ผ่ น ห่ อ มี ร า ไ ด้    

ไม่เกิน 30% 

ยอมรับการเกิด

ร า ไ ด้ ใ น ขณะส่ ง

มอบเท่านั้น 

ยอมรับการเกิดรา

ได้ในขณะส่งมอบ

เท่านั้น 

ยอมรับการเกิดรา

ได้ในขณะส่งมอบ

เท่านั้น 

ยอมรับการเกิดรา

ได้ในขณะส่งมอบ

เท่านั้น 

ยอมรับการเกิดรา

ได้ในขณะส่งมอบ

เท่านั้น 

ยอมรับการเกิดรา

ได้ในขณะส่งมอบ

เท่านั้น 
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ภาคผนวก ค 

การหาปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content: DRC) 

(ข้อ 3.1.1.2) 

ค.1 เครื่องมือและอุปกรณ์  

- ตู้อบตัวอย่าง 

- เครื่องชั่งละเอียด ทศนิยมอย่างน้อย 2 ต าแหน่ง  
- จักรรีดยางขนาดเล็ก 

- ถ้วยสแตนเลส หรือถ้วยอะลูมิเนียมส าหรับใส่ตัวอย่างเข้าตู้อบ 
- กรดแอซิติก (acetic acid) 
- น้ ากลั่นหรือน้ าสะอาด 

ค.2 วิธีการ 

ค.2.1 เก็บตัวอย่างน้ ายางสด 50 g จากถังเก็บน้ ายางท่ีกวนให้เข้ากัน 

ค.2.2 ช่ังน้ ายางสด 10 g ด้วยเครื่องชั่งละเอียด ใส่ถ้วยสแตนเลสหรืออะลูมิเนียม หยดกรดแอซิติกความ

เข้มข้น 2% โดยปริมาตร 15-20 cm
3
 คนให้เข้ากันวางไว้ให้น้ ายางจับเป็นก้อน เมื่อน้ ายางจับเป็นก้อนดีแล้ว 

ท าการรีดให้เป็นแผ่นบาง โดยมีความหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร (mm) ล้างแผ่นยางด้วยน้ ากล่ันหรือน้ าสะอาดให้

สะอาด 2-3 ครั้ง 

ค.2.3 น าแผ่นยางอบให้แห้งในตู้อบอุณหภูมิประมาณ 70
º
C เวลา 16-20 ชั่วโมง จนแผ่นยางแห้งเป็น

แผ่นใส ไม่มีจุดขาว น าแผ่นยางใส่ในโหลดูดความชื้นหรือตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วชั่งน้ าหนักแผ่นยางแห้งด้วย

เครื่องชั่งละเอียด 

ค.2.4 ค านวณหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง ดังนี้ 

 ปริมาณเนื้อยางแห้ง (%)     =  น้ าหนักยางแห้ง (กรัม) × 100 

         น้ าหนักน้ ายางสด (กรัม) 



มกษ. 5906-2556 13 

 ภาคผนวก ง 

ค าแนะน าในการเตรียมแป้งกาวยาง    

(ข้อ 3.2.3.1(5))     

การเตรียมแป้งกาวยาง
1/  

ง.1 ชั่งเศษยางท่ีสะอาดน้ าหนักประมาณ  8-10 kg  

ง.2 น าเศษยางมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แช่ในตัวท าละลาย เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันสน 100 kg นานอย่างน้อย 
48 ชั่วโมง ระหว่างการแช่เศษยางใหค้นตัวท าละลายเป็นระยะๆ เพื่อให้ยางละลายเป็นเนื้อเดียวกันได้เร็วขึ้น  

ง.3 แบ่งสารละลายกาวยาง ง.2 มา 8-10 kg เติมตัวท าละลาย 35 kg และแป้ง เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต 

แมกนีเซียมซีลิเกต อะลูมิเนียมซีลิเกต 50 kg ในเครื่องกวนแป้ง เปิดเครื่องกวน 1 ชั่วโมง 

                                                   
1/

 ดัดแปลงจากมาตรฐาน The Green Book 
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ภาคผนวก จ 

พลาสติกที่ใช้ในการห่อยางแผ่นรมควันอัดแท่ง    

(ข้อ 3.2.3.2(4))     

การใช้พลาสติกห่อและพันยางแผ่นรมควันอัดแท่ง ควรมีลักษณะดังน้ี 

จ.1 พลาสติกที่ใช้ในการห่อและพันยางแผ่นรมควันอัดแท่ง เป็นพลาสติกพอลิเอทธิลีน (polyethylene) 

หรือพอลิธีน (polythene) ชนิดความหนาแน่นต่ า (low density) พลาสติกที่ใช้ในการห่อแท่งยางเป็นชนิดใส 

ส่วนพลาสติกที่ใช้พันแท่งยางเป็นชนิดสีขาวทึบแสงกว้าง 5 cm  

จ.2 คุณสมบัติของพลาสติก 

อุณหภูมิจุดหลอมตัว (ไม่เกิน)      109
º
C 

สามารถผสมเข้ากับยางได้ท่ีอุณหภูมิ (ไม่เกิน)    110
º
C 

ความหนา        0.03-0.04 mm 

   



มกษ. 5906-2556 15 

ภาคผนวก ฉ 

การเก็บรักษายางแผ่นรมควันอัดก้อน    

(ข้อ 3.3.1)     
ฉ.1 การกองก้อนยาง 

ฉ.1.1 มีป้ายก ากับกองยางและระบุข้อมูล เช่น ชั้นยาง จ านวน วันที่จัดเก็บ และที่มาของยางแผ่นรมควัน 

เป็นต้น 

ฉ.1.2 การวางก้อนยางจะต้องวางห่างจากฝาผนังเป็นระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร (m) 

ฉ.1.3 ลักษณะการวางก้อนยางจะต้องมีแผงเหล็ก หรือแผงไม้ หรือแผ่นไม้ หรือแผงพลาสติก เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ยางสัมผัสกับพื้นโดยตรง วัสดุเหล่านี้จะต้องอยู่ในสภาพไม่ช ารุด ไม่แตกหักและไม่ท าให้เกิดความ

เสียหายกับยาง 

ฉ.1.4 การซ้อนก้อนยาง ลักษณะการซ้อนก้อนยางที่ดีให้วางก้อนยางโดยใช้ด้านล่างเป็นฐานให้แต่ละก้อน

ชิดกันให้มากที่สุด เมื่อฐานเต็มแล้วจึงจัดวางชั้นต่อๆ ไปตามล าดับจะต้องมีเง่ือนไข ดังนี้ 

ฉ.1.4.1 กรณีเก็บยางในโกดังไม่เกิน 3 เดือน สามารถซ้อนยางได้ 5 ชั้น แบบสับหว่าง โดยแต่ละชั้นอาจ

ไม่ต้องใช้วัสดรุอง แต่ต้องวางก้อนยางในรูปทรงพีระมิด เพื่อป้องกันก้อนยางล้ม  

 

ภาพที่ ฉ.1 ตัวอย่างการวางซ้อนยาง 5 ช้ัน แบบสับหว่าง 
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ฉ.1.4.2 กรณีเก็บยางในโกดังนานกว่า 3 เดือน จะต้องวางยางไม่เกิน 4 ชั้น โดยที่ระหว่างชั้นของแต่ละชั้น

ต้องมีวัสดุที่เรียบป้องกันยางเสียรูป เช่น แผ่นไม้ สังกะสีแผ่นเรียบ หรือแผ่นเหล็ก ชั้นล่างสุดจะต้องใช้

แผงพื้นเรียบรองรับก้อนยางไม่ให้สัมผัสกับพื้นอาคารโดยตรง 

 

ภาพที่ ฉ.2 ตัวอย่างการวางซ้อนยาง 4 ช้ัน 
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