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นํ้ายางขนที่ผลิตในประเทศจะตองผลิตภายใตมาตรฐานคุณภาพตามขอกําหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนํ้ายางขนธรรมชาติ (มอก. 980-2552) กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยไดกําหนดคุณลักษณะทางฟสิกสและ

ทางเคมีดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ขอกําหนดมาตรฐานน้าํยางขนไทย ตาม มอก. 980-2552 

คุณลักษณะ 
เกณฑที่กําหนด วิธี

ทดสอบ
ตาม 

ชนิด HA ชนิด LA ชนิด 
MA

3)
 

ชนิด HA 
ครีม 

ชนิด LA 
ครีม 

ของแข็ง รอยละโดยนํ้าหนัก ไมนอยกวา  61.0 หรือใหเปนไปตามขอตกลง
ระหวางผูซื้อกับผูขาย 

65.0 65.0 ISO 124 

เน้ือยางแหง รอยละโดยนํ้าหนัก ไมนอยกวา 60.0 60.0 60.0 64.0 64.0 ISO 126 
ปริมาณของแข็งที่ไมใชเน้ือยาง

1)
  

รอยละโดยนํ้าหนัก ไมเกิน 
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 - 

ความเปนดาง (คํานวณเปน NH3)  
รอยละโดยนํ้าหนักนํ้ายางขน 

ไมนอย
กวา 0.60 

ไมนอย
กวา 0.29 

0.30-0.59 ไมนอย
กวา 0.55 

ไมนอย
กวา 0.35 

ISO 125 

เสถียรภาพตอการปน
2)
 (mechanical 

stability) วินาที ไมนอยกวา 
650 650 650 650 650 ISO 35 

ยางจับกอน (coagulum) รอยละโดย
นํ้าหนัก ไมเกิน 

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 ISO 706 

ธาตุทองแดง มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
ของปริมาณของแข็งทั้งหมด ไมเกิน 

8 8 8 8 8 ISO 8053 

แมงกานีส มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
ของปริมาณของแข็งทั้งหมด ไมเกิน 

8 8 8 8 8 ISO 7780 

แมกนีเซียม มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
ของปริมาณของแข็งทั้งหมด ไมเกิน 

40 หรือใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย ขอ 8.3 

ตะกอน (sludge) รอยละโดยนํ้าหนัก  
ไมเกิน 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 ISO 2005 

คากรดไขมันที่ระเหยได (VFA number) 
ไมเกิน 

0.06 หรือใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย ISO 506 

คาโปรแตสเซียมไฮดร็อกไซด (KOH 
number) ไมเกิน 

0.7 หรือใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย ISO 127 

 

ท่ีมา: มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ํายางขนธรรมชาติ (มอก. 980-2552) 
หมายเหตุ: 

1) คํานวณจากผลตางระหวางปริมาณของแข็งท้ังหมดกับปริมาณเนื้อยางแหง  
2) เสถียรภาพตอการปน เปนคาท่ีวัดภายหลัง 21 วัน นับจากวันท่ีทํามา 
3) “MA” หรือ “XA” หมายถึง Medium Ammonia Latex  
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สําหรับมาตรฐานในตางประเทศที่ใชอางอิง สวนใหญอางอิงตามมาตรฐาน ISO มาตรฐานที่สําคัญ คือ  
 

1. ISO 35:2004 natural rubber latex concentrate -- determination of mechanical  

   stability 

2. ISO 126:2005 natural rubber latex concentrate -- determination of dry rubber  

   content 

3. ISO 506:1992 rubber latex, natural, concentrate -- determination of volatile fatty  

   acid number 

4. ISO 706:2004 rubber latex --determination of coagulum content (sieve residue) 

5. ISO 125:2011 natural rubber latex concentrate -- determination of alkalinity 

6. ISO 124:2014 latex, rubber -- determination of total solids content 

7. ISO 127:2012 rubber, natural latex concentrate -- determination of KOH number 

8. ISO 705:2015 rubber latex -- determination of density between 5 degrees C and  

   40 degrees C 

9. ISO 2004:2010 natural rubber latex concentrate -- centrifuged or creamed,  

   ammonia-preserved types – specifications  

10. ISO 1656:2014 rubber, raw natural, and rubber latex, natural -- determination of  

   nitrogen content 

11. ISO 2005:2014 rubber latex, natural, concentrate -- determination of sludge  

   content 

12. ISO 7780:1998 rubbers and rubber latices -- Determination of manganese content --  

   sodium periodate photometric methods 

13. ISO 8053:1995 rubber and latex -- determination of copper content --  

   photometric method 

14. ISO 11852:2011 rubber -- determination of magnesium content of field and  

   concentrated natural rubber latex by titration 

15. ISO 17403:2014 rubber -- determination of magnesium content of field and  

   concentrated natural rubber latices by titration (cyanide-free  

   method) 

16. ISO 19043:2015 natural rubber latex concentrate -- determination of total  

   phosphate content by spectrophotometric method 

17. ISO 19051:2015 rubber, raw natural, and rubber latex, natural -- determination of  

   nitrogen content by Micro Dumas combustion method 
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ประเทศไทยมีการควบคุมและกํากับดูแลการผลิตยาง การคา การมัดยาง การบรรจุ มาตรฐานยาง และ

การขออนุญาตตางๆ  ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 ซึ่งผูประกอบการนํ้ายางขนจะตองปฏิบัติตาม

ระเบียบแหงพระราชบัญญัติน้ี    

 


