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มกษ. 5707-2565 

มาตรฐานสินคา้เกษตร 

ยางเครปบางสีน ้าตาลเกรดพรีเมียม 

1. ขอบข่าย 

 มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมยางเครปบางสีน า้ตาลเกรดพรีเมียม (Thin Brown Crepe 

Rubber- Premium grade; TBC - P) ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง 

ที่มีคุณภาพ  

2. ค าอธิบายสินคา้ 

2.1 นิยามผลิตภณัฑ ์

 ยางเครปบางสีน ้าตาลเกรดพรีเมียม หมายถึง ยางเครปบางสีน ้าตาลที่มีความหนา 2 mm ± 0.2 mm  

ซ่ึงได้จากการน ายางก้อนถ้วยหรือยางก้อน รีดด้วยเคร่ืองรีดเครปจนเป็นแผ่นบาง น าไปผึ่งหรือ

อบจนแผ่นยางแห้งแล้ว และบรรจุหีบห่อ และมคุีณภาพตามที่ก  าหนดในมาตรฐานน้ี  

2.2 แบบ 

 ยางเครปบางสนี า้ตาลเกรดพรีเมียม แบ่งตามลักษณะการจัดเตรียมเป็น 2 แบบ ดังน้ี 

2.2.1 ยางเครปบางสีน ้าตาลเกรดพรีเมียมแบบห่อ (Wrapped TBC-P) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า 

แบบมัด หมายถึง ยางเครปบางสีน ้าตาลเกรดพรีเมียมที่น าแผ่นยางมาจัดเรียงซ้อนกันแล้ว 

ห่อด้วยแผ่นยาง จ านวน 4 แผ่น  

2.2.2 ยางเครปบางสีน า้ตาลเกรดพรีเมียมแบบอัดแท่ง (Blocked TBC-P) หมายถึง ยางเครปบาง 

สนี า้ตาลเกรดพรีเมียมที่น าแผ่นยางมาจัดเรียงซ้อนกนัแล้วเข้าเคร่ืองอัดเป็นแทง่  

3. เกณฑคุ์ณภาพ 

3.1 ขอ้ก าหนดทัว่ไป  

3.1.1 สะอาด ไม่มีคราบน า้มันและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่มองเหน็ได้  

3.1.2 มีสสีม ่าเสมอ 

3.1.3 มีความหนา 2 mm ± 0.2 mm  
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3.2 ขอ้ก าหนดทางเคมีและทางฟิสิกส ์

 ยางเครปบางสนี า้ตาลเกรดพรีเมียมต้องมข้ีอก าหนดทางเคมีและทางฟิสิกสต์ามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้

ในตารางที่ 1  

ตารางที ่1 ขอ้ก าหนดทางเคมแีละทางฟิสิกสข์องยางเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียม 

(ข้อ 3.2) 

รายการขอ้ก าหนด เกณฑสู์งสุด  

ปริมาณสิ่งสกปรก (Dirt Content)  ไม่เกนิ 0.05% โดยมวล 

ปริมาณสิ่งระเหย (Volatile Matter Content)  ไม่เกนิ 0.60% โดยมวล 

ปริมาณเถ้า (Ash Content)  ไม่เกนิ 0.60% โดยมวล 

ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen Content)  ไม่เกนิ 0.60% โดยมวล 

ความอ่อนตัวเร่ิมแรก (Initial Plasticity; P0) ≥ 35 

ดัชนีความอ่อนตัว (Plasticity Retention Index; PRI)  ≥ 60 

4. ขอ้ก าหนดดา้นการผลิต  

4.1 ยางเครปบางสีน า้ตาลเกรดพรีเมียมต้องได้มาจากการผลิตที่ผ่านการตรวจประเมินว่าเป็นไปตาม 

มกษ. 5907 (การปฏบัิติที่ดีส าหรับการผลิตยางเครป) หรือมีหลักฐานแสดงว่าได้รับการรับรอง 

มกษ. 5907 

4.2 การหีบห่อและการจัดเกบ็ยางเครปบางสีน า้ตาลเกรดพรีเมียมต้องผ่านการตรวจประเมินว่า

เป็นไปตามภาคผนวก ก ของมาตรฐานฉบับน้ี  

5 การบรรจุหีบห่อ  

5.1  ยางเครปบางสีน า้ตาลเกรดพรีเมียมแบบห่อและแบบอัดแท่ง ให้ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกหรือ

ภาชนะบรรจุอื่นตามข้อก าหนดของคู่ค้า ซ่ึงต้องสะอาด มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการขนส่ง 

สามารถป้องกนัการปนเป้ือนและความเสยีหาย  

5.2  ถุงพลาสติกที่ใช้ตามข้อ 5.1 ต้องเป็นพลาสติกชนิดพอลิเอทลีินหรือพอลิทนี (Polyethylene or  

Polythene) ชนิดใส ความหนาแน่นต ่า (low density) อุณหภูมิหลอมเหลวไม่เกิน 109 °C 

ผสมเข้ากบัยางได้ที่อุณหภมิูไม่เกนิ 110 °C และความหนาอยู่ในช่วง 0.03 mm ถึง 0.04 mm 

โดยตรวจสอบจากใบรับรองคุณภาพของชนิดพลาสติกที่ใช้ 
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5.3   ยางเครปบางสนี า้ตาลเกรดพรีเมียมต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทสามารถป้องกนัการปนเป้ือน 

และความช้ืน  

5.4  ปริมาณสทุธหิรือจ านวนห่อหรือแทง่ที่บรรจุในแต่ละหีบห่อ ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในฉลาก 

6. การแสดงฉลาก 

6.1 ขอ้ก าหนดทัว่ไป  

6.1.1  ต้องไม่มีการแสดงฉลากของสินค้าที่เป็นเทจ็ ท าให้เข้าใจผิด หลอกลวง หรือมีโอกาสท าให้เกดิ

ความเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวกบัลักษณะของสนิค้าไม่ว่าในแง่ใดๆ 

6.1.2  กรณีภาชนะบรรจุที่ไม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค การแสดงฉลากข้อมูลสินค้าบางรายการ

อาจแสดงในเอกสารก ากับหรือวิธีอื่นได้ ทั้งน้ี ไม่ว่าแสดงด้วยวิธีใดข้อมูลน้ันต้องสามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับถึงสินค้าได้ และมีข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือให้ธุรกิจที่น าสินค้าไปด าเนินกิจกรรม

ทางธุรกจิต่อได้ 

6.1.3 ฉลากสนิค้าต้องไม่หลุดหรือแยกออกจากภาชนะบรรจุ 

6.1.4 ข้อความที่ต้องแสดงบนฉลากตามข้อก าหนดของมาตรฐานต้องชัดเจน เด่นชัด ไม่ลบเลือน 

และอ่านออกได้ในสภาวะปกติของการซ้ือและการใช้ของผู้บริโภค 

6.1.5 ต้องท าเคร่ืองหมายถาวรในลักษณะรหัสหรือที่ไม่ใช่รหัสบนภาชนะบรรจุ เพ่ือบ่งช้ีรุ่นการผลิต

 และเพ่ือให้ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้ ซ่ึงอาจเป็นการบ่งช้ีโรงงานหรือสายการผลิต

 ตามความจ าเป็น ทั้งน้ีอาจใช้การแสดงวันที่ วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ แทนการระบุรุ่นได้ 

6.1.6  การแสดงวันที่ ต้องแสดงวันและปีด้วยตัวเลขที่ไม่ใช่เลขรหัส โดยที่อาจแสดงปี ด้วยตัวเลข  

2 ต าแหน่ง หรือ 4 ต าแหน่ง ส่วนเดือนต้องแสดงด้วยตัวอกัษรหรือตัวเลข 

 กรณีที่แสดงวันเดือนและปี ด้วยตัวเลขทั้งหมด หรือกรณีที่ปี แสดงด้วยตัวเลข 2 ต าแหน่ง  

อาจระบุข้อความเพ่ือแสดงล าดับของ วัน เดือน ปี ในลักษณะตัวย่อก ากับกับการแสดงวันที่ 

(เช่น ว/ด/ป หรือ DD/MM/ YY) ควบคู่กนัได้ 

6.1.7  กรณีน าเข้าและผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา

 ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณีผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.1.8  การแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะการใช้ 

และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2563 และประกาศ

ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

6.1.9  ช่ือและปริมาณสุทธิของสินค้าเกษตรต้องแสดงในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และแสดงไว้บน 

ด้านเดียวกนัของภาชนะบรรจุ (same field of vision) 
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6.2 ขอ้ก าหนดรายการทีต่อ้งแสดงบนฉลาก 

ต้องแสดงรายการดังต่อไปน้ีบนฉลากของภาชนะบรรจุที่ไม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ยกเว้นรายการที่มี เคร่ืองหมาย * ก ากบั สามารถแสดงในเอกสารก ากบัหรือวิธอีื่นได้  

1) ช่ือสินค้า เช่น ยางเครปบางสีน ้าตาลเกรดพรีเมียมแบบห่อ หรือยางเครปบางสีน ้าตาล 

เกรดพรีเมียมแบบอดัแทง่ 

2) แบบ  

3) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริกหรือจ านวนนับ (ห่อหรือแทง่) 

4) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้า หรือผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก  

หรือผู้จ าหน่ายสนิค้าเกษตร  

อาจแสดงรหัสที่มีการข้ึนทะเบียนกบัหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แทนการแสดงช่ือและที่อยู่ได้ 

5) ประเทศถิ่นก าเนิด ยกเว้นกรณีผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ * 

6) การแสดงวันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ * 

7.  วิธีวิเคราะหแ์ละชกัตวัอย่าง  

7.1 วิธีวิเคราะห ์

 ให้เป็นไปตามวิธทีี่ก  าหนดในตารางที่ 2  
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ตารางที ่2 วิธีวิเคราะหย์างเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียม 

(ข้อ 7.1) 

รายการขอ้ก าหนด วิธีวิเคราะห ์ เทคนคิการวิเคราะห ์ หลกัการ 

1. ความสะอาด และส ี 

(ข้อ 3.1.1 และ ข้อ 3.1.2)  

ตรวจพินิจจากขั้นตอนการผลิต Visual examination  

 

 

2. ความหนา (ข้อ 3.1.3) ใช้เคร่ืองมือวัดความหนา วัดอย่างน้อย 

6 จุดต่อตัวอย่าง แล้วหาค่าเฉล่ีย  

Measuring thickness  

3. ปริมาณสิ่งสกปรก (ข้อ 3.2) ISO 249 Filtration ใช้ความร้อนละลายช้ินตัวอย่างยางในตัวท าละลายและใช้สารเคมีช่วยเร่ง 

การละลายจนยางละลายหมด กรองผ่านแร่ง (sieve) ตามเงื่อนไขที่วิธวิีเคราะห์

ก าหนด (น า้หนัก ชนิดสาร อุณหภูมิ เวลา ขนาดรูแร่ง ฯลฯ) อบสิ่งตกค้าง

บนแร่ง ช่ังจนได้น า้หนักคงที่ ค านวณเป็นเปอร์เซน็ต์ "ปริมาณสิ่งสกปรก" 

4. ปริมาณสิ่งระเหย (ข้อ 3.2) ISO 248-1, Part 1 Loss on drying บดช้ินตัวอย่างให้เป็นเนื้ อเดียวกัน โดยใช้ลูกกลิ้ ง  น าช้ินทดสอบที่เป็น 

เน้ือเดียวกนัแล้วเข้าอบในตู้อบที่อุณหภมูิ 70◦C ± 5◦C จนได้น า้หนักคงที่ 

5. ปริมาณเถ้า (ข้อ 3.2)  ISO 247-1 Heating ห่อช้ินตัวอย่างที่ช่ังน า้หนักแล้วด้วยกระดาษกรองที่ไม่มีเถ้าเผาที่อุณหภูมิ 

300◦C ± 25◦C เป็นเวลา 1 hr ก่อนที่จะน าไปเผาต่อที่อุณหภมูิ 550◦C ± 25◦C 

นาน 2 hr ถึง 4 hr ในเตา muffle furnace จนสารคาร์บอนถูกเผาและเถ้า 

มีน า้หนักคงที่ 

6. ปริมาณไนโตรเจน (ข้อ 3.2) ISO 1656 Kjeldahl process ย่อยช้ินตัวอย่างที่ ช่ั งน ้าหนักแล้วด้วยสารผสมของกรดซัลฟิวริกกับ 

สารตัวเร่งปฏิกิริยา เพ่ือเปล่ียนสารประกอบไนโตรเจนเป็นแอมโมเนียม

ไฮโดรเจนซัลเฟต จากนั้นกลั่นแอมโมเนียออกภายหลังการท าให้สารผสม

เป็นด่าง เกบ็แอมโมเนียที่ได้จากการกล่ันเติมสารละลายมาตรฐานซัลฟิวริก

ปริมาณมากเกินพอ ไทเทรตกับสารละลายเบสมาตรฐาน หรือเก็บใน

สารละลายกรดบอริก ตามด้วยไทเทรตกบักรดมาตรฐาน (เนื่องจากกรดบอริค

เป็นกรดอ่อน จึงมีผลต่อการหาจุดยุติในการไทเทรต) 
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ตารางที ่2 วิธีวิเคราะหย์างเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียม (ต่อ) 

(ข้อ 7.1) 

รายการขอ้ก าหนด วิธีวิเคราะห ์ เทคนคิการวิเคราะห ์ หลกัการ 

7. ความอ่อนตัวเร่ิมแรก 

(ข้อ 3.2) 

ISO 2007 Rapid-plastimeter 

method 

อัดช้ินตัวอย่างแบบจาน (เม็ด) กลมระหว่างแท่นอัดให้ได้ความหนา  

1 mm เป็นเวลา 15 s เพ่ือให้ช้ินตัวอย่างร้อนเท่ากับความร้อนแท่นอัด 

จากนั้นอัดช้ินตัวอย่างด้วยแรง 100 N ± 1 N เป็นเวลา 15 s ความหนา

หลังการอดัคือค่าความอ่อนตัวเร่ิมแรก 

8. ดัชนีความอ่อนตัว 

(ข้อ 3.2) 

ISO 2930 Heating หาความความอ่อนตัวเร่ิมแรกจากช้ินตัวอย่างที่ไม่ได้อบบ่มเร่ง และช้ินตัวอย่าง

ที่อบบ่มเร่งในตู้อบ อุณหภูมิ 140 ◦C เป็นเวลานาน 30 min โดยวิธีที่ระบุ

ใน ISO 2007 ดังนั้นความอ่อนตัว คือ สดัส่วนของความอ่อนของช้ินตัวอย่าง

ก่อนและหลังอบบ่มเร่งคูณด้วย 100 

9. ภาชนะบรรจุ (ข้อ 5.1) ตรวจพินิจ Visual examination  

10. ยางเครปบางสนี า้ตาล

เกรดพรีเมียมที่บรรจุหีบห่อแล้ว 

(ข้อ 5.3) 

ตรวจพินิจ Visual examination  

11. ปริมาณสทุธ ิ(ข้อ 5.4) ช่ังน า้หนัก  Weighing  
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7.2 แผนการชกัตวัอย่าง 

7.2.1  รุ่น (lot) หมายถึง ปริมาณที่แน่นอนของสินค้าที่ผลิตภายใต้เง่ือนไขต่างๆ ที่สันนิฐานว่า

กระบวนการผลิตมีความสม ่าเสมอ (uniform of process) 

7.2.2 แผนการชักตัวอย่าง ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างในตารางที่ 3 หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่น

ที่เทยีบเทา่กนัทางวิชาการกบัแผนที่ก  าหนดไว้ 

ตารางที ่3 แผนการชกัตวัอย่าง 

(ข้อ 7.2.2) 

ขนาดรุ่น (N) 
ขนาดตวัอย่าง (n) 

(จ านวนห่อหรือแท่ง) 

เลขจ านวนการ

ยอมรบั (c)  
ขนาดรุ่น 

(จ านวนห่อหรือแท่ง) 

มวลของยางต่อห่อหรือแท่ง1/
 

(kg) 

100 20 10 0 

80 25 8 0 

66 30 7 0 

57 33.33/352/ 6 0 

7.2.3  วิธชัีกตัวอย่างให้เป็นไปตามภาคผนวก ข 

8. การยอมรบัรุ่น 

รุ่น (lot) ของยางเครปบางสีน ้าตาลเกรดพรีเมียมจะยอมรับได้  เม่ือมาจากการผลิตที่ผ่าน 

เกณฑ์ประเมินตามข้อ 4 และการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตามข้อ 7  ผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดในข้อ 3  

ข้อ 5  และ ข้อ 6 

  

                                           
1/

 มวลของยางต่อห่อหรือแท่งที่แตกต่างไปจากตารางที่ 3 การก าหนดขนาดตวัอย่างให้เป็นไปตามข้อตกลงของคู่ค้า   
2/

 มวลของยางที่ 33.33 kg และ 35 kg ใช้ส าหรับยางเครปบางสนี า้ตาลเกรดพรีเมยีมแบบอดัแท่ง 
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ภาคผนวก ก 

(เป็นส่วนหนึง่ของขอ้ก าหนด) 

การหีบห่อและการจดัเก็บ 

ยางเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียม 

ก.1 การหีบห่อยางเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียม  

ก.1.1 การหีบห่อยางเครปบางสนี า้ตาลเกรดพรีเมียมแบบห่อ ให้ปฏบัิติดังน้ี   

1) เตรียมยางเครปบางสีน า้ตาลเกรดพรีเมียม โดยช่ังน า้หนักตามข้อตกลงกับคู่ค้า เช่น 20 kg  

25 kg 30 kg  

2) วางยางเครปบางสีน า้ตาลเกรดพรีเมียมสองแผ่นขนานกันตามความยาว โดยให้ด้านข้างของ

แผ่นซ้อนทบักนัเลก็น้อย และวางยางเครปบางสนี า้ตาลเกรดพรีเมียมอกีสองแผ่นในแนวขวาง

ซ้อนทบับนสองแผ่นแรก และให้ด้านข้างของแผ่นซ้อนทบักนัเลก็น้อย ตามภาพที่ ก.1  

 

 

 

 

 

ภาพที ่ก.1 การวางยางเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียม 

3) พับยางเครปบางสีน ้าตาลเกรดพรีเมียมแต่ละแผ่นให้มีความกว้างและยาวใกล้เคียงกับ

พ้ืนที่หน้าตัดของแผ่นห่อที่ซ้อนทับกันแล้วน ามาเรียงสลับกัน ตามภาพที่ ก.2 เพ่ือให้เกิด

ความสมดุลของรูปทรงในระหว่างการเกบ็รักษาและการขนย้าย จนน า้หนักครบตามก าหนด  
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ภาพที ่ก.2 การพบัยางเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียมแต่ละแผ่นที่มีความกวา้งและยาว

ใกลเ้คียงกบัพื้ นทีห่นา้ตดัของแผ่นห่อทีซ่อ้นทบักนั และเรียงสลบักนั  

4) พับปลายยางเครปบางสีน า้ตาลเกรดพรีเมียมที่รองทั้งสี่ด้านเข้าหากัน แล้วใช้เหลก็สักสักให้แน่น 

หรือใช้มือกดให้ยางเครปบางสนี า้ตาลติดกนั เพ่ือให้มัดยางแน่นและป้องกนัความช้ืน ตามภาพที่ ก.3  

ภาพที ่ก.3 การพบัปลายยางเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียมและยางเครปบางสีน ้ าตาล

เกรดพรีเมียมทีห่่อดว้ยแผ่นยาง 

5) น ายางเครปบางสีน า้ตาลเกรดพรีเมียมที่ห่อแล้วใส่ถุงพลาสติกหรือภาชนะบรรจุอื่นตามข้อก าหนด

ของคู่ค้า ตามข้อ 5 (การบรรจุหีบห่อ) ปิดปากถุงให้สนิทโดยใช้ความร้อนด้วยวิธีที่เหมาะสม 

เพ่ือป้องกนัสิ่งปนเป้ือนและความช้ืน  

ก.1.2 การหีบห่อยางเครปบางสนี า้ตาลเกรดพรีเมียมแบบอดัแทง่ ให้ปฏบัิติดังน้ี 

1) เตรียมยางเครปบางสีน า้ตาลเกรดพรีเมียมก่อนลงเบ้าอัด โดยช่ังน า้หนักตามข้อตกลงกับคู่ค้า 

เช่น 20 kg 25 kg 30 kg 33.33 kg 35 kg  

2) ท าความสะอาดเบ้าอัดไม่ให้มีสิ่งสกปรกหรือวัสดุอื่นใดตกค้างอยู่ในเบ้าอัด และตรวจสอบ 

การท างานของเคร่ืองอดัแทง่และเบ้าอดัให้พร้อมใช้งาน 
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3) พับแผ่นยางเครปบางสีน ้าตาลเกรดพรีเมียมให้มีความกว้างและยาวใกล้เคียงกับขนาดช่อง 

ของเบ้าอัด และวางในเบ้าอัดสลับหัวท้าย เพ่ือให้เกิดความสมดุลของรูปทรงจนครบจ านวน

แผ่นยางที่ช่ังน า้หนักไว้ ภาพที่ ก.4 

 

ภาพที ่ก.4 ยางเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียมทีพ่บัแลว้ 

4) น าแผ่นยางที่พับแล้วมาอัด โดยเคร่ืองอัดแท่งที่มีแท่นอัดไฮดรอลิก (hydraulic) ใช้แรงอัด  

1 500 N/m2 ถึง 2 000 N/m2 ระยะเวลาที่ ใ ช้ ข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของเคร่ืองอัด 

โดยประมาณเป็น 1 min ถึง 2 min เพ่ือให้แท่งยางอัดตัวกันแน่นและมีขนาดสม ่าเสมอ  

ภาพที่ ก.5 

  

ภาพที ่ก.5  การอดัแท่งยางเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียม 

5) บรรจุแท่งยางเครปบางสีน า้ตาลเกรดพรีเมียมในถุงพลาสติกหรือภาชนะบรรจุอื่นตามข้อก าหนด

ของคู่ค้า ตามข้อ 5 (การบรรจุหีบห่อ) ปิดปากถุงให้สนิทโดยใช้ความร้อนด้วยวิธีที่เหมาะสม 

เพ่ือป้องกนัสิ่งปนเป้ือนและความช้ืน ภาพที่ ก.6 
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ภาพที ่ก.6  ยางเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียมแบบอดัแท่งในถุงพลาสติกทีปิ่ดสนทิ 

ก.2 การจดัเก็บยางเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียม  

ก.2.1 จัดเก็บยางเครปบางสีน ้าตาลเกรดพรีเมียมแบบห่อหรือแบบอัดแท่งบนแพลเล็ต (Pallet)  

ที่ท  าจากเหลก็ ตัวอย่างแพลเลต็ขนาดกว้าง 1.2 m และ ยาว 1.5 m จัดเรียงห่อยางในช้ันเดียวกัน 

ให้ชิดกันโดยมีจ านวนก้อนต่อช้ันและจ านวนช้ัน ไม่ควรมีน า้หนักมากเกินจนท าให้ห่อยางด้านล่าง

ถูกกดทบัจนเสยีรูปทรง ตามตัวอย่างในตาราง ที่ ก.1  

กรณีมีการส่งออกยางเครปบางสนี า้ตาลเกรดพรีเมียมแบบอดัแท่งจะมีการบรรจุในลังเหลก็หรือลังไม้ 

โดยด้านในต้องปูด้วยพลาสติกเพ่ือป้องกนัถุงพลาสติกที่บรรจุยางเครปบางสนี า้ตาลเกรดพรีเมียม

แบบอดัแทง่เสยีหายขณะส่งมอบ    

ตารางที ่ก.1 ตวัอย่างการจัดวางยางเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียมบนแพลเล็ต เพือ่ไม่ใหเ้สียรูปทรง 

(ข้อ ก.2.1) 

แบบ 

มวลของยาง

ต่อหีบห่อ

(kg) 

เกณฑสู์งสุด 

มวลของยางต่อแพลเล็ต 

(kg) 
จ านวนต่อชั้น          

(ห่อหรือแท่ง) 

จ านวนชั้นยาง 

(ชั้น) 

แบบห่อ 

 

20 10 5 1 000 

25 10 4 1 000 

30 10 4 1 200 

แบบอดัแท่ง 

20 10 5 1 000 

25 10 4 1 000 

30 10 4 1 200 

33.33 10 3 1 000 

35 10  3 1 050 
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ก.2.2  ไม่วางแพลเลต็ซ้อนกนั หากแพลเลต็ไม่มีเสารองรับ เน่ืองจากก้อนยางจะถูกกดทบัท าให้เสยีรูปทรง

และถุงพลาสติกอาจฉีกขาดได้ ส่วนแพลเล็ตที่มีเสารองรับ (นิยมเรียกว่า แพลเล็ตคอนโด) 

สามารถวางได้ 4 ช้ัน ถึง 6 ช้ัน  

ก.2.3  จัดเรียงแพลเลต็ห่างจากฝาผนังไม่น้อยกว่า 1.2 m เพ่ือป้องกนัความช้ืนจากฝาผนัง 

ก.2.4  สถานที่จัดเกบ็ต้องเป็นอาคารที่ปิดมิดชิดส าหรับจัดเกบ็ยาง ความสงูจากพ้ืนถึงเพดาน ไม่น้อยกว่า 

4 m บริเวณทางเข้าด้านหน้ามีหลังคาและกันสาดเพ่ือป้องกันละอองฝนและแสงแดด ในขณะขนถ่าย 

และให้รถขนาดใหญ่เข้าออกได้สะดวก ภายในอาคารต้องไม่มีช่องหน้าต่าง ส่วนฝาผนังกับหลังคา

ไม่มีช่องว่างที่ก่อให้เกิดความช้ืน ไม่มีรางรับน า้หรือคูระบายน า้ บริเวณรอบๆ ของสถานที่จัดเกบ็

ต้องมีคูระบายน า้ เพ่ือป้องกันความช้ืนที่จะมาสัมผัสกับยางที่อยู่ข้างในกรณีที่สถานที่จัดเกบ็อยู่

คนละส่วนกับอาคารผลิต ให้จัดระบบการเคล่ือนย้ายยางเครปบางสีน า้ตาลเกรดพรีเมียมไม่ให้

มีการปนเป้ือน  

ก.2.5  ระยะเวลาการจัดเกบ็ ไม่ควรเกิน 1 เดือน หากเกบ็นานเกินไปจะท าให้ยางเครปบางสีน ้าตาล 

เกรดพรีเมียมเสยีรูปทรงและข้ึนรา และให้บันทกึวันที่ส่งมอบ 
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ภาคผนวก ข 

(เป็นส่วนหนึง่ของขอ้ก าหนด) 

วิธีชกัตวัอย่าง 

ข.1       วิธีชกัตวัอย่างแบบสุ่ม 

  ให้ชักตัวอย่างยางเครปบางสนี า้ตาลเกรดพรีเมียมตามที่ก  าหนดในตารางที่ 3 (10%) ต่อการผลิต  

  ทุก 2 t โดยสุ่มจากล าดับของหีบห่อดังตารางที่ ข.1   

ตารางที ่ข.1 วิธีการสุ่มตวัอย่างยางเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียม  

(ข้อ ข.1) 

มวลของยางต่อห่อหรือแท่ง 

(kg) 
ล าดบัท่ีใหเ้ก็บตวัอย่าง 

20  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

25 10 20 30 40 50 60 70 80   

30 9 18 27 36 45 54 63    

33.33 หรือ 353 9 18 27 36 45 54     

ข.2       วิธีสุ่มตวัอย่างส าหรบัการตรวจขอ้ก าหนดทางเคมีและทางฟิสิกส ์ 

ข.2.1   ยางเครปบางสนี า้ตาลเกรดพรีเมียมแบบห่อ 

ให้ตัดตัวอย่างแต่ละแผ่นก่อนการห่อ โดยมีมวลรวมไม่น้อยกว่า 600 g อุปกรณ์ส าหรับตัดต้องสะอาด 

บรรจุตัวอย่างใส่ถุงพลาสติก 1 ตัวอย่างต่อ 1 ถุง และปิดปากถุงให้สนิท 

ข.2.2   ยางเครปบางสนี า้ตาลเกรดพรีเมียมแบบอดัแท่ง 

ให้ตัดตัวอย่างแต่ละแท่งหลังอัดแท่งที่มุมในแนวด่ิงเพ่ือให้ได้ช้ินตัวอย่างเป็นรูปสามเหล่ียม  

โดยมุมที่ตัดต้องอยู่ทแยงมุมกัน ตามภาพที่ ข.1 ให้ได้มวลรวมไม่น้อยกว่า 600 g อุปกรณ์

ส าหรับตัดต้องสะอาดบรรจุตัวอย่างใส่ถุงพลาสติก 1 ตัวอย่างต่อ 1 ถุง และปิดปากถุงให้สนิท 

 

                                           
3/ 
มวลของยางที่ 33.33 kg และ 35 kg ใช้ส าหรับยางเครปบางสนี า้ตาลเกรดพรีเมยีมแบบอดัแท่ง 
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ภาพที ่ข.1 วิธีการตดัตวัอย่างยางเครปบางสีน ้ าตาลเกรดพรีเมียมแบบอดัแท่ง 

ข.3     การเตรียมตวัอย่างส่งหอ้งปฏิบติัการ 

ให้น าตัวอย่างจากข้อ ข.2 ส่งห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

โดยต้องระบุรายละเอยีดของตัวอย่าง ดังน้ี 

1) ระบุข้อความ “ยางเครปบางสนี า้ตาลเกรดพรีเมียม” 

2) หมายเลขตัวอย่าง 

3) หมายเลขห่อ/แทง่ที่ตัดเกบ็ตัวอย่าง 

4) หมายเลขรุ่นที่ผลิต 

5) วันที่เกบ็ตัวอย่าง 

6) วันที่ผลิต 

7) ช่ือผู้ผลิต 

 

ต าแหน่งการตัดช้ิน

ตัวอย่าง ต าแหน่งการตัด

ช้ินตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ค 

(ใหไ้วเ้ป็นขอ้มูล) 

หน่วย 

หน่วยและสัญลักษณ์ที่ใช้ในมาตรฐานน้ี และหน่วย SI (International System of Units หรือ Le Système 

International d’ Unités) ที่ยอมรับให้ใช้ได้ มีดังน้ี  

รายการ ชื่อหน่วย สญัลกัษณห์น่วย 

มวล 

(mass) 

กรัม (gram) g 

กโิลกรัม (kilogram) kg 

ตัน (ton) t 

ความยาว 

(length) 

มิลลิเมตร (millimetre) mm 

เซนติเมตร (centimetre) cm 

เมตร (metre) m 

อุณหภมูิ 

(temperature) 
องศาเซลเซียส (degree Celsius) ◦C 

ความดัน 

(pressure) 

ปาสคาล หรือ นิวตันต่อตารางเมตร  

(Pascal or newton per square meter) 
Pa หรือ N/m2 

เวลา  

(time) 

ช่ัวโมง (hour) h 

นาท ี(minute) min 

วินาท ี(second )  s 
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