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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

น้ำยางขนธรรมชาติ
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะน้ำยางขนธรรมชาติที่ทำจากน้ำยางธรรมชาติโดยวิธี
หมุนเหวีย่ งและโดยวิธแี ยกครีม

2. บทนิยาม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
น้ำยางธรรมชาติ (natural rubber latex) หมายถึง สารคอลลอยดทมี่ ลี กั ษณะเปนของเหลวสีขาวทีก่ รีดไดจาก
ตนยางพาราทีม่ ชี อื่ ทางวิทยาศาสตรวา ฮีเวีย บราซิเลียนซิส (Hevea brasilliensis)
น้ำยางขนธรรมชาติ (natural rubber latex concentrate) หมายถึง น้ำยางธรรมชาติทที่ ำใหเขมขนโดยการ
หมุนเหวีย่ งหรือการแยกครีม ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “น้ำยางขน”
น้ำยางขนจากการหมุนเหวีย่ ง (centrifuged rubber latex concentrate) หมายถึง น้ำยางธรรมชาติทที่ ำใหเขมขน
โดยการใชแรงหมุนเหวีย่ ง เพือ่ แยกเซรมุ (serum) บางสวนออกไป
น้ำยางขนจากการแยกครีม (creamed rubber latex concentrate) หมายถึง น้ำยางธรรมชาติทที่ ำใหเขมขน
โดยการใชสารชวยทำใหเนือ้ ยางเปนครีมลอยแยกตัวออกจากเซรมุ
เซรมุ (serum) หมายถึง ตัวกลางในการกระจายตัวสำหรับอนุภาคยาง

3. ชนิด
3.1 น้ำยางขนแบงเปน 5 ชนิด คือ
3.1.1 ชนิด HA เปนน้ำยางขนจากการหมุนเหวีย่ ง ซึง่ รักษาสภาพดวยแอมโมเนียแตเพียงอยางเดียว และมีคา
ความเปนดางไมนอ ยกวารอยละ 0.60 โดยน้ำหนักน้ำยางขน
3.1.2 ชนิด LA เปนน้ำยางขนจากการหมุนเหวีย่ ง ซึง่ รักษาสภาพดวยแอมโมเนียรวมกับสารรักษาสภาพน้ำยางขน
ชนิดอืน่ และมีคา ความเปนดางไมเกินรอยละ 0.29 โดยน้ำหนักน้ำยางขน
3.1.3 ชนิด MA เปนน้ำยางขนจากการหมุนเหวี่ยง ซึ่งรักษาสภาพดวยแอมโมเนียรวมกับสารรักษาสภาพ
น้ำยางขนชนิดอืน่ และมีคา ความเปนดางรอยละ 0.30 ถึงรอยละ 0.59 โดยน้ำหนักน้ำยางขน
3.1.4 ชนิด HA ครีม เปนน้ำยางขนจากการแยกครีม ซึง่ รักษาสภาพดวยแอมโมเนียแตเพียงอยางเดียว และมีคา
ความเปนดางไมนอ ยกวารอยละ 0.55 โดยน้ำหนักน้ำยางขน
3.1.5 ชนิด LA ครีม เปนน้ำยางขนจากการแยกครีม ซึ่งรักษาสภาพดวยแอมโมเนียรวมกับสารรักษาสภาพ
น้ำยางขนชนิดอืน่ และมีคา ความเปนดางไมเกินรอยละ 0.35 โดยน้ำหนักน้ำยางขน
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4. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
4.1 ลักษณะทัว่ ไป
ตองเปนของเหลวขน ไมจบั ตัวกันเปนกอน และไมมสี งิ่ แปลกปลอม
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
4.2 สี
ตองมีสขี าวตามธรรมชาติของน้ำยางขน ไมเปนสีเทา หรือสีเทาอมฟา
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 8.1
4.3 กลิน่
ตองไมมกี ลิน่ บูดเนา
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 8.2
4.4 คุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
ใหเปนไปตามตารางที่ 1
และถามีการใชสารรักษาสภาพชนิดอืน่ นอกจากแอมโมเนียใหระบุชนิดและปริมาณ
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
(ขอ 4.4)
เกณฑที่กําหนด
ชนิด
ชนิด
ชนิด
3)
LA
HA ครีม
MA

ชนิด
HA

ชนิด วิธีทดสอบตาม
LA ครีม

รายการที่

คุณลักษณะ

1

ของแข็งทั้งหมด รอยละโดยน้ําหนัก ไมนอยกวา

61.0 หรือใหเปนไปตามขอตกลง
ระหวางผูซื้อกับผูขาย

65.0

65.0

ISO 124

2

เนื้อยางแหง รอยละโดยน้ําหนัก
ไมนอยกวา

60.0

3

1.7
ของแข็งที่ไมใชยาง1) รอยละโดยน้ําหนัก ไมเกิน
ไมนอยกวา
ความเปนดาง (คํานวณเปน NH3)
0.60
รอยละโดยน้ําหนักน้ํายางขน

4
5
6
7
8
9
10
11
12

เสถียรภาพตอการปน2) (mechanical stability)
วินาที ไมนอยกวา
ยางจับกอน (coagulum)
รอยละโดยน้ําหนัก ไมเกิน
ทองแดง มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของของแข็ง
ทั้งหมด ไมเกิน
แมงกานีส มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของของแข็ง
ทั้งหมด ไมเกิน
แมกนีเซียม มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของของแข็ง
ทั้งหมด ไมเกิน
ตะกอน (sludge) รอยละโดยน้ําหนัก ไมเกิน
คากรดไขมันที่ระเหยได
(VFA number) ไมเกิน
คาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
(KOH number) ไมเกิน

หมายเหตุ

60.0

60.0

64.0

64.0

ISO 126

1.7

1.7

1.7

1.7

-

0.30 - ไมนอยกวา
0.59
0.55

ไมเกิน
0.35

ISO 125

ไมเกิน
0.29

650

650

650

650

650

ISO 35

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

ISO 706

8

8

8

8

8

ISO 8053

8

8

8

8

8

ISO 7780

40 หรือใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย

ขอ 8.3

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.06 หรือใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย

ISO 2005
ISO 506

0.7 หรือใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย

ISO 127

1) คำนวณจากผลตางระหวางปริมาณของแข็งทั้งหมดกับปริมาณเนื้อยางแหง
2) เสถียรภาพตอการปน


เปนคาทีว่ ดั ภายหลัง 21 วันนับจากวันทีท่ ำ
3) “MA” หรือ “XA” หมายถึง Medium Ammonia Latex
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5. การบรรจุ
5.1 ใหบรรจุน้ำยางขนในภาชนะที่เหมาะสม สะอาด แหง และปดไดสนิท ในกรณีที่ภาชนะบรรจุทำดวยโลหะ
ควรเคลือบผนังดานในเพื่อปองกันการปนเปอนจากวัสดุที่ใชทำภาชนะบรรจุ เชน เคลือบดวยบิทูเมนหรือ
อีพอ็ กซีเรซิน
5.2 น้ำหนักสุทธิของน้ำยางขนในแตละภาชนะบรรจุตอ งไมนอ ยกวาทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 8.4

6. เครือ่ งหมายและฉลาก
6.1 ทีภ่ าชนะบรรจุน้ำยางขนทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็น
ไดงา ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนีห้ รือคำวา “น้ำยางขนไทย (Standard Thai Latex)” หรือ “STL”
(2) ชนิด
(3) น้ำหนักสุทธิ น้ำหนักภาชนะบรรจุ และน้ำหนักรวม เปนกิโลกรัม โดยใหอยใู นตำแหนงใกลเคียงกัน
(4) วัน เดือน ปทที่ ำ และรหัสรนุ ทีท่ ำ
(5) ชือ่ ผทู ำ หรือโรงงานทีท่ ำ พรอมสถานทีต่ งั้ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

7. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ
8.1 สี
8.1.1 เครื่องมือ
จานแกวกนแบนขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 เซนติเมตร
8.1.2 วิธที ดสอบ
เทตัวอยางประมาณ 5 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในจานแกวกนแบน แลวตรวจพินจิ
8.2 กลิน่
8.2.1 สารละลายและวิธเี ตรียม
8.2.1.1 สารละลายกรดบอริกอิม่ ตัว
ละลายกรดบอริกประมาณ 60 กรัม ในน้ำกลัน่ 1 000 ลูกบาศกเซนติเมตร จนอิม่ ตัวทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
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8.2.2 วิธที ดสอบ
เทตัวอยางประมาณ 20 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในบีกเกอรขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร เติมสารละลาย
กรดบอริกอิม่ ตัว 10 ลูกบาศกเซนติเมตร ผสมใหเขากันโดยการเขยาบีกเกอร ถายังมีกลิน่ แอมโมเนียอยู
ใหเติมสารละลายกรดบอริกอิม่ ตัวลงไปอีกจนไมมกี ลิน่ แอมโมเนีย แลวดมวามีกลิน่ บูดเนาหรือไม
ยืนยันผลการทดสอบอีกครั้งหนึ่งโดยตั้งบีกเกอรไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 10 นาที จุมกระดาษกรอง
ลงในตัวอยางปลอยไวใหแหง แลวดมกลิน่ ทีก่ ระดาษกรอง
8.3 แมกนีเซียม
8.3.1 สารละลายและวิธเี ตรียม
8.3.1.1 สารละลายบัฟเฟอรแอมโมเนีย/แอมโมเนียมคลอไรด (NH3/NH4CI)
ชั่งแอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) 67.5 กรัม ละลายในน้ำ 250 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย
แอมโมเนีย (ความหนาแนนสัมพัทธ 0.880) 570 มิลลิลิตร* เจือจางใหสวนผสมทั้งหมดเปน
1 ลิตร สารละลายทีไ่ ดควรมีคา ความเปนกรด-ดาง 10.5
หมายเหตุ * ถาใชแอมโมเนียที่มีความหนาแนนสัมพัทธ ตางไปจาก 0.880 (สารละลายแอมโมเนีย
รอยละ 33 โดยน้ำหนัก) เชน แอมโมเนีย ความหนาแนนสัมพัทธ 0.91 (สารละลาย
แอมโมเนีย รอยละ 25 โดยน้ำหนัก) ตองใชปริมาณแอมโมเนียมากกวา 570 มิลลิลติ ร
ปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ใชคา ความเปนกรด-ดาง 10.5 เปนตัวกำหนด

8.3.1.2 แอมโมเนีย ความหนาแนนสัมพัทธ 0.880
8.3.1.3 สารละลายมาตรฐานอีดที เี อ (EDTA) 0.005 โมลตอลิตร
ชัง่ ไดโซเดียม เอทิลนี ไดเอมีน เททระแอซิตกิ แอซิด (disodium ethylene diamine tetraacetic acid
-EDTA) 1.86 กรัม ละลายในน้ำ ทำใหมปี ริมาตรเปน 1 000 มิลลิลติ ร หาความเขมขนทีแ่ นนอน
โดยไทเทรตกั บ สารละลายมาตรฐานแมกนี เ ซี ย ม 0.005 โมลต อ ลิ ต ร (เตรี ย มสารละลาย
มาตรฐานแมกนีเซียมโดยใช MgSO4.7H2O 1.2325 กรัม ละลายในน้ำและทำใหมปี ริมาตรเปน
1 000 มิลลิลติ ร)
8.3.1.4 สารละลายโพแทสเซียมไซยาไนด (KCN) 40 กรัมตอ 1 000 มิลลิลติ ร
8.3.1.5 อินดิเคเตอร อิรโิ อโครม แบล็ก ที (Eriochrome Black T)
ชัง่ อิรโิ อโครม แบล็ก ที 0.3 กรัม และโพแทสเซียมคลอไรด 100 กรัม บดผสมใหเขากัน
8.3.2 วิธที ดสอบ
ชัง่ น้ำยางขนอยางละเอียดประมาณ 10 กรัม ใสในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลติ ร เติมน้ำกลัน่ 10 มิลลิลติ ร
แลวเติมกรดแอซิตกิ รอยละ 25 โดยน้ำหนัก 5 มิลลิลติ ร เมือ่ ยางจับตัวเปนกอนนำออกจากเซรมุ ปเปตต
เซรุม 10 มิลลิลิตร ใสลงในบีกเกอรอีกใบหนึ่ง เติมสารละลายบัฟเฟอรปรับความเปนกรด-ดาง
ของสารละลายใหอยใู นชวง 10.0 ถึง 10.2 แลวเติมโพแทสเซียมไซยาไนด 4 มิลลิลติ ร เติมอินดิเคเตอร
อิ ริ โ อโครม แบล็ ก ที 0.1 กรั ม แล ว ไทเทรตกั บ สารละลายมาตรฐานอี ดี ที เ อ จุ ด ยุ ติ ก ารไทเทรต
คือ จุดทีส่ ารละลายเปลีย่ นจากสีมว งเปนสีฟา
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แมกนีเซียมรอยละโดยน้ำหนัก

=

24.31 × B × D × 100
1000 × 10 × C

เมื่อ 24.31 คือ มวลอะตอมของแมกนีเซียม
A
คือ น้ำหนักของน้ำยางขนทีใ่ ช เปนกรัม
B
คือ ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอ เปนโมลตอลิตร × ปริมาตรของ
สารละลายมาตรฐานอีดที เี อทีใ่ ช เปนมิลลิลติ ร
C
คือ A × TSC
100
D
คือ (A-C) + 15
TSC คือ น้ำหนักของของแข็งทัง้ หมด เปนกรัม
ปริมาณแมกนีเซียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) = แมกนีเซียมรอยละโดยน้ำหนัก × 1 000 000
100
8.4 น้ำหนักสุทธิ
ชั่งน้ำหนักน้ำยางขนรวมภาชนะบรรจุดวยเครื่องชั่งที่เหมาะสม แลวหักดวยน้ำหนักภาชนะบรรจุเปลา
ผลตางทีไ่ ดคอื น้ำหนักสุทธิ
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 7.1)
ก.1 รนุ
ก.1.1 กรณีภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (ขนาดบรรจุไมเกิน 210 ลูกบาศกเดซิเมตร)
รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง น้ำยางขนชนิดเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธเี ดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดและขนาด
เดียวกัน ทีท่ ำหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.1.2 กรณีภาชนะบรรจุขนาดใหญ (ขนาดบรรจุเกิน 210 ลูกบาศกเดซิเมตร)
รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง น้ำยางขนในภาชนะบรรจุเดีย่ วภาชนะนัน้
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ งการ
ก.2.1.1 กรณีภาชนะบรรจุขนาดเล็ก
(1) ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จำนวนรอยละ 10 ของขนาดรนุ แลวกลิง้ หรือเขยา
ภาชนะบรรจุ หรือกวนตัวอยางใหทวั่ ถึงดวยเครือ่ งกวนติดมอเตอรหรือเครือ่ งกวนชนิดอืน่ ที่
เหมาะสม จนกระทัง่ ตัวอยางผสมเปนเนือ้ เดียวกัน ควรหลีกเลีย่ งการกวนตัวอยางมากเกินไป
และหลีกเลี่ยงการใหตัวอยางสัมผัสอากาศโดยไมจำเปน แลวใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน
ทอแกวหรือทอเหล็กกลาไรสนิม ทีส่ ะอาดและแหง ชักตัวอยางในแตละภาชนะบรรจุจากผิวหนา
ถึงกนภาชนะทันที โดยชักตัวอยางมาภาชนะบรรจุละเทาๆ กัน ใหไดตวั อยางรวมไมนอ ยกวา
2 ลูกบาศกเดซิเมตร เก็บไวในขวดทีส่ ะอาด แหง และปดไดสนิท แลวแสดงวัน เดือน ปที่
ชักตัวอยาง และรายละเอียดทีจ่ ำเปนอืน่ ๆ เกีย่ วกับการชักตัวอยางไวทขี่ วดดวย
(2) ตัวอยางน้ำยางขนตองเปนไปตามขอ 4. ทุกรายการ จึงจะถือวาน้ำยางขนรนุ นัน้ เปนไปตาม
เกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.1.2 กรณีภาชนะบรรจุขนาดใหญ
(1) ใหชกั ตัวอยางโดยวิธใี ดวิธหี นึง่ ดังตอไปนี้
(1.1) การชักตัวอยางจากภาชนะบรรจุ
เมื่อกวนน้ำยางขนเขากันอยางทั่วถึงดีแลว ใชเครื่องมือที่เหมาะสมชักตัวอยางจาก
ระดับตางๆ 3 ระดับ คือ ระดับบน กลาง และลาง ในปริมาณเทาๆ กัน ใหไดตวั อยางรวม
ไมนอ ยกวา 2 ลูกบาศกเดซิเมตร เก็บไวในขวดทีส่ ะอาด แหง และปดไดสนิท แลว
แสดงวัน เดือน ปทชี่ กั ตัวอยาง และรายละเอียดทีจ่ ำเปนอืน่ ๆ เกีย่ วกับการชักตัวอยาง
ไวทขี่ วดดวย
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(1.2) การชักตัวอยางขณะที่มีการถายหรือบรรจุน้ำยางขนจากถังเก็บ (storage tank)
ลงภาชนะบรรจุ
เมือ่ กวนน้ำยางขนในถังเก็บจนเขากันดีแลว ใหชกั ตัวอยางน้ำยางขน 3 ครัง้ แตละครัง้
ควรเปนน้ำยางขนทีม่ าจากระดับลึกประมาณ ¼ ½ และ ¾ จากผิวหนาน้ำยางขนใน
ปริมาณ เทาๆ กัน ใหไดตวั อยางรวมไมนอ ยกวา 2 ลูกบาศกเดซิเมตร เก็บไวในขวด
ทีส่ ะอาด แหง และปดไดสนิท แลวแสดงวัน เดือน ปทชี่ กั ตัวอยาง และรายละเอียด
ทีจ่ ำเปนอืน่ ๆ เกีย่ วกับการชักตัวอยางไวทขี่ วดดวย
(2) ตัวอยางน้ำยางขนตองเปนไปตามขอ 4. ทุกรายการ จึงจะถือวาน้ำยางขนรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑ
ทีก่ ำหนด
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบน้ำหนักสุทธิ และเครือ่ งหมายและฉลาก (เฉพาะกรณี
ภาชนะบรรจุขนาดเล็ก)
ก.2.2.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.2.2 จำนวนตัวอยางทีไ่ มเปนไปตามขอ 5.2 และขอ 6. ตองไมเกินเลขจำนวนทีย่ อมรับทีก่ ำหนดในตารางที่
ก.1 จึงจะถือวาน้ำยางขนรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบน้ำหนักสุทธิและเครือ่ งหมายและฉลาก
(เฉพาะกรณีภาชนะบรรจุขนาดเล็ก)
(ขอ ก.2.2.1 และขอ ก.2.2.2)
ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 150
151 ถึง 500
500 ถึง 1 200
1 201 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ
2
8
13
20

เลขจํานวนที่ยอมรับ
0
1
2
3

ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางน้ำยางขนตองเปนไปตามขอ ก.2.1.1 (2) และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ หรือเปนไปตามขอ ก.2.1.2
(2) แลวแตกรณี จึงจะถือวาน้ำยางขนรนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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