คู่มือการตรวจคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนในโกดังเก็บยาง
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
ยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่จัดเก็บในโกดังเก็บยางตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เป็นยางที่มีการจัดเก็บ
เป็นระยะเวลานานจึงทาให้ยางบางชุดคุณภาพเปลี่ยนไปตามสภาพธรรมชาติของยาง ตามระยะเวลาการจัดเก็บ
ตามสภาพของโกดัง วิธีการจัดเก็บและแหล่งผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแต่ละกองจะมีการจัดเก็บ มาก
น้อยแตกต่างกันตั้งแต่ ๓00 – ๒2,000 ก้อน ตามความเหมาะสมของขนาดโกดัง แนวทางการตรวจคุณภาพ
กระทาได้สามวิธีคือ วิธีที่หนึ่ง การประเมินคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนก่อนการส่งมอบ วิธีนี้เป็นการตรวจ
ประเมินเท่านั้น ด้วยการสุ่มตัวอย่างได้เฉพาะก้อนยางที่อยู่ชั้นบนสุด จากกองยางที่เรียงกัน ๔ - ๕ ชั้น โดยไม่
สามารถสุ่ม ก้อ นยางที่ อยู่ ในชั้นถัดลงไปได้เนื่องจากก้อนยางที่ มีน้าหนัก ๑๑๑.๑๑ กิ โลกรัม ต้องใช้แรงงาน
จานวนมาก และต้องยกก้อนยางที่อยู่ข้าง ๆ ออกก่อนถึงจะสามารถยกก้อนยางที่ต้องการตรวจสอบได้ การสุ่ม
วิธีนี้อาจมีความแตกต่างจากการส่งมอบจริงประมาณร้อยละ ๑๐ - ๑๕
วิธีที่ส อง การสุ่มตัวอย่ างก้ อนยางตามหลัก สถิติ ในช่วงการส่งมอบจริง ข้อดีคือใช้เวลาน้อย สะดวก
รวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ผู้ซื้อยอมรับเงื่อนไขในการตรวจสอบร่วมกัน แต่ อาจมีความ
แตกต่างของคุณภาพของก้อนยางทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕
ส่วนวิธีที่สามป็นการตรวจคุณภาพยางทุกก้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลาบากเนื่องจากแผ่นยางที่อยู่ในก้อน
จะเหนียวติดกันยากต่อการเปิดออกเพื่อตรวจสอบคุณภาพ จะต้องใช้พื้นที่มากในการจัดแยกคุณภาพยาง จัดหา
วัสดุที่ใช้รองยางใหม่เนื่องจากของเดิมผิดรูปตามน้าหนักที่กดทับ คุณภาพยางอาจเสื่อมสภาพลงหลังการรื้อแผ่น
ยางออกจากก้อนจากการสัมผัสกับอากาศและความชื้น การจัดเก็บเพื่อจัดกองใหม่ค่อนข้างลาบากเนื่องจากยาง
เสียรูปทรง ใช้แรงงานในดาเนินการมาก ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพนาน ที่สาคัญ ก้อนยางที่ถูกรื้อ
ออกมาแล้วจะไม่สามารถใช้ในการรับรองคุณภาพในช่วงการส่งมอบจริงได้ เสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมาก
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจนับปริมาณและคุณภาพยางที่ต้องทางานกันอย่างรัดกุม
เป็นระบบและเพียงพอ แต่หากจะต้องรื้อกองยางเพื่อตรวจนับปริมาณและตรวจคุณภาพ จะต้องคานึงถึงการ
เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ แผนผัง ของกองยางแต่ละกอง ชื่อกองยาง marking วิธีการรื้อกอง การตรวจ
คุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อน การจัดกองยางใหม่หลังการรื้อ และการควบคุมคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
โดยจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
คู่มือการตรวจคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนในโกดังเก็บยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่ง ประเทศไทยหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทาการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนในระหว่างการส่งมอบหรือในช่วง
การส่งมอบจริง ตามเกณฑ์ที่กาหนดดังนี้

ก. วิธีที่หนึ่ง การประเมินคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนก่อนการส่งมอบ
ด้วยการสุ่มตัวอย่างได้เฉพาะก้อนยางที่อยู่ชั้นบนสุดซึ่งสามารถเปิดแผ่นห่อและแผ่นยางที่อยู่ข้างในได้
ส่วนก้อนยางที่อยู่ข้าง ๆ และด้านล่างเปิดได้เฉพาะแผ่นห่อเท่านั้น สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพยาง
1.1 ให้ก ารยางแห่ง ประเทศไทยแจ้ง วัน ที่ ที่ จ ะท าการประเมิ นคุ ณภาพยางกั บ กยท.จั ง หวัด และ
สถาบันวิจัยยาง เพื่ อทราบและดาเนินการ เพื่อที่จ ะได้นัดหมายกับ คณะกรรมการตรวจสอบ
ปริมาณและคุณภาพ ในการเดินทางไปปฏิบัติงานในโกดังที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ให้การยางแห่งประเทศไทยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโกดังเก็บยาง เพื่อนัดหมายใน
การตรวจสอบคุณภาพยางด้วยการประเมินและเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับจัดหาแรงงาน แท่น
เหล็กรองยาง (pallet) โฟล์คลิฟท์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพยาง เป็นต้น
1.3 ให้ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายจัดหาแรงงานโดยกาหนดให้ชุด ขนยางขึ้นรถ ๑ ชุด
จะต้องจัดหาคนงานต่างหากอย่างน้อย ๓ คน เพื่อทาหน้าที่เปิดแผ่นห่อยางตามเงื่อนไขที่กาหนด
1.4 ขอแผนผังการจัดเก็บยางอัดก้อนพร้อมทั้งคุณภาพชั้นยาง จานวน และปริมาณจากผู้รับผิดชอบ
โกดังเก็บยาง
1.5 ให้เ จ้า หน้ าที่ ตรวจสอบปริม าณและคุ ณภาพ จั ดเตรี ยมเอกสารที่ ใ ช้ส าหรับ บัน ทึ ก ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อน ตามเอกสารแนบ ๑ โดยระบุชื่อโกดัง ชื่อกองยาง ชั้น
ยาง วันที่ที่ตรวจคุณภาพ และลงชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพ เฉพาะก้อนที่ประเมินเท่านั้น
1.6 ให้กยท.จังหวัดเป็นผู้จดั หาวัสดุ อุปกรณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพให้พร้อมก่อนการปฏิบตั ิงาน
จริงเช่น ตะขอเกี่ยวยางแผ่น เหล็กสัก ไฟฉาย ผ้าปิดจมูก เป็นต้น
2. วิธีการกาหนดตัวอย่างกองยางและก้อนยาง
2.1 เลือกกองที่จะตรวจ
2.2 ในกองยางแต่ละกองนั้นให้กาหนดก้อนยางตัวอย่างโดยการตรวจประมาณ ๒๐ - ๕๐ ก้อน ตาม
ขนาดของกองยาง แล้วทาเครื่องหมายบนก้อนยางด้วยชอล์กสี
3. วิธีการสุ่มประเมินตัวอย่างและตรวจคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อน
3.1 การสุม่ ตัวอย่าง
สุ่มตัวอย่างจากกองยางทีอ่ ยู่ชั้นบนสุดและด้านข้าง ด้วยการกาหนดพื้นที่โดยประมาณ ๓ x 3
ตารางเมตร หรือ ๖ x ๖ ก้อน ต่อหนึ่งตัวอย่าง กาหนดก้อนที่อยู่ตรงกลางมากที่สุด ส่วนพื้นที่ที่
เหลือเศษให้สุ่มตัวอย่างตรงกลางของพื้นที่นั้นเช่นกัน
๓.๒ วิธีการตรวจคุณภาพก้อนยาง
๓.๒.๑ ตรวจคุณภาพก้อนยางที่อยู่ชั้นบนสุด ตามกรรมวิธีการสุม่ ตัวอย่าง เปิดแผ่นห่อออกทั้ง
สี่ด้าน ตรวจสอบคุณภาพของแผ่นยางที่อยู่ข้างใน โดยใช้ตะขอเกี่ยวยางดึงแผ่นยางที่อยู่
ด้านในออกให้มากเท่าทีจ่ ะกระทาได้ และประเมินแผ่นยางด้วยสายตาตามมาตรฐาน
The Green Book บันทึกคุณภาพที่ได้จากการตรวจประเมิน ปิดแผ่นยางกลับที่เดิมใช้
เหล็กสักสักยางให้แน่น
๓.๒.๒ ตรวจคุณภาพที่อยูบ่ ริเวณด้านข้างของขอบกองทัง้ สี่ด้าน ตามกรรมวิธีการสุ่มตัวอย่าง
สามารถกระทาได้ด้วยการเปิดแผ่นห่อได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถดึงแผ่นยางที่อยู่ข้างในได้
ห้ามใช้กรรไกรตัดแผ่นยางที่อยู่ด้านในเนื่องจากอาจส่งผลให้ยางเกิดการเสื่อมสภาพ
ก่อนการส่งมอบจริง แล้วทาการตรวจสอบคุณภาพยาง

x

หมายถึง ตัวอย่างที่สมุ่ ตรวจ

ภาพที่ ๑ ตัวอย่างการสุม่ ก้อนยางจากกองยาง

ข. วิธีที่สอง การสุ่มก้อนยางตามหลักสถิติในช่วงการส่งมอบจริง
1. การเตรียมความพร้อมก่อนตรวจคุณภาพยาง
1.1 ให้การยางแห่งประเทศไทยแจ้งวันที่ที่จะส่งมอบยางโดยตรงกับ กยท. จังหวัด และสถาบันวิจัย
ยาง เพื่ อ ทราบและดาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน เพื่อที่ จะได้นัดหมายกั บ กรรมการ
กาหนดคุณภาพการปรับ ชั้นยางและปริม าณ ในการเดินทางไปปฏิบัติง านในโกดัง ที่ ได้รับ
มอบหมาย
1.2 ให้การยางแห่งประเทศไทยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโกดังเก็บยาง เพื่อนัดหมายใน
การตรวจสอบคุณภาพยางก่อนการส่งมอบยางในแต่ละครั้งและเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ
จัดหาแรงงาน แท่นเหล็ก รองยาง (pallet) โฟล์คลิฟท์ และเครื่องมื อที่ ใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพยาง เป็นต้น
1.3 ให้ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายจัดหาแรงงานโดยกาหนดให้ชุด ขนยางขึ้นรถ ๑ ชุด
จะต้อ งจัดหาคนงานต่างหากอย่างน้อย ๒ คน เพื่อท าหน้าที่ เปิด แผ่นห่อยางตามเงื่อนไขที่
กาหนดในข้อ ๓.๕ และ ๓.๖
1.4 ขอแผนผังการจัดเก็บยางอัดก้อนพร้อมทั้งคุณภาพชั้นยาง จานวน และปริมาณจากผู้รับผิดชอบ
โกดังเก็บยาง
1.5 ให้เจ้าหน้าที่กาหนดคุณภาพการปรับชั้นยางและปริมาณ จัดเตรียมเอกสารที่ใช้สาหรับบันทึกผล
การตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อน ตามเอกสารแนบ 1 โดยระบุชื่อโกดัง ชื่อกอง
ยาง ชั้นยาง วันที่ที่ตรวจคุณภาพ และลงชื่อผู้ตรวจสอบคุณภาพ เฉพาะก้อนที่ประเมินเท่านั้น
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพยาง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ๓ ฝ่ายคือ
๒.๑ กรรมการกาหนดคุณภาพการปรับชั้นยางและปริมาณจากสถาบันวิจัยยาง
๒.๒ กรรมการกาหนดคุณภาพการปรับชั้นยางและปริมาณจากกยท. จังหวัด
๒.๓ เจ้าหน้าทีท่ ี่ที่ได้รบั การแต่งตั้งจากฝ่ายผู้ซื้อยาง
โดยมีเงือ่ นไขคือ ในการตรวจสอบคุณภาพยางก่อนการส่งมอบจะต้องประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ทั้ง ๓
ฝ่าย ตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓ หรือประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ๒ ใน ๓ ก็ได้ แต่ต้องเป็นกรรมการจากสถาบันวิจัย
ยางทุกครัง้ และหากกรรมการจากกยท. จังหวัด หรือเจ้าหน้าที่จากฝ่ายผูซ้ ื้อฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งไม่มาจะต้อง
ยอมรับคาตัดสินจากอีก ๒ ฝ่าย และให้ถือว่าผลการตัดสินของทั้งสองฝ่ายเป็นทีส่ ิ้นสุด

๓. วิธีการกาหนดตัวอย่างกองยางและก้อนยาง
๓.1 กาหนดกองยางทีจ่ ะส่งมอบ
๓.2 จัดเตรียมพาเลทอย่างน้อย ๔๐, ๖๐ และ ๙๐ ชุด สาหรับพาเลททีส่ ามารถรองรับยางได้ขนาด ๙,
๖ และ ๔ ก้อนตามลาดับ ต่อคนงานขนยางขึ้นรถ ๑ ชุด
๓.๓ ในพาเลทแต่ละชุดให้เกี่ยวก้อนยางโดยเรียงลาดับจากแถวที่อยู่บนสุดและอยู่หน้าสุดของกองเพื่อ
สะดวกในการย้ายก้อนยางจัดวางบนพาเลท แล้วเกี่ยวก้อนยางในชั้นถัดลงมาตามลาดับ ซึ่งในหนึ่ง
พาเลทจะประกอบด้วยก้อนยาง ๔, ๖ หรือ ๙ ก้อนก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของพาเลทและจะต้อง
จัดหาพาเลทที่มีขนาดเท่า ๆ กัน เพื่อสะดวกในการตรวจนับก้อนและคานวณน้าหนักในการขึ้นตู้
๓.๔ ในการบรรจุยางเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ให้จัดวางก้อนยางบนพาเลท บริเวณพื้นที่ทสี่ ะอาดและ
สามารถจัดวางได้สะดวกเพื่อเรียงกันให้ครบ ๔๕, ๓๐ หรือ ๒๐ พาเลท หรือรวมก้อนยางให้ได้
ทั้งสิ้น ๑๘๐ ก้อน/ตู้
๓.๕ กาหนดพาเลทที่จะลอกแผ่นห่อยางออกเพื่อตรวจคุณภาพอย่างน้อย ๒๐ ก้อน นั่นหมายความว่า
๓.๕.๑ หากพาเลทแต่ละชุดจุได้ ๙ ก้อนจะสุ่มตรวจทุกพาเลท ๆ ละ ๑ ก้อน
๓.๕.๒ หากพาเลทแต่ละชุดจุได้ ๖ ก้อนจะสุ่มตรวจจานวน ๒๐ พาเลท จาก ๓๐ พาเลท
๓.๕.๓ หากพาเลทแต่ละชุดจุได้ ๔ ก้อนจะสุ่มตรวจจานวน ๒๐ พาเลท จาก ๔๕ พาเลท
หมายเหตุ อาจมีการสุ่มทุกพาเลทก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายผูซ้ ื้อ
๓.๖ การกาหนดสุ่มตรวจคุณภาพพาเลทใด และยางก้อนใด ให้เป็นไปตามตารางที่กาหนด ดังแนบ
หมายเหตุ ก้อนยางที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วให้ทาเครื่องหมายด้วยชอล์กสี
๔. วิธีการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนในโกดังเก็บยาง
๕. วิธีการรับรองคุณภาพยาง
การรับรองคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนเป็นการยอมรับจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพยางทั้ง
๓ ฝ่าย ร่วมกันด้วยการประเมินเป็นชุด ๆ ที่ทาการตรวจสอบคุณภาพแต่หากฝ่ายใด ฝ่ายหนึง่ มีความ
คิดเห็นไม่ตรงกันในตัวอย่างทีส่ ุ่ม ให้ดาเนินการดังนี้
๕.๑ ในพาเลทเดียวกัน หากการตัดสินด้านคุณภาพก้อนแรกไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เลือกก้อนถัดไป
คือก้อนที่ ๒ แทน หากไม่สามารถตกลงกันได้อกี ให้เลือกยางก้อนที่ ๓ หากไม่สามารถตกลงกันได้
อีกเป็นครั้งที่ ๓ ให้ถือว่ายางทั้ง ๑๘๐ ก้อนนั้น ตกลงกันไม่ได้
๕.๒ ถ้าความคิดเห็นจากฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นไม่ตรงกันอย่างน้อย ๑ ก้อนต่อพาเลท เป็น
จานวนอย่างน้อย ๕ พาเลท ให้ถือว่าทั้ง ๑๘๐ ก้อนนั้น ตกลงกันไม่ได้
๕.๓ ในกองยางเดียวกันหากในการขนยางขึ้นตู้ แล้วมีจานวนตู้ (๑๘๐ ก้อน) ที่ตกลงกันไม่ได้จานวน ๓
ตู้ ให้ถือว่ายางที่คงเหลืออยู่ในกองนั้นไม่สามารถตกลงกัน และให้ยกเลิกการขนยางทีเ่ หลือของก
องนั้น ส่วนยางที่ขนส่งไปแล้วให้ถือว่าตกลงกันได้
หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องคุณภาพได้จะไม่มกี ารบรรจุยางเข้าตู้

๖. ค่าล่วงเวลา
การดาเนินงานของกรรมการกาหนดคุณภาพการปรับชั้นยางและปริมาณ จะปฏิบัติงานตรวจสอบ
คุณภาพในเวลาราชการเท่ านั้น หากล่วงเลยเวลาในการปฏิบั ติง าน ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ให้ผู้ซื้อเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าล่วงเวลาที่เกิดขึ้น

ค. วิธีที่สาม การตรวจคุณภาพยางทุกก้อนในโกดังเก็บยาง
๑. การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและแรงงานในการรื้อกอง
และก้อนยาง
๑.๑ จัดหาพื้นที่ว่างในการวางก้อนยางเพื่อตรวจคุณภาพและจัดเรียงก้อนยางใหม่ โดยใช้พื้นที่ในโกดัง
ที่มีพื้นที่มากกว่ากองยางนั้น ๆ ไม่น้อยกว่าสองเท่า หากภายในโกดังไม่มีพื้นที่เพียงพอ จะต้อง
เตรียมสถานที่ในที่ร่ม ไม่ให้สัมผัสกับแสงแดด ความชื้นหรือละอองฝนได้
๑.๒ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมก่อนการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑.๒.๑ แผนผังการจัดกองยางและวางยาง
๑.๒.๒ รถโฟล์คลิฟท์
๑.๒.๓ พาเลทรองยางทีส่ ามารถเรียงยางได้ 6 ก้อน หรือ ๙ ก้อน
๑.๒.๔ ตะขอสั้นสาหรับเกี่ยวยาง
๑.๒.๕ ตะขอยาวสาหรับเกี่ยวยาง
๑.๒.๖ เหล็กสัก
๑.๒.๗ แผ่นเหล็กหนา ๓ มม. สาหรับรองก้อนยางชั้นล่าง
๑.๒.๘ ผ้าปิดจมูก
๑.๒.๙ แว่นตาป้องกันฝุ่นละออง
๑.๒.๑๐ หมวกผ้าหรือหมวกนิรภัย
๑.๒.๑๑ ไม้กวาด ที่โกยขยะ ถังหรือถุงใส่ขยะ
๑.๒.๑๒ ป้ายระบุคุณภาพ
๑.๒.๑๓ ผ้าใบอย่างหนาคลุมกองยาง
๑.๒.๑๔ ไฟฉาย
๑.๒.๑๕ ชอล์กสี
๑.๓ แรงงาน
ให้กยท. จังหวัด จัดหาแรงงานที่มีความชานาญและประสบการณ์โดยเฉพาะในการรื้อก้อนยาง ดึง
แผ่นยางและจัดเรียงกองยางใหม่
๒. ความพร้อมก่อนรื้อกองยาง
๒.๑ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโกดังเก็บยาง ในการจัดหา
แรงงาน วัส ดุ อุป กรณ์ และเครื่องมื อที่ ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพยาง ให้เรียบร้อยก่ อนการ
ปฏิบัติงานจริง
๒.๒ เตรียมแผนผังการจัดเก็บยางอัดก้อนพร้อมทั้งคุณภาพชั้นยาง จานวน และปริมาณจาก
ผู้รบั ผิดชอบโกดังเก็บยาง

๒.๓ ให้เจ้าหน้าทีก่ าหนดคุณภาพการปรับชั้นยางและปริมาณ จัดเตรียมเอกสารที่ใช้สาหรับบันทึกผล
การตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อน ตามเอกสารแนบ 1 - ๒ โดยระบุชื่อโกดัง ชื่อกอง
ยาง ชั้นยาง marking วันที่ที่ตรวจคุณภาพ และลงชื่อผู้ตรวจสอบคุณภาพ
๒.๔ ให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้ได้รบั มอบหมายตรวจสอบสภาพโกดังและบันทึกข้อมูล ตามเอกสารแนบ 3 และ ๔
เพื่อใช้ในการประเมินสภาพการจัดเก็บและคุณภาพยางระหว่างการจัดเก็บ
๓. วิธีการรือ้ กองยาง
๓.๑ เลือกกองที่อยู่บริเวณด้านหน้าสุดทางเข้าประตู โดยตรวจสอบชื่อกองยาง จานวนก้อนยาง ชั้นยาง
ป้ายที่ ร ะบุห น้า กองยาง และตรวจนับ ปริม าณอย่างคร่าว ๆ ตามหลัก คณิต ศาสตร์ บันทึ ก
รายละเอียด หากชื่อกองยางและชั้นยางไม่ถูกต้องตามแผนผังที่ระบุ ห้ามมิให้รื้อกองยางจนกว่า
จะหาเอกสารหรือหลักฐานที่แน่ชัดพร้อมทั้งหาผู้รับผิดชอบกองยางนั้น ๆ โดยระบุไว้ในหมายเหตุ
๓.๒ เตรียมพื้นที่ในข้อ ๑.๑ พร้อมวางแผนการปฏิบัติหน้างานในการจัดกองใหม่ ก่อนปฏิบัติงานจริง
เตรียมรถโฟล์คลิฟท์ พาเลท แรงงานและอุปกรณ์ในการรื้อกอง
๓.๓ ใช้โฟล์คลิฟท์ยกพาเลทขึ้นรับก้อนยางชั้นบนสุด โดยใช้ตะขอเกี่ยวก้อนยางวางบนพาเลทให้เต็ม
พื้นที่ ยกพาเลทพร้อมก้ อนยางวางบนพื้นที่สะอาดในอาคารที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วหรือในที่ร่ม ที่
สามารถป้องกันแสงแดดและความชื้นได้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพทีละก้อนโดยเปิดแผ่นห่อทั้งสี่ด้าน
และดึง แผ่น ยางที่ อ ยู่ข้ างในออกให้ ม ากที่ สุ ด ท าการตรวจสอบคุ ณภาพตามหลั ก เกณฑ์ ก าร
ตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนในโกดังเก็บยางตามที่สถาบันวิจัยยางกาหนด แยกก้อน
ยางตามคุณภาพในพื้นที่ที่กาหนด ทาป้ายระบุให้ชัดเจนพร้อมทั้งลงวันที่ตรวจสอบคุณภาพใหม่
เพิ่มเติมจากเดิม
๓.๓ ก้อนยางที่รื้อเพื่อตรวจคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ทาการสักให้แน่นทุกด้าน ทุกมุม ให้ระมัดระวังก้อน
ยางที่ถูกรือ้ ออกมาแล้วหากสักไม่แน่นจะเสี่ยงต่อการสัมผัสความชื้นและเสี่ยงต่อยางเกิดเชื้อรา
เพิ่มขึ้นได้
๓.๔ เกี่ยวก้อนยางจากกองยาง เพือ่ ทาการตรวจนับและตรวจสอบคุณภาพใหม่จนครบทุกก้อน
๓.๕ เขียนป้ายระบุชื่อกองยาง ชั้นยาง marking แหล่งผลิต คุณภาพยาง วันที่จัดเก็บ วันที่ประเมินใหม่
๓.๖ ทาการเลือกกองยางที่อยู่ถัดไปและปฏิบัติตามข้อ ๓.๒ - ๓.๕
๓.๗ ยางกองใหญ่ ๑ กอง จะแยกออกเป็นกองย่อย ๔ กอง ตามคุณภาพคือ ยางดี เสียรูป ราสนิม และ
ราชื้น ซึ่งแต่ละกองจะต้องวางห่างจากผนังไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร และกองย่อยจะต้องวางห่างกัน
ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
๓.๘ หากมีกองใหญ่มากกว่า ๑ กองในโกดังนั้น ๆ เมือ่ รื้อและแยกคุณภาพเป็นกองย่อยแล้ว จะไม่นา
แต่ละกองย่อยที่มีคุณภาพเดียวกันมารวมกันแต่ให้วางใกล้กนั โดยกาหนดขอบเขตให้ชัดเจน ทั้งนี้
เพื่อใช้ในการทวนสอบกลับหากกรณีเกิดข้อพิพาท
๓.๙ ในการรื้อกองด้วยการเกี่ยวก้อนยาง บางครัง้ ไม่อาจใช้แรงงานคนในการเกี่ยวก้อนยางออกจากกัน
ได้เนื่องก้อนยางแต่ละก้อนจะเหยียวติดกัน ซึง่ มีความจาเป็นต้องใช้งาของรถโพล์คลิฟท์ดันก้อน
ยางให้แยกออกจากกัน ซึ่งส่งผลให้ก้อนยางเกิดความเสียหายระหว่างการรื้อกองมากขึ้น
๓.๑๐ ให้ระมัดระวังขณะรื้อกองยาง จะต้องใช้ผ้าปิดจมูกเนื่องจากเชื้อราที่ขึ้นบนแผ่นยางส่วนมากเป็น
ชนิด Aspergillus, Fusarium และ Penicillium ตามลาดับ ซึ่งเชื้อราเหล่านี้ก่อให้เกิดมะเร็ง
หากสัมผัสเป็นระยะเวลานานหรือผู้ที่เกิดอาการภูมิแพ้จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ควรสวม

แว่นตาป้องกันฝุ่นละอองจากผงแป้งที่ส่งผลให้ตาแห้งและเกิดอาการระคายเคือง นอกจากนี้ต้อง
ระมัดระวังกองยางล้มซึ่งอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
๓.๑๑ ให้สวมหมวกนิรภัยสาหรับโกดังที่มีสภาพชารุด พื้นอาคารทรุด แตกร้าว ซึ่งพบได้ที่โกดังสันทัด
และบุตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. วิธีการจัดเรียงก้อนยาง
ก้อนยางที่ถูกรือ้ ออกจากกองยางแล้ว จะจัดเรียงให้ชิดติดกันได้ยากลาบาก เนื่องจากก้อนยางเสีย
รูปทรง จะใช้พื้นที่ในการจัดกองมากกว่าเดิม ใช้หลักปฏิบัตดิ ังนี้
๔.๑ หากโกดังเดิมที่มีพิ้นที่ว่างให้เตรียมพื้นที่ที่สะอาดในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่อความชื้น วางก้อนยางที่
ได้คัดแยกตามคุณภาพนั้น ๆ บนพาเลทมี่มีวัสดุเรียบรองรับ จัดก้อนยางเรียงชิดติดกัน ให้มาก
ที่สุด คานวณก้อนยางที่ได้คัดแยกแล้วจัดให้ได้ ๕ ชั้น รูปทรงปิรมิดเพื่อป้องกันกองยางล้ม โดย
แต่ละชั้นไม่ต้องมีวัสดุรองรับ
๔.๒ จั ด เรี ย งก้ อ นยางชั้ น ที่ ส องตามล าดั บ โดยให้ ว างเหลื่ อ มจากมุ ม เข้ า ข้ า งในครึ่ ง ก้ อ น วาง
เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ ทาเช่นนี้จนเต็มพื้นที่และครบทั้ง ๕ ชั้น
๔.๓ เมื่อแยกเป็นกอง ๆ ตามคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ใช้ผ้าใบคลุมกองยางแต่ละกองให้มิดชิด
๔.๔ ทาความสะอาดพื้นบริเวณกองยางที่ถูกรื้อออกมาแล้วและบริเวณรอบ ๆ
๔.๕ จัดเก็บและกาจัดเศษไม้สาหรับรองยางที่ชารุดให้เรียบร้อย

ภาพที่ ๒

ภาพที่ ๓

ภาพที่ ๒ ตัวอย่างกองยางที่จัดเก็บในโกดังแยกเป็นกอง A, B และ C
ภาพที่ ๓ กองยางแต่ละกองแยกตามคุณภาพ
กาหนดรหัส 1 ยางดี, 2 ยางเสียรูป, 3 ยางราสนิม และ 4 ยางราชื้น
ภาพที่ ๔ ตัวอย่างการจัดเรียงกองยางใหม่ตามกลุ่มคุณภาพ

***********************

ภาพที่ ๔

หลักเกณฑ์การตรวจคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนในโกดังเก็บยาง
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนในโกดังเก็บยางมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีก่ าหนดคุณภาพการปรับชัน้ ยางและปริมาณ
โดยต้องคานึงถึงวิธีการตรวจ
คุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามเกณฑ์ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ คุณภาพตามมาตรฐาน The
Green Book โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ทาการเปิดแผ่นห่อออกทั้งสี่ด้าน สังเกตคุณภาพของแผ่นยางที่อยู่ข้างใน การปฏิบัตอิ าจทาได้ยากเนื่องจาก
ยางแผ่นรมควันอัดก้อนจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน การดึงแผ่นยางออกจากก้อนจึงค่อนข้างลาบาก ให้ดงึ แผ่น
ยางออกให้มากทีส่ ุดเท่าที่จะกระทาได้แล้วตรวจสอบคุณภาพยางโดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐาน The Green Book
๒. การพิจารณาคุณภาพของยางแผ่นรมควันอัดก้อน ปฏิบัติตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ เกณฑ์การพิจารณายางแผ่นรมควันชั้น ๑ - ๕ ยางเสียรูป และยางที่จัดชั้นไม่ได้ (unclassified,
UC)
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการพิจารณา
๑. แผ่นยางแห้ง เนื้อแน่นแข็ง สะอาด แผ่นสมบูรณ์ สีสม่าเสมอ อนุญาตให้มี
RSS ๑
เปลือกไม้เล็ก ๆ ได้เล็กน้อย
๒. แผ่นยางแห้ง เนื้อแน่นแข็ง สะอาด แผ่นสมบูรณ์ สีสม่าเสมอ อนุญาตให้มี
RSS ๑ misshape
เปลือกไม้เล็ก ๆ ได้เล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีรูปทรงที่บิดเบี้ยวไปจากรูปทรงปกติ
๓. แผ่นยางแห้ง เนื้อแน่นแข็ง สีสม่าเสมอ ผิวแผ่นตาหนิได้เล็กน้อย ฟองอากาศ
RSS ๒
ขนาดเล็ก มีราแห้งหรือราสนิมบริเวณระหว่างแผ่นยางกับผิวก้อนได้แต่ไม่เกิน ๕%
ของยางแผ่นรมควันอัดก้อนทีส่ ่งมอบ
๔. แผ่นยางแห้ง เนื้อแน่นแข็ง สีสม่าเสมอ ผิวแผ่นตาหนิได้เล็กน้อย ฟองอากาศ
RSS ๒ misshape
ขนาดเล็ก มีราแห้งหรือราสนิมบริเวณระหว่างแผ่นยางกับผิวก้อนได้แต่ไม่เกิน ๕%
ของยางแผ่นรมควันอัดก้อนทีส่ ่งมอบ นอกจากนี้ยังมีรปู ทรงที่บิดเบี้ยวไปจากรูปทรง
ปกติ
๕. เป็นยางแผ่นรมควันที่แห้ง สะอาด เนื้อแน่นแข็ง มีตาหนิที่ผิวแผ่น เล็กน้อย ด่าง
RSS ๓
ดาเล็กน้อย ฟองอากาศเล็กน้อย มีราแห้งหรือราสนิมบริเวณระหว่างแผ่นยางกับ
ผิวก้อนได้แต่ไม่เกิน 10% ของยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่ส่งมอบ
๖. เป็นยางแผ่นรมควันที่แห้ง สะอาด เนื้อแน่นแข็ง มีตาหนิที่ผิวแผ่น เล็กน้อย ด่าง RSS ๓ misshape
ดาเล็กน้อย ฟองอากาศเล็กน้อย มีราแห้งหรือราสนิมบริเวณระหว่างแผ่นยางกับ
ผิวก้อนได้แต่ไม่เกิน 10% ของยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่ส่งมอบ นอกจากนี้ยงั มี
รูปทรงทีบ่ ิดเบี้ยวไปจากรูปทรงปกติ
๗. เป็นแผ่นยางรมควันที่แห้ง เนื้อแน่นแข็ง สะอาด ผิวแผ่นมีตาหนิ สีด่างดาปาน
RSS ๔
กลาง สีคล้าเล็กน้อย ยางแก่รมได้เล็กน้อย มีราแห้งหรือราสนิมบริเวณระหว่าง
แผ่นห่อกับผิวก้อนได้ไม่เกิน 20% ของยางแผ่นรมควันอัดก้อนส่งมอบ
๘. เป็นแผ่นยางรมควันที่แห้ง เนื้อแน่นแข็ง สะอาด ผิวแผ่นมีตาหนิ สีด่างดาปาน
RSS ๔ misshape
กลาง สีคล้าเล็กน้อย ยางแก่รมได้เล็กน้อย มีราแห้งหรือราสนิมบริเวณระหว่าง

แผ่นห่อกับผิวก้อนได้ไม่เกิน 20% ของยางแผ่นรมควันอัดก้อนส่งมอบ นอกจากนี้
ยังมีรูปทรงที่บิดเบี้ยวไปจากรูปทรงปกติ
๙. เป็นแผ่นยางรมควันที่เนื้อแน่นแข็ง สะอาด แห้ง มีสงิ่ สกปรกขนาดใหญ่ขึ้นได้
เล็กน้อย ยางแก่รม อ่อนรมมีได้เล็กน้อย มีราแห้งหรือราสนิมบริเวณระหว่างแผ่น
ห่อกับผิวก้อนได้ไม่เกิน 30% ของยางแผ่นรมควันอัดก้อนส่งมอบ
๑๐. เป็นแผ่นยางรมควันที่เนื้อแน่นแข็ง สะอาด แห้ง มีสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ขึ้นได้
เล็กน้อย ยางแก่รม อ่อนรมมีได้เล็กน้อย มีราแห้งหรือราสนิมบริเวณระหว่างแผ่น
ห่อกับผิวก้อนได้ไม่เกิน 30% ของยางแผ่นรมควันอัดก้อนส่งมอบ นอกจากนี้ยงั มี
รูปทรงที่บิดเบี้ยวไปจากรูปทรงปกติ
๑๑. เป็นแผ่นยางรมควันที่พบเชื้อราเขียวหรือราขาวขึ้นหนาแน่นบนแผ่นห่อและ
กระจายสู่ด้านในของแผ่นยางมากกว่าร้อยละ 30 หรือมีกลิน่ เหม็น มีของเหลวบน
แผ่นยางหรือก้อนยาง มีลกั ษณะเมือกเหนียวเยิ้ม ยางมีสีขาวหรือสีน้าตาล ดา เป็น
คราบปรากฏ
๑๒. เป็นยางแผ่นรมควันที่อยู่ตามข้อกาหนดมาตรฐาน The Green Book แต่พบคราบ
น้าบนก้อนยาง เมื่อเปิดแผ่นห่อออกไม่พบร่องรอยที่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ กับ
แผ่นยาง
๑๓. เป็นยางแผ่นรมควันที่อยู่ตามข้อกาหนดมาตรฐาน The Green Book แต่พบรา
ปรากฏเฉพาะแผ่นห่อด้านนอกเท่านั้น

RSS ๕
RSS ๕ misshape

UC

ระบุตามคุณภาพชั้น
นั้น ๆ
ระบุตามคุณภาพชั้น
นั้น ๆ

๔.๒ เกณฑ์การพิจารณาการเกิดเชื้อรา
๔.๒.๑ หากพบราเขียวหรือราขาวเฉพาะด้านนอกของแผ่นห่อลักษณะบางเบา สามารถจัดชั้นเป็น
ชั้นเดียวกับที่ระบุได้แต่ต้องใช้เกณฑ์การพิจารณาการคัดคุณภาพยางแผ่นรมควันควบคู่กัน
ด้วย ทั้งนี้ในการรับมอบยางจะต้องขจัดราดังกล่าวออกไปหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
ระหว่างผู้สง่ มอบและผูร้ ับมอบ
๔.๒.๒ หากพบราเขียวหรือ ราขาวขึ้นหนาแน่นบนแผ่นห่อและกระจายสู่ด้านในของแผ่นยาง
มากกว่าร้อยละ 30 จะพิจารณาเป็นยางที่ไม่สามารถจัดชั้นได้ (UC) นอกจากนี้เชื้อราที่
เกิดขึ้นในก้อนยางสาเหตุจากการเปียกชื้นในระหว่างการจัดเก็บ ยางชนิดนี้จะส่งกลิ่นเหม็น
มีของเหลวบนแผ่นยางหรือในก้อนยาง มีลักษณะเหนียวเยิ้ม ยางมีสีขาวหรือสีน้าตาล ดา
เป็นคราบปรากฏ จะไม่สามารถจัดชั้นได้ถือว่าเป็นราที่มีความชื้น
๔.๒.๓ หากพบราสนิม (rust fungus) ที่เป็นคราบของราสีน้าตาลทีป่ รากฎอยู่บนแผ่นยางหรือ
เป็นราที่ตายแล้วหากราปรากฎมีรอยคราบแห้งอยู่บนแผ่นยางในระดับไม่เกินกว่า ๕%
๑๐% ๒๐% และ ๓๐% ตามลาดับ จะสามารถยอมรับได้ในยางแผ่นรมควันอัดก้อนใน
RSS 2 , RSS 3 , RSS 4 และ RSS 5 ตามลาดับ แต่หากพบราสนิมมากว่า ๓๐%
ระหว่างแผ่นห่อกับแผ่นยางทีอ่ ยู่ข้างใน จะไม่สามารถจัดชั้นได้ถือว่าเป็นราสนิม
หมายเหตุ การตรวจคุณภาพยางควรกระทาในเวลากลางวันและมีแสงสว่างเพียงพอ
๔.๓ เกณฑ์พจิ ารณายางทีเ่ สียรูปร่าง (misshape)
ยางที่เสียรูปร่าง คือยางที่มีความสูงต่ากว่าระดับ 1 ใน ๓ ของความสูงเดิมหรือร้อยละ ๓๓ ซึ่ง
ความสูงของยางอัดก้อนปกติอยู่ทรี่ ะดับเฉลี่ย ๔๗ ซม. นอกจากนี้เป็นยางที่มรี ูปร่างบิดเบี้ยวไป

ด้านใดด้านหนึ่ง หรือลักษณะยางไหลตามร่องของวัสดุรองรับหรือโค้งเว้า สูง ๆ ต่า ๆ ไม่อยู่ใน
แนวระนาบหรือพื้นที่ฐานแต่ด้านไม่เท่ากัน ตามภาพ
รูปทรงปกติ
รูปทรงยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน

รูปทรงยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่ยอมรับได้

ยางเสียรูป

ยางเสียรูป

ยางเสียรูป

ยางเสียรูป

ยางเสียรูป

ยางเสียรูป

๔๗ซม.
๓๐ซม.

ยางเสียรูป

ทั้งนี้ยางเสียรูปร่างเกิดจากการซ้อนทับกันหลายชั้นเป็นเวลานาน หรือการอัดและห่อที่
ไม่ได้มาตรฐาน การจัดวางบนวัสดุรองรับที่มีร่อง การจัดเรียงยางที่ไม่ชิดกันทาให้เกิดช่องว่าง
ยางที่มีลักษณะดังกล่าวจะได้ราคาที่ต่ากว่าคุณภาพชั้นนั้น ๆ และมีปัญหาในการขนยางจัดเข้าตู้
ส่วนมากยางที่เสียรูปร่างจะอยู่บริเวณด้านล่างสุด หรือยางที่อยู่บริเวณริม ๆ ชั้น ๒ และ ๓
นับจากชั้นล่างสุดและยางที่จัดกองเสียรูป เป็นต้น

ภาคผนวก ก
คานิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นรมควัน มีดังต่อไปนี้
๑. ยางแผ่นรมควัน (ribbed smoked sheet) หมายถึง ยางแผ่นดิบที่ทาให้แห้ง ด้วยการใช้ความร้อนจาก
ควัน ที่มีการควบคุมอุณหภูมิในระดับที่เหมาะสม
๒. ยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ribbed smoked sheet bale) หมายถึง ยางแผ่นรมควันที่มีชั้นคุณภาพเดียวกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นามาอัดเป็นก้อนให้มีขนาดประมาณ 50 x 60 x 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
มีน้าหนักเมื่อรวมแป้งบนก้อนยางแล้วเท่ากับ 111.11 ± 0.5 กิโลกรัม (kg)
๓. ยางแผ่นรมควันจัดชั้นไม่ได้ (unclassified rubber , UC) หมายถึงคุณภาพของยางแผ่นรมควันที่ไม่อยู่
ในชั้น RSS ๑X , RSS ๑ , RSS 2 , RSS 3 , RSS 4 และ RSS 5 หรือเป็นยางแผ่นรมควันที่มีตาหนิ
ซึ่งยอมรับไม่ได้ ได้แก่ ยางเยิ้ม ยางไหม้ ยางพอง ยางดิบ เป็นต้น
4. ยางเสียรูปร่าง (misshape) หมายถึงยางที่มีความสูงของก้อนยางต่ากว่า ๑ ใน ๓ ของความสูงเดิม
หรือมีรปู ทรงบิดเบี้ยวไปจากรูปทรงปกติ
๕. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 misshape (RSS 1 M) หมายถึงยางที่มสี มบัติของยางแผ่นรมควันชั้น 1 ตาม
มาตรฐาน The green book แต่มีรูปทรงบิดเบี้ยวไปจากรูปทรงปกติ
6. ยางแผ่นรมควันชั้น 2 misshape (RSS 2 M) หมายถึงยางที่มสี มบัติของยางแผ่นรมควันชั้น 2 ตาม
มาตรฐาน The green book แต่มีรูปทรงบิดเบี้ยวไปจากรูปทรงปกติ
๗. ยางแผ่นรมควันชั้น ๓ misshape (RSS ๓ M) หมายถึงยางที่มสี มบัติของยางแผ่นรมควันชั้น ๓ ตาม
มาตรฐาน The green book แต่มีรูปทรงบิดเบี้ยวไปจากรูปทรงปกติ
๘. ยางแผ่นรมควันชั้น ๔ misshape (RSS ๔ M) หมายถึงยางที่มสี มบัติของยางแผ่นรมควันชั้น ๔ ตาม
มาตรฐาน The green book แต่มีรูปทรงบิดเบี้ยวไปจากรูปทรงปกติ
๙. ยางแผ่นรมควันชั้น ๕ misshape (RSS ๕ M) หมายถึงยางที่มสี มบัติของยางแผ่นรมควันชั้น ๕ ตาม
มาตรฐาน The green book แต่มีรูปทรงบิดเบี้ยวไปจากรูปทรงปกติ
๑๐. ราสนิม (rust fungus) หมายถึง คราบของราสีน้าตาลที่ปรากฎอยูบ่ นแผ่นยางหากราปรากฎมีรอย
คราบแห้งอยู่บนแผ่นยางในระดับไม่เกินกว่า ๕% ๑๐% ๒๐% และ ๓๐% ตามลาดับ จะสามารถ
ยอมรับได้ในยางแผ่นรมควันอัดก้อนใน RSS 2 , RSS 3 , RSS 4 และ RSS 5 ตามลาดับ
๑๑. ราเขียว (greenmuscardine fungus) หมายถึง ราชนิดหนึ่งทีม่ ีสเี ขียวปนสีน้าเงิน มักขึ้นได้ง่ายบนแผ่น
ยางดิบ และยังพบบนผิวของก้อนยางแผ่นรมควันอัดก้อนหรืออาจเข้าไปอยู่ภายในระหว่างแผ่นยางกับแผ่น
ห่อเมื่อเก็บไว้ในสภาพอากาศที่มีความชื้น
๑๒. แผ่นห่อ (wrapped sheet) หมายถึง แผ่นของยางรมควันที่ใช้ห่อก้อนยาง โดยที่แผ่นห่อจะต้องเป็นยาง
แผ่นรมควันชั้นเดียวกับคุณภาพของยางทีอ่ ยู่ในก้อนนั้น ๆ และจะต้องไม่มรี อยตัด

ภาคผนวก ข
สมบัติของยางแผ่นรมควันตามมาตรฐาน THE GREEN BOOK มี 6 ชั้น
RSS 1X
พิเศษ
เป็นยางที่ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนโดยต้องตรวจกรรมวิธีการผลิต ภาย
ในโรงงานผลิตยางแผ่นดิบและโรงรมควัน ส่วนยางแผ่นรมควันชั้นอื่นๆ
ไม่จาเป็นต้องตรวจขั้นตอนการผลิต ยางแผ่นรมควันชั้นนี้ต้องปราศจาก
ราทุกชนิด และไม่อนุญาตให้มีตาหนิใด ๆ ที่แผ่นยางได้เลย
สมบัติยอมรับได้ แผ่นยางแห้ง เนื้อแน่นแข็ง สะอาด แผ่นสมบูรณ์ 100% สีสม่าเสมอ
RSS 1
สมบัติยอมรับได้ แผ่นยางแห้ง เนื้อแน่นแข็ง สะอาด แผ่นสมบูรณ์ สีสม่าเสมอ (อนุญาตมี
เปลือกไม้เล็ก ๆ ได้เล็กน้อย)
ไม่ยอมรับ
ยางพอง ยางฟองอากาศ ยางแก่รม ยางแก่ไฟ ยางไหม้ ยางอ่อนรม ยาง
ดิบ ยางเยิ้ม ผิวแผ่นเป็นตาหนิ
RSS 2
สมบัติยอมรับได้ อนุญาตมีราแห้งหรือราสนิมบริเวณระหว่างแผ่นห่อกับผิวก้อน ได้ไม่เกิน
5% ของยางแผ่นรมควันอัดก้อนส่งมอบ แผ่นยางแห้ง เนือ้
แน่นแข็ง สีสม่าเสมอ ผิวแผ่นตาหนิได้เล็กน้อย ฟองอากาศขนาดเล็ก
ไม่ยอมรับ
ยางแก่รม ยางอ่อนรม ยางดิบ ยางเยิม้ ยางอ่อน ยางแก่ไฟ ยางไหม้
RSS 3
สมบัติยอมรับได้ อนุญาตมีราแห้งหรือราสนิมบริเวณระหว่างแผ่นยางกับผิวก้อนได้ไม่เกิน
10% ของยางแผ่นรมควันอัดก้อนส่งมอบ แผ่นยางแห้ง สะอาด
เนื้อแน่นแข็ง มีตาหนิผิวแผ่นได้เล็กน้อย ด่างดาเล็กน้อย ฟองอากาศ
เล็กน้อย
ไม่ยอมรับ
ยางแก่รม อ่อนรม ยางดิบ ยางเยิ้ม ยางอ่อน ยางแก่ไฟ ยางไหม้ ยาง
ฟองขนาดใหญ่
RSS 4
สมบัติยอมรับได้ อนุญาตมีราแห้งหรือราสนิมบริเวณระหว่างแผ่นห่อกับผิวก้อนได้ไม่เกิน
20% ของยางแผ่นรมควันอัดก้อนส่งมอบ แผ่นยางแห้ง เนื้อแน่นแข็ง
สะอาด ผิวแผ่นมีตาหนิ สีด่างดาปานกลาง สีคล้าเล็กน้อย ยางแก่รมได้
เล็กน้อย
ไม่ยอมรับ
ยางอ่อนรม ยางดิบ ยางเยิ้ม ยางแก่ไฟ ยางไหม้ ยางฟองขนาดใหญ่
RSS 5
สมบัติยอมรับได้ อนุญาตมีราแห้งหรือราสนิมบริเวณระหว่างแผ่นห่อกับผิวก้อนได้ไม่เกิน
30% ของยางแผ่นรมควันอัดก้อนส่งมอบ แผ่นยางเนื้อแน่นแข็ง สะอาด
มีสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ขึ้นได้เล็กน้อย ยางแก่รม อ่อนรมมีได้เล็กน้อย
ไม่ยอมรับ
ยางดิบ ยางเยิ้ม ยางอ่อน ยางแก่ไฟ ยางไหม้
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