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ยางเครป เป็นผลิตภัณฑจ์ากยางธรรมชาติที่ผลิตเพ่ิมมากขึ้นในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคเหนือ ซ่ึงนิยมผลิตยางก้อนถ้วยที่ได้จากนํา้ยางสดของต้นยางพารา  เพ่ือเป็นวัตถุดิบสาํหรับการผลิต  

ยางเครป สาํหรับแปรรูปเป็นยางแท่ง และผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ ต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

ได้ประกาศกาํหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การปฏิบัติที่ดีสาํหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน ไปแล้ว 

เป็น มกษ.5906-2556 ดังน้ันเพ่ือให้ครอบคลุมกระบวนการผลิตยางเครปที่มีคุณภาพ โดยคํานึงถึง

สิ่งแวดล้อม สขุภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้ปฏบิัติงาน คณะกรรมการมาตรฐานสนิค้าเกษตร 

จึงเหน็สมควรจัดทาํมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การปฏบัิตทิี่ดสีาํหรับการผลิตยางเครป  

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

การยางแห่งประเทศไทย. 2559. คาํแนะนาํการผลิตยางเครปจากยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GMP. 

สถาบันวิจัยยาง. การยางแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 
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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัทีดี่สาํหรบัการผลิตยางเครป 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมข้อกาํหนดการปฏิบัติที่ดีสาํหรับการผลิตยางเครปขาว และยางเครป

นํ้าตาลที่ มีคุณภาพ ตั้ งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตยางเครปจนถึงการขนส่ง 

เพ่ือจาํหน่าย 

2. นิยาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 ยางเครป (crepe rubber) หมายถึง แผ่นยางที่ผลิตจากนํ้ายางสด ยางก้อนถ้วย หรือยางก้อน โดยผ่าน

เคร่ืองรีดเครปให้แผ่นยางติดกันเป็นผืนยาว พ้ืนผิวขรุขระ อาจมีช่องว่างในแผ่นยางได้ ยางเครปมีสีขาว          

สนีํา้ตาลอ่อน หรือสนีํา้ตาลเข้ม ขึ้นอยู่กบัวัตถุดิบที่นาํมารีด  

2.1.1 ยางเครปขาว (white crepe or pale crepe) หมายถึง ยางเครปที่ผลิตจากนํ้ายางสด ผ่านกรรมวิธี

โดยเฉพาะด้านการควบคุมส ีเพ่ือให้ได้ยางเครปที่มสีขีาว  

2.1.2 ยางเครปนํา้ตาล (brown crepe) หมายถงึ ยางเครปที่ผลิตจากยางก้อนถ้วย หรือยางก้อน   

2.2 นํา้ยางสด (field latex or fresh latex) หมายถึง นํา้ยางธรรมชาติที่ได้จากต้นยางพารา (Hevea brasilliensis)        

มีลักษณะเป็นของเหลว สีขาวหรือสีครีม อนุภาคยางมีรูปร่างกลมหรือรูปผลแพร์ ขนาด 0.05 µm ถึง      

5 µm แขวนลอย (colloid) อยู่ในตัวกลางที่เป็นนํา้ นํา้ยางมีความหนาแน่น 0.975 g/ml ถึง0.980 g/ml 

ความเป็นกรด-เบส 6.5 ถงึ 7.0 

2.3 ยางก้อนถ้วย (cup coagulum หรือ cup lump) หมายถงึ นํา้ยางสดที่จับตัวในถ้วยรองรับนํา้ยาง โดยใช้

กรดช่วยในการจับตวั เช่น กรดฟอร์มิก มีรูปทรงเหมือนถ้วยรองรับนํา้ยาง  

2.4 ยางก้อน (coagulum) หมายถึง นํ้ายางสดที่จับตัวในภาชนะอื่นๆ โดยใช้กรดช่วยในการจับตัว เช่น  

กรดฟอร์มิก มีรปูทรงไม่แน่นอน  

(ร่าง) 
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3. ขอ้กาํหนด  

ข้อกําหนดของการปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตยางเครป เพ่ือให้ได้ยางเครปที่ มีคุณภาพ โดยคํานึงถึง

สิ่งแวดล้อม สขุภาพ ความปลอดภัย และสวัสดภิาพของผู้ปฏบิัติงาน ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 รายการและขอ้กําหนด 

รายการ ขอ้กําหนด 

1. สถานประกอบการ 

1.1 สถานที่ตั้ง 

 

 

1.1.1 อยู่ในบริเวณที่นํา้ไม่ท่วมขัง สภาพพ้ืนที่ควรมีความคงตัว ไม่ทรุด ไม่แยกตัว

หรือหดตัวที่จะทาํให้เกดิการแตกร้าวหรือทรุดตวัของอาคารได้ง่าย  

 1.1.2 มีระบบสาธารณปูโภคเพียงพอ  

 1.1.3 อยู่ในบริเวณที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

 1.1.4 อยู่ห่างจากบริเวณที่สภาพแวดล้อมมีการปนเป้ือนและโรงงานอุตสาหกรรม

ที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพยางเครป 

1.2 อาคารผลิต 

 

1.2.1 พ้ืนอาคารเป็นพ้ืนคอนกรีตที่เรียบ สะอาด และมีความแขง็แรง สามารถรองรับ

เคร่ืองจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต มีร่องระบายนํ้าที่มีความลาดเอียงเพียงพอ 

เพ่ือไม่ให้เกดิการหมักหมมของเศษยางและเป็นที่สะสมของเช้ือจุลินทรีย์ 

 1.2.2 โครงสร้างภายในอาคาร มีความแขง็แรง และทนการกัดกร่อนของสารเคมีที่ใช้

ในกระบวนการผลิต ทาํความสะอาดได้ง่าย สะดวกต่อการบาํรุงรักษา  

 1.2.3 พ้ืนที่วางและเกบ็ยางเครปสามารถป้องกนัฝน ละอองนํา้ และฝุ่ นได้เป็นอย่างด ี

 1.2.4 บริเวณผลิตมีพ้ืนที่เพียงพอ และจัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน ได้แก่ พ้ืนที่รับ

วัตถุดิบ พ้ืนที่ทาํยางเครป พ้ืนที่ตากหรืออบยางเครป พ้ืนที่วางยางเครป พ้ืนที่เตรียม

และหีบห่อยางเครป พ้ืนที่จัดเกบ็ยางเครปพร้อมจาํหน่าย และพ้ืนที่จัดเกบ็อุปกรณ์

และเคมีภัณฑ ์ 

 1.2.5 วางผงัสายการปฏบัิติงานเพ่ือให้ปฏบิัติงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ            

 1.2.6 จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่ เหมาะสมเพียงพอสําหรับ 

การปฏบัิติงานภายในอาคารผลิต  

 1.2.7 มีอปุกรณ์ป้องกนัอบุัติภัย เช่น สญัญาณเตือนภัย ถงัดบัเพลิง 
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รายการ ขอ้กําหนด 

2. เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ 

และอปุกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

 

2.1 มีเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ชาํรุดหรือแตกหัก 

 2.2 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตวางอยู่ในตําแหน่งตาม 

สายการปฏบิัติงาน และง่ายต่อการบาํรุงรักษา 

 2.3 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตทาํด้วยโลหะที่แขง็แรงทนทาน ไม่แตกหัก 

หรือหลุดล่อนง่าย  

 2.4 เคร่ืองจักรต้องมีการติดตั้งระบบหยุดฉุกเฉิน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏบัิติงาน

เม่ือเกดิเหตผิุดปกติ หรืออบัุติเหต ุ

 2.5 เคร่ืองช่ังต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสาํนักงานกลางช่ังตวงวัด

หรือหน่วยงานที่รับผดิชอบ เป็นประจาํทุกปี และมีมวลมาตรฐาน เช่น ตุ้มนํา้หนัก 

เพ่ือใช้ในการทวนสอบเคร่ืองช่ัง  

3. การควบคุม

กระบวนการผลิตยางเครป 

3.1 การรับวัตถุดบิ 

 

 
 

3.1.1 ยางเครปขาว 

3.1.1.1 นํ้ายางสดที่รับมอบแล้วจะต้องบันทึกนํ้าหนัก แหล่งที่มา วันที่รับเข้า  

ช่ือผู้ส่งมอบ และทะเบียนรถขนนํา้ยางสด  

 3.1.1.2 นํา้ยางสดต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด สามารถป้องกันสิ่งปนเป้ือน

นํา้ยางสดได้ 

 3.1.1.3 นํา้ยางสดต้องไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่มีสิ่งแปลกปลอม หากมีการใช้สารรักษา

สภาพให้ใช้ตามเกณฑท์ี่ผู้รับซ้ือกาํหนด 

 3.1.2 ยางเครปนํา้ตาล 

3.1.2.1 ยางก้อนถ้วย หรือยางก้อนที่รับมอบแล้วต้องบันทึกนํ้าหนัก แหล่งที่มา  

วันที่รับเข้า ช่ือผู้ส่งมอบ และทะเบียนรถขนยาง 

 3.1.2.2 ยางก้อนถ้วย หรือยางก้อนต้องบรรจุในภาชนะที่ไม่ทาํให้เกดิการปนเป้ือน

จากภายนอก หรือจากภาชนะบรรจุ 

 3.1.2.3 ตรวจประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วย และยางก้อน ด้วยสายตา เพ่ือใช้ประกอบ  

การวางแผนการปฏบัิติงาน โดยสงัเกตจากส ีสิ่งปนเป้ือน และปลอมปนต่างๆ 
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 3.1.2.4 สุ่มเก็บตัวอย่าง ตรวจหาปริมาณเนื้ อยางแห้ง ตามวิธีที่หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกาํหนด  

3.2 การผลิต 3.2.1 ยางเครปขาว 

3.2.1.1 กรองนํา้ยางสดด้วยตะแกรงกรองไม่ตํ่ากว่า 60 mesh และเม่ือกรองเสรจ็

ต้องรีบทาํความสะอาดตะแกรงกรองทนัท ี

 3.2.1.2 หาปริมาณเน้ือยางแห้ง เพ่ือคาํนวณปริมาณนํา้ในการเจือจางและปริมาณ

กรดที่ใช้ในการจับตัวเป็นก้อน 

 3.2.1.3 เจือจางนํา้ยางสดด้วยนํา้สะอาด เพ่ือให้มีปริมาณเน้ือยางแห้งที่เหมาะสม

ในการจับตัว 

 3.2.1.4 ใช้สารละลายโซเดียมเมตะไบซัลไฟต์ (sodium metabisulfite) เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้ยางมีสีคลํ้า และใช้สารฟอกสี เพ่ือทําให้ยางสีจางตามคําแนะนําของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3.2.1.5 ใช้กรดฟอร์มิก (formic acid) ความบริสทุธิ์ไม่น้อยกว่า 90% และเจือจาง

ในอตัราความเข้มข้นที่เหมาะสม เพ่ือทาํให้นํา้ยางจับตวัเป็นก้อน 

 3.2.1.6 รีดยางด้วยชุดเคร่ืองรีดให้มีความหนาไม่เกนิ 2 mm 

 3.2.1.7 อบยางที่อุณหภูมิ ประมาณ 50 ํC นานประมาณ 7 วัน โดยคํานึงถึง

คุณภาพเน้ือยาง และความช้ืน 

 3.2.2 ยางเครปนํา้ตาล  
3.2.2.1 ล้างยางก้อนถ้วย และยางก้อนให้สะอาด และตัดก้อนยางที่แน่นติดกัน  

ให้มีขนาดเหมาะสมก่อนนาํเข้าเคร่ืองรีดเครป 

 3.2.2.2 รีดยางผ่านเคร่ืองรีดเครป ให้มีความหนาตาม วัตถุประสงค์ของการนาํไปใช้ 

 3.2.2.3 ในกรณีที่ต้องลดความช้ืนของยางเครปเพ่ือส่งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ ์

ให้นาํยางเครปไปผึ่งให้แห้งในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือนาํไปอบจนแห้ง 

3.3 การจัดการหลังการรีด

ยางเครป 

3.3 วางยางเครปบนวัสดุรองรับที่สะอาด เพ่ือป้องกนัสิ่งปนเป้ือน 

3.4 การเกบ็รักษา  3.4.1 แยกพ้ืนที่จัดเกบ็ยางเครปออกจากพ้ืนที่รีดยางเครป 

 3.4.2 ต้องระบุวันที่ผลิตยางเครปในแต่ละรุ่น เพ่ือให้จาํแนกได้ 
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3.5 การขนส่ง 3.5.1 ยานพาหนะและตู้ขนส่ง ต้องสะอาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถขนส่ง

ยางเครปได้โดยไม่เกดิความเสยีหาย  

 3.5.2 ในกรณีที่ผลิตยางเครปเพ่ือส่งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ บริเวณขนถ่าย  

ยางเครปต้องมีหลังคาที่สามารถป้องกันฝนได้ และขณะขนส่งต้องป้องกันไม่ให้

ยางเครปเปียกนํา้ 

 3.5.3 ในกรณีที่ผลิตยางเครปเพ่ือส่งโรงงานยางแท่ง ต้องมีมาตรการป้องกัน  

นํา้หกบนพ้ืนถนน 

4. การบาํรุงรักษา และการ

สขุาภิบาล 

 

4.1การบาํรุงรักษา  4.1.1 มีแผนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกบัการใช้งาน การตรวจเชค็ และการซ่อมบาํรุง

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอปุกรณก์ารผลิต 

 4.1.2 ดูแลรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอปุกรณก์ารผลิต ให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 4.1.3 ทาํความสะอาดสถานประกอบการ รวมถึงเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์

การผลิต ทั้งก่อนและหลังการปฏบัิติงาน 

4.2 การสขุาภิบาล 4.2.1 มีมาตรการควบคุมสตัว์เล้ียงและสตัว์อื่นไม่ให้เข้ามาในบริเวณผลิต 
4.2.1.1 มีวิธกีารป้องกนัและกาํจัดสัตว์ในบริเวณผลิตและจัดเกบ็ยางเครป 

 4.2.1.2 เฝ้าระวัง ตรวจหาร่องรอยการปนเป้ือนจากสตัว์อย่างสมํ่าเสมอ 

 4.2.2 การจัดการของเสยี 

4.2.2.1 มีวิธีการกาํจัดของเสีย สิ่งที่ไม่ใช้แล้ว หรือสิ่งปฏิกูล และมีภาชนะสาํหรับ 

ใส่ของเสยีที่เพียงพอ  

 4.2.2.2 มีการบําบัดหรือกําจัดนํ้าทิ้ งอย่างเหมาะสม เช่น บ่อบําบัดนํ้าทิ้ ง ไม่ให้ส่ง 

ผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อม 

5. บุคลากร  
5.1 ขณะปฏิบัติงานในสายการผลิตต้องสวมเสื้ อผ้าที่ รัดกุม และไม่มีกระเป๋า  

ไม่สวมนาฬกิา เคร่ืองประดบั และไม่มีอปุกรณท์ี่ไม่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน  

 5.2 ขณะปฏบัิตงิานต้องไม่ด่ืมสรุาหรือของมึนเมา สบูบุหร่ี และรับประทานอาหาร  

 5.3 ห้ามรับประทานอาหารในบริเวณปฏบัิติงาน  
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 5.4 ผู้ปฏบัิติงานในสายการผลิตจะต้องได้รับการฝึกอบรมและเพ่ิมพูนความรู้  เพ่ือให้

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงเร่ืองสุขลักษณะทั่วไป 

ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งมีการทบทวนให้เกดิความชาํนาญ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

6. การบันทกึข้อมูล  

 6.1 ผู้ผลิตต้องจัดทาํเอกสารและบันทกึข้อมูล ตามรายการ ดงัน้ี 

6.1.1 การรับและการจัดเกบ็ยางวัตถุดบิตามที่สถานประกอบการกาํหนด  

 6.1.2 ขั้นตอนการปฏบัิติงานการผลิตยางเครปขาว หรือการผลิตยางเครปนํา้ตาล 

การจัดการหลังการรีดยางเครป การเกบ็รักษา และการขนส่ง  

 6.1.3 การตรวจสอบความถูกต้องของเคร่ืองช่ัง 

 6.1.4 อณุหภมิูและระยะเวลาในการอบ 

 6.1.5 การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานที่สาํคัญ ได้แก่ การใช้สารรักษาสภาพ 

นํา้ยางสด การหาปริมาณเน้ือยางแห้ง  การทาํความสะอาด การใช้งาน การตรวจเชค็

และการซ่อมบาํรงุ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์การผลิต 

 6.1.6 การเฝ้าระวัง และการตรวจหาร่องรอยการปนเป้ือนจากสัตว์ รวมทั้งการป้องกัน

และกาํจัด 

 6.1.7 ประวัติการฝึกอบรมบุคลากร 

 6.2 เกบ็รักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี  
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