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  จากขอ้มลูส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรในปี 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางทั้งสิ้น 22.9 ล้าน

ไร่ พ้ืนที่เปิดกรีด 18.5 ล้านไร่ มีผลผลิตทั้งสิ้น 4.3 ล้านตนั ผลผลติทัง้ประเทศต่อไร่เฉลี่ย 235 กก./ไร่/ปี  

โดยภาคใตม้ผีลผลติเฉลีย่มากกว่าภาคอื่น ๆ รองลงมาคอืภาคอสีาน ภาคกลางและภาคเหนือ (ส านกังาน

เศรษฐกจิการเกษตร, 2561) มปัีจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปรมิาณผลผลติไดแ้ก่ พนัธุย์าง อายุของต้นยาง การ

ใส่ปุ๋ ย การกรดี ระบบกรดี วธิกีารกรดี สภาพภูมอิากาศ สภาพดนิ น ้า สภาพพืน้ที ่การใขส้ารเร่งน ้ายาง 

เป็นต้น หลกัปฏบิตัทิี่ดใีนการจดัการสวนยางพาราหรอืใช้หลกั Good Agricultural Practices (GAP) มี

วตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ผลผลติต่อหน่วยพื้นที่ทีไ่ดผ้ลตอบแทนคุ้มค่า โดยต้องเริม่ตัง้แต่การดูแลสวนยาง

ทัง้ก่อนเปิดกรดีและหลงัเปิดกรดีตามค าแนะน าอย่างเคร่งครดั การจดัการทีด่ตี ัง้แต่ตน้ก่อนเปิดกรดียอ่ม

ใหก้ารจดัการหลงัเปิดกรดีไม่ใชเ้รื่องยาก ซึง่หลกัใหญ่ ๆ คอืใส่ปุ๋ ยใหถู้กสูตร ถูกที ่และถูกเวลา ปฏบิตัิ

ตามระบบกรดีทีค่ าแนะน า มวีธิกีารกรดียางทีถู่กวธิ ีทีส่ าคญัตอ้งใหค้วามส าคญัในการรวบรวมน ้ายางสด

ส่งไปยงัโรงงานแปรรูปดว้ย โดยใหค้ านึงถงึระยะเวลาการกรดี ความสะอาดของถ้วยรองรบัน ้ายาง และ

กรองน ้ายางสดในสวนก่อนส่งจุดรวบรวมน ้ายางหรอืโรงงานแปรรปู และจะต้องก าหนดระยะเวลาในช่วง

จ ากดัก่อนถงึโรงงานผลติยางดบิเช่น โรงผลติยางแผ่นรมควนั น ้ายางขน้ ยางแท่ง STR5L หรอืยางเครพ

ขาว และมกีรรมวธิกีารผลติยางก้อนถ้วยคุณภาพดเีพื่อใหไ้ดย้างดบิทีม่คีุณภาพ มสีมบตัคิงที ่สม ่าเสมอ 

ลดของเสยีที่เกดิจากกระบวนการแปรรูป จงึเป็นอกีแนวทางหนึ่งในการจดัการสวนยางพาราได้อย่าง

ยัง่ยนืและพฒันาคุณภาพยางของไทยใหส้ามารถแขง่ขนัทางการคา้ในตลาดอาเซยีนและตลาดโลกได้ 
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1. วตัถปุระสงค ์
เพื่อเพิม่ผลผลติต่อหน่วยพืน้ทีท่ีไ่ดผ้ลตอบแทนคุม้ค่า ดว้ยการดแูลสวนยางทัง้ก่อนเปิดกรดีและหลงั

เปิดกรดีตามค าแนะน า  รวมทัง้ระบบกรดี วธิกีารกรดียาง วธิกีารรวบรวมน ้ายางสดและการผลติยางกอ้น

ถว้ยส่งยงัจดุรบัซือ้หรอืโรงงานแปรรปูยางดบิ  
 

2. ขอบเขต 
คู่มอืการปฏบิตังิาน (Work Manual) หลกัปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการสวนยางพารา การรวบรวมน ้ายาง

สดและการผลติยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ครอบคลุมขัน้ตอนตัง้แต่การดูแลสวนยางทัง้ก่อนเปิดกรดี
และหลงัเปิดกรดี ปฏบิตัติามระบบกรดีตามค าแนะน า มวีธิกีารกรดียางทีถู่กวธิ ีทีส่ าคญัตอ้งใหค้วามส าคญั
ในการรวบรวมน ้ายางสด หรอืการผลติยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ส่งไปยงัจุดรบัซือ้หรอืโรงงานแปรรูปด้วย 
โดยใหค้ านึงถงึระยะเวลาการกรดี ความสะอาดของถว้ยรองรบัน ้ายาง การกรองน ้ายางสดในสวน หรอืเกบ็
รวบรวมยางก้อนถ้วยในภาชนะทีส่ะอาดก่อนส่งจุดรวบรวมน ้ายางหรอืโรงงานแปรรูป โดยเฉพาะน ้ายาง
สดจะต้องก าหนดระยะเวลาในช่วงจ ากดัก่อนถงึโรงงานผลติยางดบิ เพื่อใหไ้ดย้างดบิทีม่คีุณภาพ มสีมบตัิ
คงที ่สม ่าเสมอ ลดของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการแปรรปูยางและผลติภณัฑ ์

 

3. ค าจ ากดัความ 
3.1 Good Agricultural Practices, GAP หมายถงึ แนวทางในการท าการเกษตร เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติทีม่ ี

คุณภาพดตีรงตามมาตรฐานที่ก าหนด ได้ผลผลติสูงคุ้มค่ากบัการลงทุนและกระบวนการผลติมี
ความปลอดภยัต่อเกษตรกรและผู้บรโิภค มกีารใช้ทรพัยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความ
ยัง่ยนืทางการเกษตรและไมท่ าใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 

3.2 น ้ายางสด (field Latex) หมายถงึ น ้ายางธรรมชาตทิี่ได้จากต้นยางพารา (Hevea brasilliensis)  
มลีกัษณะเป็นของเหลว สขีาวหรอืสคีรมี อนุภาคยางมรีปูร่างกลมหรอืรูปผลแพร ์ขนาด 0.05-5 
ไมครอน แขวน ลอย (colloid) อยู่ในตวักลางที่เป็นน ้า   น ้ายางมคีวามหนาแน่น 0.975-0.980 
กรมัต่อมลิลลิติร ความเป็นกรด-เบส 6.5-7.0 

3.3 ยางก้อนถ้วย (Cup lump) หมายถงึ ยางทีจ่บัตวัในถ้วยรองรบัน ้ายาง  โดยใชก้รดอนิทรยีจ์บัตวั  
มนี ้าหนักประมาณ  80 – 600  กรมั  มขีนาดแตกต่างกันไปตามการผลติของเกษตรกร  แต่
จะตอ้งเป็นยางทีป่ราศจากสิง่ปลอมปนและไม่มกีลิน่บดูเน่า 

3.4 ยางดบิ (Raw Rubber) หมายถงึยางในรูปวตัถุดบิขัน้ต้นหรือขัน้กลางที่ยงัไม่ผ่านกระบวนการ
ผสมสารเคมหีรอืขึน้รปูเป็นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ น ้ายางสด ยางกอ้นถว้ย ยางแผ่นรมควนั น ้ายางขน้ 
ยางแท่ง ยางเครพ 

3.5 คณะกรรมการสนับสนุนการปฏบิตักิาร หมายถงึ พนักงาน ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งที่มคีวามรู ้
ความเขา้ใจในหลกัปฏบิตักิารเกษตรทีด่ ีมปีระสบการณ์พอเพยีง ไดร้บัการฝึกฝนจากผูเ้ชีย่วชาญ
เป็นอย่างดีและได้รบัการแต่งตัง้จากผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัและพัฒนาอุตสาหกรรมยางหรือ
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ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัยาง ให้ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ตรวจ ติดตามและรายงานผลให้
คณะกรรมการตรวจประเมนิทราบและปฏบิตัติามทีค่ณะกรรมการตรวจประเมนิแนะน าและไดร้บั
มอบหมายใหป้ฏบิตั ิ

3.6 คณะกรรมการตรวจประเมนิ หมายถงึ พนักงาน ลูกจา้งประจ า ที่มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกั
ปฏบิตัิการเกษตรเป็นอย่างด ีมปีระสบการณ์การปฏบิตัิงานสูง เป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รบัการ
แต่งตัง้จากผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางหรอืผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัยาง ให้
ท าหน้าที่ตรวจประเมนิให้การรบัรองและมอี านาจในการตดัสนิใจยกเลกิการรบัรองและหากมี
ขอรอ้งเรยีนจากผูซ้ือ้หรอืฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใหอ้ านาจการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจประเมนิ
ถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 

3.7 คู่มอืการปฏบิตังิาน (Work Manual) เปรยีบเสมอืนแผนทีบ่อกทางการท างานที่มีจุดเริม่ต้น และ
จุดสิ้นสุดของกระบวนการระบุถงึขัน้ตอนและรายละเอยีดของกระบวนการต่าง ๆ มกัจดัท าขึ้น
ส าหรบังานที่มีความซับซ้อน มีหลายขัน้ตอน และเกี่ยวของกับหลายคน สามารถปรบัปรุง 
เปลีย่นแปลง เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงการปฏบิตังิาน ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ป้ฏบิตังิานไว้ใชอ้า้งองิมใิห้เกดิ
ความ ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 

3.8  วัตถุประสงค์ (Objective) คือ การชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 
การปฏบิัต่งิานของกระบวนการนี้ขึน้มา 

3.9  ขอบเขต (Scope) คอื การชีแ้จงใหผู้อ่้านทราบถงึขอบเขตของกระบวนการในคู่มอืว่า ครอบคลุม
ตัง้แต่ขัน้ตอนใด หน่วยงานใด กบัใคร ทีใ่ดและเมือ่ใด 

3.10 ค าจ ากดัความ (Definition) คอื การชีแ้จงใหผู้อ่้านทราบถงึค าศพัท์เฉพาะซึง่อาจเป็น ภาษาไทย
หรอืภาษาองักฤษหรอืค าย่อทีก่ล่าวถงึภายใตร้ะเบยีบปฏบิตันิัน้ ๆ เพื่อใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนั 

3.11 ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) คือ การปฏิบัติตามล าดับขัน้ตอนที่ต้อง
ประสานความร่วมมอืกนัทุกภาคส่วนตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารจนถงึระดบัเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
และสถาบนัเกษตรกรเพื่อใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 

3.12 ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Procedure) คอื การอธบิายขัน้ตอนการท างานอย่างละเอยีดว่า ใคร ท า
อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด โดยสามารถจดัท าไดในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ข้อความ
อธบิาย  

3.13 มาตรฐานงาน คอื การอธบิายขอ้ก าหนดในการปฏบิตังิาน แบ่งเป็นมาตรฐานระยะเวลา และ 
      มาตรฐานในเชงิคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความผดิพลาด ความ

คุม้ค่าของงาน เป็นตน้ 
3.14 เอกสารอา้งองิ (Reference Document) คอื การชีแ้จงใหผู้อ่้านทราบถงึเอกสารอื่นใดทีต่อ้งใช ้
       ประกอบคู่มอืหรอือ้างองิถงึกนัเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานนัน้ ๆ สมบรูณ์  
3.15 แบบฟอรม์ทีใ่ช ้(Form) คอื การชีแ้จงใหผู้อ่้านทราบถงึแบบฟอรม์ต่าง ๆ ทีต่อ้งใชใ้นการบนัทกึ 
      ขอ้มลูของผูเ้กีย่วขอ้งในการปฏบิตังิานของกระบวนการนัน้ ๆ 
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4. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง มหีน้าที่รบัปิดชอบกบังานวจิยั พมันา และส่งเสรมิด้าน

อุตสาหกรรมยาง ผลติภณัฑย์าง ไมย้าง และมาตรฐานยาง ใหบ้รกิารวชิาการด้านอุตสาหกรรมยาง
ทุกสาขา ประสานงานดา้นอุตสาหกรรมยาง ก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมยาง 
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านองค์กรของอุตสาหกรรมยาง จึงขอแต่งตัง้
คณะกรรมการสนบัสนุนการปฏบิตักิารและคณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ ดงันี้ 
4.1 คณะกรรมการสนบัสนุนการปฏบิตักิาร มหีน้าที ่ 

4.1.1 ประสานงานเพื่อเตรยีมความพรอ้มสถานประกอบการ อุปกรณ์การผลติให้กบัเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกร เพื่อเขา้สู่มาตรฐาน GAP 

4.1.2 ส่งเสรมิ แนะน า และฝึกอบรมตามมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรม
ยาง  การยางแห่งประเทศไทย ใหเ้กษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรชาวสวน
ยางตามทีร่อ้งขอ 

4.1.3 ควบคุม ก ากบัดแูล หลกัปฏบิตัติามระบบควบคุมคุณภาพ จนกว่าเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
และสถาบนัเกษตรกรสามารถปฏบิตังิานได้ตามมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวจิยัและพฒันา
อุตสาหกรรมยางหรอืสถาบนัวจิยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

4.1.4 สรุปผลการปฏิบัติงานของ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ให้
คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิทราบ เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาตรวจประเมนิในการออก
ใบรบัรองมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางหรอืสถาบนัวจิยัยาง 
การยางแห่งประเทศไทย ต่อไป 

4.1.5 หากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรไดร้บีมาตรฐาน GAP แลว้ ใหท้ าการ
ตรวจติดตามเพื่อรกัษามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ต่อปี หาก
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรไม่สามารถรกัษามาตรฐานไว้ให้ ให้ท า
บนัทกึแจง้คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิทราบต่อไป 

4.2 คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ มอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 

4.2.1 ตรวจประเมนิและพจิารณาการออกใบรบัรองใหก้บัเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบนั
เกษตรกรทีผ่่านมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางหรอืสถาบนั
วจิยัาง การยางแห่งประเทศไทย โดยเสนอใหผู้อ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรม
ยางหรอืผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัยาง เป็นผูล้งนามอนุญาต 

4.2.2 วางแผน ใหค้ าแนะน า และควบคุมการปฏบิตังิานของชุดปฏบิตักิารควบคุมคุณภาพการ
ผลติ 

4.2.3 ตดิตามและตรวจสอบการด าเนินการของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกร
ทีไ่ดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางหรอื
สถาบนัวจิยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 
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4.2.4  ในกรณทีีต่รวจพบว่าเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกร ทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ตามมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางหรอืสถาบนัวจิยัยาง การ
ยางแห่งประเทศไทย แลว้ไมป่ฏบิตัติามมาตรฐาน GAP ใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณาและ
สรุปขอ้มลูพรอ้มหลกัฐานเสนอผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางหรอื
สถาบนัวจิยัยาง เพื่อหยดุพกัใชใ้บอนุญาตการรบัรองมาตรฐาน GAP และใหเ้กษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรนัน้ท าการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลา 30 วนั 
ทัง้นี้ใหผู้ผ้ลติด าเนินการผลติไดต้ามปกต ิแต่หา้มใชต้ราหรอืสญัลกัษณ์ GAP ในการซือ้
ขายยาง 

4.2.5 ในกรณทีีต่รวจพบว่าเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ตามมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง สถาบนัวจิยัยาง การยาง
แห่งประเทศไทย แลว้ละเลยไมป่ฏบิตัติามมาตรฐาน GAP หลงัจากทีใ่หท้ าการปรบัปรงุ
ภายในระยะเวลา 30 วนัแลว้ ใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณาและสรุปขอ้มลูพรอ้มหลกัฐาน
เสนอผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางหรอืผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัยาง 
ลงนาม เพื่อยกเลกิการรบัรองการผลติมาตรฐาน GAP ต่อไป 

4.2.6 ในกรณทีีม่ขีอ้ขดัแยง้เรือ่งคุณภาพน ้ายางสดระหว่างผูซ้ือ้กบัเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
หรอืสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางทีเ่ป็นผูผ้ลติและผูข้าย ใหค้ณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบ
และพจิารณาหลกัฐานเสนอขอ้คดิเหน็และใหค้ าตดัสนิของคณะกรรมการฯ ถอืเป็นที่
สิน้สุด 
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5. ผงัการไหลของกระบวนงาน (Work Flow Chart) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. ข้อก าหนด 
 ขอ้ก าหนดของการปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการสวนยางพารา การรวบรวมน ้ายางสดและการรวบรวมยาง
กอ้นถว้ยจากสวนตามมาตรฐาน GAP ใหเ้ป็นไปตามตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ข้อก าหนด 

รายการ ข้อก าหนด 
1.การดแูลสวนยางทัง้

ก่อนและหลงัเปิดกรดี 
 

1.1 การจดัการสวนยางก่อนเปิดกรดี 
     1.1.1 ปัจจยัที่ส าคญัในการผลิตยางพาราเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงนัน้
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของพืน้ที ่พนัธุย์างทีป่ลกู มวีธิกีารจดัการสวนยาง
ทีถู่กตอ้ง 
      

กระบวนการควบคมุคณุภาพและให้การรบัรองมาตรฐาน GAP 

 ผวก.กยท. 

สวย. ฝวอ. 

คณะกรรมการสนบัสนนุ
การปฏิบตัิการ 

คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

ชดุควบคมุ ก ากบั ตรวจ
ติดตาม รักษามาตรฐาน 

ชดุให้การรับรองและใช้
มาตรการยกเลกิใบรับรอง 

เกษตรกร กลุม่เกษตรกร/
สถาบนัเกษตรกร 

ไมผ่า่นการ
รับรอง 

ผา่นการรับรอง 
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รายการ ข้อก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หลกัการกรดียางที ่ 

ถูกวธิ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.1.2 เขตกรรม เช่น การจดัการโรคและศตัรยูาง การจดัการธาตุอาหาร
ส าหรบัยางพาราและการจดัการระบบกรดี โดยเกษตรกรจะตอ้งใชเ้วลาใน 
การบ ารงุ ดแูล รกัษาสวนยางพารานบัจากวนัแรกทีป่ลกูจนถงึวนัทีจ่ะเปิด
กรดีได ้มรีะบบการจดัการดนิและปุ๋ ยเพื่อการผลติยางพาราอยา่งยัง่ยนื โดย
ในเขตปลกูยางเดมิหรอืทางภาคใตก่้อนเปิดกรดีแนะน าใหใ้ชส้ตูร 20-8-20 
เขตปลกูยางใหมท่างอสีานแนะน าสตูร 20 – 10 – 12  
1.2 การจดัการสวนยางหลงัเปิดกรดี 
    1.2.1 แนะน าพืน้ทีป่ลกูยางใหมท่างภาคตะวนัออกเฉียง โดยเฉพาะ
สวนยางทีใ่กลเ้คยีงกบัการปลปูออ้ย ใหท้ าแนวกนัไฟดว้ยการกวาดใบยาง
ออกจากแถวยาง เพื่อป้องกนัไฟไหม้ 
   1.2.2 ใส่ปุ๋ ยใหถู้กสตูร โดยปุ๋ ยหลงัเปิดกรดีแนะน าใหใ้ชส้ตูร 30 – 5 – 
18 มกีารก าจดัวชัชพชื  
   1.2.3 มรีะบบการกรดีและวธิกีารกรดียางรายละเอยีดในขอ้ที ่2  
2.1 ค านึงจากขนาดของต้นยางมากกว่าอายุของต้นยางคอื มขีนาดของ
เสน้รอบวงไมต่ ่ากว่า 50 เซนตเิมตร ความสงู 150 เซนตเิมตรจากพืน้ดนิ 
2.2  การเปิดกรดีตน้ยางพจิารณาได ้2 แบบคอื  
      2.2.1 จ านวนตน้ยางทีม่ขีนาดเสน้รอบล าตน้ไมต่ ่ากว่า 50 เซนตเิมตร 
ทีค่วามสูง 150 เซนตเิมตร วดัจากพืน้ดนิไม่น้อยกว่าครึง่หนึ่งของจ านวน
ตน้ยางทัง้หมด  
     2.2.2 จ านวนต้นยางทีม่ขีนาดเสน้รอบล าต้นไม่ต ่ากว่า 45 เซนตเิมตร 
ที่ความสูง 150 เซนตเิมตร วดัจากพื้นดนิมากกว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวน
ตน้ยางทัง้หมด 
 2.3  เปิดกรดีครึง่ล าตน้ทีร่ะดบัความสงู 150 เซนตเิมตรจากพืน้ดนิ รอย
กรดีท ามุม 30 องศากบัแนวระนาบ และเอยีงจากซา้ยบน ลงมาขวาล่าง 
 2.4 ตดิรางรองรบัน ้ายางและถว้ยรองรบัน ้ายาง 
      2.4.1 ส าหรบัการรวบรวมน ้ายางสด ให้ติดรางรองรบัน ้ายางห่างจากรอย
กรีด 1 ศอกก ามอื หรือประมาณ 30 ซม. และติดลวดรดัต้นยางเพื่อวางถ้วยรบั
น ้ายางห่างจากรางรองรบัน ้ายางลงมา 1 ฝ่ามอื หรือประมาณ 10 ซม. 
    2.4.2 ส าหรบัผลติยางก้อนถ้วย ให้ต ิดรางรองรบัน ้ายางห่างจาก
รอยกรดีลงมา 1 ฝ่ามอื หรอืประมาณ 10 ซม. และตดิลวดรดัต้นยาง
เพื่อวางถ้วยรบั  น ้ายางห่างจากรางรองรบัน ้ายาง 1 ศอกก ามอื หรอื
ประมาณ 30 ซม. 
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รายการ ข้อก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ระบบการกรดียาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. การท าเสน้แบ่งรอย
กรดี หน้าหลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 หลงัจากทีเ่กบ็รวมรวมน ้ายางแลว้ จะตอ้งคว ่าหรอืตะแคงถว้ยรองน ้า
ยางเพื่อไมใ่หส้ิง่สกปรกตกลงไป 

2.6 ส าหรบัการรวบรวมน ้ายางสดจะตอ้งกรดียางหลงัเทีย่งคนื แต่ไมเ่กนิ 
05.00 น. เพ่ือให้ได้น้้ายางสดมากท่ีสุด หากกรีดยางช่วงกลางคืนเวลา  
03.00-06.00 น. จะท้าให้ได้น้้ายางมากกว่าการกรีดช่วงเช้าเวลา 06.00-
08.00 น.ร้อยละ 4-5 และหากกรีดยางช่วงเวลา 08.00-11.00 น. จะได้  
น้้ายางน้อยกว่ากรีดช่วงกลางคืนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 16 

 
สถาบนัวจิยัยางแนะน าระบบการกรดียางไว ้5 ระบบ แต่ระบบกรดียางที่
เป็นขอ้ปฏบิตักิารเกษตรดทีีเ่หมาะสมส าหรบัการจดัการแปลงยางและการ
รวบรวมน ้ายางสด ม ี3 ระบบคอื 
3.1 กรดีครึง่ล าต้น กรดี 1 วนั เวน้ 2 วนั (S/2 d3) เหมาะสมกบัพนัธุย์าง

ทัว่ไป โดยเฉพาะพนัธุท์ีอ่่อนแอต่ออาการเปลอืกแหง้ เช่นพนัธุย์างที่
ใหผ้ลผลติน ้ายางสงู 

3.2 กรดีครึง่ล าต้น กรดี 1 วนั เวน้ 1 วนั (S/2 d2) ใชไ้ดก้บัพนัธุย์างทัว่ไป 
3.3 กรดีครึง่ล าต้น หรอื กรดี 1 ใน 3 ของล าตน้ กรดีตดิต่อกนั 2 วนั เวน้ 

1 วนั (S/2 d1 2d/3, S/3 d1 2d/3) ใชก้บัเปลอืกงอกใหม่ ไมค่วรกรดี
เกนิ 160 วนัต่อปี และไมค่วรใชก้บัพนัธุย์างทีอ่่อนแอต่ออาการเปลอืก
แหง้ 

 
4.1 ท ารอยแบ่งหน้ากรดีตน้ยางออกเป็นสองส่วน หน้าและหลงั ทีร่ะดบั

ความสงูจากพืน้ดนิ 150 ซม. ใหม้คีวามยาวลงมา 25 - 30 ซม. โดย
ใหม้รีอ่งลกึไมใ่หบ้าดเนื้อไม้ 

4.2 จรดมดีกรดียางหรอืวางมดีกรดี ใหเ้ดอืยของมดีกรดีอยู่กึง่กลางรอย
แบ่งครึง่ดา้นหลงั 

4.3 ตะแคงมดีออกจากล าตน้เลก็น้อย แลว้ค่อย ๆ ตัง้มดีใหต้รง แลว้
กระตุกมดีเขา้หาตวั ใหก้นิเปลอืกไมค้วามหนาไมเ่กนิ 2 มม. กระตุก
มดีกรดีตามความยาวของหน้ากรดีท ามุม 30 องศา 

4.4 ท ารอยแบ่งหน้ากรดีตน้ยางออกเป็นสองส่วน หน้าและหลงั ทีร่ะดบั 
ความสงูจากพืน้ดนิ 150 ซม. ใหม้คีวามยาวลงมา 25 - 30 ซม. โดยให้
มรีอ่งลกึไมใ่หบ้าดเนื้อไม ้
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รายการ ข้อก าหนด 
 
 
 
5. การผลติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5 จรดมดีกรดียางหรอืวางมดีกรดี ใหเ้ดอืยของมดีกรดีอยูก่ึง่กลางรอย
แบ่งครึง่ดา้นหลงั 

 
5.1 ในการกรดียางเพื่อรวบรวมน ้ายางสดใหป้ฏบิตัติามค าแนะน าขา้งตน้

เพื่อใหไ้ดน้ ้ายางทีผ่ลติออกมามผีลผลติสงูสุด 
5.2 การกรดียางเพื่อผลติเป็นยางกอ้นถว้ยใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
     5.2.1 วนักรดีที ่ 1 
 ท าการกรดียางตน้แรกจนถงึตน้สุดทา้ยแลว้ยอ้นกลบัมายงัตน้แรก
อกีครัง้  ท าการบบีน ้ากรดทีเ่จอืจางแลว้ลงในถว้ยน ้ายาง บบีน ้ากรดลงไป
ในน ้ายาง 1 ครัง้ หรอืประมาณ 15 – 20 มลิลลิติร  จากนัน้ใชไ้มส้ะอาดคน
น ้ายางเพื่อใหน้ ้ากรดกระจายอยา่งทัว่ถงึ  ยางจะจบัตวัสมบรูณ์ไมเ่กนิ  45 
นาท ี ปฏบิตัเิช่นนี้ทลีะตน้จนถงึตน้สุดทา้ย  แลว้ปล่อยใหก้อ้นยางทีจ่บัตวั
แลว้อยูใ่นถว้ยจนถงึวนัรุง่ขึน้ 
       5.2.2 วนักรดีที ่ 2 
 ก่อนกรดีใหต้ะแคงก้อนยางทีไ่ดจ้ากการกรดีในวนัแรกไวข้า้งถ้วย 
ซึง่จะเหน็ของเหลวทีข่บัออกมาจากก้อนยางอยู่ทีก่้นถ้วยมสีเีหลอืงอ่อนใส 
แสดงว่ายางจบัตวัสมบรูณ์ ของเหลวนี้มสีภาพเป็นกรดสามารถช่วยให้ยาง
จบัตวัเป็นก้อนได้อีก   เมื่อกรดียางจากต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายแล้ว ก็
ยอ้นกลบัมาเตมิกรดเช่นเดยีวกบัการกรดีในวนัแรก   การเตมิกรดในครัง้นี้
ใช้ปรมิาตรลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการเติมกรดในวันแรก 
เนื่องจากมเีซรัม่ที่ขบัออกมาจากก้อนยางอยู่ที่ก้นถ้วย กวนน ้ายางแล้ว
ปล่อยใหย้างจบัตวัรวมกบักอ้นยางทีไ่ดจ้ากการกรดีในวนัแรก 

 5.2.3 วนัที ่ 3 
 เก็บก้อนยางเพื่อรวบรวมไปผึ่งที่มอีากาศถ่ายเทได้สะดวก  ส่วน
เซรัม่ที่เหลอืตกค้างในถ้วยให้เททิ้งในระหว่างแถวยาง พรอ้มกบัคว ่าถ้วย
เตรยีมไวส้ าหรบัการกรดีในวดัถดัไป 
 น ้าเซรัม่ทีเ่หลอืจากการจบัตวัจะมคี่าความเป็นกรดอยู่ที ่pH 4.7 – 
5 ซึ่งไม่มผีลกระทบต่อดนิซึ่งสภาพของดินที่เหมาะสมกบัการปลูกยางจะ
อยูท่ี4่.5 – 5.5 ซึง่มสีภาพค่อนขา้งเป็นกรด 
 โดยทัว่ไปการกรดียางแนะน าใหก้รดีวนัเวน้วนั หรอืสองวนัเวน้วนั 
ดงันัน้ระบบการปฏบิตัทิี่ดแีละเหมาะสมกบัการกรดียางคอืไม่ควรเกิน ๔ 
มีดกรีด นอกจากจะท าใหต้น้ยางไดพ้กัแลว้ จะไมท่ าใหน้ ้ายางหกลน้ถ้วย 
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6.การเกบ็เกีย่วผลผลติ
และการขนส่ง 
  6.1 การเกบ็เกีย่วน ้า
ยาง สด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6.2 การเกบ็เกีย่วยาง
กอ้นถว้ย 

6.1 การรวบรวมน ้ายางสดจากสวนก่อนส่งจดุรวบรวมเพื่อน าไปแปรรปู
เป็นยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง STR5L น ้ายางขน้ หรอืยางเครพขาว 
    6.1.1 ก่อนกรดียางใหต้ะแคงหรอืคว ่าถว้ยรองรบัน ้ายางเพื่อป้องกนั
น ้าฝนหรอืสิง่ปนเป้ือนใด ๆ  
    6.1.2 เกบ็รวบรวมในถงัหรอืภาชนะทีส่ะอาดและใชท้ีก่วาด ๆ น ้ายางอ
อกจากถว้ยใหห้มด 
    6.1.3 เมือ่รวบรวมในภาชนะเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้รองน ้ายางสดดว้ย
ตะแกรงกรองขนาดไม่น้อยกว่า 7 เมช ก่อนใส่ในภาชนะรวบรวมน ้ายางสด
ส่งจดุรวบรวมน ้ายางสดต่อไป 
    6.1.4 ภาชนะบรรจนุ ้ายางสดตอ้งสะอาด หา้มใส่น ้า สิง่ปลอมปนใดๆ 
ลงในน ้ายางสด 
   6.1.5 หา้มกระแทกน ้ายางในระหว่างการขนส่งหรอืใหน้ ้ายางสดสมัผสั
กบัแสงแดดหรอืความรอ้นเป็นระยะเวลานาน 
   6.1.6 ใชส้ารเคมรีกัษาสภาพน ้ายางสดเท่าทีจ่ าเป็นและเหมาะสมกบั
โรงงานอุตสาหกรรมยางนัน้ ๆ  
   6.1.7 ขนส่งน ้ายางสดใหเ้รว็ทีสุ่ด โดยการผลติยางแผ่นรมควนัหรอืยาง
แท่ง STR 5L ไมค่วรส่งน ้ายางสดถงึโรงผลติเกนิกว่า 11.30 น.  
6.2 รวบรวมยางกอ้นถว้ยจากสวน 
     6.2.1 รวบรวมยางกอ้นถว้ยใส่ในถงัหรอืเขง่ที่สะอาด 
     6.2.2 เทน ้าเซรัม่ทิง้ระหว่างแถวยางหลงัจากทีเ่กบ็รวมรวมยางกอ้น
ถว้ยแลว้ 

 6.2.3 จะต้องบรรจุยางก้อนถ้วยบนพื้นรถที่มวีสัดุคลุมพื้นปิดอย่าง
มดิชดิ เพื่อป้องกนัไมใ่หน้ ้าเซรัม่ไหลหกเรีย่ราดบนถนน  

7. มาตรฐานงาน 

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกจิกรรม 

ขัน้ตอน/กิจกรรม มาตรฐานคณุภาพงานของกิจกรรม 
1. เขยีนคู่มอืหลกัปฏบิตักิาร

เกษตรทีด่ใีนการจดัการแปลง
ยาง การรวบรวมน ้ายางสดและ
การผลติยางกอ้นถว้ย
มาตรฐาน GAP 

1.1 เรยีบเรยีง ตรวจสอบความถูกตอ้ง อา้งอา้งจากเอกสารทาง 
     วชิาการและทดลองน าไปปฏบิตั ิ
1.2 ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลาทีก่ าหนด (15 วนั) 
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ขัน้ตอน/กิจกรรม มาตรฐานคณุภาพงานของกิจกรรม 
2. แต่งตัง้คณะกรรมการสนบัสนุน

การปฏบิตักิารและ
คณะกรรมการตรวจประเมนิ 
 

2.1 พจิารณาจากผูท้ีม่คีวามรู ้ประสบการณ์และปฏบิตังิานตาม   
     ภารกจิหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ประสานงานรว่มมอืกนัได ้ 
      อยา่งมปีระสทิธภาพ 
2.2 ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลาทีก่ าหนด (15 วนั) 

3. ประสานงานกบักยท.สาขาหรอื
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งหรอื
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
สถาบนัเกษตรกร 

3.1 ผูท้ีม่อี านาจแจง้ใหค้ณะกรรมการชุดปฏบิตังิานลงพืน้ที่
ส ารวจ แนะน า ควบคุม ก ากบั และรายงานผลการ
ปฏบิตังิาน 

3.2 ด าเนินการจนกว่าจะสามารถปฏบิตักิารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
100% 

4. ฝึกอบรม เพิม่พูนความรูใ้หก้บั
พนกังาน คณะกรรมการชุด
ปฏบิตังิาน 

4.1 อบรม ประเมนิผล ทดสอบความสามารถ 
4.2 ด าเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนด (3 วนั) 

5. ประเมนิผล ใหก้ารรบัรอง 5.1 คณะกรรมการชุดปฏบิตังิานแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจ
ประเมนิทราบ เพื่อใหก้ารรบัรอง 

5.2 ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลาทีก่ าหนด (15 วนั) 
6. ตรวจตดิตามเพื่อรกัษา

มาตรฐานการผลติ 
6.1 ปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนด 
6.2 ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลาทีก่ าหนด (อยา่งน้อยปี

ละ 3 ครัง้) 
7. รายงานผลการปฏบิตังิาน 7.1 คณะกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายรายงานและตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง 
7.2 ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลาทีก่ าหนด (5 วนั) 

7.2 มาตรฐานในภาพรวมของกจิกรรม 

7.2.1 มกีารด าเนินการควบคุมการปฏบิตังิานของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรหรอื

คณะกรรมการ ผลการด าเนินงาน บนัทกึลงในระบบ TM ทุกสิน้เดอืน ตามวนัทีก่ าหนดไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

7.2.2 มกีระบวนงานและคู่มอืปฏบิตังิานทีม่มีาตรฐานรวมทัง้มขีอ้มลูในการบรหิารจดัการองคก์ร 

โดยมุง่เน้นการพฒันาดา้นกระบวนการเช่นเดยีวกบัองคก์ารชัน้น าอื่น ๆ  
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8. ระบบติดตามประเมินผล 

รายการตรวจติดตาม ผูต้รวจติดตาม ผูร้บัการตรวจ
ติดตาม 

กรอบเวลาในการ
ประเมินผล 

1. ผงัการไหลของกระบวนงาน 
(Work Flow Chart) 
 
 

2. มาตรฐานงาน 
3. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้
4. ขอบเขต 
5. การปรบัปรงุแกไ้ข ตามผลการ

ตรวจตดิตาม 
6. อื่น ๆ 

- อบรม ตดิตามประเมนิผล 
- ถ่ายทอดประสบการณ์ 

 

คณะกรรมการ
และกยท.สาขาที่
เกีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการที่
ไดร้บัมอบหมาย
และกยท.สาขาที่
เกีย่วขอ้ง 

อยา่งน้อยปีละ 3 
ครัง้ 

9. เอกสารอ้างอิง 

  ปรดีิเ์ปรม ทศันกุล และนางธมลวรรณ โทนุสนิ, 2560. หลกัปฏบิตัทิางการเกษตรดทีีเ่หมาะสมในการ

ผลติยางกอ้นถว้ย. เอกสารประกอบการบรรยาย การผลติยางกอ้นถว้ยคุณภาพดมีาตรฐาน 

GAP. การยางแห่งประเทศไทย.  

 ปรดีิเ์ปรม ทศันกุล และนายอนุรกัษ์ บุญมาก,  2561.  คู่มอืหลกัปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ใีนการรวบรวม

น ้ายางสด. เอกสารควบคุมคุณภาพมาตรฐาน GAP จดุรวบรวมน ้ายางสด. ศูนยบ์รกิารทดสอบ

รบัรองภาคใต ้ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย. 

ปรดีิเ์ปรม ทศันกุล, 2561. การจดัการแปลงยางพาราทีด่แีละการรวบรวมน ้ายางสดมาตรฐาน GAP. 

เอกสารประกอบการบรรยาย พฒันาสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐานและปลกูจติส านึกรกัในอาชพี

เกษตรกรชาวสวนยาง ณ การยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัยะลา 25 มถุินายน 2561.  

  สถติย ์มณสีาร, 2561.  การจดัการสวนยางก่อนเปิดกรดีและหลงัเปิดกรดี. เอกสารประกอบการบรรยาย 

การผลติยางกอ้นถว้ยคุณภาพดมีาตรฐาน GAP. การยางแห่งประเทศไทย.  
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แบบ  GAP01   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่รับ................................... 
วันที่…………………………. 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 

แบบค ำขอเข้ำร่วมโครงกำร “หลักปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรสวนยำงพำรำ-กำรรวบรวมน  ำยำงสด 
มำตรฐำน GAP”  

ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของฝ่ำยวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำง/สถำบันวิจัยยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย 
            

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อเจ้ำของสวน        โทรศัพท์   
ที่อยู่             
สวนยำงขนำด..........................ไร่        สวนยำงที่เปิดกรีดแล้ว   ไร่ 
ในสวนยำงที่เปิดกรีดแล้วเป็นพันธุ์ยำง   จ ำนวน   ไร่ 
และพันธุ์ยำง      จ ำนวน   ไร่ 
             
 
  ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอสมัครเข้ำร่วมโครงกำรหลักปฏิบัติกำรเกษตรที่ดีส ำหรับสวน
ยำงพำรำมำตรฐำน GAP   และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                   
             
     (ลายมือชื่อ)     ผู้ยื่นค้าร้อง 

            (                ) 

     วันที ่  เดือน   พ.ศ.   

 

     (ลายมือชื่อ)     ผู้รับค้าร้อง 

                         (               )           

     วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 

เอกสารแนบ 1 
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ม.ค. - เม.ษ พ.ค. - ส.ค. ก.ย. - ธ.ค.

ชือ่ เจา้ของสวนยาง ………..….....................................…………………………...อาย…ุ…………………ปี
ทอียู ่……………………………..............................................………………………………………………………………

โปรดกาเคร่ืองหมาย     √  ในช่องส่ีเหล่ียมหน้าข้อความท่ีก าหนด
ล าดบัท่ี รายการ

1เปิดกรดีตน้ยางอาย ุ(ปี) 7 ปี ขึน้ไป 6 - 7 ปี น้อยกวา่ 6 ปี
2จ านวนตน้เฉลีย่ (ตน้/ไร)่ มากกวา่ 70 60 - 70 น้อยกวา่ 60
3ผลผลติน ้ายางเฉลีย่/ครัง้กรดี (กรมั) มากกวา่ 150 100-150 น้อยกวา่ 100
4การใสปุ่ย๋ (ครัง้/ปี) 2 1 ไมใ่ส่
5เวลากรดียาง ตอนเชา้ หลงัเทีย่งคนื ตอนเยน็
6เปิดกรดีทีเ่สน้รอบวงของล าตน้ (ซม.) 50 - 55 47 - 49 44 - 46 

7ตน้ยางทีก่รดีไมไ่ด(้%) น้อยกวา่ 5% 5-10% มากกวา่10%
8หน้ากรดีเสยีหาย น้อย ปานกลาง มาก
9โรคอืน่ทีเ่กดิกบัตน้ยาง ไมม่ี เสน้ด า เปลอืกเน่า

10

( )

................../.................../.......................

ผูบ้นัทกึขอ้มลู

ส่วน ก ข้อมลูทัว่ไป

ส่วน ข การจดัการกระบวนการผลิต

ระดบัคะแนนการปฏิบติังาน

แบบบันทึกข้อมูลส ำหรับเจ้ำของสวนยำง

พืน้ทีส่วนยางทัง้หมด ……................……………………… ไร ่                   กรดีแลว้ ……………...ไร่

หลกัปฏิบัติที่ดีส ำหรับกำรจัดกำรสวนยำงมำตรฐำน GAP

ฝ่ำยวจิัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำงและสถำบันวจิัยยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย

ระหวา่งเดือน  ประจ าปี 2561

5 3 0พนัธุย์าง................................อาย.ุ..................ปี

สตูรปุย๋  ระบุ
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ช่ือ เจา้ของสวนยาง ………..….....................................…………………………...…………………………………

ทีอยู ่……………………………..............................................………………………………………………………..

สหกรณ์

ส่วน ก ข้อมูลทัว่ไป

ทีตั้งสวน ……………………………..............................................……………………………………………………

ล ำดบัที่ รำยกำร คะแนน ได้

1 สภาพดินปลูกยาง เหมาะสม ไม่เหมาะสม 3

2 สภาพแปลงกรีดยาง ไม่รก รก 3

3 ขนาดของล าตน้ท่ีกรีดปัจจุบนั ไดข้นาด ไม่ไดข้นาด 3

4 ความสม ่าเสมอของขนาดล าตน้ สม ่าเสมอ ไม่สม ่าเสมอ 3

5 ระยะห่างระหว่างล้ินกบัถว้ยน ้ายาง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 3

6 ระบบกรีด/หนา้กรีด ตามค าแนะน า ไม่ตามค าแนะน า 6

7 สภาพหนา้กรีดยาง ปัจจุบนั กรีดไม่บาด กรีดบาด 3

8 เส้นรอบแบ่งคร่ึงหนา้/หลงั แบ่ง ไม่แบ่ง 3

9 ระดบัมุมกรีด ไดร้ะดบั ไม่ไดร้ะดบั 3

10 ความหนา-บางของเปลือกกรีด บาง หนา 3

11 ความต้ืน-ลึกของรอยกรีด ต้ืน ลึก 3

12 ลวดรัดตน้ยาง ไม่ช ารุด ช ารุด 3

13 ใส่ปุ๋ ยตามค าแนะน า ใส่ ไม่ใส่ 6

14 สภาพมีดกรีดยาง ตามค าแนะน า ไม่ตามค าแนะน า 3

รวม ส่วน ข 48

ผลกำรส ำรวจ

แบบประเมินแปลงกรีดยำงและกำรรวบรวมน ำ้ยำงสดมำตรฐำน GAP

พ้ืนท่ีสวนยางทั้งหมด ……................……………………… ไร่                    กรีดแลว้ ……………...ไร่

พนัธุ์ยาง …………………........................................………………………….ไร่   อาย ุ………...…………..ปี

พนัธุ์ยาง ………………………........................................…………………….ไร่   อาย ุ……...……………..ปี

ส่วน ข กำรจัดกำรแปลงกรีดยำง

ฝ่ำยวจิัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำงและสถำบันวจิัยยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติทีด่สี ำหรับกำรจัดกำรสวนยำงพำรำและกำรรวบรวมน ำ้ยำงสด

.........................................................................................................................................................

แบบ GAP2              เอกสารแนบ 

2 
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ล ำดบัที่ รำยกำร คะแนน ได้

1 ช่วงเวลากรีดจนถึงเก็บน ้ายาง ตามค าแนะน า ไม่ตามค าแนะน า 6

และส่งโรงงาน ภายใน 6 ชม.

2 ขนาดของถว้ยรองรับน ้ายาง เหมาะสม ไม่เหมาะสม 3

3 ความสะอาดของถว้ยรองรับน ้ายาง สะอาด ไม่สะอาด 5

4 ความสะอาดของล้ินรองรับน ้ายาง สะอาด ไม่สะอาด 5

5 ความสะอาดของถงัเก็บน ้ายาง สะอาด ไม่สะอาด 5

6 การเก็บน ้ายางจากถว้ย กวาด ไม่กวาด 5

7 กรองน ้ายางในสวน ตามค าแนะน า ไม่ตามค าแนะน า 8

8 การใส่สารเคมีรักษาสภาพของน ้ายาง ไม่ใส่ ใส่ 5

9 วางถว้ยรับน ้ายางหลงัเก็บน ้ายาง คว  ่าถว้ย ไม่คว  ่าถว้ย 5

10 ภาชนะรวบรวมก่อนจ าหน่าย สะอาด ไม่สะอาด 5

รวม ส่วน ค 52

คะแนนทีไ่ด้รับ 100

หมำยเหตุ 1. พิจารณาการใหค้ะแนนผลการส ารวจช่องซ้าย ตามระดบัคะแนนท่ีก าหนด ช่องขวาเท่ากบั ศูนย์

 2. หากพบวา่แปลงเกษตรกรรายใด ไม่ใชก้รดฟอร์มิคจะไม่ไดรั้บการรับรองเป็นแปลง GAP

 3. คะแนนมาตรฐาน GAP จะตอ้งไดม้ากกวา่ 80 คะแนนข้ึนไป ถึงจะผ่านเกณฑ์

ผูป้ระเมิน ……………………………………..

ต าแหน่ง ……………………………………….

วนัท่ีประเมิน ………………………………….

ลงลายมือช่ือเจา้ของสวน

รับทราบ ....................................................................

แบบประเมินแปลงกรีดยำงและกำรรวบรวมน ำ้ยำงสดมำตรฐำน GAP

หลักปฏิบัติทีด่สี ำหรับกำรจัดกำรสวนยำงพำรำและกำรรวบรวมน ำ้ยำงสด

ส่วน ค กำรจัดกำรน ำ้ยำง

ผลกำรส ำรวจ

ฝ่ำยวจิัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำงและสถำบันวจิัยยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย

แบบ GAP2              เอกสารแนบ 

2 

 



ฝ่ายวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมยาง  การยางแหง่ประเทศไทย 

คู่มือการปฏิบตัิงาน (Work Manual) 

17 

 
   

 

ช่ือ เจา้ของสวนยาง ………..….....................................…………………………...…………………………………

ทีอยู ่……………………………..............................................………………………………………………………..

ส่วน ก ข้อมูลทัว่ไป

ล ำดบัที่ รำยกำร คะแนน ได้

1 สภาพดินปลูกยาง เหมาะสม ไม่เหมาะสม 3

2 สภาพแปลงกรีดยาง ไม่รก รก 3

3 ขนาดของล าตน้ท่ีกรีดปัจจุบนั ไดข้นาด ไม่ไดข้นาด 6

4 ความสม ่าเสมอของขนาดล าตน้ สม ่าเสมอ ไม่สม ่าเสมอ 3

5 ระยะห่างระหวา่งล้ินกบัถว้ยน ้ายาง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 3

6 ระบบกรีด/หนา้กรีด ตามค าแนะน า ไม่ตามค าแนะน า 6

7 สภาพหนา้กรีดยาง ปัจจุบนั กรีดไม่บาด กรีดบาด 3

8 เส้นรอpแบ่งหนา้/หลงั แบ่ง ไม่แบ่ง 3

9 ระดบัมุมกรีด 30 องศา ไดร้ะดบั ไม่ไดร้ะดบั 3

10 สภาพถว้ยรับน ้ายาง สะอาด ไม่สะอาด 3

11 ลวดรัดตน้ยาง ไม่ช ารุด ช ารุด 3

12 ใส่ปุ๋ ยตามค าแนะน า ใส่ ไม่ใส่ 6

13 ขนาดของถว้ยรองรับน ้ายาง เหมาะสม ไม่เหมาะสม 3

รวม ส่วน ข 48

ล ำดบัที่ รำยกำร คะแนน ได้

1 ใชก้รดฟอร์มิคในการผลิตยาง ตามค าแนะน า ไม่ตามค าแนะน า 6

2 ความเขม้ขน้ของน ้ากรด ตามค าแนะน า ไม่ตามค าแนะน า 6

3 กวนน ้ายางใหเ้ขา้กบัน ้ากรด กวน ไม่กวน 4

ล ำดบัที่ รำยกำร เต็ม ได้

ส่วน ค กำรจัดกำรยำงก้อนถ้วย

ผลกำรส ำรวจ

ผลกำรส ำรวจ

ผลกำรส ำรวจ

แบบประเมนิแปลงกรีดยำงและกำรผลติยำงก้อนถ้วยมำตรฐำน GAP

พ้ืนท่ีสวนยางทั้งหมด ……................……………………… ไร่                    กรีดแลว้ ……………...ไร่

พนัธุ์ยาง …………………........................................………………………….ไร่   อาย ุ………...…………..ปี

พนัธุ์ยาง ………………………........................................…………………….ไร่   อาย ุ……...……………..ปี

ส่วน ข กำรจัดกำรแปลงกรีดยำง

ฝ่ำยวจิัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย

แบบ GAP3              เอกสารแนบ 

3 
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ล ำดบัที่ รำยกำร ผลกำรส ำรวจ เต็ม ได้

4 การป้องกนัน ้าเซร่ัม หกเร่ียราด มี ไม่มี 5

ในระหวา่งการขนส่ง

5 ความสะอาดของยางกอ้นถว้ย สะอาด ไม่สะอาด 6

6 ตะแคงกอ้นยาง ตะแคง ไม่ตะแคง 5

7 จ านวนมีดกรีด 4 - 6 มีดกรีด มากกวา่ 6 มีดกรีด 5

8 บริเวณท่ีเทน ้าเซร่ัม กลางแถวยาง โคนตน้ยาง 4

9 วางถว้ยรับน ้ายางหลงัเก็บกอ้นยาง คว  ่าถว้ย ไม่คว  ่าถว้ย 4

10 ภาชนะเก็บกอ้นยางในแปลง ถงัพลาสติก อ่ืนๆ ระบุ ……… 4

11 ภาชนะรวบรวมก่อนจ าหน่าย เข่งพลาสติก ถุงพลาสติก 3

ถงัพลาสติก กระสอบปุ๋ ย

รวม ส่วน ค 52

คะแนนทีไ่ด้รับ 100

ข้อเสนอแนะ

หมำยเหตุ 1. พิจารณาการใหค้ะแนนผลการส ารวจช่องซ้าย ตามระดบัคะแนนท่ีก าหนด ช่องขวาเท่ากบั ศูนย์

 2. หากพบวา่แปลงเกษตรกรรายใด ไม่ใชก้รดฟอร์มิคจะไม่ไดรั้บการรับรองเป็นแปลง GAP

 3. คะแนนมาตรฐาน GAP จะตอ้งไดม้ากกวา่ 80 คะแนนข้ึนไป ถึงจะผ่านเกณฑ์

ผูป้ระเมิน ……………………………………..

ต าแหน่ง ……………………………………….

วนัท่ีประเมิน ………………………………….

ลงลายมือช่ือเจา้ของสวน

รับทราบ ....................................................................

แบบประเมนิแปลงกรีดยำงและกำรผลติยำงก้อนถ้วยมำตรฐำน GAP

ฝ่ำยวจิัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย

แบบ GAP3              เอกสารแนบ 

3 
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แบบ  GAP5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ีรับ................................... 
วนัท่ี…………………………. 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 

ค าร้องขอหนังสือต่ออายุการจดัการสวนยางพารา การรวบรวมน ้ายางสด 
และผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP 

ภายใต้การก ากบัดแูลของฝ่ายวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมยาง/สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่ง
ประเทศไทย 

            

 
สถานท่ี 
ชื่อ          
ทีอ่ยู ่          
โทรศพัท ์         
โทรสาร          
             
 
  ขา้พเจา้     ต าแหน่ง     
มคีวามประสงคข์อต่ออายกุารจดัการสวนยางพารา การรวบรวมน ้ายางสด และการผลติยางกอ้นถว้ย 
มาตรฐาน GAP พรอ้มนี้ไดแ้นบเอกสารประกอบค ารอ้ง  จ านวน................รายการ  ตามเอกสารแนบ  
ขา้พเจา้รบัรองว่าขอ้มลูต่าง ๆ ทีใ่หไ้วน้ี้เป็นความจรงิทุกประการ 
 
 
 
 
     (ลายมอืชื่อ)     ผูย้ ืน่ค ารอ้ง 

          (                   ) 

     วนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 
 



ฝ่ายวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมยาง  การยางแหง่ประเทศไทย 

คู่มือการปฏิบตัิงาน (Work Manual) 

21 

 
   

ภาคผนวก ก 
หลกัเกณฑก์ารขอรบัรองแปลงยางพารา การรวบรวมน ้ายางสด 

และการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP 
ฝ่ายวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมยาง/สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 
 การใหก้ารรบัรองแปลงยางพารา การรวบรวมน ้ายางสดและการผลติยางกอ้นถว้ยมาตรฐาน GAP 
ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง/สถาบนัวจิยัยาง การยางแห่งประเทศไทย  มวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรสามารถดูแลสวนยางทัง้ก่อนและหลงัเปิดกรดี มกีาร
รวบรวมน ้ายางสด และผลติยางกอ้นถว้ยทีถู่กตอ้งตามค าแนะน า ไดย้างทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐานเป็นที่
เชื่อถอืและยอมรบัจากผู้ซื้อ ทัง้ยงัช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ในระบบคุณภาพให้แก่ผู้ซื้อและผู้ใช้ยางทัว่โลก 
ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง/สถาบนัวจิยัยาง การยางแห่งประเทศไทย จงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
การขอรบัรองแปลงยางพารา การรวบรวมน ้ายางสดและการผลติยางกอ้นถว้ยมาตรฐาน GAP ดงันี้ 

1. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง/สถาบันวิจ ัยยาง การยางแห่งประเทศไทย แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจประเมนิแปลงยางพาราและคณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบตัิการควบคุมแปลง
ยางพารา คุณภาพน ้ายางสดหรอืยางกอ้นถว้ย  

2. เกษตรกรทีม่แีปลงยางพารา  ยืน่ค ารอ้งขอการอบรมเพื่อการรบัรองแปลงยางพาราตามหลกั GAP  
ตามแบบ GAP01 (เอกสารแนบ 1)   ไดท้ี ่

 
ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย    
ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร  กรงุเทพฯ   10900   
         

3. คณะกรรมการสนับสนุนการปฏบิตักิารควบคุมแปลงยางพารา คุณภาพน ้ายางสดหรอืยางก้อน
ถ้วย จะท าการนัดหมายกบัเกษตรกร เพื่อชีแ้จงและส ารวจแปลงยางพารา วธิกีารรวบรวมน ้ายางสดหรอื
การผลติยางกอ้นถว้ย 

4. คณะกรรมการสนับสนุนการปฏบิตักิารแปลงยางพารา ฯ เขา้ส ารวจความพรอ้ม หลงัจากทีส่ ารวจ
ความพรอ้มเรยีบรอ้ยแลว้จะแจง้ขอ้ก าหนดใหท้ าการปรบัปรุง และคณะกรรมการสนับสนุนการปฏบิตักิาร
แปลงยางพารา ฯ จะเขา้ท าการส ารวจอกีครัง้เพื่อนดัหมายท าการตรวจตดิตามต่อไป 

5. ผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง  แจง้ใหค้ณะกรรมการสนับสนุนการปฏบิตักิาร
แปลงยางพารา ฯ ด าเนินการก าหนดวนั  เวลาในการอบรมเชงิปฏบิตัิการหรอืให้ค าแนะน าตามความ
เหมาะสม 



ฝ่ายวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมยาง  การยางแหง่ประเทศไทย 

คู่มือการปฏิบตัิงาน (Work Manual) 

22 

 
   

6.  คณะกรรมการสนับสนุนการปฏบิตักิารแปลงยางพารา ฯ จะใช้ขอ้ก าหนดของการปฏบิตัิที่ดใีน
การจดัการสวนยางพารา การรวบรวมน ้ายางสดและการผลติยางก้อนถ้วยจากสวนตามมาตรฐาน GAP 
เป็นคู่มอืในการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

7. คณะกรรมการสนับสนุนการปฏบิตักิารแปลงยางพารา ฯ จะท าการตรวจ ตดิตาม ควบคุม ก ากบั
ให้เกษตรกรสามารถมกีารจดัการที่ดจีนกว่าจะได้มาตรฐานแล้วจงึแจ้งให้คณะกรรมการตรวจประเมิน
แปลงยางพาราทราบ 

8. คณะกรรมการตรวจประเมนิแปลงยางพาราท าหนังสอืแจ้งก าหนดวนัเข้าตรวจประเมนิเพื่อให้
ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง ลงนาม  แล้วท าหนังสือแจ้งให้ เกษตรกรที่ขอการ
ประเมนิทราบและด าเนินการตรวจใหก้ารรบัรอง 

9. เกษตรกรเจา้ของแปลงจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของการปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการสวนยางพารา 
การรวบรวมน ้ายางสดและการผลติยางกอ้นถว้ยมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นเกณฑใ์นการบรหิารจดัการ 

10. ให้คณะกรรมการตรวจประเมินแปลงยางพาราด าเนินการตรวจประเมิน สรุปผลตามตาราง
แสดงผลแบบประเมนิแปลงกรดียางและการรวบรวมน ้ายางสดมาตรฐาน GAP ตามแบบ GAP2 (เอกสาร
แนบ 2) หรอืตารางแสดงผลแบบประเมนิแปลงกรดียางและการผลติยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ตาม
แบบ GAP3 (เอกสารแนบ 3)  เพื่อให้เกษตรกรเจา้ของแปลงยางพาราทราบผลการประเมนิ จากนัน้ให้
สรปุผลการประเมนิพรอ้มกบัแจง้ใหเ้กษตรกรทราบอยา่งไมเ่ป็นทางการแลว้ส่งสรุปผลใหผู้อ้ านวยการฝ่าย
วจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง ทราบ (เอกสารแนบ 4) 

11. หากเกษตรกรยงัไม่ผ่านการประเมนิการรบัรองตามมาตรฐาน GAP คณะกรรมการตรวจประเมนิ
จะเป็นผูน้ดัหมายในการประเมนิครัง้ต่อไป 

12. เกษตรกรรายใดที่ผ่านการประเมินแล้ว  ฝ่ายวิจยัและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่ง
ประเทศไทย จะส่งหนงัสอืแจง้ใหผู้อ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง  ออกใบรบัรองต่อไป 

13. ภายในระยะเวลาที่เกษตกรได้รบัใบรบัรองแลว้นัน้ คณะกรรมการสนับสนุนการปฏบิตักิารแปลง
ยางพารา ฯ จะเขา้ตดิตามและประเมนิผลเป็นระยะ ๆ โดยไม่ต ่ากว่า 3  ครัง้ต่อปี เพื่อรกัษามาตรฐานการ
ผลติของแปลงยางพารานัน้ ๆ 

14. เกษตรกรทีไ่ดใ้บรบัรองคุณภาพแปลงยางพาราแลว้จะมอีายกุารรบัรอง  2  ปี 
15.  ฝ่ายวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ

รบัรองมาตรฐาน GAP ดงันี้ 
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คะแนนท่ีได้รบั โรงผลิตยาง RSS ท่ีผ่านการ
ประเมินแล้ว 

โรงผลิตยาง RSS ท่ียงัไม่ผา่นการ
ประเมิน 

มากกว่า 80 คะแนน 
 
70-79.9 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
ต ่ากว่า 69.9 

สามารถรกัษาสถานะการรบัรองตาม
มาตรฐาน GAP 
ให้ท าการปรบัปรุงแก้ไขตามมติของ
คณะกรรมการตรวจประเมนิและคณะ
กรรมการฯจะนัดหมายในการตรวจ
ประเมนิครัง้ต่อไป ทัง้นี้ในการตรวจ
ประเมินคราวต่อไปจะต้องผ่านการ
ตรวจประเมินโดยได้ร ับคะแนนไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ยกเลกิการรบัรองมาตรฐาน GAP  

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน GAP 
 
ให้ท าการปรบัปรุงแก้ไขตามมติของ
คณะกรรมการตรวจประเมินและ
คณะกรรมการฯจะนัดหมายในการ
ตรวจประเมินในครัง้ต่อไปภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน หากยงัไม่ผ่าน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ ะ ต้ อ ง ยื่ น ค า ข อ
ใบรบัรองใหม ่
 
ให้ท าการปรบัปรุงแก้ไขตามมติของ
คณะกรรมการตรวจประเมินและ
คณะกรรมการฯจะนัดหมายในการ
ตรวจประเมินในครัง้ต่อไปภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน หากยงัไม่ผ่าน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ ะ ต้ อ ง ยื่ น ค า ข อ
ใบรบัรองใหม ่

  
 

16. เกษตรกรทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง แลว้ สามารถยื่น
ค ารอ้งขอต่ออาย ุตามแบบ GAP5 (เอกสารแนบ 5) ก่อนวนัหมดอาย ุ 60  วนั 

17. หากใบรบัรองมาตรฐาน GAP แปลงยางพาราหมดอายุแล้ว  แปลงยางพารานัน้ไม่สามารถน า
ใบรบัรองไปใชใ้นการด าเนินงานทางธุรกจิใด ๆ ได ้

18. ใบรบัรองมาตรฐาน  GAP  ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จะ
ถกูยกเลิกดงักรณต่ีอไปนี้ 

 18.1 หมดอายตุามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 18.2 ไมผ่่านเกณฑก์ารพจิารณา 
19.  หากเกษตรกรมคีวามประสงคจ์ะเพิม่การรบัรองแปลงยางพาราทีอ่ยู่ห่างกนัออกไป ใหท้ าหนังสอื

แจ้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมยาง จะเพิม่รหสัแปลงยางพาราให ้
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ภาคผนวก ข 
แบบรายงานสรปุผลการตรวจประเมินแปลงยางพาราและการรวบรวมน ้ายางสด (ควบคมุ) 

 
ชื่อ นายทพัหลวง ประทานพร 
ทีอ่ยู ่ หมู ่1  ต าบลคหูา  อ าเภอสะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา  90210 
 โทรศพัทม์อืถอื  08-9298-5356 
ผูต้รวจประเมนิ 
 1.  นายจริะศกัดิ ์ จนิดาพล นกัวชิาการเกษตร 7 
 2.  นายทวศีกัดิ ์ อนุศริ ิ  นกัวชิาการเกษตร 7 
 3.  นายคนิจ  ดวงสุวรรณ  นกัวชิาการเกษตร 7 
วนัทีต่รวจประเมนิ      26 มถุินายน 2561 

1. การตรวจสอบแปลงยางพารา 
สวนยางมกีารจดัการที่ด ีตามค าแนะน ามขีนาล าต้นสม ่าเสมอมากกว่ารอ้ยละ 80 หน้ากรดีไม่มี

ร่อยรอยเสยีหาย กรดียางตามค าแนะน าทัง้มุมกรดีที่ได้องศาและมกีารแบ่งเส้นหน้า หลงั ชดัเจน ถ้วย
รองรบัน ้ายางสะอาด สวนยางไมร่ก มกีารใส่ปุ๋ ยตามค าแนะน า   
 2.   การรวบรวมน ้ายางสด 
  มวีธิกีารเก็บรวบรวมน ้ายางสดในภาชนะที่สะอาด น ้ายางกรองก่อนส่งจุดรบัซื้อ ภาชนะบรรจุ
สะอาด ไมม่คีราบสกปรก มกีารขนส่งไปยงัจดุรบัซือ้ไดโ้ดยไม่มสีิง่ปนเป้ือนใด ๆ 
 3.   สรปุผลการตรวจประเมนิ 
    ผ่านการตรวจประเมนิ  เหน็สมควรใหอ้อกหนงัสอืรบัรองได ้
 
      ลงชื่อ............................................................ 
       (นายจริะศกัดิ ์ จนิดาพล) 
 
      ลงชื่อ............................................................ 
       (นายทวศีกัดิ ์ อนุศริ)ิ 
 
      ลงชื่อ............................................................ 
       (นายคนิจ  ดวงสุวรรณ) 
      ................./..................../.......................... 
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ภาคผนวก ค 
 

 
 

                                        
ค าสัง่สถาบนัวิจยัยาง 

ท่ี         /๒๕๖๑ 
เร่ืองแต่งตัง้คณะกรรมการผูค้วบคมุและผูต้รวจประเมินแปลงยางพารามาตรฐาน GAP  

—––––––––––––––––––––– 
เพื่อให้การควบคุมคุณภาพแปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยางให้ได้รบัมาตรฐาน GAP ของ

สถาบนัวจิยัยาง การยางแห่งประเทศไทย จงึแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ตรวจประเมนิแปลงยางพาราและ
คณะกรรมการผูค้วบคุมแปลงยางพารา ดงันี้ 

คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิแปลงยางพารา (Inspectors) ประกอบดว้ย 
๑) ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัยาง    นกับรหิาร ๙    ประธานกรรมการ 
๒) นางพศิมยั  จนัทุมา  นกัวชิาการเกษตร ๘ (ว)    กรรมการ 
๓) นายวทิยา   พรหมม ี  นกัวชิาการเกษตร ๘ (ว)    กรรมการ 
๔) นางสายใจ   วาร ี  นกัวชิาการเกษตร    กรรมการ 
๕) นายวนิยั วาร ี   เจา้หน้าทีก่ารเกษตร    กรรมการ 
๖) นางธมลวรรณ โทนุสนิ  นกัวชิาการเกษตร ๗ (ว)    กรรมการ 
๗) นายสถติย ์มณสีาร  พนกังานตรวจจ าแนกพนัธุย์าง   กรรมการ 
๘) นายโกศล   จรงิสงูเนิน  ผูจ้ดัการควบคุมระบบและการทดสอบ  ทีป่รกึษา 
๙) นางสมสริ ิเหลก็เพชร  พนกังานการเกษตร     กรรมการและเลขานุกา i

    
ใหค้ณะกรรมการผูต้รวจประเมนิแปลงยางพารามอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 

๑) ตรวจประเมนิและพจิารณาการออกใบรบัรองให้กบัแปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยางตาม
มาตรฐาน GAP ของสถาบันวิจ ัยยาง การยางแห่งประเทศไทย โดยเสนอให้ผู้อ านวยการ
สถาบนัวจิยัยางเป็นผูล้งนามอนุญาต 

๒) วางแผนใหค้ าแนะน าและควบคุมการปฏบิตังิานใหก้บัคณะกรรมการผูค้วบคุมแปลงยางพารา 
๓) ตดิตามและตรวจสอบการด าเนินการแปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รบัการรบัรองตาม

มาตรฐาน GAP ของสถาบนัวจิยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 
๔)  ในกรณีทีต่รวจพบว่าแปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยางทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน GAP ของ

สถาบนัวจิยัยาง การยางแห่งประเทศไทย แล้วไม่ปฏบิตัิขอ้ก าหนด ให้คณะกรรมการฯ พจิารณา
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และสรุปข้อมูลพร้อมหลกัฐานเสนอผู้อ านวยการสถาบนัวจิยัยาง เพื่อหยุดพกัใช้ใบอนุญาตการ
รบัรองมาตรฐาน GAP และใหแ้ปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยางนัน้ท าการปรบัปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลา ๓๐ วนั 

๕) ในกรณีที่ตรวจพบว่าแปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน GAP 
ของ 
สถาบนัวจิยัยาง การยางแห่งประเทศไทย แลว้ละเลยไม่ปฏบิตัติามมาตรฐาน GAP หลงัจากทีใ่ห้
ท าการปรบัปรุงภายในระยะเวลา ๓๐ วนัแล้ว ให้คณะกรรมการฯ พจิารณาและสรุปขอ้มูลพรอ้ม
หลกัฐานเสนอผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัยาง ลงนามเพื่อยกเลกิการรบัรองแปลงยางพารามาตรฐาน 
GAP ต่อไป 

 

 ทัง้นี้เพื่อใหค้ณะกรรมการผูต้รวจประเมนิแปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยางมาตรฐาน GAP 
บรรลุเป้าหมาย จงึใหบุ้คคลต่อไปนี้สนบัสนุนการปฏบิตักิารเป็นคณะกรรมการผูค้วบคุมแปลง
ยางพารา (Auditor) ประกอบดว้ย 
๑)   นางพศิมยั  จนัทุมา  นกัวชิาการเกษตร ๘ (ว)  ศวย.ฉะเชงิเทรา 
                  (หวัหน้าชุดผูค้วบคุมฯ) 
๒)   นายทวศีกัดิ ์อนุศริ ิ  นกัวชิาการเกษตร ๗  ศวย.ฉะเชงิเทรา 
๓)   นางสายใจ   วาร ี   นกัวชิาการเกษตร  ศบท.ต. 
๔)   นายวนิยั วาร ี   พนกังานการเกษตร  ศบท.ต. 
๕)   นางสมสริ ิเหลก็เพชร  พนกังานการเกษตร  ศวย.ฉะเชงิเทรา 
๖)   นายพรอนันต ์ หมอ่มนวล  พนกังานการเกษตร  ศวย.ฉะเชงิเทรา 
๗)   นางสาวจารณุ ี จ าพานิชย ์  นกัวชิาการเกษตร  ศวย.ฉะเชงิเทรา 
๘)   นายจงเจรญิ  ศรวีโร  พนกังานการเกษตร ๓  ศวย.ฉะเชงิเทรา 
๙)   นางธมลวรรณ โทนุสนิ  นกัวชิาการเกษตร ๗ (ว)  ศวย.บุรรีมัย ์
๑๐)   นายโชคชยั บุญไชยสุรยิา  นกัวชิาการเกษตร ๓  ศวย.บุรรีมัย ์
๑๑)   นายสถติย ์มณสีาร   พนกังานตรวจจ าแนกพนัธุย์าง ศวย.บุรรีมัย ์
๑๒) นายเกษตร แนบสนิท  นกัวชิาการเกษตร ๘  ศวย.หนองคาย 

 และใหม้หีน้าที ่ดงันี้ 
๑) ประสานงานเพื่อเตรยีมความพรอ้มการจดัการสวนยางตามหลกัปฏบิตักิารเกษตรทีด่ ีเพื่อเขา้

สู่มาตรฐาน GAP 
๒) แนะน าการปฏบิตักิารจดัการสวนยางพาราอย่างยัง่ยนืตามมาตรฐาน GAP ของสถาบนัวจิยั

ยาง การยางแห่งประเทศไทย ใหเ้กษตรกรชาวสวนยางตามทีร่อ้งขอ 
๓) ควบคุม ก ากบัดแูล การจดัการสวนยาง การรวบรวมน ้ายางสด จนกว่าเกษตรกรชาวสวนยาง

สามารถปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐาน GAP ของสถาบนัวจิยัยาง  การยางแห่งประเทศไทย 
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๔) สรุปผลการปฏิบัติงานของเกษตรกรชาวสวนยางในการจัดการสวนยางพาราที่ดีให้
คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิแปลงยางพาราทราบ เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาตรวจประเมนิ
ในการออกใบรบัรองมาตรฐาน GAP ของสถาบนัวจิยัยาง การยางแห่งประเทศไทย ต่อไป 

 
 ทัง้นี้   ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 
 
 
 

   สัง่ ณ วนัที ่                พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ภาคผนวก ง 
 
 

 

ค าสัง่ฝ่ายวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมยาง 
ท่ี ๓๓/๒๕๖๐ 

เร่ืองแต่งตัง้คณะกรรมการผูค้วบคมุและผูต้รวจประเมินแปลงยางผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน 
GAP  

—––––––––––––––––––––– 
เพื่อให้การควบคุมคุณภาพแปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ผลิตยางก้อนถ้วยให้ได้รบั

มาตรฐาน GAP ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จึงแ ต่งตัง้
คณะกรรมการผูค้วบคุมและผูต้รวจประเมนิแปลงยางกอ้นถว้ยมาตรฐาน GAP ดงันี้ 

คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ (Inspectors) ประกอบดว้ย 
๑. นายโกศล   จรงิสงูเนิน  ผูจ้ดัการควบคุมระบบและการทดสอบ  ทีป่รกึษา 
๒. นางณพรตัน์  วชิติชลชยั       นกับรหิาร ๙    ประธานกรรมการ 
๓. นางปรดีิเ์ปรม  ทศันกุล        นกัวทิยาศาสตร ์๘     กรรมการ 
๔. นายสถติย ์มณสีาร  พนกังานตรวจจ าแนกพนัธุย์าง   กรรมการ 
๕. นายอนุสรณ์ แรมล ี  นกัวชิาการเกษตร ๘    กรรมการ 
๖. นางธมลวรรณ โทนุสนิ  นกัวชิาการเกษตร ๗ (ว)    กรรมการ 
๗. นายพศิษิฐ ์  พมิพร์ตัน์          นกัวทิยาศาสตร ์๕ (ว)     กรรมการและเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการผูต้รวจประเมนิแปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยาง มอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 
๑) ตรวจประเมนิและพจิารณาการออกใบรบัรองให้กบัแปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยางตาม

มาตรฐาน GAP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โดยเสนอให้
ผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง เป็นผูล้งนามอนุญาต 

๒) วางแผนใหค้ าแนะน าและควบคุมการปฏบิตังิานของชุดปฏบิตักิารควบคุมคุณภาพการผลติยาง
กอ้นถว้ยมาตรฐาน GAP 

๓) ตดิตามและตรวจสอบการด าเนินการของแปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยางทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ตามมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย 

๔)  ในกรณทีีต่รวจพบว่าแปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยางทีไ่ดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน GAP 
ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย แลว้ไม่ปฏบิตัติามมาตรฐาน 
GAP ใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณาและสรุปขอ้มลูพรอ้มหลกัฐานเสนอผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและ
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พฒันาอุตสาหกรรมยาง เพื่อหยุดพกัใช้ใบอนุญาตการรบัรองมาตรฐาน GAP และให้แปลงยาง
ของเกษตรกรชาวสวนยางนัน้ท าการปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา ๓๐ วนั ทัง้นี้ให้เกษตรกร
ชาวสวนยางนัน้ด าเนินการผลติได้ตามปกต ิแต่ห้ามใช้ตราหรอืสญัลกัษณ์ GAP ในการซื้อขาย
ยาง 

๕) ในกรณีทีต่รวจพบว่าแปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยางทีไ่ดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน GAP 
ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย แล้วละเลยไม่ปฏบิตัิตาม
มาตรฐาน GAP หลงัจากที่ให้ท าการปรบัปรุงภายในระยะเวลา ๓๐ วนัแล้ว ให้คณะกรรมการฯ 
พจิารณาและสรปุขอ้มลูพรอ้มหลกัฐานเสนอผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง ลง
นามเพื่อยกเลกิการรบัรองการผลติยางกอ้นถว้ยมาตรฐาน GAP ต่อไป 

๖) ในกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้เรื่องคุณภาพยางก้อนถ้วยระหว่างผูซ้ือ้กบัเกษตรกรชาวสวนยางทีเ่ป็นผูผ้ลติ
และผูข้าย ใหค้ณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบและพจิารณาหลกัฐานเสนอขอ้คดิเหน็และใหค้ าตดัสนิของ
คณะกรรมการ ฯ ถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 

๗) ประสานงานให้การยางแห่งประเทศไทยหรอืผู้ซื้อเขา้ตรวจสอบการปฏบิตังิานของแปลงยางของ
เกษตรกรชาวสวนยางทีไ่ดร้บัมาตรฐาน GAP แลว้เพื่อเป็นการเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บัผูซ้ือ้ 

  

 ทัง้นี้เพื่อใหค้ณะกรรมการผู้ตรวจประเมนิแปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยางผูผ้ลติยางกอ้นถว้ย
ตามมาตรฐาน GAP บรรลุเป้าหมาย จงึใหบุ้คคลต่อไปนี้สนบัสนุนการปฏบิตักิารเป็นผูค้วบคุม
คุณภาพยางกอ้นถว้ย (Auditor) ประกอบดว้ย 

๑.   นางปรดีิเ์ปรม   ทศันกุล  นกัวทิยาศาสตร ์๘   ศบท.ต.(หวัหน้าชุดผูค้วบคุมฯ) 
๒.   นางสายใจ   วาร ี  นกัวชิาการเกษตร  ศบท.ต. 
๓.   นางวชัร ี  ชุน   นกัวชิาการเกษตร  ศบท.ต. 
๔.   นายสุวทิย ์  หนูผุด  ช่างเครือ่งกล   ศบท.ต. 
๕.   นางรชันี   หมอกมา  เจา้พนกังานการเกษตร  ศบท.ต. 
๖.   นายวนิยั วาร ี   เจา้หน้าทีก่ารเกษตร  ศบท.ต. 
๗.   นายไมตร ี   มทีอง  พนกังานการเงนิและบญัช ี ศบท.ต. 
๘.   นายอดุลย ์ณ วเิชยีร  นกัวทิยาศาสตร ์๗ (ว)  ศบท.อ. 
๙.   นายพศิษิฐ ์  พมิพร์ตัน์  นกัวทิยาศาสตร ์๕ (ว)  ศบท.อ. 
๑๐.   ว่าทีร่อ้ยตรหีญงินัยนา  ใจรงัษี นกัวทิยาศาสตร ์  ศบท.อ. 
๑๑.   นายทวศีกัดิ ์อนุศริ ิ  พนกังานการเกษตร ๖  ศวย.ฉะเชงิเทรา 
๑๒.  นางธมลวรรณ โทนุสนิ  นกัวชิาการเกษตร ๗ (ว)  ศวย.บุรรีมัย ์
๑๓.  นายสถติย ์มณสีาร  พนกังานตรวจจ าแนกพนัธุย์าง ศวย.บุรรีมัย ์
๑๔.  นายโชคชยั บุญไชยสุรยิา  นกัวชิาการเกษตร  ศวย.บุรรีมัย ์
๑๕.  นายชชัวาลย ์วนัเปรยีงเถาว ์ นกัวชิาการเกษตร  ศวย.บุรรีมัย ์
๑๖.  นายพุทธพิงษ์  บุญมา  เจา้พนกังานการเกษตร  สตก.หนองคาย 
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๑๗.  นายมนสั วงษ์ค าซาว  เศรษฐกร   สตก.หนองคาย 
๑๘.  นายชยัณรงค ์ จนังาม  เจา้หน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร ์สตก.หนองคาย 
๑๙.  นายสทิธศิกัดิ ์ประดบัเสรฐิ เจา้หน้าทีก่ารเกษตร  สตก.หนองคาย 

 และใหม้หีน้าที ่ดงันี้ 
๑. ประสานงานเพื่อเตรยีมความพรอ้มการผลติยางก้อนถ้วยตามหลกัปฏบิตักิารเกษตรที่ด ีเพื่อ

เขา้สู่มาตรฐาน GAP 
๒. แนะน าการปฏิบัติการผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ใหเ้กษตรกรชาวสวนยางตามทีร่อ้งขอ 
๓. ควบคุม ก ากบัดแูล การผลติยางกอ้นถว้ย จนกว่าเกษตรกรชาวสวนยางสามารถปฏบิตังิานได้

ตามมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย 
๔. สรุปผลการปฏบิตังิานของเกษตรกรชาวสวนยางผูผ้ลติยางก้อนถ้วยใหค้ณะกรรมการผู้ตรวจ

ประเมนิแปลงยางของเกษตรกรชาวสวนยางทราบ เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาตรวจประเมนิ
ในการออกใบรบัรองมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่ง
ประเทศไทย ต่อไป 

 
ทัง้นี้   ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 
 

           
    สัง่ ณ วนัที ่๒๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  
 
 

(นางณพรตัน์ วชิติชลชยั) 
 
 


