ตรังโมเดล แก้ไขปัญหาราคายางนาหลัก GAP แปลงยางพารา
สู่การผลิตยางเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP
ตรังโมเดล จากพื้นที่สวนยางที่กรีดได้ทั้งสิ้น 1.3 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยยางพาราอยู่ที่ 243 กก./ไร่/ปี ต่่า
กว่าค่าเฉลี่ ย ร้ อยละ 3.2 เมื่อเทีย บกับ ผลผลิ ตยางทั้งหมดของประเทศ มาวันนี้จังหวัดตรัง สามารถพัฒนา
คุณภาพการแปรรูปยางตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ด้วย
การใช้หลักปฏิบัติที่ดีในแปลงยางพาราหรือมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) มาปรับใช้ พร้อม
ทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมการกรีดยางก่อนเที่ยงคืน เป็นหลังเที่ยงคืน กรองน้่ายางมาจากสวน ได้น้่ายางที่สด สะอาด
ส่งโรงงานผลิตน้่ายางข้น ยางแผ่นรมควัน ท่าให้ได้รับราคาที่สูงขึ้น สวนทางกับในสภาวะราคายางตกต่่า แต่ได้
ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์สู้กับราคาที่วิกฤตในขณะนี้
จากการปฏิบัติงานลงพื้นที่แปลงยางพาราของนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อานวยการศูนย์บริการทดสอบ
รั บ รองภาคใต้ ฝ่ ายวิจั ย และพัฒ นาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่ งประเทศไทย และคณะ (2561) พบว่ า
เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เพียงใช้การปฏิบัติตามหลัก GAP แต่หากเกษตรกรกรีด
ยางไม่ถึงเส้นแบ่งรอยหน้าหลังเพียงระยะ 2 ซม. จะทาให้สวนยาง 1 ล้านไร่ สูญเสียรายได้ปีละ 1,150 ล้าน
บาท และจากการสารวจเบื้องต้นของการยางแห่งประเทศจังหวัดตรังพบว่า เกษตรกรยังขาดหลักปฏิบัตืที่ดีใน
แปลงยางพารา หากคานวณในภาพรวมเฉพาะในจังหวัดตรังจะสูญเสียเงินไปปีละ 1,300 ล้านบาท ยังไม่นับ
กับการใส่ปุ๋ยที่ไม่ถูกสูตร ถูกวิธี การกรีดบาด มุมกรีดไม่ได้องศา การรวบรวมน้ายางไม่ถูกวิธี ที่จะทาให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้นได้อีกมากมาย การช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้จังหวัดตรังเป็นต้นแบบหรือตรังโมเดลการจัดการ
แปลงยางระดับประเทศ จาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักถึงปัญหาและเห็นความสาคัญ
ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง เพียงแค่เริ่มจากจุด
เล็ก ๆ ที่เกษตรกรมองไม่เห็น ไม่เข้าใจตามหลักวิชาการ ย่ อมสามารถช่วยให้เกษตรกรสร้างรายได้ ลดต้นทุน
การผลิต สร้างความยั่งยืน และสามารถจั ดการยางพาราได้อย่างเป็นระบบ โดยจะต้องเริ่มจากเกษตรกร
ชาวสวนยางก่อนและขยายผลต่อไปในภาคระดับ ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคง สร้างความเชื่อมันให้กับ
คุณภาพยางระดับประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน โดยใช้ปฏิบัติเพียงไม่กี่ข้อ ในการ
รวบรวมน้ายางทีส่ ดและสะอาดส่งโรงงานแปรรูปตามวิธีการจัดการสวนยางพาราที่ดีมาตรฐาน GAP ดังนี้
1. กรีดยางหลังเที่ยงคืน
น้ายางสดควรมีอายุไม่เกิน 6 ชั่วโมงหลังการกรีดในการนาไปแปรรูปเป็นยางแท่ง STR5L น้ายางข้น
หรือยางแผ่นรมควัน ดังนั้นการกรีดยางหลังเที่ยงคืนจะทาให้ได้น้ายางที่สด และลดปัญหาการบูดเน่า
ของน้ายางก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่เป็นสาเหตุให้ ยางจับตัวเป็นก้อน เกิดฟองอากาศ จุดด่างดา
และรอยตาหนิบนยาง
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2. คว่าถ้วยรองรับน้ายาง
ควรคว่าถ้วยรองรับน้ายางหลังที่เทน้ายางสดลงในถังหรือภาชนะทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้าฝนหรือ
สิ่งเจือปนที่อาจตกในถ้วยที่เป็นสาเหตุให้น้ายางสดที่กรีดได้เสียสภาพหรือบูดเน่าเร็วกว่าปกติ
3. กรองน้ายางสดจากสวนก่อนส่งโรงผลิต
ขณะที่รวบรวมน้ายางสดอาจมีสิ่งปะปนหล่นไปผสมกับน้ายาง การกรองโดยใช้ตะแกรงกรอง
หยาบ จะช่วยให้น้ายางสะอาดและคงความสด ไม่ควรใช้หญ้าเป็นตัวกรองน้ายางเพราะทาให้เกิด
แบคทีเรียปะปนไปกับน้ายางเพิ่มมากขึ้น น้ายางบูดเร็วขึ้น
4. การรวบรวมน้ายางสดจากสวน
ให้รวบรวมน้ายางสดในภาชนะบรรจุที่สะอาด มีฝาปิดอย่างมิดชิด และส่งน้ายางไปยังโรงผลิตให้เร็ว
ที่สุดและหากเป็นไปได้ไม่ควรเกิน 11.00 น. ที่สาคัญขนส่งน้ายางด้วยความระมัดระวังอย่าให้น้ายาง
ถูกกระแทกแรง ๆ ระหว่างการขนส่ง และอย่านาภาชนะที่บรรจุน้ายางสดให้สัมผัสกับแสงแดด เพราะ
จะทาให้น้ายางเสียสภาพเร็วขึ้น
GAP สู่ GMP
เมื่อมีวิธีการจัดการตามหลัก GAP จากสวนยางได้อย่างดีแล้ว ในขั้นตอนการแปรรูปจะต้องปฏิบัติตาม
หลัก GMP หรือ Good Manufacturing Practices เป็นกระบวนการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมโดยใช้หลักปฏิบัติ
เพื่อให้ได้สินค้าที่ดมี ีคุณภาพ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (เดิม) ในขณะนั้น ได้เริ่มดาเนินการทา
มาตรฐาน GMP ด้วยการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนตั้งแต่ปี 2555 เน้นระบบการจัดการที่สามารถทวนสอบได้
ทุกขั้นตอน ความเป็นระเบียบในการปฏิบัติงานที่ง่ายต่อการตรวจสอบ การผลิตที่เน้นการจัดการอย่างเป็น
ระบบ ได้แผ่นยางที่มีคุณภาพสม่าเสมอทุกแผ่นในก้อนยางแต่ละก้อน สามารถผลิตยางอัดก้อนที่ได้มาตรฐาน
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ยางในระดับอาเซียน มาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควันจึงได้ถูกยกระดับเป็น
มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2556 เป็นระบบ
GMP ด้านยางพาราฉบับแรกที่ถูกประกาศใช้และเป็นพืชที่บริโภคโดยตรงไม่ได้มาจัดระบบการควบคุมคุณภาพ
จนทาให้ทั่วโลกรู้จัก ซึ่งต่างกับระบบ ISO ที่เน้นกระบวนการบริหารโดยผ่านระบบเอกสารที่สามารถตรวจสอบ
ได้ แต่ไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดคุณภาพยางที่ผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความสม่าเสมอของเนื้อยาง
ให้กับผู้ซื้อ
สถาบันเกษตรกรได้อะไรจาก GMP
นับตั้งแต่ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางได้ดาเนินการผลิตยางแผ่นรมควันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 22 ปี ทาให้
สภาพภายในโรงงานรก สกปรก ไม่เป็นระเบียบ ที่พักอาศัยคนงานอยู่ในโรงงานผลิต น้าใช้ไม่สะอาด พื้นสึก
กร่อน พบคราบจารบีเลอะเทอะบริเวณจักรรีดยาง ดอกจักรสึก ลายดอกไม่ชัดเจน น้าท่วมขัง น้าใช้ในการผลิต
ไม่สะอาด วิธีการหาปริมาณเนื้อยางแห้งที่ผิดพลาดทาให้น้าหนักยางขาด คนงานอาศัยความชานาญในการ
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ปฏิบัติงานที่บอกต่อ ๆ กันมาโดยไม่ได้ใช้หลักวิชาการ ใช้น้ากรดเกินกว่าอัตราคาแนะนา ใช้แอมโมเนียในการ
รักษาสภาพน้ายางสดมากเกินความจาเป็น สูญเสียพลังงานในการรีดยางเนื่องจากใช้กรดในการจับตัวยางมาก
เกิ น ไปเนื้ อ ยางแข็ ง ขนาดและความหนา-บางของแผ่ น ไม่ ส ม่ าเสมอ ห้ อ งรมควั น และเตารมควั น ไม่ มี
ประสิทธิภาพ มีการสูญเสียควันและความร้อนทาให้สิ้นเปลืองไม้ฟืน ใช้ระยะเวลาในการรมควันนาน ระบบ
บาบัดน้าเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการทามาตรฐาน GMP จึงเป็นระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตยาง
แผ่นรมควันให้ได้มาตรฐาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดปริมาณการใช้สารเคมี ลดมลภาวะที่เกิดขึ้น ลด
พลังงานที่ใช้ ลดปริมาณไม้ฟืน ได้ยางที่มีคุณภาพดีมีความสม่าเสมอ จาหน่ายได้ในราคา premium grade มี
ตลาดภายในประเทศรองรับ มีการจัดการที่เป็นระบบและสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับองค์กร
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้ทาการยกระดับคุณภาพยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุน
สวนยางในจังหวัดตรัง ประสบความสาเร็จเป็นโรงแรกในระดับประเทศนับว่าเป็นก้าวแรกแห่งวงการยางไทยที่
สามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นาการผลิตยางได้อย่างเต็มความภาคภูมิ เป็นการยกระดับให้กับสหกรณ์กองทุนสวน
ยางทีไ่ ด้ดาเนินการผลิตมาตั้งแต่ปี 2537 รวมจานวนทั้งสิ้น 637 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันดาเนินการได้เพียงไม่
เกินร้อยละ 50 ที่เหลือปิดกิจการเนื่องจากไม่สามารถดาเนินงานในเชิงธุรกิจได้ โอกาสการแข่งขันน้อย ต้นทุน
การผลิตสูง ส่วนโรงงานยางแผ่นรมควันที่ดาเนินการในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผลิตยางคุณภาพไม่สม่าเสมอมีทั้งยาง
แผ่นรมควัน (RSS) ชั้น 3, RSS4, RSS5 ยางฟอง และยางคัตติ้ง หากมองในภาพรวมเป็นยางที่มีคุณภาพต่ากว่า
RSS3 มากกว่าร้อยละ 40 ปัญหาเกิดจากการขาดระบบการจัดการที่ดี ขาดความรู้ทางด้านวิชาการ และการ
ส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
ปัจจุบันฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดทาระบบควบคุมคุณภาพ
ยางแผ่ น รมควัน ของสถาบั นเกษตรกรครอบคลุ มพื้นที่ จังหวัด บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธ รรมราช ตรัง
สงขลา สตูล รวม 17 แห่ง มีกาลังการผลิตยางแผ่นรมควันชนิด premium เฉลี่ยเดือนละ 2,000 ตัน สามารถ
จาหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาประกาศสานักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา 3 – 7 บาท/กิโลกรัม จากเดิม
ทีจ่ าหน่ายในตลาดท้องถิ่นจะถูกกดราคากิโลกรัมละ 1.50 บาท ซึ่งกระบวนการทามาตรฐาน GMP นั้นมุ่งหวัง
ให้ ย างที่ผ ลิ ต ได้ มีคุณภาพสู ง น าไปผลิ ตเป็ นผลิ ตภัณฑ์ช นิดเพิ่มมูล ค่า หรืองานทางวิศวกรรม เช่น ยางล้ อ
เครื่องบิน ยางล้อรถยนต์ ยางรองคอสะพาน ยางในรถจักรยานยนต์ ล้อรถโฟล์คลิฟท์ ยางปูพื้นสนามกีฬา
รองเท้าแตะ รองเท้ากีฬา เป็นต้น
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ภาพที่ 1 โรงรมควันมาตรฐาน GMP สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จากัด อ. ห้วยยอด จ. ตรัง

ภาพที่ 2 นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม ณ
สหกรณ์การเกษตรป่ากอ จากัด อ. ปะเหลียน จ. ตรัง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้จัดทามาตรฐานยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม เตรียมเสนอร่าง
ไปยังสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ในการประกาศใช้ และต่อไปในอนาคตจะเสนอมาตรฐานนี้สู่
มาตรฐานสากล ISO ต่อไป ปัจจุบันเฉพาะจังหวัดตรังมีโรงผลิตยางแผ่นรมควันได้รับมาตรฐาน GMP จานวน 8
แห่ง จากจานวน 17 แห่งทั่วประเทศ โรงอัดก้อนยางจานวน 7 แห่ง จากจานวน 18 แห่งทั่วประเทศ นับว่า
มากที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีจุดรวบรวมน้ายางสดอีกจานวน 1 แห่ง จากจานวน 6 แห่ง
ทั่วประเทศ เป็นจังหวัดเดียวที่มีการพัฒนาด้านคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมมากที่สุด เนื่องจากได้ รับการส่งเสริม
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พัฒนาอย่างจริงจังและมีการประสานงานบูรณาการหลายภาคส่วน อาทิ การยางแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

ภาพที่ 3 จุดรวบรวมน้ายางสดมาตรฐาน GMP สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จากัด อ. ปะเหลียน จ. ตรัง
มาตรการส่งเสริมในอนาคต
ในปี 2562 ผ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางร่วมกับสถาบันวิจัยยาง มีนโยบายในการส่งเสริม
แปลงยางพารามาตรฐาน GAP โรงผลิตยางแผ่นรมควัน โรงผลิตน้ายางข้น โรงผลิตยางเครป และจุดรวบรวม
น้ ายางสด ของสถาบั น เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GMP ในเขตจังหวัด ต่าง ๆ เพิ่มเติม ให้ ครอบคลุ มสถาบัน
เกษตรกรมากที่สุด ปัจจุบันโรงงานเหล่านี้ได้รับการรับรองไปแล้วทั้งหมด 42 แห่ง มีกาลังการผลิตรวม 3,000
ตัน/เดือน มีผู้ประกอบการจากภายในประเทศและต่างประเทศต่างให้ความสนใจและมีปริมาณการสั่งซื้อเป็น
จานวนมากเกินกว่ากาลังการที่จะผลิตได้
ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่าย
วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 09 3674 4351 08 9598 2603 หรือ 08
1275 1368
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