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ได้จัดทำหลักปฏิบัติที่ดสี ำหรับสวน

ยำงพำรำและกำรรวบรวมนำยำงสดมำตรฐำน GAP (Good Agricultural Practices) เพื่อให้เกษตรกรชำวสวน
ยำงสำมำรถมีวิธีกำรจัดกำรสวนยำงพำรำได้อย่ำงถูกต้อง คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน เพิม่ ผลผลิต และสร้ำงควำมยั่งยืน
ให้กับสวนยำง

โดยพิจำรณำสวนยำงหลังเปิดกรีดเพื่อประกอบกำรประเมินให้กำรรับรองสวนยำงพำรำตำม

มำตรฐำน GAP เกณฑ์ที่ใช้ประเมินประกอบด้วยสภำพดินปลูก สูตรปุ๋ย กำรใส่ปุ๋ย วิธีกำรกรีด ระบบกรีด กำรทำ
เส้นรอยแบ่งครึ่งหน้ำหลัง ควำมสะอำดของรำงรองรับนำยำงและถ้วยรองรับนำยำง เวลำกรีด กำรเก็บรวมรวมนำ
ยำงสด สำรเคมีรกั ษำสภำพนำยำงสด ภำชนะเก็บรวมรวบนำยำงสด กำรกรองนำยำงสดจำกสวน และระยะเวลำ
กำรกรีดจนถึงกำรส่งมอบ เป็นต้น
ควำมสำคัญของกำรจัดกำรสวนยำงพำรำมำตรฐำน GAP นอกจำกจะได้ผลผลิตทีเ่ พิ่มขึนไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 20 แล้ว เกษตรกรจะมีวิธีกำรจัดกำรสวนยำงอย่ำงเป็นระบบ มีกำรจัดเก็บข้อมูลทีส่ ำมำรถทวนสอบย้อนกลับ
ได้ ปัจจุบันบริษัทผูผ้ ลิตยำงล้อหลำยรำยให้ควำมสำคัญกระบวนกำรจัดกำรต้นนำ หำกมีวิธีกำรจัดกำรที่ดีย่อมทำ
ให้ได้นำยำงสดทีส่ ะอำด มีควำมสด ทำให้ลดต้นทุนกำรแปรรูปยำงขันกลำงและขันปลำย ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกร
มักจะละเลยหลักวิชำกำร ปัญหำที่พบคือไม่มกี ารแบ่งเส้นกรีดหน้า-หลัง มุมกรีดไม่ได้องศา กรีดบาด กรีดตืน้
ระยะระหว่างรางรองรับน้ายางกับถ้วยรองรับน้ายางไม่ได้ระดับ และไม่สะอาด ลวดรัดต้นยางชารุด เป็นต้น
หำกเกษตรกรสำมำรถปรับเปลี่ยนโดยใช้หลักปฏิบัตทิ ี่ดีสำหรับสวนยำงพำรำ จะสำมำรถบริหำรกำรจัดกำรสวน
ยำงได้ดี เป็นกำรสร้ำงยั่งยืนให้กับเกษตรกรชำวสวนยำงอีกแนวทำงหนึ่ง
สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำประเมินให้กำรรับรองสวนยำงพำรำมำตรฐำน GAP ในกำรรวบรวมนำ
ยำงสดนัน คะแนนทังหมดเต็ม 100 คะแนน และในแต่ละหัวข้อระดับคะแนนจะแตกต่ำงกันขึนอยู่กับหัวข้อหลัก
ที่เกษตรกรจะต้องปฏิบัติ และหัวข้อรองที่เกษตรกรควรปฏิบัติ หลักกำรประเมินจะต้องได้คะแนนมำกกว่ำ 80
คะแนน ขึนไป ถึงจะผ่ำนกำรรับรอง โดยมีอำยุกำรรับรอง 2 ปี และมีมำตรกำรตรวจติดตำมเป็นระยะ ๆ เพื่อรักษำ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติที่ดีไว้ได้
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กำรบริหำรจัดกำรสวนยำงที่ดีทเี่ กษตรกรสำมำรถปฏิบัติได้งำ่ ยและรวดเร็ว นอกจำกใส่ปุ๋ยตำมคำแนะนำ
แล้ว กำรกรีดจะต้องไม่บำด ตัดให้ถึงท่อนำยำงและกรีดให้ถึงเส้นแบ่งด้ำนหลังเพือ่ ให้ได้นำยำงมำกที่สุด จุดนีเป็น
เรื่องทีส่ ำคัญเกษตรกรควรใส่ใจในรำยละเอียดให้มำก กำหนดระเวลำกำรกรีดหลังเที่ยงคืนเพื่อเป็นตัวบังคับเวลำ
ที่นำยำงไหลออกมำก่อนส่งโรงผลิต และกำรเก็บรวบรวมนำยำงสดในภำชนะที่สะอำดมีกำรล้ำงภำชนะทุกครัง
หลังจำกใช้งำน นำยำงสดที่ได้จำกกำรเก็บรวมรวมในสวนจะต้องเทลงในถังกรองผ่ำนตะแกรงกรองขนำด 40 เมช
เพื่อรวบรวมในภำชนะบรรจุก่อนส่งไปยังโรงงำนแปรรูปยำงดิบต่อไป นำยำงสดทีม่ ีคุณภำพดีจะสำมำรถผลิตยำง
ดิบ เช่น ยำงแผ่นรมควัน ยำงแผ่นอบแห้ง ยำงเครปบำง ที่มคี ุณภำพสูงได้ตำมควำมต้องกำร

หลักปฏิบัติที่ดีในกำรผลิตยำงเครปบำงมำตรฐำน GMP (Good Manufacturing Practices) จำก
นำยำงสด
ยำงเครปบำงสำมำรถกระทำได้สองวิธี คือผลิตจำกยำงก้อนถ้วย และผลิตจำกนำยำงสด ส่วนสมบัติที่ได้
จะแตกต่ำงกันยำงเครปทีผ่ ลิตจำกยำยำงสดจะมีสมบัติทำงกำยภำพที่ดีกว่ำ มีควำมยืดหยุ่นและควำมหนืดทีส่ ูง
กว่ำ สีของยำงที่ได้จะใสและสวยกว่ำสำมำรถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันยำงแผ่นอบแห้งเกรดสูง ส่วน
ในที่นีจะกล่ำวเฉพำะยำงเครปบำงทีผ่ ลิตจำกนำยำงสด ซึ่งเป็นทำงเลือกของเกษตรกรในกำรแปรรูปยำงดิบอีก
แนวทำงหนึ่ง
กำรรับนำยำงสด
กำรรับนำยำงสดเป็นจุดที่มีควำมสำคัญที่สุด ซึ่งจะต้องรับนำยำงที่สดไม่เสียสภำพหรือจับตัวเป็นเม็ด
หำกนำยำงเริ่มจับตัวไม่ควรนำนำยำงไปผสมกับนำยำงที่ยังสดอยู่เพรำะจะทำให้นำยำงทังชุดกำรผลิตคุณภำพเสีย
ทังหมดจะได้ยำงเครปบำงที่มีสีคลำขึน โรงผลิตแต่ละแห่งควรมีข้อกำหนดระยะเวลำกำรรับนำยำงสด เช่น ไม่
ควรเกิน 11.00 น เพื่อที่จะควบคุมคุณภำพนำยำงสดได้ดีที่สุด
เมื่อเกษตรกรนำนำยำงสด สะอำดมำสู่โรงผลิตแล้ว จำเป็นต้องกรองโดยใช้ตะแกรงกรองขนำด 60 เมช
เพื่อกรองสิ่งปนเปื้อนหรือยำงที่จับตัวเป็นก้อนออก เจ้ำหน้ำที่ที่รับตัวอย่ำงจะต้องสังเกตสี กลิ่น หรือใช้มือสัมผัส
นำยำงเพื่อตรวจสอบนำยำงที่อำจจับตัวเป็นก้อน หำกนำนำยำงที่เสียสภำพไปผสมกับนำยำงที่ยังสดจะทำให้ทัง
ชุดกำรผลิตมีคุณภำพต่ำลง จำกนันสุ่มหำปริมำณเนือยำงแห้งของสมำชิกแต่ละรำย แล้วเทลงในบ่อรวมยำงผ่ำน
ตะแกรงกรองขนำด 80 เมช
กำรหำปริมำณเนือยำงแห้ง (Dry Rubber Content, DRC)
เป็นขันตอนที่สำคัญเพื่อให้ ยำงเครปที่ผลิตมีสมบัติคงที่ สม่ำเสมอ โดยเฉพำะค่ำควำมหนืดมูนนี่ เป็น
สมบัติหนึ่งในกำรนำยำงไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ วิธีกำรหำปริมำณเนือยำงแห้งมีสองวิธีคือ วิธีที่หนึ่ง โดยใช้
เครื่องไมโครเวฟ เป็นวิธีที่รวดเร็วเพื่อคำนวณเนือยำงแห้งสำหรับกำรผลิตยำง ณ ขณะนัน วิธีที่สอง ทดสอบโดย
วิธีมำตรฐำน ใช้ระยะเวลำกำรอบนำนแต่ให้ผลกำรทดสอบที่แม่นยำ ส่วนมำกใช้คำนวณค่ำ DRC ให้กับสมำชิก
กำรผลิตยำงเครปบำง
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ขันตอนกำรทำยำงเครปบำงเป็นวิธีกำรที่ไม่ยุ่งยำก ไม่เหมือนกับกำรผลิตยำงแผ่นรมควันแต่อย่ำงไรก็
ตำมควรทำอย่ำงปรำณีต เพื่อทำให้ได้ยำงมีสมบัติคงที่ สม่ำเสมอ ต้นทุนกำรผลิตต่ำ และต้องใส่ใจเรื่องอุปกรณ์
กำรผลิต สถำนประกอบกำร จะต้องสะอำดและมีสภำพพร้อมใช้งำน โดยมีขันตอนดังนี
1) เติมนำในตะกงจับตัวยำงตำมกรรมวิธีที่ได้คำนวณหำค่ำ DRC ที่ 18%
2) ปล่อยนำยำงสดลงตะกงที่ได้เติมนำสะอำดไว้แล้ว จนได้ระดับที่ต้องกำรด้วยกำรผ่ำนตะแกรงกรอง
ขนำด 100 เมช
3) กวนนำกับนำยำงให้เข้ำกัน
4) จำกนันค่อย ๆ เทสำรละลำยกรดฟอร์มิคเจือจำง 4% โดยปริมำตร ในอัตรำ 0.6% โดยนำหนักยำง
แห้ง จนทั่วตะกง กวนนำยำงกับนำกรดให้เข้ำกันช้ำ ๆ ไปมำ 15 ครัง
5) ทำกำรกวำดฟอง
6) ทำกำรเสียบแผ่นโดยให้มีระยะห่ำงของกำรเสียบเท่ำ ๆ กันระยะห่ำง 6 นิว ตลอดควำมยำวของตะ
กง
7) ทิงไว้เป็นระยะเวลำ 30 นำที
8) ใช้นิวแตะผิวหน้ำยำง หำกนำยำงไม่ติดนิว ให้ทำกำรหล่อนำทันทีเพือ่ ป้องกันผิวหน้ำยำงมีสีคลำ
9) ทิงระยะเวลำไว้อีก 1 ชั่วโมง ดึงแผ่นเสียบออกและยกก้อนยำงออกจำกตะกง ไว้ในบ่อนำเพื่อ
เตรียมกำรรีดแผ่น ให้เรียงก้อนยำงเพื่อสะดวกในกำรหยิบแผ่นก้อนยำงเข้ำเครือ่ งรีดเครป
10) ทำกำรรีดยำงทีละแผ่นผ่ำนเครื่องรีดเครปดอกกลำง 3 ครัง ดอกละเอียด 1 ครัง ที่มีนำหล่อผ่ำน
เหนือลูกกลิงตลอดระยะเวลำกำรรีด ให้แผ่นยำงไหลลงในบ่อล้ำงยำงเพื่อชะล้ำงนำกรด
11) ยกแผ่นยำงวำงบนโต๊ะตัดให้ได้ควำมยำวประมำณ 1 เมตร นำไปพำดยำงบนไม้รำวที่สะอำด เรียง
บนรถตำกยำงให้มรี ะยะห่ำงเท่ำ ๆ กัน
12) ผึ่งจนยำงสะเด็ดนำ
13) สำงยำงทุกแผ่นเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นยำงติดกัน
14) นำเข้ำห้องอบควำมร้อนพลังงำนแสงอำทิตย์ จนยำงแห้งใช้ระยะเวลำนำนประมำณ 3 วัน ควำม
หนำของยำงเครปที่แห้งแล้วไม่ควรเกิน 2 มม.
15) นำออกจำกห้องอบแล้วบรรจุหีบห่อตำมรูปแบบที่ลูกค้ำต้องกำร เก็บในห้องจัดเก็บเพื่อรอจำหน่ำย
ดัง นัน หลัก ปฏิบัติที่ดีในสวนยำงมำตรฐำน GAP จะได้ นำยำงสด สะอำด ไม่ มี สิ่งปนเปื้อนใด ๆ กำร
ปฏิบัติตำมคำแนะนำจะสำมำรถผลิตยำงเครปบำงที่มีคุณภำพได้ตรงตำมมำตรฐำน หำกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
สถำบันเกษตรกร หรือผู้ประกอบกิจกำรยำง สนใจจะผลิตยำงเครปบำง จนได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GMP
สำมำรถติดต่อ ได้ที่ ศูนย์บ ริก ำรทดสอบรับ รองภำคใต้ ฝ่ำยวิจัยและพัฒ นำอุตสำหกรรมยำง โทรศัพท์ 074
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