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ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ข้ึนช่ือว่ายางไทยเป็นยางที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ในมุมมองของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แล้วยังคงต้องการ

ยางที่มีสมบัติคงที่ในกระบวนการผลิต ความสม่่าเสมอของเนื้อยางในการน่าไปบดผสมกับสารเคมีเพื่อข้ึนรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ถึงแม้ว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางแท่งมากที่สุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับยางชนิดอื่น ๆ แต่ในเรื่องคุณภาพของยางในการน่าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ยางแผ่นรมควัน

ย่อมเป็นยางที่มีสมบัติทางกายภาพดีที่สุดโดยเฉพาะแผ่นยางที่มาจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้มีการ

รวบรวมน้่ายางสดจากสมาชิกน่ามาผลิตในคราวเดียวกัน จากการที่ยางธรรมชาติในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างผัน

ผวน ท่าให้โอกาสการแข่งขันเชิงธุรกิจท่าได้ยากแม้ว่าบริษัทเอกชนผู้ผลิตยางแผ่นรมควันส่วนใหญ่จะรับซื้อยาง

แผ่นดิบครั้งละปริมาณมาก ๆ น่ามารมควันซึ่งมีโอกาสมากกว่าสถาบันเกษตรกรมากมายนัก ในเรื่องความ

หลากหลายความไม่สม่่าเสมอของเนื้อยางและคุณภาพที่ผลิตค่อนข้างแปรปรวน กระบวนการจัดการแปรรูป

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจึงท่าได้ยาก การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่น

รมควันให้ท่ายางที่มีคุณภาพคงที่ ทุก ๆ ครั้งที่ผลิต มีมาตรฐานและสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์รองรับ สร้างความ

น่าเช่ือถือและความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้ยางจะเป็นโอกาสให้สถาบันเกษตรกรได้มีการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพที่

ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่ม มีต้นทุนการผลิตต่่าลง ลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต มีระบบการจัดการของ

เสียและมลภาวะที่เกิดข้ึน 

มาตรฐาน GMP 

GMP หรือ Good Manufacturing Practice คือกระบวนการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมโดยใช้หลักการ

ปฏิบัติเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (เดิม) ในขณะนั้น ได้ริเริ่มด่าเนินการ

ท่ามาตรฐาน GMP ด้วยการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนตั้งแต่ปี 2555 เน้นระบบการจัดการที่สามารถทวน

สอบได้ทุกขั้นตอน ความเป็นระเบียบในการปฏิบัติงานที่ง่ายต่อการตรวจสอบ การผลิตที่เน้นการจัดการอย่าง

เป็นระบบ ได้แผ่นยางที่มีคุณภาพสม่่าเสมอทุกแผ่นในก้อนยางแต่ละก้อน สามารถผลิตยางอัดก้อนที่ได้

มาตรฐาน สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้ยางในระดับอาเซียน มาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควันจึงได้ถูกยกระดับ

เป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2556 เป็น

ระบบ GMP ด้านยางพาราฉบับแรกที่ถูกประกาศใช้ และเป็นพืชชนิดเดียวที่กินไม่ได้มาจัด เป็นระบบการ

ควบคุมคุณภาพจนท่าให้ทั่วโลกรู้จัก ซึ่งต่างกับระบบ ISO ที่เน้นกระบวนการบริหารโดยผ่านระบบเอกสารที่

3



สามารถตรวจสอบได้ แต่ไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดคุณภาพยางที่ผลิตเพื่อสร้างความเช่ือมั่นในเรื่องความ

สม่่าเสมอของเนื้อยางให้กับผู้ซื้อ  

 การยกระดับคุณภาพยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางนับว่าเป็นก้าวแรกแห่งวงการยาง

ไทยที่สามารถก้าวสู่ความเป็นผู้น่าการผลิตยางได้อย่างเต็มความภาคภูมิ เป็นการยกระดับใหก้ับสหกรณ์กองทนุ

สวนยางที่ได้ด่าเนินการผลิตมาตั้งแต่ปี 2537 รวมจ่านวนทั้งสิ้น 637 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันด่าเนินการได้

เพียงไม่เกินร้อยละ 50 ที่เหลือปิดกิจการเนื่องจากไม่สามารถด่าเนินงานในเชิงธุรกิจได้ โอกาสการแข่งขันน้อย 

ต้นทุนการผลิตสูง ส่วนโรงงานยางแผ่นรมควันที่ด่าเนินการในปัจจุบันส่วนใหญ่ผลิตยางคุณภาพไม่สม่่าเสมอมี

ทั้งยางแผ่นรมควัน (RSS) ช้ัน 3, RSS4, RSS5 ยางฟอง และยางคัตต้ิง หากมองในภาพรวมเป็นยางที่มีคุณภาพ

ต่่ากว่า RSS3 มากกว่าร้อยละ 40 ปัญหาเกิดจากการขาดระบบการจัดการที่ดี ขาดความรู้ทางด้านวิชาการ 

และการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

การท ามาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน 
ในปี 2559 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดท่าระบบ

ควบคุมคุณภาพยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในจังหวัดตรัง จน
สามารถก้าวสู่มาตรฐาน GMP จ่านวนทั้งสิ้น 5 แห่งคือ สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธ์ิโทน จ่ากัด สหกรณ์กองทุน
สวนยางวังคีรี จ่ากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จ่ากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ่ากัด และ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จ่ากัด ทั้งห้าแห่งนี้มีศักยภาพในการผลิตยางแผ่นรมควันชนิด 
premium grade ไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 99 สามารถจ่าหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาประกาศส่านักงานตลาด
กลางยางพาราสงขลา 3 – 7 บาท/กิโลกรัม จากเดิมที่จ่าหน่ายในตลาดท้องถ่ินจะถูกกดราคากิโลกรัมละ 1.50 
บาท  ซึ่งกระบวนการท่ามาตรฐาน GMP โดยกยท. นั้นมุ่งหวังให้ยางที่ผลิตได้มีคุณภาพสูง มีสมบัติทาง
กายภาพของยางคงที่ มีความสม่่าเสมอ เน้นการน่ายางที่ได้คุณภาพมาตรฐานไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเพิ่ม
มูลค่าหรืองานทางวิศวกรรม เช่น ยางรองคอสะพาน ยางล้อเครื่องบิน ยางล้อรถยนต์ ยางในรถจักรยานยนต์ 
ล้อรถโฟล์คลิฟท์ ยางปูพื้นสนามกีฬา รองเท้าแตะ รองเท้ากีฬา เป็นต้น โดยมีก่าลังการผลิตเฉลี่ยโรงละ 150 
ตัน/เดือน รวม 5 แห่งไม่น้อยกว่า 800 ตัน/เดือน มาตรฐาน GMP จะให้ความส่าคัญของน้่ายางสดตั้งแต่อยู่ใน
สวนยาง โดยแนะน่าให้ใช้สารรักษาสภาพตามความจ่าเป็นและเหมาะสม มีระบบการรวมรวมน้่ายางสดที่
สะอาดจากสวนมายังโรงงานผลิต การทดสอบความสดของน้่ายางเมื่อมาถึงโรงงานเพื่อสร้างความมั่นใจ
คุณภาพของยางแผ่นที่ผลิตได ้ ใช้ตัวกรองน้่ายางสดตามมาตรฐานที่ก่าหนดซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่าคัญ การหา
ปริมาณเนื้อยางแห้งตามมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ การรวบรวมน้่ายางสดก่อนปล่อยลงตะกงท่าแผ่น การหา
ปริมาณเนื้อยางแห้งรวมอีกครั้งเพื่อจะได้คุณภาพของยางสม่่าเสมอทุกครั้งที่ผลิต การเจือจางน้่าและการผสม
น้่ากรดตามสูตรที่ระบุ การปาดฟอง การเสียบแผ่นและระยะเวลาการจับตัวยาง เทคนิคการรีด ล้าง และการ
ตากยาง ให้เป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพการผลิตยางดิบทุกข้ันตอน  
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 ภาพที่ 1 กรองน่้ายางสด        ภาพที่ 2 สุ่มตัวอย่างหาปริมาณเน้ือยางแห้ง 

 ภาพที่ 3 รวบรวมน่้ายางในบ่อรวมน่้ายางสด            ภาพที่ 4 ถ่ายน่้ายางลงตะกงจับตัวยางตามสูตรที่ระบุ 

ภาพที่ 5 ปาดฟองและจับตัวยาง ภาพที่ 6 ยางที่จับตัวแล้วเตรียมรีด 

 ภาพที่ 7 เรียงยางก่อนรีดแผ่น  ภาพที่ 8 รีดยาง 
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 ภาพที่ 9 ยางที่ผ่านการรีด จากน้ันสางยางเพื่อป้องกันแผ่นยางติดกัน 

ในส่วนระบบการผลิตยางแผ่นรมควัน จะต้องคัดสรร

ไม้ราวชนิดไม้ไผ่รวกตันที่ได้ขนาด ปราศจากเสี้ยน ไม่มีรอยแตก 

หรือคราบเขม่าด่า ใช้รถตากยางที่สะอาดไม่มีคราบเขม่าด่าเกาะ 

และต้องสางยางแผ่นดิบก่อนเข้ารมควันเพื่อไม่ให้ผิวยางสัมผัส

กันซึ่งเป็นสาเหตุให้ยางสุกช้าและเกิดรอยต่าหนิ  การก่าหนด

ปริมาณไม้ฟืนและชนิดของไม้ฟืนในการรมยางแต่ละครั้งเพื่อใช้

ในการควบคุมควันและความร้อน วิธีการรมควันด้วยการ

ควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม การควบคุมระบบ

เตาให้ความร้อน การน่ายางออกจากห้องรมควัน การคัดช้ัน

และจัดช้ันยาง การจัดเก็บตลอดจนการขนส่งตามระบบควบคุม

คุณภาพ 

ส่าหรับสถานที่ประกอบการเป็นข้อก่าหนดหนึ่งในระบบ GMP ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการ

ด่าเนินการโดยเฉพาะบ่อรับน้่ายางควรมี 2 บ่อ ส่าหรับใช้รับน้่ายางที่มีความเสี่ยงต่อการผลิตและจะต้องใช้

สลับกันตามช่วงเวลาของน้่ายางสดที่เข้าสู่โรงงาน ในส่วนการผลิตจะต้องมีคูระบายน้่าล้อมรอบบริเวณที่มีการ

ใช้น้่าหรือตะกงจับตัวยางและท่าให้การไหลของน้่าทิ้งไม่เกิดการขังตามคูระบายน้่า ยกตะกงจับตัวยางให้อยู่ใน

ระดับพอเหมาะสะดวกต่อการปฏิบัติงาน มีบ่อล้างยางที่มีประสทิธิภาพ  มีห้องเก็บสารเคมีและบริเวณเก็บวัสดุ 

อุปกรณ์แยกเป็นสัดสว่น ที่พักของคนงานจะต้องแยกออกจากส่วนการผลิตไม่ให้ปะปนกัน มีระบบการให้ความ

ภาพที่ 10 ยางแผ่นรมควนัมาตรฐาน GMP
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ร้อนของห้องรมควันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบบ่าบัดน้่าเสียที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม ระบบสุขาภิบาลที่มีความสะอาดและปลอดภัย 

ด้านบุคลากรจะต้องปฏิบัติตามค่าแนะน่าอย่างเครง่ครัด มีความเข้าใจระบบควบคุมคุณภาพ คนงานที่

ปฏิบัติในส่วนการผลิตจะต้องสวมใส่ชุดป้องกันน้่ากรดหรือสารตกค้างจากยางที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงได้ 

สวมเสื้อที่ไม่มีกระเป๋า ไม่ให้มีสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในส่วนบริเวณโรงงาน มีหมวกคลุมผมหรือหมวกนิรภัย

สวมใส่เพื่อป้องกันเส้นผมหรือสิ่งปนเปื้อนติดในแผ่นยาง  

ด้านวัสดุ อุปกรณ์การผลิต จะต้องพร้อมใช้งานและมีปริมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีระบบการ

จัดเก็บที่เป็นระเบียบหยิบใช้ได้ง่าย มีวิธีการป้องกันการหยิบอุปกรณ์ออกจากตู้จัดเก็บ เช่น กรรไกร หรือ

อุปกรณ์จ่าเป็นอย่างอื่นเพื่อป้องกันการสูญหายหากพบในกองยางถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรง ส่งผลต่อความ

เช่ือมั่นของผู้ซื้อและสร้างความเสียหายต่อกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ มีป้ายช้ีบ่งในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 

มีตู้ยาและเครื่องดับเพลิงส่าหรับกรณีฉุกเฉิน 

ส่วนกระบวนการคัดช้ันยางและจัดช้ันเปน็ไปตามมาตรฐาน The Green Book ซึ่งในการผลิตยางแผน่

รมควันตามมาตรฐาน GMP นี้ แผ่นยางที่ผลิตไดจ้ะมีขนาดและน้่าหนักเท่ากันทุกแผ่น การคัดติ้งรอยต่าหนิที่

ปรากฏบนแผ่นยางน้อยมากเนื่องจากเป็นยางที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเกือบทั้งหมด   

การจัดเก็บจะต้องมีผ้าใบรองรับบริเวณพื้นเพื่อป้องกันความช้ืน และคลุมกองยางให้มิดชิดในระหว่าง
การจัดเก็บและขนส่ง  

ภาพที่ 11 ระบบการป้องกันอุปกรณ์สูญหาย  ภาพที่ 12 ชุดสวมใส่ป้องกันน่้ากรด/น่้าล้าง 
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สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้อะไรจาก GMP 

นับตั้งแต่ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางได้ด่าเนินการผลิตยางแผ่นรมควันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 22 ปี ท่าให้

สภาพภายในโรงงานรก สกปรก ไม่เป็นระเบียบ ที่พักอาศัยคนงานอยู่ในโรงงานผลิต น้่าใช้ไม่สะอาด พื้นสึก

กร่อน พบคราบจารบีเลอะเทอะบริเวณจักรรีดยาง ดอกจักรสึก ลายดอกไม่ชัดเจน น้่าท่วมขัง น้่าใช้ในการผลิต

ไม่สะอาด วิธีการหาปริมาณเนื้อยางแห้งที่ผิดพลาดท่าให้น้่าหนักยางขาด คนงานอาศัยความช่านาญในการ

ปฏิบัติงานที่บอกต่อ ๆ กันมาโดยไม่ได้ใช้หลักวิชาการ  ใช้น้่ากรดเกินกว่าอัตราค่าแนะน่า ใช้แอมโมเนียในการ

รักษาสภาพน่้ายางสดมากเกินความจ่าเป็น  สูญเสียพลังงานในการรีดยางเนื่องจากใช้กรดในการจับตัวยางมาก

เกินไปเนื้อยางแข็ง ขนาดและความหนา -บางของแผ่นไม่สม่่าเสมอ ห้องรมควันและเตารมควันไม่มี

ประสิทธิภาพ มีการสูญเสียควันและความร้อนท่าให้สิ้นเปลืองไม้ฟืน ใช้ระยะเวลาในการรมควันนาน ระบบ

บ่าบัดน้่าเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการท่ามาตรฐาน GMP จึงเป็นระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตยาง

แผ่นรมควันให้ได้มาตรฐาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดปริมาณการใช้สารเคมี ลดมลภาวะที่เกิดข้ึน ลด

พลังงานที่ใช้ ลดปริมาณไม้ฟืน  ได้ยางที่มีคุณภาพดีมีความสม่่าเสมอ จ่าหน่ายได้ในราคา premium grade มี

ตลาดภายในประเทศรองรับ มีการจัดการที่เป็นระบบและสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับองค์กร 

สมบัติยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ท่ีลูกค้าต้องการ 

สมบัตเิชิงวิทยาศาสตร์ของยางที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดคือความสม่่าเสมอและคงที่ทุกครั้งที่ผลิต ท่า

ให้กระบวนการแปรรูปง่ายลดค่าใช้จ่ายและลดการสูญเสีย โดยสมบัติที่มีความส่าคัญเช่น ความหนืดมูนนี่ 

(Mooney Viscosity) ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Initial Plasticity, Po) ดัชนีความอ่อนตัว (Plasticity 

Retention Index, PRI) ความสกปรก (dirt) และปริมาณสิ่งระเหย (Volatile Matter) เป็นต้น ส่าหรับสมบัติ

ยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพและมาตรฐานจะอยู่ในเกณฑ์ที่ก่าหนด ดังนี ้

ความหนืดมูนนี่ เป็นค่าที่แสดงถึงน้่าหนักโมเลกุลยาง บ่งบอกถึงความแข็งแรงของเนื้อยาง ต้นยางที่มี

อายุมากขึ้นจะให้ค่าความหนืดสูงตามล่าดับ น้่ายางที่ใกล้ปิดกรีดหรือก่อนเปิดกรีดจะให้ค่าความหนืดต่่า ยาง

บางพันธ์ุมีน้่าหนักโมเลกลุสูงจะให้ค่าความหนืดสูง เช่น RRIT251 ค่าความหนืดจึงเป็นค่าที่ช้ีบ่งถึงระยะเวลาใน

การบดยางของเนื้อยางล้วน ๆ มีหน่วยมูนน่ี หากค่าความหนืดมูนนี่สูงแสดงว่าต้องใช้เวลาและพลังงานในการ

บดยางนานข้ึน โดยทั่วไปยางแผ่นรมควันจะมีค่าความหนืดมูนนี่สูงกว่ายางแท่ง STR20 ซึ่งอยู่ในช่วง 70 – 80 

ML(1+4)100oC 

ความอ่อนตัวเริ่มแรก เป็นค่าความยืดหยุ่นของยางเป็นสมบตัิพิเศษของยางธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่น

ดี สามารถกระเด้งกระดอนได้ดีซึง่เป็นสมบัตทิี่ลูกค้าต้องการ ยางแผ่นรมควันที่ดีเมื่อจับยืดด้วยแรงกระท่าหนึ่ง
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แล้วปล่อยหดกลับจะสามารถกลบัสูส่ภาพเดิมได้โดยไมเ่สียรปูร่างแสดงว่ามีค่า Po สูง ซึง่อยู่ในช่วง 47.0 - 

52.0 

ดัชนีความอ่อนตัว เป็นตัววัดค่าความเสื่อมสภาพของยางจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ยางที่มี

ดัชนีความอ่อนตัวสูงสามารถต้านทานต่อการเสื่อมสภาพความร้อน ออกซิเจนหรือโอโซนได้เป็นอย่างดี ซึ่งอยู่

ในช่วง 87.0 – 100.0 

ปริมาณสิ่งสกปรก  หมายถึงสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในเนื้อยาง ยางที่มีสิ่งสกปรกสูงจะส่งผลต่อคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์และเกิดความเสี่ยงในการน่ายางไปใช้งาน ยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP นี้จะเน้นเรื่องความ

สะอาด จึงท่าให้ปริมาณสิ่งสกปรกอยู่ที่ระดับไม่เกิน 0.02%  

ปริมาณเถ้า หมายถึงสารต่าง ๆ  ที่ เป็นสารอนินทรีย์หรือแร่ธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในยาง  ส่วนใหญ่จะ

ประกอบด้วยฟอสเฟตของโพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียมและธาตุอื่น ๆ     นอกจากนี้เป็นพวกซิลิกาหรือ

ซิลิเกตรวมทั้งเกิดจากสารเจือปนอื่น ๆ จากปัจจัยภายนอก ปริมาณเถ้าจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงสารตัวเติมในการท่า

ผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปในยางแผ่นรมควันจะอยู่ในช่วง 0.27 – 0.38% 

ปริมาณสิ่งระเหย บ่งบอกถึงความช้ืนที่อยู่ในยาง หากมีปริมาณสิ่งระเหยสูงจะบดผสมกับสารเคมีได้

ยาก โอกาสที่จะเกิดเช้ือราได้ง่ายข้ึน ซึ่งอยู่ในช่วง 0.40 – 0.60% 

ปริมาณไนโตรเจน บ่งบอกถึงโปรตีนที่อยู่ในยางหากปริมาณไนโตรเจนสูงจะส่งผลต่อกระบวนการข้ึน

รูป ยางที่เกิดการคงรูปเรว็ก่อนก่าหนดโอกาสที่ยางจะสกุและไหลไม่เต็มเบ้าพมิพ์เกิดข้ึนได้มาก โดยทั่วไปจะอยู่

ในช่วง 0.40 – 0.47% 

  ตารางที่ 1 สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ของยางแผ่นรมควันที่ผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐาน GMP             

ยาง ป ริ ม า ณ สิ่ ง
สกปรก 

(%) 

ปริมาณ 
สิ่งระเหย 

(%) 

ปริมาณเถ้า 
(%) 

ปริมาณไนโตรเจน 
(%) 

ความอ่อนตัว
ยางเริ่มแรก 

(Po) 

ดัชนีความ
อ่อนตัว (PRI) 

ความหนืดมูนนี ่
(ML1+4)100oC 

ยางแผ่นรมควัน
มาตรฐาน GMP 

0.015-0.020 0.40-0.60 0.27-0.38 0.40-0.47 47.0-52.0 87.0-100.0 70.0-80.0 

มาตรการให้การรับรองการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP 

1. โรงผลิตยางแผ่นรมควันที่อยู่ในระหว่างการด่าเนินการเพื่อขอการรบัรองมาตรฐาน GMP นั้น ผลผลิตยาง
แผ่นรมควันที่เกิดข้ึนจากการควบคุมปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. 
เสมือนหนึ่งว่าได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GMP แล้ว โดยจะรับรองเฉพาะชุดยางที่ผลิตแล้วเท่านั้น 
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2. คณะกรรมการตรวจประเมิน จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้การรับรองโรงที่มีความพร้อมและ
ศักยภาพในการผลิตยางแผ่นรมควันที่ได้มาตรฐาน จากนั้นสรุปผลการประเมินพร้อมกับแจ้งให้คณะกรรมการ
โรงผลิตยางแผ่นรมควันทราบ พร้อมให้การรับรองนับตั้งแต่วันที่ท่าการตรวจประเมิน 

3. หากโรงผลิตยางแผ่นรมควันยังไม่ผ่านการประเมินการรับรองกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน
คณะกรรมการจะเป็นผู้นัดหมายในการประเมินครั้งต่อไป 

4. โรงผลิตยางแผ่นรมควันที่ผ่านการประเมินแล้ว  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. จะส่ง
หนังสือแจ้งให้ผู้ว่าการ กยท. ลงนาม พร้อมออกใบรับรองต่อไป 

5. ภายในระยะเวลาที่โรงผลิตยางแผ่นรมควันได้รับใบรับรองกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน
GMP แล้วนั้น คณะกรรมการตรวจประเมินจะเข้าติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ โดยไม่ต่่ากว่า 3  ครั้งต่อ
ปี เพื่อรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตของโรงผลิตยางแผ่นรมควันน้ัน ๆ 

6. โรงผลิตยางแผ่นรมควันที่ได้ใบรับรองคุณภาพกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันแล้ว  จะมีอายุการ
รับรอง  1  ปี 

7. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. มีมาตรการในการยกเลิกใบรับรองหากโรงผลิตยางแผ่น
รมควันน้ันไม่สามารถรักษามาตรฐานไว้ได้ 

มาตรการส่งเสริมในอนาคต 

ในปี 2560 ผ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางได้มีนโยบายในการส่งเสริมโรงรมควันของสถาบัน

เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GMP ในเขตจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น จังหวัดตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

ไม่น้อยกว่า 20, 8 และ 2 โรงงาน ตามล่าดับ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจ่าหน่ายยางที่ได้รับ

มาตรฐาน GMP เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3 บาท หากโรงรมควันมีก่าลังการผลิตวันละ 2 ตัน  ในหนึ่งปี จากจ่านวน

โรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วในปี 59 จ่านวน 5 แห่ง ปี 60 อีก 30 แห่ง รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง โรง

รมควันเหล่าน้ีจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท 

สรุป 

มาตรฐาน GMP เป็นระบบการจัดการด้านคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควัน ที่ครอบคลุมสถานที่

ประกอบการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร กระบวนการผลิต บุคลากร การจัดเก็บ การขนส่งและระบบสุขาภิบาล

เพื่อท่าให้ยางแผ่นรมควันที่ผลิตได้มีคุณภาพ มีความสม่่าเสมอ มีระบบการตรวจสอบทุกข้ันตอนเป็นการลด

ต้นทุนการผลิต ลดของเสียรวมทั้งมลภาวะที่เกิดข้ึน ลดความแปรปรวนในการน่ายางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม นับว่าเป็นการจัดการคุณภาพยางตั้งแต่ต้นทางให้เกษตรกรน่าน้่ายางสดที่มีความ

สะอาด บริสุทธ์ิ น่ามาผลิตยางแผ่นรมควันที่ได้มาตรฐาน  รวมทั้งเป็นการสร้างระเบียบวินัยยกระดับสถาบัน

เกษตรให้เข้มแข็งสามารถผลิตยางที่มีคุณภาพเป็นที่น่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ  นอกจากนี้
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ปัจจุบันตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market, RRM) ที่ประกอบด้วยประเทศไทย 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งแต่ละประเทศมีข้อก่าหนดระเบียบวิธีการซื้อขายรวมทั้งมาตรฐาน โดยกยท. มี

แนวทางสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยางพาราประชารัฐ น่ายางที่ผ่านมาตรฐาน GMP มาขายใน

ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้ ถือเป็นการช่วยหาตลาดรองรับผลผลิตยางให้กับสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง ซึ่งเป็นตัวช้ีบ่งถึงความมั่นใจในตลาดระดับอาเซียนอีกด้วยและหลาย ๆ บริษัทยักษ์ใหญ่ที่แปรรูป

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศต่างมั่นใจคุณภาพยางและมีค่าสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง จนท่าให้สหกรณ์กองทุนสวนยาง

ในจังหวัดตรังทั้ง 5 แห่งสามารถก้าวแห่งความเป็นผู้น่าการผลิตยางที่มี คุณภาพดีที่สุดในโลก โดยใน

ปงีบประมาณ 2560 มีสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดตรังทั้งหมดได้ยื่นความจ่านงในการจัดท่ามาตรฐาน 

GMP เพิ่มเติมอีก 20 แห่ง คาดว่าจะสามารถผลิตยางชนิด premium grade ได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 4,000 

ตัน/เดือน สร้างมูลค่าเพิ่มจากการจ่าหน่ายไม่น้อยกว่าเดือนละ 12 ล้านบาท 

กยท. จะออกหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP ให้กับสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมและ

ศักยภาพการผลิตและผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินโดยมีอายุการรับรอง 1 ปี มีมาตรการ

ในการควบคุมติดตามเป็นระยะ ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี และมาตรการในการยกเลิกใบรับรองหากโรงผลิตยาง

แผ่นรมควันไม่สามารถรักษามาตรฐานไว้ได้ ทั้งนี้สถาบันเกษตรกรที่สนใจในการจัดท่าระบบควบคุมคุณภาพ

ยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับรองและทดสอบ

ภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. โทร. 09 3674 4351, 08 9598 2603, 08 1275 1368 

         ภาพที่ 13 สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธ์ิโทน จ่ากัด    ภาพที่ 14 สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จ่ากัด 
 อ. ห้วยยอด จ. ตรัง มาตรฐาน RSS GMP รหัส RSH1   อ. ห้วยยอด จ. ตรัง มาตรฐาน RSS GMP รหัส RSH2 
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      ภาพที่ 15 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จ่ากัด        ภาพที่ 16 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ่ากัด 

      อ. รัษฎา จ. ตรัง มาตรฐาน RSS GMP รหัส RSH3 อ. รัษฎา จ. ตรัง มาตรฐาน RSS GMP รหัส RSH4 

ภาพที่ 17 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ อ. รัษฎา จ่ากัด จ. ตรัง 
     มาตรฐาน RSS GMP รหัส RSH5 
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การผลิตยางแผนรมควัน 
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล 

นักวิทยาศาสตร 8(ว) 

ฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแหงประเทศไทย 

 น้ํายางสดเปนวัตถุดิบยางข้ันตนในการแปรรูปเปนยางชนิดตาง ๆ  เชน  น้ํายางขน  ยางแผนรมควัน 

ยางแผนอบแหง   ยางเครพขาว  และยางแทง STR 5L  เปนตน  การท่ีจะใหไดยางดิบชนิดตาง ๆ  มีคุณภาพดีมี

มาตรฐาน  น้ํายางสดท่ีรวบรวมมาจะตองมีคุณภาพดีดวยเชนกัน  เกษตรกรหลายรายรวบรวมน้ํายางสดมายังจุด

รับซ้ือแหลงผลิตยางถูกตองตามกฎเกณฑกําหนดทุกประการ  ก็จะไมสงผลกระทบตอกระบวนการผลิต  แตถา

หากเกษตรกรรายใดมีการเติมสิ่งปลอมปนลงไปในน้ํายาง  เชน  แปง  น้ํา  โซดาไฟ  ข้ีเปลือก  น้ําผลไมบาง

ประเภท  เปนตน  เพ่ือคิดวาไดปริมาณเนื้อยางเพ่ิมข้ึน  ยอมสงผลกระทบตอการนําน้ํายางไปแปรรูปแนนอน 

โดยธรรมชาติของน้ํายางสดแลวคงสภาพเปนของเหลวไดไมเกิน 4 ชั่วโมง จากนั้นจะเริ่มจับตัวเปนเม็ด

พริก เรียกวาน้ํายางบูด เนื่องจากจุลินทรียในอากาศเขาไปปะปนทําใหเกิดเปนกรด เปนเหตุใหน้ํายางเสียสภาพ 

ดังนั้นในกระบวนการผลิตยางทุกชนิดหากไดน้ํายางท่ีสดมากท่ีสุดจะทําใหคุณภาพยางดิบท่ีแปรรูปคอนขางดี 

การยืดอายุของน้ํายางสดระหวางกระบวนการผลิตจึงจําเปนตองใชสารเคมีรักษาสภาพ  ถาหากเปนสวนยาง

ขนาดเล็กท่ีสามารถแปรรูปยางไดทันทีก็ไมจําเปนตองใชสารเคมี 

สารเคมีท่ีแนะนําในการรักษาสภาพน้ํายางสดเพ่ือผลิตยางแผนดิบ/ยางแผนรมควัน 

 ปกติการผลิตยางแผนในสวนขนาดเล็กไมมีความจําเปนตองเก็บรักษาในระยะเวลาท่ียาวนาน แตใน

กรณีสวนใหญหรือโรงงานท่ีตองใชเวลารวบรวมน้ํายางในปริมาณมาก ๆ เพ่ือเขากระบวนการผลิตพรอม ๆกัน

จําเปนตองใชระยะเวลานานพอสมควรควรใชสารเคมีดังตอไปนี้ 

1. โซเดียมซัลไฟต   (Na2 SO3 ) เปนผงสีขาวมีสวนของ SO2 ประมาณ 50% ตองเก็บไวในภาชนะท่ีมีฝาดมิดชิด

ในท่ีอากาศเย็น สารเคมีชนิดนี้เปนชนิดท่ีนิยมใชมากท่ีสุดเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตยางแผน 

ดิบวิธีใช  ทําเปนสารละลาย 3% (W/V) ใชในอัตรา 0.05% -0.08% ตอน้ําหนักน้ํายางสด รักษาสภาพได   12–

14 ชั่ ว โมง ขอดี  ยางท่ี ได สี จะไมคล้ํ าเหมาะสํ าหรับผลิตยางแผนดิบ   ยาง ADS และยางเครพขาว 

ขอระวัง การเตรียมจะตองเตรียมวันตอวัน เพราะสาร SO2 จะระเหยไดงาย หากใชในปริมาณมากเกินไปยางจะ

เหนี ยว เหนอะหนะแห งช าและอาจต อ งเพ่ิ มกรดมาก ข้ึนหรืออาจ เกิดฟองอากาศในแผน ยางได                                                 

วิธีการเตรียมสารละลายโซเดียมซัลไฟต 3% W/V หรือเรียก stock 3%  ชั่ง โซเดียมซัลไฟต  3  กรัม ละลายใน

น้ํา 100  มล.  ในการใชใหใชในอัตรา 0.05% -0.08% ตอน้ําหนักน้ํายางสด หมายความวา   

เนื้อสารโซเดียมซัลไฟต      3 กรัม อยูในสารละลาย 100 มล.           

เนื้อสารโซเดียมซัลไฟต 0.05        กรัมอยูในสารละลาย        (100 x 0.05)/3  =  1.67  มล.         

แสดงวาถาน้ํายางสด  100  มล. หรือใชหนวยเปนลิตร  จะตองใส  stock ของโซเดียมซัลไฟต    1.67  มล. หรือ

ลิตร หรือใสในอัตรา    2   ลิตรตอน้ํายางสด 100  ลิตร       

2. แอมโมเนีย  (NH3)  เปนสารท่ีใชทําลายแบคทีเรียและมีฤทธิ์เปนดาง กอนใชเตรียมแอมโมเนียอยูในรูปของ

สารละลาย 10% เก็บไวในท่ีเย็นปดฝาภาชนะใหสนิทและภาชนะควรเปนสารทนการกัดกรอน ควรหลีกเลี่ยง
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ภาชนะท่ีเปนเหล็กหรือโลหะบางประเภทอัตราการใช ทํายางแผนควรใชแอมโมเนียในอัตรา 0.01%-0.05% ตอ

น้ําหนักยาง รักษาสภาพไดนาน 3-10 ชั่วโมง ขอระวัง การใชแอมโมเนียรักษาสภาพตองเพ่ิมปริมาณกรดท่ีใช

จับตัวประมาณ 2 เทาของอัตราปกตินอกจากนี้ยังทําใหยางแผนดิบมีสีคล้ํา 

ยางแผนดิบเปนการแปรรูปยางชนิดหนึ่งโดยมีจุดประสงคเพ่ือนําไปผลิตยางแผนรมควันหรือยางแผน

อบแหงหรือยางแผนผึ่งแหง  ยางท่ีเปนแผนแลวผานกระบวนการทําใหแหงโดยใชความรอนเพียงอยางเดียวอบ

ยางใหแหงเรียกวายางแผนอบแหง ยางแผนผึ่งแหง  (Air  Dried  Sheet  :  ADS)  หากใชท้ังความรอนและให

ควันเคลือบแผนยาง  เรียกวา  ยางแผนรมควัน  (Ribbed  Smoked  Sheet  :  RSS)  สําหรับข้ันตอนการ

ผลิตท้ังยางแผนผึ่งแหงและยางแผนรมควันจะไมแตกตางกัน  เพียงแตการผลิตยางแผนผึ่งแหงจะเจือจางน้ํายาง

สดใหมีปริมาณเนื้อยางแหง 14 – 15%  ในขณะท่ียางแผนรมควันจะเจือจางน้ํายางสดใหมีปริมาณเนื้อยางแหง 

16 – 18%  ท้ังนี้ยางแผนรมควันควรมีความหนากวาเล็กนอยท้ังนี้ในการรมควันจะใชความรอนหากแผนยาง

บางไปยางจะขาดงายและในข้ันตอนการอัดกอนยางเปนยางแผนรมควันอัดกอน แผนหอจะไดไมขาด 

วิธีการผลิตยางแผนรมควัน 

1. การรวบรวมน้ํายางสด

 การรวบรวมน้ํายางเปนข้ันตอนแรกท่ีมีความสําคัญ จะตองรักษาความสะอาดถวยรองรับน้ํายาง ชอน

รองน้ํายาง  มีดกรีด และดึงเศษยางท่ีติดตามรอยกรีดอยาใหเศษเปลือกยางและเศษยางหลนลงไปในถวยน้ํายาง 

เม่ือเก็บแลวก็ควรคว่ําถวย น้ํายางควรเทลงในภาชนะท่ีสะอาด ไมควรเติมสารใด ๆ ลงในถังเก็บรวบรวมน้ํายาง

ยกเวนสารเคมีรักษาสภาพเทาท่ีจําเปน และไมควรนําน้ํายางท่ีเก็บรวบรวมมาแลวไปตากแดด ควรเทในภาชนะ

ท่ีมีฝาปด จึงจําเปนตองมีการรวบรวมน้ํายางสดเพ่ือหาปริมาณเนื้อยางแหง และไดเนื้อยางท่ีมีความสมํ่าเสมอ   

2. การกรองน้ํายาง

 การกรองเปนการแยกสารอ่ืน ๆ ท่ีอาจปะปนมากับน้ํายางออกไปโดยใชตะแกรงกรอง 2 ขนาด คือ 40 

mesh  และ 60  mesh   โดย 60 mesh  รูตะแกรงกรองจะละเอียดกวา   

3. ถังรวมน้ํายาง

 น้ํายางท่ีผานการกรองแลวนํามาผสมในถังรวมน้ํายางเพ่ือใหน้ํายางจากสวนหรือพันธุตาง ๆ ไดผสมเขา

กันไดอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังชวยใหมีการตกกะกอนไวสักระยะหนึ่งกอนท่ีจะปลอยลงสูตะกงจับตัวยาง 

4. ตะกงจับตัวยาง

 ตะกงคือภาชนะท่ีทําใหน้ํายางจับตัวโดยท่ัวไปดานในของตะกงจะบุดวยอะลูมิเนียมและมีแผน

อะลูมิเนียมสําหรับเสียบเปนชอง ๆ ตะกงจะมีขนาดท่ีแตกตางกันออกไป โดยสวนใหญมักทําตะกงใหสามารถ

แบงยางได 50 แผน น้ําหนักของยางม่ีแหงแลวมีน้ําหนักตั้งแต 750 กรัม จนถึง 1,200  กรัม 

5. การผลิตยางใหมีเนื้อยางแหงตามมาตรฐาน

 ในการทํายางใหไดมาตรฐานคือการทําใหยางแผนมีน้ําหนักยางแหงท่ีเทากันทุกแผน การผลิตยางแผน 

รมควันควรปรับปริมาณเนื้อยางแหงของน้ํายางชุดท่ีจะทําการผลิตใหไดประมาณ 18% ซ่ึงจะไดยางแผนท่ีมี

ความหนา บางในระดับท่ีเหมาะสมตอการนําไปอัดกอนได และเหมาะในการผสมน้ํากรดเพ่ือการจับตัว 

 การหาปริมาณเนื้อยางแหงในข้ันตอนการผลิตสามารถหาไดอยางหยาบ ๆ ดวยเครื่องมือท่ีหาคาไดอยาง

รวดเร็วและมีความใกลเคียงกับการหาปริมาณเนื้อยางแหงโดยวิธีมาตรฐานดวยการอบตัวอยาง การหาปริมาณ
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เนื้อยางแหงเรียกวาการหา DRC (dry rubber content) นั้น อาจใช metrolac ท่ีมีความแมนยําในการหา 

DRC ในชวง 32 - 38% เทานั้น หรืออาจใชไมโครเวฟหากจะชั่นน้ําหนักน้ํายางสดท่ี 0.90 กรัม อบนาน 3 นาที 

ชั่งน้ําหนักยางแหงท่ีไดคูณดวย 100 ก็สามารถดัดแปลงอานคาเปน DRC ไดเชนกัน ท่ีกลาวมาเปนเพียงหลักการ

คราว ๆ ท่ีหา RC อยางงายสะดวกรวดเร็วในการท่ีตองเรงรีบทํายางแผนรมควัน อยางไรก็ตามควรเก็บตัวอยาง

น้ํายางสดไวสําหรับการหา DRC โดยวิธีมาตรฐานเพ่ือใชในการคํานวณผลประกอบการและน้ําหนักยางแหงท่ี

แทจริงตอไป 

6. การคํานวณน้ําสําหรับการเจือจาง

 เม่ือน้ํายางจากถังรวบรวมกอนปลอนลงในตะกงจับตัวยางตองเตรียมความสะอาดของตะกงและอุปกรณ

ทุกชิ้นใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา ภาชนะทุกอยางตองเปยกน้ําทุกครั้งเพ่ือปองกันยางติดและตอง

คํานวณปริมาตรของน้ํายาง น้ําสําหรับเจือจาง ดังนี้ 

ตัวอยางการเจือจางน้ํา 

โจทยขอท่ี 1   น้ํายางสดปริมาตร  250  ลิตร เม่ือวัดหาปริมาณเนื้อยางแหงไดเทากับ 36%  ตองการเจือจางน้ํา

ยางสดใหได 17% จะตองเติมน้ําเทาไร 

สูตร     N1V1  = N2V2 

N คือความเขมขน 

V คือปริมาตร 

ดังนั้น 36% x 250 ลิตร  = 17% x V2 

V2  = 529.41    ลิตร 

นั่นหมายความวาจะตองอยูในสารละลายท้ังหมด  529.41  ลิตร 

มีอยูแลว 250  ลิตร ดังนั้นจะตองเติมน้ําอีก  = 529.41 – 250 

= 279.41  ลิตร 

7. การทําใหน้ํายางจับตัว

เม่ือเจือจางน้ําไดแลวข้ันตอไปจะตองใชกรดในการจับตัว  กรดท่ีใชแนะนําคือกรดฟอรมิค ซ่ึงเปนกรด

อินทรีย ในการเตรียมกรดฟอรมิคใหสังเกตขางถังวามีความเขมขนเทาไรเพราะแตละยี่หอจะมีความเขมขนท่ีไม

เทากัน   ถาหากเตรียมจากความเขมขนเริ่มตน  จะตองเตรียมสตอกของกรดใหมีความเขมขน  4%  กอน  โดย

หลักของการจับตัวยางมีดังนี้ 

ตองการจับตัวแลวรีดในวันเดียวกัน จะตองใชกรดท่ีมีความเขมขน  0.6% ตอปริมาณเนื้อยางแหง  

ตองการจับตัวแลวรีดในวันถัดไป จะตองใชกรดท่ีมีความเขมขน  0.4% ตอปริมาณเนื้อยางแหง  

สวนการคํานวณกรดใหไดปริมาณท่ีพอดีกับน้ํายางสดในแตละวันทําไดดังนี้ 

โจทยขอท่ี 2   จากโจทยขางตน   น้ํายางสดปริมาตร  250  ลิตร เม่ือวัดหาปริมาณเนื้อยางแหงไดเทากับ 36% 

ทําการจับตัวภายในวันเดียวจะตองใชกรดในอัตราเทาไรโดยเตรียมใหพอดีในแตละวัน 
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วิธีการคํานวณ 

น้ํายางสด 100     ลิตร     มีปริมาณเนื้อยางแหง           36     กิโลกรัม 

น้ํายางสด 250     ลิตร     มีปริมาณเนื้อยางแหง 36 x 250  = 90     กิโลกรัม 

    100 

ตองใชกรดในอัตรา     0.6%   ตอปริมาณเนื้อยางแหงแสดงวา 

ปริมาณเนื้อยางแหง 100  กิโลกรัม   ใชเนื้อกรด 0.6     กิโลกรัม 

ปริมาณเนื้อยางแหง   90  กิโลกรัม   ใชเนื้อกรด  0.6 x 90 = 0.54     กิโลกรัม 

   100 

แตกรดฟอรมิคมีความเขมขนเพียง 94% แสดงวา 

เนื้อกรด 94    กิโลกรัม    อยูในสารละลายกรด 100 ลิตร 

เนื้อกรด 0.54    กิโลกรัม    อยูในสารละลายกรด  100 x 0.54      =   574  มิลลิลิตร 

     94 

เตรียม   stock   กรดฟอรมิค    4% 

จากกรดฟอรมิคเขมขน   4     มิลลิลิตร    เติมน้ําอีก     96  มิลลิลิตร 

จากกรดฟอรมิคเขมขน   574     มิลลิลิตร    เติมน้ําอีก 96 x 574 =  13.78  ลิตร 

      4 

ดังนั้น  ใชกรดฟอรมิคเขมขนในอัตรา  574  มิลลิลิตร แลวเติมน้ํา  13.78  ลิตร  จะไดสารละลายกรด 4% 

สามารถจับตัวยางในปริมาณ 90  กิโลกรัมไดพอดี  

ขอควรระวัง    คอย ๆ  เทกรดเขมขนลงในน้ํา   อยาเทน้ําลงในกรดเด็ดขาด 

สูตรหาปริมาตรของกรดฟอรมิคท่ีใชในการผลิตยางแผนดิบ จากกรดฟอรมิคเขมขน 94% 

ตองการจับตัวแลวรีดในวันเดียวกัน ใชกรดท่ีมีความเขมขน  0.6% ตอปริมาณเนื้อยางแหง  

สูตร ปริมาตรของกรดฟอรมิค (มล.) =  6.38 x 10-2 x %DRC x V 

ตองการจับตัวแลวรีดในวันถัดไป     ใชกรดท่ีมีความเขมขน  0.4% ตอปริมาณเนื้อยางแหง 

สูตร ปริมาตรของกรดฟอรมิค (มล.) =  4.26 x 10-2 x %DRC x V 

เม่ือ %DRC   คือ ปริมาณเนื้อยางแหงตอน้ํายาง 100 สวน 

        V     คือ ปริมาตรของน้ํายางสด  หนวยลิตร 

การคํานวณถาไมใหเกิดขอผิดพลาดอยาลืมวาสารละลายกรดท่ีจะตองเติมในน้ํายางสดมีปริมาตรรวม 13.78 + 

0.57  เทากับ 14.35  ลิตร  แตน้ําท่ีเติมท้ังหมดคือ 279.41  ลิตร  ดังนั้นตองหักปริมาตรน้ําออกเติมเพียง 

256.06  ลิตร  
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ตารางสําเร็จปริมาตรน้ํายางสด  น้ําและกรดในการผลิตยางแผนดิบ/ยางแผนรมควัน 

ตัวอยาง 

       ขนาดตะกง กวาง 55 cm  ยาว 120 cm สูง 39 cm  แผนเสียบหนา 0.15 ซม.  จํานวน 49 แผน 

ปริมาตรตะกง 55 120 39 = 257 ลิตร 

ปริมาตรตะกง 1 ขีด 55 120 1 = 6.6 ลิตร 

ปริมาตรแผนเสียบ 55 0.15 39 49 = 15.8 ลิตร 

ปริมาตรท่ีเหลือ 257 - 15.8 = 241.6 ลิตร 

= 36 ขีด 

    ** ความสูง คํานวณท่ี 35 cm เพ่ือไมใหน้ํายางลนตะกงเม่ือเติมกรด 

        เจือจางน้ํายางสดได %DRC เทากับ 18%  น้ําหนักยางแผนละ 0.80 กก.  จํานวน 50 แผน รวมน้ําหนัก 

40 กก. 

%DRC น้ํายางสด 40 38 36 34 32 30 

ปริมาตรน้ํายาง (ลิตร) 100 105 111 118 125 133 

ขีดน้ํายาง 15 16 17 18 19 20 

ขีดน้ํา (เติมในน้ํายาง) (ลิตร) 35 35 35 35 35 35 

ปริมาตรกรด (ml)(รีดวันนี้) 255 255 255 255 255 255 

ปริมาตรน้ําท่ีเติมในกรด (เจือจาง 4%) (ลิตร) 6 6 6 6 6 6 

ปริมาตรกรด (ml)(รีดวันรุงข้ึน) 170 170 170 170 170 170 

ปริมาตรน้ําท่ีเติมในกรด (เจือจาง 4%) (ลิตร) 4 4 4 4 4 4 

%DRC น้ํายางสด 40 38 36 34 32 30 

ปริมาตรน้ํายาง (ลิตร) 113 118 125 132 141 150 

ขีดน้ํายาง 17 18 19 20 21 23 

ขีดน้ํา (เติมในน้ํายาง) (ลิตร) 35 35 35 35 35 35 

ปริมาตรกรด (ml) (รีดวันนี้ ) 288 288 288 288 288 288 

ปริมาตรน้ําท่ีเติมในกรด (เจือจาง 4%) (ลิตร) 7 7 7 7 7 7 

ปริมาตรกรด (ml)(รีดวันรุงข้ึน) 192 192 192 192 192 192 

ปริมาตรน้ําท่ีเติมในกรด (เจือจาง 4%) (ลิตร) 5 5 5 5 5 5 
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8. การรีดยางแผน

หลังจากท่ียางจับตัวดีแลวใชเวลาประมาณ 45 นาที ใหหลอน้ําไวในตะกงเพ่ือปองกันการเกิดปฎิกิริยา

ออกซิเดชั่นท่ีทําใหผิวหนายางเกิดสีคล้ําได นอกจากนี้ยังชวยใหนํายางออกจากตะกงไดงายอีกดวยแตอยางไรก็ดี

ควรใหยางจับตัวอยางสมบูรณอาจใชเวลา 2 - 3 ชั่วโมงเพ่ือใหยางมีความยืดหยุนดี หากจับตัวยังไมดีพอเนื้อยาง

จะออนเม่ือรดีแผนยางจะขาด เครื่องรีดยางมีหลายแบบข้ึนอยูกับการออกแบบ เครื่องจักรชุดหนึ่ง ๆ มีลูกกลิ้ง 4 

- 6 คู ผิวหนาของลูกกลิ้ง 3 - 4 คูแรก จะเรียบไสแบบเหลี่ยมตามความยาว เพ่ือรีดยางใหบาง สวนลูกกลิ้ง

สุดทายเซาะรองเพ่ือใหเกิดรายท่ีผิวหนายางมีพ้ืนท่ีสัมผัสมากท่ีสุดเม่ือผึ่งหรืออบจะแหงไดเร็ว สวนความเร็วรอบ

ของลูกกลิ้งแตละคูจะแตกตางกัน สวนใหญมักกําหนดใหลูกกลิ้งคูแรกมีความเร็วรอบนอยกวาตัวอ่ืน ๆ เพ่ือ

สะดวกในการปอนยางเขาเครื่อง สําหรับความเร็วรอบของลูกกลิ้งมีคาประมาณ 29 - 41 รอบ/นาที เครื่องรีดยาง

ชุดหนึ่ง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถรีดยางได 1,000 - 1,500  แผน/ชั่วโมง และเหนือลูกกลิ้งจะตองมีน้ําหลอ

ผานเพ่ือซะลางสารเคมีหรือน้ํากรด 

9. การผึ่งยาง

ยางท่ีรีดผานเครื่องรีดแลว นําแผนยางไปลางใหสะอาดอีกครั้ง จากนั้นนําไปผึ่งบนราวใหหมาดใชเวลา

ประมาณ 45 นาที จนสะเด็ดน้ํา การผึ่งยางเปนการไลความชื้นออกจากแผน ยางในระหวางการผึ่งจะเกิดการหด

ตัว ทําใหความหนาของแผนเพ่ิมข้ึน การหดตัวเกิดจากการหยุนตัวของยางขณะเกิดการหดตัวน้ําในแผนยางจะ

ซึมออกจนมีน้ําในแผนเหลืออยู 27 - 30% การผึ่งใหผึ่งในอาคารท่ีมีอากาศถายเทไดดี ไมแนะนําใหนําแผนยางไป

ตากแดดเพราะจะทําใหมีสีคล้ําและเหนียว   

10. การรมควัน

แผนยางท่ีสะเด็ดน้ําแลวนําไปรมควันในหองรมควันโดยปรับอุณหภูมิของหองรมในวันแรก 30 – 350C 

วันท่ี 2 อุณหภูมิ  35 – 380C  แตไมเกิน 400C  วันท่ี  3  อุณหภูมิ   39 – 420C   วันท่ี 4  อุณหภูมิ 42 -  450C  

แตไมเกิน  500C  อยางไรก็ตามตองสังเกตความแหงของแผนยางดวยถายางแหงเร็วอาจรมเพียง 3  วันก็ได 

การรมควันเปนเทคนิคอยางหนึ่งของผูออกแบบหองรมควัน โดยสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการกอสรางโรง

รมควัน ใหเลือกสถานท่ีไมเปนท่ีลุม ไมมีน้ําทวมขัง พ้ืนท่ีกอสรางโรงรมควันอยูสูงกวาระดับถนน มีคูระบายน้ํา 

และระบายน้ําไดดี ควันจากการเผาไหมจะตองไมกอใหเกิดมลภาวะในชุมชน  มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

และปลอดภัยในการรมยาง สวนท่ีสําคัญของโรงรมควันประกอบไปดวยทอกระจายความรอนภายในหอง รูบาย

ควัน ปลองระบายความชื้นและควัน รวมท้ังเตาเผา เปนตน  

ยางแผนรมควันท่ีแหงแลวจะมีความชื้นในแผน 0.30 – 0.60%  ปริมาณสิ่งสกปรก 0.010 – 0.040% 

ปริมาณเถา 0.20 – 0.45%  ปริมาณไนโตรเจน 0.30 – 0.40%  คาความออนตัวเริ่มแรก 35 – 45% ความหนืด

อยูท่ีระดับ 60 – 80 ML(1 + 4)1000C 

11. การคัดช้ันและการจัดช้ัน

ยางชุดหนึ่งท่ีผลิตควรเปนยางท่ีมีคุณภาพชั้นเดียวกันไมนอยกวารอยละ 80 มิเชนนั้นจะเสียเวลาในการ

คัดเกรดและจัดชั้น การคัดเกรดเปนการคีบหรือตัดรอยตําหนิออกจากยางแผนรมควันเชน สิ่งสกปรก คราบเปอน

ตางๆ เปนตน โดยใชสายตาตามมาตรฐาน The Green Book  โดยสมบัติท่ีใชในการคัดชั้นยางแผนรมควันควรมี

สมบัติดังนี้ 
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1. ความแหง

2. เนื้อแนนแข็ง

3. ความสะอาด

4. ความสมบูรณของแผน

สมบัติของยางแผนรมควันตามมาตรฐาน  THE  GREEN  BOOK  มี  6  ช้ัน 

RSS  1X พิเศษ เปนยางท่ีควบคุมการผลิตทุกข้ันตอนโดยตองตรวจกรรมวิธีการผลิต 

ภายในโรงงานผลิตยางแผนดิบและโรงรมควัน สวนยางแผนรมควัน 

ชั้นอ่ืนๆ  ไมจําเปนตองตรวจข้ันตอนการผลิต  ยางแผนรมควันชั้นนี้ 

ตองปราศจากราทุกชนิด และไมอนุญาตใหมีตําหนิใด ๆ ท่ีแผนยาง 

ไดเลย 

สมบัติ แผนยางแหง เนื้อแนนแข็ง สะอาด  แผนสมบูรณ 100%  สีสมํ่าเสมอ 

RSS  1 สมบัติ แผนยางแหง  เนื้อแนนแข็ง  สะอาด  แผนสมบูรณ  สีสมํ่าเสมอ  (อนุญาตมี

เปลือกไมเล็ก ๆ ไดเล็กนอย) 

ไมอนุญาต ยางพอง  ยางฟองอากาศ  ยางแกรม  ยางแกไฟ ยางไหม  ยางออนรม  ยาง

ดิบ  ยางเยิ้ม  ผิวแผนเปนตําหนิ 

RSS  2 สมบัติ อนุญาตมีราแหงหรือราสนิมบริเวณระหวางแผนหอกับผิวกอน ไดไมเกิน  5%  

ของยางลูกขุนสงมอบ  แผนยางแหง  เนื้อแนนแข็ง สีสมํ่าเสมอ  ผิวแผน

ตําหนิไดเล็กนอย  ฟองอากาศขนาดเล็ก 

ไมอนุญาต ยางแกรม ยางออนรม ยางดิบ ยางเยิ้ม  ยางออน  ยางแกไฟ  ยางไหม 

RSS  3 สมบัติ อนุญาตมีราแหงหรือราสนิมบริเวณระหวางแผนยางกับผิวกอนได 

ไมเกิน  10%  ของยางสงมอบ  แผนยางแหง  สะอาด  เนื้อแนนแข็ง 

มีตําหนิผิวแผนไดเล็กนอย  ดางดําเล็กนอย   ฟองอากาศเล็กนอย 

ไมอนุญาต ยางแกรม  ออนรม  ยางดิบ  ยางเยิ้ม  ยางออน  ยางแกไฟ  ยางไหม  ยาง

ฟองขนาดใหญ 

RSS  4 สมบัติ  อนุญาตมีราแหงหรือราสนิมบริเวณระหวางแผนหอกับผิวกอน 

ไดไมเกิน  20%  ของยางลูกขุนสงมอบ  แผนยางแหง  เนื้อแนนแข็ง   

สะอาด  ผิวแผนมีตําหนิ  สีดางดําปานกลาง  สีคล้ําเล็กนอย  ยางแกรมได

เล็กนอย 

ไมอนุญาต ยางออนรม  ยางดิบ ยางเยิ้ม  ยางแกไฟ  ยางไหม  ยางฟองขนาดใหญ 
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 ยางแผนผึ่งแหง/ยางแผนอบแหง  ยางแผนรมควนั

นํา้ยางสด 

  (ผา่นการกรองแยกส่ิงสกปรก) 

     จับเป็นก้อน 

ยางแผ่นหนาประมาณ  3.8 – 4.3 มม. 

ยางแผ่นดิบ  (Unsmoked  sheet, USS) 

ยางแผ่นผึง่แห้ง ยางแผ่นรมควนั

หีบห่อ/จําหน่าย หีบห่อ/จําหน่าย 

 

จบัตวัด้วยกรดฟอร์มกิ 

รีดยาง 

ผึง่ในทีร่่มให้สะเดด็นํา้

รมควนั  (อุณหภูมปิระมาณ  40 – 45 oC) 

ใช้เวลาประมาณ  3 – 4 วนั 

อบด้วยลมร้อน  (อณุหภูมปิระมาณ  40 – 50 oC) 

ใช้เวลาประมาณ  3 – 4 วนั 

ตรวจจัดช้ันด้วย

สายตา 

เจอืจางนํา้ยาง 
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หลักเกณฑคุณภาพน้ํายางสดสําหรับผลิตยางแผนรมควันมาตรฐาน GMP 

ฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแหงประเทศไทย 

1. น้ํายางท่ีนํามาสูโรงงานจะตองมีความสดมากท่ีสุด โดยปฏิบัติดังนี้

- กรีดยางตั้งแตเวลา 24.00 น. – 05.00 น. 

- จะตองกรองน้ํายางสดกอนนํามาสงโรงงานผลิตยางแผนรมควัน 

- จะตองไมเติมน้ํา ไมใสยางท่ีจับตัวเปนกอนหรือขี้เปลือกลงในน้ํายางสด 

- รวบรวมน้ํายางสดในภาชนะบรรจุท่ีสะอาดมาสงยังโรงงานผลิตในเวลาไมเกิน 11.00 น. 

2. ใหใชสารรักษาสภาพน้ํายางสดเทาท่ีจําเปน โดยปฏิบัติดังนี้

2.1  ใชโซเดียมซัลไฟต (Na2SO3)อัตราคําแนะนํา 0.05% ตอน้ําหนักน้ํายางสด

หรือโซเดียมซัลไฟต 50 กรัม ตอน้ํายางสด 100 กิโลกรัม สําหรับสมาชิกรายยอย 

วิธีการเตรียม 

- นําโซเดียมซัลไฟต 50 กรัม ละลายในน้ําสะอาด 1 กิโลกรัม 

- ใสรองกนภาชนะกอนรวบรวมน้ํายางสดท่ีมีปริมาตร 100 กิโลกรัม 

- ควรเตรียมวันตอวัน  

2.2 ใชสารละลายแอมโมเนียอัตราคําแนะนํา 0.03% ตอน้ําหนักน้ํายางสด 

วิธีการเตรียม 

- ปลอยแอมโมเนียแกสเขมขนจากถังบรรจุ 60 กิโลกรัมลงในน้ําสะอาด 940 กิโลกรัม 

 จะได stock แอมโมเนียใหมีความเขมขน 6% 

- ใชในอัตรา 5 ลิตร ตอน้ํายางสด 1,000 กิโลกรัม สําหรับรถบรรทุกน้ํายาง 

3. เปอรเซนตเนื้อยางแหงไมควรต่ํากวา 28% เพราะจะสงผลตอคาความหนืดมูนนี่และคา Po

(ความยืดหยุนของยางเร่ิมแรก)

4. หากน้ํายางจับตัวเปนเม็ด มีกล่ินเหม็นบูด ไมควรเทลงในบอรวบรวมน้ํายางสด เพราะจะทําให

ยางแผนมีฟองอากาศ
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มาตรฐานยางแผนรมควัน 

สมบัติท่ีใชในการคัดชั้นยาง 

การคัดชั้นยางตองมีแสงสวางเพียงพอ  ยางแผนรมควันควรมีสมบัติดังนี ้

1. ความแหง

2. เนื้อแนนแข็ง

3. ความสะอาด

4. ความสมบูรณของแผน

สมบัติของยางแผนรมควันตามมาตรฐาน  THE  GREEN  BOOK  มี  6  ชั้น 

RSS  1X       พิเศษ เปนยางที่ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนโดยตองตรวจ 

กรรมวิธีการผลิตภายในโรงงานผลิตยางแผนดิบและโรงรมควันสวนยาง

แผนรมควันชั้นอื่นๆ  ไมจําเปนตองตรวจข้ันตอนการผลิต  ยางแผน

รมควันชั้นนี้ 

ตองปราศจากราทุกชนิด และไมอนุญาตใหมีตําหนิใด ๆ ที่แผนยาง 

ไดเลย 

สมบัติ แผนยางแหง เนื้อแนนแข็ง สะอาด  แผนสมบูรณ 100%  สีสมํ่าเสมอ 

RSS  1 สมบัต ิ แผนยางแหง  เนื้อแนนแข็ง  สะอาด  แผนสมบูรณ  สีสม่ําเสมอ 

 (อนุญาตมีเปลือกไมเล็ก ๆ ไดเล็กนอย) 

ไมอนุญาต ยางพอง  ยางฟองอากาศ  ยางแกรม  ยางแกไฟ ยางไหม  ยางออนรม 

ยางดิบ  ยางเยิ้ม  ผิวแผนเปนตําหนิ 

RSS  2 สมบัต ิ อนุญาตมีราแหงหรือราสนิมบริเวณระหวางแผนหอกับผิวกอน 

ไดไมเกิน  5%  ของยางลูกขุนสงมอบ  แผนยางแหง  เนื้อแนน 

แข็ง   

สีสม่ําเสมอ  ผิวแผนตําหนิไดเล็กนอย  ฟองอากาศขนาดเล็ก 

ไมอนุญาต ยางแกรม ยางออนรม ยางดิบ ยางเยิ้ม  ยางออน  ยางแกไฟ  ยางไหม 

RSS  3 สมบัต ิ อนุญาตมีราแหงหรือราสนิมบริเวณระหวางแผนยางกับผิวกอนได 

ไมเกิน  10%  ของยางสงมอบ  แผนยางแหง  สะอาด  เนื้อแนน 

แข็ง   

มีตําหนิผิวแผนไดเล็กนอย  ดางดําเล็กนอย   ฟองอากาศเล็กนอย 

ไมอนุญาต ยางแกรม  ออนรม  ยางดิบ  ยางเยิ้ม  ยางออน  ยางแกไฟ  ยาง 

ไหม  ยางฟองขนาดใหญ 

RSS  4 สมบัต ิ  อนุญาตมีราแหงหรือราสนิมบริเวณระหวางแผนหอกับผิวกอน 
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ไดไมเกิน  20%  ของยางลูกขุนสงมอบ  แผนยางแหง  เนื้อแนน 

แข็ง   

สะอาด  ผิวแผนมีตําหน ิ สดีางดําปานกลาง  สีคล้ําเล็กนอย  ยางแก

รมไดเล็กนอย 

ไมอนุญาต ยางออนรม  ยางดิบ ยางเยิ้ม  ยางแกไฟ  ยางไหม  ยางฟองขนาดใหญ 

RSS  5 สมบัต ิ อนุญาตมีราแหงหรือราสนิมบริเวณระหวางแผนหอกับผิวกอนได 

ไมเกิน  30%  ของยางสงมอบ  แผนยางเนื้อแนนแข็ง สะอาด แหง 

มีสิ่งสกปรกขนาดใหญขึ้นไดเล็กนอย  ยางแกรม  ออนรมมีไดเล็กนอย 

ไมอนุญาต ยางดิบ  ยางเยิ้ม  ยางออน  ยางแกไฟ  ยางไหม 
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สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี
ของยางแผ่นรมควนั

โกศล  จริงสงูเนิน

1. นํา้ยางสด  (Field  latex)

 1.1 สมบัติเป็นของเหลวสีขาวขุ่นเหมือนนํา้นม

 1.2 มีกลิน่หอม

 1.3 มีส่วนประกอบทีสํ่าคญัหลายอย่าง

ส่วนทีเ่ป็นยาง หรืออนุภาคของยาง
มีลกัษณะกลมรี
มีประจุเป็นลบ
เคลือ่นทีแ่บบ Brownian movement
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- ถพ.ของนํา้ยาง 0.92

เกดิจากแรงผลกักนัของประจุลบ
มีขนาดเลก็ใหญ่แตกต่างกนั ทาํให้การผลกักนัด้วยแรงทีแ่ตกต่างกนั

จึงทาํให้มันแขวนลอยอยู่ใน Serum
 จะหยุดเคลือ่นไหวเม่ือมีสารทีมี่ประจุบวกมาทาํให้มันเป็นกลาง 

เช่น กรด
- เกดิจากธรรมชาติ
- เกดิจากมนุษย์เติมลงไป

- ถพ.ของนํา้ยาง 0.92

2. ส่วนทีเ่ป็น Lutoid
 2.1  ภายใน Lutoid มธีาตุโลหะออิอน ซ่ึงมปีระจุบวก

 2.2  ผนังของ Lutoid บางมาก แตกออกได้อย่างง่าย

 ถูกกระทบจากเคร่ืองมอืกล

 ถูกเจือจาง ทาํให้ Lutoidบวมขึน้และแตกในทีสุ่ด

 เมือ่ Lutoid  แตกทาํให้เกดิอะไร ?

 2.3 โลหะออิอน ประกอบด้วยธาตุ Mg++ Mn++ Cu++ Fe++ และ Ca++

 2.4 โลหะออิอนเหล่านีม้คีวามสําคญั กบัสมบัตยิางแผ่นรมควนัอย่างไร ?

• ทาํลาย Isoprene หรือ Isoprene โมเลกลุ
• เกดิอะไรขึน้
      - ยางเส่ือมสภาพ
      - แสดงผลทาง PRI
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3. Non Rubber ส่วนทีไ่ม่ใช่ยาง

 3.1 Protein
 เมือ่ Hydrolyse ด้วยแอมโมเนีย จะได้กลุ่มของ Amine

 NH2 หรือ diamine NH2-R-NH2

 เมือ่เป็นกรด จะเป็นกรดแอมมโิน

 ทั้งหมดนีม้ปัีญหากบันํา้ยาง และเนือ้ยางแห้ง

 ทาํให้เกดิ Link กนัระหว่าง Amine กบั aldehyde ทีต่ดิอยู่กบัยาง ทาํให้จับตวัเป็นเมด็ เป็นก้อน

ส่วนทีสํ่าคญัใน Non Rubber

3. Non Rubber ส่วนทีไ่ม่ใช่ยาง

 3.2 Lipid ทาํให้เกดิการบูดเน่าเน่ืองจาก Bacteria เป็น Volalite Fatty acid เป็นกรด acetic
formic และ Propanic ทาํให้ยางมีกลิน่บูด และเร่ิมจับตัวเป็นก้อน

 ทาํเป็นยางแผ่นไม่ได้

 นําไปทาํเป็นยางข้นไม่ได้

 มีทางเดียวนําไปทาํเป็นยางแท่ง Lowgrade

ส่วนทีสํ่าคญัใน Non Rubber
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4. ส่วนทีเ่ป็น Frey wysslink
 เป็นส่วนทีมี่สี ทีเ่รียกว่า Carotenoid หรือ Carotene

 สีเหลอืง

 สีส้ม

5. ส่วนทีเ่ป็น Clean serum หรือส่วนทีเ่ป็นนํา้ใส

 ส่วนทีก่ล่าวมานี ้มีอทิธิพลต่อสมบัติของยางทั้งส้ิน

 นํา้ยางสดเมื่ออยู่ในลาํต้นมันมีอยู่ปกติของมัน

 เม่ือถูกกรีดออกมา อยู่ในสภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างกนักจ็ะเกดิปัญหา

6. ปัญหาทีว่่าน้ันคอื สมบัตขิองยางแผ่นรมควนั

 6.1 แต่ก่อนเราใช้สายตาเป็นตวัคดัช้ันยาง เป็น
 ยางรมควนัช้ัน 1 พเิศษ

 ยางรมควนัช้ัน 1

 ยางรมควนัช้ัน 2

 ยางรมควนัช้ัน 3

 ยางรมควนัช้ัน 4

 ยางรมควนัช้ัน 5
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6.2 โดยพจิารณาจาก
 ความแห้งสนิท (ความช้ืน)

 ความสะอาด  สังเกตจาก

ปริมาณส่ิงสกปรก

ขนาดของช้ันส่ิงสกปรก

ร้ิวรอย

สี

รอยเป้ือนจากเช้ือรา

ฟองอากาศ

รอยโป่งพองทีเ่กดิจากการรม

ลกัษณะทีเ่กดิจากการรม
ควนัมากเกนิไป

เยิม้เหนียวให้ไฟแรง

รมไม่ได้ที ่แห้งไม่ดพีอ

 6.3 ความเหนียวแน่น  แรงดึงดี

 3.4 ไม่มีตําหนิใด ๆ
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7. ปัจจุบันผู้บริโภคกาํลงัหันมา ให้ความสําคญักบัสมบัตทิางกายภาพ
    และเคมีในห้องปฏิบัตกิาร

8.1 นําไปผลติวตัถุสําเร็จรูปทีไ่ด้มาตรฐาน

8.2 มีการแข่งขนักนัด้านคุณภาพการนําไปใช้สูงมาก

*** วงล้อรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ 

8. เพือ่ประโยชน์

9. จาํเป็นต้องใช้วตัถุดบิทีม่ีสมบัตดิงันี้

9.1 ปริมาณส่ิงสกปรกในยาง (Dirt content)
 เกดิได้อย่างไร

 เกดิจากการปนเป้ือน ลงในนํา้ยางขณะกรีด
 เปลอืกไม้ขณะกรีดหลุดล่วงลงในถ้วยรองรับนํา้ยาง

 ใบไม้ หล่นจากต้นลงในถ้วยรองรับนํา้ยาง

 ดนิทรายจากฝนทีต่กกระทบกบัพืน้กระเดน็เข้าไปตดิอยู่ที่ต้น พอแห้งแล้วล่วงหล่นลงใน
ถ้วยรับนํา้ยาง

 เกดิจากเกษตรกรเจตนาใส่ลงไปในนํา้ยางโดยตรงทีพ่บมี
 แป้ง

 นํา้ใบเงาะทาํให้มเีศษใบตดิเข้าไปด้วย
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ปริมาณส่ิงสกปรกในยาง  (ต่อ)

 เกดิจากความไม่สะอาดของโรงงานทาํให้ปนเป้ือนขณะปฏิบัตงิาน เช่นเศษยางติดอยู่ทีต่ะกงยาง

 เกดิจากการตากยาง เส้ียนไม้ไผ่  ขุยไผ่ ติดเข้าไป

 เกดิจากการสึกกร่อนของปูน

 เกดิเน่ืองจากการกดักร่อนของกรด

 ทรายทีผ่สมปูนหลุดติดไปกบัแผ่นยางทีผ่่านเคร่ืองรีด

ปริมาณส่ิงสกปรกในยาง  (ต่อ)

 เกดิหลงัจากเอายางแผ่นออกจากห้องรมควัน อาจปนเป่ือนกบัส่ิงสกปรกบนพืน้ซ่ึงทําความสะอาดไม่ดพีอ

 เกดิจากนกเข้าไปทาํรังทีห่ลงัคาในโรงเกบ็

เศษหญ้าใบไม้ กิง่ไม้ ทีใ่ช้ในการทาํรังร่วงหล่น

 เกดิขึน้ขณะขนส่งขึน้รถเพือ่การส่งออก

รถบรรทุกไม่ได้ทาํความสะอาดทาํให้ปนเป้ือน

 เกดิขึน้ได้ทุกเมือ่ ๆ ขาดการระมดัระวงั หรือความไม่รู้ของคนงาน
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             ส่ิงสกปรกมีผลต่อสมบตัยิางอย่างไร
เม่ือติดเข้าไปในยางสําเร็จรูป  เช่น  ยางรถยนต์

 จุดตรงทีเ่มือ่มหิีน ดนิ หรือ เมด็ทราย จะเกดิรอย Crack แตก ทาํให้ตรงจุดน้ันขยายตวัไม่เท่ากนั

 เกดิอะไรขึน้ ?

รอยแตกจะขยายออกเร่ือย ๆ ทุกวนัที่รถถูกใช้งานรอยแตกจะเพิม่ขึน้ และยางจะระเบิดในท่ีสุด

             วธีิป้องกนั ส่ิงสกปรกไปกบัยางแผ่น
ควบคุมการเกบ็รวบรวมนํ้ายางตั้งแต่สวนยาง

 ทีจุ่ดรับนํา้ยางในสวนยาง ทีเ่กษตรกรนํานํา้ยางมาส่งขายให้จะต้องระมดัระวงัในเร่ืองความสะอาด

 ภาชนะทีร่วบรวมนํา้ยางต้องสะอาด หลงัใช้งานต้องล้างทุกคร้ัง

 รถขนนํา้ยาง Tank Car ต้องสะอาดหลงัใช้งานต้องล้างทุกคร้ัง

9. ปริมาณส่ิงสกปรกในยาง  (ต่อ)

9. ปริมาณส่ิงสกปรกในยาง  (ต่อ)

 ทีจุ่ดรับนํา้ยางในโรงงาน

 ภาชนะรวมนํา้ยางต้องสะอาด

 ห้ามเกษตรกรนําเศษยาง หรือใบไม้ใส่มาในถุงใส่นํา้ยาง หรือภาชนะใส่นํา้ยาง

 ใช้ตะแกรงเบอร์ 60 Mesh กรองนํา้ยางก่อนเทรวมในถังรับนํา้ยาง

 ใช้ตะแกรงเบอร์ 80 Mesh กรองนํา้ยางเมือ่เทลงบ่อรวม

 ใช้ตะแกรงเบอร์ 100 Mesh กรองนํา้ยางเมือ่เทหรือปล่อยลงในตะกงตับ

 ทุกขั้นตอนของการทํางานภาชนะต้องสะอาด

 ภาชนะทุกขั้นตอนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ผุกร่อน

 ใช้นํา้ฉีดล้างพืน้ให้สะอาด
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9.2  ความช้ืน (Volatile matter) VM

 9.2.1  ความช้ืนมผีลต่อสมบัติยางอย่างไร

ทาํให้การบดผสมยางไม่สมบูรณ์ (การ compound ยาง)

ทาํให้ยางมค่ีาความหนืดสูงขึน้ เมือ่ได้รับความร้อน ซ่ึงเป็นผลให้การ compound ยางต้องยดื

            ออกไป

Volatile matter ต่าง ๆ ซ่ึงเป็น Volatile fatty acid

หรือ VFA ทาํให้เกดิกลิน่เหมน็ในยางและความช้ืนทีเ่กดิจากการหมกัทาํให้เกดิก๊าซหรือ

            ฟองอากาศในยาง  (เมือ่เกดิฟองเกดิอะไรขึน้)

 มผีลอย่างไรต่อผลติภัณฑ์สําเร็จรูป  เช่น วงล้อรถยนต์

9.2  ความช้ืน (Volatile matter) VM

 9.2.1  ความช้ืนมผีลต่อสมบัติยางอย่างไร (ต่อ)

ยางบดผสมไม่สมบูรณ์ การ Vulcanize แน่นอนย่อมไม่ดด้ีวย อตัราการคงรูปกจ็ะไม่ด ีการยดึเกาะ

            ระหว่าง sulphur กบั Molecule  

ยางไม่ดทีาํให้แรงดงึหรือแรงรับนํา้หนักไม่ดี

ความหนืดสูงอนัเน่ืองจากยางเกดิ storage hardening อนัเน่ืองมาจากหมู่ Aldehyde ในยางจับตวั

            กบัหมู่ alkyl ของโมเลกลุยาง ทาํให้สายโซ่ยาวขึน้ เน่ืองจากการ Loss นํา้

เมือ่ยางมกีลิน่เหมน็ทาํให้วตัถุสําเร็จรูปมกีลิน่เหมน็ด้วย

เมือ่เกดิฟองอนัเน่ืองจากการหมกั (ferment)  ฟองทีเ่กดิขึน้จะฝังอยู่ในยาง
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วธีิแก้ไข
 รมยางให้แห้งและมีการควบคุมเตารมให้ดี ห้องรมควรออกแบบให้ด ีควรให้ความร้อน

ไหลเวยีนทัว่ถึง และทีด่ีควรติดทวีดัอุณหภูมิ (Thermocouple) เพือ่ควบคุมอุณหภูมิใน
ห้องรม  ( 50 oC - 60 oC  )

9.3 ปริมาณเถ้าในยาง
 ปริมาณเถ้าในยางเป็นสมบัติหน่ึงทีสํ่าคญัในการนําไปพจิารณาการผลติผลติภัณฑ์ยาง

วธีิแก้ไข (ต่อ)

 โดยธรรมชาตขิองยางแล้วจะมเีถ้าทีเ่กดิจาก

- สาร Hydrocarbon เช่น แป้ง โปรตนี ไขมนั และเซลลูโลส

- สารทีเ่ป็นแร่ธาตุ Trace element ทีพ่ชืดูดซับไปจากดนิ เช่น ปุ๋ยต่าง ๆ ม ีMg Cu Mn Fe Ca K

          และอืน่ ๆ

- สารทีป่นเป้ือนอนัเกดิจาก ดนิ หิน ทราย เปลอืกไม้ ใบไม้ ทีต่ดิเข้าไปในยาง ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้ในเร่ือง

          ของปริมาณส่ิงสกปรก

 ในการผลติวัตถุสําเร็จรูปจําเป็นต้องรู้ค่า Ash ในยางว่ามอียู่ปริมาณกี ่%

 เขาจะใช้ค่าตวันีไ้ปคาํนวณหาว่าเขาจะต้องใช้สารตัวเตมิเพือ่เสริมแรงกบัยางอกีมากน้อยแค่ไหนจึงจะ
ทาํให้วตัถุสําเร็จรูปมคุีณภาพ

ตรงตามทีต้่องการ
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9.4 ปริมาณไนโตเจนในยาง (Nitrogen content)

 ปริมาณไนโตรเจนในยางซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ Protein

 โดยปกตธิรรมชาตขิองมันจะมอียู่ประมาณ 5% ซ่ึงจะอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของนํา้ยาง

 เมือ่ผ่านขบวนการแปรรูปจะเหลอือยู่ประมาณไม่เกนิ 0.5% โดยทัว่ไปพบว่ามอียู่ประมาณ
0.4% โดยเฉลีย่

 มนัมผีลอย่างไรต่อการผลติยางวัตถุสําเร็จรูป

 ถ้ามมีากเกนิไปจะทาํให้ขบวนการ Vulcanizaed ทีท่าํให้ยางคงรูปเกดิเร็วเกนิไป (fastcure)
ทาํให้วตัถุสําเร็จรูปไม่เตม็เบ้ามรีอยแหว่งเกดิกบัวัตถุสําเร็จรูป

 มมีากเกดิจากการปลอมปน ยางสกมิ (หางนํา้ยาง) ทีเ่กดิจากการป่ันนํา้ยางข้น

 ยางสกมิจะมโีปรตีนอยู่ในปริมาณมาก และยงัม ีTMTD   ZnO ผสมอยู่

 TMTD   ZnO เป็นตวัเร่งปฏิกริิยา  Vulcanize  เป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํให้มนัเกดิ  Fastcure

สมบัตคิวามเป็น Plasticity origin - Po

 มผู้ีให้ความหมายของพลาสติคว่า พลาสตคิเมือ่อยู่ในอุณหภูมห้ิองหรือตํา่กว่าจะแข็งตวั
หรือมคีวามแข็งแต่เมือ่ได้รับความร้อนจะอ่อนตวั

 จึงเรียกค่าความเป็นพลาสติคของยาง  หมายถึงความอ่อนตวัของยาง

 ยางมสีมบัตเิป็นทั้งอลีาสติค และ พลาสตคิ อยู่ในตวัของมนั

 ยดืออกแล้วปล่อยให้มนัหดกลบัสู่สภาพเดมิจะพบว่า

- ส่วนทีห่ดกลดัหมดเป็นอลีาสตคิ

- ส่วนทีห่ดกลบัไม่ได้จะเป็นพลาสตคิ เกดิจากสายโซ่โมเลกลุถูกทาํลายขาดจากกนั
เป็นบางส่วน
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สมบัตคิวามเป็น Plasticity origin - Po (ต่อ)

 แต่ความเป็นพลาสติกเร่ิมแรกของยาง บ่งช้ีบอกให้เรารู้อะไร?

 บอกให้รู้ว่ายางมีนํา้หนักโมเลกลุเท่าใดมีสายโซ่ยาวเป็นอย่างไร?

 ถ้ามีค่าความเป็นพลาสติคสูงแสดงว่ามีนํา้หนักโมเลกลุสูง มีสายโซ่ยาวด้วย

 Po มีความเกีย่วพนักบั Mooney Viscosity คอืแปรผนัตรงกนั

 ยางมี Po สูง จะมี Mooney Viscosity สูงด้วย

 สมบัติ Po และ Mooney มีความสําคญัต่อการนําไปใช้เป็นอย่างมากทีผู้่บริโภคให้
ความสําคญั

 ในอุตสาหกรรมยางวงล้อรถยนต์  ต้องการค่า  Po  และ  Mooney  Viscosity สูง

 Po หรือ MV จะบ่งบอกถึงสมบัติทางฟิสิกส์ของวตัถุสําเร็จรูปยาง  ซ่ึงดูได้จาก  นน.
โมเลกลุยาง

 Po หรือ MV สูงค่า Tensile properties จะดี คอื มีแรงดึงสูง Modulus ดี เหมาะกบั
การนําไปผลติวตัถุสําเร็จรูปทีต้่องใช้โครงสร้างทางวศิวกรรม
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ดชันีความอ่อนตวัของยาง (Plasticity Retention Index)

 หมายถึงยางทีสู่ญเสียความเป็นอลีาสติคอนัเน่ืองจากหน่วยย่อย  isoprene หรือ
โมเลกลุของยางถูกทาํลายไป (ทาํให้ยางมีความอ่อนตัวลดลง)

 ดังทีก่ล่าวมาแล้วว่ายางธรรมชาตมีิสมบัตเิป็นทั้งอลีาสติค และพลาสติค

 เพือ่ให้เข้าใจง่าย ๆ คอืการเส่ือมสภาพของยาง

 เส่ือมสภาพไปเท่าใด  เหลอืความเป็น Elastic อยู่เท่าใด

 Isoprene ของยางขดตัวอยู่เหมือนสปริงอดักนัแน่น เกาะกนัเป็นสายโซ่ จึงทาํให้
เป็น  Elastic

การเส่ือมสภาพของยางเกดิจากสาเหตุใด

 เกดิจากการ Oxidation การใช้กรดมากและล้างออกไม่หมด

 เกดิจากการ Redusing ของธาตุโลหะออิอน ในยาง

 มี MG++ Mn++ Cu++  Fe++ Ca++ เป็นส่วนใหญ่

 โลหะออิอน  จะเข้าทาํลาย Isoprene ของยาง ทาํให้ยางเหนียวเยิม้เม่ือได้รับความร้อน
เป็นตัวเร่งปฏิกริิยา

 จากแสงแดดซ่ึงมี  Ultra – ray  ทาํลาย Isoprene  ทาํให้ยางเหนียวเยิม้
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มีผลอย่างไรกบัยางเมื่อนําไปผลติเป็นวตัถุสําเร็จรูป
 อายุการใช้งานของผลติภัณฑ์ยางลดลง

 สมบัต ิTensile properties ตํา่จนถึงตํา่มาก

 ไม่สามารถ Compound ได้ ถ้าม ีCu++  มากเกนิไป ยางจะเหนียวตดิลูกกลิง้ขณะ Compound

วธีิป้องกนั
 ควบคุมการแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควนั

 ใส่กรดตามส่วนทีแ่นะนําให้ถูกต้อง

 pH ของกรดจะทาํสมบูลย์เคมกีบัโลหะออิอนจนหมด

 4 HCOōH+ + 2Mg++  2(HCOO)2Mg+2H2
 2(HCOO)2Mg  จะละลายอยู่ใน serum แล้วเรา drain ทิง้ไป จะไม่เหลอืโลหะออิอนอยู่ใน

ยาง  ทาํให้ค่า  PRI  สูง

 อย่าตากหรือผึง่ยางกลางแสงแดดก่อนเข้ารม  เพราะในแสงแดดม ี Ultra  ray
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มาตรฐาน GMP คืออะไร
สถาบันเกษตรกรไดประโยชนอะไร

ปรีดิ�เปรม ทัศนกุล
นักวิทยาศาสตร์ ๘

ผู้อาํนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 
ฝ่ายวิจัยและพฒันาอุตสาหกรรมยาง

GMP RSS คืออะไร

การปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตยางแผนรมควัน 

GOOD MANUFACTURING PRACTICES  FOR RIBBED SMOKED SHEET 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 5906-2556 

THAI AGRICULTURAL STANDARD, TAS 5906-2013 

หลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพ

1. สถานประกอบการ

2. เครื�องมือ อปุกรณ์

3. กระบวนการผลิต

4. บุคลากร

5. สขุาภิบาล

6. การจดัเก็บและการขนสง่
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สถานประกอบการ

Non GMP
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GMP
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Non GMP

GMP
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GMP

Non GMP
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GMP

Non GMP
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GMP

เครื�องมือ อุปกรณ์การผลิต
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Non GMP

GMP
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GMP
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กระบวนการผลิต Non GMP

GMP
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GMP
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สุขาภิบาล
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บุคลากร Non GMP

29



GMP

การจดัเกบ็
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หลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพนํ �ายางสดสาํหรับผลิต RSS GMP

1. นํ �ายางที�นํามาสูโ่รงงานจะต้องมีความสดมากที�สดุ โดยปฏิบตัิดงันี �
กรีดยางเวลา 24.00 น. – 05.00 น.
รวบรวมนํ �ายางสดเวลา 05.00 น. – 08.00 น.
นํานํ �ายางสดสง่โรงงานเวลา 06.00 น. – 11.00 น.

จะต้องกรองนํ �ายางสดก่อนนํามาสง่โรงงานผลติยางแผ่นรมควนั
จะต้องไม่เติมนํ �า ไม่ใสย่างที�จบัตวัเป็นก้อนหรือขี �เปลือกลงในนํ �ายางสด
รวบรวมนํ �ายางสดในภาชนะบรรจุที�สะอาดเพื�อมาสง่ยงัโรงงานผลติ

2. ให้ใช้สารรักษาสภาพนํ �ายางสดเทา่ที�จําเป็น โดยปฏิบตัิดงันี �

2.1 ใช้โซเดียมซลัไฟต์ (Na2SO3)อตัราคําแนะนํา 0.05% W/W หรือ
Na2SO3  50 กรัม ต่อนํ �ายางสด 100 กิโลกรัม สําหรับสมาชิกรายย่อย

วิธีการเตรียม

นําโซเดียมซลัไฟต์ 50 กรัม ละลายในนํ �าสะอาด 1 กิโลกรัม

ใส่รองก้นภาชนะก่อนรวบรวมนํ �ายางสดที�มีปริมาตร 100 กิโลกรัม

ควรเตรียมวนัตอ่วนั
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2.2 ใช้สารละลายแอมโมเนียอตัราคําแนะนํา 0.03% V/W
วิธีการเตรียม
 - เตรียม stock แอมโมเนียให้มีความเข้มข้น 6%

 แอมโมเนียแก๊สเข้มข้นจากถงับรรจ ุ60 กิโลกรัมลงในนํ �าสะอาด
940 กิโลกรัม

 ใช้ในอตัรา 5 ลิตร ต่อนํ �ายางสด 1,000 กิโลกรัม สําหรับ
รถบรรทุกนํ �ายาง

3. เปอร์เซนตเ์นื �อยางแห้งไม่ควรตํ�ากว่า 28% เพราะจะสง่ผลตอ่คา่ความหนืดมนูนี�และคา่ Po
(ความยืดหยุ่นของยางเริ�มแรก)

4. หากนํ �ายางจบัตวัเป็นเม็ด มีกลิ�นเหม็นบดู ไมค่วรเทลงในบอ่รวบรวมนํ �ายางสด เพราะจะทําให้
ยางแผน่มีฟองอากาศ 

32



5. คํานวณหา DRC รวม เพื�อใช้ในการเจือจางนํ �าและนํ �ากรด

6. นํ �าที�ใช้ต้องสะอาดผ่านการกรองที�มีประสิทธิภาพ

7. ใช้สารเคมีตามคําแนะนํา

8. ไม้ราว ไมม่ีเสี �ยน ได้ขนาด รวมทั �งรถตากยางต้องฉีดนํ �าทําความสะอาด

ทกุครั �ง

9. ควบคมุระยะเวลาและอณุหภูมิในการรมควนั

สถาบันเกษตรกร/เกษตรกรได้อะไร
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หน้าที�ของผู้ควบคุมและผู้ตรวจประเมิน

หน้าที�ของผู้ควบคุม (Auditor)

1. ติดตามความพร้อมของโรงรมควนัที�เตรียมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

2. แนะนําข้อแก้ไข/ปรับปรุง ให้เป็นไปตามระบบคณุภาพ

3. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตยาง RSS มาตรฐานเป็นอย่างดี

4. สามารถแก้ไขปัญหาในระบบคณุภาพมาตรฐาน RSS GMP
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หน้าที�ของผู้ตรวจประเมิน (Inspector)

4. ในกรณีที�ตรวจพบวา่โรงผลิตRSS ที�ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP ของฝ่ายวิจยัและ
พฒันาอตุสาหกรรมยาง ไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐาน GMP ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและสรุป
ข้อมลูพร้อมหลกัฐานเสนอผู้ อํานวยการฝ่ายวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง เพื�อหยดุพกัให้การ
รับรองมาตรฐาน GMP และให้โรงรมควนันั �นทําการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา ๓๐ วนั ทั �งนี �
ให้ผู้ผลิตดําเนินการผลิตได้ตามปกติ แตห้่ามใช้ตราหรือสญัลกัษณ์ GMP ในการซื �อขายยาง

หน้าที�ของผู้ตรวจประเมิน

5. ในกรณีที�ตรวจพบว่าโรงผลิต RSS ที�ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP ของฝ่ายวจิยัและ
พฒันาอตุสาหกรรมยาง ไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน GMP หลงัจากที�ให้ทําการปรับปรุงภายใน
ระยะเวลา ๓๐ วนัแล้ว เนื�องจากเพิกเฉย ละเลยให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและสรุปข้อมลูพร้อม
หลกัฐานเสนอผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ลงนามเพื�อยกเลิกการรับรองมาตรฐานการผลิต
ตอ่ไป
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หน้าที�ของผู้ตรวจประเมิน

6. ในกรณีที�มีข้อขดัแย้งเรื�องคณุภาพยาง RSS ระหวา่งผู้ซื �อกบัสถาบนัเกษตรกรที�เป็นผู้ผลิตและ
ขายยาง ให้คณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบและพิจารณาหลกัฐานเสนอข้อคิดเห็นและคําตดัสินของ
คณะกรรมการ ฯ ถือว่าเป็นที�สิ �นสดุ

Inspector

1. ต้องผ่านการอบรมหลกัสตูร “การเป็นผู้ควบคมุและผู้ตรวจประเมินการผลิตยางแผ่นรมควนั
มาตรฐาน GMP”

2. ต้องผ่านการทดสอบความรู้พื �นฐานโดยมีคะแนนไมน้่อยกว่า

ร้อยละ 75

3. ต้องมีประสบการณ์การตรวจโรงงานยางแผน่รมควนัไมน้่อยกวา่

๓๐  ครั �ง
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