หลักปฏิบัติในสวนยางมาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรทดสอบรับรองภำคใต้
ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย

ประเทศไทยเป็ น ผู้ ผ ลิ ตยำงแผ่ นรมควันมำเป็นเวลำนับร้อยปี และเป็นที่ต้องกำรของตลำดโลกมำอย่ำง
ต่อเนื่อง เป็นยำงที่ใช้เฉพำะทำงในกำรนำไปผลิตเป็นยำงล้อเครื่องบิน ยำงยำนพำหนะ ยำงรองคอสะพำน ยำงกัน
แผ่นดินไหว ยำงกันกระแทก สำยพำนลำเลียง อุปกรณ์กีฬำ เป็นต้น เนื่องจำกสมบัติที่โดดเด่นกว่ำยำงดิบชนิดอื่น
เป็นยำงที่มีควำมยืดหยุ่น ควำมต้ำนทำนต่อแรงดึง ควำมต้ำนทำนต่อกำรเสื่อมสภำพ และแรงกดทับนำหนัก สูง
ปัญหำของกำรผลิตยำงแผ่นรมควันที่ พบคือได้ยำงแผ่นรมควันชัน 3 น้อยกว่ำร้อยละ 80 ที่เหลือเป็นยำงฟอง
ยำงคัตติง ยำงชัน 4 และชัน 5 และแต่ละแหล่งผลิตมีสมบัติไม่คงที่ มีควำมแปรปรวนสูง ส่งผลต่อกำรนำยำงไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้ผลิตมีต้นทุนกำรผลิตสูง ต้องปรับสูตรส่วนผสมสำรเคมีทุกครัง และบำงครังมีของ
เสียเกิดขึน
กำรพัฒนำกำรผลิตยำงแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมจึงมีควำมสำคัญเพื่อต้องกำรผลิตยำงที่มีสมบัติ
คงที่ สม่ำเสมอ ลดข้อโต้แย้งระหว่ำงผู้ซือและผู้ขำยจำกเดิมที่มีกำรคัดชันด้วยสำยตำตำมมำตรฐำน The Green
Book จึงเกิดปัญหำตำมมำมำกมำย ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำง กำรยำงแห่งประเทศไทยจึงจำเป็นต้อง
นำควำมรู้ด้ำนวิชำกำรให้สถำบันเกษตรกรปฏิบัติ เพื่อได้ยำงที่มีคุ ณภำพและมำตรฐำน เป็นที่น่ำเชื่อถือ ได้รับ
ควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำ โดยใช้มำตรฐำนเชิงวิทยำศำสตร์เป็นตัวกำหนดด้วยกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตเป็น
อย่ำงดี เพื่อให้ยำงมีควำมหนำบำงของแผ่นเท่ำกัน แผ่นยำงสะอำด มีกำรเคลือบควันบนแผ่ นยำงสม่ำเสมอ
นอกจำกนีจะต้องควบคุมกำรรวบรวมนำยำงสดจำกสวนให้สำมำรถทวนกลับที่มำของยำงได้ ทรำบข้อมูลว่ำยำง
มำจำกแหล่งผลิตใด สวนใด
หลักปฏิบัติในกำรผลิตที่ดีตำมมำตรฐำน GMP (Good Manufacturing practices) เป็นมำตรฐำนสำกลที่
สำมำรถใช้ได้กับทุกกระบวนกำรผลิต หำกได้นำมำใช้จะเกิดประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อคุณภำพสินค้ำด้วยหลักปฏิบัติ 6
ประกำร คือ 1. สถำนประกอบกำร 2. อุปกรณ์กำรผลิต 3. กระบวนกำรผลิต 4. บุคลำกร 5. สุขำภิบำล 6. กำร
จัดเก็บและกำรขนส่ง โดยมีเทคนิคง่ำย ๆ เริ่มจำกนำยำงต้องมีควำมสดและสะอำด มีกำรรวบรวมนำยำงอย่ำงถูก
วิธี มีกำรใช้ส ำรรั กษำสภำพตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสม ทุกขันตอนเป็นไปตำมระบบควบคุม คุ ณ ภำพ
นอกจำกนีเกษตรกรหรือจุดรวบรวมนำยำงสดยังต้องทำควำมเข้ำใจและให้ควำมสำคัญกับระยะเวลำกำรกรีดยำง
กำรรวบรวมน ำยำงก่อนเข้ำสู่ โ รงผลิ ต ด้ว ยกำรจัดกำรสวนยำงที่ดีตำมมำตรฐำน GAP (Good Agricultural
Practices) ดังนี

1. หลักปฏิบัติที่ดีของเกษตรกร
1.1 กรีดยำงหลังเที่ยงคืน
กำรกรีดยำงหลังเที่ยงคืนจะทำให้ได้นำยำงที่สด และลดปัญหำกำรบูดเน่ำของนำยำงก่อนเข้ำสู่
กระบวนกำรผลิตที่เป็นสำเหตุให้ยำงแผ่นเกิดฟองอำกำศ จุดด่ำงดำและรอยตำหนิบนแผ่นยำง
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1.2 คว่ำถ้วยรองรับนำยำง
ควรคว่ำถ้วยรองรับนำยำงหลังทีเ่ ทนำยำงสดลงในถังหรือภำชนะทุกครัง เพื่อป้องกันนำฝนหรือ
สิ่งเจือปนที่อำจตกในถ้วยที่เป็นสำเหตุให้นำยำงสดที่กรีดได้เสียสภำพเร็วกว่ำปกติ
1.3 กรองนำยำงสดจำกสวนก่อนส่งโรงผลิต
ขณะที่รวบรวมนำยำงสดอำจมีสิ่งปะปนหล่นไปผสมกับนำยำง กำรกรองโดยใช้ตะแกรงกรอง
หยำบขนำด 40 mesh จะช่วยให้นำยำงสะอำดและคงควำมสด ไม่ควรใช้หญ้ำเป็นตัวกรองนำยำง
เพรำะทำให้เกิดแบคทีเรียปะปนไปกับนำยำงเพิ่มมำกขึน นำยำงก็จะบูดเร็วขึน
1.4 ไม่เติมนำหรือสิ่งปลอมปนใด ๆ ลงในนำยำงสด
กำรเติมนำนอกจำกจะจะทำให้ปริมำณเนือยำงแห้งลดลงแล้ว ยังส่งผลให้นำยำงจับตัวเป็นเม็ด
ได้เร็วขึน เนื่องจำกนำจะมีควำมหนำแน่นมำกกว่ำนำยำง จะเกิดปฏิกิริยำออสโมซีสโดยกำรแพร่
ของนำผ่ำนเยื่อหุ้ มเซลอนุภำคยำงที่มีนำน้อยกว่ำ ทำให้เยื่อหุ้มอนุภำคลูทอยด์ในนำยำงบวมและ
หำกเกิดกำรกระแทกแรง ๆ ในระหว่ำงกำรขนส่งมำยังโรงผลิตทำให้อนุภำคลูทอยด์แตกได้ สำรที่
อยู่ในอนุภำคลูทอยด์ที่ประกอบไปด้วยโปรตีนจะทำปฏิกิริยำกับแบคทีเรียในนำยำงจะเกิดกำรเสีย
สภำพเร็วขึน
นอกจำกนีกำรใส่สิ่งปลอมปนลงในนำยำงยิ่งทำให้นำยำงสดเสียสภำพเร็ว อีกทังยำงแผ่นที่ผลิต
ได้จะเกิดเป็นรอยตำหนิ เกิดของเสียและทำให้ต้นทุนกำรผลิตสูง
1.5 ใส่สำรรักษำสภำพนำยำงสดเท่ำที่จำเป็น
ในกำรผลิตยำงแผ่นรมควันควรเลี่ยงกำรใช้สำรรักษำสภำพนำยำงสด นอกจำกจะสินเปลือง
สำรเคมีแล้ว ยังทำให้ยำงจับตัวช้ำ ดังนันในช่วงฤดูกำลปกติไม่ควรใช้สำรรักษำสภำพใด ๆ ยกเว้นมี
กำรรวบรวมนำยำงสดจำกสวนครังละปริมำณมำก ๆ ผลิตในครำวเดียวกันหรือใช้ระยะเวลำตังแต่
กรีดจนถึงโรงผลิตนำนกว่ำ 8 ชั่วโมงขึนไป หรือช่วงฤดูฝนที่มีนำฝนปะปนกับนำยำงในขณะกรีด โดย
มีข้อแนะนำกำรใช้สำรดังนี
1.5.1 ใช้โซเดียมซัลไฟต์ (Na2SO3) 0.05% ต่อนำหนักนำยำงสด
เตรียมโดย ชั่งโซเดียมซัลไฟต์ 50 กรัม ละลำยในนำสะอำด 1 กิโลกรัม วิธีกำรใช้หยอดในถ้วย
รองรั บ น ำยำงขณะกรี ด ประมำณ 2 ซีซี หรือ ใส่ รองก้น ภำชนะก่ อนรวบรวมนำยำงสดในอั ต รำ
สำรละลำยโซเดียมซัลไฟต์ 1 ลิตร ต่อนำยำงสด 100 กิโลกรัม
หมำยเหตุ สำรชนิดนีควรเตรียมวันต่อวัน เพื่อป้องกันกำรระเหยของกำมะถันที่อำจทำให้ควำม
เข้มข้นของสำรลดลงได้
1.5.2 ใช้สำรละลำยแอมโมเนียอัตรำ 0.03% ต่อนำหนักนำยำงสด
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เตรี ย มโดย ปล่ อยก๊ำซแอมโมเนียลงในนำสะอำด 940 กิโ ลกรัม จนได้นำหนักครบ 1,000
กิ โ ลกรั ม จะได้ stock สำรละลำยแอมโมเนี ย มมไฮดรอกไซด์ ที่ มี ค วำมเข้ ม ข้ น 6% จำกนั นใช้
สำรละลำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ในอัตรำ 5 ลิตร ต่อนำยำงสด 1,000 กิโลกรัม
กำรใช้สำรละลำยแอมโมเนียเหมำะกับสวนขนำดใหญ่หรือจุดรวบรวมนำยำงสดที่ส่งนำยำงสด
ยังโรงผลิตที่มีกำลังกำรผลิตยำงแผ่นรมควันมำกกว่ำ 2 ตันต่อวัน
การรวบรวมน้ายางสดจากสวน
จำกหลักปฏิบัติของเกษตรกรทัง 5 ขันตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ทำกำรรวบรวมนำยำงสดในภำชนะบรรจุที่
สะอำด มีฝำปิดอย่ำงมิดชิด และส่งนำยำงไปยังโรงผลิตให้เร็วที่สุด และหำกเป็นไปได้ไม่ควรเกิน 11.00 น. ที่
สำคัญขนส่งนำยำงด้วยควำมระมัดระวังอย่ำให้นำยำงถูกกระแทกแรง ๆ ระหว่ำงกำรขนส่ง และอย่ำนำภำชนะที่
บรรจุนำยำงสดให้สัมผัสกับแสงแดด เพรำะจะทำให้นำยำงเสียสภำพเร็วขึน

2. หลักปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน
2.1 การรับน้ายางสด ณ โรงผลิต
จุดรับนำยำงสดเป็นจุดที่มีควำมสำคัญที่สุด ซึ่งจะต้องรับนำยำงที่สดไม่เสียสภำพหรือจับตัวเป็นเม็ด
หำกนำยำงเริ่มจับตัวไม่ควรนำนำยำงไปผสมกับนำยำงที่ยังสดอยู่เพรำะจะทำให้นำยำงทังชุดกำรผลิตคุณภำพเสีย
ทังหมดจะได้ยำงแผ่นที่มีรอยตำหนิ โรงผลิตแต่ละแห่งควรมีข้อกำหนดระยะเวลำกำรับนำยำงสด เช่น ไม่ควร
เกิน 11.00 น หรือ 11.30 น. เป็นต้น เพื่อที่จะใช้เวลำในกำรควบคุมคุณภำพนำยำงสดได้ดีที่สุด
เมื่อเกษตรกรนำนำยำงสด สะอำดมำสู่โรงผลิตแล้ว จำเป็นต้องกรองโดยใช้ตะแกรงกรองเบอร์ 60 เมช
เพื่อกรองสิ่งปนเปื้อนที่อำจติดมำกับนำยำงได้ หรือกรองนำยำงที่จับตัวเป็นก้อน หรื อก่อนกรองคนงำนที่รับ
ตัวอย่ำงจะต้องสังเกตสี กลิ่น หรืออำจใช้มือจับนำยำงเพื่อป้องกันนำยำงที่จับตัวเป็นก้อนมำก่อนแล้ว นำไปผสม
กับนำยำงของรำยอื่น หำกนำยำงที่เริ่มเสียสภำพ ก็ให้เจ้ำของนำยำงนำกลับบ้ำนไปผลิตเป็นยำงก้อนที่บ้ำนตนเอง
อย่ำให้นำมำปะปนกับนำยำงที่ยั งสดเด็ดขำด กำรตัดสินใจเช่นนีสมำชิกจะเริ่มมีควำมระมัดระวังมำกขึน โอกำส
ภำยหน้ำที่นำยำงไม่สดก็จะลดลน้อยลง จนไม่มีในที่สุด
วิธีการรับน้ายางสด
2.1.1 ให้กรองนำยำงสดก่อนชั่ง มิเช่นนันโรงผลิตจะแบกภำระนำหนักของยำงที่จับตัวเป็นก้อนหรือ
เศษใบไม้ หอย หญ้ำ ที่อำจติดมำกับนำยำงและส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิต หรือกำรคำนวณค่ำ DRC
ที่อำจผิดพลำดได้
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2.1.2 ให้รวมนำยำงสดเป็นชุดเดียวกัน เช่น สมำชิกที่นำนำยำงมำมำกกว่ำ 1 แกลลอน ให้เทนำยำงใน
ภำชนะรวมโดยผ่ำนตัวกรองก่อน จำกนันบันทึกนำหนัก
2.1.3 สุ่มเก็บตัวอย่ำงนำยำงสดของสมำชิกแต่ละรำยไม่น้อยกว่ำ 50 มล. เพื่อนำไปทดสอบหำค่ำ
ปริมำณเนือยำงแห้ง (Dry Rubber Content, DRC) ที่เป็นตัวแทนของนำยำงสดที่แท้จริง ตำม
กรรมวิธีกำรหำค่ำ DRC ในห้องปฏิบัติกำร
2.1.4 นำนำยำงที่ผ่ำนกำรกรองและหำ DRC แล้วไปเทรวมในบ่อรวมยำง โดยผ่ำนตะแกรงกรองขนำด
80 เมช
2.1.5 บ่อรับนำยำงสดจะต้องมี 2 บ่อ ด้วยกำรรับนำยำงสดจนเกือบเต็มบ่อ ใดบ่อหนึ่งก่อนหรือกะ
ปริมำตรที่เพียงพอในกำรปล่อยนำยำงลดตะกงได้รำว 4 - 6 ตะกง และก่อนปล่อยลงตะกงจับตัว
ยำงให้สุ่มหำ DRC รวม ด้วยกำรใช้เครื่องไมโครเวฟของบ่อนัน ๆ เพื่อจะได้คำนวณปริมำตรนำ
ยำงที่ใช้ในกำรจับตัวยำงในลำดับถัดไป จำกนันสลับบ่อเพื่อรับนำยำงสดต่อไป
ดังนัน เพียงได้นำยำงที่สดมำจำกสวน สะอำด ไม่มีสิ่งปนเปื้อนใด ๆ ก็สำมำรถผลิตยำงแผ่นที่มีคุณภำพ
ได้ไม่ยำก ส่วนลำดับถัดไปจะได้ยำงแผ่นรมควันที่มีคุณภำพดีหรือไม่ จะอยู่ในขันตอนหรือกระบวนกำรผลิต ยำง
แผ่นรมควันนั่นเอง
ข้อควรระมัดระวังในการเทน้ายางลงในบ่อรวมยาง
1. ทำควำมสะอำดบ่อรวมยำงให้สะอำดและเปียกนำก่อนเทนำยำงสดลงบ่อรวม
2. ในช่วงฤดูฝนนำยำงจะเสียสภำพได้ง่ำย ให้รองก้นบ่อด้วยสำรละลำยแอมโมเนียควำมเข้มข้น 6% ใน
อัตรำ 0.5 ลิตร ต่อนำยำงสด 500 ลิตร ถ้ำหำกใส่ในปริมำณมำกเกินไปจะส่งผลให้กำรจับตัวของนำ
ยำงช้ำและยำงแผ่นที่ได้มีสีคลำ
3. สำหรับบ่อรับนำยำงที่มีขนำดใหญ่และมีควำมสูงเกินกว่ำ 1.5 เมตร ควรทำรำงให้นำยำงค่อย ๆ
ไหลลงบ่อ เพื่อป้องกันไม่ให้นำยำงกระแทกและไม่ให้นำยำงเกิดฟองอำกำศ ที่เป็นสำเหตุให้ยำงแผ่น
รมควันเป็นยำงฟองได้
4. ห้ำมใช้ปั๊ม กำรปั๊มนำยำงลงบ่อรวมหรือลงตะกงจะทำให้นำยำงเกิดฟองกำกำศ และนำยำงจะเสีย
สภำพได้ง่ำยซึ่งเป็นสำเหตุให้เป็นยำงฟองเช่นกัน
5. ในระหว่ำงที่สุ่มตัวอย่ำงหำ DRC ในบ่อรวมยำง ห้ำมมิให้เทนำยำงสดของสมำชิกที่เพิ่งมำส่งเพิ่มเติม
ลงในบ่อรวมยำงอีก จะทำให้ค่ำ DRC ผิดพลำดได้
2.2 การหา DRC รวม
จะต้องหำ DRC รวมในบ่อรวบรวมนำยำง เพื่อใช้ในกำรคำนวณกำรจับตัวของยำงในตะกง ดังนี
2.2.1 กวนนำยำงในบ่อรวมยำงให้เข้ำกัน
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2.2.2 สุ่มตัวอย่ำงนำยำงสดอย่ำงน้อย 50 มล. ในภำชนะเก็บตัวอย่ำง
2.2.3 กวนนำยำงให้เข้ำกัน แล้ว สุ่มนำยำงนำหนัก 4.5 กรัม ใส่ในถ้วยกระเบืองเคลือบที่สะอำดและ
แห้ง
2.2.4 นำเข้ำเครื่องไมโครเวฟ อบนำน 3 นำที ที่อุณหภูมิสูงสุดหรือที่ 800 วัตต์
2.2.5

นำออกจำกเครื่องไมโครเวฟ ตังทิงไว้ให้เย็น นำตัวอย่ำงยำงที่ผ่ำนกำรอบแล้ว ชั่งนำหนัก
ค่ำที่อ่ำนได้คูณด้วย 20 เช่นนำหนักยำงหลังอบได้ เท่ำกับ 1.6 กรัม
ดังนัน % DRC =

1.6 x 20

=

32

ค่ำที่อ่ำนได้จะใช้ในกำรคำนวณทำยำงแผ่นรมควันต่อไป
2.3 วิธีการผลิตยางแผ่นดิบ
ขันตอนกำรทำยำงแผ่นดิบจะต้องทำอย่ำงระมัดระวัง มิเช่นนันจะทำให้ยำงแผ่นรมควันที่ผลิตออกมำมี
รอยตำหนิและเกิดของเสีย ทำให้ต้นทุนกำรผลิตสูงขึนและต้องใส่ใจเรื่องอุปกรณ์กำรผลิตจะต้องสะอำด
และพร้อมใช้งำน โดยมีขันตอนดังนี
2.3.1 เติมนำในตะกงจับตัวยำงที่ได้คำนวณ DRC ที่เจือจำงแล้ว ตำมสูตรที่กำหนด จนได้ระดับที่
ต้องกำร
2.3.2 กวนนำยำงสดในบ่อรวมยำงที่หำ DRC รวมแล้ว ให้เข้ำกัน จำกนันปล่อยลงตะกงที่ได้เติมนำ
สะอำดไว้แล้ว จนได้ระดับที่ต้องกำรด้วยกำรผ่ำนตะแกรงกรองขนำด 100 เมช
2.3.3 กวนนำกับนำยำงให้เข้ำกัน
2.3.4 กวำดฟองออกให้เกือบหมด
2.3.5 ค่อย ๆ เทสำรละลำยกรดฟอร์มิคที่เจือจำงแล้วเข้มข้น 4% ในอัตรำ 0.6% ต่อปริมำณเนือยำง
แห้ง จนทั่วตะกง
2.3.6 กวนสำรละลำยกรดฟอร์มิคเจือจำงกับนำยำงในข้อ 2.3.3 ให้เข้ำกันช้ำ ๆ ไปมำ 15 ครัง
2.3.7 กวำดฟองออกให้หมด ด้วยกำรไล่ฟองอำกำศไปข้ำงใดข้ำงหนึ่งของตะกง
2.3.8 ทำกำรเสียบแผ่นเริ่มจำกกักส่วนบริเวณทีย่ ังคงมีฟองอำกำศ หลงเหลืออยู่ เสียบแผ่นตรงกลำง
ของตะกง และทยอยเสียบโดยกะให้มีระยะห่ำงของกำรเสียบเท่ำ ๆ กัน จนหมดแผ่นเสียบ โดย
ในระหว่ำงกำรเสียบแผ่นจะต้องกวำดฟองอำกำศให้หมด
2.3.9 ปล่อยทิงไว้เป็นระยะเวลำ 45 นำที
2.3.10 ใช้นิวแตะผิวหน้ำยำง หำกนำยำงไม่ติดนิว ให้ทำกำรหล่อนำทันทีเพื่อป้องกันผิวหน้ำยำงมีสีคลำ
2.3.11 ปล่อยทิงไว้อีกประมำณ 1.30 ชั่วโมง เพื่อให้ยำงจับตัวสมบูรณ์
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2.3.12 เติมนำในตะกงจนท่วม ดึงแผ่นเสียบออกและยกแผ่นยำงออกจำกตะกงไว้ในบ่อที่มีนำหล่อเต็ม
เพื่อเตรียมกำรรีดแผ่น ให้เรียงแผ่นยำงเพื่อสะดวกในกำรหยิบแผ่นยำงเข้ำเครื่องรีด
2.3.13 ทำกำรรีดยำงทีละแผ่นผ่ำนเครื่องจัดรรีดยำงที่มีนำหล่อผ่ำน ลงในบ่อล้ำงยำงหลังรีดที่มีนำไหล
ผ่ำนตลอดระยะเวลำกำรรีด
2.3.14 พำดยำงบนไม้รำวที่สะอำด เรียงบนรถตำกยำงให้มีระยะห่ำงเท่ำ ๆ กัน
2.3.15 ผึ่งจนยำงสะเด็ดนำ
2.3.16 สำงยำงทุกแผ่นเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นยำงติดกัน
2.3.17 นำเข้ำห้องรมควัน
ข้อควรระมัดระวังในการท้ายางแผ่นดิบ
1. ตะกงจับตัวยำงและแผ่นเสียบจะต้องล้ำงให้สะอำดทุกครังก่อนกำรใช้งำน และจะต้องไม่มีเศษยำง
ตกค้ำงบนแผ่นเสียบหรือในตะกง ที่เป็นสำเหตุให้ยำงแผ่นรมควันที่ผลิตได้มีรอยตำหนิ
2. นำที่ใช้ในกำรเจือจำงนำยำงสด ล้ำงยำง รีดยำง จะต้องเป็นนำที่สะอำด ผ่ำนกำรกรองมำเป็นอย่ำง
ดี ไม่มีตะกอนหรือหินปูน เพรำะจะทำให้แผ่นยำงกระด้ำง ขำดควำมยืดหยุ่นและสีของแผ่นจะทึบ
3. ไม้รำวตำกยำงควรเป็นไม้ไผ่รวกตันที่สะอำด ผ่ำนกำรแช่นำมำไม่น้อยกว่ำ 3 อำทิตย์และระหว่ำง
กำรแช่นำจะต้องมีกำรถ่ำยนำเป็นระยะ ๆ นำไปอบให้แห้งก่อนใช้งำน ต้องทำกำรเหล่ำตำและขจัด
เสียนให้หมด ไม่ไผ่ที่ดีต้องมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงระหว่ำง 1 – 1.5 นิว และมีขนำดควำมยำวเท่ำกับ
รถตำกยำง
4. รถตำกยำงจะต้องมีกระดูกงูที่กำหนดระยะห่ำงกำรตำกเท่ำกัน ๆ มีกำรล้ำงรถตำกยำงทุกครังก่อน
กำรใช้งำน เพื่อไม่ให้ครำบสกปรกที่ติดตำมรถตำกยำงมำสัมผัสกับแผ่นยำงได้
5. กำรตำกยำงจะต้องตำกแผ่นให้เสมอกัน มีระยะห่ำงเท่ำ ๆ กัน ไม่ซ้อนทับกัน ปลำยแผ่นบนจะต้อง
ไม่สัมผัสกับปลำยแผ่นล่ำง
6. กำรสำงยำงจะต้องสำงไม่ให้แผ่นด้ำนข้ำงติดกันและสำงด้ำนในของแผ่นเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นติด
กันเอง ที่เป็นสำเหตุให้ยำงสุกไม่เสมอกัน
7. กำรผึ่งยำงก่อนเข้ำห้องรมควันไม่ควรให้ผึ่งนำนเกินกว่ำ 16 ชั่วโมง เพรำะจะทำให้แผ่นยำงแห้ง
เกินไปจะทำให้กำรรมควันสุกยำกและแผ่นยำงมีสีคลำจำกปฏิกิริยำออกซิเดชั่น
8. กำรผึ่งยำงไม่ควรนำยำงแผ่นไปผึ่งกลำงแดด เพรำะจะทำให้แผ่นยำงเหนียวเยิมและมีสีคลำ ควรผึ่ง
ในที่ร่ม บริเวณที่มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก
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2.4 วิธีการรมควัน
กำรรมควันเป็นเทคนิคกำรใช้ควำมร้อนและควันเพื่อทำให้แผ่นยำงแห้งด้วยกำรควบคุมอุณหภูมิและควัน
ในระดับที่เหมำะสม นอกจำกจะเป็นกำรลดควำมชืนในแผ่นยำงแล้ว ยำงที่ ผ่ำนกำรรมควันจะมีควำมยืดหยุ่นสูง
สำรจำกควัน ไฟยั งช่ว ยป้ องกัน กำรเกิ ด เชื อรำ หลั กส ำคัญของกำรรมควัน คื อเตำเผำ จะต้องออกแบบให้ มี
ประสิทธิภำพในกำรให้ควันออกจำกท่อได้ดีที่สุ ด ตัวเตำก่อด้วยอิฐทนควำมร้อน ผนังเตำก่อเป็นรูปทรงโค้งครึ่ง
วงกลมเพื่อให้ควำมร้อนขยำยตัวเป็นแนววงกลม พืนเตำมีควำมลำดเอียง 15 องศำ ส่วนฝำเตำทำด้วยแผ่นเหล็กที่
สำมำรถเปิ ด ปิ ดได้ส ะดวกเป็ น กำรควบคุมอัตรำกำรเผำไหม้ของไม้ฟืนได้ มีปล่ องระบำยควำมชืนและควัน
ต่อเชื่อมเหนือเพดำนของห้องรมควันเพื่อให้ควำมชืนและควันออกทำงปล่องระบำยควำมชืนโดยมีลินปิด เปิดเพื่อ
ควบคุมควำมร้อน ควันและควำมชืนในห้องรม ออกแบบท่อส่งควันจะต้องกำหนดสัดส่วนระหว่ำงขนำดของพืนที่
ปำกท่อส่งควันกับระยะทำงจำกปำกเตำถึงปำกท่อของแต่ละท่อให้ ควันและควำมร้อนออกในปริมำณที่เท่ำกันซึ่ง
จะทำให้ควำมหนำแน่นของควันและอุณหภูมิภำยในห้องเท่ำกันทุกจุด โดยมีรำยละเอียดกำรรมควัน ดังนี
2.4.1 กำรเตรียมเตำเผำ เตำเผำเป็นส่วนสำคัญของห้องรมเป็นที่บรรจุไม้ฟืนที่เผำให้ลุกไหม้ ควรอยู่
ต่ำกว่ำห้องรมประมำณ 1 เมตร เพื่อให้ควำมร้อนและควันไหลเข้ำไปในห้องรมได้สะดวก ต้อง
ตรวจดูไม่ให้ส่วนของเตำชำรุด ป้องกันกำรสูญเสียของควำมร้อน ตรวจดูท่อควำมร้อนไม่ให้อุด
ตัน นำขีเถ้ำออกจำกเตำให้เรียบร้อยทุกครังก่อนติดเตำ ควรวำงแผนในกำรใช้เตำให้ติดต่อกัน
จะสำมำรถลดปริมำณไม้ฟืนจำกกำรอุ่นเตำในชุดต่อไปได้
2.4.2 กำรเตรียมห้องรมยำง ตรวจดูอย่ำให้มีกำรสะสมของเขม่ำบริเวณปล่องควัน ตรวจสภำพกำร
บังคับช่องปิด-เปิด ควันให้เรียบร้อย เก็บเศษยำงที่ตกค้ำงในห้องออกให้หมดเพรำะเมื่อสะสม
ควำมร้อนนำน ๆ ยำงเหล่ำนีจะละลำยเหลวเป็นเชือเพลิงเกิดไฟไหม้ได้ ตรวจดูรอยชำรุดของ
ห้องรมควันไม่ให้ควำมร้อนสูญเสียได้ ก่อนนำยำงเข้ำห้องรมควันควรอุ่นเตำให้ร้อนก่อน โดยให้
อุณหภูมิในห้องรมควันประมำณ 45oC
2.4.3 กำรเตรียมยำงแผ่นเข้ำรม กำรผึ่งให้สะเด็ดนำก่อนรมควัน เป็นกำรลดควำมชืนก่อนนำเข้ำห้อง
รมและสำมำรถลดปริมำณกำรใช้ฟืนได้อีกด้วย
2.4.4 กำรควบคุมอุณหภูมิที่เหมำะสมเป็นสิ่งต้องคำนึงเป็นอย่ำงยิ่ง ควำมร้อนที่ใช้ในกำรรมควัน ไม่
ควรเกิน 60oC กำรควบคุมอุณหภูมิของห้องรมควันทำได้ค่อนข้ำงยำก ขึนอยู่กับขนำดของไม้
ฟืน ควำมชืนสัมพัทธ์ในห้องรม กำรควบคุมกำรลุกไหม้ เป็นต้น เริ่ม จำกอุ่นเตำให้ร้อนก่อน
ประมำณ 45oC ใช้เวลำครึ่งชั่วโมงเมื่อนำยำงเข้ำรมแล้ว ระยะแรกแผ่นยำงที่มีควำมชืนเฉลี่ย
30% เมื่ อ กระทบควำมร้ อ นน ำจะเริ่ม ระเหยพร้ อ มกั บเนือยำงที่ มี ก ำรหดตั ว อย่ ำ งรวดเร็ว
อุณหภูมิในช่วงระยะนีจะลดลงประมำณ 10-15oC อำจใช้เวลำ 10-12 ชั่วโมง อุณหภูมิจึงจะ
เริ่มสูงขึน วันต่อ ๆ มำให้เติมฟืนรักษำอุณหภูมิในห้องไว้ประมำณ 50 oC และเพิ่มเป็น 5560 oC ในวันที่ 3-4 ลดอุณหภูมิก่อนยำงแห้งสนิทโดยไม่ต้องเติมฟืนอีกใช้ควำมร้อนที่ระอุอยู่
ทำให้แผ่นยำงแห้งสนิทประมำณ 1-3 ชม.
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กำรทำยำงเกรดพรีเมี่ยมนีจะใช้ระยะเวลำกำรมควันไม่เกิน 3 วัน ใช้ฟืนไม่เกิน 600 กก. ต่อ
ยำงแห้ง 1 ตัน
ข้อควรระมัดระวังในการรมควันยาง
1. ควบคุมอุณหภูมิในห้ องรมให้ มีควำมสม่ำเสมอโดยกำรใส่ ฟืนเป็นระยะ ๆ ด้ว ยกำรตรวจสอบ
อุณหภูมิในห้องรม
2. อุณหภูมิในวันแรกหำกสูงเกินไปจะทำให้ยำงพุพอง ไหม้ได้
3. กำรเปิดปล่องระบำยควำมชืนช่วยลดกำรจับครำบเขม่ำในห้องรมซึ่งอำจเกิดกำรกลั่นตัวของหยดนำ
จำกฝ้ำเพดำนตกลงบนแผ่นยำงได้
4. อุณหภูมิที่ต่ำเกินไปเป็นระยะเวลำนำน ๆ ทำให้ยำงกระด้ำงคล้ำยยำงตำย หรือยำงอ่อนรม
5. อุณหภูมิที่สูงเกินไปอำจทำให้ยำงไหม้ เยิมเหนียว และอำจเกิดอัคคีภัยได้ง่ำย
6. นำยำงออกจำกเตำ ต้องตรวจสอบยำงที่จะตกค้ำงในรถตำกยำง หรือบำงส่วนอำจฉีกขำดติดกับไม้
รำว ต้องนำออกให้หมด
2.5 วิธีการคัดชันและจัดชัน
กำรคัดชันและจัดชันให้เป็นไปตำมมำตรฐำนยำงแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม
2.6 วิธีการจัดเก็บ
เก็บ ในห้ องจั ดเก็บ ที่มิดชิดและปลอดภัย โดยพืนห้ องจะต้องปูกระเบืองหรือแผ่ นเหล็ กเพื่อ
ป้องกันควำมชืนจำกพืน และจะต้องมีผ้ำใบปูทับหรือมีแผงเหล็กรองรับ ยำงแผ่นรมควัน กำรจัดวำง
กำหนดให้มีควำมสูงไม่เกิน 150 ซม. และไม่ควรมีวัสดุใด ๆ รองในระหว่ำงชันยำง เพรำะอำจเกิดกำร
ปนเปื้อนในระหว่ำงกำรส่งมอบได้ มีปำ้ ยระบุจำนวนและวันที่ผลิตอย่ำงชัดเจน
2.7 วิธีการขนส่ง
กำรส่งมอบยำงแผ่นรมควันวิธีกำรขนส่งหรือส่งมอบให้กับผู้ซือจะต้องจัดวำงบนรถให้เป็นระเบียบ มี
วัสดุรองรับเช่น ผ้ำใบ โดยจะต้องคลุมมิดชิดและรัดให้แน่น

3. สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ของยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม
ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย ได้จัดทำมำตรฐำนเชิงวิทยำศำสตร์ ด้วยกำร
กำหนดสมบัติทำงกำยภำพตำมมำตรฐำนยำงแท่ง STR ดังตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 สมบัติเชิงวิทยำศำสตร์ยำงแผ่นรมควันตำมมำตรฐำน GMP
ยำง

ยำงแผ่ น รมควัน
มำตรฐำน GMP

ปริมำณสิ่ง
สกปรก, สูงสุด
(%)
0.020

ปริมำณ
สิ่งระเหย,
สูงสุด (%)
0.60

ปริมำณเถ้ำ,
สูงสุด (%)

ปริมำณไนโตรเจน,
สูงสุด (%)

0.35

0.40

ควำมอ่อนตัว
ยำงเริ่มแรก
(Po), ช่วง
42.0-52.0

ดัชนีควำมอ่อนตัว
(PRI), ช่วง
80.0-100.0

ควำมหนืดมูนนี่
(ML1+4)100oC,
ช่วง
70.0-80.0
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สมบัติเชิงวิทยำศำสตร์ของยำงที่ลูกค้ำต้องกำรมำกที่สุดคือควำมสม่ำเสมอและมีค่ำคงที่ทุกครังที่ผลิต ทำให้
กระบวนกำรแปรรู ป ง่ ำ ย ลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและลดกำรสู ญ เสี ย โดยสมบั ติ ที่ มี ค วำมส ำคั ญ เช่ น ควำมหนื ด มู น นี่
(Mooney Viscosity) ควำมอ่อนตัวเริ่มแรก (Origin Plasticity, Po) ดัชนีควำมอ่อนตัว (Plasticity Retention
Index, PRI) ควำมสกปรก (dirt) และปริมำณสิ่งระเหย (Volatile Matter, VM) เป็นต้น สำหรับสมบัติยำงแผ่น
รมควันที่มีคุณภำพและมำตรฐำนจะอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี
3.1 ปริมำณสิ่งสกปรก หมำยถึงสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในเนือยำง ยำงที่มีสิ่ง สกปรกสูงจะส่งผลต่อคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์และเกิดควำมเสี่ยงในกำรนำยำงไปใช้งำน ยำงแผ่นรมควันมำตรฐำน GMP นีจะเน้นเรื่องควำม
สะอำด จึงทำให้ปริมำณสิ่งสกปรกอยู่ที่ระดับไม่เกิน 0.02% จึงมีปัจจัยต่ำง ๆ ในกำรควบคุมปริมำณสิ่ง
สกปรกดังนี
3.1.1 นำที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต จะต้องผ่ำนตัวกรองหรือมีระบบกำรกรองนำที่มีประสิทธิภำพ นำต้อง
มีควำมใส สะอำด ปรำศจำกตะกอนใด ๆ หำกนำใช้ในกำรทำแผ่นสกปรกหรือมีตะกอนจะทำให้
ยำงแผ่นทึบ แข็ง ค่ำควำมยืดหยุ่นต่ำ และส่งผลให้ปริมำณสิ่งสกปรกและปริมำณเถ้ำสูงตำมอีก
ด้วย
3.1.2 นำยำงสดจะต้องผ่ำนกำรกรองตังแต่ อยู่ในสวนยำง และจะต้องกรองอีกครังเมื่อมำถึงโรงงำนจน
มั่นใจว่ำไม่มีสิ่งปนเปื้อนในขันตอนกำรทำแผ่น หำกค่ำปริมำณสิ่งสกปรกสูงสำมำรถตังข้อสังเกต
ว่ำนำยำงมีกำรปนเปื้อนจำกดิน ทรำย หรือขันตอนกำรกรองนำยำงไม่สะอำด
3.1.3 ภำชนะในกำรทำยำง เช่นตะกง ไม้รำว รถตำกยำง เครื่องจั กรรีดยำง เป็นต้น ต้องอยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนและต้องทำควำมสะอำดอย่ำงสม่ำเสมอ
3.2 ปริมำณสิ่งระเหย บ่งบอกถึงควำมชืนที่อยู่ในยำง หำกมีปริมำณสิ่งระเหยสูงจะบดผสมกับสำรเคมีได้ยำก
โอกำสที่จะเกิดเชือรำได้ง่ำยขึน จำกัดปริมำณสูงสุดไม่เกิน 0.60% หำกค่ำปริมำณสิ่งระเหยสูง มีปัจจัย
ดังนี
3.2.1 ใช้ระยะเวลำในกำรรมควันน้อยเกินไปหรืออุณหภูมิต่ำเกินไป
3.2.2 ใช้นำกรดในปริมำณควำมเข้นข้นสูงเกินไป ทำให้เกิดปริมำณกรดตกค้ำงในแผ่นยำง
3.2.3 ใช้แอมโมเนียเป็นสำรรักษำสภำพนำยำง นอกจำกจะทำให้แผ่นยำงเหนียว เยิมแล้ว ยังส่งผลต่อ
ยำงแผ่นมีสีคลำอีกด้วย
3.2.4 ใช้อุณหภูมิในกำรรมควันช่วงวันแรกสูงเกินไป ทำให้ผิวหน้ำยำงปิด นำที่อยู่ในแผ่นยำงไม่สำมำรถ
ระเหยออกไปได้ จนบำงครังทำให้เกิดยำงฟอง
3.3 ปริ ม ำณเถ้ ำ หมำยถึ ง สำรต่ ำ ง ๆ ที่ เ ป็ น สำรอนิน ทรีย์ ห รื อ แร่ ธ ำตุต่ ำ ง ๆ ที่ อ ยู่ ใ นยำง ส่ ว นใหญ่จะ
ประกอบด้วยฟอสเฟตของโพแทสเซียม แมกนีเซี ยม แคลเซียมและธำตุอื่น ๆ นอกจำกนีเป็นพวกซิลิ
กำหรือซิลิเกตรวมทังเกิดจำกสำรเจือปนอื่น ๆ จำกปัจจัยภำยนอก ปริมำณเถ้ำจะเป็นตัวบ่งชีถึงสำรตัว
เติมในกำรทำผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปในยำงแผ่นรมควันจะจำกัดปริมำณสูงสุดไม่เกิน 0.35% หำกปริมำณ
เถ้ำสูง มีปัจจัยดังนี
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3.3.1 ใช้กรดอนินทรีย์ในกำรจับตัวยำงเช่นกรดซัลฟิวริก หรือกรดกำมะถัน มีสำรซัลเฟตตกค้ำง
3.3.2 นำยำงสดมีสิ่งเจือปน เช่น ทรำย หรือสำรปนเปื้อนที่จงใจเติมลงไป
3.3.3 เครื่องจักรรีดยำงไม่มีนำหล่อผ่ำนขณะรีด ทำให้มีสำรที่ไม่ใช่ยำงตกค้ำงในแผ่น ส่งผลให้ปริมำณ
เถ้ำสูง
3.4 ปริมำณไนโตรเจน บ่งบอกถึงโปรตีนที่อยู่ในยำงหำกปริมำณไนโตรเจนสูงจะส่งผลต่อกระบวนกำรขึนรูป
ยำงที่เกิดกำรคงรู ป เร็ วก่อนกำหนดโอกำสที่ยำงจะสุ กและไหลไม่เต็มเบ้ำพิมพ์เกิดขึนได้มำก จ ำกัด
ปริมำณสูงสุดไม่เกิน 0.40 % ปัจจัยที่ทำให้ปริมำณไนโตรเจนสูง มีดังนี
3.4.1 ผลิตในช่วงฤดูกำลยำงเริ่มเปิดกรี ด หรือช่วงต้นยำงผลัดใบ ในช่วงดังกล่ำวจะมีสำรที่ไม่ใช่ยำงอยู่
ในปริมำณที่สูง
3.4.2 มีส่วนผสมของนำยำงสกิมที่เป็นผลพลอยได้จำกกำรผลิตนำยำงข้น
3.5 ควำมอ่อนตัวเริ่มแรก เป็นค่ำควำมยืดหยุ่นของยำงเป็นสมบัติพิเศษของยำงธรรมชำติที่มีควำมยืดหยุ่นดี
สำมำรถกระเด้งกระดอนได้ดีซึ่งเป็นสมบัติที่ลูกค้ำต้องกำร ยำงแผ่นรมควันที่ดีเมื่อจับยืดด้วยแรงกระทำ
หนึ่งแล้วปล่อยหดกลับจะสำมำรถกลับสู่สภำพเดิมได้โดยไม่เสียรูปร่ำง แสดงว่ำมีค่ำ Po สูง ซึ่งอยู่ในช่วง
45.0 - 52.0 ปัจจัยที่ทำให้ค่ำ Po ไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด มีดังนี
3.5.1 สัดส่วนกำรเจือจำงนำกับนำยำงไม่ถูกต้อง นำยำงที่มีกำรเจือจำงมำกเกินไปจะทำให้ค่ำ Po ต่ำ
ในทำงกลับกัน นำยำงที่มีกำรเจือจำงเนือยำงแห้งมำกกว่ำ 20% ขึนไปจะทำให้ยำงแข็ง ค่ำ Po สูง
เกินกว่ำกำหนด
3.5.2 ใช้กรดอะซีติกในกำรจับตัว กรดชนิดนีเป็นกรดที่อ่อนกว่ำกรดฟอร์มิ คที่เป็นกรดตำมคำแนะนำ
ทำให้ยำงจับตัวไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ค่ำ Po ต่ำกว่ำเกณฑ์ หรืออำจใช้กรดในอัตรำไม่พอดีต่อกำร
จับตัวเนือยำง ก็ส่งผลต่อค่ำ Po ด้วยเช่นกัน
3.5.3 ระยะเวลำกำรจับตัวยำงยังไม่สมบูรณ์ ทำให้เนือยำงอ่อนค่ำ Po ต่ำกว่ำเกณฑ์ ซึ่งโดยปกติยำงที่
ผลิตในตะกงตับจะจับตัวสมบูรณ์ในเวลำ 2 - 3 ชั่วโมง
3.5.4 ใช้ระยะเวลำในกำรรมควันหรือใช้อุณหภูมิสูงมำกเกินไปส่งผลให้ค่ำ Po ต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนด
3.6 ดัชนีควำมอ่อนตัว เป็นตัววัดค่ำควำมเสื่อมสภำพของยำงจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำนำน ยำงที่มีดัชนี
ควำมอ่อนตัวสูงสำมำรถต้ำนทำนต่อกำรเสื่อมสภำพควำมร้อน ออกซิเจนหรือโอโซนได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งอยู่
ในช่วง 80.0 – 100.0 ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่ำ PRI จะมีควำมสัมพันธ์เช่นเดียวกับข้อ 5.1 – 5.4
3.7 ควำมหนืดมูนนี่ เป็นค่ำที่แสดงถึงนำหนักโมเลกุลยำง บ่งบอกถึงควำมแข็งแรงของเนือยำง ต้นยำงที่มี
อำยุมำกขึนจะให้ค่ำควำมหนืดสูงตำมลำดับ นำยำงที่ใกล้ปิดกรีดหรือก่อนเปิดกรีดจะให้ค่ำควำมหนืดต่ำ
ยำงบำงพันธุ์มีนำหนักโมเลกุลสูงจะให้ค่ำควำมหนืดสูง เช่น RRIT251 ค่ำควำมหนืดจึงเป็นค่ำที่ชีบ่งถึง
ระยะเวลำในกำรบดยำงของเนือยำงล้วน ๆ มีหน่วยมูนนี่ หำกค่ำควำมหนืดมูนนี่สูง แสดงว่ำต้องใช้เวลำ
และพลังงำนในกำรบดยำงนำนขึน โดยทั่วไปยำงแผ่นรมควันจะมีค่ำควำมหนืดมูนนี่สู งกว่ำยำงแท่ง
STR20 ซึ่งอยู่ในช่วง 70 – 80 ML(1+4)100oC
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