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สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. การประยุกต์มาตรฐาน GMP เข้ากับกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน 

2. การประยุกต์ 7QC Tools จัดเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตเพ่ือออกแบบแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน 

 

ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1.  สถาบันเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน GMP ในการผลิตยางแผ่นรมควัน สามารถรักษามาตรฐานการผลิตมี
สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่การยางแห่งประเทศไทยกําหนด 

2.  สามารถลดต้นทุนเช้ือเพลิง นํ้า สารเคมี ของเสียและลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการผลิต ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 

3. ผู้ใช้ยางมีความเช่ือมั่น ความไว้วางใจในคุณภาพสินค้าของโรงที่ผ่านมาตรฐาน GMP 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
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บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง : การยกระดับการผลิตยางแผ่นรมควันเกรด premium มาตรฐาน GMP  
การยางแห่งประเทศไทย 

ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ : 
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.

2558 ซึ่งกฎหมายบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ก่อให้เกิดการยุบรวมของ 3 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
ยางพาราเพ่ือบูรณาการการทํางานร่วมกัน คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง 
(อสย.) และสถาบันวิจัยยาง (สวย.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการ
ยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา 3. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การ
ผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 4. ดําเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ และ 5. ดําเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่โดยการยางแห่งประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ คือ 

"กยท. เป็นองค์กรช้ันนําระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ” 
 

ยางแผ่นรมควันเป็นวัตถุดิบขั้นกลางที่ประเทศไทยผลิตมากที่สุดในโลก มีการผลิตมานานกว่า 100 ปี มี
มาตรฐานและเกณฑ์กําหนดการคัดช้ันด้วยสายตาตามมาตรฐาน The Green book  ทําให้เป็นข้อจํากัดที่ต้องใช้
ความชํานาญและความรู้สึกของคนมาคัดช้ันตามเกณฑ์กําหนด ซึ่งไม่มีความแน่นอนแม่นยําเท่าสมบัติทาง
วิทยาศาสตร์ ทําให้ผู้ใช้มักมีข้อต่อรองในเร่ืองความสมํ่าเสมอของวัตถุดิบ การสร้างความเช่ือถือให้กับยางดิบ
จําเป็นต้องสร้างระบบควบคุมคุณภาพให้กับกระบวนการผลิตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล   ด้วยการใช้หลักปฏิบัติที่
ดีหรือมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) เพ่ือได้ยางที่มีความสะอาด คุณภาพสม่ําเสมอจากอดีตที่
ผ่านมาพบว่าผลผลิตยางของสถาบันเกษตรกรเป็นยางแผ่นรมควันช้ัน 3 ร้อยละ 70 ที่เหลือเป็นยางแผ่นรมควันช้ัน 4 
ช้ัน 5 ยางฟอง ยางคัตต้ิง หากกําลังการผลิตเฉล่ียวันละ 2ตันจะเกิดการสูญเสียถึงวันละไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ทํา
ให้เสียโอกาสทางการค้า ยังไม่รวมกับการสูญเสียเน้ือยาง นํ้ากรด ไม้ฟืน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตที่
ต้องสูญเสียไม่น้อยกว่าเดือนละ 80,000 บาท ปัจจุบันมีสหกรณ์กองทุนสวนยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของการยาง
แห่งประเทศไทยที่ดําเนินธุรกิจ250 แห่ง นับการสูญเสียไม่น้อยกว่าปีละ 200 ล้านบาท  และจากการก่อต้ังโรงผลิต
มากกว่า 20 ปี ทําให้สภาพภายในโรงรมควันรก สกปรก ไม่เป็นระเบียบ อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมทั้งเตารมควันไม่มี
ประสิทธิภาพทําให้ต้นทุนการผลิตสูงรวมทั้งของเสียที่เกิดขึ้นสร้างมลภาวะทางอากาศและชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ   
บริเวณโรงงาน สุขอนามัยของคนงานจากการปฏิบัติในโรงรมที่ต้องสัมผัสกับควันฟืนตลอดเวลา จึงจําเป็นต้องสร้าง
ระบบควบคุมคุณภาพ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ มั่นใจในคุณภาพยางท่ีผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดมลภาวะจาก
สิ่งแวดล้อม สร้างความย่ังยืนให้กับชุมชน และได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

ปี พ.ศ. 2553  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (เดิม) ได้จัดทําโครงการ การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน
มาตรฐาน GMP รับผิดชอบจัดการอบรมเชิงปฏิบัติให้กับสถาบันเกษตรกร บริษัทเอกชนที่มีความพร้อมและศักยภาพ
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ในการดําเนินการทางธุรกิจและการส่งออก จนถึงปัจจุบันมีโรงอัดก้อนที่ผ่านมาตรฐาน GMP แล้ว 19 แห่ง ใน
จํานวนน้ีถูกยกเลิกไป 2 แห่ง เน่ืองจากไม่สามารถรักษามาตรฐานไว้ได้ ปัจจุบันได้รวมองค์กรเป็นการยางแห่ง
ประเทศไทย โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการ
ตรวจติดตามและควบคุมการผลิต กําหนดมาตรการในการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง และมีมาตรการในการ
ยกเลิกตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนด 

ในปี พ.ศ. 2555สถาบันวิจัยยาง ร่วมกับสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้จัดทํามาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน และในปี 2556 ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตาม มกษ. 5906-2556  เน่ืองจากยางแผ่นรมควันเป็นผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่
ประเทศไทยผลิตและส่งออกปริมาณมากที่สุดในโลก โดยต้องการให้สินค้ามีคุณภาพ มีกระบวนการจัดการที่ดี และ
ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) การยางแห่งประเทศไทยจึงได้ผลักดันหลักการดังกล่าวสามารถนําไปปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือทําให้ผู้ผลิตสามารถผลิตยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอได้มาตรฐานจัดอยู่ใน
เกรดพรีเมี่ยมมีสถาบันเกษตรกรได้รับการรับรองการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ไปแล้วจํานวนทั้งสิ้น 12 
แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ และ  สงขลา มีกําลังการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 1,000 ตัน  ผลิตยาง
แผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีคําสั่งซื้อเดือนละไม่น้อยกว่า 
8,000 ตัน ซึ่งกําลังการผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อรายใหญ่ที่ต้องการปริมาณคําสั่งซื้อครั้งละมาก ๆ 
และอย่างต่อเน่ือง จากการที่มีสมบัติด้านความยืดหยุ่น ความหนืด และสมบัติอ่ืน  ค่อนข้างคงที่ มีมาตรฐานเด่นชัดที่
กําหนดโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย และขณะน้ีได้ติดต่อประสานงานกับ
บริษัทบริดจสโตน บริษัทมิชลินเพ่ือการพิจารณาอนุมัติรับรอง (Approved factory list) จากตลาดยางสิงคโปร์ 
(SICOM) เน่ืองจากวงการค้ายางทั่วโลกต่างยอมรับใน Approved factory list ของ SICOM ที่เป็นไปตามมติที่
ประชุมระดับรัฐมนตรีไตรภาคียาง (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ให้มีการจัดต้ังตลาดกลาง
ยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market : RRM) ร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย โดยแต่ละประเทศมีข้อกําหนด ระเบียบการซื้อขายยาง วิธีการซื้อขายด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมาตรฐานและชนิดของสินค้าร่วมกัน โดยคุณภาพสินค้าที่กําหนดหนึ่งในน้ันคือยางแผ่น
รมควันมาตรฐาน GMP โดยจะต้องมีโรงงานในการผลิตยางแผ่นรมควันและยางแท่งที่ผ่านการอนุมัติและได้พิจารณา
โรงอัดก้อนที่ผ่านมาตรฐาน GMP แล้ว จํานวน 6 แห่ง สามารถซื้อขายยางผ่านตลาด RRM ได้ ทําให้มีการทดลองซื้อ 
ขายยางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 1,000 ตัน แม้ว่าในขณะน้ันไม่มีการจับคู่สัญญา แต่คาดว่าในอนาคตการ
ยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สําคัญระดับประเทศจะสามารถขับเคลื่อนยางที่มีคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม
มาตรฐาน GMP  จนทั่วโลกให้การยอมรับได้อย่างแน่นอน 

อย่างไรก็ตามจากความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจจากบริษัทผลิตยางล้อรายใหญ่ของโลกพบว่า สหกรณ์กองทุน
สวนยางอําเภอบ่อทอง จํากัด อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี รหัส RB8  ซึ่งผ่านการรับรองโรงอัดก้อนยางมาตรฐาน GMP จาก
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (เดิม) ได้รับการอนุมัติรับรองจากบริษัทบริดจสโตน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2561 
และ บริษัทศุภาคย์ จํากัด อ. แกลง จ. ระยอง รหัส RB4 ได้รับการอนุมัติรับรองจากบริษัทมิชลิน ในเดือนเมษายน 
2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สร้างความปลื้มปิติให้กับสหกรณ์ ฯ ผู้ประกอบกิจการยาง ช่ือเสียงของประเทศและความ
น่าเช่ือถือในระดับโลกจนประสบผลสําเร็จ ขณะเดียวกันบริษัทแม็กซีสผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของโลกได้เข้าเย่ียมชม
โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน มีความพึงพอใจในกระบวนการผลิตและคาดว่าจะได้รับการรับรองในปีน้ีได้เช่นกัน 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา กยท. จึงมุ่งเน้นกระบวนการสร้างการผลิตที่มีมาตรฐานเพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไทยเพ่ือนําไปสู่การต่อยอดการสร้างผลิตภัณฑ์ยางในอนาคต 

ยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP เป็นยางที่ผลิตจากนํ้ายางสดด้วยการควบคุมการผลิตทุก
ขั้นตอนเป็นอย่างดี จนได้ยางแผ่นสะอาด ปราศจากฟองอากาศ มีการเคลือบของควันสม่ําเสมอ ไม่มีร่องรอยตําหนิ
ใด ๆ บนแผ่นยาง มีความหนาบาง และน้ําหนักของแผ่นเท่ากัน มีสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ที่สม่ําเสมอ ด้วยการควบคุม
สภาพความสดและความสะอาดของนํ้ายางต้ังแต่อยู่ในสวนยาง การกรีดยางตามช่วงเวลาที่กําหนด ใช้สารรักษา
สภาพตามความจําเป็นและเหมาะสม นํ้ายางที่เข้าสู่กระบวนการผลิตจะต้องสด สะอาด ผ่านการกรองจากสวน มี
การตรวจสอบความสดของน้ํายางเมื่อมาถึงโรงงานเพ่ือสร้างความมั่นใจคุณภาพของยางแผ่นที่ผลิตได้   ใช้ตัวกรอง
นํ้ายางสดตามเกณฑ์ที่กําหนด นํ้าที่ใช้จะต้องผ่านการกรองจนได้นํ้าที่สะอาดไม่มีตะกอนแขวนลอยซึ่งเป็นปัจจัยหลัก
ที่สําคัญ มีการรวบรวมนํ้ายางสดก่อนปล่อยลงตะกงทําแผ่นเพ่ือให้ได้นํ้ายางผสมรวมเป็นเน้ือเดียวกัน หาปริมาณเน้ือ
ยางแห้งรวมก่อนปล่อยลงตะกง การเจือจางนํ้าและนํ้ากรดเป็นไปตามตามสูตรที่ระบุ จะต้องทําการปาดฟองเพ่ือ
ป้องกันแผ่นยางเป็นฟองอากาศ  ใช้นํ้าหล่อผิวหน้ายางที่จับตัวแล้วเพ่ือป้องกันยางมีสีคล้ํา   เทคนิคการรีด ล้าง ตาก
ยางและรมควันเป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ระบบมาตรฐานจะต้อง
ปรับปรุงรายละเอียดต่าง ๆ ของโรงงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด จากน้ันจะทําการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จนเกิดทักษะและความชํานาญ และสามารถผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ทําให้
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้กิโลกรัมละไม่ตํ่ากว่า 1 บาท ลดระยะเวลาการรมควันทําให้ประหยัดไม้ฟืนลงได้ร้อยละ 
50มีระบบการจัดการนํ้าล้างด้วยการใช้สารจับตัวนํ้ายางเศษยางที่เป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยจากการยางแห่ง
ประเทศไทยสามารถจับตัวเศษยางได้ร้อยละ 99.8 จึงสามารถลดกลิ่น ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญสร้าง
ความเป็นระเบียบมีวินัย การทํางานอย่างเป็นระบบ  

ระบบการผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP จึงเป็นมาตรฐานชนิดเดียวสําหรับสินค้าที่บริโภค
โดยตรงไม่ได้ โดยครอบคลุมต้ังแต่สถานประกอบการ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ กระบวนการผลิต บุคลากร การจัดเก็บ 
การขนส่งและสุขาภิบาล นอกจากน้ีใช้หลักการควบคุมคุณภาพนํ้ายางสดจากสวนยางของเกษตรกรโดยตรง หรือ
หลักการปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับแปลงยางพารา (GAP) ในการควบคุมกระบวนผลิตยางแผ่นรมควันจน
สามารถยกระดับคุณภาพยางแผ่นรมควันไทยอยู่ในระดับเกรด premium ที่มีสมบัติคงที่สม่ําเสมอ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ยางสามารถลดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแปรรูป ผลิตสินค้าเกรดสูงดังน้ัน การยางแห่งประเทศไทยจึงจัดทํา
มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ ด้วยการกําหนดสมบัติทางกายภาพตามมาตรฐานยางแท่ง STRเป็นไปตามตารางที่ 1   
ตารางที่ 1สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควันตามมาตรฐาน GMP  กําหนดโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

   อุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย 
ยาง ปริมาณสิ่ง

สกปรก, 
สูงสุด 
(%) 

ปริมาณ 
สิ่งระเหย, 
สูงสุด (%) 

ปริมาณ
เถ้า, สูงสุด 

(%) 

ปริมาณ
ไนโตรเจน, 
สูงสุด (%) 

ความอ่อนตัว
ยางเร่ิมแรก 

(Po) 

ดัชนีความอ่อน
ตัว (PRI) 

ความหนืดมูน
นี่ 

(ML1+4)100o

C 
ยางแผ่นรมควัน
มาตรฐาน GMP 

0.020 0.60 0.35 0.40 45.0-52.0 80.0-100.0 70.0-80.0 
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ภาพที่ 1ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของโรงรมควันที่ไม่ยังผ่านมาตรฐาน GMP 

 
ภาพที่ 2ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของโรงรมควันที่ผ่านมาตรฐาน GMP 

 
 


