
การยกระดับมาตรฐานการผลิต
ยางแผ่นรมควันอัดก้อนด้วย
ระบบมาตรฐาน GMP ของกยท.
ค าขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 1701002280 วันที่ยื่น 25 เมษายน 2560

ณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลติยาง
นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อ านวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ การยางแห่งประเทศไทย



ตลาดส่งออก :
 จีน 50%
 มาเลเซีย 13%
 ญี่ปุ่น 8%
 เกาหลีใต้ 5%

ส่วนแบ่งการตลาด:
 ไทย 73.9%
 อินโดนีเซีย 6.3%
 เวียดนาม 5.6%
 พม่า 3.1%

ยางแผ่นรมควัน

1. บทสรุปผู้บริหาร

Source : Compiled by Krungsri Research of Thailand: 2017 



การคัดชัน้ด้วยสายตา The Green Book

เกดิข้อโต้แย้งระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย

มาตรฐาน GMP สร้างความเช่ือม่ัน สามารถ
ทวนสอบได้ ยอมรับในระดับสากล 

บทสรุป
ผู้บริหาร

1.



2554 –2558 สถาบันวิจัยยาง กวก.(เดมิ) ได้
จัดอบรมเชิงปฏบิัตกิารผลิตยางแผ่นรมควันและ
ยางอัดก้อน

2555 มกอช. จัดท า GMP ส าหรับการผลิตยางแผ่น
รมควัน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   มกษ.  
5906-2556 

ปี 2559 – ปัจจุบัน  กยท. ได้ผลักดันหลักการ
ดังกล่าวน าไปปฏิบัตใิห้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

บทสรุป
ผู้บริหาร

(ต่อ)

1.



การให้การรับรองมาตรฐาน GMP 

โรงผลิตยางแผ่น
รมควัน 12 แห่ง

โรงผลิตยางอัด
ก้อน 19 แห่ง

4,000
ตัน/เดือน

2 แห่ง approved
- บ. Michelin
- บ. Bridgestone

- Maxxis



01

สร้างมูลค่า การขยายตัว คาดการณ์ 

ปี 60
ปริมาณการผลิต 
RSS 1,200,000 

ตัน/ปี

02

ผลิตโดยสถาบัน
เกษตรกร 20%
(240,000ตัน/ปี)

03

มูลค่าเพิ่มเฉลี่ยกก.
ละ 4 บาท/กก. 

960 ล้านบาท/ปี 

คุณภาพคงที่สม่ าเสมอ 
ได้มาตรฐาน
ลดต้นทุนการผลิต 
ลดมลภาวะ

สร้างความยั่งยืนให้กับ
สถาบันเกษตรกร
และระดับประเทศ



เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดแูลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทัง้ระบบอย่างครบวงจร

"กยท. เป็นองค์กรช้ันน ำระดับโลกในกำรบริหำรจัดกำรยำงพำรำทั้งระบบ”

การยางแห่งประเทศไทย
จัดตั้งเมื่อ 15 กรกฏาคม 2558

องค์การ
สวนยาง

สถาบัน

วิจัยยาง

ส านักงาน
กองทุน

สงเคราะห์การ
ท าสวนยาง

2. ข้อมูลหน่วยงาน



1.บริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้ง
ระบบครบวงจร

2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประเทศเป็นศนูย์กลาง

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา

3.การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและเผยแพร่
ข้อมูล

วัตถุประสงค์
ของการจัดตั้ง 

กยท. 



4. ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต   
เกษตรกร 

5. ยกระดับราคายางพารามี
เสถียรภาพ 

6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูก
แทนและปลูกใหม่

วัตถุประสงค์
ของการจัดตั้ง 

กยท. 



สมบัติคงที่ สม่ าเสมอ
ทุกครั้งที่ผลิต

3. ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า

ลดต้นทุนการผลิต ลด

ของเสีย ลดมลภาวะ
จากสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ ความ
เชื่อมั่นของคุณภาพที่ส่ง
มอบทุกครั้งและสามารถ

ทวนสอบกลับได้



01

02

03

ขาดความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการ

สภาพโรงงาน รก สกปรก

ขาดหลักวิชาการ

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 



ที่มา : Gomez และ Mor, 1979

Aldehyde 
เกิด x-link 
กับโปรตีน

วิธีการจัดการน้ ายางสด

ระยะเวลาการกรีด

เจล

โปรตีน
ยาง

ฟอสโฟไลปิด

คุณภาพไม่สม่ าเสมอ



สถานประกอบการ

อุปกรณ์การผลิต

กระบวนการผลิต

บุคลากร

สุขาภิบาล

การจัดเก็บและการขนส่ง

GMP

5. 
กระบวนการที่ได้
ปรับปรุงใหม่



01

02

03

04กรองน้ ายางสด
จากสวน

กรีดยางหลังเที่ยงคืน

คว่ าหรือตะแคง
ถ้วยรับน้ ายาง

หลังเก็บน้ ายางสด

ก าหนดระยะเวลาถึง
โรงงานก่อน 11.00 น.

หลักปฏิบัติ GAP สู่ GMP ส าหรับเกษตรกร
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5
กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

ประมวลภาพโรงงานก่อนท าGMPและหลังท าGMP
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ก่อนท า GMP เข้าสู่ GMP

ทางขึ้นด้านหน้า ทางขึ้นด้านหน้า

ปรับพื้นทางเข้าบริเวณรับน้ ายาง



1
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5

ก่อนท า GMP เข้าสู่ GMP

ไม่มี บ่อล้างภาชนะ มี บ่อล้างภาชนะ

จัดท าบ่อล้างเศษน้ ายาง
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ก่อนท า GMP เข้าสู่ GMP

มีถังพักน้ าที่มีประสิทธิภาพ
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ก่อนท า GMP เข้าสู่ GMP

ตัวกรองน้ ายาง ขนาด 80 mesh
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10

ก่อนท า GMP เข้าสู่ GMP

ท าความสะอาดบ่อรับน้ ายาง
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10
ก่อนท า GMP เข้าสู่ GMP

จัดท าชั้นวางอุปกรณ์จุดรับน้ ายาง
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ก่อนท า GMP เข้าสู่ GMP

ปรับบริเวณพื้นที่รับน้ ายาง
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ก่อนท า GMP เข้าสู่ GMP

มีบ่อน้ าใช้ที่สามารถป้องกันการปนเป้ือน
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ก่อนท า GMP เข้าสู่ GMP

จัดท าห้องปฏิบัติการตรวจสอบ % DRC
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14
ก่อนท า GMP เข้าสู่ GMP

ท าชั้นวางของใต้บันใด
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12

13

14

ก่อนท า GMP เข้าสู่ GMP

ปรับปรุงห้องรมควันและเตารมควัน
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ก่อนท า GMP เข้าสู่ GMP

จัดท ากระดูกงูและปูตะแกรงพื้นรถตากยาง





ตารางที่ 1 สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม (RSS-P)

Type Dirt, max
(%)

Volatile Matter, 
max (%)

Ash, max
(%)

Nitrogen
Max (%)

Initial 
Plasticity

(Po)

Plasticity 
Retention 

Index, % (PRI)

Mooney 
Viscosity

(ML1+4)100oC

RSS -P 0.020 0.60 0.35 0.40 42.0-52.0 80.0-100.0 70.0-80.0

ก าหนดโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง  การยางแห่งประเทศไทย

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ



รายการ ก่อนท า GMP (บาท/กก.) หลังท า GMP (บาท/กก.) ต้นทุนที่ลดลง (บาท/กก.)

1. น้้ากรด
2. ไม้ฟืน
3. น้้า
4. แรงงาน
5. ค่าบ้ารุงรักษา

0.38 
0.90
0.028
2.00
0.46

0.30
0.50
0.021
1.60
0.15

-0.08
-0.40
-0.007
-0.40
-0,31

ต้นทุน 3.768 2.571 1.397

6.เศษยาง - +0.20 +0.20

รวมต้นทุนที่ลดลง 3.768 2.371 1.597

ตารางที่ 2 ต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน
ก าลังการผลิต  650,000 กก./ปี



รายการ ก่อนท า GMP หลังท า GMP

TCOD(mg/l) inf. 3,710 1,214

BOD5(mg/l) inf 1,362 380

BOD5 (mg/l) eff. 139 15

ก่อนท า GMP, % หลังท า GMP, %
RSS 3 80.1 99.8 (RSS-P)

RSS 4 8.3 -

RSS 5 3.7 -

ยางฟอง 5.8 -

ยางคัตต้ิง 2.1 0.2

ตารางที่ 3 สัดส่วนผลผลิต ตารางที่ 4 สมบัติน้ าเสียก่อนและหลังท า GMP



ยางแผ่นรมควันอัดก้อน



เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค Mr. Roger  
บ. Maxxis ประเทศไต้หวัน ศึกษา
ดูงาน สกย. บ้านหนองศรีจันทร์ 
จ ากัด จ. ตรัง กุมภาพันธ์ 61



คณะ ANRPC ศึกษาดูงานที่สกย.
คูนายสังข์ จ ากัด จ. สงขลา 

21 มิถุนายน 61



ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561



7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1. ความไม่โปร่งใสจากการบริหาร

ของสถาบนัเกษตรกร
2. ขาดสภาพคล่องในการบริหาร

จัดการ
3. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจ

ในการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดี

1. ตดิตามตรวจสอบการด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิด

2. สร้างความเข้มแข็ง

3. ก าหนดเป็นนโยบายของกยท.ใน
การบริหารจัดการ



7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข (ต่อ)

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
4. ก าลังการผลิตยังไม่เพียงพอกับ

บริษัทผู้ผลิตผลิตภณัฑ์รายใหญ่

5. เกษตรกรขาดความรู้ด้าน
การตลาดและการส่งมอบผ่าน
พ่อค้าคนกลาง

4. ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรที่มี
ศักยภาพและพร้อมในการผลิต
อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม
5. กยท. พณ. กษ. เป็นผู้
ประสานงาน เชื่อมโยงตลาดและ
สร้างความเข้มแขง็ให้กับเกษตรกร
ให้สามารถด าเนินการธุรกจิได้



นโนบาย กษ.
GAP สู่ GMP

8. ความท้าทายต่อไป 

เป็นสินค้าประเภท 
need product

matching ระหว่าง
ผู้ผลิตกับผู้ใช้ยางของ

โลกโดยตรง



ผู้ใช้ยางพึงพอใจ

9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

สามารถลดต้นทุนการผลิต 
ลดของเสีย สร้างความยั่งยืน
ให้กับเกษตรกร ประเทศชาติ

เกษตรกรมีอ านาจใน
การต่อรอง มีมูลค่าเพิ่ม



www.raot.co.th




