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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) ……การนำมาตรฐาน GAP ในการผลิตยางก้อนถ้วย สู่กระบวนการผลิตยางเครปตาม 

มาตรฐาน GMP  
2) ……การประยุกต์ 7QC Tools จัดเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตเพื่อออกแบบแนวทางปฏิบัติที่ดีของ 

กระบวนการผลิตยางเครป 
 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 

1) เกษตรกรที่ผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP สามารถเพิ่มผลผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต้นทุนการ
ผลิตลดลง ลดของเสีย สร้างความย่ังยืนให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง 

2) สถาบันเกษตรกรที่ผลิตยางเครปมาตรฐาน GMP สามารถลดต้นทุนเชื้อเพลิง น้ำ สารเคมี ของเสียและ
ลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

3) สถาบันเกษตรกรทีผ่ลิตยางเครปตามมาตรฐาน GMP สามารถรักษามาตรฐานการผลิตมีสมบัติเชิง
วิทยาศาสตร์คงท่ีสม่ำเสมอและอยู่ในเกณฑ์ที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด 

4) ผู้ใช้ยางมีความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจในคุณภาพสินค้าของโรงผลิตยางเครปที่ผ่านมาตรฐาน GMP 
และสามารถทวนสอบกลับได้ 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได ้
                       [√] อนุญาต                  [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างท่ีนำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
                       [√] อนุญาต                  [  ] ไม่อนุญาต 
เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract) ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุม
ประเด็นดังนี้ 

• ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง, หรือ เครื่องมือคุณภาพ ที่เหมาะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ  1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16                                 
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที่ www.ftqm.or.th 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ www.ftqm.or.th 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 เมษายน 2563 
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บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง :  การยกระดับยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางเครปมาตรฐาน GMP 
 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :  
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 ซึ่งกฎหมายบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เกิดจากการควบรวม 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านยางพารา คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบ
วงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลา ง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและ
เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา 3. ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน
ยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การ
อุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 4. ดำเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ และ 5. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การปลูกแทนและปลูกใหม่โดยการยางแห่งประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ คือ 

 

"กยท. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ” 
 

จากวิสัยทัศน์ของการยางแห่งประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่ต้องยกระดับวัตถุดิบยางคือยางก้อนถ้วย

และยางเครปให้มีคุณภาพมาตรฐาน ยางก้อนถ้วยเป็นวัตถุดิบยางขั้นต้น ได้จากการนำน้ำยางสดจับตัวในถ้วย

รองรับน้ำยาง ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่าร้อยละ  70  นิยมผลิตยางก้อน

ถ้วย เพื่อส่งโรงงานยางเครปหรือโรงงานยางแท่ง ซึ่งมักพบปัญหาการใช้สารจับตัวที่มีการปนเปื้อนเกลือซัลเฟต

และเกลือคลอไรด์ที่ส่งผลกระทบต่อสมบัติของยางที่ผลิตได้ อีกทั้งมักถูกกดราคาจากการประเมินปริมาณเนื้อ

ยางแห้ง ทำให้ได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ส่วนยางเครปเป็นวัตถุดิบขั้นกลางที่ประเทศผู้ผลิตยางผลิตมานาน

กว่า 100 ปี มีมาตรฐานและเกณฑ์กำหนดการคัดชั้นด้วยสายตาตามมาตรฐาน The Green book  ทำให้เป็น

ข้อจำกัดที่ต้องใช้ความชำนาญและความรู้สึกของคนมาคัดชั้นตามเกณฑ์กำหนด ไม่มีความแน่นอนแม่นยำเท่า

สมบัติทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้ใช้มักมีข้อต่อรองในเรื่องความสม่ำเสมอของวัตถุดิบ การเรียกชื่อยางเครปเรียก

ตามวัตถุดิบที่ผลิต ยางเครปที่ผลิตจากน้ำยางสด เรียกว่า ยางเครปเหลือง นำไปผลิตเป็นล้อยานพาหนะ ยาง

ล้อเครื่องบิน อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น หากใส่สารฟอกสี จะเรียกยางเครปสีจาง หรือยางเครปขาว นำไปผลิตเป็น  

พลาสเตอร์ยา สายยางยืด ส่วนยางเครปที่ผลิตจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี จะเรียกยางเครปน้ำตาล นำไปผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ล้อยานพาหนะ สายพานลำเลียง ได้เช่นเดียวกับยางแผ่นรมควันหรือยางแท่ง  



การสร้างความเชื่อถือให้กับยางดิบ จึงจำเป็นต้องสร้างระบบควบคุมคุณภาพให้กับกระบวนการผลิตให้

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการนำมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) การผลิตยางก้อน

ถ ้วย สู ่การผล ิตยางเครปมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices)  เพ ื ่อตอบสนองให ้กับ

บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ยางโดยตรง เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าของยาง เนื่องจาก

เป็นยางที่มีสมบัติทางกายภาพสูงกว่ายางแท่ง เป็นการลดต้นทุนการผลิต ได้ราคาที่สูงขึ้น อีกทั้งสร้างความ

น่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้ยาง ลดการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง สร้างอำนาจในการต่อรอง และที่สำคัญมีตลาด

รองรับทั้งในและต่างประเทศ 

การศึกษาเริ่มในปี พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยได้จัดทำโครงการ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา

เพื่อผลิตน้ำยางสดและยางก้อนถ้วย GAP ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และ

ศึกษาการผลิตยางเครปมาตรฐาน GMP ทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เช่นกัน อีกทั้งได้

ผลักดันการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จนในปี 

2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตาม มกษ. 5907-2561 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครป 

และในปี 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตาม มกษ. 5908-2562 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร

สำหรับยางพาราเพื่อผลิตน้ำยางสด และคาดว่าในปี 2563 จะได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การ

ปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย รวมทั้งประกาศมาตรฐานการยางแห่งประเทศ

ไทย เรื่อง การผลิตยางเครปเกรดพรีเมียม 

จากการส่งเสริมผลักดันให้เกษตรกรปฎิบัติตามมาตรฐาน GAP ด้านยางพาราในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา

พบว่ามีเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน  1,937 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 30,363 ไร่ มีโรงผลิต

ยางเครปที่ผ่านมาตรฐาน GMP จำนวน 1 แห่ง กำลังการผลิตเดือนละ 300 ตัน สร้างมูลค่าเพิ่มไม่ต่ำกว่า

กิโลกรัมละ 3 บาท หรือไม่น้อยกว่า 9 ล้านบาทต่อปี พร้อมเตรียมใหก้ารรับรองมาตรฐาน GMP อีกไม่น้อยกว่า 

2 แห่ง ในปี 2563 มีเป้าหมายที่จะจัดทำมาตรฐาน ISO 9001 ให้กับโรงผลิตยางเครปที่ผ่านมาตรฐาน GMP 

แล้ว ปัจจุบันโรงผลิตยางเครปมาตรฐาน GMP ได้ผ่านการอนุมัติรับรอง (Approved) จากบริษัทมิชลิน และ

บริษัทผู ้ผลิตยางรายใหญ่ในประเทศ และที่สำคัญรัฐบาลได้นำมาตรฐาน GAP และ GMP ด้านยางพารา 

กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศ และตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่กำหนดให้เกษตรกรปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GAP เพื่อท่ีจะเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกร ลูกหลาน สืบไป 

 

 



ผังกระบวนการ การยกระดับยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางเครปมาตรฐาน GMP  

ควบคุมโดย การยางแห่งประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Remark : RAOT = Rubber Authority of Thailand 
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