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การยกระดับยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP 
สู่การผลิตยางเครปมาตรฐาน GMP

นางปรีดิเ์ปรม ทศันกุล
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1.บทสรุปของผู้บริหาร
2.ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
10. เอกสารอ้างอิง

หัวข้อน าเสนอ
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

1,937 ราย
30,363 ไร่

ไดร้บัการรบัรอง
จาก กยท.

-มชิลิน

ไดร้บัการรบัรอง
จาก กยท. 1 แห่ง

-เพิม่ผลผลิต 20%

-ลดต้นทนุการผลิต 
20%
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Approved



เป็นองคก์รกลางรับผิดชอบดแูลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทัง้ระบบอย่างครบวงจร

"กยท. เป็นองค์กรชัน้น ำระดับโลกในกำรบริหำรจัดกำรยำงพำรำทัง้ระบบ”

การยางแห่งประเทศไทย
จัดตั้งเมื่อ 15 กรกฏาคม 2558

องคก์าร
สวนยาง

สถาบัน

วิจัยยาง

ส านักงาน
กองทุน

สงเคราะห์การ
ท าสวนยาง

2. ข้อมูลหน่วยงาน2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

❖วตัถปุระสงค์
1. เป็นองคก์รกลางรบัผิดชอบการบรหิารจดัการยางพาราของประเทศทัง้
ระบบอย่างครบวงจร สง่เสรมิและสนบัสนนุใหป้ระเทศเป็นศนูยก์ลาง
อตุสาหกรรมผลิตภณัฑย์างพารา 

2. สง่เสรมิ สนบัสนนุ การศกึษา วิเคราะห ์วิจยั พฒันาและเผยแพรข่อ้มลู
และสารสนเทศเก่ียวกบัยางพารา 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

❖วตัถปุระสงค์ (ตอ่)
3. สง่เสรมิ สนบัสนนุ และใหค้วามชว่ยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบนั
เกษตรกรชาวสวนยางและผูป้ระกอบกิจการยาง ดา้นวิชาการ การเงิน การผลติ
การแปรรูป การอตุสาหกรรม การตลาด การประกอบธรุกิจ เพ่ือยกระดบัรายได้
และคณุภาพชีวิตใหด้ีขึน้
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

วสัิยทศัน์ “กยท. เป็นองคก์รชัน้น าระดบัโลกในการบรหิารจดัการยางพาราทัง้ระบบ”

พนัธกิจ “บรหิารจดัการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดตน้ทนุ เพิ่มรายไดใ้หเ้กิด 
ความคุม้คา่ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล และตอบสนองสภาพแวดลอ้มท่ี
เปลี่ยนแปลง รวมทัง้ตอบสนองตอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทัง้ระบบ”
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ศนูยบ์รกิารทดสอบรบัรองภาคใต ้
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2560 สงักดัฝ่ายวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมยาง 

การยางแห่งประเทศไทย มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
❑ การบรกิารทดสอบและรบัรองคณุภาพยางแหง้และน า้ยาง
❑ ใหค้  าแนะน าการรวบรวมน า้ยางสด การแปรรูปยางดิบ 
❑ ใหก้ารรบัรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) 

และมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) ส  าหรบัยางพารา
ของการยางแห่งประเทศไทย 
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

สิ่งท่ีตอ้งการและความคาดหวงัท่ีสดุของผูป้ระกอบการคือ 
❖ คณุภาพวตัถดุิบมีสมบตัิคงท่ี สม ่าเสมอทกุครัง้ท่ีผลิต
❖ ความรว่มมือระหวา่งเกษตรกร/สถาบนัเกษตรกรและผูป้ะกอบการ ในการผลิตยางท่ีมีคณุภาพ
❖ ท า MOU ระหว่างเกษตรกร/สถาบนัเกษตรกร กบัผูป้ระกอบการตามโครงการ “ใครท าดพีี ่+ ให”้

โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ดงันี ้
ยางยางก้อนถ้วย มาตรฐาน GAP บวกเพิ่มจากราคาหนา้โรงงาน กก.ละ 2 บาท
ยางแผ่นอบแหง้ ยางแผ่นรมควัน และยางเครปเกรดพรีเมียม GMP บวกเพิ่มจาก  
ราคาหนา้โรงงาน กก.ละ 3 บาท
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

กรีดถี ่กรีดบาด กรีดผ่าแล้ง ต้นยางไม่ได้ขนาด สูญเสียผลผลิต จากการ
ผลิต 8 มดีกรีด ใช้สารจับตัวไม่เป็นไปตามค าแนะน า มสีิ่งปลอมปนหรือ
ยางตาย ตดิอยู่ในยาง ก้อนถ้วย

ราคายางทีค่่อนข้างผันผวน ถูกกดราคาจากผู้ซือ้ ขาดอ านาจในการต่อรอง
ราคา พอ่ค้าเอาเปรียบ 

ชุมชนใกล้เคยีงร้องเรียนจากกลิ่นและสารระเหยทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในโรงผลิตยางเครป จากการใช้กรดซัลฟูริกในการ
จับตัวยาง 

การรีดเครปไม่เหมาะสม เคร่ืองรีดเครปไม่มปีระสทิธิภาพ

1

2

3

4
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ผลกัดนัมาตรฐาน GAP และ GMP เป็นมาตรฐานสนิคา้เกษตร จากส านกังานมาตรฐานสนิคา้
เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) ประกาศในราชกิจจานเุบกษา

มกษ. 5907-2561 เรือ่ง การปฏิบตัิท่ีดีส  าหรบัการผลติยางเครป 
มกษ. 5908-2562  เรือ่ง การปฏิบตัิท่ีดีทางการเกษตรส าหรบัยางพารา เลม่ 1

ผลิตน า้ยางสด 
มกษ. 5910 – 2563    เรือ่ง การปฏิบตัิท่ีดีทางการเกษตรส าหรบัยางพารา เลม่ 2

ผลิตยางกอ้นถว้ย

มาตรฐานสินค้าเกษตร
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

โครงการเกษตรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ก าหนดให้
เกษตรกรปฏิบตัิมาตรฐาน GAP 
ก าหนดใหเ้ป็นนโยบายของกยท. ในการน ามาตรฐาน GAP การผลิตยาง
กอ้นถว้ยสูก่ารปฏิบตัิ
กยท.ใหก้ารรบัรองมาตรฐาน GAPโดยไดร้บัความเห็นชอบจาก มกอช.

ยางก้อนถ้วย
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ตรวจติดตามเพ่ือรกัษามาตรฐานการผลิต
จดัท าบนัทกึคูมื่อเกษตรกรส าหรบับนัทกึผลผลิต ราคาท่ีไดร้บั 
คา่แรงงาน คา่ปุ๋ ย คา่ก าจดัวชัพืช เป็นตน้
กยท.เช่ือมโยงระหวา่งกลุม่เกษตรกรท่ีผลิตตาม GAP กบั
ผูป้ระกอบการ ในการใหไ้ดร้บัในราคาท่ีสงูขึน้

ยางก้อนถ้วย
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ก าหนดใหเ้ป็นนโยบายของกยท. ในการน ามาตรฐาน GMP ยางเครป สูก่ารปฏิบติั
กยท.ใหก้ารรบัรองมาตรฐาน GMPยางเครป โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก มกอช.
กยท.เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP ยางเครปกับ
ผูป้ระกอบการ ในการใหไ้ดร้บัในราคาท่ีสงูขึน้
ไดร้บัความเช่ือมั่น ความไวว้างใจ จากบรษัิทผลิตยางลอ้ของโลก

ยางเครป
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ตารางที ่1 เปรียบเทยีบผลผลิตยางก้อนถ้วย และมูลค่าเพิม่ระหว่างเดอืนมิถุนายน 2561 - มกราคม 2563 ก่อนและหลังท ามาตรฐาน  
GAP ของกลุ่มสหกรณช์าวสวนยางตูมใหญ่ จ ากัด  อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ตารางท่ี 2 เปรยีบเทียบผลผลติยางกอ้นถว้ย และมลูค่าเพิ่มระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 - มกราคม 2563 ก่อนและหลงัท ามาตรฐาน 
GAP ของกลุม่ชาวสวนหนองแดงพฒันา ต. ปะเคียบ อ. คเูมือง จ. บรุรีมัย์
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหผ์ลผลติ และมลูค่าเพิ่ม ของกลุม่เกษตรกร 3 กลุม่ ในเขตจงัหวดับรุรีมัย ์และศรีสะเกษ 
ในการผลิตยางกอ้นถว้ยมาตรฐาน GAP ปี 2562 (หลงัท า GAP) เทียบกบัปี 2561 (ก่อนท า GAP)

กลุ่มที่ จ านวน
สมาชิก

ร้อยละของสมาชิก
ได้รับ GAP ในปี 62

ผลผลิตปี 62 เทยีบกับ
ปี 61 (ร้อยละ)

มูลค่าเพิม่ปี 62 เทยีบกับ
ปี 61 (ร้อยละ)

1 150 61.33 +38.53 +37.66

2 70 94.29 +26.52 +14.97

3 400 30.75 +18.19 +14.67

เฉลี่ย 207 62.12 +27.74 +22.43
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ตารางท่ี 4 ตน้ทนุการผลติยางกอ้นถว้ยของเกษตรกรผลติยางกอ้นถว้ยท่ีเป็นเจา้ของสวน เปรยีบเทียบก่อนท า  GAP (ปี 2561) กบั
หลงัท ามาตรฐาน GAP (ปี 2562) พืน้ที่สวนยาง 15 ไร่

ผลผลติ ตน้ทนุ
การผลติ

รอ้ยละ
9.89

รอ้ยละ
17.80
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการประเมินความพงึพอใจของเกษตรกรในการผลิตยางกอ้น
ถว้ย GAP จ านวน 212 คน ในเขตจงัหวดับรุรีมัยแ์ละศรีสะเกษ 
พบวา่เกษตรกรพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ดเรื่อง
❑ เกษตรกรมีความพงึพอใจในการผลิตยางกอ้นถว้ย GAP รอ้ยละ 75.0
❑ ยินดีใชก้รดฟอรม์ิกตามค าแนะน า              รอ้ยละ 100
❑ ผลิตยางกอ้นถว้ยไมเ่กิน 6 มีดกรีด             รอ้ยละ 94.7
❑ และพงึพอใจในราคาท่ีไดร้บั                      รอ้ยละ 40.0

QR code แบบประเมินความ

พงึพอใจผลิตยางก้อนถ้วย GAP
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

6.1 กลุ่มวสิาหกจิฐานเกษตรยางพารา อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย ์ ผลิตยางเครปมาตรฐาน GMP
➢ งบลงทนุในปีแรก 10,000,000 บาท  ระยะเวลาการคืนทนุ 1 ปี 7 เดือน 
➢ ความเป็นไปไดใ้นการลงทนุ

- ผลตอบแทนสทุธิ (NPV) >    0
-อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) >    discount rate
-อตัราผลตอบแทนตอ่ตน้ทนุ (B/C Ratio) )  > 1

สรุป คุ้มค่าต่อการลงทุน
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

6.2 ผลการประเมินความพงึพอใจของกลุม่เกษตรกรในการ
ผลิตยางเครป GMP จ านวน 1 กลุม่ 
- พงึพอใจระดบัดีมาก ในการรบัซือ้ยางกอ้นถว้ย GAP
- พงึพอใจระดบัดีมาก ในการลดตน้ทนุการผลิต ไม่ส่ง

กลิ่นเหม็น 
- พงึพอใจระดบัดีมาก  เรือ่งราคาท่ีจ าหน่ายไดส้งูขึน้QR code แบบประเมินความ

พงึพอใจผลิตยางเครป GMP
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาอปุสรรค
❑การผลกัดนัใหเ้กษตรกรผลติยางกอ้นถว้ยคณุภาพดีตอ้งใชเ้วลาและ

ใหต้ระหนกัถึงความส าคญั
❑เกษตรกรมกัถกูเอาเปรยีบจากพอ่คา้คนกลาง 
❑ไมมี่อ านาจในการตอ่รอง 
❑ขาดความน่าเช่ือถือจากผูซ้ือ้
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

แนวทางในการแกไ้ข
➢ สง่เสรมิ สนบัสนนุใหเ้กษตรกรปฏิบตัิตาม GAP ช่วยแกปั้ญหา

การกรดี ไม่ถกูกดราคา
➢ การผลิตยางเครปมาตรฐาน GMP ถงึแมใ้ชเ้งินลงทนุสงู แต่

สามารถคืนทนุเพียง 1 ปี 7 เดือน ผลผลิตมีมลูคา่เพิ่ม ลดปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม ลดการรอ้งเรยีน
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8. ความท้าทายต่อไป 

❑สง่เสรมิใหเ้กษตรกรไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน GAP ทั่วประเทศ
❑ เช่ือมโยงตลาดยางเครปมาตรฐาน GMP กบัผูป้ระกอบการทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ
❑ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยเช่ือมโยงเศรษฐกิจฐานรากระหวา่ง

ผูป้ระกอบการภายในประเทศกบั BOI
❑พฒันาและจดัตัง้หน่วยงานใหก้ารรบัรอง (CA) ท าหนา้ท่ีตรวจประเมินใหก้าร

รบัรองมาตรฐานแก่เกษตรกร ผูป้ระกอบการ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการผลิต ให้
เป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

❖ การน ามาตรฐาน GAP การผลิตยางก้อนถ้วย สู่กระบวนการผลติยางเครปมาตรฐาน 
GMP ช่วยให้ผลผลติมีมูลค่าเพิม่ขึ้น เกษตรกรม าอ านาจต่อรองสูงขึน้ สินค้าผลิตได้
มาตรฐาน ลดข้อร้องเรียนจากปัญหาสิง่แวดล้อม

❖ การประยุกต์ใช้เครื่องมือการปรบัปรุงคณุภาพ (7QC Tools) ในกระบวนการผลิตยาง
เครปให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (GMP) ทีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ าลง

TQM Best Practices
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

❖ รัฐบาลได้น ามาตรฐาน GAP และ GMP ด้านยางพารา ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
ระดับประเทศ และตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ก าหนดให้เกษตรกรปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GAP เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและสร้างความยั่งยืนให้กับพี่นอ้ง
เกษตรกร ลูกหลาน สืบไป

TQM Best Practices
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ถาม - ตอบ


