ลดต้นทุนการแปรรูปยางดิบ พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
นักวิทยาศาสตร์ ๘
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

ในช่วงที่ราคายางลดลงเท่ากับต้นทุน ทาให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ผลกระทบอย่างรุนแรง การลด
ต้นทุนการแปรรูปยางดิบจึงเป็นโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งผู้ประกอบการหาแนวทางลดต้นทุนให้
ได้อ ย่า งพอเหมาะโดยไม่ ก ระทบต่ อ คุณ ภาพยาง โดยเฉพาะในสภาวะที่ มี ก ารแข่ ง ทางการค้าในระดั บ
อุตสาหกรรมที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันการเปิดการค้าเสรีทาให้มีการนาเข้าสินค้ายางพาราจากต่างประเทศได้
อีกด้วย การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการยางพาราโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่ใช้สาร
ปลอมปนใด ๆ ใช้สารเคมีเท่าที่จาเป็น กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการลดปริมาณของเสียในน้า
ยางให้มากที่สุด จะเป็นการใช้ทรัพ ยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากจะได้คุณภาพของ
สินค้าที่ได้มาตรฐานแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย
ถ้าหากเกษตรกรชาวสวนยางสามารถต้นทุนการผลิตยางพารา ในส่วนของวัตถุดิบ สารเคมี น้า และ
พลังงาน รวมถึงการบริหารจัดงานและบารุงรักษา ถึงแม้ว่าราคายางจะต่าลงกว่านี้ เกษตรกรจะสามารถอยู่ได้
และอาจมีกาไรมากกว่าในช่วงราคายางดีซะด้วยซ้า
โดยบทความนี้จะกล่าวเฉพาะในส่วนการลดต้นทุน วัตถุดิบ สารเคมี น้า และพลังงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินธุรกิจได้พอที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการจะสามารถยืนอยู่ได้ในภาวะยางราคาตกต่าใน
ขณะนี้
วัตถุดิบ ได้แก่น้ายางสด เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปยางดิบ น้ายางสดสามารถแปรรูปให้เป็นน้า
ยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครพ ยางแท่งเกรด STRXL และ STR5L
“สาหรับเกษตรกรที่มสี วนยางขนาดไม่เกิด 25 ไร่ ในการผลิตเป็นยางดิบควรใช้น้ายางที่มีความสด
มากที่สุด นั่นหมายถึงเกษตรกรไม่ต้องใช้สารรักษาสภาพน้ายาง ซึ่งจะทาให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
สาหรับสวนยางที่มีขนาดใหญ่เกิน 25 ไร่ มีความจาเป็นต้องรวบรวมน้ายางก่อนการแปรรูปเกินกว่า 6 ชั่วโมง
น้ายางจะเริ่มเสือ่ มสภาพ ทาให้ยางดิบที่ผลิตได้เกิดความเสียหาย เมื่อนาไปจาหน่ายจะได้ราคาต่า จาเป็นต้อง
ใช้สารรักษาสภาพน้ายางเท่าที่จาเป็นตามชนิดของการผลิตยางดิบ และควรใช้ในปริมาณทีเ่ หมาะสม ไม่ควรใส่
ปริมาณมากเกินกว่าอัตราคาแนะนา เพราะจะทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิม่ ขึ้น”
น้ายางที่มีสิ่งเจือปนจาเป็นต้องกรองน้ายางให้สิ่งสกปรกออกไปให้มากที่สุด น้ายางที่สะอาดก็จะได้น้า
ยางที่มี คุณภาพดี กรณีที่นาไปผลิ ตเป็นยางแผ่นรมควัน เมื่ อนาไปคัดชั้นจะไม่ เสียเวลาคัตติ้ง ซึ่ง จะท าให้
ประหยัดเวลา แรงงาน และไม่สูญเสียเนื้อยาง หรือถ้าผลิตเป็นยางแผ่นอบแห้งจะจาหน่ายในราคาสูงหรือหาก
ผลิตเป็นน้ายางข้นจะสูญเสียเนื้อยางน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามน้ายางสดที่จะนาไปผลิตเป็นน้ายางข้น ควรมี
ปริมาณน้ายางแห้งไม่ต่ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกรดไขมันระเหยได้ไม่เกิน 0.07 % มิฉะนั้นจะทาให้ไม่
สามารถนาน้ายางนั้นไปปั่นเป็นน้ายางข้นตามมาตรฐานที่กาหนด
เติมน้้าลงในน้้ายางสดท้าให้เสียราคา
การเติมน้าลงในน้ายางสดจะทาให้ราคาจาหน่ายลดลง เกษตรกรบางรายคิดว่า การเติมน้าลงไปในน้า
ยางจะทาให้ได้น้าหนักเพิ่มขึ้น ทาให้จาหน่ายได้เงินมากขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเกษตรกรจะขาดทุนมากขึ้น
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ไปอีก เนื่องจากโรงงานกาหนดการรับซื้อยางจากปริมาณเปอร์เซ็นต์ หากวัดปริมาณเปอร์เซ็นต์เนื้อ ยางแห้ง
หรือที่เรียกว่า DRC ได้ต่ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ จะถูกหักค่าเปอร์เซ็นต์ละ 1 บาท ดังนั้นถ้าเกษตรกรเติมน้าลง
ในน้ายางแม้จะได้น้าหนักเพิ่ม แต่จะโดนหักราคาโดยที่ไม่รู้ตัว
ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนดังนี้ ถ้าเกษตรกรขายน้ายางสด 100 กก. เมื่อวัดปริมาณเนื้อยางแห้งได้ 32
เปอร์เซ็นต์ จะมีเนื้อยางแห้ง 32 กก. การรับซื้อน้ายางในวันนั้น กก.ละ 50 บาท เกษตรกรจะได้เงิน 1,600
บาท หากเราเติมน้าลงไปในน้ายางเพื่อเพิ่มน้าหนักไปอีก 14 กก. น้าหนักของน้ายางสดและน้ารวมเป็น 114
กก. วัดปริมาณเนื้อยางแห้งแล้วจะลดลงเป็น ๒๘.๐๗ เปอร์เซ็นต์ เมื่อคานวณเนื้อแห้งแล้วเป็น ๓๑.๙๒ กก.
น้าหนักหายไป ๐.๐๘ กก. ขายได้เงิน ๑,๕๙๖ บาท ส่วนผู้รับซื้อจะตัดทศนิยมของเปอรเซ็นต์เนื้อยางยางทิ้ง
เหลือเพียง ๒๘ และยังถูกหักเปอร์เซ็นต์น้ายางต่าอีก กก.ละ 2 บาท น้ายาง 114 กก. จะถูกหักเงินไป 228
บาท รวมแล้วถูกหักทั้งหมด ๒๓๒ บาท จากเงินที่ควรได้รับ 1,600 บาท เกษตรกรได้รับเงินเพียง 1,๓๖๘
บาทเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ควรเติมน้าเพื่อเพิ่มน้าหนักยางนอกจากจะทาให้ขาดทุนแล้ว ยังเพิ่มภาระในการขนส่ง
ค่าสึกหรอของยานพาหนะ และทาให้น้ายางเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น แต่หากมีเนื้อยางแห้งสูงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์
ทางผู้รับซื้อ จะให้ร าคาที่ร ะดับ DRC เพียงแค่ 40 เปอร์เซ็นต์เ ท่านั้น เนื่องจากเกรงว่าผู้ขายอาจเติม สาร
ปลอมปนใด ๆ ลงในน้ายาง
ยางแห้งที่สะอาดจะได้ราคาดี
ยางแห้งเป็นยางที่จับตัวอยู่ในรูปยางก้อนถ้วย ยางก้อน เศษยางตามรอยกรีด ยางคัตติ้ง ยางเครพ มี
ทั้งยางที่ส ะอาด และยางที่ มีสิ่งสกปรกปะปน ได้แก่ดิน ทราย และเปลือกไม้ เป็นต้น ยางแห้งเหล่านี้เป็น
วัตถุดิบชั้นต้น ที่นาไปแปรรูปเป็นยางเครพหรือยางแท่งเกรด STR10 และ STR20 ยางแห้งที่ขายได้ราคาดีจะ
เป็นยางที่สะอาดไม่มีสิ่งปลอมปนใด ๆ หากมีการปะปนแล้วมองเห็นเด่ นชัด ทางโรงงานจะหัก กก.ละ 5-10
บาท และถ้าเป็นสารปลอมปนชนิดร้ายแรง เช่น ยางตาย ซึ่งเป็นยางที่ผสมสารเคมีและผ่านความร้อนแล้ว เช่น
ถุงมือยาง ท่อยาง เป็นต้น เป็นสิ่งปลอมปนที่ถือว่าร้ายแรง เนื่องจากทาความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์ ทาง
โรงงานจะเรียกค่าเสียหายไม่ต่ากว่าชิ้นละ 1,000 บาท และมีมาตรการไม่รับซื้อจากเกษตรกรรายนี้ต่อไป
ยางแห้งที่ ส ะอาด นาไปผลิตยางแท่ ง จะได้ยางแท่ งเกรดสูง คือ STR10 ซึ่ง ใช้แรงงานน้าและใช้
เครื่องจักรหลัก เช่น Prebreaker, Creper และ Shredder ไม่เกิน 15 ตัว ทาให้ประหยัดทั้งแรงงานน้าและ
พลังงานที่ใช้ หากเป็นยางแห้งที่สกปรกจะต้องมีวิธีการจัดการที่ยุ่งยากขึ้น ใช้พื้นที่ในการดาเนินงานมากขึ้น ใช้
น้าและพลังงานมากกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะเครื่องจักรที่ต้องใช้จานวนมากขึ้นไม่ต่ากว่า 22 ตัว และยังได้ยางที่
มีคุณภาพต่ากว่า คือ เป็นยางแท่ง STR20 ซึ่งในกระบวนการผลิตจะต้องใช้ยางที่มคี ุณภาพดีผสมเพื่อให้ได้ยาง
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งหมายถึงต้นทุนและวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอีกทัง้ โรงงานที่ผลิตยางที่มีคุณภาพต่า จะมีของ
เสียในปริมาณมากขึ้น เช่น เศษดิน ทราย เปลือกไม้ จะต้องหาที่ฝังกลบ ส่วนน้าเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต จะมี
ค่าสิ่งสกปรกมากกว่ายางที่สะอาดกว่า 3 เท่าตัว ต้องใช้พื้นที่การบาบัดมากกว่าวัตถุดิบยางที่มีความสะอาด
รวมทั้งกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากกว่ายางที่สะอาด และต้องหาวิธีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งทา
ให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
สารเคมี ใช้เท่าที่จา้ เป็นในปริมาณที่เหมาะสม
สารเคมีเป็นตัวสาคัญที่ช่วยให้ผลการแปรรูปเป็นยางดิบชนิดต่าง ๆ มีคุณภาพตามมาตรฐาน การใช้
สารเคมีที่ถูกต้องและใช้เท่าที่จาเป็นในปริมาณที่เหมาะสม จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ยางดิบ มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ หากใช้ในปริมาณที่น้อยเกินไปจะทาให้คุณภาพของวัตถุดิบยางเสียได้ สารเคมีที่ใช้มีสารรักษา
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สภาพน้ายางและสารจับตัวยาง สารรักษาสภาพน้ายางควรใช้ให้ตรงตามการแปรรูปยางดิบชนิดนั้น ๆ ในการ
รักษาสภาพน้ายางสดที่นาไปผลิตเป็นน้ายางข้น จะใช้สารละลายแอมโมเนียในอัตรา 0.๓ – 0.๔ เปอร์เซ็นต์
ต่อน้ายางสด ก่อนปั่นเป็นน้ายางข้นควรเติมสารละลายแอมโมเนียลงไปในระดับไม่เกิน 0.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
หากเติมมากเกินไปจะทาให้สิ้นเปลือง ในการปั่นน้ายางข้นหากมีการใช้แอมโมเนียมากเกินไป จะทาให้ตกค้าง
อยู่ในหางน้ายางในปริมาณสูง และทาให้สิ้นเปลืองกรดที่ใช้ในการจับตัวเนื้อยาง ซึ่งเป็นผลให้ต้นทุนการผลิต
ยางสกิมสูงขึ้น
สาหรับยางเกรด STRXL และ STR5L แนะนาให้ใช้สารละลายแอมโมเนียในอัตรา 0.05 เปอร์เซ็นต์
ร่วมกับกรดบอริกในอัตรา 0.05 เปอร์เซ็นต์ สามารถรักษายางสดได้นานถึง 40 ชั่วโมง
ส่วนสารเคมีสาหรับจับตัวยางที่แนะนา คือ กรดฟอร์มิก เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่าย ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและไม่ตกค้างในยาง การจับตัวยางแล้วรีดแผ่นภายในวันเดียว อัตราที่แนะนากรด
ฟอร์มิกคือ 0.6 เปอร์เซ็นต์ต่อน้าหนักยางแห้ง จะมีต้นทุนการทายางแผ่นกิโลกรัมละ 0.๓๐ บาท แต่ถ้ารีดยาง
ในวันรุ่งขึ้น จะใช้กรดในอัตรา 0.๔ เปอร์เซ็นต์ต่อน้าหนักยางแห้ง สามารถลดต้นทุนไปได้ 0.10 บาท ดังนั้น
หากทายางแผ่นได้วันละ 1,000 กิโลกรัม จะประหยัดไปได้วันละ 100 บาท หรือเดือนละ 3,000 บาท
โดยส่วนใหญ่เกษตรกรมักใช้กรดซัลฟูริกในการทายางแผ่น เนื่องจากมีต้นทุนต่าและมักเร่งรีบในการ
จับตัวยางแผ่นดิบที่ได้จึงมีความยืดหยุ่นน้อยกว่ายางแผ่นที่จับตัวในวันรุ่งขึ้น กรดซัลฟูริกมีต้นทุนเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 0.16 บาท แต่มีข้อเสียตรงที่ยางแผ่นมีสีคล้า หากใช้มากเกินไปจะทาให้ ยางแผ่นเหนียว แห้งช้า โอกาสที่
ยางขึ้นรามีมากกว่าการใช้กรดฟอร์มิ ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกษตรกรนายางไปตากแดด ยิ่งทาให้ยางเสีย
คุณภาพ จะจาหน่ายได้ในราคายางคุณภาพคละ ซึ่งมีราคาต่ากว่ายางคุณภาพดีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.20 บาท
น้ำเป็นต้นทุนทีส่ ้ำคัญในกำรผลิตยำงแผ่นดิบ
น้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน น้ายางข้น และยางแท่ง มีปริมาณการใช้น้า
เฉลี่ย 2, 3, 4 และ 16 ลูกบาศก์เมตรต่อกาลังการผลิต ยาง 1 ตัน สาหรับยางแท่ง STR 10 เป็นยางที่สะอาด
กว่ายางแท่ง STR 20 ซึ่งมีปริมาณการใช้น้าเฉลี่ย 1๖ ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ส่วนยางแท่ง STR 10 มีปริมาณ
การใช้น้าเฉลี่ย 10 ลูกบาศก์ต่อยางแท่ง 1 ตัน เท่านั้น ดังนั้นโรงงานส่วนใหญ่จึงต้องวางแผนการใช้น้าเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตเพื่อที่จะได้น้าสะอาด และที่สาคัญคือ ควรมีการปรับสภาพน้าให้เหมาะแก่การใช้งาน อย่างไรก็
ตามการใช้น้าอย่างประหยัดอาจทาให้ได้ยางที่ไม่สะอาด ในทางกลับกันถ้าใช้น้าอย่างฟุ่มเฟือย จะทาให้ต้น ทุน
การผลิตสูงขึ้นได้
พลังงำน
กระแสไฟฟ้าเป็นต้นทุนสาคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรทุกชนิดในกระบวนการผลิต ยางที่มีสิ่ง
ปลอมปนและสกปรกมาก ต้องใช้เครื่องจักรที่มกี าลังแรงสูง และมีประสิทธิภาพในการตัด บด ฉีก เฉือนสูงและ
มีจานวนเครื่องมากขึ้น จะทาให้วัตถุดิบที่สกปรกมีความสะอาดและมีคุณภาพดีขึ้นได้ แต่ทาให้ต้นทุนการผลิต
สูง เพราะฉะนั้นการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เช่น ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
การใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตก็ลดจานวนเครื่องจักรลงได้

4

น้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้เป็นตัวนาความร้อนทาให้ยางแห้ง ในกระบวนการผลิตยางแท่ง
เชื้อเพลิงจะต้องมีคุณภาพสูง ในอดีตใช้น้ามันดีเซล แต่ในสภาวะน้ามันแพงขึ้นทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จึงมี
การปรับเปลี่ยนมาใช้แก๊สธรรมชาติแทน ปัจจุบันโรงงานผลิตยางแท่งได้ใช้แก๊สธรรมชาติแอลพีจีแล้วประมาณ
ร้อยละ 9๕
นอกจากนี้วิธีการลดต้นทุนการรมควันทาได้โดยใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานธรรมชาติในการอบ
ยางให้แห้ง โดยการนาความร้อนจากแสงอาทิตย์มาผ่านตัวกลางทีส่ ามารถเก็บความร้อนได้แล้วกระจายความ
ร้อนเข้าสู่ตัวโรงอบ เช่น โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ยางแผ่นที่อบได้จะมีคุณภาพดี สีสวย ไม่ขึ้นรา จาหน่ายได้
ราคาสูงกว่ายางแผ่นรมควัน สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 3 เท่า
ดังนั้นผู้ผลิตยาง ผู้ประกอบการต้องศึกษาหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต การลดปริมาณของเสีย
ลดปริม าณมลภาวะที่ เ กิ ด จากกระบวนการผลิ ต รวมทั้ ง การจั ดการทรั พ ยากรอย่ างคุ้ ม ค่ า ย่ อ มท าให้
ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างแน่นอน
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