
34   ฅนสหกรณ์

เล่าสู่กันฟังงานวิจัย
ศานิต เก้าเอี้ยน 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดในโลก 
มีกำาลังการพัฒนาอยู่ที่ 3.2 ล้านตันต่อปี มีปริมาณการใช้ภายใน
ประเทศเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นส่งออกไปจำาหน่ายต่างประเทศ 
ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการส่งออกส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของยางแผ่นรม
ควัน อัดก้อน ยางแท่ง และน้ำายางข้น ตามลำาดับ

ตามไปดูการผลิต
ยาคอมปาวด์

สวนยางพารา

จุดรวบรวมยาง
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ยางแผ่นรมควัน

โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควัน

กลุ่มเกษตรกรทำาสวนธารน้ำาทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา

ยางคอมปาวด์

ประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร
ทำาสวนธารน้ำาทิพย์ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จก.                                    
และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

 การผลิตยางคอมปาวด์เป็นนวัตกรรมใหม่ในการผลิต

ยางเพื่อการส่งออกและมีแนวโน้มจะขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

โดยมีตลาดสำาคัญอยู่ที่ประเทศจีน ผู้ประกอบการโรงงาน

แปรรปูยางจงึหนัมาแปรรปูยางคอมปาวดม์ากขึน้ อยา่งไรกต็าม

ในปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการที่ผลิตยางคอมปาวด์เพียงไม่กี่

ราย เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง และเครื่องจักรมีราคาแพง

 วารสารฅนสหกรณ์จึงถือโอกาสนี้ตามไปดูกิจการ

ยางคอมปาวด์ของกลุ่มเกษตรกรทำาสวนธารน้ำาทิพย์ ซึ่งเป็น          

ผู้ประกอบการที่ผลิตยางคอมปาวด์เป็นรายแรกๆ ของประเทศ 

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการและผู้จัดการของ

กลุ่มเกษตรกรให้ข้อมูลอีกทั้งยังตามไปดูโรงงานยางคอมปาวด ์

ที่บริษัทยูโรม่า รับเบอร์ ประเทศมาเลเซีย

 ก่อนจะตามไปดูกรรมวิธีการผลิตยางคอมปาวด์      

ใคร่ขอทำาความเข้าใจเกี่ยวกับยางคอมปาวด์กันก่อน คำาว่า     

ยางคอมปาวด์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนผสมของยางกับ

สารเคมีชนิดต่างๆ ตามสูตรที่ผู้ใช้ต้องการ

ยางก้นถ้วย
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 ใ น ปั จ จุ บั น ก า ร ผ ลิ ต ย า ง

คอมปาวด์  มี  2 ชนิด ได้แก่  ยาง

คอมปาวด์คาร์บอนแบล็ด (Compound 

carbon blended rubber) ที่ใช้ยางแผ่น

รมควันเป็นวัตถุดิบ และยางคอมปาวด์ 

STR20 ที่ใช้ยางแท่ง STR20 เป็น

วัตถุดิบในการผลิต

 ในที่นี้จะตามไปดูการผลิตยาง

คอมปาวด์ของบริษัทยูโรม่า รับเบอร์ 

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเจ้าของบริษัท ชื่อ

คุณชิน เป็นคนจีน ใจดีมาก และได้นำา

ทีมวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ชมโรงงานพร้อมอธิบายขั้นตอนการ

ผลิตโดยไม่ปิดบังรายละเอียด โดยมี

คุณกัมปนาท วงศ์ชูวรรณ ผู้จัดการ

กลุ่มเกษตรกรธารน้ำาทิพย์ เป็นผู้แปล

เป็นภาษาไทยให้ฟังตลอดโปรแกรมการ       

ดูงาน

 บริษัทยูโรม่าใช้วัตถุดิบมาจาก

หลายประเทศ เช่น แอฟริกา, ไทยและ

ภายในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีวัตถุดิบ

ที่ใช้ในการแปรรูปยางคอมปาวด์ โดย

ทางบริษัทใช้ยางก้นถ้วยและยางแผ่น

ดิบที่คุณภาพต่ำามาแปรรูปเพิ่มมูลค่า 

มีสายการผลิตที่ ส่งผ่านกระบวนการ

ล้างน้ำาทำาความสะอาดวัตถุดิบเพียงครั้ง

เดียว และมีขบวนการนำาน้ำากลับมาใช้

ใหม่ ทำาให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำาลง โดย

ผลิตภัณฑ์ยางคอมปาวด์ที่ผลิตได้จะส่ง

ขายไปยังประเทศจีนและยุโรป เป็นต้น

คุณชิน

บริษัท ยูโรม่า รับเบอร์ จำากัด

บ่อบำาบัดน้ำาเสียเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่

กระบวนการใส่ยางแผ่นรมควันกับคาร์บอนแบล็กในอัตรา 5 : 1

กระบวนการเผาไหม้ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ของยางแผ่นรมควันและคาร์บอนแบล็ก

กระบวนการรอให้เย็นก่อนนำาไปชั่ง

หนึ่งในกระบวนการผลิตยางคอมปาวด์

คณะดูงานร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ
คุณชิน
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 สำ า ห รั บ ก า ร แ ป ร รู ป ย า ง

คอมปาวด์ของกลุ่มเกษตรกรทำาสวน

ธารน้ำาทิพย์ได้ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง

เป็นยางแผ่นรมควันที่เริ่มจากการรับซื้อ

น้ำายางจากสมาชิกมา แปรรูปเป็นยาง

แผ่นดิบ แล้วนำาเข้าอบเป็นยางแผ่นรม

ควัน และนำาไปผสมกับสารเคมีต่างๆ 

เพื่อผสมเป็นยางคอมปาวด์เพื่อส่งออก

ต่อไป จากการดูงานที่กลุ่มเกษตรกร

ทำาสวนธารน้ำาทิพย์ได้รับการตอบรับ

เป็นอย่างดีจากผู้จัดการคุณกัมปนาท 

ประธานกรรมการและกรรมการท่าน 

อื่นๆ ทุกท่าน 

 ในการนำ า ชม โ ร ง ง านและ

อธิบายถึงขบวนการผลิตและการดำาเนิน

งานของกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ เข้มแข็ง

มาก ทั้งสมาชิกฝ่ายจัดการ, ประธาน

กรรมการและกรรมการทุกท่าน ทำาให้

สามารถดำาเนินธุรกิจผลิตยางคอมปาวด์

ส่งออกโดยตรงกับประเทศอื่นได้ จาก

การพูดคุยกับคุณกัมปนาท ในปัจจุบัน

กลุ่มเกษตรกรธารน้ำาทิพย์ยังผลิตยาง

คอมปาวด์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้นำาเข้า ซึ่งในปัจจุบันส่งไปขาย

ยังประเทศจีนเพียงประเทศเดียว และ

ประเทศจีนไม่มีการเก็บภาษีนำาเข้า

 ใ น ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ผู้ เ ขี ย น 

แม้ว่าในปัจจุบันยางคอมปาวด์จะเป็น

ที่ต้องการของผู้นำาเข้าในตลาดต่าง

ประเทศหรือผู้ ใช้ที่จะทำาการแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย โดยเฉพาะ

ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่ ง

เป็นวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้น

สุดท้ายได้ง่ายขึ้น โดยใช้ระยะเวลาการ

ผลิตที่สั้นลง และช่วยลดต้นทุนได้ แต่

ก็มีจุดอ่อนเนื่องจากยางคอมปาวด์ของ

ผู้ผลิตแต่ละรายเป็นการผลิตตามความ

ต้องการของผู้ใช้หรือผู้นำาเข้ารายนั้นๆ 

ที่มีลูกค้าต้องการตามสเปกหรือสูตร

การผสมของยางคอมปาวด์ชนิดนั้น ซึ่ง

เป็นการตกลงระหว่างผู้นำาเข้าหรือผู้

ใช้ในตลาดต่างประเทศ ดังนั้นสำาหรับ

ผู้แปรรูปหน้าใหม่ที่ที่คิดจะลงทุนผลิต

ยางคอมปาวด์จึงควรที่จะศึกษาตลาด

ก่อน กล่าวคือ ต้องหาผู้ใช้ที่ต้องการ

ยางคอมปาวด์เพื่อจะได้ยางคอมปาวด์

ตามสเปกที่ผู้ใช้ต้องการ 

 หรือเป็นเครือข่ายผู้แปรรูปที่

มีตลาดอยู่แล้ว เพราะยางคอมปาวด์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตไม่สามารถผลิต

ได้ตามใจชอบ เพราะสูตรที่ผลิตอาจ

ไม่มีใครต้องการเลย หรือหาผู้ซื้อยาก 

เพราะผู้ใช้แต่ละรายมีสเปกของตัวเอง 

นอกจากนี้ ถ้าหากต้องการค้าขายกับ

ประเทศจีนให้ประสบความสำาเร็จต้อง

พูดภาษาจีนได้ด้วย

 อย่างไรก็ตามตลาดผลิตภัณฑ์

ยางคอมปาวด์ก็มีจุดแข็ง ถ้าหากได้       

คู่ค้าที่ดี ผู้แปรรูปเป็นผู้ใช้หรือผู้นำาเข้า

ในตลาดต่างประเทศ เพราะเป็นการ

ผลิตตามความต้องการ คือผลิตแล้วขาย

ได้แน่ๆ ถ้าหากสามารถรักษามาตรฐาน

ในคุณภาพและผลิตได้ ในปริมาณที่

สม่ำาเสมอตามความตอ้งการของผูน้ำาเขา้

ก็จะสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ไม่มีที่สิ้นสุด

 

ขั้นตอนการช่างให้ได้น้ำาหนักก้อนละ 
35.09 กก.

กระบวนการผลิตยางคอมปาวด์ของ
กลุ่มเกษตรกรทำาสวนธารน้ำาทิพย์

ขั้นตอนการอัดให้แน่นก่อนบรรจุ

ขั้นตอนการบรรจุลงถุงสำาหรับ
การส่งออก

ยางคอมปาวด์บรรจุลังเพื่อรอการส่งออก

ฅนสหกรณ์   37


