การผลิตยางก้อนถ้วย GAP สู่ยางเครพมาตรฐาน GMP ตอนที่ 2
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
นักวิทยาศาสตร์ 8
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ การยางแห่งประเทศไทย

ยางเครพเป็นยางดิบประเภทหนึ่งที่ผลิตจากยางก้อนถ้วย เศษยาง สามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้น
ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางได้หลายประเภทเช่นเดียวกับยางแผ่นรมควันและยางแท่ง ยางเครพมีหลากหลาย
ชนิ ด ขึ้น อยู่ กับ ความสะอาดและชนิ ดของวัตถุดิ บ เพื่ อน ามาผลิ ตเป็น ยางเครพคุ ณ ภาพดี จนถึงยางเครพ
คุณภาพต่า ยางเครพที่ผลิตจากน้ายางสดโดยตรงเช่น ยางเครพสีจาง จะนาไปผลิตเป็นพลาสเตอร์ยา สายยาง
ยืด ส่วนยางเครพที่ผลิตจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี จะเป็นยางเครพสีน้าตาลที่มีความสกปรกน้อย นาไปผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกับยางแผ่นรมควันหรือยางแท่งเกรดสูง ส่วนยางเครพที่ผลิตจากเศษยาง ที่มาจาก
ยางบริเวณคลองกรีด (tree lace) เศษยางตามเปลือกไม้ (bark scrap) หรือแม้แต่เศษยางจากการขลิบยาง
แผ่นรมควัน และยางก้อนถ้วยคุณภาพต่าก็จะได้ยางเครพคุณภาพต่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยางชนิดนี้จะมีสมบัติ
ทางกายภาพที่ต่าลง และที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่าร้อยละ 70 ผลิตยาง
ก้อนถ้วยและเพิ่มมูลค่ามาผลิ ตยางเครพมากขึ้น เนื่องจากมีโรงงานยางแท่งกระจายตามจุดต่าง ๆ ทาให้
สะดวกในการจาหน่าย ซึ่งเดิมจาหน่ายแต่เพียงยางก้อนถ้วยมักถูกกดราคาจากการประเมิน DRC และได้ราคา
ต่ากว่าความเป็ น จริ งประมาณร้ อยละ 10 – 15 ดั งนั้ น การผลิ ต ยางเครพตามมาตรฐาน GMP (Good
Manufacturing Practices) ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยกาหนด ผลิต
จากยางก้อนถ้วยคุณภาพดีปฏิบัติตามหลักมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) จะได้ยางเครพที่มี
คุณภาพดี มีสมบัติต่าง ๆ ของยางคงที่ มีความสม่าเสมอ ผลิตภัณฑ์จะมีความแปรปรวนต่า ลดต้นทุนการผลิต
ลดของเสี ยในโรงงาน ซึ่ง การผลิ ต ยางเครพที่มีระบบการจัดการที่ดี จ ะสามารถนาไปผลิ ตเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ได้
โดยตรง โดยไม่จาเป็นต้องส่งยางเครพไปยังโรงงานยางแท่งอีกต่อไป สามารถจาหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น มี
อานาจต่อรองกับผู้ซื้อจากความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิต จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่นามาใช้พัฒ นาการผลิต
ยางเครพของสถาบันเกษตรกร ตลอดจนลดปัญหาและข้อจากัดเรื่องการประเมินราคาซื้อขายในยางก้อนถ้วย
อีกด้วย
หลักปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางเครพมาตรฐาน GMP ประกอบด้วย 6 ประการ ดังนี้
1. สถานประกอบการ
1.1 สถานที่ตั้ง
1.1.1 อยู่ในบริเวณที่น้าไม่ท่วมขัง สภาพพื้นที่มีความคงตัว ไม่ทรุด ไม่แยกตัวหรือหดตัวที่จะทาให้เกิด
การแตกร้าวหรือทรุดตัวของอาคารได้ง่าย
1.1.2 มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและการคมนาคมสะดวก
1.1.3 อยู่ในบริเวณที่ไม่ทาให้เกิดการปนเปื้อนต่อคุณภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดย
มีมาตรการป้องกัน เช่น การบาบัดน้าเสียจะต้องผ่านการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1.2 อาคารผลิต
1.2.1 พื้นอาคารเป็นพื้นคอนกรีตที่เรียบ สะอาด และมีความแข็งแรงสามารถรองรับเครื่องจักรที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต ไม่มีน้าขัง มีการสร้างช่องระบายน้าที่มีความลาดเอียงเพียงพอ ไม่ให้เกิดการ
หมักหมมของเศษยางและเป็นที่สะสมของเชื้อจุลินทรีย์
1.2.2 โครงสร้างภายในอาคาร มีความแข็งแรง และทนการกัดกร่อนของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ทาความสะอาดได้ง่าย สะดวกต่อการบารุงรักษา สามารถป้องกันฝน ละอองน้า และฝุ่นได้เป็น
อย่างดี
1.2.3 บริเวณผลิตมีพื้นที่เพียงพอและจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ได้แก่ พื้นที่รับยางวัตถุดิบ พื้นที่ทา
ยางเครพ พื้นที่ตากยางเครพ พื้นที่วางยางเครพ พื้นที่คัดชั้นยางและหีบห่อยาง พื้นที่จัดเก็บ
ยางเครพพร้อมจาหน่าย และพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์
1.2.4 วางผังสายการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขลักษณะที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
1.2.5 จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสมเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานภายในอาคาร
ผลิต
1.2.6 มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง
2. เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
2.1 จานวนเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่
ชารุดหรือแตกหัก
2.2 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต้องวางอยู่ในตาแหน่งตามสายการปฏิบัติงาน และง่ายต่อการ
บารุงรักษา
2.3 เครื่องชั่งต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสานักงานชั่งตวงวัดหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
และมีลูกตุ้มมาตรฐานในการสอบเทียบ
2.4 มีการป้องกันสิ่งปลอมปนในก้อนยาง จากเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
3. การควบคุมกระบวนการผลิตยางเครพ
3.1 ยางก้อนถ้วย
3.1.1 ตรวจรับและตรวจสอบคุณภาพยางก้อนถ้วย และจัดเก็บยางก้อนถ้วยบนพื้นที่สะอาด มีหลังคา
คลุม
3.1.2 ฉีดพ่นน้าหรือล้างยางก้อนถ้วยให้สะอาด
3.1.3 ตัดยางก้อนถ้วยที่แน่นติดกันให้เป็นก้อนขนาดที่เหมาะสมก่อนนาเข้าเครื่องรีด
3.1.4 รีดยางด้วยเครื่องรีดเครพให้มีขนาดตามที่กาหนด (ความหนาของยางเครพตลอดทั้งแผ่นไม่เกิน
2 มิลลิเมตร)
3.1.5 นายางเครพวางพาดบนราวตาก เพื่อให้สะเด็ดน้า แล้วนาไปผึ่งให้แห้ง หรืออบที่อุณหภูมิไม่เกิน
40 องศาเซียลเซล

3.2 การหีบห่อยางเครพ
3.2.1 แบบไม่หีบห่อ ส่งมอบยางในลักษณะเป็นพับ (loose bale)
3.2.2 แบบหีบห่อ
1) ด้วยการมัดยาง นายางเครพที่พับแล้วมาชั่งน้าหนักตามที่คู่ค้ากาหนด และห่อมัดด้วยยางเครพชนิด
นั้น
2) ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติก นายางเครพที่พับแล้วมาชั่งน้าหนักตามที่คู่ค้ากาหนด นามาอัดแท่ง โดย
น้าหนักยางเครพและยางเครพที่ใช้ห่อหุ้ม มีน้าหนักรวมตามที่ลูกค้ากาหนดเช่น 25, 30, 35 และ 50
กิโลกรัมและห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติก
3) การอัดก้อน นายางเครพที่พับแล้วมาชั่งน้าหนักตามที่คู่ค้ากาหนด นามาอัดก้อน และห่อหุ้มด้วย
แผ่นยางเครพ โดยน้าหนักยางเครพและยางเครพที่ใช้ห่อหุ้ม มีน้าหนักรวม 110.5±0.1 kg
3.3 กรณีเป็นยางเครพอัดก้อน ทาแป้งกาวยางให้สม่าเสมอทั้ง 5 ด้าน โดยยางเครพอัดก้อนที่ทาแป้งกาวยาง
เรียบร้อยแล้ว มีน้าหนักรวม 111.11±0.5 กิโลกรัมต่อก้อน
3.4 ยางเครพอัดก้อน ต้องมีการตีตราก่อนส่งมอบ
3.5 การเก็บรักษา
3.5.1 วางยางเครพที่มัดยางหรือยางเครพอัดก้อน ไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง โดยใช้วัสดุรองพื้น เช่น
แผงเหล็กหรือแผงไม้หรือแผงพลาสติก
3.5.2 ยางเครพอัดก้อนให้วางสับหว่างซ้อนกันไม่เกิน 5 ชั้น เพื่อป้องกันการเสียรูปทรง
3.5.3 เก็บรักษายางเครพอัดแท่งในลังไม้หรือลังเหล็ก ตามรูปแบบที่ลูกค้ากาหนด
3.5.4 บริเวณพื้นที่จัดเก็บก้อนยาง ต้องมีป้ายระบุชนิด ชั้นยาง และวันที่ผลิต
4. การบารุงรักษาและการสุขาภิบาล
4.1 การทาความสะอาดและการบารุงรักษา
4.1.1 มีแผนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการใช้งาน การตรวจเช็ค และการซ่อมบารุงเครื่องจักร เครื่องมือ
และอุปกรณ์การผลิต
4.1.2 ดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.3 ทาความสะอาดสถานประกอบการ รวมถึงเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต โดยทา
ความสะอาดก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
4.2 การสุขาภิบาล
4.2.1 ควบคุมสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่นไม่ให้เข้ามาในบริเวณผลิต
1) มีวิธีการป้องกันและกาจัดสัตว์ในบริเวณผลิตและจัดเก็บ
2) เฝ้าระวัง ตรวจหาร่องรอยการปนเปื้อนจากสัตว์อย่างสม่าเสมอ
4.2.2 การจัดการเศษยางและขยะ
1) เศษยางที่เหลือจากการคัดชั้นคุณภาพยางต้องจัดเก็บในบริเวณที่กาหนด

2) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดในจานวนที่เพียงพอ และมีวิธีการกาจัดขยะที่เหมาะสม
4.2.3 ระบบการระบายน้าและบ่อบาบัดน้าเสีย
1) จัดให้มีคูระบายน้าล้อมรอบแนวการวางเครื่องจักรและให้เชื่อมต่อลงระบบาบัดน้าเสียอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2) มีระบบาบัดน้าเสียที่มีประสิทธิภาพที่สามารถรองรับปริมาณน้าเสียได้ไม่น้อยกว่า 60 วัน มี
ระบบการนาน้าหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่สาหรับการล้างพื้นและวัสดุอุปกรณ์
5. บุคลากร
5.1 ขณะปฏิบัติงานพนักงานที่อยู่ในสายการผลิต ต้องสวมเสื้อผ้าที่ไม่มีกระเป๋า ไม่สวมนาฬิกา เครื่อง
ประดับ และไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
5.2 พนักงานควรมีอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อสุขอนามัยและป้องกันสารเคมีที่ตกค้างในยางก้อนถ้วย
5.3 ขณะปฏิบัติงาน ห้ามพนักงานที่อยู่ในสายการผลิต ดื่มสุราหรือของมึนเมา สูบบุหรี่ และรับประทาน
อาหาร
5.4 พนักงานที่อยู่ในสายการผลิตจะต้องได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามลาดับขั้นตอน รวมถึงเรื่องสุขลักษณะทั่วไปตามความเหมาะสม พร้อมทั้งมีการทบทวนให้
เกิดความชานาญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.5 ห้ามรับประทานอาหารในบริเวณปฏิบัติงาน
6. การบันทึกข้อมูล
6.1 เอกสารและบันทึกข้อมูล ต้องมีรายการ ดังนี้
6.1.1 การรับและการจัดเก็บวัตถุดิบที่สถานประกอบการกาหนด
6.1.2 การผลิตยางแผ่นดิบ การรมควัน การคัดชั้นคุณภาพยาง การหีบห่อ และการจัดการหลังการหีบ
ห่อ
6.1.3 การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน ทาความสะอาด การใช้งาน การตรวจเช็คและการซ่อมบารุง
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต
6.1.4 ประวัติการฝึกอบรมบุคลากร
6.1.5 การเฝ้าระวัง และการตรวจหาร่องรอยการปนเปื้อนจากสัตว์ รวมทั้งการป้องกันและกาจัด
6.1.6 ผลการตรวจสอบเครื่องชั่ง
6.1.7 ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งปลอมปนหรือสิ่งปนเปื้อน
6.1.8 อุณหภูมิห้อง
6.2 การทวนสอบ
เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี
วิธีการผลิตยางเครพจากยางก
้อนถ
้วยคุณภาพดี
ยางก้อนถ้วยมีรูปร่างลักษณะเป็นตามภาชนะรองรับ เช่น ถ้วยรับน้ายาง มีเนื้อยางแห้งระหว่าง 45 –
65% ขึ้นอยู่กับจานวนมีดกรีดและระยะเวลาการผึ่ง ยางก้อนถ้วยสดจะมีสีขาว และสีค่อย ๆ คล้าขึ้นเป็นสี

น้าตาลตามระยะเวลาการจัดเก็บและยางจะแข็งขึ้นตามลาดับ ยางก้อนถ้วยที่วางกองรวม ๆ กันจะเกาะติดกัน
เป็นก้อนขนาดใหญ่ การนามาบด เฉือน ผสมยางให้เข้ากัน และรีด ให้เป็นผืนยาว ด้วยการนาไปผ่านเครื่อง
รีดเครพ จนมีความหนาบางที่เหมาะสม ยางที่รีดออกมาจึงเรียกว่ายางเครพ
การผลิตเริ่มจากนายางก้อนถ้วยสดน้าหนัก 35 - 40 กิโลกรัม ผ่านเครื่องรีดเครพดอกหยาบที่มีน้า
หล่ อเหนือลู กกลิ้งเพื่อเป็ น การซะล้ างสิ่ งสกปรกให้ ห ลุดออกไปได้ง่ายและให้ ยางนิ่มลง ยางที่ผ่านเครื่อง
เครพหลายครั้งจะสะอาดขึ้นตามลาดับ ยางที่เป็นก้อนใหญ่จ ะถูกบด เฉือนและผสมกันเพื่อให้ เป็นก้อนขนาด
เล็กลง หากมีเศษยางตกตามพื้นให้เก็บ เพื่อนามาผ่านเครื่องรีดเครพให้หมด ยางจะคลุกเคล้าผสมกัน จับตัว
ติดกัน หลั งจากที่ผ่ านไปประมาณ 4 รอบ เม็ดยางจะมี ขนาดเล็ กลงเท่ าเมล็ ด ข้าวโพด เนื้อ ยางจะมี ความ
สม่าเสมอมากขึ้นจะได้แผ่นยางที่ติดกันเป็นผืนยาวความยาวประมาณ 5 เมตร หลังจากนั้นนายางไปผ่านเครื่อง
รีดเครพดอกกลางหรือดอกละเอียดอีกประมาณ 3 รอบ เพื่อให้แผ่นยางมีความบางลงเม็ดยางจะมีขนาดเล็กลง
เท่าเม็ดถั่วเขียว จากนั้นนายางเครพไปผึ่งให้แห้ง โดยใช้ระยะเวลาในการผึ่ง ประมาณ 15 วัน หากต้องการให้
ยางแห้งเร็วขึ้นอาจต้องนายางไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิไม่เกิน 45oC จนกว่าจะมีปริมาณความชื้นน้อยกว่า 1%
ลักษณะภายนอกของยางเครพที่รีดใหม่พบว่าเนื้อยางเป็นสีขาวอมเทาเล็กน้อย มีความหนาของแผ่น
โดยเฉลี่ ย ไม่เกิ น 3 มิล ลิ เมตร มีป ริม าณเนื้ อยางแห้ งเฉลี่ ย 90% ยางเครพที่ ผ ลิ ตได้ นาไปผึ่ งให้ แห้ งใน
โรงเรือนที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเป็นเวลานาน 12–15 วัน เพื่อรอจาหน่าย ยางที่แห้งแล้วจะมีสีเหลืองอม
น้าตาลมีปริมาณเนื้อยางแห้งเฉลี่ย 99% ถ้าปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้นมากกว่า 10 ตันต่อวัน ควรเพิ่ม
เครื่องจักรที่ทาหน้าที่ตัดยางก้อนใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง มีระบบสายพานลาเลียง บ่อกวนยาง ตระกร้าตักยาง
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการผลิตและวางเครื่องรีดเครพต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 เครื่อง ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าว
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เครื่องจักรหลักและเครื่องจักรเสริม
เครื่องจักรหลัก ใช้สาหรับการผลิตยางก้อนถ้วยที่มีกาลังการผลิตมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ได้แก่เครื่อง
ตัดลดขนาด (Slab cutter) เป็นเครื่องจักรสาหรับลดขนาดยางให้มีขนาดเล็กลง โดยการทางานของใบมีด
ชนิดเคลื่อนที่ที่ยึดติดกับแกนหมุนไปตามความยาวของแกน จานวน 7 – 9 ใบมีด ใบมีดบนแกนหมุนจะหมุน
ผ่านใบมีดชนิดไม่เคลื่อนที่ ซึ่งยึดติดอยู่กับห้องตัดอย่างมั่นคงและแข็งแรง เมื่อส่งก้อนยางเข้าไปในห้องตัด
ก้อนยางจะถูกตัดให้เล็กลง จนผ่านรูตะแกรงขนาด 1 นิ้ว 2 นิ้ว หรือ 3 นิ้ว ได้ตามต้องการ ยางที่ตัดแล้ว
จะตกลงในบ่อกวนล้างให้สะอาด ตะกอนหนักจะจมตัวลง ยางจะลอยขึ้น และจะถูกส่งต่อไปยังเครื่องรีดเครพ
ด้วยตระกร้าตักยาง โดยมีประสิทธิภาพการผลิตไม่น้อยกว่า 3 ตัน/ชม.
ในส่วนเครื่องจักรเสริมได้แก่เครื่องจักรชนิดลาเลียง เช่น ตะกร้าตักยาง (Bucket elevator) และ
สายพานลาเลียง (Belt elevator) ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพการทางานได้อย่างรวดเร็ว ตะกร้าตักยางจะ
ตักยางครั้งละ 10 – 15 กก. เทลงในเครื่องรีดเครพพร้อมที่จะบดผสมและล้างให้สะอาดตามลาดับโดยมี
สายพานลาเลีย งเป็ นตัวนายางเข้าเครื่องรีดเครพจนได้ยางเครพเป็นผืนยาวกว้างประมาณ 30 – 40 ซม.
ความหนา 1 – 3 มิลลิเมตร ความยาว 5 – 10 เมตร แต่สามารถตัดให้มีความยาวตามความเหมาะสมของ
โรงหรือรถตากได้

สาหรับโครงสร้างของเครื่องรีด เครพประกอบด้วยเหล็กเหนียว ล่วนลูกกลิ้ง ทาด้วยเหล็กหล่ออัดเพลา
ลักษณะดอกเซาะร่องเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีทั้งแบบหยาบและละเอียดตามลาดับ ตัวอย่างเครื่องรีดเครพ
ดอกหยาบจะกาหนดขนาดลูกกลิ้ งเส้น ผ่ านศูนย์กลาง 14 นิ้ว ความยาว 28 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 40 แรงม้า
ผิวหน้าลูกกลิ้งเซาะเป็นร่องกว้าง 2 หุน ลึก 1 หุน ลักษณะดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดตามแนวระนาบ
มุม 20 องศา ความกว้างของดอกในแนวตั้ง 20 มม.
เครื่องรีดเครพดอกกลางขนาดลูกกลิ้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว ความยาว 28 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 40
แรงม้า ผิวหน้าลูกกลิ้งเซาะเป็นร่องกว้าง 11/2 หุน ลึก 1 หุน ลักษณะดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ตาม
แนวระนาบมุม 20 องศา ความกว้างของดอกในแนวตั้ง 15 มม.
ส่วนเครื่องรีดเครพดอกละเอียดจะกาหนดขนาดลูกกลิ้งเส้นผ่านศูนย์กลางและมอเตอร์ขนาดเดียวกัน
กับเครื่องรีดเครพดอกหยาบ เพียงแต่ ผิวหน้าลูกกลิ้งเซาะเป็นร่องกว้าง 1 หุน ลึก 1 มม. ลักษณะดอกเป็นรูป
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดตามแนวระนาบมุม 15 องศา ความกว้างของดอกในแนวตั้ง 10 มม.
ลั กษณะการวางเครื่อ งรีดเครพ ในการจัดวางเครื่อ งเครพเพื่อ ให้ ส ะดวกในการท างาน ตามการ
เคลื่อนที่ของยางที่รีดแล้ว กาหนดจัดวางเป็น 2 แบบคือ การวางแบบตามกันไปข้างหน้ากับการวางเครื่อง
ด้านข้าง การวางตามกันไปด้านหน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการใช้สายพาน ในการรับส่งยางจากเครื่องแรกไปยัง
เครื่องถัดไป ซึ่งพบการวางเครื่องเครพวิธีนี้ในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีกาลังการการผลิตวันละมากกว่า 10 ตัน
ส่วนการวางเครื่องเครพแบบเคลื่อนที่ด้านข้างเหมาะสาหรับการรีดเครพที่ใช้แรงงานคน สามารถรีดซ้า ๆ ได้
ตามจานวนครั้งที่ต้องการ ยางที่รีดแล้วจะจั ดกองไว้ด้านข้างคนงานรีดในเครื่องถัดไปซึ่งสามารถนายางเข้ารีต
ต่อกันไปได้เลย
สมบัติทางกายภาพของยางเครพบาง
การผลิตยางเครพคุณภาพดีตามมาตรฐาน GMP จะกาหนดสมบัติทางกายภาพตามมาตรฐานยางแท่ง
ดังนี้
ชนิดของยาง

ยางเครพ

ปริมาณสิ่ง
สกปรก
สูงสุด (%)
0.040

ปริมาณ
สิ่งระเหย
สูงสุด (%)
0.60

ปริมาณเถ้า
สูงสุด (%)
0.60

ปริมาณ
ไนโตรเจน
สูงสุด (%)
0.50

ความอ่อนตัว
ยางเริ่มแรก,
ต่าสุด (Po)
30

ดัชนีความอ่อนตัว,
ต่าสุด (%) (PRI)
40

ความหนืดมูนนี่
(ML1+4)100oC
สูงสุด
70.0

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการวางเครื่องรีดเครพด้านข้าง

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการวางเครื่องรีดเครพไปข้างหน้าแบบต่อเนื่อง
เนื่ องจากเกษตรกรที่ ผ ลิ ต ยางก้ อนถ้ว ยมั ก ถูกกดราคา 10 - 15% ของราคาจาหน่ าย ผลจากการ
ประเมินความชื้นในยางก้อนถ้วยด้วยสายตา ยิ่งผลิตจานวนมีดกรีดมากขึ้น เกษตรกรก็ยิ่งขาดทุนมากขึ้นด้วย
แต่ห ากผลิตเป็น ยางเครพจะต้ องลงทุนเพิ่มอีกกิโลกรัมละไม่ต่ากว่า 2 บาท เมื่อจาหน่ายจะได้ราคาเพิ่มขึ้น
กิโลกรัมละไม่ต่ากว่า 10 บาท ดังนั้นหากเกษตรกรท่านใดมีความสนใจที่จะผลิตยางเครพ สามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทศี่ ูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7489 4307

