1

อยากผลิตยางเครพ แต่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเครือ่ งเครพ
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล1 และ จักรี เลื่อนราม2
1
นักวิทยาศาสตร์ 8 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ การยางแห่งประเทศไทย
2
ที่ปรึกษาด้านการแปรรูปยางดิบ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

จากการที่เกษตรกรมักถูกกดราคาจากการจาหน่ายยางก้อน
ถ้ ว ย จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กษตรกรหั น มาผลิ ต ยางเครพกั น มากขึ้ น
โดยเฉพาะเกษตรกรทางภาคอีส าน แต่ ปัญ หาส่ว นใหญ่ คือ ไม่ มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเครื่องเครพ และเมื่อดาเนินการผลิตแล้ว
ท าให้ม องว่า ไม่ คุ้ม ค่ากั บ การลงทุ น เนื่อ งจากเครื่องเครพที่ ได้ไ ม่
สามารถท างานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประกอบกั บปัจจุบันเป็น
ช่องทางของผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องเครพกันเพิ่มขึ้น ซึ่งเครื่อง
เครพที่ ผลิตจากผู้ผ ลิตแต่ล ะรายอาจมี ประสิท ธิภาพแตกต่างกั น
อาจจะเป็ น เรื่อ งยากที่ จ ะเข้า ใจแต่ ห ากเกษตรกรได้ รั บ ความรู้
เพิ่มเติมก็จะสามารถใช้เครื่องเครพตรงกับความต้องการและผลิต
ยางเครพได้อย่างมี คุณภาพ มาตรฐานและจ าหน่ายได้ในราคาที่
สูงขึ้น

ภาพที่ 1 รีดยางเครพ

เครื่องเครพหรือทีเ่ รียกว่าเครฟเปอร์ (Creper) เป็น
เครื่องจักรหลักทาหน้าทีร่ ีดบดผสมยางให้สะอาดเป็นเนื้อเดียวกัน
และยางจะติดกันเป็นผืนยาว โดยสามารถกาหนดความหนาบางได้
ยางที่รีดออกจากเครื่องเครพจึงเรียกว่า ยางเครพ

เครื่องเครพ มีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ส่วนคือ
1. ลูกกลิ้ง (rollers) ทาด้วยเหล็กหล่อทรงกลม 2 ลูกวางขนานตามแนวนอน ติดตั้งบนโครงเหล็ก
เหนียวที่แข็งแรง ยึดด้วยเพลาที่ต่อเชื่อมการทางานจากห้องเกียร์ ใช้ระบบโซ่หรือสายพาน
2. มอเตอร์ (motor) เป็นตัวเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล ขนาดมอเตอร์ที่ใช้จะสัมพันธ์
กับขนาดของลูกกลิ้งและชุดเฟืองเกียร์ มอเตอร์ที่ใช้ส่วนมากจะมีขนาดตั้งแต่ 30, 50 และ 75
แรงม้า
3. เกียร์ (gear) เป็นอุปกรณ์สาคัญที่ทาหน้าที่ทดรอบจากมอเตอร์เพื่อหมุนลูกกลิ้ง ดังนั้นชุดเฟือง
เกียร์จะต้องเป็นโลหะทีท่ นต่อแรงบิดในระหว่างการรีด บดหรือเฉือนยาง
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ภาพที่ 2 เครื่องเครพ
หลักการพิจารณาการเลือกซื้อเครื่องเครพ
ในการพิจารณาว่าจะเลือกซื้อเครื่องเครพอย่างไรแบบไหน ประการสาคัญที่ควรคานึงดังนี้
1. ชนิดของเครื่องเครพ
2. กาลังการผลิต
3. การวางไลน์การผลิต
ชนิดของเครื่องเครพ
เครื่องเครพมี 3 ชนิดคือ เครื่องเครพดอกหยาบ เครื่องเครพดอกกลาง และเครื่องเครพดอกละเอียด
ตามลักษณะดอกที่ปรากฏบนลูกกลิ้ง โดยกาหนดให้โครงสร้างจะต้องทาด้วยเหล็กเหนียวอย่างดีตามมาตรฐาน
การผลิต ส่วนลูกกลิง้ ทาด้วยเหล็กหล่ออัดเพลามีความหนาผิวไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว การทางานของเครื่องเครพ
ทั้ง 3 ชนิดใช้หลักการแรงหมุนจากมอเตอร์ส่งต่อไปยังห้องเกียร์ซงึ่ ต่อกับเฟืองที่ติดกับแกนหมุนของลูกกลิง้
ลักษณะการหมุนของลูกกลิง้ จะหมุนเข้าหากัน ตัวหน้าหมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนตัวหลังจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา
หากอัตราหมุนที่เท่ากันยางจะถูกบีบผ่านให้แบนลงหรือบางลงโดยไม่เกิดการฉีกขาด
แต่วัตถุประสงค์ของ
เครื่องเครพคือ การฉีกยางให้ขาดเพื่อให้สิ่งสกปรกที่อยู่ในเนือ้ ยางหลุดออกไป การทาให้เกิดแรงเฉือนทาได้โดย
กาหนดให้อัตราหมุนของลูกกลิ้งแตกต่างกันเช่น อัตรา 1 : 1.5 เพื่อให้เกิดแรงเสียดทาน (friction ratio) หาก
อัตราหมุนมีความแตกต่างกันมาก ก็จะเกิดแรงเฉือนมากส่งผลให้ยางฉีกขาดได้ดี แต่กาลังการผลิตจะลดลง
รายละเอียดและขนาดดอกของลูกกลิ้ง
ดอกของลูกกลิ้งเกิดจากการเซาะร่องตัดกันบนผิวของลูกกลิง้ เป็นสี่เหลี่ยมขนมปียกปูน โดยความลึก
และความกว้างของร่องมีความสัมพันธ์กับขนาดของสี่เหลี่ยม
มุมที่มีกว้างมากเท่าไรจะแสดงถึงขนาดของ
สี่เหลี่ยมบนผิวของลูกกลิง้ ทีม่ ีขนาดใหญ่ขึ้น ตรงข้ามกับมุมที่แคบก็จะทาให้สเี่ หลี่ยมบนลูกกลิง้ มีขนาดเล็กลง
เช่นกัน ขนาดของสี่เหลี่ยมจะมีความสัมพันธ์กับความลึกของร่อง ร่องที่มีความลึกจะบดก้อนยางทีม่ ีขนาดใหญ่
และค่อนข้างแข็งได้ดีกว่าร่องตื้น ขณะที่ร่องตื้นดอกเล็กทาให้ยางมีเม็ดละเอียดเนียนแน่นและบาง
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ภาพที่ 3 เครื่องเครพดอกกลางและดอกมีการเซาะร่องเกลียว
ตัวอย่างของการเซาะร่องบนผิวลูกกลิ้ง
เครพดอกหยาบ เป็นการเซาะให้มีร่องกว้าง ¼ นิ้ว ลึก 5 มม. ลักษณะดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียก
ปูน ความกว้างของดอก 20 มม. และดอกมีการเซาะร่องเกลียว
เครพดอกกลาง เป็นการเซาะเป็นร่องกว้าง 1/8 นิ้ว ลึก 3 - 4 มม. ลักษณะดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน ความกว้างของดอก 15 มม. และดอกมีการเซาะร่องเกลียว
เครพดอกละเอียด เป็นการเซาะเป็นร่องกว้าง 1/16 นิ้ว ลึก 1 - 2 มม. ลักษณะดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน ความกว้างของดอก 10 มม. และดอกมีการเซาะร่องเกลียว
ที่สาคัญของการเซาะร่อง
จะต้องกาหนดการเซาะร่องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและขนานกันโดย
ตลอดไม่ว่าจะเซาะบนลูกกลิง้ หรือเซาะร่องบนดอก ซึ่งการเซาะร่องเกลียวของดอกลูกกลิง้ จะช่วยให้ยางได้รับ
แรงเฉือนเพิ่มขึ้น และเมื่อนาไปผึง่ หรืออบยางก็จะแห้งได้เร็วขึ้นอีกด้วย

ภาพที่ 4 ดอกเครพหยาบ
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ภาพที่ 5 ดอกเครพกลาง

ภาพที่ 6 ดอกเครพละเอียด
การเลือกใช้เครื่องเครพ
ในการผลิตยางเครพจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่าจะผลิตยางเครพเพื่ออะไร จะได้เลือกใช้เครื่อง
เครพได้อย่างถูกต้องและจัดซือ้ ตามความจาเป็น ดังนี้
1. ผลิตยางเครพเพื่อส่งต่อโรงงานยางแท่ง
ยางเครพที่ผลิตส่งต่อยังโรงงานยางแท่ง ไม่จาเป็นต้องให้เนือ้ แตกละเอียด
การผลิตอาจใช้เครื่อง
เครพดอกกลางเพียงตัวเดียวแล้วรีดซ้าประมาณ 4 – 5 ครั้ง ก็จะได้ยางเครพที่ค่อนข้างหนา มี
ความชื้นสูงเฉลี่ย 25% และในผืนยางมักมีบางส่วนเป็นก้อนแข็งรีดไม่แตกซึ่งก็ไม่เป็นปัญหากับ
โรงงานผลิตยางแท่งที่นาไปใช้
2. ผลิตยางเครพบางส่งโรงงานผลิตภัณฑ์
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ยางที่สง่ ยังโรงงานผลิตภัณฑ์โดยตรงจะต้องผลิตเป็นยางเครพบาง จาเป็นต้องใช้เครื่องเครพหยาบและ
เครื่องเครพดอกละเอียด รวม 2 เครื่อง หรือใช้ทั้งเครือ่ งเครพดอกหยาบ ดอกกลาง และดอกละเอียด
เพื่อให้เม็ดยางแตกละเอียดได้ดีขึ้น เนื้อยางมีความสม่าเสมอและได้ความบางตามที่ต้องการประมาณ
3 มม. สาหรับปริมาณการผลิตอาจเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มากนักเพราะยังจะต้องรีดซ้า ๆ ทีเ่ ครื่องเครพตัว
เดิม ๆ 3 – 4 ครั้ง ยางจะสะอาดขึ้น เมื่อนาไปตากหรืออบก็แห้งได้เร็ว อีกทั้งสามารถยืดอายุการใช้
งานของเครื่องได้นานขึ้นเพราะการทางานของเครื่องไม่หนักเกินไปแต่การลงทุนและใช้แรงงานก็มาก
ขึ้นด้วย ยางเครพบางที่แห้งความชื้นน้อยกว่า 2 % สามารถส่งขายโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางได้
โดยตรง
ลักษณะการวางเครื่อง
การจัดวางเครื่องเครพอาจจัดวางได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์และข้อจากัด รายละเอียด
ดังนี้
1. การวางเครื่องแบบหน้ากระดานกาลังสาหรับการผลิตวันละ 5 - 10 ตัน
ลักษณะการวางเครื่องแบบนี้เหมาะสาหรับโรงงานขนาดเล็กมีจานวนเครือ่ งเครพไม่เท่ากับจานวนครั้ ง
ที่ต้องการรีด ดังนั้นเพื่อให้ได้ยางมีความสม่าเสมอมากทีส่ ุดจาเป็นต้องรีดซ้า ๆ หลาย ๆ ครั้งดังที่กล่าว
มาแล้ว ข้อแนะนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสาหรับเกษตรกรทีม่ ีศักยภาพและความพร้อมควรใช้
เครื่องเครพที่มีขนาดดอกแตกต่างกันจะทาให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยรีดผ่านเครพหยาบ 2 3 ครั้ง เครพดอกกลาง 3 – 4 ครั้ง และเครพดอกละเอียดอีก 2 - 3 ครั้ง ก็จะสามารถผลิตยางเครพ
บาง ส่งยังโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง หากใช้เครื่องเพียงตัวเดียวต้องรีดผ่านเครื่องซ้า ๆ
นับ 10 ครั้งและต้องปรับช่องห่างระหว่างลูกกลิ้งเป็นระยะ ๆ จึงจะทาให้ได้ยางบางตามต้องการซึ่งจะ
ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สาหรับการจัดวางเครื่องมักวางเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อให้คนงานที่รีดยาง
ของตนเสร็จแล้วพับส่งยางทีร่ ีดแล้วให้กบั คนถัดไปได้สะดวกตามแผนผังที่ 1
เครื่องเครพหยาบ
กว้าง ¼ นิ้ว ลึก 5 มม.

เครื่องเครพกลาง
กว้าง 1/8 นิ้ว ลึก 3-4 มม.

เครื่ องเครพละเอียด
กว้าง 1/16 นิ้ว ลึก 1-2 มม.

แผนผังที่ 1 การวางเครื่องเครพแบบหน้ากระดาน
2. การวางเครื่องที่มีกาลังการผลิตมากกว่าวันละ 10 ตัน
การผลิตยางเครพทีต่ ้องการปริมาณผลิตมากกว่าวันละ 10 ตัน จาเป็นต้องวางผังการผลิตแบบต่อเนือ่ ง
โดยใช้ระบบสายพานลาเลียง ยางก้อนถ้วยที่จับตัวเป็นก้อนขนาดใหญ่จาเป็นต้องผ่านเครื่องตัดย่อย
(slab cutter) ก่อนเพื่อที่จะไม่ทาให้เครื่องเครพชุดแรกทางานหนักเกินไป และการทางานด้วยแรงคน
อาจจะไม่เหมาะสมเพราะงานหนักและล้าเกินไปเกิดอันตรายได้ จึงควรวางเครื่องจักรแบบต่อเนื่องใช้
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จานวนเครื่องเครพตามจานวนครั้งที่ต้องรีด
และใช้สายพานเป็นตัวลาเลียงยางระหว่างเครื่อง
เครพแต่ละตัว ผืนยางเครพจะเคลื่อนต่อเนื่องกันไปโดยอัตโนมัติจนสิน้ สุดกระบวนการตามแผนผังที่ 2
วัตถุดิบ

เครื่องตัดย่อย

เครื่องเครพ5

เครื่องเครพ4

กว้าง 1/8 นิ้ว ลึก 3-4 มม.

เครื่องเครพ6

1

กว้าง /8 นิ้ว ลึก 3-4 มม.

เครื่องเครพ7

กว้าง 1/8 นิ้ว ลึก 3-4 มม.

1

กว้าง /8 นิ้ว ลึก 3-4 มม.

บ่อล้ าง

เครื่องเครพ3

เครื่องเครพ1
กว้าง ¼ นิ้ว ลึก 5 มม.

เครื่องเครพ2

กว้าง ¼ นิ้ว ลึก 5 มม.

กว้าง ¼ นิ้ว ลึก 5 มม.

เครื่องเครพ8

เครื่องเครพ9

1

กว้าง /16 นิ้ว ลึก 1-2 มม.

กว้าง 1/16 นิ้ว ลึก 1-2 มม.

แผนผังที่ 2 การจัดวางเครื่องเครพแบบต่อเนื่องด้วยระบบสายพาน
การทางานของเครื่องเครพ
ขั้นตอนการบดหยาบ
ให้จัดวางเครื่องเครพดอกหยาบที่มรี ่องลึกไว้ต้นกระบวนการ เครื่องเครพทีม่ ีดอกขนาดใหญ่ร่องจะลึก
และกว้างจะทาให้สามารถบดฉีกก้อนยางขนาดใหญ่และแข็งได้อย่างง่ายดายและช่วยยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องได้เพราะใช้งานได้ตรงกับลักษณะงาน ลูกกลิง้ จะบีบอัดเนื้อยางเข้าไปในร่องดอก ช่องว่างขนาดใหญ่ของ
ร่องจะรับเนือ้ ยางเข้าไปได้มาก อัตราการหมุนที่แตกต่างกันของลูกกลิง้ จะดึงเนื้อยางให้แยกออกจากกัน ยาง
ส่วนที่อยู่บนด้านเรียบของดอกจะถูกบีบให้ติดกัน ซึ่งเครื่องเครพตัวแรกยางจะถูกบีบแตกและเริม่ คลุกเคล้ากัน
เป็นผืนหยาบ ๆ เมื่อผ่านเครือ่ งเครพตัวที่ 2 และ 3
ขั้นตอนการบดปานกลาง
เมื่อยางผ่านเครื่องเครพตัวที่ 4 ตัวที่ 5 ตัวที่ 6 และตัวที่ 7 กาหนดให้ดอกเครพมีขนาดเล็กลง ร่อง
ระหว่างดอกตื้นขึ้น เม็ดเครพจะแตกละเอียดกว่าชุดเครือ่ งเครพดอกหยาบ ยางจะผสมคลุกเคล้าเป็นเนื้อ
เดียวกัน ยางเครพจะติดกันเป็นผืนยาว บีบช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งทาให้ยางบางลงประมาณ 0.5 – 0.7 ซม.
ความเร็วของลูกกลิ้งจะเพิม่ ขึ้นทาให้อัตราการเคลือ่ นที่ของยางเร็วขึ้น
ขั้นตอนการรีดให้บาง
การรีดบางโดยเครื่องเครพดอกละเอียดตัวที่ 8 และ 9 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการรีดเครพ โดยเครื่อง
เครพทีม่ ีดอกความกว้างขนาด 10 มม. ร่องและระห่างระหว่างดอก 1/16 นิ้ว โดยไม่มีอัตราทดระหว่างลูกกลิง้
แต่จะกาหนดความบางของยางเครพโดยการปรับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งให้ชิด โดยให้ความหนาของยางที่
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ออกมาประมาณ 2 มม. หรือ 4 มม. แผ่นของยางมีความเรียบสม่าเสมอ ยางจะจับตัวติดกันเป็นผืนโดยไม่มี
ช่องว่าง หรืออาจมีช่องขนาดเล็กเพียงจานวนน้อย ยางที่ได้จึงติดกันเป็นผืนยาว พนักงานที่อยู่หน้าเครื่อง
จะต้องเป็นผู้ตัดยางให้ได้ความยาวตามที่กาหนด ทุกขั้นตอนของการผลิตจะต้องมีต้องมีน้าล้างระหว่างการรีด
บดและยางส่งผ่านเครื่องเครพ เพื่อชะล้างสิง่ สกปรกให้หลุดออกจากยางให้มากทีส่ ุด

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการผลิตยางเครพจะมีน้าซะล้างตลอดการรีด
บทสรุป
การเลือกเครื่องเครพที่มปี ระสิทธิภาพ
เหมาะกับกาลังการผลิตและวางผังการผลิตที่ดีจะทาให้
ยางเครพที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและได้สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ตามทีล่ ูกค้าต้องการซึ่งเป็นเรื่องทีส่ าคัญ
อย่างยิ่งในการนายางเครพไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยตรงซึ่งจะได้มูลค่าเพิ่ม หรือหากเพียงเพือ่ ผลิตยางเครพ
ส่งต่อโรงงานยางแท่งโดยไม่พิถีพิถันในการผลิตมากนักก็ต้องศึกษารายละเอียดความคุ้มค่าของเครื่องเครพใน
การนาไปใช้งาน
ทั้งนี้หากเกษตรกรท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการทดสอบ
รับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ในเวลาราชการ โทรศัพท์
074 894306 - 7

