
 

   

ยางแผนดิบ 
  

  ยางแผนดิบ หมายถึง ยางแผนที่เกษตรกรผลิตขึ้นที่ ยังไมผานการ

รมควัน หรือกระบวนการอ่ืนใด สําหรับการทํายางแผนดิบคุณภาพดี หมายถึง 

ยางแผนที่สะอาด ขนาดแผนไดมาตรฐานมีความหนาบางพอสมควร มีความ

ยืดหยุนดี ไมมีรองรอยของสิ่งสกปรก จุดดาง-ดํา และฟองอากาศ การพิจารณา

วาจะทํายางแผนดิบคุณภาพไหนขึ้นอยูกับความตองการของตลาดหรือระดับ

ราคาที่ขายได  
 

 ขั้นตอนการผลิตยางแผนดิบคุณภาพดี    
 

 การผลิตยางแผนดิบคุณภาพดีที่เกษตรกรชาวสวนยางพารานิยมปฏิบัติมีขั้นตอนดังน้ี  
 

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมนํ้ายาง  

1. ควรเช็ดถวยนํ้ายางใหสะอาดกอนรองรับนํ้ายาง 

2. ทําความสะอาดถังเก็บนํ้ายางกอนใชทุกครั้ง 

3. อยาใสขี้ยางหรือใบไมลงในถังเก็บนํ้ายาง จะทําใหยางสกปรกจับตัวเปนกอนเร็วกรองนํ้ายางไดยาก 

4. ถังเก็บนํ้ายางควรมีฝาปด เพ่ือปองกันมิใหนํ้ายางกระฉอกในระหวางนําไปยังโรงทํายางแผน 
 

ขั้นตอนที่ 2  การทําสะอาดอุปกรณ 

ตองทําความสะอาดอุปกรณทํายางแผนทุกชนิดกอนและหลังจากใชงานเครื่องมือ การทํายางแผนควรใหเปยกนํ้ากอน

ใชทุกครั้ง เพ่ือความสะดวกในการทําความสะอาดหลังใชเสร็จ อุปกรณทีจ่ําเปนในการทํายางแผน มดัีงน้ี  

1. เครื่องกรองลวดเบอร 40 และ 60  

2. ตะกง 

3. ถังสําหรับใสนํ้ายางและนํ้า 

4. โตะนวดยาง 

5. เครื่องรีดชนิดลื่นและชนิดดอก 

6. โรงเรือนหรือเพิงอยางงาย ๆ 

7. กระปองตวงนํ้ายางและนํ้า 

8. ใบพายสําหรับกวนนํ้ายาง 

9. ภาชนะผสมนํ้ากรด 
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ขั้นตอนที่ 3  การกรองนํ้ายาง 

กรองนํ้ายางดวยลวดเบอร 40 และ 60 เพ่ือเอาสิ่งสกปรกออก โดยวางเครื่องกรองซอนกัน 2 ช้ัน เบอร 40 นําไว

ขางบน และเบอร 60 นําไวขางลาง 
 

ขั้นตอนที่ 4  การเจือจางนํ้ายาง 

ตวงนํ้ายางที่กรองแลวใสในตะกงที่สะอาดตะกงละ 3 ลิตร เติมนํ้าสะอาดลงในตะกงที่ใสนํ้ายางไวแลวตะกงละ 2 ลิตร 

จะไดอัตราสวนผสมระหวางนํ้ายางกับนํ้าในอัตรา 3 สวน ตอ 2 สวน (อัตราสวนผสมอาจเปลี่ยนแปลงไดถาหากนํ้ายางเจือจาง

บางแลว เชน กรณีที่ฝนตกขณะเก็บนํ้ายางหรือจากเหตุอ่ืน ๆ ) 
 

ขั้นตอนที่ 5  การเลือกใชนํ้ากรดและการผสมนํ้ากรด  

เพ่ือใหยางแข็งตัวและไดยางแผนที่มีคุณภาพดีตรงตามความตองการของผูซื้อหรือโรงงานอุตสาหกรรม ควรเลือกใช 

กรด “ฟอรมิก” ชนิดความเขมขน 90% เปนสารไมมีสี  ละลายนํ้าไดดี  แตมีกลิ่นฉุนจัด  หากสูดดมจะแสบจมูกอยางรุนแรง  

จึงควรใชอยางระมัดระวัง 
 

ขอดีของกรดฟอรมิก  คือ   

1.  ยางแผนแข็งตัวสม่ําเสมอ หากทําใหเจอืจางดวยนํ้าสะอาดที่ถูกตอง 

2.  สามารถระเหยได ไมตกคางในแผนยาง 

3.  ไมทําใหแผนยางเหนียวเหนอะ 

4.  สมบัติและความยืดหยุนของแผนยางคงเดิม 

5.  ไมทําใหโรงเรือนและแผนยางมีกลิ่นเหม็น 

6.  ไมทําใหเครื่องมือและอุปกรณเสียหายมากนัก จะทําใหอายุการใชงานยาวนาน 
 

ขั้นตอนที่ 6  การเลือกใชนํ้ากรดและการผสมนํ้ากรด 

ใชใบพายกวนนํ้ายางกวนนํ้ายางในตะกง 1-2 ครั้ง แลวตวงนํ้ากรดที่ผสมแลว 390 มิลลิลิตร เทลงในนํ้ายางใหทั่วตะกง 

ขณะที่เทนํ้ากรดใชใบพายกวนนํ้ายางไปประมาณ 6 ครั้ง (นํ้ากรดฟอรมิก 1 ขวด ทํายางแผนได ประมาณ 90–100 แผน) 

ขณะที่กวนนํ้ายางอาจจะมีฟองเกิดขึ้น ใหใชใบพายกวาดฟองออกจากตะกงใหหมด เก็บรวบรวมใสภาชนะไวขายเปน

เศษยางช้ันดี ฟองนํ้ายางถาไมกวาดออก เมื่อนํายางไปรมควันจะทําใหเห็นรอยจุดอากาศในแผนยาง ทําใหไดช้ันยางคุณภาพตํ่ากวา

ที่ควรจะเปน 

ควรปดตะกงเพ่ือปองกันมิใหฝุนละอองหรือสิ่งสกปรก ตกลงไปในนํ้ายางที่กําลังจับตัว นํ้ายางจะจับตัวภายในเวลา  

30-45 นาที 
 

ขั้นตอนที่ 7  การเตรียมเปนแผนยาง 

เมื่อยางจับตัวแลวควรเติมนํ้าสะอาดหลอไวทุกตะกงเพ่ือความสะดวกในการนํายางที่จับตัวออกจากตะกง   

เมื่อนํายางอออกมาแลวใหวางบนโตะที่สะอาดซึ่งปูดวยอลูมิเนียมหรือแผนสังกะสี นวดใหบางลงดวยมือ หรืออุปกรณอ่ืนที่
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เหมาะสมและสะอาด  นวดยางใหหนาประมาณ 1 เซนติเมตร นํายางแผนที่นวดแลวเขาเครื่องรีดลื่น 3–4 ครั้ง ใหบาง

ประมาณ 3-4  มิลลิเมตร 

หลังจากนํายางแผนยางเขาเครื่องรีดลื่นแลวก็นํายางเขาเครื่องรีดดอกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิว ซึ่งจะชวยใหแผนยางแหงเร็วขึ้น

เมื่อนําไปผึ่ง แผนยางที่รีดดอกแลว  ควรลางดวยนํ้าสะอาดเพ่ือลางนํ้ากรดและสิ่งสกปรกที่ติดอยูตามผิวของแผน ยางออกใหหมด 
 

ขั้นตอนที่ 8  การผึ่งแผนยาง 

แผนยางที่ลางดวยนํ้าสะอาดแลว ควรนํามาผึ่งไวในที่รม ไมควรใหโดนแสงแดดเพราะจะทําใหยางแผนเสื่อมคุณภาพ

ไดงาย ไมควรวางแผนยางบนพ้ืน หรือพาดแผนยางในที่ที่มีฝุน หรือสัมผัสสิ่งสกปรกไดงาย 

หลังจากผึ่งยางแผนไวประมาณ 6 ช่ัวโมง ใหเก็บรวบรวมยางแผน โดยพาดไวบนราวในโรงเรือนเพ่ือรอจําหนายเปน

ยางแผนดิบ 

 

ลักษณะของยางแผนคุณภาพดี 

1. แผนยางสะอาด ไมมีรอยคราบนํ้ากรด หรือเหนียวเย้ิม เมื่อยกแผนยางขึ้นสองดูตองไมมีสิ่งสกปรกหรือ 

   จุดดางดําเจือปนในเน้ือยางและตองไมมีจุดฟองอากาศ 

2. แผนบาง ความหนาของแผน 2.8-3.2 มิลลิเมตร แผนยางเปนรูปสี่ เหลี่ยมผืนผา ความกวาง 38–46  

   เซนติเมตร ยาว 80–85 เซนติเมตร 

3. เน้ือยางแหงใส สีของแผนยางสม่ําเสมอเปนสี่เดียวกันตลอดแผน ไมดางดําหรือมีสีคล้ําจนเกินไป 

4. แผนยางมีลายดอกนูนเดนชัด มีความยืดหยุนดี เมื่อดึงแผนยางออกดู เน้ือยางจะตองไมขาดงายหรือเปนรูพรุน  
 

มาตรฐานคุณภาพยางแผนดิบ 
  

สํานักงานตลาดกลางยางพาราไดกําหนดคุณภาพยางแผนดิบเพ่ือใชเปนมาตรฐานที่ชาวสวนยางสามารถนําไปปฏิบัติได 

เมื่อนํายางขายที่ตลาดยางพาราจะขายไดราคาตรงตามมาตรฐาน โดยจะมีเจาหนาที่ชํานาญการในการคัดช้ันยางคอยดูแลให

เปนไปดวยความยุติธรรม  มาตรฐานคุณภาพยางแผนดิบมีดวยกัน 3 ช้ัน ดังน้ี  
 

ยางแผนดิบคุณภาพ 1 
 

มีลักษณะเรียงตามความสําคัญ ดังตอไปน้ี 

1. แผนยางมีความสะอาดและปราศจากฟองอากาศตลอดแผน 

2. มีความช้ืนในแผนยางไมเกิน 1.5% 

3. แผนยางมีความยืดหยุนดี และมีลายดอกเดนชัดตลอดแผน 

4. แผนยางบาง มีความหนาของแผนยางไมเกิน 3 มิลลิเมตร 

5. เน้ือยางแหงใส มีสีสวยสม่ําเสมอตลอดแผน ลักษณะสีเหลืองทองหรือเหลืองออนไมมีสีคล้ําหรือรอยดางดํา 

6. แผนยางมีนํ้าหนักเฉลี่ยตอแผน 800-1,200 กรัม 

7. แผนยางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร 
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ยางแผนดิบคุณภาพ 2 
 

มีลักษณะเรียงตามความสําคัญ ดังตอไปน้ี 
1. แผนยางมีความสะอาดตลอดแผน หรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยูในแผนยางไดบางเล็กนอย 
2. มีความช้ืนในแผนยางไมเกิน 2% 
3. แผนยางมีความยืดหยุนดี และมีลายดอกเดนชัด 
4. แผนยางบาง มีความหนาของแผนยางไมเกิน 4 มิลลิเมตร 
5. เน้ือยางแหงมีสีสม่ําเสมอตลอดแผน ลักษณะสีคอนขางคล้ําหรืออาจมีรอยดางดําไดบางเล็กนอย 
6. แผนยางมีนํ้าหนักเฉลี่ยตอแผน 800-1,200 กรัม 
7. แผนยางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร 

 

ยางแผนดิบคุณภาพ 3 
 

มีลักษณะเรียงตามความสําคัญ ดังตอไปน้ี  
1. แผนยางมีความสะอาดหรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยูในแผนยางไดบางเล็กนอย 
2. มีความช้ืนในแผนยางไมเกิน 3% 
3. แผนยางมีความยืดหยุนดี และมีลายดอกเดนชัด 
4. แผนยางคอนขางหนา มีความหนาของแผนยางไมเกิน 4 มิลลิเมตร 
5. เน้ือยางแหงมีสีคล้ําคอนขางทึบ ไมโปรงใสเทาที่ควร 
6. มีนํ้าหนักเฉลี่ยตอแผนไมเกิน 1,500 กรัม  
7. แผนยางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร 

 

ยางแผนดิบคุณภาพ 4 
 

มีลักษณะเรียงตามความสําคัญ ดังตอไปน้ี  

1. แผนยางมีความสะอาดหรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยูในแผนยางไดบาง 

2. มีความช้ืนในแผนยางไมเกิน 4.5% 

3. แผนยางมีความยืดหยุนดี และมีลายดอกเดนชัด 

4. แผนยางหนา มีความหนาของแผนยางไมเกิน 4 มิลลิเมตร 

5. เน้ือยางแหงมีสีคล้ําทึบ ไมโปรงใส 

6. แผนยางมีนํ้าหนักเฉลี่ยตอแผนไมเกิน 1,500 กรัม  

7. แผนยางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร  

 

แหลงอางอิง 
 

1.  “คําแนะนําการเก็บเกี่ยวผลผลิตนํ้ายาง ป 2554” สถาบันวิจัยยาง  
  กรมวิชาการเกษตร  

2. http://www.rubberthaiforward.com 
3. http://www.live-rubber.com 
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