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บทคัดย่อ 
การตรวจวัดในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการวัดค่า DRC ของนํ้ายางสดกับสารรักษาสภาพ NH3(0.3%) , TMTD:ZnO + 

NH3 และ ZnO + NH3 โดยออกแบบอุปกรณ์การวัดด้วยวิธีวัดค่าการส่งผ่านทางแสง ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1.ถาดใส่ตัวอย่างน้ํายางสด ทํา
จากกระจกขนาด กว้าง 2.35 cm. ยาว 5.4 cm.หนา 2 cm. ประกบกับแผ่นอะครีลิคสีดําขนาดเดียวกัน เจาะวงกลมรัศมี 0.6 cm. เพ่ือให้แสง
ทะลุผ่าน และ 2. กล่องการวัดแสง สําหรับใส่ถาดตัวอย่างน้ํายางสด เป็นแบบปิดทึบแสง ประกอบด้วย ตัวส่งและตัวรับแสง ความยาวคลื่น 615 
nm. เม่ือใส่ถาดตัวอย่างน้ํายางสดในกล่องการวัดแสง แสงจะส่งผ่านไปยังตัวรับ ผลท่ีได้เป็นแรงดันไฟฟ้า ผ่านวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็น
ดิจิตอล เพ่ือนําข้อมูลการวัดท่ีได้ไปประมวลผลด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ในการวิจัยทําการเก็บข้อมูลทดลองน้ํายางสดกับสารรักษาสภาพต่างๆ 
โดยใช้วิธีการอบแบบมาตรฐาน กับ วิธีวัดค่าการส่งผ่านทางแสง ได้กราฟความสัมพันธ์ค่าการส่งผ่านทางแสงของน้ํายางสดกับสารรักษาสภาพที่
ค่า DRC ต่างๆ 
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Abstract 

The objective of this research was to study the technique of measuring dry rubber content(DRC) of rubber latex 
with preservatives NH3(0.3%) , TMTD:ZnO + NH3 , and  ZnO + NH3 by using optical value. The methodology was 
conducted by designing measuring device based on optical value, consisting of 2 parts: 1). Sample tray which was made 
of 2.35 cm. wide, 5.4 cm. long, 2 cm. thick glass with similar size black acrylic sheet that was drilled into a 0.6 cm. radius 
circle to allow light penetration and 2). Light measuring box for a sample tray. It is an opaque box equipped with light 
transmitter and receiver with a 615 nm. wavelength. When a sample tray was put into the measuring box, light was 
passed to the receiver. The experimental results were represented in voltage through analogue to digital converting 
circuit. Data measured were then processed by the microprocessor. By conducting the research, the data were collected 
and latex was tested with various types of preservatives by using standard method and optical methods. The results were 
represented in graphical relationship between optical transmission of latex and preservatives at different DRC levels. 

Keywords: DRC, Optical. 

1. บทนํา 
การหาปริมาณของสสารบางอย่างท่ีประกอบอยู่ในของเหลวโดย

วิธีการทางแสงนั้น ได้มีการศึกษามานาน โดยเฉพาะในทางการแพทย์
ท่ีใช้งานในปัจจุบัน เช่นเคร่ืองวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

(Pulse Oximeter) จากภายนอกร่างกายโดยใช้แสงสองความยาว
คลื่น คือ 660 nm. และ 800 nm. ส่งผ่านบริเวณปลายนิ้วมือหรือต่ิง
หู(Kinast 1999, Mendelson 2002, Ukawa et al. 1994) ซ่ึงมี
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ความสะดวก ใช้งานง่าย รวดเร็ว มีความละเอียดและความแม่นยํา
ค่อนข้างสูง 

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการตรวจวัด DRC โดยการวัดค่าทางแสงกับ
สารรักษาสภาพน้ํายาง (preservatives) เนื่องจาก เม่ือกรีดเอาน้ํายา
งออกจากต้นยาง จุลินทรีย์ในอากาศจะลงไปปะปนในน้ํายาง มี
ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงท่ีก่อให้เกิดกรดทําลายชั้นห่อหุ้มอนุภาคยาง 
ทําให้ยางจับตัวเป็นก้อน การเกิดลักษณะเช่นนี้จะช้าหรือเร็วเพียงใด
ข้ึนกับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความเสถียรของนํ้า 
พันธ์ุยาง เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือป้องกันน้ํายางจับตัวเป็นก้อนก่อนเวลาท่ี
ต้องการ หรือเพ่ือให้น้ํายางอยู่ในสภาพของของเหลวตามที่ต้องการ 
จึงจําเป็นต้องเติมสารรักษาสภาพน้ํายาง ซ่ึงในงานวิจัยนี้เลือกใช้สาร
รักษาสภาพน้ํายาง  NH3(0.3%) , TMTD:ZnO + NH3 และ ZnO + 
NH3  โดยออกแบบอุปกรณ์การวัดด้วยวิธีวัดค่าการส่งผ่านทางแสง 
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1.ถาดใส่ตัวอย่างน้ํายางสด ทําจากกระจก
ขนาด กว้าง 2.35 cm. ยาว 5.4 cm. หนา 2 cm. ประกบกับ
แผ่นอะครีลิคสีดําขนาดเดียวกัน เจาะวงกลมรัศมี 0.6 cm. เพ่ือให้
แสงทะลุผ่าน และ 2. กล่องการวัดแสง สําหรับใส่ถาดตัวอย่างน้ํายาง
สด เป็นแบบปิดทึบแสง ประกอบด้วย ตัวส่งและตัวรับแสง ความยาว
คลื่น 615 nm. เม่ือใส่ถาดตัวอย่างน้ํายางสดในกล่องการวัดแสง แสง
จะส่งผ่านไปยังตัวรับ ผลท่ีได้เป็นแรงดันไฟฟ้า ผ่านวงจรแปลง
สัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล เพ่ือนําข้อมูลการวัดท่ีได้ไปประมวลผล
ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ในการวิจัยทําการเก็บข้อมูลทดลองน้ํายางสด
กับสารรักษาสภาพต่างๆ โดยใช้วิธีการอบแบบมาตรฐาน กับ วิธีวัดค่า
การส่งผ่านทางแสง ได้กราฟความสัมพันธ์ค่าการส่งผ่านทางแสงของ
น้ํายางสดกับสารรักษาสภาพที่ค่า DRC ต่างๆ 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 กระบวนการเติมสารรักษาสภาพต่างๆ และการเจือจางน้ํา
ยางสด 

2.1.1 การเติมสารรักษาสภาพ NH3 
การเติมสารรักษาสภาพ NH3 ลงไปในน้ํายางสด สามารถคํานวณ

ปริมาณ NH3 ท่ีต้องการเติมได้ดังนี้ 

CD

LA
V

3NH 


 	 (1)	

เม่ือ 
3NHV  คือปริมาตรแอมโมเนียท่ีต้องเติมลงในน้ํายางสด 

  หน่วยเป็น มิลลิลิตร 
 A   คือความเข้มข้นของแอมโมเนียในนํ้ายางสด หน่วย

   เป็น กรัมต่อน้ําหนักน้ํายางสด 
 L    คือปริมาณนํ้ายางสดท่ีต้องการเตรียม หน่วยเป็น กรัม 
 D    คือความหนาแน่นของแอมโมเนีย หน่วยเป็น กรัมต่อ

   มิลลิลิตร 
 C    คือความเข้มข้นของแอมโมเนีย  

 

2.1.2 สารรักษาสภาพระบบ ZnO + NH3 หรือสารรักษาสภาพ
ระบบ TMTD:ZnO + NH3 

สารรักษาสภาพ ZnO จะใช้ร่วมกับ NH3 โดยนิยมใช้ปริมาณ NH3 
ร้อยละ 0.30 โดยน้ําหนักน้ํายางสด ร่วมกับ ZnO ร้อยละ 0.05 โดย
น้ําหนักน้ํายางสด สามารถคํานวณปริมาณ ZnO ท่ีต้องการเติมได้
ดังนี้ 

C

LZ
VZnO


   (2) 

เม่ือ  ZnOV  คือน้ําหนัก ZnO ท่ีต้องเติมลงในนํ้ายางสด หน่วยเป็น
  กรัม 
 Z  คือความเข้มข้นของ ZnO ในน้ํายางสด หน่วยเป็น
  กรัมต่อน้ําหนักน้ํายางสด 
 L   คือปริมาณนํ้ายางสดท่ีต้องการเตรียม หน่วยเป็นกรัม 
 C   คือความเข้มข้นของ ZnO 

2.1.3 การเจือจางน้ํายางสด 
การเจือจางน้ํายางสด (International Organization For 

Standardization, 2005) คํานวณปริมาณน้ํากลั่นท่ีต้องเติมเพ่ือเจือ
จางน้ํายางสดให้ได้ปริมาณเนื้อยางแห้งท่ีต้องการดังนี้ 

L
2

L1 V
DRC

VDRC
V 


  (3) 

เม่ือ   V  คือปริมาตรน้ํา ท่ีต้องเติมเ พ่ือเจือจางน้ํายาง 
  หน่วยเป็นมิลลิลิตร 

 1DRC  คือปริมาณเนื้อยางแห้งของน้ํายางสดเริ่มต้น 

 2DRC   คือปริมาณเนื้อยางแห้งของน้ํายางสดท่ีต้องการ
  เจือจาง  

 LV   คือปริมาตรน้ํายางสดท่ีต้องการเตรียม หน่วยเป็น 
  มิลลิลิตร 
โดยปริมาณการเติมสารรักษาสภาพยางดัง Table 1. 

Table 1 Volume of preservation. 

preservatives concentration Volume 
NH3 25 % < 0.3 %w/w for Low 

Ammonia (LA) 
≥ 0.6 %w/w for High 

Ammonia (HA) 
ZnO + NH3 

 
25 % NH3, 50 % 

ZnO  
ZnO+NH3=0.05 %w/w 

+ 0.3 %w/w 
TMTD:ZnO+NH3 50 % TMTD 

TMTD:ZnO = 1:1 
TMTD:ZnO+NH3=0.025 
%w/w + 0.2 ถึง 0.35 

%w/w 
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2.1.4 การหาความเข้มข้นน้ํายางมาตรฐาน(สถาบันวิจัยยาง, 
2544) 

ชั่งตัวอย่างทดสอบ 10 g. เจือจางตัวอย่างทดสอบด้วยน้ํากลั่น ให้
ได้ปริมาณของแข็งท้ังหมดประมาณร้อยละ 20 เติมสารละลายกรดอะ
ซิติกความเข้มข้น 10 % จํานวน 35 ml. ภายในเวลา 5 นาที ยางท่ี
จับตัววางบนอ่างไอน้ําเป็นเวลาประมาณ 15-30 นาที จนได้เซรุ่มใส 
ถ้าเซรุ่มไม่ใสให้เติมเอทธานอล 95% จํานวน 5 ml. ล้างด้วยน้ําพร้อม
ท้ังทดสอบความเป็นกรดของน้ําด้วยกระดาษลิตมัส จนกระท่ัง
กระดาษลิตมัสไม่เปลี่ยนสี กดยางจับตัวเพ่ือไล่น้ําออก ให้ได้ความ
หนาไม่เกิน 2 ml. ล้างแผ่นยางด้วยน้ําไหลผ่านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 
นาที ปล่อยให้แผ่นยางหมาดก่อนอบแห้ง อบแผ่นยางท่ีอุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมง หรือจนกระท่ังไม่มีจุดขาวทําให้
เย็นในโถแก้วดูดความชื้นประมาณ 30-45 นาที ชั่งและบันทึกน้ําหนัก 

ปริมาตรของนํ้ากลั่น คํานวณดังนี้ 

W
20

WTSC
VD 


 	 (4)	

เม่ือ DV  คือปริมาตรของนํ้ากลั่นท่ีใช้เจือจางน้ํายาง  
    TSC   คือปริมาณของแข็งท้ังหมด 
       W   คือน้ําหนักตัวอย่างทดสอบ (น้ํายางข้นหรือน้ํายาง
  สด) หน่วยเป็นกรัม 

ร้อยละปริมาณเนื้อยางแห้ง 100
m

m

0

1   (5)	

เม่ือ 0m  คือน้ําหนักตัวอย่างทดสอบ (น้ํายางข้นหรือน้ํายางสด) 
  ก่อนอบ หน่วยเป็นกรัม 
      1m   คือน้ําหนักของแผ่นยางแห้ง หน่วยเป็นกรัม 

โดยท่ีผลการทดสอบสองซํ้า ต่างกันได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 

2.2 กระบวนการเก็บผลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของความเข้มข้นน้ํา
ยางสดกับค่าการวัดทางแสงกับสารรักษาสภาพต่างๆ 

กฎของเบียร์ ( Beer’s law) มีใจความว่า เม่ือแสงท่ีมีความยาว
คลื่นเดียวผ่านตัวกลางเนื้อเดียว สัดส่วนความเข้มของแสงท่ีถูก
ตัวกลางนั้นดูดกลืนไว้จะแปรโดยตรงกับปริมาณของตัวกลางท่ี
ดูดกลืนแสงน้ัน เม่ือเราวัดการดูดกลืนแสงของสารละลาย ปริมาณ
ความเข้มของแสงท่ีถูกดูดกลืนจะขึ้นอยู่กับท้ังความเข้มข้นของ
สารละลายและความหนาของสารละลายที่ลําแสงต้องผ่านสามารถ
เขียนเป็นรูปสมการได้ดังนี้ 

 cdA   (6) 

เม่ือ A  คือการดูดกลืน 

      คือสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนท่ีข้ึนอยู่กับแต่ละความยาว
  คลื่นแสง 
  c   คือค่าความเข้มข้นของสารละลายในตัวกลาง 

 d   คือความยาวของตัวกลางท่ีแสงส่งผ่าน 
โดยท่ัวไปในการวัดหาค่าความเข้มข้น มักใช้สมการในรูปของการ

ส่งผ่านโดยสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ 
 cd

0eII   (7) 

เม่ือ I  คือความเข้มแสงท่ีส่งผ่าน 

 0I   คือความเข้มแสงท่ีตกกระทบ 
การออกแบบระบบวัดแสง ได้ผลความสัมพันธ์ของความเข้มข้น

น้ํายางกับค่าการวัดทางแสงดัง Figure 1 

Transmitter

Reciever

Display

Closed System

Sample 
tray

 
Figure 1 Measurement system. 

ใช้แสงคลื่นความถี่เดียว 615 nm. ถาดใส่ตัวอย่างน้ํายางสด ทํา
จากกระจกขนาด กว้าง 2.35 cm. ยาว 5.4 cm.หนา 2 cm. ประกบ
กับแผ่นอะครีลิคสีดําขนาดเดียวกัน เจาะวงกลมรัศมี 0.6 cm.ดัง 
Figure 2 เพ่ือให้แสงทะลุผ่าน กล่องการวัดแสง สําหรับใส่ถาด
ตัวอย่างน้ํายางสด เป็นแบบปิดทึบแสง ประกอบด้วย ตัวส่งและตัวรับ
แสง เม่ือใส่ถาดตัวอย่างน้ํายางสดในกล่องการวัดแสง แสงจะส่งผ่าน
ไปยังตัวรับ ผลท่ีได้เป็นแรงดันไฟฟ้า ทําการเก็บข้อมูลทดลองน้ํายาง
สดกับสารรักษาสภาพต่างๆ โดยใช้วิธีการอบแบบมาตรฐาน กับ วิธีวัด
ค่าการส่งผ่านทางแสง ได้กราฟความสัมพันธ์ค่าการส่งผ่านทางแสง
ของนํ้ายางสดกับสารรักษาสภาพที่ค่า DRC ต่างๆ 
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Figure 2 Sample Tray. 

3. ผลและวิจารณ์ 
การวัดด้วยวิธีการส่งผ่านทางแสง นําถาดใส่ตัวอย่างน้ํายางสดทํา

จากกระจกขนาด กว้าง 2.35 cm. ยาว 5.4 cm.หนา 2 cm. ประกบ
กับแผ่นอะครีลิคสีดําขนาดเดียวกัน เจาะวงกลมรัศมี 0.6 cm. เพ่ือให้
แสง -ทะลุผ่ าน  ใส่ ในกล่องการวัดแสง  เป็นแบบปิดทึบแสง 
ประกอบด้วย ตัวส่งและตัวรับแสง ความยาวคลื่น 615 nm. เม่ือทํา
การวัดแสง แสงจะส่งผ่านไปยังตัวรับ ผลท่ีได้เป็นแรงดันไฟฟ้า ผ่าน
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วงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล เพ่ือนําข้อมูลการวัดท่ีได้ไป
ประมวลผลด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ในการวิจัยทําการเก็บข้อมูล
ทดลองน้ํายางสดกับสารรักษาสภาพต่างๆ โดยใช้วิธีการอบแบบ
มาตรฐาน กับ วิธีวัดค่าการส่งผ่านทางแสง ได้กราฟความสัมพันธ์ค่า
การส่งผ่านทางแสงของนํ้ายางสดกับสารรักษาสภาพที่ค่า DRC ต่างๆ 
ได้ผลการทดลองดังนี้ 

 
Figure 3 Optical Measurement (NH3 24 °C). 

Figure 3 ผลการทดลองท่ีได้ให้ผลเป็นไปตามสมการฟังก์ชั่น 
exponential ของการส่งผ่านคลื่นแสงกับน้ํายางสดกับ NH3  
อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส ท่ี %DRC ต่างๆ กัน ได้สมการ  
y = 292.53x2 - 637.47x + 367.32, R² = 0.8864 

 
Figure 4 Optical Measurement (NH3 28 °C). 

Figure 4 ผลการทดลองท่ีได้ให้ผลเป็นไปตามสมการฟังก์ชั่น 
exponential ของการส่ งผ่ านคลื่ นแสงกับน้ํ ายางสดกับ  NH3  
อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ท่ี %DRC ต่างๆ กัน ได้สมการ  
y = 216.26x2 - 508.78x + 318.88, R² = 0.9426 

 
Figure 5 Optical Measurement (TMTD 24 °C). 

Figure 5 การส่งผ่านคลื่นแสงกับน้ํายางสดกับ TMTD: ZnO 
อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส ท่ี %DRC ต่างๆ กัน ได้สมการ  
y = -1278.6x3 + 3185.1x2 - 2674.2x + 778.86, R² = 1 

 
Figure 6 Optical Measurement (TMTD 24 °C). 

Figure 6 การส่งผ่านคลื่นแสงน้ํายางสดกับ TMTD:ZnO 
อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ท่ี %DRC ต่างๆ กัน ได้สมการ  
y = -102.13x3 + 237.93x2 - 213.9x + 93.348, R² = 1 

 
Figure 7 Optical Measurement (ZnO 24 °C). 
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Figure 7 การส่งผ่านคล่ืนแสงน้ํายางสดกับ ZnO อุณหภูมิ 24 
องศาเซลเซียส ท่ี %DRC ต่างๆ กัน ได้สมการ y = 66.897x2 - 
162.79x + 118.69, R² = 0.9427 

 
Figure 8 Optical Measurement (ZnO 28 °C). 

Figure 8การส่งผ่านคลื่นแสงกับน้ํายางสดกับ ZnO อุณหภูมิ 28 
องศาเซลเซียส ท่ี %DRC ต่างๆ กัน ได้สมการ y = 21.424x-1.699, R² 
= 0.9216 

 
Figure 9 Optical Measurement (NH3, TMTD , ZnO 24 °C). 

Figure 9 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านคลื่นแสงกับน้ํายางสด
กับ NH3, TMTD : ZnO และ ZnO ท่ีอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส ท่ี 
%DRC ต่างๆ กัน 

4. สรุป 
จากผลการทดลองท่ีได้ ค่าการส่งผ่านคลื่นแสงนํ้ายางสดกับสาร

รักษาสภาพต่างๆ ให้ผลเป็นไปตามสมการฟังก์ชั่น exponential 
กล่าวคือท่ีค่า %DRC มาก การส่งผ่านคลื่นแสง(V) ได้น้อย และยัง
ข้ึนกับค่าอุณหภูมิอีกด้วย สําหรับการส่งผ่านคลื่นแสงน้ํายางสดกับ 
NH3, TMTD : ZnO และ ZnO ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน  สารรักษาสภาพ 
NH3 ส่งผ่านคลื่นแสงได้มากกว่า ZnO และ TMTD:ZnO ตามลําดับ 
จากข้อมูลท่ีได้ทําให้ได้ความสัมพันธ์ของความเข้มข้นน้ํายางสดกับค่า
การวัดทางแสงกับสารรักษาสภาพต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการ
ออกแบบเคร่ืองมือวัด 
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