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บทคัดย่อ
เกษตรกรชาวสวนยางประสบปัญหาการกดราคาซื้อขายยางก้อนถ้วยจึงมีความต้องการเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในยาง
ก้อนถ้วยที่ให้ผลการวัดถูกต้องแม่นยํา รวดเร็ว และง่ายต่อการปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตรจึงเสนอแนวทางเทคนิคการวัดเนื้อยางแห้งในยาง
ก้อนถ้วยอย่างรวดเร็วโดยค่าทางไฟฟ้า โดยในขั้นแรกได้ออกแบบ สร้าง และทดสอบหัววัด 2 แบบ ได้แก่ หัววัดแบบเข็ม และหัววัดแบบลูกกลิ้ง
จากการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าด้วยเครื่องวัดค่าทางไฟฟ้ามาตรฐานและวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยวิธีอบแห้ง พบว่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง
แห้งของยางก้อนถ้วยมีความสัมพันธ์กับความจุไฟฟ้ามากกว่าความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าของยางก้อนถ้วยเมื่อใช้หัววัดแบบเข็มและแบบ
หัววัดแบบลูกกลิ้งมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง มีค่าระหว่าง 0 – 75 นาโนฟารัด และ 0 – 380 นาโนฟารัด ตามลําดับ
และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 0.90 และ 0.87 ตามลําดับ ซึ่งคุณสมบัติที่พบจะถูกนําไปใช้ในการออกแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
ด้วยค่าทางไฟฟ้าต่อไป
คําสําคัญ: ยางก้อนถ้วย, ความจุไฟฟ้า, เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
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Abstract
Dry rubber content meter is substantial tool for Impartial trade on rubber cup lump. Department of Agriculture
researchers proposed rapid measurement technic of dry rubber content in latex cup lumps by their electrical properties.
Two probe types needle and roller were designed, in the first phase, constructed, installed and tested. Electrical
properties of samples are measured with standard electrical measuring instruments and percentage of dry rubber content
were determined by standard oven method for all sample segments. Rubber content percentage of cup lump was
correlated with electrical capacitance than resistance. Electrical capacity value of the latex cup lump from needle-type
and two roller-type probes were inversely correlated with the percentage of dry rubber content within the range of 0 – 75
nano-farads and 0 – 380 nano-farads and coefficient of determinations were 0.90 and 0.87, respectively. These initiate
features will further be utilized in designing of percentage of dry rubber content prototype meter by electrical property
values.
Keywords: Latex cup lump, Electrical capacitance, Percentage of dry rubber content.

1. บทนํา
ยางก้อนถ้วยเป็นผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมยางพาราต้นน้ํา ยาง
ก้อนถ้วยทั้งหมดถูกแปรรูปเป็นยางเครปโดยการรีดน้ําออกบางส่วน
ยางเครปสามารถแปรรูปต่อได้ 2 แบบ คือ ยางคอมปาวด์ และยาง
แท่ ง เป็ น ต้ น ยางเครป ยางคอมปาวด์ และยางแท่ ง เป็ น

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางพารากลางน้ํา ยางคอมปาวด์ผลิตจากยาง
เครปผสมสารเคมี สู ตรต่ างๆ บดผสมให้ มี ค วามเป็ น เนื้ อเดี ยวกั น
กลายเป็นยางที่พร้อมขึ้นรูป ตลาดยางคอมปาวด์มีการขยายตัวสูง
เนื่องจากยางคอมปาวด์ที่ผลิตในประเทศไทยจะได้รับการยกเว้นภาษี
นําเข้าสู่ประเทศจีน (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, 2556) ส่วนยางแท่ง
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สามารถผลิตได้ทั้งจากน้ํายางหรือยางแห้งที่จับตัวแล้ว เช่น ยางเครป
ยางแผ่น เป็นต้น โดยทําการแปรรูปด้วยการตัดย่อยก้อนยางให้เป็น
เม็ดหรือชิ้นเล็กๆ ล้างสิ่งสกปรกออก อบให้แห้งด้วยความร้อน แล้วจึง
อั ดเป็ นแท่ งสี่ เหลี่ ยม ประเทศไทยส่ งออกยางแท่ ง 1.5 ล้ านตั น มี
มูลค่า 94 พันล้านบาท ส่งออกยางคอมปาวด์ 0.8 ล้านตัน มีมูลค่า
50 พั น ล้ า นบาท และส่ ง ออกยางเครป 5,303 ตั น มี มู ล ค่ า 0.2
พันล้านบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)
ปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content, DRC) ในยางก้อน
ถ้ ว ยเป็ น คุ ณ สมบั ติ จํ า เป็ น ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพยางพาราให้
สอดคล้องในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งเป็นดัชนี้ชี้วัดในการซื้อขาย และ
สามารถใช้ประกอบการกําหนดมาตรฐานยางดิบ ปัจจุบันการซื้อขาย
ยางก้อนถ้วยอาศัยจิตพิสัยเป็นหลัก โดยสังเกตจากลักษณะของยาง
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ยางก้อนถ้วยแห้ง ยางก้อนถ้วยหมาด และ
ยางก้อนถ้วยเปียก โดยพิจารณาตามความชื้นซึ่งเป็นส่วนที่รวมกับ
ปริมาณเนื้อยางแห้งเป็นร้อยส่วน ลักษณะของยางก้อนถ้วยแห้งคือ
ผิวของก้อนยางมีสีน้ําตาลเข้ม มีความแห้งและแข็ง โดยมีอายุของ
ก้อนยางมากกว่า 7 วัน ขึ้นไป หรือเป็นยาง 6-8 มีดขึ้นไป มีปริมาณ
ความชื้นน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะของยางก้อนถ้วยหมาดคือ
ผิวของก้อนยางมีสีขาวขุ่นจนถึงสีน้ําตาลอ่อน เมื่อกดหรือสัมผัสจะมี
ความนุ่มเล็กน้อยจนถึงกึ่งแข็ง ก้อนยางเริ่มแห้งโดยไม่มีของเหลวไหล
ออกมา คาดว่ ามี อายุ ของก้ อนยาง 4-7 วั น หรื อเป็ นยาง 3-5 มี ด
ปริมาณความชื้นอยู่ที่ระดับ 35-45 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะของยางก้อน
ถ้วยสดคือผิวของก้อนยางจะมีสีขาวจนถึงสีขาวขุ่น เมื่อกดหรือสัมผัส
จะมีความนุ่มและคืนตัวได้เร็ว ภายในก้อนยางจะมี ของเหลวไหล
ออกมา คาดว่าอายุของก้อนยางอยู่ที่ 1-3 วัน หรือเป็นยาง 1-2 มีด
มี ป ริ ม าณความชื้ น อยู่ ที่ ร ะดั บ 45-55 เปอร์ เซ็ น ต์ การประเมิ น
ลั ก ษณะยางโดยสายตา ไม่ มี เ ครื่ อ งมื อ มาตรวั ด ที่ ชั ด เจนทาง
วิทยาศาสตร์ มีการหักค่ายางตามความชื้นตามผู้ประเมินและอาจมี
อคติในการคัดคุณภาพได้ (มณิสร และคณะ, 2553)
จากการซื้อขายแบบจิตพิสัยดังกล่าวทําให้เกษตรกรชาวสวนยาง
ประสบปั ญ หาถู กกดราคาซื้ อขายยางก้ อนถ้ วยและทํ า ให้ มี ค วาม
ต้องการเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วยที่ให้ผล
การวั ดถู ก ต้ อ งแม่ น ยํ า รวดเร็ ว และง่ า ยต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน กรม
วิชาการเกษตรจึงเสนอแนวทางเทคนิคการวัดเนื้อยางแห้งในยางก้อน
ถ้วยอย่างรวดเร็วโดยค่าทางไฟฟ้า

การคํานวณตามคุณสมบัติแรงกดกระทําต่อยางก้อนถ้วย การทดลอง
หัววัดแบบเข็มให้แบ่งก้อนยางเป็น 9 ส่วนต่อหนึ่งก้อนยาง (Figure 1)
ส่วนการทดลองหัววัดแบบลูกกลิ้งกําหนดให้ระยะห่างระหว่างผิวของ
ลูกกลิ้งสองลูกมีระยะคงที่ 1 inch (Figure 2) แต่สําหรับยางที่มีความ
หนามากกว่า 3 inches ให้ผ่าก้อนยางเป็น 2 ชิ้นตามความหนาของ
ชั้ นยาง ทํ าการวั ดคุ ณสมบั ติทางไฟฟ้ าด้ วยเครื่ องวั ดค่ าทางไฟฟ้ า
มาตรฐาน DT-9205A และวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยวิธี
อบแห้งที่ตําแหน่งกลางของทุกส่วนที่ถูกแบ่ง

Figure 1 Investigation of electrical properties using needletype probe.

Figure 2 Investigation of electrical properties using two
roller-type probe

3. ผลและวิจารณ์
จากการทดสอบวั ดค่ า ทางไฟฟ้ า ของตั วอย่ า งยางก้ อ นถ้ ว ยที่
2. อุปกรณ์และวิธีการ
เกษตรกรผลิตโดยการใช้หัววัดแบบเข็ม และหัววัดแบบลูกกลิ้งสองลูก
หัววัด 2 แบบ ได้แก่ หัววัดแบบเข็มและหัววัดแบบลูกกลิ้งได้ถูก นําหัววัดต่อสัญญาณเข้ากับเครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้ามาตรฐาน
ออกแบบและสร้ า ง โดยหั ว วั ด แบบเข็ ม มี ค วามยาว 25 mm. มี และเครื่องวัดความจุไฟฟ้ามาตรฐาน พบว่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
ระยะห่างระหว่างเข็ม 5 mm. เพื่อให้มีความยาวประมาณครึ่งหนึ่ง ของยางก้ อ นถ้ วยมี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ ความจุ ไ ฟฟ้ า มากกว่ า ความ
ของความหนาของยางก้ อนถ้ ว ยซึ่ ง เป็ น การกํ า หนดให้ วั ด เฉพาะ ต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าของยางก้อนถ้วยเมื่อใช้หัววัดแบบเข็ม
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของก้อนยางเท่านั้น หัววัดแบบลูกกลิ้งสองลูกมี และแบบหัววัดแบบลูกกลิ้งมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับเปอร์เซ็นต์
ความยาวลูกละ 220 mm. และเส้นผ่าศู นย์กลาง 101.6 mm. (4 เนื้อยางแห้ง มีค่าระหว่าง 0 – 75 nf และ 0 – 380 nf ตามลําดับ
inches) ใช้มอเตอร์เกียร์ขนาด 2 HP เป็นต้นกําลังโดยกําหนดจาก และมี ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ ก ารตั ดสิ นใจ 0.90 และ 0.87 ตามลํ า ดั บ
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(Figure 3 - 4) ซึ่งโครงการฯ จะใช้คุณสมบัติที่พบในการออกแบบ
เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยค่าทางไฟฟ้าต่อไป

มณิสร อนันต๊ะ, สุกัลยา ศิริฟองนุกูล และสมจิตต์ ศิขรินมาศ. 2553.
รู ปแบบการซื้ อขายยางก้ อนถ้ วยในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ.
รายงานผลการวิ จัยเรื่ องเต็ มประจํ าปี 2553 หน้ า 574 – 596.
สถาบันวิจัยยาง. กรุงเทพฯ

Figure 3 Relationship between electrical capacitance by
measuring needle-type probe and percentage of dry
rubber content.

Figure 4 Relationship between electrical capacitance by
measuring two roller-type probe and percentage of dry
rubber content.
4. สรุป
โครงการฯ จะใช้คุณสมบัติความจุไฟฟ้าในการออกแบบเครื่องวัด
เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยค่าทางไฟฟ้าต่อไป โดยความจุไฟฟ้าของ
ยางก้ อ นถ้ วยเมื่ อใช้ หั ววั ดแบบเข็ มและแบบหั ววั ดแบบลู กกลิ้ ง มี
ความสัมพันธ์แบบผกผันกับเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
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