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บทคดัย่อ  
ความชื้นของยางแผ่นดิบเป็นดชันีที่ส าคญัของการประเมนิคุณภาพและก าหนดราคาของยางแผ่นดิบ 

บทความน้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาการหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นผ่านค่าคุณสมบตัทิางไฟฟ้า (ค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าและคา่ความจุไฟฟ้า) ของยางแผน่ดบิ ตวัอยา่งยางแผน่ดบิน ามาจากสวนยางพาราในเขตภาคใตข้องประเทศ
ไทย การทดลองเป็นกระบวนการท าซ ้าของการน ายางแผ่นดบิมาหาค่าความชื้นและค่าคุณสมบตัทิางไฟฟ้า 
หลงัจากน าไปตากในทีร่่มซึ่งมอีากาศถ่ายเทสะดวก การหาค่าความชืน้ท าโดยชัง่น ้าหนักของแผ่นยางทัง้ก่อนและ
หลงัผา่นตูอ้บมาตรฐาน สว่นการหาค่าคุณสมบตัทิางไฟฟ้าจะใชต้วัวดัสองแบบ คอื แบบหนีบและแบบเขม็ จากการ
ทดลองพบว่าสมการความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความชืน้และค่าคุณสมบตัทิางไฟฟ้าของแผ่นยางอยู่ในรูปของลอการิ
ทึม่ ในกรณีของการวดัค่าความจุไฟฟ้าสมการทีไ่ดจ้ากการใชห้วัวดัแบบหนีบจะใหค้่าความน่าเชื่อถอืทีด่กีว่าการใช้
หวัวดัแบบเขม็ สว่นกรณขีองการวดัคา่ความตา้นทานไฟฟ้า การใชห้วัวดัแบบหนีบและแบบเขม็จะใหผ้ลไมแ่ตกต่าง
กนั นอกจากนี้ยงัพบว่าการใชค้่าความตา้นทานเพื่อระบุปรมิาณความชื้นในแผ่นยางถูกตอ้งกว่าการใชค้่าความจุ
ไฟฟ้า  
ค ำหลกั: เปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้ของยางแผน่ดบิ, ความจุไฟฟ้า, ความตา้นทานไฟฟ้า   
 
Abstract 

Moisture content is an important indicator of evaluating the quality and price of rubber sheet. This 
study aims to investigate the moisture content through electric properties (capacitance and resistance) of 
rubber sheets. Samples are brought from a rubber plantation of Southern Thailand. With repeating 
process, moisture content and electric properties are examined after the rubbers are exposed in shading 
environment having good ventilation. Moisture content is investigated through measuring the weight of 
rubber both before and after drying in a standard oven. In addition, electric properties are measured by 
two probe types, i.e. pinch and needle. It is found from results that the correlation between moisture 
content and electric properties of rubber is logarithmic. In the capacitance case, pinch probe gives 
reliability higher than needle probe. In contrast, reliability of both probes is not much different in 
resistance measure. Moreover, it is also found that utilizing electric resistance specifies the moisture 
content of rubber sheet correctly more than electric capacitance. 
 Keywords: rubber sheet, moisture content, electrical properties 
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1. บทน า 

ยางพารา เ ป็นพืชที่มีความส าคัญทางด้าน
เศรษฐกจิของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศ
ไทยเป็นผู้น าด้านการผลิตและส่งออกยางธรรมชาติ
มากที่สุดในโลก โดยทกีารส่งออกต่างประเทศในรูป
ของยางแผน่ดบิ ยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง และน ้ายาง
ขน้ ซึ่งสามารถน าไปใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
มากมาย มมีลูค่าการส่งออกมาก สามารถสรา้งรายได้
ให้เกษตรกรสวนยาง ตลอดจนอุตสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้ง (สถาบนัวจิยัยาง, 2557) 

เนื่องจากปรมิาณความชื้นถูกใชเ้ป็นดชันีก าหนด
คุณภาพและราคาในการซื้อขายแผ่นยางดบิ และการ
หาความชืน้ของยางโดยวธิมีาตรฐานจะตอ้งน าใส่ตูอ้บ
เป็นเวลา 24 ชัว่โมงหรือนานจนกระทัง่น ้ าหนักของ
แผ่นยางคงที่ นอกจากนี้การประเมนิระดบัความชื้น
เ พื่ อ ก า ร ซื้ อ ข า ยที่ ส ว น ย า ง ใ นป ัจ จุ บัน ขึ้ น กับ
ประสบการณ์การมองสีผิวของแผ่นยางของผู้รบัซื้อ
เป็นหลกั ดงันัน้เพื่อลดปญัหาความคลาดเคลื่อนของ
การประเมนิความชืน้ของแผ่นยางดบิทีเ่กดิขึน้ การหา
วธิวีดัคา่ความชืน้แบบอื่นทีม่คีวามรวดเรว็ แมน่ย าและ
สะดวกในการวดั จงึเป็นสิง่ที่ส าคญัส าหรบัเกษตรกร
ชาวสวนยาง และการประเมนิคุณภาพของวสัดุโดยใช้
ค่าคุณสมบตัทิางไฟฟ้าของวสัดุเองเป็นวธิทีี่สนใจวธิี
หนึ่ง 

Castro-Giraldez et al (2010) ศกึษาค่าไดอเิลก็ 
ทรคิสเปคโตรสโคปีเพื่อเป็นดชันีก าหนดความสุกแก่
ของแอปเป้ิลโดยไม่ท าใหเ้กดิความเสยีหายกบัผลแอป
เป้ิล  

Soltani และคณะ (2010) พบวา่เมือ่ใชค้วามถีข่อง
คลื่นไซน์ที ่1 MHZ สามารถท าใหก้ลว้ยแก่ (green 
ripe) เปลีย่นไปเป็นกลว้ยสุกเตม็ที่ ภายใน 5 วนั โดย
ค่า เพอมทิทวิตืี้ (permittivity) ของกลว้ยเปลีย่นจาก 
1.7433 ไปเป็น 1.431 ตามล าดบั  

Everard และคณะ (2006) ไดพ้ฒันาแบบจ าลอง             
ทางคณิตศาสตรเ์พือ่ท านายค่าความชืน้ และ ค่าความ
เขม้ของอนินทรยีสาร (inorganic salt contents) ของ

การท าเนยแขง็โดยใช้ค่าคงที่ไดอเิลก็ทรคิ (dielectric 
constants) และตวัประกอบความสญูเสยีไดอเิลก็ทรคิ 
(dielectric loss factor) โดยแบบจ าลองทีใ่ชส้ามารถ
น าไปประเมนิคุณภาพของเนยแขง็จรงิทีผ่ลติได ้ 

ปรีดาวรรณ และคณะ (พ.ศ. 2554) ทดสอบ
ประสทิธภิาพของเครื่องวดัความชื้นล าไยอบแห้งทัง้
เปลอืก โดยเปรยีบเทยีบความแตกต่างของผลการวัด
ดว้ยเครื่องมอืตน้แบบวดัความชืน้ล าไยอบแหง้ กบัวธิี
มาตรฐาน การหาค่าความชื้นล าไยในห้องปฏบิตักิาร
แบบใชตู้้อบลมรอ้น พบว่าต้นแบบเครื่องวดัความชื้น
ล าไยอบแห้งมีความแม่นย าในการวัดสูง โดยมีค่า
สหสมัพนัธ์ (R2) เท่ากบั 0.9977 สามารถวดัล าไย
อบแหง้ในช่วงความชื้น 10-60% (มาตรฐานเปียก) 
โดยคา่ความแตกต่างในช่วงความชืน้ 10-20% มคีวาม
แปรปรวนของค่าที่วดัไดด้้วยเครื่องวดัความชื้นล าไย
อบแหง้กบัความชื้นมาตรฐานของตวัอย่างเดยีวกนัใน
ตูอ้บลมรอ้นพบวา่มคี่าอยูร่ะหวา่ง -0.25 ถงึ 0.25 และ
มคีวามแปรปรวนเพิม่มากขึ้นเมื่อความชื้นล าไยมคี่า
มากกวา่ 20% (มาตรฐานเปียก) โดยมคี่าระหวา่ง -2.0 
ถงึ 2.0  

ปรดีาวรรณ และคณะ (พ.ศ. 2554) ศกึษาการ
ประเมินค่าความสุกแก่ของทุเรียน ผ่านค่าความจุ  
ไฟฟ้า             โดยไม่ท าให้ผลทุเรียนเสียหาย   
(nondestructive) โดยค่าความจุไฟฟ้าถูกวดัโดยการ
แทงหวัวดัที่ก้านผลทุเรยีน ผลการวดัเป็นค่าความถี ่
ซึ่งพบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความถี่และค่าความ
จุไฟฟ้า สมการความสมัพนัธ์ (R2 = 0.98) และพบวา่
ค่าความจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อน ้ าหนักเน้ือแห้งเพิ่มขึ้น
หรือมคีวามแก่เพิม่ขึ้นในทุกๆ ขนาดของผลทุเรียน 
เนื่องจากปรมิาณความชืน้ของผลทุเรยีนลดลง  

ชูศักดิ ์และคณะ (พ.ศ. 2555) ศึกษาการใช้ค่า
ความตา้นทานไฟฟ้าและค่าความจุทางไฟฟ้าประเมนิ
ค่าความชื้นยางแผ่นดิบ โดยหวัวดัมลีกัษณะเป็นหวั
เขม็เหลก็กลา้ 2 เขม็ ขนาดยาว 15 มลิลเิมตร มี
ระยะห่างระหว่างเขม็ 5 มลิลเิมตร ผลการทดสอบ
พบว่า ความชื้นของยางแผ่นดิบมีความสมัพนัธ์กับ
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ความจุไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้าอยู่ ในรูป 
exponential และมคี่าสหสมัพนัธ ์(R2) มากกวา่ 0.78 
และ 0.56 ตามล าดบั  

งานวจิยันี้ศกึษาการประเมนิค่าความชื้นยางแผ่น
ดบิ โดยใชค้่าความต้านทานและค่าความจุไฟฟ้าของ
ยางแผ่นดบิ โดยปรบัปรุงใหม้ตีวัอย่างทดลองมากขึน้ 
และเปลี่ยนเครื่องวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าเป็น
เครื่องวดัค่าฉนวนไฟฟ้าทีม่คีวามสามารถในการวดัค่า
ความตา้นทานไฟฟ้าของยางแผน่ดบิทีม่คีุณสมบตัเิป็น
ฉนวนไฟฟ้าได้ และเน่ืองจากจุดวดัค่าคุณสมบตัทิาง
ไฟฟ้าของยางแผ่นดบิมลีกัษณะไม่เรยีบจงึเพิม่ชนิด
ของหวัวดัแบบหนีบ ทีซ่ึ่งมีพืน้ที่หน้าสมัผสัของหวัวดั
มากกว่าหวัวดัแบบเขม็ เพื่อหาความเหมาะสมในการ
น ามาใชห้าค่าความชืน้แผ่นยางดบิทีใ่ชส้ าหรบัการซื้อ
ขาย 

 
2. อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 

2.1 ยางแผน่ดิบท่ีใช้ในการทดลอง 
ตัวอย่ างยางแผ่นดิบที่ ใช้น ามา จากอ า เภอ

หาดใหญ่จงัหวดัสงขลา จ านวน 25 แผน่ โดยคดัยาง
แผ่นดบิทีผ่ลติเสรจ็ไม่เกนิ 1 วนั ท าใหแ้หง้โดยการ
ตากผึ่งลมในที่ร่มและอากาศถ่ายเทสะดวก แบ่งช่วง
เปอร์เซ็นต์ความชื้นออกเป็น 5 ช่วง ช่วงละ 5 แผ่น 
โดยเกบ็ตวัอย่างยางแผ่นดบิมาทดลอง 5 แผ่น ต่อ 1 
วนั จากรูปที่ 1 ยางแผ่นดบิถูกแบ่งออกเป็น 20 ส่วน
แลว้วดัค่าคุณสมบตัทิางไฟฟ้าที่จุดกึ่งกลางของแต่ละ
ส่วน หลงัจากนัน้แต่ละส่วนจะถูกตดัแยกออกจากกนั
และน าไปอบแหง้ หาค่าความชืน้โดยเตาอบมาตรฐาน 

 
รปูที ่1 การแบง่ชอ่งยางแผน่ดบิ   

2.2. การวดัค่าคณุสมบติัทางไฟฟ้าของยางแผน่
ดิบ 

การวัดค่าความจุไฟฟ้าและค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าของแผ่นยางดบิ โดยใชข้ ัว้หวัวดั 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
ขัว้หัววดัแบบหนีบและขัว้หัววัดแบบเข็ม ขัว้หัววัด
แบบหนีบ (รูปที ่2) มลีกัษณะเป็นคมีหนีบ โดยในการ
วดัจะหนีบหวัวดักบัแผน่ยางและลอ็คระยะห่างระหวา่ง
ขัว้หวัวดัทัง้สอง 0.5 เซนตเิมตร ตรงกึง่กลางต าแหน่ง
จุดวดั ส่วนขัว้หวัวดัแบบเขม็ (รูปที่ 3) ประกอบด้วย
เขม็เหลก็กลา้ 2 เขม็ เสน้ผา่ศนูยก์ลางของเขม็มขีนาด 
1 มลิลเิมตร และยาว 15 มลิลเมตร มรีะยะหา่งระหวา่ง
ขัว้เขม็ 0.5 เซนตเิมตร โดยการแทงยางแผ่นดบิตรง
ต าแหน่งจุดวดัใหข้ ัว้เขม็แทงทะลุยางแผน่ดบิ ขัว้ไฟฟ้า
ทัง้  2  ชนิดต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่ องวัดความ
ตา้นทานไฟฟ้า (Standard Insulation Tester รุ่น ST-
2551 resolution 0-2000 MOhm : +/-(5%rdg+3dgt) 
ทีย่่านวดั 1000V) เพื่อใชว้ดัค่าความต้านทานและ
เครื่องวดัค่าความจุไฟฟ้า (Digital Multimeter รุ่น 
AT9205D resolution 20 nF - 200 μF : +/-(3.0%+2) 
ท าการอ่านค่าความตา้นทานและความจุไฟฟ้า 3 ครัง้
ต่อ 1 จุดวดั โดยการวดัค่าความตา้นทานและความจุ
ไฟฟ้าของขัว้หวัวดัทัง้ 2 ชนิด จะท าการพบัแผ่นยาง
ก่อน 1 ทบ เพื่อให้มปีรมิาตรยางแผ่นดบิเต็มช่องขัว้
หวัวดัพอด ี

 
รปูที ่2 ขัว้หวัวดัแบบหนีบ   

 

http://www.utorrent.com/


      การประชุมวชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่28 
                     15-17 ตุลาคม 2557 จงัหวดัขอนแก่น 
 

412 

 

 
AMM-200 

รปูที ่3 ขัว้หวัวดัแบบเขม็   

2.3. การวดัค่าเปอรเ์ซน็ตค์วามช้ืนยางแผน่ดิบ 
หลังจากหาค่าคุณสมบตัิไฟฟ้าของยางแผ่นดิบ

เสร็จแล้ว ตดัตวัอย่างยางแผ่นดิบขนาดกว้าง 1 นิ้ว
และยาว 1.5 นิ้ว ของแต่ละจุดวดั ทัง้หมด 20 จุด ต่อ 1 
แผ่น น าไปชัง่น ้ าหนักบนเครื่องชัง่แบบทศนิยม 3 
ต าแหน่ง เป็นค่าน ้ าหนักยางแผ่นดิบเริ่มต้น (initial 
weight, Wi) หลงัจากนัน้น าไปหาค่าเปอร์เซ็นต์
ความชืน้ดว้ยวธิมีาตรฐาน โดยน าตวัอยา่งยางเขา้ตูอ้บ 
ทีอุ่ณหภมู ิ70 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง น า
ยางแผ่นดิบออกจากตู้อบและท าการชัง่น ้ าหนักยาง 
อบยางซ ้าจนกว่าน ้าหนักยางจะมคี่าคงที ่หลงัจากนัน้
น าเข้าโถดูดความชื้นเพื่อให้ยางแห้งสนิท หาค่า
น ้าหนักยางแผ่นดบิสุดทา้ย (final weight, Wf) และ
ค านวณหาค่าความชื้น (percent moisture 
content, %MC) ตามสมการหาคา่ความชืน้ตามสมการ
ที ่1  

    100 ifi WWWMC  [%]       (1) 
2.4. การหาความสมัพนัธร์ะหว่างความช้ืนกบั
คณุสมบติัทางไฟฟ้า 

หาความสมัพนัธร์ะหวา่งความชืน้ของยางแผ่นดบิ
แล ะคุณสมบัติท า ง ไฟ ฟ้ า โดยการสร้ า งก ร าฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นและความต้านทาน
ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า ในชว่งความชืน้ 0.5-20% และ
ชว่งความชืน้ในการซือ้ขาย (0.5-5%) 

 
3. ผลการทดลอง 

3.1. ความสมัพนัธร์ะหว่างคณุสมบติัทางไฟฟ้า
ในช่วงความช้ืน 0.5-20% 
3.1.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างความช้ืนกบัความ  
ต้านทานไฟฟ้า 

ผลการทดลองพบว่าสมการความสมัพนัธร์ะหว่าง
เปอร์เซ็นต์ความชื้นกับค่าความต้านทานไฟฟ้าของ
การใช้ข ัว้หวัวดัทัง้แบบหนีบและแบบเขม็มีค่าความ
น่าเชื่อถอืใกลเ้คยีงกนัมาก (รปูที ่4 และ 5) คอื y = -
2.41ln(x) + 15.309 และ y = -2.229ln(x) + 14.528 

ตามล าดบั (R2 มากกว่า 0.92 ทัง้ 2 หวัวดั) ช่วง
เปอร์เซน็ต์ความชื้น 10%-20% กราฟมลีกัษณะความ
ชันสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ความชื้นในช่วง
อื่นๆ เนื่องจากในช่วงความชื้นสูงนัน้ยางแผ่นดบิยงัมี
ลกัษณะเป็นตวัน าไฟฟ้าได้ดที าให้กระแสที่ไหลผ่าน
แผ่นยางมีค่าคงที่ ในช่วงเปอร์เซ็นต์ความชื้น 3%-
10% กราฟมลีกัษณะความชนัปานกลางเมื่อเทยีบกบั
ช่วงความชื้นสูงและความชื้นต ่ า  เนื่ องจากช่วง
ความชืน้ในแผน่ยางเริม่ลดลงจนท าใหแ้ผน่ยางเริม่เขา้
สู่ช่วงเป็นฉนวนไฟฟ้าจงึท าใหค้่าความต้านทานที่วดั
ไดม้คีา่สงูขึน้ สว่นในช่วงความชืน้ต ่ากวา่ 3% เป็นช่วง
ที่กราฟมีลักษณะความชันต ่ ามากที่สุด เนื่ องจาก
ในช่วงน้ีแผ่นยางมคีุณสมบตัเิป็นฉนวนไฟฟ้า ท าใหม้ี
ค่าความตา้นทานสงูมาก และพบว่าทีค่วามชืน้ต ่ามคี่า
ความน่าเชื่อถือสูงกว่าที่ความชื้นสูงเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงแต่การ
เปลีย่นแปลงของคา่ความชืน้ต ่า 

 
รปูที ่4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้กบั
ความตา้นทานไฟฟ้าของยางแผน่ดบิ โดยใชข้ ัว้หวัวดั

แบบหนีบ   
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รปูที ่5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเปอรเ์ซน็ต์ความชืน้กบั
ความตา้นทานไฟฟ้าของยางแผน่ดบิ โดยใชข้ ัว้หวัวดั

แบบเขม็   

3.1.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างความช้ืนกบัความจุ
ไฟฟ้า 

สมการความสมัพนัธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความชื้น
กบัค่าความจุไฟฟ้าของการใชห้วัวดัทัง้แบบหนีบและ
แบบเข็มมีค่าความความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน      
(รปูที ่6 และ 7) คอื y = 2.0055ln(x) + 6.9491 และ y 
= 2.4636ln(x) + 9.8707 ตามล าดบั (R2 มากกว่า 
0.90 และ 0.85 ตามล าดับ )  โดยเฉพาะในช่วง
ความชื้นสูง (ช่วงความชื้นมากกว่า 10%) มคี่าความ
น่าเชือ่ถอืคอ่นขา้งต ่า เน่ืองจากคา่ความจุไฟฟ้าทีว่ดัได้
มีความคลาดเคลื่อนสูง ช่วงความชื้น 3%-10% ค่า
ความจุไฟฟ้าทีว่ดัไดม้คีา่ต ่าลงใกลเ้คยีงกนักบัค่าความ
จุไฟฟ้าของช่วงความชื้นต ่า (ช่วงความชื้นน้อยกว่า 
3%) จนไมส่ามารถแยกช่วงความชืน้ได ้ทัง้นี้เนื่องจาก
เครื่องวัดค่าความจุไฟฟ้าที่ใช้ในการทดลองเป็น
อุปกรณ์วดัสมบตัไิฟฟ้าทีม่คีวามต่างศกัยต์ ่า จงึท าให้
กระแสไฟฟ้าไม่สามารถผ่านยางแผ่นดิบในช่วง
ความชื้นปานกลางและต ่าที่มสีมบตัทิางกายภาพเป็น
ฉนวนไฟฟ้าไดเ้ท่าทีค่วรท าใหค้่าความจุไฟฟ้าทีว่ดัได้
มคีวามคลาดเคลือ่นสงู  

 
รปูที ่6 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้กบั
ความจุไฟฟ้าของยางแผน่ดบิ โดยใชข้ ัว้หวัวดัแบบ

หนีบ 

 

 
รปูที ่7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้กบั
ความจุไฟฟ้าของยางแผน่ดบิ โดยใชข้ ัว้หวัวดัแบบเขม็ 

3.2. ความสมัพนัธร์ะหว่างคณุสมบติัทางไฟฟ้า
และช่วงเปอรเ์ซน็ตค์วามช้ืนส าหรบัการซ้ือขาย 
 ในการซื้อขายยางแผ่นดบิในปจัจุบนัส่วนใหญ่จะ
ท าการซื้อขายยางแผ่นดบิในช่วงความชื้นต ่ากว่า 5% 
เมือ่ท าการสรา้งกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งเปอรเ์ซน็ต์
ความชื้นกับคุณสมบตัิทางไฟฟ้าในช่วงความชื้นไม่
เกนิ 5% ทัง้หวัวดัแบบหนีบและแบบเขม็ (ดงัรูปที ่8-
11) พบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความชื้น
กับความต้านทานไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า
ความจุไฟฟ้าทัง้หวัวดัแบบหนีบและแบบเขม็  
3.2.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างความต้านทานไฟฟ้า
และช่วงเปอรเ์ซน็ตค์วามช้ืนในช่วงซ้ือขาย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับความ
ต้านทานไฟฟ้าของหัววัดแบบหนีบและแบบเข็มมี
ลกัษณะของกราฟใกลเ้คยีงกนั คอื y = -1.658ln(x) + 
11.068 และ y = -1.75ln(x) + 11.756 ตามล าดบั (R2 
มากกว่า 0.89 และ 0.87 ตามล าดบั) ในช่วงความชื้น 
3%-5% กราฟมลีกัษณะความชนัสงูกวา่ช่วงความชืน้
ต ่ากว่า 2% ทัง้หวัวดัแบบหนีบและแบบเขม็ โดยทีค่่า
ความน่าเชือ่ถอืจะสงูขึน้แปรผนัตามความชืน้ทีล่ดลง 
3.2.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างความจไุฟฟ้าและช่วง
เปอรเ์ซน็ตค์วามช้ืนในช่วงซ้ือขาย 
 ในกรณีของความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์
ความชื้นกบัความจุไฟฟ้า หวัวดัแบบหนีบมคี่าความ
น่าเชื่อถอืมากกว่าแบบเขม็ คอื y = 2.407ln(x) + 
7.5008 และ y = 3.9674ln(x) + 13.479 ตามล าดบั  
(R2 มากกวา่ 0.78 และ 0.66 ตามล าดบั) โดยค่าความ
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จุไฟฟ้าจะมากกว่า 0.1 ไมโครฟารัด เมื่อความชื้น
มากกวา่ 2% สว่นในกรณีของหวัวดัแบบเขม็คา่ความจุ
ไฟฟ้าประมาณ 0.7 ไมโครฟารดั มคี่าความน่าเชื่อถอื
ต ่า ท าให้ไม่สามารถแยกเปอร์เซ็นต์ความชื้นในช่วง
ความชืน้ต ่าได ้

 
รปูที ่8 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้กบั
ความตา้นทานไฟฟ้าของยางแผน่ดบิ โดยใชข้ ัว้หวัวดั

แบบหนีบ (ชว่งความชืน้ไมเ่กนิ 5%) 

 
รปูที ่9 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้กบั
ความจุไฟฟ้าของยางแผน่ดบิ โดยใชข้ ัว้หวัวดัแบบเขม็ 

(ชว่งความชืน้ไมเ่กนิ 5%) 

 

รปูที ่10 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้กบั
ความตา้นทานไฟฟ้าของยางแผน่ดบิ โดยใชข้ ัว้หวัวดั

แบบหนีบ (ชว่งความชืน้ไมเ่กนิ 5%) 

 
รปูที ่11 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้กบั
ความจุไฟฟ้าของยางแผน่ดบิ โดยใชข้ ัว้หวัวดัแบบเขม็ 

(ชว่งความชืน้ไมเ่กนิ 5%) 

 
4. สรปุผลการทดลอง 

 งานวจิยันี้ท าการศกึษาค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง
ค่าความชื้นในยางแผ่นดิบและคุณสมบตัิทางไฟฟ้า 
โดยในการทดลองนี้ใชว้ธิวีดัแบบหนีบและแบบเขม็ ผล
การทดลองสรุปไดว้่า ความสมัพนัธ์ระหว่างความชื้น
กับความต้านทานไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างความชืน้กบัความจุไฟฟ้า โดยมี
ความสมัพนัธอ์ยู่ในรปูสมการ (R2 มากกวา่ 0.92) ทัง้
ข ัว้หัววัดแบบหนีบและแบบเข็ม โดยมีค่าความ
น่าเชือ่ถอืสงูในชว่งความชืน้ต ่า 
 ทั ้งนี้ เนื่ อ งจากยางแผ่นดิบมีคุณสมบัติ เ ป็น
ฉนวนไฟฟ้า ท าใหเ้ครื่องมอืวดัความตา้นทานไฟฟ้าที่
เป็นเครื่องวดัฉนวนไฟฟ้ามคีวามผดิพลาดน้อยกว่า
เครื่องวดัค่าสมบตัไิฟฟ้าทัว่ไป กระแสไฟฟ้าสามารถ
ทะลุผา่นแผน่ยางได ้ 
 จากผลการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความชื้นกับความต้านทานไฟฟ้าของยางแผ่นดิบ 
สามารถแบ่งช่วงตามความชื้นมาตรฐานการซื้อขาย
ยางแผน่ดบิได ้และไดม้กีารทดสอบกบัยางแผน่ดบิทีม่ ี
แหล่งผลติที่แตกต่างกนันัน้ ใหผ้ลไม่แตกต่างกนัมาก
นัก  โดยมีค่ าความคลาดเคลื่ อนของการวัดค่ า 
เปอรเ์ซน็ต์ความชืน้ไม่เกนิ 3% ซึ่งน้อยกว่าการแบ่ง
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คุณภาพของยางแผ่นดบิด้วยวธิเีปอร์เซ็นต์ความชื้น
มาตรฐาน ดงันัน้จงึสามารถน าหลกัการนี้มาใชใ้นการ
ออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องต้นแบบวัดค่า
เปอร์เซน็ต์ความชืน้ของยางแผ่นดบิดว้ยวธิทีางไฟฟ้า
ให้มคีวามเหมาะสม และมคีวามแม่นย าในการวดัค่า
เปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้มากยิง่ขึน้ 
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สนบัสนุนการวจิยั 
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