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การตรวจสอบความโปรงแสงของยางแผนผึ่งแหงโดยแผงพลังงานแสงอาทิตย
Detection of the Transparency of Air Dried Sheet Rubber Using Solar Cell

Module
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือ 1) พัฒนาเทคนิคการวัดความโปรงแสงของยางแผนผึ่งแหงดวยแผง

พลังงานแสงอาทิตย 2) ระดับแรงดันเอาทพุทเฉลี่ย และ 3) สรางสมการพยากรณระดับแรงดันเอาทพุทของเครื่องวัด
ความโปรงแสง กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ยางแผนผึ่งแหงมาตรฐาน 652 แผน ซึ่งไดจากวิธีการเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจยั คือ มัลติมิเตอร และเครื่องตรวจสอบความโปรงแสง สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ t-teat และ f-test ผลการวิจัยปรากฏ ดังน้ี 1) เครื่อง
ตรวจสอบความโปรงแสงยางแผนผึ่งแหงโดยแผงพลังงานแสงอาทิตย มีคาความผิดพลาด 5.96% 2) ระดับแรงดันเฉลี่ย
ของแผงพลังงานแสงอาทิตยท่ีสอดคลองกับระดับคุณภาพ 1 2 3 และ 4 มีคาเทากับ 3.41, 2.80, 2.49 และ 1.91
โวลต ตามลําดับ 3) ระดับการประเมินคุณภาพและความหนาสามารถพยากรณระดับแรงดันของยางแผนผึ่งแหงไดรอย
ละ 86.5

Abstract
The purposes of the research were; 1) to develop the detection of the transparency of air

dried rubber sheet (ADS) using solar cell module, 2) to find the average voltage according to the
standard ADS grade market level, and 3) to construct predictive equation of output voltage of the
transparency machine. Samples of this study, obtained by a purposive sampling technique, was the
standard ADS of 652 sheets. The instruments consisted of a multi-meter and transparency machine.
For statistical analysis, t-test (independent samples) and f-test (one-way ANOVA) were employed.
The findings revealed that: 1) The ADS transparency machine consists of solar cell module at the
error of 6% 2) The average voltage according to the standard ADS classify market level of 1, 2, 3
and 4 are 3.41, 2.80, 2.49 and 1.91 V. respectively 3) The market level and thickness of ADS
altogether were the variables that could predict the output voltage of the transparency machine at
86.5 %

คําสําคัญ : ความโปรงแสง ยางแผนผึ่งแหง แผงพลังงานแสงอาทิตย
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1. บทนํา
ประเทศไทยเปนแหลงผลิตและสงออกยางแปรรูปจากยางธรรมชาติรายใหญ (Dej chanchaiwong, 2011)

ท้ังยางแทง ยางแผนรมควัน และยางแผนผึ่งแหง ดวยกระบวนการแปรรูปท่ีไมซับซอนและสามารถแปรรูปไดโดย
เกษตรกรสงผลใหยางแผนผึ่งแหงเปนผลิตภัณฑยางแปรรูปท่ีเกษตรกรนิยมผลิตกันท่ัวไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อนุสรณ แรมลีและมนัส วงศคําซาว, 2554) อยางไรก็ตามเน่ืองจากเปนการแปรรูปโดยเกษตรกรสงผลใหคุณภาพของ
แผนยางผึ่งแหงมีคุณภาพท่ีแตกตางกันจึงมีกระบวนการคัดแยกตามมาตรฐานยางแผนผึ่งแหงโดยเจาหนาท่ีฝายคุณภาพ
ท่ีไดรับการฝกอบรม เพ่ือประเมินช้ันคุณภาพของยางแผนผึ่งแหงตั้งแตระดับ 1 ถึง 5 (ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, 2550)
โดยช้ันคุณภาพระดับท่ี 1 จะถูกรับช้ือในราคาท่ีสูง ขณะท่ีช้ันคุณภาพระดับท่ี 5 จะถูกรับช้ือในราคาท่ีต่ําท่ีสุด

ปจจัยท่ีสําคัญตอการวินิจฉัยระดับช้ันคุณภาพยางแผนผึ่งแหง คือ ความสะอาดและความช้ืน ซึ่งสามารถ
สังเกตเห็นไดดวยสายตาของเจาหนาท่ีฝายคุณภาพท่ีไดรับการฝกอบรม โดยแผนยางผึ่งแหงท่ีไมมีสิ่งเจือปนและมี
ความช้ืนนอยจะมีความใสและโปรงแสงสงผลใหแสงสามารถทะลุผานไดในปริมาณมากจะถูกกําหนดใหมีช้ันคุณภาพ
ระดับท่ี 1 ขณะท่ีแผนยางผึ่งแหงท่ีมีสิ่งเจือปนมากและมีความช้ืนมากจะมีความใสนอย มีสีเขม และโปรงแสงนอย
สงผลใหแสงสามารถทะลุผานไดในปริมาณนอยจะถูกกําหนดใหมีช้ันคุณภาพระดับท่ี 5 อยางไรก็ระดับช้ันคุณภาพยาง
แผนผึ่งแหงท่ีถูกประเมินโดยความโปรงแสงดวยเจาหนาท่ีฝายคุณภาพอาจสงผลตอความคลาดเคลื่อนเปนเหตุให
เกษตรกรไมไดรับความเปนธรรมในการซื้อ-ขาย หรืออาจไดราคาต่ํากวาท่ีควรจะเปนและสูญเสียรายไดของตนเองเปน
จํานวนมาก (จักรี เลื่อนราม, 2547)

ปจจุบันการวัดปริมาณแสงนิยมใชเซนเซอรตรวจจับแสง (Light Sensor) ท่ีทําหนาท่ีแปลงพลังงานแสงเปน
สัญญาณไฟฟา ยกตัวอยางเชน เซนเซอรตรวจจับแสงประเภทสารก่ึงตัวนํา ไดแก เซนเซอรแบบวงจรรวมท่ีออกแบบ
สําหรับตรวจจับความสวางแบบจุดใชสําหรับระบบปรับแสงอัตโนมัติ (Ambient-light sensor ICs) (Joe smith,
2009) เซนเซอรแบบโฟโตอิเล็คตริก (Photoelectric sensors) (Hidam Kumarjit Singh, 2011) ท่ีออกแบบสําหรับ
ตรวจจับความสวางแบบจุดเชนกันซึ่งนิยมใชในเชิงพาณิชยโดยเฉพาะการตรวจจับเพ่ือรักษาความปลอดภัย และการ
ประยุกตใชแผงพลังงานแสงอาทิตย (Photovoltaic cells, Solar cells) ตรวจวัดปริมาณแสงเพ่ือติดตามแสงอาทิตย
แบบอัจฉริยะ (Jun HU, 2013) นอกจากน้ีแลวเซนเซอรตรวจจับแสงประเภทอ่ืนท่ีนิยอมใช ไดแก ความตานทานชนิดท่ี
ไวตอแสง (Light Dependent Resistors , LDR) คือ เซนเซอรท่ีอาศัยหลักการความตานทานเปลีย่นแปลงตามปรมิาณ
แสง (A.L. Fitch,  2012) อยางไรก็ตามเซนเซอรตรวจจับแสงสวนใหญมีลักษณะการตรวจจับแบบจุดซึ่งหากตองการ
ตรวจจับแสงเปนบริเวณกวาง เชน ตรวจวัดความโปรงแสงทุกจุดบนแผนยางผึ่งแหงจะตองใชเซนเซนรตอกันจํานวน
มาก ขณะท่ีการประยุกตใชแผงพลังงานแสงอาทิตยท่ีมีเซนเซอรจํานวนมากสามารถตรวจวัดปริมาณแสงเปนบริเวณ
กวางจึงเหมาะสําหรับการวัดปริมาณแสงท่ีสองผานแผนยางผึ่งแหงไดตลอดท้ังแผน

บทความน้ีจึงนําเสนอการประยุกตใชแผงพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือตรวจสอบความโปรงแสงของยางผึ่งแหง
ชวยเพ่ิมความถูกตองใหกับการประเมินความโปรงแสงของแผนยางดวยเจาหนาท่ีฝายคุณภาพ และเปนแนวทางใชแทน
การคัดแยกตามมาตรฐานยางแผนผึ่งแหงโดยเจาหนาท่ีฝายคุณภาพท่ีไดรับการฝกอบรม

2. วิธีการทดลอง
ขอบเขตของการวิจัยประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ยางแผนผึ่งแหงของผูรับซื้อในเขตจังหวัดยโสธร มุกดาหาร

และบุรีรัมย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ยางแผนผึ่งแหง จํานวน 652 แผน ไดจากวิธีการเจาะจง และตัวแปรท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก ความหนาของยางแผนผึ่งแหง ระดับช้ันคุณภาพ และแรงดันเอาทพุท

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย อุปกรณวัดความหนา (Digital Vernier Caliper Micrometer)
และเครื่องวัดความโปรงแสงของยางแผนผึง่แหงขนาด 37x50x37 เซนติเมตร ดังรูปท่ี 1 ประกอบดวย สวนใหแสงสวาง
180-200 ลูเมนส และสวนเซนเซอรท่ีประยุกตใชแผงพลังงานแสงอาทิตยขนาด 10 วัตต โดยการทดสอบความสัมพันธ
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เชิงเสนตรง (Linearity) (อุมารินทร แสงพานิช, 2545) ระหวางระดับแรงดันเอาทพุทของแผงเซลลแสงอาทิตยเมื่อ
ระดับความสวาง (Illuminance) อินพุทเปลี่ยนแปลง ซึ่งไดคา R2 เทากับ 0.9961 และคาความผิดพลาดสูงสุด 5.96%

รูปท่ี 1 เครื่องวัดความโปรงแสงยางแผนผึ่งแหง รูปท่ี 2 การวัดความโปรงแสงของยางแผนผึ่งแหง

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล วัดคาความหนา และแรงดัน
เอาทพุทของเครื่องวัดความโปรงแสงยางแผนผึ่งแหงท่ีประยุกตใชแผงพลังงานแสงอาทิตยทําหนาท่ีเซนเซอร เมื่อนํา
แผนยางผึ่งแหงก้ันระหวางสวนใหแสงสวางและสวนเซนเซอร ดังรูปท่ี 2

การวิเคราะหขอมูล โดยการคํานวณคาสถิติพ้ืนฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร วิเคราะห
ความสัมพันธพหุคูณและสมการพยากรณดวยวิธีการถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
ผลการศึกษาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอระดับแรงดันเอาทพุทของเครื่องวัดความโปรงแสงยางแผนผึ่งแหง ดงัน้ี
3.1 ผลการวิเคราะหความหนาของยางแผนผึ่งแหง และระดับแรงดันเอาทพุทของเครื่องวัดความโปรงแสงยาง

แผนผึ่งแหงตามระดับช้ันคุณภาพ
จากการวัดความหนาของยางแผนผึ่งแหง และระดับแรงดันเอาทพุทของเครื่องวัดความโปรงแสงยางแผนผึ่ง

แหงของกลุมตัวอยางยางแผนผึ่งแหง 652 แผน ไดผลการวัด ดังรูปท่ี 3 และ 4วา
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รูปท่ี 3 ความหนาของยางแผนผึ่งแหงตามระดับช้ันคุณภาพ
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รูปท่ี 4 ระดับแรงดันเอาทพุทของเครื่องวัดความโปรงแสงยางแผนผึง่แหง

จากรูปท่ี 3 และ 4 สามารถวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของความหนาของยางแผนผึ่งแหง และระดับแรงดันเอาทพุทของ
เครื่องวัดความโปรงแสงยางแผนผึ่งแหง ดังตารางท่ี 1
ตารางท่ี 1 คาสถิติพ้ืนฐานของความหนาของยางแผนผึ่งแหงและระดับแรงดันเอาทพุท

ความหนา (มม.) ระดับแรงดัน (V.)

สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย SD. สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย SD.
คุณภาพมาตรฐานระดับ 1 3.70 2.53 3.01 0.21 3.80 3.02 3.41 0.17
คุณภาพมาตรฐานระดับ 2 4.14 2.63 3.29 0.27 3.21 2.28 2.80 0.19
คุณภาพมาตรฐานระดับ 3 3.90 2.10 3.20 0.30 2.92 2.13 2.49 0.17
คุณภาพมาตรฐานระดับ 4 4.30 2.90 3.70 0.37 2.57 1.05 1.91 0.27
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จากคาสถิติพ้ืนฐานในตารางท่ี 1 ความหนาและระดับแรงดันเอาทพุต พบวา ความหนาเฉลี่ยของยางแผน
ผึ่งแหงคุณภาพมาตรฐานระดับ 4 มีความหนาสูงสุดและความหนาท่ีนอยท่ีสุด คือ คุณภาพมาตรฐานระดับ 1 โดยมี
ความหนาเฉลี่ยระหวาง 3.01 ถึง 3.70 มม. ขณะท่ีระดับแรงดันเฉลี่ยของแผงพลังงานแสงอาทิตยท่ีสอดคลองกับระดับ
คุณภาพ 1 2 3 และ 4 มีคาเทากับ 3.41, 2.80, 2.49 และ 1.91 โวลต ตามลําดับ โดยระดับแรงดันเฉลี่ยของยางแผน
ผึ่งแหงคุณภาพมาตรฐานระดับ 1 มีระดับแรงดันสูงสุด สวนคุณภาพมาตรฐานระดับ 4 มีระดับแรงดันนอยท่ีสุด
เมื่อวิเคราะหอิทธิพลระหวางความหนาของยางแผนผึ่งแหง และช้ันคุณภาพมาตรฐานท่ีตลาดรบัช้ือแตกตางกันสงผลตอ
ระดับแรงดันของยางแผนผึ่งแหงตามท่ีตลาดรับช้ือแตกตางกัน เน่ืองจากความหนาเพ่ิมข้ึนการทะลุผานของแสงจะ
นอยลง ขณะท่ีการสะทอนแสงจะเพ่ิมมากข้ึน สงผลตอปริมาณแสงท่ีตกกระทบบนแผงพลังงานแสงอาทิตยมีลดลงเปน
ผลใหแรงดันท่ีไดมีคาลดลง ซึ่งสอดคลองกับ อดิศร เพ็ชรจรูญ (2549) ศึกษาสภาพการสะทอนแสงของฟลมท่ีความ
หนาตางๆกัน ซึ่งจากการทดลอง พบวาเมื่อความหนาของแผนฟลมเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆช้ัน สงผลใหคาการสะทอนของ
แสงเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน Hidam Kumarjit Singh (2011) ความโปรงแสงและความสะอาดท่ีมากสงผลตอคาความสวาง
ท่ีไดสูงข้ึน

เมื่อพิจารณาความโปรงแสงของยางแผนผึ่งแหงซึ่งทําไดโดยการสองผานแสงแลวสังเกตความสะอาดของ
ยางแผนผึ่งแหงท่ัวท้ังแผนโดยผูเช่ียวชาญเพ่ือประเมินระดับช้ันคุณภาพแลวนําแผนยางดังกลาววัดคาแรงดันเอาทพุท
ดวยเครื่องวัดความโปรงแสง พบวา ในช้ันคุณภาพระดับต่ํา คาแรงดันท่ีไดจะสูง และคาแรงดันจะลดลงเมื่อระดับ
คุณภาพเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก หากยางแผนผึ่งแหง มีความโปรงแสงและสะอาดจะทําใหแสงสองผานไดมาก สงผลตอระดับ
แรงดนั ซึ่งสอดคลองกับ โชคชัย ศรีดาวเรือง (2553) ท่ีศึกษาลักษณะแผงพลังงานแสงอาทิตยภายใตเง่ือนไข การบังเงา
บางสวนเสมือนการลดคาความเขมแสงในสัดสวนท่ีเทากัน และจากการศึกษาพบวา ความเขมแสงมีความสัมพันธเปน
เชิงเสนตอแรงดันไฟฟา

3.2 ผลการวิเคราะหอิทธิพลระหวางความหนาและระดับคุณภาพของยางแผนผึ่งแหงท่ีสงผลตอระดับแรงดัน
เอาทพุทของเครื่องวัดความโปรงแสง

โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ไดผลการ
วิเคราะหดังตารางท่ี 2 และ 3

ตารางท่ี 2 การสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ (R2)
ตัวแปร R R2 Adj. R2 SEest

ระดับคุณภาพ 0.929 0.863 0.863 0.21433
ระดับคุณภาพ, ความหนา 0.930 0.865 0.864 0.21290

ตารางท่ี 3 คาสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวพยากรณ (b) คาคงท่ีของสมการพยากรณ (a) และคาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย ( SEb)

ตัวแปร b SEb Std.b t P
คาคงที่ (a) 4.086 0.076 53.458 0.000
ระดับคุณภาพ (Grade) -0.464 0.009 -0.897 -50.823 0.000
ความหนา (Thickness) -0.082 0.026 -0.055 -3.126 0.002

จากตารางท่ี 2 พบวา ระดับคุณภาพและความหนาสามารถรวมกันพยากรณระดับแรงดันเอาทพุทของ
เครื่องวัดความโปรงแสงท่ีวัดความโปรงแสงของยางแผนผึ่งแหงท่ีระดับคุณภาพท่ีแตกตางกันไดรอยละ 86.5% (R2)
โดยมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ (SEest) เทากับ 0.21290
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

จากตารางท่ี 3 พบวา ระดับคุณภาพและความหนาสามารถพยากรณระดับแรงดันเอาทพุทของเครื่องวัด
ความโปรงแสงท่ีวัดความโปรงแสงของยางแผนผึ่งแหงท่ีระดับคุณภาพท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 โดยระดับคุณภาพ (Std.b=-0.897) มีอิทธิพลตอระดับแรงดันเอาทพุทมากกวาความหนาของแผนยางผึ่งแหง
(Std.b=-0.055) และสามารถเขียนสมการพยากรณระดับแรงดันของยางแผนผึ่งแหงตามท่ีตลาดรับช้ือแตกตางกัน ได
ดังน้ี

ระดับแรงดัน(Volt) = -0.897(ระดับคุณภาพ) -0.055(ความหนา)

จากสมการพยากรณ ระดับคุณภาพมีคาสัมประสิทธ์ิสูงกวาตัวแปรความหนา และสามารถพยากรณระดับ
แรงดันของยางแผนผึ่งแหงไดรอยละ 86.5 เปนผลมาจากการประเมินคุณภาพโดยการสังเกตความโปรงแสงและความ
สะอาดของแผนยางผึ่งแหงจากผูเช่ียวชาญ สอดคลองกับ ปรัชญา บํารุงกุล (2553) ท่ีศึกษาการนําระบบประมวลผล
ภาพมาใชในการหาคาความโปรงแสงและความสะอาดของแผนยาง หาลักษณะเดนในการคัดแยกคุณภาพแผนยาง
เน่ืองจากตามมาตรฐานการคัดแยกแผนยางน้ันจะดูจาก ความใสและปริมาณจุดดางท่ีเกิดจากรา เชนเดียวกับ สมจิตต
ศิขรินมาศ (2539) ศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกขายยางแผนผึ่งแหงผานตลาดกลาง
ยางพาราและตลาดทองถ่ินของเกษตรกรชาวสวนยาง ข้ึนอยูกับความแตกตางของราคา

4. สรุป
การประยุกตใชแผงพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือตรวจสอบความโปรงแสงของยางผึ่งแหงโดยการสรางเครื่องวัด

ความโปรงแสงของแผนยางผึ่งแหงท่ีมคีาความผิดพลาดสูงสุด 5.96% สามารถเพ่ิมความถูกตองใหกับการประเมินความ
โปรงแสงของแผนยางดวยเจาหนาท่ีฝายคุณภาพ ท่ีความหนาเฉลี่ยของแผนยางผึ่งแหง 3.01-3.70 มม. ใหคาระดับ
แรงดันเอาทพุทเฉลี่ยท่ีสอดคลองกับระดบัคุณภาพ 1 2 3 และ 4 เทากับ 3.41, 2.80, 2.49 และ 1.91 โวลต ตามลําดับ
ขณะท่ีระดับการประเมินคุณภาพและความหนาสามารถพยากรณระดับแรงดันของยางแผนผึ่งแหงไดรอยละ 86.5
โดยระดับการประเมินคุณภาพดวยเจาหนาท่ีฝายคุณภาพเปนปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอระดับแรงดันเอาทพุทของเครื่องวัด
ความโปรงแสงดวยแผงพลังงานแสงอาทิตยมากกวาความหนาของแผนยางผึ่งแหง
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