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บทคัดยอ 
       บทความนี้ นําเสนอแบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับคํานวณ
อุณหภูมิและอัตราการถายเทความรอนของไหลภายในทอดวยวิธีไฟ
ไนตรีซิสแทนซ โดยการแบงปริมาตรควบคุมของไหลใหมีขนาดเล็ก
เทาๆกันเปนจํานวนมาก ซ่ึงปริมาตรเล็กๆแตละสวนแทนไดดวยตัว
ตานทานการไหลเชิงความรอน และท่ีผิวปริมาตรเล็กๆนี้มีการถายเท
พลังงานโดยการพาความรอนไปยังผนังทอแทนไดดวยตัวตานทานการ
พาความรอน แลวรวมตัวตานทานความรอนจํานวนมากนี้เขาดวยกัน
เปนโครงขายความรอน จากนั้นใชโปรแกรมมัลติซิมคํานวณแบบจําลอง
ความตานทานนี้เปรียบเทียบกับทฤษฎีการถายเทความรอนของไหล
ผานทอที่มีการคํานวณดวยหลักสมดุลความรอน เพื่อหาคาความ
ผิดพลาดของอุณหภูมิและอัตราการถายเทความรอนที่เกิดข้ึน ในการ
จําลองกําหนดใหทอมีหนาตัดส่ีเหลี่ยมขนาด 0.2x0.2 m2 ยาว 16 m 
ดวยอุณหภูมิผิวดานใน 60 oC มีอากาศอุณหภูมิ 80 oC ไหลเขาที่อัตรา 
0.151 kg/s กําหนดใหความรอนจําเพาะของอากาศ 1008 J/kg.oC และ
สัมประสิทธิ์การพาความรอน 13.7 W/m2.oC เม่ือแบงทอออกเปนชิ้น
เล็กจํานวน 4 ชิ้น แลวคํานวณโดยโปรแกรมที่กึ่งกลางความยาวทอ 
อุณหภูมิของไหลมีความผิดพลาด -0.0003% และอัตราการถายเท
ความรอนมีความผิดพลาด 0.6751% สําหรับที่ปลายทอ อุณหภูมิของ
ไหลมีความผิดพลาด -0.0006% และอัตราการถายเทความรอนมีความ
ผิดพลาด 0.7601% จากคาความผิดพลาดแสดงใหเห็นวาแบบจําลอง
ความตานทานทางความรอนน้ีสามารถคํานวณโดยวิธีไฟไนตรีซิส
แทนซได ซ่ึงจะมีประโยชนในการแกปญหาที่มีความซับซอนของการ
ถายเทความรอนเน่ืองจากการไหลในทอตอไป 
คําสําคัญ: ไฟไนตรีซิสแทนซ, ตัวตานทานการไหลเชงิความรอน, ตัว
ตานทานการพาความรอน 

 
 
Abstract 
     This paper presents a mathematical model for calculating 
temperature and heat transfer of fluid flow in a pipe by using 
finite resistance method.  A control volume is divided into small 
equal volumes which are substituted by a thermal flow resistance 
at the surface of each small volume, the heat transfer by 
convection to the wall is substituted by a convection resistance. 
And then, these resistances are combined to a thermal network. 
Finally, MultiSIMTM software is used to calculate this network and 
compare with heat transfer of fluid flow through a pipe theory 
which is calculated by heat balance principle in order to find an 
error of temperature and heat transfer rate which occur.   In the 
simulation, we let a square pipe 0.2x0.2 m2 with 16 m length and 
60 oC surface temperature. The air inlet temperature is 80 oC with 
0.151 kg/s flow rate. The air specific heat is 1008 j/kg.oC and 
convection heat transfer coefficient is 13.7 W/m2.oC. By dividing 
pipe into 4 small elements and calculating by the software at a 
half pipe length, temperature has an error result -0.0003% and 
heat transfer rate has an error result 0.6751%. At the end of pipe 
length, temperature has an error result -0.0006% and heat 
transfer rate has an error result 0.7601%. The error results show 
that this thermal resistance model can be calculated by finite 
resistance method. It will be useful to solve a complicate heat 
transfer of fluid flow problem. 
Keyword: finite resistance method, thermal flow resistance, 
convection resistance 
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1. บทนํา 
วิธีไฟไนต รีซิสแทนซเปนการคํานวณการถายความรอนซ่ึง

ผสมผสานแนวคิดมาจากวิธีไฟไนตโวลุม(Finite Volume)และเทอรมอล
รีซิสแทนซ(Thermal Resistance) ประกอบเขาดวยกัน[2,5] ซ่ึงในการ
แกปญหาการถายความรอน 1 มิติ ในสภาวะคงตัวแสดงใหเห็นวา
วิธีการนี้สามารถนําไปใชไดและใหคาความถูกตองมากขึ้นเม่ือแบง
จํานวนชิ้นมากขึ้น[1] การแกปญหาการถายความรอนในสภาวะ
แปรเปลี่ยนที่มีการกระจายอุณหภูมิในเน้ือสมํ่าเสมอ ไดคํานวณปริมาณ
ความรอนที่ระบายออกจากตัวทรานซิสเตอร[4] 
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รูปที่ 1  การคํานวณดวยวิธีการรีซิสแทนซ-คาปาซิแทนซ สําหรับการ
ระบายความรอนออกจากตัวทรานซิสเตอร[4] 

 
บทความนี้นําเสนอการคํานวณอุณหภูมิของไหลภายในทอโดยมี

การสูญเสียความรอนผานผนังทอดานในตลอดความยาวดวยวิธีไฟไนต
รีซิสแทนซ เปรียบเทียบกับทฤษฎีการไหลผานทอที่มีการสูญเสียความ
รอน ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 การถายเทความรอนของไหลภายในทอ [6] 

 
2. ทฤษฎีสมดุลความรอนการไหลภายในทอ 
      ในที่น้ีจะกลาวถึงการคํานวณการถายเทความรอนสําหรับของไหล
ไหลผานทอที่มีอุณหภูมิผิวทอเทากันตลอดความยาว 
 
2.1 สมการการคํานวณอุณหภูมขิองไหล 
      เม่ือของไหลไหลผานทอที่มีอุณหภูมิผิวภายในทอแตกตางจาก
อุณหภูมิของไหลจะมีการถายเทความรอนเกิดข้ึน การแปลงอุณหภูมิ
ของไหลตลอดความยาวทอสามารถคํานวณไดดังน้ี[6] 

.                               (1) 
                                (2) 
 
                                (3) 
 
 

 เม่ือ     Te  -  อุณหภูมิทางออกหรืออุณหภูมิของไหลทีห่นาตัดใดๆ  
                  ในทอนับจากตนทอ (oC) 
          Ts  - อุณหภูมิผิวทอดานใน โดยที่มีการกระจายอุณหภูมิ 

             เทากันตลอดผิว(Uniform tempareture) (oC) 
      Ti   - อุณหภมิูทางเขา (oC) 
      h   -  สัมประสิทธิ์การพาความรอน (W/m2.oC) 
      As  - พื้นที่ผิวการพาความรอน (m2) 
      Cp - ความรอนจําเพาะของวัสดุ (J/kg.oC) 
       - อัตราการไหลเชิงมวล (kg/s) 

      ρ - ความหนาแนนของวัสดุ (kg/m3) 
       v  -  ความเร็วของไหลในทอ (m/s) 
       Ac -  พื้นที่หนาตัดทอภายใน (m2) 

      ΔTln -  อุณหภูมิแตกตางระหวางผิวทอกับของไหลโดยเฉลี่ย 
                (Logarithmic mean temperature,oC) 
 
2.2 สมการการคํานวณอัตราการถายเทความรอน  
     อัตราการถายเทความรอนเทาอัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานของ
ไหล คํานวณไดดังน้ี[6]                                                                                 

                                                (4) 
 

เม่ือ     - อัตราการถายเทความรอน (W) 
 
3.การวิเคราะหแบบวิธีไฟไนตรีซิสแทนซ 

เม่ือทําการแบงปริมาตรภายในทอใหเปนปริมาตรควบคุม(Control 
Volume) เล็กๆที่มีหนาตัดเทากับหนาตัดภายในทอ โดยแตละชิ้นมี
ความยาวเทาๆกัน(Le) เรียงติดกันไปตลอดความยาวทอ ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 แบงปริมาตรชิ้นยอยภายในทอ 1 อัน โดยมีตัวตานทานความ

รอนจากการไหล 1 ตัว และตัวตานทานการพาความรอน 2 ตัว 
 

3.1 ตัวตานทานการพาความรอน 
      การถายเทความรอนบริเวณนี้เปนพื้นที่ผิวดานขางของปริมาตร
ควบคุมสําหรับทางเขา(As,i)และทางออก(As,e) ดังรูปที่ 3 ดังน้ันพื้นที่ผิว
ดานขางของปริมาตรควบคุมทั้งหมดจะแบงออกเปนสองสวนสําหรับ
การคํานวณความตานทานการพาความรอน 2 ตัว เม่ือแทนคาในตัว
ตานทานการพาความรอน [3] หาคาไดดังน้ี 

 
 
                                        (5) 
 



เม่ือ  RVolConv,edge - ความตานทานการพาความรอนขอบปริมาตร  
                       ควบคุมชิ้นนอกสุด (oC/W) 
       P  - เสนขอบของปริมาตรควบคุมที่สัมผัสของไหล (m) 
       Le – ความยาวปริมาตรควบคุม (m) 
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3.2 ตัวตานทานการไหลเชิงความรอน 
      ปริมาตรควบคุมเล็กๆน้ีมีอุณหภูมิแตกตางกันสองดานเนื่องจาก
ของไหลที่ไหลผานมีการแลกเปลี่ยนความรอนบริเวณผิวปริมาตร
ควบคุมและเคลื่อนที่ไปยังทางออกอีกดานหนึ่ง จากรูปที่ 3 เ ม่ือ
วิเคราะหอัตราการถายเทความรอนจากอุณหภูมิทางออกผานตัว
ตานทานการพาความรอนไปยังอุณหภูมิผนังทอ จะมีคาเทากับอัตรา
การถายเทความรอนจากอุณหภูมิทางเขาผานตัวตานทานการไหลเชิง
ความรอนไปยังอุณหภูมิทางออกและผานตัวตานทานการพาความรอน
ไปยังอุณหภูมิผนังทอ โดยการเปรียบเทียบกับสมการที่ 1 จะไดวา 
 

 
 
 
 
 
 
     (6) 
 

เม่ือ  RThermal Flow  - ความตานทานการไหลเชิงความรอน (oC/W) 
 
4.การคํานวณเปรียบเทียบ 
      กําหนดใหทอมีหนาตัดส่ีเหลี่ยมขนาด 0.2x0.2 m2 ยาว(L) 16 m 
ดวยอุณหภูมิผิวดานใน(Ts) 60 oC มีอากาศไหลเขาอุณหภูมิ(Ti) 80 oC 
ที่อัตรา( ) 0.151 kg/s กําหนดใหความรอนจําเพาะของอากาศ(Cp) 
1008 J/kg. oC และสัมประสิทธิ์การพาความรอน(h) 13.7 W/m2.oC 
 
4.1 คํานวณโดยใชทฤษฎีสมดุลความรอนการไหลภายในทอ 
4.1.1 ที่ระยะกึ่งกลางความยาวทอ 
      มีข้ันตอนการคํานวณดังน้ี 
      1.คํานวณอุณหภูมิที่ระยะกึ่งกลางความยาวทอ จาก(1) 
        As 8m      = (0.2*4)*8 = 6.4 m2

        TCal 8m    = 71.2422438179 oC 
      2.คํานวณอัตราการถายเทความรอนที่อากาศสูญเสียไประหวาง
ทางเขาจนถึงระยะกึ่งกลางความยาวทอ จาก(3) 

 
= 1.333 kW 

4.1.2 ที่ปลายทอ 
      มีข้ันตอนการคํานวณดังน้ี 
      1.คํานวณอุณหภูมิที่ปลายทอ จาก(1) 
        As16m      = (0.2*4)*16 = 12.8 m2

        TCal16      = 66.3194023030 oC 

      2.คํานวณอัตราการถายเทความรอนที่อากาศสูญเสียไประหวาง
ทางเขาจนถึงปลายทอ จาก(3) 

 
= 2.082 kW 
 

4.2 คํานวณดวยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซ 
      เร่ิมตนดวยการแบงปริมาตรภายในทอออกเปน 2 ชิ้น แลวคํานวณ
และเขียนตัวตานทานลงใน Electronic work sheet ในโปรแกรมมัลติ
ซิม แตอยางไรก็ตามสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหวงจรไฟฟา
อื่นๆไดเชนกัน แสดงดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5  วงจรไฟฟาในโปรแกรมมัลติซิม สําหรับการแบงความยาวทอ

ออกเปน 2 ชิ้น 
 

      ซ่ึงผลที่ไดใกลเคียงกับทฤษฎี แตอยางไรก็ตามตองตรวจสอบโดย
การแบ งออกเปน จํานวนชิ้นที่ มากขึ้น  เพื่ อ ดูการลู เข าคํ าตอบ
(Convergent) ซ่ึงจะแสดงข้ันตอนการคํานวณอยางละเอียดดังน้ี 
      1.คํานวณเสนขอบของปริมาตรควบคุม 
         P = (0.2*4) = 0.8 m 

2.แบงปริมาตรภายในทอออกเปนชิ้นๆจํานวน (n) 4 ชิ้น จะได
ความยาวปริมาตรควบคุม 

  Le = L/n = 4 m 
3.คํานวณคาความตานทานการพาความรอนบริเวณขอบชิ้นนอก

สุดปริมาตรควบคุม จาก(5) 
  RVolConv,edge = 4.562043796(10-2) oC/W 
4.คํานวณคาความตานทานการไหลเชิงความรอน จาก (6) 

        As 4m      = (0.2*4)*4 = 3.2 m2

 RThermal Flow = 1.522779182 (10-2)oC/W 
       5.เขียนตัวตานทานลงใน Electronic work sheet ในโปรแกรมมัล
ติซิม 

 6.ใหโปรแกรมคํานวณอุณหภูมิและอัตราการถายเทความรอนที่
จุดกึ่งกลางทอ ดังรูปที่ 6 ซ่ึงคาความตางศักดิ์ที่ไดคืออุณหภูมิและคา
กระแสไฟฟาที่ไดคืออัตราการถายเทความรอนน่ันเอง ซ่ึงมีคาเทากับ 

 
= 1.342  kW;  TSim 8m = 71.242 oC; 
= 2.097  kW;  TSim16m = 66.319 oC; 

        7.เปรียบเทยีบคําตอบที่ไดกับคําตอบเม่ือแบงความยาวทอ
ออกเปน 2 ชิ้น ปรากฎวาไดคําตอบเดียวกัน ดังน้ันจึงไมจําเปนตอง
แบงความยาวทอเพิ่มข้ึนเพื่อคํานวณอีกตอไป 
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5. วิเคราะหผล 

เม่ือแบงทอออกเปนชิ้นเล็กจํานวน 4 ชิ้น แลวคํานวณโดย
โปรแกรมที่กึ่งกลางความยาวทอปรากฎวาอุณหภูมิของไหลมีความ
ผิดพลาด -0.0003% และอัตราการถายเทความรอนมีความผิดพลาด 
0.6751% สําหรับที่ปลายทอผลลัพธของอุณหภูมิของไหลมีความ
ผิดพลาด -0.0006% และอัตราการถายเทความรอนมีความผิดพลาด 
0.7061% จากคาความผิดพลาดแสดงใหเห็นวาแบบจําลองความ
ตานทานทางความรอนน้ีสามารถคํานวณโดยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซได 
 
6. สรุป 
      เม่ือกําหนดใหทอมีหนาตัดส่ีเหลี่ยมขนาด 0.2x0.2 m2 ยาว 16 m 
ดวยอุณหภูมิผิวดานใน 60 oC มีอากาศอุณหภูมิ 80 oC ไหลเขาที่อัตรา 
0.151 kg/s กําหนดใหความรอนจําเพาะของอากาศ 1008 J/kg.oC และ
สัมประสิทธิ์การพาความรอน 13.7 W/m2.oC เม่ือแบงทอออกเปนชิ้น
เล็กจํานวน 4 ชิ้น แลวคํานวณโดยโปรแกรมที่กึ่งกลางความยาวทอ 
อุณหภูมิของไหลมีความผิดพลาด -0.0003% และอัตราการถายเท
ความรอนมีความผิดพลาด 0.6751% สําหรับที่ปลายทอ อุณหภูมิของ
ไหลมีความผิดพลาด -0.0006% และอัตราการถายเทความรอนมีความ
ผิดพลาด 0.7061% จากคาความผิดพลาดแสดงใหเห็นวาแบบจําลอง
ความตานทานทางความรอนน้ีสามารถคํานวณโดยวิธีไฟไนตรีซิส
แทนซได ซ่ึงจะมีประโยชนในการแกปญหาที่มีความซับซอนของการ
ถายเทความรอนเน่ืองจากการไหลในทอตอไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 วงจรไฟฟาและผลการคํานวณดวยโปรแกรมมัลติซิม สําหรับการแบงความยาวทอออกเปน 4 ชิ้น 
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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอการคํานวณการถายความรอนดวยวิธีไฟไนตรี
ซิสแทนซ โดยแบงครีบระบายความรอนแผนกลมออกเปนชิ้นเล็กๆรูป
ทรงกระบอกกลวงมีความยาวเทากับความหนาแผนครีบและวางซอน
กันในแนวรัศมีเปนจํานวนมาก แตละชิ้นประกอบขึ้นดวยตัวตานทาน
การนําความรอน 1 ตัวและตัวตานทานการพาความรอน 2 ตัว โดยใช
โปรแกรมมัลติซิมคํานวณแบบจําลองตัวตานทานนี้เปรียบเทียบกับผล
การคํานวณทางทฤษฎีการถายเทความรอนผานครีบแผนกลมที่มีการ
สูญเสียความรอนสวนปลายครีบวามีอัตราการถายเทความรอนแตกตาง
กันเพียงใด เน่ืองจากการคํานวณตามทฤษฎีใชวิธีปรับแกความยาวจาก
กรณีไมมีการสูญเสียความรอนที่สวนปลาย การคํานวณเปรียบเทียบ
กําหนดใหครีบแผนกลมทําดวยอลูมิเนียม 2024-T6 รัศมีใน 25 mm, 
รัศมีนอก 45 mm, หนา 6 mm, ติดอยูกับทออุณหภูมิผิว 500 K ระบาย
ความรอนดวยอากาศไหลผานที่อุณหภูมิ 300 K มีคาสัมประสิทธิ์การ
พาความรอนโดยเฉลี่ย 50 W/m2.oC และคาสภาพการนําความรอนแผน
ครีบโดยเฉลี่ย 186 W/m.oC  เม่ือทําการแบงครีบระบายความรอนเปน
ชิ้นเล็กจํานวน 40 ชิ้น ปรากฏวามีอัตราการถายความรอนแตกตางจาก
ทฤษฎี 2.37% จะเห็นไดวาแบบจําลองความตานทานทางความรอนน้ี
สามารถคํานวณดวยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซไดใกลเคียงทฤษฎีแตใหความ
ม่ันใจมากกวา เน่ืองจากใชคาความยาวจริงของแผนครีบโดยมีการ
ถายเทความรอนที่สวนปลายตามเงื่อนไขที่กําหนด แตในทฤษฎีใชคา
ปรับแกความยาวของแผนครีบ 
คําสําคัญ: ครีบแผนกลม, ไฟไนตรีซิสแทนซ, ทรงกระบอกกลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคํานวณการถายเทความรอนผานครีบแผนกลมดวยวธิีไฟไนตรีซิสแทนซ 
กรณีปลายครีบมีการถายเทความรอน 

Calculating Heat Transfer through a Circular Fin by Finite Resistance Method  
Case: Heat Transfer Tip Condition 
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Abstract 
      This paper presents the calculation of heat transfer through a 
fin by using finite resistance method.   A circular fin is divided into 
many small hollow cylindrical elements which cylindrical length 
equal to fin thickness, the elements lay on radial direction and 
each element consist of 1 conduction resistance and 2 
convection resistances. MultiSimTM software is used to calculate 
this resistance model and compare with analytical circular fin heat 
transfer method with heat transfer tip condition to find a 
difference of heat transfer rate because the calculating method 
followed the theory uses length adjusting method from the case 
of no heat transfer at the tip. The comparative calculation let a 
circular fin made from aluminum 2024-T6, with inner radius 25 
mm, outer radius 45 mm and thickness 6 mm. The fin is fixed on 
a tube which has temperature 500 K, and cooled by air flow at 
temperature 300 K. A value of its convection heat transfer 
coefficient is 50 W/m2.oC and average fin conduction heat 
transfer coefficient is 186 W/m.oC. Investigation by dividing the fin 
length into 40 elements shows that heat transfer rate is different 
from the theory 2.37%.  From this thermal resistance model show 
that it can be calculated by finite resistance method, moreover it 
is more trustful than the theory because of using the true length 
of fin followed by the condition of heat transfer at the tip which is 
difference from the theory that uses the adjust length of fin.  
Keyword: Circular Fin, Finite Resistance, Hollow Cylindrical 
 

 



1. บทนํา 
บทความนี้นําเสนอการคํานวณการถายความรอนซ่ึงผสมผสาน

แนวคิดมาจากวิธีไฟไนตอิลิเมนตและเทอรมอลรีซิสแทนซ[6,7] ซ่ึงเปน
วิธีการที่ใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร เชนจาก
รูปที่ 1 เปนการคํานวณโดยใช Thermal Tools  ที่ใหมากับโปรแกรม 
SPICE คํานวณการถายเทความรอนอุปกรณอิเลคทรอนิกส 

 
รูปที่ 1 การจัดโหนดแบบหนึ่งในการคํานวณ 2 มิติ ในโปรแกรม 

SPICE [3] 
 

โดยการนําตัวตานทานความรอนประกอบเขาดวยกันมาคํานวณ
ครีบระบายความรอนแผนกลมดังรูปที่ 2 กรณีมีการถายเทความรอนที่
สวนปลาย เพื่อเปรียบเทียบกับผลการคํานวณทางทฤษฎี โดยใช
โปรแกรมมัลติซิม ซ่ึงเปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการคํานวณวงจร
ทางไฟฟาทั่วไป 
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รูปที่ 2  ลักษณะครีบระบายความรอนแผนกลม[4] 

 
2. ทฤษฎีการถายเทความรอนผานครีบระบายความรอน 
      ในที่น้ีจะกลาวถึงการคํานวณการถายเทความรอนสําหรับแผนครีบ
ทรงกลมกรณีปลายครีบมีการถายเทความรอน ซ่ึงสามารถคํานวณได
ดังน้ี 
 
2.1 ประสิทธิภาพการถายเทความรอนแผนครีบ 
     ประสิทธิภาพการถายเทความรอนอานไดจากกราฟในรูปที่ 3 

เม่ือ ηf - ประสิทธิภาพการถายเทความรอนแผนครีบ (%) 
      t   - ความหนาแผนครีบ (m) 
   r1,r2 - รัศมีวงในและรัศมีวงนอกแผนครีบ (m) 
     r2c - รัศมีปรับแก(Corrected radius) กรณีมีการถายเทความรอน  

           ปลายแผนครีบ (m) 
      Lc - ความยาวแผนครีบปรับแก(Corrected length) กรณีมีการ 
            ถายเทความรอนปลายแผนครีบ (m) 
      Ap – พื้นหนาตัดแนวยาวแผนครีบ (m2)  
      h - สัมประสิทธิ์การพาความรอนแผนครีบ (W/m2.oC) 
      k - สภาพการนําความรอนแผนครีบ (W/m.oC) 

 
รูปที่ 3 กราฟประสิทธิภาพการถายเทความรอนแผนครีบ [4] 

 
2.2 อัตราการถายเทความรอนผานฐานครีบ 
     หาคาไดดังน้ี[4] 

      Q  =  ηf& fhAf( Tb -T∝)                                              (1) 

       Af   =  2π(r2
2-r1

2)+ 2πr2t                                         (2) 

เม่ือ - อัตราการถายเทความรอนผานแผนครีบ (W) fQ&

       Af  - พื้นที่ผิวถายเทความรอนแผนครีบ (m2)  
       Tb - อุณหภมิูฐานครีบที่รัศมี ri (

oC) 

       T∝ - อุณหภมิูของไหล (oC) 
 
3.การวิเคราะหแบบวิธีไฟไนตรีซิสแทนซ 

      รูปที่ 4 ครีบระบายความรอนแผนกลมแบงออกเปน 2 ชิ้น 
 

      การคํานวณดวยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซ[6,7] โดยแบงครีบระบาย
ความรอนแผนกลมออกเปนชิ้นเล็กๆรูปทรงกระบอกกลวงมีความยาว
(Le) เทากับความหนาแผนครีบ(t) และวางซอนกันในแนวรัศมีเปน
จํานวนมาก ใหความหนาทรงกระบอกกลวงทุกชิ้นมีขนาด(re)เทากัน



หมด แตละชิ้นประกอบขึ้นดวยตัวตานทานการนําความรอนในแนวรัศมี
แผนครีบ 1 ตัวและตัวตานทานการพาความรอน 2 ตัว 
      จากรูปที่ 4 แผนครีบมีรัศมีใน(ri)และรัศมีนอก(ro) ไดทําการแบง
แผนครีบออกเปนทรงกระบอกกลวงชิ้นยอย 2 ชิ้น แตละชิ้นมีความหนา
ทรงกระบอกเทากัน(re) สามารถแทนไดดวยตัวตานทานการนําความ
รอนในแนวรัศมีทรงกระบอก 2 ตัว, ตัวตานทานการพาความรอนผิว
ดานบนและดานลาง 3 ตัว และตัวตานทานการพาความรอนปลายแผน
ครีบ 1 ตัว  
      สําหรับตัวตานทานการนําความรอนแนวแกนทรงกระบอกไม
พิจารณาในที่น้ี เน่ืองจากแผนครีบระบายความรอนมักทํามาจากโลหะ
เพื่อใหมีการถายเทความรอนที่ดี และเปนแผนบางเพื่อใหติดตั้งจํานวน
แผนครีบไดมากข้ึน ดังน้ันอุณหภูมิที่ระยะคร่ึงความหนาแผนครีบจะ
ใกลเคียงอุณหภูมิที่ผิวแผนครีบมาก ซ่ึงจะเห็นไดวาแมแตทฤษฎีการ
ถายเทความรอนผานแผนครีบก็ไมไดพิจารณาถึงความแตกตางของ
อุณหภูมิน้ีเชนกัน แตอยางไรก็ตามถาใชวัสดุที่มีคาสภาพการนําความ
รอนต่ําที่ทํามาจากฉนวนหรือเซรามิกส ถึงแมวาจะเปนแผนบาง
อุณหภูมิที่ผิวยอมแตกตางจากอุณหภูมิที่ระยะครึ่งความหนาแผนครีบ
อยางมีนัยสําคัญอยางแนนอน 
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3.1 ตัวตานทานความรอนในเนื้อวัสดุแนวรัศมีทรงกระบอกกลวง 

 
รูปที่ 5 การถายเทความรอนในเน้ือวัสดุทรงกระบอกกลวงชิ้นที่ n 

 
      พิจารณาการถายเทความรอนระหวางผิวทรงกระบอกดานนอก
แนวที่ n+1 ที่จุด a และผิวทรงกระบอกดานในแนวที่ n ที่จุด b ในกรอบ
เสนประระหวาง a กับ b ของทรงกระบอกชิ้นที่ n ในรูปที่ 5 เพื่อหาคา
ความตานทานความรอน ไดคาดังน้ี [1][8] 

 
 
 
                     (3) 
  

เม่ือ RHCCond,inside radial – ความตานทานความรอนในเน้ือวัสดุของทรง 
                  กระบอกกลวงในแนวรัศมี(oC/W) 
      rn+1 , rn - รัศมีดานนอก และรัศมีดานใน Element (m) ชนิด     
                  ทรงกระบอกกลวงที่ n 
      n       -   หมายเลขทรงกระบอกกลวง ดูรูปที่ 3 
      k        - สภาพการนําความรอน (W/m.oC) 
      Le       - ความยาว Element (m) ในที่น้ีคือความหนาแผนครีบ 
                  ดังน้ัน Le = t 
 

3.2 ตัวตานทานการพาความรอน 
      ตัวตานทานการพาความรอนเกิดข้ึนบริเวณผิวดานขางหรือปลาย
ทรงกระบอก สามารถแยกตัวความตานทานการพาความรอนออกเปน 
4 ประเภทคือดานขางทรงกระบอกกลวงชิ้นนอกสุด, ปลายรอยตอ
ทรงกระบอกกลวงกับฐานแผนครีบ, ปลายรอยตอระหวางทรงกระบอก 
และปลายทรงกระบอกกลวงชิ้นนอกสุด โดยการหาคาพื้นที่ผิวการพา
ความรอน(As) แลวแทนคาในตัวตานทานการพาความรอน[4] 
3.2.1 ดานขางทรงกระบอกกลวงชิ้นนอกสุด 
      การถายเทความรอนที่บริเวณน้ีเปนดานขางปลายบริเวณแผนครีบ
หาคาไดดังน้ี[2] 

 
                               (4) 
 

เม่ือ  RCylConv,side - ความตานทานการพาความรอนดานขางทรงกระ 
                       บอก (oC/W) 
      As  - พื้นที่ผิววัสดุที่สัมผัสกับของไหล (m2) 
       ro  - รัศมีนอกที่ปลายแผนครีบ (m) 
3.2.2 ปลายรอยตอทรงกระบอกกลวงกับฐานแผนครีบ 
      การถายเทความรอนที่บริเวณน้ีเปนผิวดานบนและดานลางแผน
ครีบติดกับฐานแผนครีบ โดยคํานวณบนพื้นที่จากรัศมีในสุด(ri) ถึงครึ่ง
ความหนาผนังกลวง(ri+re/2) หาคาไดดังน้ี[2] 

 
 
                     (5) 
 

เม่ือ  RHCConv,base fin – ความตานทานการพาความรอนปลายทรงกระ 
                           บอกกลวงรัศมีในผิวดานบนและดานลาง (oC/W) 
3.2.3 ปลายรอยตอระหวางทรงกระบอก 
      การถายเทความรอนที่บริเวณน้ีเปนผิวดานบนและดานลางแผน
ครีบรอยตอระหวางทรงกระบอกของแผนครีบ โดยคํานวณบนพื้นที่ผิวที่
นับจากรัศมีทรงกระบอกที่ n-1 บวกครึ่งหน่ึงของความหนา
ทรงกระบอก(rn-1+re/2) หรือ (rn-re/2)  ถึงรัศมีทรงกระบอกที่ n บวก
คร่ึงหน่ึงของความหนาทรงกระบอก (rn+re/2) หาคาไดดังน้ี[2] 

 
 
                      (6) 
   

เม่ือ  RHConv,connect fin – ความตานทานการพาความรอนรอยตอทรง 
                             กระบอกกลวงผิวดานบนและดานลาง (oC/W) 
3.2.4 ปลายทรงกระบอกกลวงชิ้นนอกสุด 
      การถายเทความรอนที่บริเวณนี้เปนผิวดานบนและดานลางปลาย
แผนครีบ โดยคํานวณบนพื้นที่จากรัศมีนอกสุด(ro) เขามาครึ่งความหนา
ผนังทรงกระบอกกลวง(ro-re/2) หาคาไดดังน้ี[2] 

                                   
 
                      (7) 



 
เม่ือ  RHCConv,tip fin – ความตานทานการพาความรอนปลายทรงกระบอก 
                          กลวงรัศมีนอกผิวดานบนและดานลาง (oC/W) 
 
4.การคํานวณเปรียบเทียบ 
      กําหนดเงื่อนไขในการคํานวณเปรียบเทียบ โดยใหครีบระบาย
ความรอนแบบแผนกลมทําดวยอลูมิเนียมมีรัศมีใน(r1) 25 mm รัศมีนอก
(r2) 45 mm หนา(t) 6 mm ติดอยูกับทออุณหภูมิ(Tb) 500 K ระบาย

ความรอนดวยอากาศอุณหภูมิ(T∝) 300 K ไหลผานแผนครีบ ซ่ึงมีคา
สัมประสิทธิ์การพาความรอนแบบบังคับโดยเฉลี่ย(Average force 
convection heat transfer coefficient, h) 50 W/m2.oC[4] และคาสภาพ
การนําความรอนแผนครีบอลูมิเนียม 2024-T6 โดยเฉลี่ยที่อุณหภูมิ 400 
K (kf) 186 W/m.oC[4] 
4.1 คํานวณดวยทฤษฎีการถายเทความรอนผานแผนครีบ 

ข้ันตอนการคํานวณกรณีมีการถายเทความรอนที่สวนปลาย ซ่ึง
จะตองปรับแกรัศมีนอกและความยาวแผนครีบ เสมือนใหมีความยาว
เพิ่มข้ึน ดังน้ี 
      1. r2c(รัศมีนอกปรับแก) = r2 +t/2 = 0.048  m 
      2. L(ความยาวแผนครีบ) = r2 –r1 = 0.020 m 
      3. Lc(ความยาวแผนครีบปรับแก) = L +t/2 = 0.023 m 
      4. Ap(พื้นหนาตัดแนวยาวแผนครีบ) = Lct = 0.000138 m 
      5.อานคาประสิทธิภาพการถายเทความรอนแผนครีบจากกราฟดัง  
        รูปที่ 3 เม่ือ Lc

3/2(h/kAp)
1/2 = 0.1539503714 

         จะได    ηf = 0.9561 
6.คํานวณพื้นที่ผิวถายเทความรอนแผนครีบจาก (2) 
   Af  = 1.049291946x10-2 m2

7.คํานวณอัตราการถายเทความรอนจาก (1) 

  = 100.323 W fQ&

 
4.2 คํานวณดวยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซ 
      เ ร่ิมตนโดยแบงครีบระบายความรอนแผนกลมออกเปนรูป
ทรงกระบอกกลวง 2 ชิ้น ดังรูปที่ 4 แลวคํานวณและเขียนตัวตานทาน
ลงใน Electronic work sheet ในโปรแกรมมัลติซิม แสดงดังรูปที่ 6 แต
อยางไรก็ตามสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหวงจรไฟฟาอื่นๆได
เชนกัน 
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รูปที่ 6  วงจรไฟฟาในโปรแกรมมัลติซิม สําหรับการแบงความยาว
ครีบ 2 Element และมีการพาความรอนที่สวนปลาย 

 
      ซ่ึงผลที่ไดแตกตางจากทฤษฎีมาก จึงตองแบงครีบระบายความ
รอนออกเปนจํานวนชิ้นที่มากขึ้น เพื่อดูการลูเขาคําตอบ(Convergent) 

เม่ือแบงออกเปนจํานวน 40 ชิ้น จะใหคําตอบเปนที่นาพอใจ ซ่ึงจะแสดง
ข้ันตอนการคํานวณอยางละเอียดดังน้ี 

1.แบงครีบระบายความรอนออกเปนชิ้นทรงกระบอกกลวงมีความ
ยาวเทากับความหนาแผนครีบ(Le=t) 6 mm. เพื่อใหงายตอการคํานวณ
กําหนดใหการเพิ่มรัศมีทรงกระบอกแตละชิ้นที่วางซอนกันในแนวรัศมีมี
คาคงที่ตลอดโดยมีความหนาทรงกระบอกกลวง(rt=re) 0.5 mm. ทุกชิ้น 
ดังน้ันแบงแผนครีบไดจํานวน 40 ชิ้น((r2-r1)/re=L/re=40) โดยกําหนดให
ทรงกระบอกกลวงที่จะใชในการคํานวณชิ้นแรกเปนทรงกระบอกชิ้นที่ 
50 (r1/re) จะได r50 = 25 mm.(รัศมีใน), r51=r50+rt= 25.5 mm.(รัศมี
นอก), ทรงกระบอกกลวงชิ้นสุดทายเปนชิ้นที่ 89 จะได r89=r50+39*rt= 
44.5 mm. (รัศมีใน), ที่ปลายแผนครีบ r90=r50+40*rt= 45 mm.(รัศมี
นอก) เม่ือมองเปนชิ้นทรงกระบอกกลวงจะไดชิ้นทรงกระบอกกลวงที่มี
รัศมีนอกมากกวารัศมีใน 0.5 mm.ทุกชิ้น และมีความยาวทรงกระบอก
(Le) 6 mm. 

2.คํานวณคาความตานทานการนําความรอนในแนวรัศมีของแตละ
ชิ้นยอย จาก(3) เชน RHCCond50-51,inside radial=2.8240914161(10-3) 
oC/W, RHCCond89-90,inside radial=1.5934462552(10-3) oC/W 

3.คํานวณความตานทานการพาความรอนบริเวณผิววัสดุที่รอยตอ
แตละชิ้นยอย จาก(6) เชน RHCConv51,connect fin= 124.8274063466 
oC/W, RHCConv89,connect fin= 71.5303115020 oC/W 

4.คํานวณความตานทานการพาความรอนบริเวณผิววัสดุแตละชิ้น
ยอย ที่ดานขางปลายแผนครีบ จาก(4) RCylConv90,side=11.7892550438 
oC/W, ที่ฐานแผนครีบ จาก(5) RHCConv50,base fin=253.3810039274 

oC/W, ที่ปลายแผนครีบ จาก(7) RHCConv90,tip fin= 141.8651303326 
oC/W 

5.เขียนตัวตานทานลงใน Electronic work sheet ในโปรแกรมมัล
ติซิม 

 
รูปที่ 7 ผลการคํานวณดวยโปรแกรมมัลติซิม 

 
6.ใหโปรแกรมคํานวณอัตราการถายเทความรอน ( Q ) ได

ผลลัพธ ดังรูปที่ 7 ซ่ึงคากระแสไฟฟาที่ไดคืออัตราการถายเทความรอน
น่ันเอง มีคาเทากับ 102.703 W 

f&

 
5. วิเคราะหผล 

จากคาที่คํานวณไดดวยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซมีความแตกตางจาก
ทฤษฎี(%Difference) 2.373 % ซ่ึงเปนคาที่ยอมรับไดในเชิงวิศวกรรม 
แตอยางก็ตามแบบจําลองความตานทานทางความรอนน้ีใชคาความยาว
จริงของแผนครีบ โดยมีการถายเทความรอนที่สวนปลายตามเงื่อนไขที่
กําหนดทุกประการ แตในทฤษฎีใชคาปรับแกความยาวของแผนครีบให
เพิ่มข้ึนไปอีกแลวจึงแทนคาลงในสูตรที่ไดจากกรณีไมมีการถายเทความ
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รอนที่ปลายแผนครีบ เน่ืองจากกรณีมีการถายเทความรอนที่ปลายแผน
ครีบไมสามารถแกสมการดิฟเฟอรเรนเชียลจากทฤษฎีได ดังน้ันการ
คํานวณดวยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซกรณีน้ีใหความมั่นใจในผลลัพธ
มากกวาคาที่ไดจากทฤษฎีที่มีอยู 
 
6. สรุป 

การคํานวณเปรียบเทียบกําหนดใหครีบระบายความรอนแบบแผน
กลมทําดวยอลูมิเนียม 2024-T6 รัศมีใน 25 mm รัศมีนอก 45 mm หนา 
6 mm ติดอยูกับทออุณหภูมิ 500 K ระบายความรอนดวยอากาศไหล
ผานที่อุณหภูมิ 300 K มีคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนโดยเฉลี่ย 50 
W/m2.oC  และคาสภาพการนําความรอนแผนครีบโดยเฉลี่ย 186 
W/m.oC  เม่ือทําการแบงครีบระบายความรอนเปนชิ้นเล็กจํานวน 40 
ชิ้น ปรากฏวาอัตราการถายความรอนจากแบบจําลองมีความแตกตาง
จากทฤษฎี 2.373% จะเห็นไดวาแบบจําลองความตานทานทางความ
รอนน้ีสามารถคํานวณดวยวิธีไฟไนตรีซิสแทนซไดใกลเคียงทฤษฎีแต
ใหความมั่นใจมากกวา เน่ืองจากใชคาความยาวจริงของแผนครีบโดยมี
การถายเทความรอนที่สวนปลายตามเงื่อนไขที่กําหนด แตในทฤษฎีใช
คาปรับแกความยาวของแผนครีบ 
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บทคดัย่อ 
 บทความนี้เป็นการนําเสนอการลดอตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนั
เชื้อเพลิงของรถกระบะโดยการคลุมผ้าใบที่ช่วงกระบะท้าย จากการ
จําลองสภาพการไหลของอากาศเมื่อไหลผ่านตวัรถกระบะที่ความเรว็
ต่าง ๆ กนัโดยใช้โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ พบว่า ที่
ความเรว็ 60 กโิลเมตรต่อชัว่โมง การคลุมผา้ใบไม่มผีลต่อสมัประสทิธิ ์
แรงตา้นของอากาศสง่ผลใหอ้ตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิไมม่กีาร
เปลีย่นแปลง แต่เมื่อรถมคีวามเรว็มากขึน้ เช่น ความเรว็ 90 และ 120 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง การคลุมผ้าใบที่ช่วงกระบะท้ายสามารถลดค่า
สมัประสทิธิแ์รงต้านอากาศลงได้ ส่งผลให้เครื่องยนต์มอีัตราการใช้
น้ํามนัเชือ้เพลงิลดลงประมาณ 5.7 เปอรเ์ซนต ์ทัง้สองความเรว็ 
 
Abstract 
 The fuel consumption reduction of a pickup truck 
resulted from canvas covering the pick-up cargo by was studied. 
The air flow simulation at different speed, using computational 
fluid dynamics program was undertaken. At 60 kilometer per hour 
speed, canvas covering has no impact on drag force coefficient 
therefore fuel consumption rate did no change. When the pickup 
speeds were at 90 and 120 kilometer per hour, canvas covering 
decreased the drag force coefficients and fuel consumption 
decreased by 5.5% for both cases.   
 
1. บทนํา 
 รถยนต์เป็นยานพาหนะที่มนุษย์สร้างขึ้นตัง้แต่ ค.ศ. 1769  
จนมาถงึปจัจุบนั [1] การสร้างรถยนต์ในยุคแรกสร้างมาเพื่อใช้ใน
การทหารโดยใช้ลากปืนใหญ่ แต่ปจัจุบนัรถยนต์ได้ถูกสร้างเพื่อใช้

อํานวยความสะดวก เช่น ใช้ในการโดยสาร การขนส่งสนิค้า เป็นต้น   
รถยนต์ทีใ่ชใ้นการขนส่งสนิคา้ส่วนใหญ่เป็นรถทีม่สี่วนทา้ยเป็นกระบะ
อยู่ด้านหลงั เรยีกทัว่ไปว่ารถปิคอพัหรอืรถกระบะ  ปจัจุบนัรถกระบะ
ไดร้บัความนิยมใชก้นัอย่างแพรห่ลายในเมอืงไทย เน่ืองจากสามารถใช้
งานไดห้ลายอย่างตามความต้องการของผูใ้ช ้ แต่เน่ืองจากเวลาทีร่ถ
กระบะวิง่ไปตามถนนนัน้จะมกีระแสอากาศพุง่ผา่นรอบตวัรถรวมทัง้ช่วง
ทีเ่ป็นกระบะทา้ยดว้ย กระแสอากาศทีไ่หลผา่นช่วงกระบะทา้ยนี้ทําให้
เกดิการหมุนวนของอากาศเป็นผลใหร้ถเคลื่อนทีไ่ดช้า้ลงหรอืรถนัน้เกดิ
แรงตา้น (Drag Force) ทาํใหร้ถตอ้งเสยีพลงังานสว่นหนึ่งไปกบัการ
เอาชนะแรงต้านเหล่านี้ นัน่หมายความว่าเครื่องยนต์ต้องใช้น้ํามนั
เชื้อเพลิงมากขึ้น ในสภาวะการณ์ปจัจุบนัราคาของน้ํามนัเชื้อเพลิงมี
ราคาทีส่งูขึน้และไม่มแีนวโน้มทีจ่ะลดลง ทําใหร้ฐับาลไดอ้อกมาตรการ
ดา้นการประหยดัพลงังานเชือ้เพลงิ ตวัอย่างเช่น การขบัรถทีค่วามเรว็
ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ไม่บรรทุกของที่ไม่จําเป็นหรอืใช้
เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆที่ไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น ทางผู้
ทําการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในด้านการประหยัดน้ํามัน
เชื้อเพลงิของรถกระบะในอกีรูปแบบหน่ึง คอืการนําผา้ใบมาคลุมช่วง
กระบะท้ายเพื่อให้การไหลเวยีนของอากาศบรเิวณน้ีดขีึน้ และเพื่อลด
แรงต้านของอากาศที่กระทํากับตัวรถจึงได้คิดที่จะศึกษาอากาศ
พลศาสตร์ของรถกระบะเพื่อส่งผลใหเ้กดิการประหยดัน้ํามนัเชื้อเพลงิ 
ในการศกึษานี้มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษาสภาพการไหลของอากาศทีผ่า่น
ตวัรถรวมถงึช่วงกระบะทา้ยในกรณีทีม่คีลุมผา้ใบและไม่มคีลุมผา้ใบที่
ความเรว็ของอากาศต่างกนัเพื่อเปรยีบเทยีบสมัประสทิธิแ์รงต้านของ
อากาศโดยใชโ้ปรแกรมพลศาสตรข์องไหลเชงิคาํนวณ รวมถงึศกึษาการ
ประหยดัน้ํามนัเมือ่มกีารตดิตัง้แผน่ผา้ใบทีช่ว่งกระบะทา้ย 
 
 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 4 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                          13 
 

2. ทฤษฎี 
แรงต้านอากาศที่กระทํากบัรถยนต์ [2] คอืแรงฉุดที่เกดิขึน้

บนผวิของรถยนตอ์นัเน่ืองมาจากแรงดนัและแรงเสยีดทานของอากาศที่
ไหลผา่นรถยนต ์การออกแบบรปูทรงของรถยนตจ์งึจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึ
หลักการทางอากาศพลศาสตร์ของยานยนต์ เน่ืองจากกําลังจาก
เครือ่งยนตท์ีถ่กูสง่ไปยงัลอ้ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ไดไ้มเ่ตม็ทีเ่พราะเกดิ
การสญูเสยีในระบบถ่ายทอดกําลงั (Transmission loss) ในสว่นทีเ่หลอื
จะถูกนําไปใช้เพื่อเอาชนะแรงต้านการเคลื่อนที่ต่างๆ ไดแ้ก่ แรงต้าน
อากาศ (Air resistance) แรงตา้นการหมุนของลอ้ (Rolling resistance) 
และแรงตา้นทางชนั (Gradient resistance) ในขณะทีร่ถยนตว์ิง่อยู่บน
ถนน รถยนต์จะถูกกระทําด้วยแรงต้านอากาศและแรงยกของอากาศ 
โดยค่าสมัประสทิธิแ์รงต้านและสมัประสทิธิแ์รงยกสามารถหาได้จาก
สมการที ่(1) และสมการที ่(2) 
 
คา่สมัประสทิธิแ์รงตา้น 
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คา่สมัประสทิธิแ์รงยก 
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เมื่อแรงตา้นอากาศมากจะทาํใหเ้กดิการสิน้เปลอืงกําลงัจากเครื่องยนต์
ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงเพิม่ขึ้นด้วย โดยแรงต้าน
อากาศเกิดจากส่วนประกอบของแรงสองส่วนคือแรงต้านอากาศ
เน่ืองจากความหนืดของอากาศกบัผวิสมัผสัของรถยนต์และแรงต้าน
อากาศเนื่องจากความแตกต่างของความดนัทีก่ระจายบนผวิสมัผสัของ
รถยนต์ ค่าสมัประสทิธิค์วามดนัของอากาศสามารถคํานวณได้จาก
สมการที ่3  
 
คา่สมัประสทิธิค์วามดนัของอากาศ 
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เน่ืองจากพื้นที่หน้าตดัของรถยนต์ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยมสี่วนเว้า 
ส่วนนูน  ตามความสวยงามของการออกแบบ   ดัง้นั ้นการหา
พื้นที่หน้าตัดของรถเพื่อใช้ในการคํานวณจึงต้องใช้วิธีประมาณค่า
พืน้ทีห่น้าตดัของรถยนต ์โดยเอกสารหมายเลข [3] ไดนํ้าเสนอการหา
พืน้ทีห่น้าตดัรถยนต ์ดงัสมการที ่(4) 

 
HW.A 80=      (4) 

3. วิธีการ 
 ก่อนการจําลองสภาพการไหลของอากาศเพื่อหาแรงต้าน
ของอากาศที่เกิดขึ้นกบัรถกระบะในโปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชงิ
คํานวณ ผู้ทําการศึกษาได้ทําการทดสอบความถูกต้องของการใช้
โปรแกรมโดยทําการจําลองสภาพการไหลของอากาศและหาค่า
สมัประสทิธิแ์รงต้านของอากาศผ่านวตัถุทรงกระบอกทีม่พี ืน้ทีห่น้าตดั
เป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 10 มิลลิเมตรและยาว
เท่ากบั 10 มลิลิเมตร ดงัรูปที่ 1 ที่ค่าเรโนลด์นัมเบอร์เท่ากบั 1 และ 
1000 จากผลการทดสอบ พบวา่ เมือ่ค่าเรโนลดน์มัเบอรเ์ท่ากบั 1 ไดค้่า
สมัประสทิธิแ์รงต้านของอากาศเท่ากบั 10.680 และเมื่อค่าเรโนลด์นัม
เบอรเ์ท่ากบั 1000 ไดค้่าสมัประสทิธิแ์รงตา้นของอากาศเท่ากบั 0.868 
เมื่อนํามาเทยีบกบักราฟ แสดงให้เหน็ว่ามคี่าใกล้เคยีงกบัค่าที่ได้จาก
กราฟ ดงัแสดงในรปูที ่2 จากนัน้ผูท้าํการศกึษาไดส้รา้งแบบจาํลองของ
รถกระบะทีม่คีวามยาว 4820 มลิลเิมตร ความกวา้ง 1640 มลิลเิมตร สงู 
1400 มลิลเิมตร โดยแยกเป็นสองแบบ คอื แบบทีม่กีระบะทา้ยเปิดและ
แบบทีม่กีารปิดกระบะทา้ย ดงัรปูที ่3 ในโปรแกรม Solid Work จากนัน้
ได้ใช้โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชงิคํานวณประมวณผลเพื่อหาค่า
สมัประสทิธิแ์รงตา้นของอากาศทีเ่กดิขึน้กบัตวัรถกระบะทีค่วามเรว็ 60, 
90 และ 120 กโิลเมตรต่อชัว่โมง สาํหรบันําไปศกึษาอตัราการสิน้เปลอืง
น้ํามนัเชื้อเพลิงของรถกระบะในกรณีคลุมผ้าใบและไม่คลุมผ้าใบช่วง
กระบะทา้ยเมือ่มกีารใชง้านจรงิบนถนน  

 
รปูที ่1 ทรงกระบอกทีใ่ชใ้นการทดสอบเทยีบโปรแกรม 

 
 

รปูที ่2 การเปรยีบเทยีบสมัประสทิธิแ์รงตา้นของกาศทีไ่หลผา่น
ทรงกระบอก 
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รปูที ่3a รถกระบะทีไ่มม่กีารปิดทา้ย 
 

 
รปูที ่3b รถกระบะทีม่กีารปิดกระบะทา้ย 
 
4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลทดสอบการหาค่าสมัประสทิธิแ์รงต้านของรถกระบะ
โดยใชโ้ปรแกรมพลศาสตรข์องไหลเชงิคาํนวณ 

หลังจากสร้างแบบจําลองของรถกระบะในโปรแกรม Solid 
Work แล้ว ได้ใช้โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณในการ
ประมวลผลเพื่อหาสมัประสทิธิแ์รงต้านอากาศที่ความเร็วต่าง ๆ กนั 
สามารถแสดงผลไดด้งัรปูที ่4 ถงึ รปูที ่9 และตารางที ่1   

 

 
 
รปูที ่4 การกระจายความเรว็ของอากาศทีค่วามเรว็ 60 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง รอบรถกระบะทีม่กีารปิดกระบะทา้ย 
 

 
 
รปูที ่5 การกระจายความเรว็ของอากาศทีค่วามเรว็ 60 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง รอบรถกระบะทีไ่มม่กีารปิดกระบะทา้ย 

จากรปูที ่4 และรปูที ่5 พบว่า เมือ่อากาศมคีวามเรว็ 60 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง การไหลของอากาศผา่นรถกระบะในกรณีคลุมผา้ใบทีช่่วงกระบะ
ทา้ยหรอืการปิดกระบะทา้ยนัน้ อากาศจะไหลไดด้กีว่าการไม่คลุมผา้ใบ
หรอืการเปิดช่วงกระบะท้าย และสามารถคํานวณค่าสมัประสทิธิแ์รง
ต้านอากาศของรถกระบะที่มกีารคลุมผ้าใบและไม่ได้คลุมผา้ใบที่ช่วง
กระบะทา้ยไดเ้ทา่กบั 0.475 และ 0.476 ตามลาํดบั 
 

 
 
รปูที ่6 การกระจายความเรว็ของอากาศทีค่วามเรว็ 90 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง รอบรถกระบะทีม่กีารปิดกระบะทา้ย 
 

 
 
รปูที ่7 การกระจายความเรว็ของอากาศทีค่วามเรว็ 90 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง รอบรถกระบะทีไ่มม่กีารปิดกระบะทา้ย 
 
จากรปูที ่6 และ รปูที ่7 พบวา่ เมือ่อากาศมคีวามเรว็ 90 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง การไหลของอากาศผา่นรถกระบะในกรณีคลุมผา้ใบทีช่่วงกระบะ
ท้าย อากาศจะไหลได้ดกีว่าการไม่คลุมผ้าใบและสามารถคํานวณค่า
สมัประสทิธิแ์รงต้านอากาศของรถกระบะที่มกีารคลุมผ้าใบและไม่ได้
คลุมผา้ใบทีช่ว่งกระบะทา้ยไดเ้ทา่กบั 0.477 และ 0.569 ตามลาํดบั 
 

 
 
รปูที ่8 การกระจายความเรว็ของอากาศทีค่วามเรว็ 120 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง รอบรถกระบะทีม่กีารปิดกระบะทา้ย 
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รปูที ่9 การกระจายความเรว็ของอากาศทีค่วามเรว็ 120 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง รอบรถกระบะทีไ่มม่กีารปิดกระบะทา้ย 
 
จากรปูที ่8 และรปูที ่9 พบวา่ เมือ่อากาศมคีวามเรว็ 120 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง การไหลของอากาศผา่นรถกระบะในกรณีคลุมผา้ใบทีช่่วงกระบะ
ท้าย อากาศจะไหลได้ดกีว่าการไม่คลุมผ้าใบและสามารถคํานวณค่า
สมัประสทิธิแ์รงต้านอากาศของรถกระบะที่มกีารคลุมผ้าใบและไม่ได้
คลุมผา้ใบทีช่ว่งกระบะทา้ยไดเ้ทา่กบั 0.477 และ 0.563 ตามลาํดบั 
ตารางท่ี 1 คา่สมัประสทิธิแ์รงตา้นของอากาศทีเ่กดิขึน้กบัรถกระบะ 

ความเรว็อากาศทีก่ระทาํกบัรถ 
(กโิลเมตรต่อชัว่โมง) 

คา่สมัประสทิธิแ์รงตา้น ( dC ) 
ไมปิ่ดกระบะทา้ย ปิดกระบะทา้ย 

60 0.476 0.475 
90 0.569 0.477 
120 0.563 0.477 

 
4.2 ผลการทดสอบความสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิของกระบะ

ในการใชง้านจรงิ 
จากการทดสอบความสิน้เปลอืงน้ํามนัเชื้อเพลงิของรถกระบะในการใช้
งานจรงิ โดยการปิดและไมปิ่ดชว่งกระบะทา้ยดงัแสดงในรปูที ่10 พบวา่
ทีค่วามเรว็ 60 กโิลเมตรต่อชัว่โมง การคลุมผา้ใบและไม่คลุมผา้ใบช่วง
กระบะทา้ยมกีารสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิเฉลีย่เทา่กบั 46.33 ซ.ีซ.ี และ 
46.66 ซ.ีซ.ี ต่อระยะทาง 1 กโิลเมตร ตามลาํดบั การทดสอบทีค่วามเรว็ 
90 กโิลเมตรต่อชัว่โมง การคลุมผา้ใบและไม่คลุมผา้ใบที่กระบะทา้ยมี
การสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิเฉลีย่เทา่กบั 66.33 ซ.ีซ.ี และ 70.33 ซ.ีซ.ี 
ต่อระยะทาง 1 กโิลเมตร ตามลําดบั  และการทดสอบทีค่วามเรว็ 120 
กโิลเมตรต่อชัว่โมง การคลุมผา้ใบและไม่คลุมผ้าใบที่กระบะท้ายจะมี
การสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิเฉลีย่เท่ากบั 97 ซ.ีซ.ี และ 102.66 ซ.ีซ.ี 
ตอ่ระยะทาง 1 กโิลเมตร ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที ่2 และรปูที ่11  
 

 
 
รปูที ่10 รถกระบะทีม่กีารปิดชว่งกระบะทา้ยสาํหรบัใชท้ดสอบ 

ตารางท่ี 2 อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิทีเ่กดิขึน้กบัรถกระบะ 

ความเรว็ทีใ่ชท้ดสอบ 
(กโิลเมตรต่อชัว่โมง) 

การสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ (ซซี.ีต่อกโิลเมตร) 
ไมปิ่ดกระบะทา้ย ปิดกระบะทา้ย 

60 46.66  46.33 
90 70.33 66.33 
120 102.66 97.00 
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รปูที ่11 อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิต่อระยะทาง 1 กโิลเมตร 
 
5.สรปุ  

5.1 จากผลการทดสอบหาค่าสมัประสทิธิแ์รงตา้นของอากาศ
โดยใชโ้ปรแกรมพลศาสตรข์องไหลเชงิคาํนวณ พบวา่ เมือ่ความเรว็ของ
อากาศทีก่ระทาํกบัตวัรถมคีา่น้อยการปิดและไมปิ่ดทีช่่วงกระบะทา้ยนัน้
จะไม่ส่งผลต่อการลดค่าสัมประสิทธิแ์รงต้านของอากาศ แต่เมื่อ
ความเรว็ของอากาศทีก่ระทาํกบัตวัรถมคี่ามาก การปิดช่วงกระบะทา้ย
สามารถลดค่าสมัประสทิธิแ์รงตา้นของอากาศลงได ้โดยทีค่วามเรว็ของ
อากาศ 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง รถกระบะที่มีการปิดและไม่ปิดช่วง
กระบะทา้ยมคี่าสมัประสทิธิแ์รงตา้นของอากาศใกลเ้คยีงกนั ทีค่วามเรว็
ของอากาศ 90 กโิลเมตรต่อชัว่โมง เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งการปิดและ
ไม่ปิดกระบะทา้ย พบว่า การปิดกระบะทา้ยสามารถลดค่าสมัประสทิธิ ์
แรงตา้นของอากาศลงไดป้ระมาณ 15 เปอรเ์ซนต ์โดยค่าสมัประสทิธิ ์
แรงต้านของอากาศในกรณีที่ปิดกระบะท้ายเท่ากบั 0.477 และไม่ปิด
ช่วงกระบะท้ายเท่ากับ 0.569 สําหรับความเร็วของอากาศ 120 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง พบว่า การปิดช่วงกระบะท้ายสามารถลดค่า
สมัประสทิธิแ์รงตา้นของอากาศไดป้ระมาณ 15 เปอรเ์ซนต ์เช่นเดยีวกบั
ความเร็วของอากาศที่ความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง โดยค่า
สมัประสทิธิแ์รงตา้นของอากาศในกรณปิีดช่วงกระบะทา้ยเท่ากบั 0.477 
และค่าสมัประสทิธิแ์รงต้านของอากาศในกรณีไม่ปิดช่วงกระบะท้าย
เทา่กบั 0.563   

5.2  จากผลการทดสอบความสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิของรถ
กระบะในการใชง้านจรงิ พบว่า เมื่อรถกระบะมคีวามเรว็ 60 กโิลเมตร
ต่อชัว่โมง การปิดและไม่ปิดกระบะทา้ยนัน้จะไม่ส่งผลต่อการลดอตัรา
การสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิง เมื่อความเรว็ที่ใช้ทดสอบเพิม่เป็น 90 
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กโิลเมตรต่อชัว่โมง พบวา่ การปิดช่วงกระบะทา้ยสามารถลดอตัราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงลงได้ประมาณ 4 ซี.ซี. ต่อระยะทาง 1 
กโิลเมตร หรอืลดลงไดป้ระมาณ 5.7 เปอรเ์ซนต ์สาํหรบัทีค่วามเรว็ 120 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง การปิดช่วงกระบะท้ายสามารถลดอัตราการ
สิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิไดป้ระมาณ 5.66 ซ.ีซ.ี ต่อ 1 กโิลเมตร หรอื
ลดลงประมาณ 5.6 เปอรเ์ซนต ์
 
 6. คาํอธิบายสญัลกัษณ์ 
A           =   พืน้ทีห่น้าตดัของรถยนต ์

dC       =   สมัประสทิธิแ์รงตา้นอากาศ 

lC       =   สมัประสทิธิแ์รงยก 

pC    =   คา่สมัประสทิธิค์วามดนัของอากาศ 

dF      =   แรงตา้นอากาศทีก่ระทาํกบัตวัรถ  

lF       =   แรงยกทีก่ระทาํกบัตวัรถ 
H  =   ความสงูของรถยนต ์      
P    =   ความดนัของอากาศ 

0P    =   ความดนับรรยากาศ 
V        =   ความเรว็ของอากาศ 
W  =   ความกวา้งของรถยนต ์
ρ  =   ความหนาแน่นของอากาศ 
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 ในการแกปญหาทางวิศวกรรมของแข็งมักจันิยมแกปญหาโดยใช
วิธีไฟไนตเอลิเมนต  ซ่ึงเปนวิธีคํานวณเชิงตัวเลขที่ไดผลดีวิธีหน่ึง 
ประกอบกับในปจจุบันคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพสูงจึงทําใหทําการ
คํานวณไดรวดเร็วข้ึน แตปญหาที่พบในการคํานวณดวยวิธีไฟไนตเอลิ
เมนตก็คือ ตองมีการจัดเตรียมขอมูลในลักษณะที่เปนเอลิเมนตกอน ซ่ึง 

บทคัดยอ
วิธีไรโครงตาขายเปนวิธีเชิงตัวเลขสําหรับหาผลเฉลยของสมการ

เชิงอนุพันธ  วิธีน้ีไมตองการสภาพเชื่อมโยงที่นิยามไวลวงหนาของ
โครงตาขายเพื่อสรางเอลิเมนต  หากแตจะใชการกอกําเนิดจุดข้ัวแทน
การกอกําเนิดโครงตาขายในวิธีไฟไนตเอลิเมนต  แลวสรางฟงกชัน
รูปรางจากจุดข้ัวที่กระจายอยูอยางตามใจชอบในโดเมนเพื่อใหมีสภาพ
เชื่อมโยงของจุดข้ัว  ความเที่ยงตรงของผลเฉลยข้ึนอยูกับจํานวนของ
จุดข้ัว  กลาวคือยิ่งมีจํานวนจุดข้ัวมากขึ้นความเที่ยงตรงของผลเฉลยก็
ยิ่งมีมากขึ้น  งานวิจัยน้ีไดนําปญหากลศาสตรของแข็งสองมิติบาง
ปญหามาตรวจสอบสําหรับความเที่ยงตรง  โปรแกรมที่ใชในการ
คํานวณจํากัดจุดข้ัวไวไมเกิน 

โปรแกรมที่ใชในการเตรียมเอลิเมนตน้ีมีราคาสูงจึงทําใหราคาในการ
คํานวณดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนตแพงตามไปดวย 
 

100 จุดข้ัว  จากผลลัพธที่ไดสําหรับแผน
แบนภายใตแรงกระทําของแรงแบบตางๆ เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับ
ผลลัพธทางทฤษฎีมีความผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของจุดข้ัวโดยเฉลี่ย
อยูที่ 1.82% 

 
รูปที่ 1  การจัดเตรียมเอลิเมนตกอนการคํานวณ 

 ดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
Abstract  

Mesh free methods are numerical methods for solving 
differential equations. The methods do not require any mesh 
predefined connectivity to form the elements. However, mesh free 
methods need node generation instead of mesh generation in 
finite element methods. The shape functions are then constructed 
using only node scattered arbitrarily in domain to provide 
connectivity of nodes. In this research work, some two 
dimensional problems in solid mechanics are used to examine for 
accuracy. The written computer program used for this calculation 
limits the maximum number of node to 100 nodes.  As the 
numerical result for thin plate subjected to various types of 
loading comparing with theoretical results, the average error of L

จากปญหาดังกลาวจึงไดทําการทดสอบการคํานวณปญหา
ของแข็งแบบสองมิติดวยวิธีไรโครงตาขาย (Mesh Free Method) เพื่อ
เปรียบเทียบผลที่ไดกับวิธีไฟไนตเอลิเมนต วาวิธีไรโครงตาขายจะมี
ความนาเชื่อถือไดเพียงพอหรือไม และวิธีไรโครงตาขายที่ไดเลือกมาใช
น้ีเรียกวาวิธี เอลิเมนตธรรมชาติซ่ึงเปนวิธีการคํานวณที่ไมตองอาศัย
การหาเมทริกซผกผันในข้ันตอนหาฟงกชั่นรูปราง (Shape Function)  
ข้ันตอนในการเตรียมขอมูลก็เพียงแตกําหนดจุดข้ัวลงไปในระบบเทานั้น 
ดังรูปที่ 2 

2 
norm was found to be 1.82%  

  
รูปที่ 2 การใชวิธีไรโครงตาขายมาเปนวิธีการหาผลเฉลยโดยประมาณ 

 
2. ทฤษฎี 

คํานํา1. 

 

mailto:pongpan.kae@kmutt.ac.th


การคํานวณดวยวิธีไรโครงตาขายจะใชหลักการแบบเดียวกับวิธี
ไฟไนตเอลิเมนต  ตางกันตรงที่วิธีน้ีจะไมใชโครงตาขายเพื่อการคํานวณ  
แตจะยึดถือการคํานวณที่จุดข้ัวแทน  พิจารณา รูปที่ 3 ถาปญหาแผน
แบนที่มีขอบเขต  มีเงื่อนไขที่ขอบเขต  และมีแรงภายนอก

กระทําที่  

    ∑             (2) 
=

=
n

i
i x

1
1)(φ

4.  ฟงกชันรูปรางมีคุณสมบัติยอนกลับ (Possesses 
reproducing properties) Ω sΩ
    ∑            (3) 

=

=
n

i
ii xxx

1
)(φtΩ
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รูปที่ 3 ปญหาแผนแบนที่พิจารณา 

 
การคํานวณจะเริ่มจากการเตรียมขอมูลดังน้ี 
1.  กําหนดจุดข้ัวลงในขอบเขต Ω  ทั้งภายในและที่ขอบ 
2.  สรางโครงตาขายเบ้ืองหลัง (Background Mesh) ในภาพ

แสดงดวยเสนประ ซ่ึงโครงตาขายเบ้ืองหลังจะอยูบนจุดข้ัวหรือไมอยูบน
จุดข้ัวก็ได 

3.  สรางฟงกชันรูปรางที่จุดข้ัวในขอบเขตที่กําหนด (Support 
Domain) 

4.  แทนฟงกชันรูปรางลงในสมการเพื่อหาเมทริกซความแข็งตึง
และแรง 

5.  ทําการอินทิเกรดเมทริกซความแข็งตึงภายใตโครงตาขาย
เบ้ืองหลัง  และอินทิเกรดเมทริกซแรงในขอบเขต  tΩ

6.  แกสมการเมทริกซ [ ]{ } {bxA = } เพื่อหาระยะกระจัดของ   
จุดข้ัว 

7.  จากระยะขจัดของจุดข้ัว  ทําการคํานวณความเครียดและ
ความเคนที่จุดเกาสตาง ๆ 

จากวิธีการคํานวณจะเห็นวามีข้ันตอนการคํานวณที่เหมือนกับวิธี
ไฟไนตเอลิเมนต  จะตางกันตรงที่ฟงกชันรูปรางและการอินทิเกรด
เทานั้นที่มีวิธีการที่แตกตางกัน 
 
2.1  การหาฟงกชันรูปราง (Shape Function) 

ส่ิงสําคัญอันดับแรกในการคํานวณดวยวิธีไรโครงตาขายคือ  การ
หาฟงกชันรูปรางที่เหมาะสมสําหรับการประมาณคาการเคลื่อนตัวของ
จุดข้ัว ณ ตําแหนงใด ๆ ใน  ซ่ึงฟงกชันรูปรางจะตองมีคุณสมบัติ
อยางนอย 5 ขอดังน้ี 

Ω

1.  ฟงกชันรูปรางเปนเชิงเสนที่ไมข้ึนกับขอบเขตที่พิจารณาจาก
จุดข้ัวในขอบเขตที่กําหนด (Support Domain) 

2.  ฟงกชันรูปรางเปนโครเนคเกอรฟงกชัน 

( )
⎩
⎨
⎧

≠
=

=
ji
ji

x ji ,0
,1

φ             (1) 

3.  ฟงกชันรูปรางเปนพารททิชันออฟยูนิตี (Partition of unity) 

5.  ฟงกชันรูปรางสามารถหาอนุพันธได 

tΩ

sΩ

F
vn̂

 
3.  วิธีการวิจัย 
3.1  การคํานวณหาเมทริกซความแข็งตึง   

การคํานวณเมทริกซความแข็งตึงยอยของแตละโครงตาขาย
เบ้ืองหลังในงานวิจัยน้ีใชโครงตาขายเบื้องหลังเปนรูปสามเหลี่ยม
เพื่อที่จะไดใชเปรียบเทียบกับวิธีไฟไนตเอลิ เมนตได  พิจารณา
สามเหลี่ยมแรกที่จะคํานวณประกอบดวยจุดตอ 1,2,3 กําหนดจุด x 
ใดๆ ในสามเหลี่ยมน้ีโดยการกําหนดเปนจุดเกาส (Gauss Point)  

 
3.2  การหาจุดศูนยกลางวงกลมลอม (Circumcenter)   

จากจุด x ที่กําหนดจะทําการหาสามเหลี่ยมเพ่ือนบานกอนโดยการ
เทียบกับระยะทางจากจุดศูนยกลางวงกลมของสามเหลี่ยม และจุด
ศูนยกลางวงกลมลอมคือ ( )21 ,vvvv =   โดยใหจุดข้ัว 1 เปน a จุดข้ัว 2 
เปน b และจุดข้ัว 3 เปน c ได 

, ,        (4) ),(),( 21 aaayxa = ),(),( 21 bbbyxb = ),(),( 21 cccyxc =

 
( )( ) ( )( )

D
cacbcbcbcacav 22

2
2

2
2

2
1

2
122

2
2

2
2

2
1

2
1

1
−−+−−−−+−

=       (5) 

( )( ) ( )( )
D

cbcacacacbcb
v 22

2
2

2
2

2
1

2
122

2
2

2
2

2
1

2
1

2
−−+−−−−+−

=     (6) 

 
เม่ือ D คือสองเทาของพื้นที่สามเหลี่ยม abc  และมีคาเปน 

    (7) ( )( ) ( )( )[ ]221122112 cacbcbcaD −−−−−=

 
อนุพันธของจุดศูนยกลางของวงกลมโวโรนอยคือ 

( ) ( )( ) ( )
( )xD

xDxvx
xv 1,11

1,1

−
=        (8) 

( ) ( ) ( )( )
( )xD

xDvxDx
xv 2,11,2

2,1

−−
=
α       (9) 

( ) ( ) ( )( )
( )xD

xDvxDx
xv 1,22,1

1,2

−+−
=

α          (10) 

( ) ( )( ) ( )
( )xD

xDxvx
xv 2,22

2,2

−
=            (11) 



c31x 
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รูปที่ 3 การหาจุดศูนยกลางวงกลมลอมของสามเหลี่ยมยอย 

 

3.3  การหาสามเหลี่ยมที่ใกลเคียง 
สามเหลี่ยมที่ใกลเคียงของจุด x ใด ๆ หาจาก 

22 Rxv <−               (12) 

โดยที่ R2 เปนรัศมีวงกลมลอมรอบ (Circumradius) 

( ) ( 2
22

2
11

2 vavaR −+−= )            (13) 
สามเหลี่ยมใดที่สอดคลองตามสมการ (12) จะถือวาเปน

สามเหลี่ยมเพื่อนบานและจุดข้ัวของสามเหลี่ยมน้ันจะถูกนํามาคํานวณ
ฟงกชันรูปรางรวมกับจุด x 

 
รูปที่ 4 สามเหลี่ยม 134 เปนสามเหลี่ยมเพ่ือนบานของจุด x   

เน่ืองจากระยะหางระหวาง V134 กับ x นอยกวารัศมีของวงกลม 
 

3.4  การสรางสามเหลี่ยมยอยจากจุด x 
จากจุด x ที่กําหนดซึ่งอยูในสามเหลี่ยม 123 จะสรางสามเหลี่ยม

ข้ึนมา 3 รูปดังน้ี  สามเหลี่ยม 23x ซ่ึงมี c23x เปนจุดศูนยกลางวงกลม
ลอม,   สามเหลี่ยม 31x ซ่ึงมี c31x เปนจุดศูนยกลางวงกลมลอมและ
สามเหลี่ยม 12x ซ่ึงมี c12x เปนจุดศูนยกลางวงกลมลอม 

สําหรับสามเหลี่ยม 123 มีจุด v123 เปนจุดศูนยกลางวงกลมลอม  
ดังน้ันสรางสามเหลี่ยมข้ึนมาใหม 3 รูป จากจุดศูนยกลาง c12x, c23x, 
c31x และ v123 ได 

สามเหลี่ยม c23xc31xv123  สําหรับฟงกชันรูปรางของจุดตอ 1 
สามเหลี่ยม c12xc31xv123  สําหรับฟงกชันรูปรางของจุดตอ 2 
สามเหลี่ยม c12xc23xv123  สําหรับฟงกชันรูปรางของจุดตอ 3 

 
รูปที่ 5 การสรางสามเหลี่ยมข้ึนมาใหม 3 รูป  
จากจุดศูนยกลาง c12x, c23x, c31x และ v123 

 
ดังน้ันพื้นที่ของสามเหลี่ยมทั้ง 3 รูปจะคํานวณไดจาก 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( ) 2,1

,,
,,

,,
=

⎭
⎬
⎫

=
=

m
vxcxcxA

vxcxcxA

kjmmit

kjit

ψ
ψ          (14) 

 
และอนุพันธของพ้ืนที่ของสามเหลี่ยมเปน 

( ) ( )( ) ( )( )
2

22112211 cacbcbca
AxAit

−−−−−
==          (15) 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )
2

,122,211
,,

xacxbxbcxa
AxA mm

mmit

−+−
==        

           ( )( ) ( ) ( )( ) ( )
2

,122,211 xbcxaxacxb mm −−−
−     (16) 

 
พื้นที่ของสามเหลี่ยมยอยใด ๆ คือ   และฟงกชันรูปรางคือ ( )xAi

( ) ( )
( )xA
xAx i

i =φ                   (17) 

 
และอนุพันธของฟงกชันรูปรางคือ 

( ) ( ) ( ) ( )
( )xA

xAxxA
x mimi

mi
,,

,
φ

φ
−

=            (18) 

( ) ( )∑
=

=
n

i
i xAxA

1

             (19) 

( ) ( )∑
=

=
n

i
mim xAxA

1
,,

             (20) 

 
จากสมการของบับนอฟ-กาเลอรกิน 

[ ]{ }( ) [ ][ ]{ } { } { } { } { } 0=Γ−Ω−Ω∫ ∫ ∫
Ω Ω Γt

dtudbuduLcuL TTT δδδ      (21) 

 
การประมาณคาการเคลื่อนตัวที่ x ใด ๆ คือ 

( ) ( )∑
=

=
n

i
ii

h uxxu
1
φ              (22) 

( ) ( )∑
=

=
n

i
ii

h vxxv
1
φ              (23) 

เม่ือแทนลงในสมการ (21) จะทําใหไดเมทริกซความแข็งตึงและเมทริกซ
แรงเปน 

[ ] [ ] [ ][ ]∫Ω Ω= dBcBK j
T

iij
            (24) 

v134 

v123 

v123 

c12x 

c23x v123 



          (25) 
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วิธีเอลิเมนตธรรมชาติ วิธีไฟไนตเอลิเมนต

คาความผิดพลาดของการเคลื่อนท่ีของจุดขั้ว (%) 
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4. ผลการวิจัย 

ในการคํานวณจะทําการคํานวณโครงสรางแผนแบนแบบตาง ๆ 
โดยมีการคํานวณความผิดพลาดเปรียบเทียบกับทฤษฎี  โดยคาของ
ความผิดพลาดแสดงเปนความผิดพลาดของพลังงานเฉลี่ย (Energy 
Norm) 

 
รูปที่ 7 กราฟแสดงคาความผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของจุดข้ัว 

ของแผนแบน 
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4 จุด 12 จุด 25 จุด

วิธีเอลิเมนตธรรมชาติ วิธีไฟไนตเอลิเมนต

คาความผิดพลาดของพลังงานเฉล่ีย (%) 

โดยที่  { }tε  เปนความเครียดทางทฤษฎีและ { }aε  เปนความเครียดที่

คํานวณได   
และความผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของจุดข้ัว (L2 Norm) 
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 โดยที่ ut และ vt เปนระยะกระจัดทางทฤษฎี  สวน ui และ vi เปนระยะ
กระจัดที่คํานวณไดจากคํานวณ 

รูปที่ 8 กราฟแสดงคาความผิดพลาดของพลังงานเฉลี่ย 
ของแผนแบน 

  
4.1 แผนแบน 4.2 แผนแบนเจาะรู 

จากการคํานวณ 3 ตัวอยาง  มีจํานวนจุดข้ัว 4, 12 และ 25 จุดข้ัว  
โดยทําการคํานวณเปรียบเทียบระหวางไฟไนเอลิเมนตและวิธีเอลิเมนต
ธรรมชาติไดผลดังรูปที่ 6 

จากการคํานวณ 3 ตัวอยาง  มีจํานวนจุดข้ัว 22, 41 และ 108 จุด
ข้ัว  โดยทําการคํานวณเปรียบเทียบระหวางไฟไนเอลิเมนตและวิธีเอลิ
เมนตธรรมชาติไดผลดังรูปที่ 9 

  รูปที่ 6 แผนแบนที่มีจุดข้ัว 25 จุด รูปที่ 9 แผนแบนเจาะรูที่มีจุดข้ัว 41 จุด  
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รูปที่ 14 กราฟแสดงคาความผิดพลาดของพลังงานเฉลีย่ รูปที่ 11 กราฟแสดงคาความผิดพลาดของพลังงานเฉลีย่ 

ของคานภายใตโมเมนตดัด ของแผนแบนเจาะรู 
  

5. สรุป 4.3 คานภายใตโมเมนตดัด 
จากผลการวิจัยพบวาวิธีเอลิเมนตธรรมชาติจะใหผลการคํานวณที่

ผิดพลาดนอยกวาวิธีไฟไนตเอลิเมนต  สําหรับกรณีของแผนแบนจะ
พบวาวิธีไฟไนตเอลิเมนตใหผลที่ดีกวาแตเม่ือเปรียบเทียบคาแลวถือวา
ไมตางกันมากนัก  

จากการคํานวณ 3 ตัวอยาง  มีจํานวนจุดข้ัว 12, 21 และ 33 จุด
ข้ัว  โดยทําการคํานวณเปรียบเทียบระหวางไฟไนเอลิเมนตและวิธีเอลิ
เมนตธรรมชาติไดผลดังรูปที่ 12 
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บทคดัย่อ 
อุตสาหกรรมผลติน้ําแขง็ซองเป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามตอ้งการใช้

พลังงานสูงอุตสาหกรรมหนึ่ง  เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไม่ได้มี
การศกึษาพฒันาและปรบัปรุงมาเป็นเวลาชา้นาน  บทความนี้นําเสนอ
การจําลองการขึ้นรูปน้ําแข็งซองแบบสามมิติเพื่อศึกษาปจัจัยที่มี
ผลกระทบต่อการกระจายตวัของอุณหภูมภิายในน้ําแขง็ซอง การก่อตวั
ของน้ําแขง็ ผลจากสภาวะขอบเขตของน้ําแขง็ซอง และความสมัพนัธ์
ระหว่างเวลากบัอุณหภูมภิายในน้ําแขง็ซอง โดยความแม่นยําของการ
จําลองจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับผลจากการเก็บข้อมูลจริงใน
โรงงานผลิตน้ําแขง็ซอง ซึ่งการจําลองจะพจิารณาปญัหาการถ่ายเท
ความรอ้นแบบการนําความรอ้นเพยีงอยา่งเดยีว และใชว้ธิเีอลธาลปี 
แบบกริดอยู่กับที่ในการแก้ปญัหาการเปลี่ยนสถานะโดยกําหนด
ช่วงเวลาคํานวณที ่1 วนิาทแีละค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ
ของแขง็กบัของเหลวที่ 0.05 0C ผลการจําลองแสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างเวลากบัอุณหภูมภิายในซองน้ําแขง็พบว่า อุณหภูมขิอบเขตที่
สมัผสักบับ่อน้ําเกลอื และบรเิวณสมัผสัอากาศมอีทิธพิลกบัเวลาทีใ่ชใ้น
การขึน้รปูน้ําแขง็มากทีสุ่ด โดยทีอุ่ณหภูมน้ํิาเกลอืทีอ่ยู่ในช่วง -5 ถงึ -7 
0C และอุณหภูมอิากาศ 1 ถงึ 2 0C จะใชเ้วลาในการขึน้รปูน้ําแขง็ซอง 
45 ถงึ 50 ชัว่โมง โดยตําแหน่งตรงกลางของผวิดา้นบนจะเป็นจุดทีใ่ช้
เวลาในการขึน้รปูนานทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัตาํแหน่งภายในซองทัง้หมด  
  
Abstract 

Ice Block industry is very necessary for today, but do not 
have research for many years.   In this study is proposed 3-D 
Simulation of ice forming by computational fluid dynamics method 
for study the distribution of temperature, limit of condition and the 
relation between temperature and time. The result from the 
precision of simulation is compared with the result from 
experimental of factory. The simulation determined the problem of 
heat transfer with conduction and enthalpy based fixed grid 
methodology that used for the numerical solution of conduction 
phase-change problem. The forming system is controlled time 
step size of 1 s and the different of temperature between liquidus 

and solidus is 0.05 0C. The results of simulation between time 
and temperature in ice block can be indicated that temperature 
which contract with salt water tank and air contract has influence 
with time of forming. Salt-water temperature is -5 to -7 0C and air 
temperature is 1 to 2 0C, which time of forming is about 45 to 50 
hours. The center of upper surface use the most time to form 
when compare with another point. 

 
1. บทนํา  

ประเทศไทยมีโ รงงานผลิต น้ําแข็ง เชิงพาณิชย์ เพื่ อ ใช้ ใน
อุตสาหกรรมอาหารเป็นจํานวนมาก  การผลติน้ําแขง็แต่ละครัง้ตอ้งใช้
เวลานานและมคีวามตอ้งการในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีส่งูมาก เน่ืองจาก
รูปแบบของการถ่ายเทความร้อนในการทําน้ําแขง็ซองมขี้อจํากดัใน
หลายๆด้านที่ทําให้ยากต่อการศึกษา จึงทําให้ปญัหาลกัษณะนี้ขาด
การศกึษาอยา่งจรงิจงั   

งานวจิยัน้ีทาํการศกึษาการวเิคราะหล์กัษณะการถ่ายเทความรอ้น
ของน้ําภายในซองน้ําแขง็โดยใชโ้ปรแกรม Fluent เพื่อทําการศกึษา
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในน้ําซองแข็ง โดยจะนํามา
เปรยีบเทียบกบัการอุณหภูมทิี่ได้จากการเก็บข้อมูลจรงิจากโรงงาน 
รวมถึงการศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการขึน้รูปน้ําแขง็เพื่อศกึษาและทํา
การปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป 

  
2. การตรวจเอกสาร  

ลกัษณะทางกายภาพของน้ําแขง็ซองเป็นกอ้นสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่ 
มขีนาด 25x52x130ซม. โดยประมาณ ดงัแสดงในรปูที ่1 น้ําหนัก
ประมาณ 150 กโิลกรมัต่อก้อน ซึ่งจะใชเ้วลาในการผลติน้ําแขง็ซอง
ประมาณ 36-48 ชัว่โมง [3]  

จากนัน้นําซองน้ําแขง็ที่มน้ํีาบรรจุไว้แล้วใส่ลงไปในบ่อน้ําเกลือ
ขนาดใหญ่ทีม่อุีณหภมูริะหวา่ง -5 ถงึ -120C ความรอ้นจากน้ําจะถ่ายเท
ใหก้บัน้ําเกลอืซึ่งจะถูกนําออกไปทิ้งสู่อากาศภายนอกผ่านทางสารทํา
ความเยน็ทีไ่หลเวยีนอยู่ภายในท่อทีแ่ช่อยู่ในบ่อน้ําเกลอื ทาํใหน้ํ้าเกลอื
ในบอ่อยูใ่นสภาวะอุณหภมูติํ่ากวา่จดุเยอืกแขง็ของน้ํา 



24                                                                          รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 4 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

 
รปูที ่1 รปูทรงของซองน้ําแขง็ทีใ่ชใ้นการผลติ 

 
ช่วงทําความเยน็จะรกัษาอุณหภูมโิดยปิดฝาไมค้รอบซองน้ําแขง็ 

และปิดอีกชัน้ด้วยผ้าใบครอบบ่อน้ําเกลือ น้ําที่อยู่ภายในซองจะ
กลายเป็นน้ําแขง็ภายในระยะเวลาประมาณ 36-48 ชัว่โมงขึ้นอยู่กบั
อุณหภมูขิองน้ําเกลอื   

 
รปูที ่2 ชุดน้ําแขง็ซองในกระบวนการผลติ 

 
ปญัหาการเปลี่ยนสถานะสามารถแบ่งวธิีในการแก้ปญัหาโดย

ระเบยีบวธิเีชงิเลขไดใ้นหลายรปูแบบ คอื วธิกีารอา้งองิจุดต่อเน่ืองจาก
เสน้แบง่สถานะมกีารเคลื่อนที ่(Moving boundary) และบรเิวณดงักล่าว
มปีจัจยัสําคญัคอื ปรมิาณความรอ้นแฝงซึ่งมคี่าสูง จงึเป็นสิง่สําคญัที่
ตอ้งพจิารณา และการใชต้วัแปรหลกัในการพจิารณาค่าความรอ้นแฝง 
ได้แก่ การใช้อุณหภูมิเป็นหลัก และการใช้เอนทาลปีเป็นหลัก การ
พจิารณาลกัษณะการเคลื่อนทีข่องจดุต่อ แบง่ออกเป็นดงัน้ี 

1. วธิกีรดิเคลื่อนที ่(Front tracking) เป็นการพจิารณาว่ากรดิ
เคลื่อนทีต่ามเสน้แบ่งสถานะ (Phase front) อย่างต่อเน่ืองโดยอาศยั
เงื่อนไขสมดุลความรอ้นที่เสน้แบ่งสถานะในการคํานวณตําแหน่งเสน้
แบ่งสถานะที่เวลาต่างๆ ซึ่งอาจต้องการสมการการผิดรูปของกริด 
(deforming grid formulation) เพือ่ปรบัเปลีย่น mesh ตามการเคลื่อนที่
ของเส้นแบ่งสถานะ วธิน้ีีได้ผลถูกต้องสําหรบัปญัหาที่จุดเยอืกแขง็มี
อุณหภูมคิงที่ (isothermal problems) แต่ไม่เหมาะสมกบัปญัหาที่
อุณหภมูเิยอืกแขง็เป็นชว่งของอุณหภมู ิ(mushy problem)  

2. วธิกีรดิอยู่กบัที่ (Fixed grid) เป็นการใหก้รดิอยู่กบัที ่ส่วน
ตําแหน่งของเสน้แบ่งสถานะจะทราบจากอุณหภูมทิีค่ํานวณไดว้ธิน้ีีถูก
หามาจาก Weak formulation ซึ่งเงื่อนไขที่เส้นแบ่งสถานะ มี
ความหมายอยูภ่ายในสมการแลว้ จงึไมต่อ้งใชเ้งือ่นไขดงักล่าวในการหา
ตําแหน่งการเปลีย่นสถานะไปพรอ้มๆ กนั ขอ้ดคีอื ไมจ่าํเป็นตอ้งทราบ

ตาํแหน่งเริม่ตน้ของการเปลีย่นสถานะ ทาํใหเ้หมาะสมกบัปญัหาทีม่ชี่วง
อุณหภูมเิยอืกแขง็ (mushy problems) ปญัหาทีม่รีปูแบบการแขง็ตวัที่
ซบัซน้ และปญัหาการแขง็ตวัในหลายมติ ิ[2] 

ในกรณีทีใ่ชโ้ปรแกรมดา้น CFD ในการแก้ปญัหาเกีย่วขอ้งกบัการ
เปลี่ยนสถานะ โปรแกรมจะกําหนดรูปแบบทัง้หมด ทัง้มวล โมเมนตมั 
และพลงังาน สําหรบัสถานะของเหลวในสองและสามมติิ การเปลี่ยน
สถานะจะถูกหาโดยสมดุลความร้อนและรอยต่อสถานะจะถูกหาโดย
อตัราสว่นปรมิาตร (Volume fraction) ของสองสถานะ ซึง่ความแมน่ยาํ
ของรอยต่อสถานะจะขึ้นอยู่กับขนาดของกริดและขนาดของ Time 
steps ทีถ่กูกาํหนดในการแกป้ญัหาแต่ละปญัหา [1] 
 
3. สมการทางคณิตศาสตร ์

การสรา้งสมการทางคณติศาสตรจ์ะพจิารณาจากสมการครอบคลุม
และ สมการเฉพาะเจาะจง [2]     
 สมการครอบคลุม (Governing equation) พจิารณาจากกฎการ
อนุรกัษพ์ลงังาน (Conservation of energy)  
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โดยที ่qx ,qy ,qz แทนอตัราการถ่ายเทความรอ้น (Heat transfer 
rate) ในแกน x, y ,z ตามลาํดบั 

สมการเจาะจง (Constitutive equations) ประกอบจากกฎของฟูริ
เยร ์(Fourier’s Law)  

k
z
Tkj

y
Tki

x
Tkq ˆˆˆ

∂
∂

−
∂
∂

−
∂
∂

−=       (2) 

คา่สมัประสทิธิก์ารนําความรอ้น k จะขึน้กบัอุณหภูม ิT ในเบือ้งตน้
จะพจิารณาให ้k ในแต่ละสถานะมคี่าคงที ่ และพลงังานภายในทัง้หมด
เท่ากบัมคี่าเท่ากบัผลรวมของความรอ้นสมัผสั (Sensible heat) กบั
ความรอ้นแฝง (latent heat)  
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dTcLdTcU ρρρ    เมือ่  T ≥ TF   (4) 

เน่ืองจากความสมัพนัธร์ะหวา่งพลงังานภายในจาํเพาะ u และเอน
ทาลปีจาํเพาะ h   

 dh = du+d(Pv) = du+Pdv+vdP      (5) 

จะไดต้วัแบบทางคณติศาสตรส์าํหรบัปญัหาการขึน้รปูของน้ําแขง็  
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∫∫ ++= ρρρ     เมือ่ T ≥ TF  (8) 

      สําหรบัการแก้ปญัหาการเปลี่ยนสถานะของน้ํา โปรแกรม Fluent 
ไดก้ําหนดการแกป้ญัหาการเปลีย่นสถานะโดยเอนทาลปีจะถูกกําหนด
โดยผลรวมของ Sensible enthalpy (h) กบั คา่ความรอ้นแฝง ∆H 

HhH Δ+=           (9) 
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ดงันัน้จะไดส้มการรวมดงัน้ี 
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โดยที ่ href = เอนทาลปีอา้งองิ 
  Tref = อุณหภมูอิา้งองิ 
  cp   = ความจคุวามรอ้นทีค่วามดนัคงที ่
ความรอ้นแฝงเขยีนในพจน์ของความรอ้นแฝงของสารได ้

LH β=Δ               (12) 
โดยที ่ อตัราสว่นของเหลว( Liquid fraction), β  ถกูกาํหนดโดย  
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1ρ         (14) 

โดยที ่S คอื ความหนาของชัน้หลอมเหลว sρ คอืความหนาแน่น

ของแขง็ Ts คอือุณหภูมขิองแขง็ Tl คอือุณหภูมขิองเหลว ความ
หนาแน่นทีผ่กผนัตามอุณหภมูสิามารถหาไดจ้ากสมการ  

( )refrefrefref TTTTT −−= βρρρ                (15) 

แนวของเสน้รอยต่อเป็นส่วนสําคญัในวธิเีชงิตวัเลข ในระบบแกน 
สองมติแิละสามมติจิะเกี่ยวขอ้งกบัระบบการเกบ็ขอ้มูลการทดลอง ถ้า
อุณหภมูขิึน้อยูก่บัการถ่ายเทความรอ้นจะเพิม่ความยากขึน้ เหตุผลหลกั
กค็อืมคีวามใกลเ้คยีงการเปลี่ยนสถานะ สภาวะอุณหภูม ิความเรว็และ
การเคลื่อนที่ความรอ้น ในการหาแนวเส้นรอยต่อจงึไม่มคีวามจําเป็น 
ซึง่วธิกีารทีใ่ชแ้บบ Fixed grid และ สมการเอลทาลปี ในสว่นความรอ้น
แฝงจะถกูกาํหนดใน source term [1] 

 
4. การเปรียบเทียบผลการศึกษา 

ผลการศึกษาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การเก็บข้อมูลจาก
โรงงานกบัการจาํลองดว้ยโปรแกรม Fluent 

   
4.1 การเกบ็ข้อมลูจากโรงงาน  

ประกอบชุดวดัอุณหภมูโิดยนําหวัต่อวดัทีต่าํแหน่งทีพ่จิารณาดงัรปู
ที ่3 โดยทําการบนัทกึขอ้มูลทัง้หมดรวม 6 ครัง้ และตัง้ค่าบนัทกึผล
อุณหภูมทิุกๆ 10 นาท ี จุดวดัจะแบ่งออกเป็นจุดวดัภายในซองน้ําแขง็ 
ซึง่ม ี8 จุดซึง่กระจายตามระยะทางในแนวแกนทัง้ 3 แกน และจุดวดั
ภายนอกซึ่งเป็นสภาวะขอบเขตอกี 2 จุดซึ่งไดแ้ก่  อุณหภูมอิากาศ
เหนือซองน้ําแขง็กบัอุณหภูมน้ํิาเกลอืรอบนอกซองน้ําแขง็ โดยใชเ้วลา
ประมาณ 40-50 ชัว่โมง 

อุปกรณ์การทดลองประกอบไปดว้ย เครือ่งบนัทกึอุณหภูมแิบบ 10 
ช่องสญัญาณ Comark รุน่C 8510 ทีม่ชี่วงอุณหภูมวิดั -100 0C ถงึ 
1300 0C ซึง่จะต่อเขา้กบัหวัต่อเชื่อมเครือ่งบนัทกึอุณหภูมโิดยทีห่วัต่อ
ประกอบกบัสายThermocouple Type K ซึง่เชือ่มหวัต่อดว้ยไฟฟ้า 

ตารางที ่1 ตาํแหน่งจดุวดัในแกน X-Y-Z  
ชอ่งวดัที ่ ระยะแนวแกน X,Y,Z (cm) 

0 (26.67 ,  62  , 19.25) 
1 อากาศเหนือซองน้ําแขง็ 
2 น้ําเกลอืภายนอกซองน้ําแขง็ 
3 (26.83 , 104 , 12.75) 
4 (26.83 ,  84  , 12.75) 
5 (26.83 ,  42  , 12.75) 
6 (26.83 ,  20  , 12.75) 
7 (39.17 ,  62  , 12.50) 
8 (52.00 ,  62  , 12.50) 
9 (26.83 ,  62  , 12.75) 

 

1 อากาศ

2 น้ําเกลอื3

4

9
0

7 8

5

6
(0,0,0)

 
รปูที ่3 จดุวดัทัง้ 10 จดุบนตาํแหน่งน้ําแขง็ซอง 

 
4.2 การจาํลองด้วยโปรแกรม Fluent 
 สภาวะเริม่ต้นทีใ่ชใ้นการจําลองโปรแกรม Fluent ของน้ําอยู่ใน
สถานะของเหลว ซึ่งกําหนดอุณหภูมเิริม่ต้นที ่25 0C ส่วนสภาวะ
ขอบเขตทีใ่ชใ้นการจาํลองโปรแกรม Fluent ซึง่ไดม้าจากการเกบ็ขอ้มลู
ในสว่นของการทดลองครัง้ที ่5 ทีนํ่าเสนอในงานวจิยัน้ี ดงัตารางที ่2 ถูก
แบง่ออกเป็น 2 สว่นคอื  
1. ผนังดา้นบนกําหนดใหม้อุีณหภูมคิงที ่1.44 0C ซึ่งเป็นการถ่ายเท
ความรอ้นแบบการนําความรอ้นทีถ่กูกาํหนดโดยชอ่งสญัญาณวดัที ่1  
2. ผนงัดา้นขา้งและดา้นล่างกําหนดใหม้อุีณหภูมคิงที ่-7.54 0C ซึง่เป็น
การถ่ าย เทความร้อนแบบการนําความร้อนที่ถูกกํ าหนดโดย
ชอ่งสญัญาณวดัที ่2 
 ในการจาํลองกําหนดขนาดกรดิดงัตารางที ่3 และกําหนดค่าความ
แตกต่างอุณหภูมขิองเหลวกบัอุณหภูมขิองแขง็ในช่วงเปลี่ยนเฟสเป็น 
0.05 0C และทาํการแกป้ญัหาดว้ยวธิ ีSegregated ในการจาํลองแบบ 3 
มติทิีเ่ปลี่ยนแปลงตามเวลา (Unsteady) และทําการประมาณตวัแปรที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยวิธี implicit ซึ่งสมการที่พิจารณาได้แก่
สมการพลงังานทีถู่กทํา Discretization equation ดงัรูปที ่4 ซึ่ง
กาํหนดคา่ลู่เขา้สาํหรบัสมการพลงังานที ่1x10-6 
 
 

X 
Z 

Y 
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ตารางที ่2 แสดงผลอุณหภมูขิอบเขตทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

การทดลอง 
อุณหภมูเิฉลีย่จดุวดัที ่1 

(0C) 
อุณหภมูจิดุวดัที ่2 

(0C) 
1 2.04 -5.30 
2 2.59 -5.82 
3 1.22 -6.06 
4 0.47 -5.85 
5* 1.44 -7.54 
6 2.50 -6.67 

5* เป็นการทดลองทีถ่กูเลอืกใชใ้นการนําเสนองานวจิยัน้ี 
 

 

 

 
รปูที ่4 การกาํหนดรปูแบบสมการคาํนวณทีใ่ชใ้นโปรแกรม fluent 

 
ตารางที ่3 ขนาดกรดิทีใ่ชจ้าํลองดว้ยโปรแกรม fluent ของการทดลอง
ครัง้ที ่5    

Cells Faces Nodes Partitions 
179140 549068 190998 1 

   
5. ผลการทดลอง 
 แบ่งออกเป็น 3 สว่นคอื ผลการทดลองวดัอุณหภูม,ิ ผลการจาํลอง
ดว้ยโปรแกรม fluent และผลการเปรยีบเทยีบขอ้มลูจากการทดลองวดั
อุณหภมูกิบัผลการจาํลองดว้ยโปรแกรม Fluent 
 
5.1 ผลการทดลองวดัอณุหภมิู   
  ผลการทดลองทีพ่จิารณาเป็นการทดลองที ่5 ซึง่แสดงดงัรปูที ่6, 
7, 8 ซึง่แสดงความสมัพนัธข์องอุณหภูมกิบัระยะทางในแนวแกน X, Y, 
Z ตามลําดบั และรปูที ่5 แสดงลกัษณะทางกายภาพของน้ําแขง็หลงั
กระบวนการผลติซึง่แสดงในระนาบ XY และระนาบ XZ 

 
 

ระนาบ XY ระนาบ XZ 
รปูที ่5 ลกัษณะทางกายภาพของกอ้นน้ําแขง็ตามระนาบ XY และ XZ 
จากการทดลอง  
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รปูที ่6 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมูกิบัระยะทางจากผวิขอบใน
แนวแกนX ในแต่ละชว่งเวลา 
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รปูที ่7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมูกิบัระยะทางจากผวิขอบใน
แนวแกนY ในแต่ละชว่งเวลา 
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รปูที ่8 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมูกิบัระยะทางจากผวิขอบใน
แนวแกนZ ในแต่ละชว่งเวลา 
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รปูที ่9 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมูกิบัเวลาในแต่ละชอ่งสญัญาณของ
การทดลองที ่5 
 จากรปูที ่9 แสดงใหเ้หน็ว่าอุณหภูมภิายในซองน้ําแขง็จะลดลง
อย่างรวดเรว็ในชัว่โมงที ่5 และจะคงทีท่ีอุ่ณหภูมปิระมาณ 00C และจะ
ลดลงทีช่ ัว่โมงที ่40 โดยจะขึน้อยูก่บัตาํแหน่งของแต่ละชอ่งสญัญาณวดั 
 
5.2 ผลการจาํลองด้วยโปรแกรม Fluent 
 ผลการทดลองแสดงในรปูของการกระจายตวัของอุณหภมูกิบัเวลา
ในแต่ละชว่งเวลา ซึง่แยกผลตามระนาบ XY, XZ, YZ ตามลาํดบั 

 
t = 1 ชม t = 30 ชม 

 
t = 10 ชม t = 40 ชม 

 
t = 20 ชม t = 50 ชม 

รปูที ่10 ผลการกระจายอุณหภมูใินระนาบ XY (แกนZ) ในแต่ละ
ชว่งเวลาของการจาํลองดว้ยโปรแกรม Fluent 

t = 1 ชม t = 30 ชม 

 
t = 10 ชม t = 40 ชม 

 
t = 20 ชม t = 50 ชม 

รปูที ่11 ผลการกระจายอุณหภมูใินระนาบ XZ (แกนY) ในแต่ละ
ชว่งเวลาของการจาํลองดว้ยโปรแกรม Fluent 

  
t = 1 ชม t = 30 ชม 

  
t = 10 ชม t = 40 ชม 

  
t = 20 ชม t = 50 ชม 

รปูที ่12 ผลการกระจายอุณหภมูใินระนาบ YZ (แกนX) ในแต่ละ
ชว่งเวลาของการจาํลองดว้ยโปรแกรม Fluent 
 จากรปูที ่10 แสดงการกระจายตวัของอุณหภูมบินระนาบ XY ใน
แต่ละช่วงเวลาจาก t=1 ชม ถงึ t= 50 ชม จะพบวา่ในช่วง t=1 ชมถงึ 
t=10 ชม จะเกดิการลดลงของอุณหภูมอิย่างรวดเรว็ ซึ่งเกดิจากการ
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ถ่ายเทความร้อนแบบนําความร้อนเพียงอย่างเดียว และเข้าสู่การ
เปลี่ยนสถานะในช่วงก่อนชัว่โมงที่ 10 และจะค่อยๆลดอุณหภูมใิน
บรเิวณสมัผสัผวิขอบเขตและลดลงมาเรือ่ยๆตามระยะทางจากผวิผนงัที่
สมัผสัน้ําเกลอืเป็นหลกั และจะเปลีย่นสถานะเป็นของแขง็เกอืบทัง้หมด
ที ่t= 50 ชม. ซึง่สอดคลอ้งกบัรปูที ่11 และ 12 เน่ืองจากเป็นระบบที่
พจิารณารว่มกนั 
 
5.3 ผลการเปรียบเทียบข้อมลูจากการทดลองวดัอณุหภมิูกบัผล
การจาํลองด้วยโปรแกรม Fluent 
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รปูที ่13 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัผลต่างของอุณหภมูผิลการ
ทดลองกบัอุณหภมูแิบบจาํลอง ทีต่าํแหน่งชอ่งสญัญาณ 3 
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รปูที ่14 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัผลต่างของอุณหภมูผิลการ
ทดลองกบัอุณหภมูแิบบจาํลอง ทีต่าํแหน่งชอ่งสญัญาณ 4 
 จากผลของการเปรยีบเทยีบทีแ่สดงดงัรปูที ่13 และ 14 ซึง่เป็นการ
แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ความแตกต่างอุณหภมูขิองผลการทดลอง
กบัผลการจําลอง (0C) ในแต่ละช่วงเวลา (ชัว่โมง) ซึ่งพบว่าค่าความ
แตกต่างจะมากที่สุดในช่วงชัว่โมงที่ 0 ถงึ 1 ซึ่งมคี่าความแตกต่าง
ประมาณ 3.6 ในชอ่งสญัญาณที ่3 และ 1.1 ในช่องสญัญาณที ่4 ซึง่เป็น
ชว่งก่อนการทดลอง ซึง่ผลเกดิจากการเตรยีมตวัในการทดลองซึง่ยงัไม่
อยูใ่นสภาวะระบบปิด ทาํใหเ้กดิผลกระทบจากปจัจยัภายนอกทาํใหเ้กดิ
ความคลาดเคลื่อนในการทดลอง 
 ซึง่จากตารางที ่4 จะพบวา่คา่ความแตกต่างของอุณหภูมใินชัว่โมง
ที ่1 จะมากทีส่ดุและจะน้อยลงในชัว่โมงที ่10 เป็นตน้ไป เน่ืองจากอยู่ใน
ระบบปิด ทีไ่มม่ปีจัจยัภายนอกมาเกีย่วขอ้ง แต่ในเวลาทีเ่พิม่ขึน้จะเหน็
ว่ายงัมคี่าความแตกต่างทีเ่พิม่ขึน้อยู่บ้าง เน่ืองมาจากในกระบวนการ
ผลติจรงิ จาํเป็นตอ้งมกีารเปิด-ปิดบ่อตลอดเวลาจงึทาํใหเ้กดิผลกระทบ
จากสภาวะภายนอก ทาํใหร้ะบบไมอ่ยูใ่นสภาวะระบบปิดไดต้ลอด 
 
 

ตารางที ่4 คา่ความแตกต่างระหวา่งอุณหภมูกิารทดลองกบัอุณหภมูิ
แบบจาํลอง (0C) แยกตามชอ่งสญัญาณในแต่ละชัว่โมง 

เวลา
(ชัว่โมง) 

ชอ่งสญัญาณที ่
3 4 5 6 7 8 9 0 

1 3.6 1.1 1.7 3.2 0.9 0.7 0 0.6 
10 0.14 0.14 0.24 0.73 0.83 0.2 0.14 0.83 
20 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.1 0.53 0.53 
30 0.53 0.23 0.53 0.43 0.33 0.65 0.43 0.56 
40 0.53 0.23 0.97 1.31 0.95 0.5 0.97 1.79 
50 1.12 0.52 1.32 0.25 0.35 0.95 1.02 0.25 

  
6. สรปุผลการทดลอง 
 จากตารางที ่4 สรปุไดว้า่คา่ความคลาดเคลื่อนเกดิจาก 2 สว่นคอื 
 1. ความคลาดเคลื่อนจากการทดลอง ซึ่งเกดิจากก่อนการวดัที่
ระบบยงัไมอ่ยูใ่นสภาวะระบบปิดจงึทาํใหส้ภาวะภายนอกมผีลต่อการวดั
อุณหภูม ิและความคลาดเคลื่อนในระหว่างการทดลอง ซึง่เป็นช่วงการ
ผลติทีม่กีารถ่ายเทซองน้ําแขง็อยู่ตลอดเวลาทําใหไ้ม่อยู่ในระบบปิดจงึ
ทาํใหเ้กดิความคลาดเคลื่อน 
 2. ความคลาดเคลื่อนจากการจําลองด้วยโปรแกรม fluent 
เน่ืองจากการพจิารณาปญัหาการเปลีย่นสถานะทีเ่กดิจากการนําความ
ร้อนเพียงอย่างเดียวนัน้ ขึ้นอยู่กับสภาวะขอบเขตซึ่งได้มาจากการ
ทดลองเป็นหลกัทําใหผ้ลทีไ่ดเ้กดิความคลาดเคลื่อนตามผลการทดลอง 
และปจัจยัทีใ่ชพ้จิารณาในการจาํลองดว้ยโปรแกรมคอืการกําหนดขนาด
ช่วงเวลา (Time step size) ในการคาํนวณที ่1 วนิาทแีละค่าความ
แตกต่างอุณหภูมขิองแขง็กบัของเหลวที ่0.05 0C ซึง่ยงัมคี่าทีส่งูอยู่ ทาํ
ใหก้ารจาํลองดว้ยโปรแกรมยงัไมส่อดคลอ้งกบัผลการทดลองเทา่ทีค่วร 
 ดงันัน้ในการวจิยัขัน้ต่อไปในการทดลองควรกําหนดใหเ้ป็นระบบ
ปิดและในการจาํลองดว้ยโปรแกรม Fluent ควรกําหนดขนาดช่วงเวลา 
(Time step size) และค่าความแตกต่างอุณหภูมขิองแขง็กบัของเหลว
ใหน้้อยลง  
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บทคัดยอ
บทความนี้ เราไดนําเสนอผลการจําลองเชิงตัวเลขของเซลล

เชื้ อ เพลิงออกไซดแข็งชนิดราบ  ในระดับเมมเบรนอี เลคโทรด
แอสเซมบลี
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(membrane-electrode-assembly, MEA) โดยทําการศึกษา
สมรรถนะของเซลลที่ ประกอบข้ึน ในลักษณะที่ มี โลหะรอง รับ 
เปรียบเทียบกับสมรรถนะของเซลลแบบเกาที่เปนแบบอาโนด-คาโธด 
รองรับ ภายใตรูปแบบการไหลตามกันและสวนกัน โดยเปรียบเทียบการ
กระจายความรอน และกําลังไฟฟาที่ได ผลการศึกษาพบวา การไหล
แบบสวนกัน เกิดจุดรอนที่ มีอุณภูมิต่ํากวา การกระจายอุณหภูมิ
สมํ่าเสมอมากกวา และใหความหนาแนนกระแสไฟฟาเฉลี่ยที่ภาระการ
จายกําลังไฟฟาสูงสุด มากกวาการไหลแบบตามกัน ซ่ึงมีแนวโนม
สอดคลองกันทั้ง 2 แบบ อยางไรก็ดีเราพบวา จุดรอน และ ความ
หนาแนนกระแสไฟฟาเฉลี่ยที่ภาระการจายกําลังไฟฟาสูงสุดของเซลล
ชนิดอาโนด -คาโธดรองรับน้ันมีคาสูงกวา ทั้งน้ีเน่ืองจากเกิดเกรเดียน
ของความเขมขนของเชื้อเพลิงในชั้นของโลหะรองรับ ดังน้ันเพื่อชดเชย
สมรรถนะที่สูญเสียไปเราไดปรับปรุงรูปแบบของริบ ดานคาโธด  ผล
ปรากฏวา ความหนาแนนไฟฟากําลัง สูงสุดเพิ่มข้ึนจาก 0.984 W/cm2 
เปน 1.034 W/cm2 ซ่ึงต่ํากวากรณีที่เปนแบบอาโนด-คาโธด 0.132 
เปอรเซนต ที่ภาวะการทํางานเดียวกัน โดยยังคงเกิดจุดรอนที่อุณหภูมิ
ต่ํากวา สําหรับการไหลแบบสวนกัน  
 
Abstract 

In this paper we present the numerical results of planar solid 
oxide fuel cell at the level of membrane electrode assembly, 
MEA. It is aimed at studying the performance of metal support 
design versus the conventional anode-cathode support under co-
flow and counter-flow conditions. We have found that the value of 
peak temperature is lower thus better temperature distribution is 
achieved with counter-flow configuration. Moreover the 
corresponding current density at maximum power is also higher 
with this configuration. This later design however posses greater 
concentration loss or over-potential due to fuel concentration 
gradient at the porous layer of supporting metal. To compensate 
this difference, we have proposed the rib of the current collector 

at the cathode side in order to reduce the ohmic loss, while 
minimizing the concentration loss at the reaction site. The result 
of this modification suggests an improvement of maximum power 
density from 0.984 W/cm2 to 1.034 W/cm2. This is slightly less 
than the reference value for only 0.132 %. At this counter-flow 
configuration the value of peak temperature is also lower as 
compared with its counterpart. 

 
1. คํานํา 

ในระยะเวลา 30 ปของการพัฒนาเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง
ออกไซดแข็ง มุงเนนที่จะลดตนทุนของการสรางสแตค (stack) เพื่อที่จะ
สามารถนําไปสูการคาไดในอนาคต ซ่ึงปจจุบันการพัฒนาเซลล
เชื้อเพลิงออกไซดแข็งชนิดราบ ถูกแบงเปน 3 ยุค ไดดังน้ี ยุคที่ 1 เปน
อีเลคโทรไลต (electrolyte) รองรับ ใช Yttria Stabilised Zirconia 
(YSZ) เปนตัวนําไอออน (ion) หนาประมาณ 200 μm อุณหภูมิทํางาน
ที่ 1,000 °C อินเตอรคอนเนค (interconnect) เปน เซรามิก (ceramic) 
ทําจาก Doped Lanthanum Chromite (LaCrO3)  ตอมาในยุคที่ 2 เปน
ชนิดอาโนดรองรับ ใช Ni/YSZ เปนตัวนําอีเลคตรอน (electron) หนา
ประมาณ 200-1,000 μm โดยการลดความหนาของอีเลคโทรไลตเหลือ
ประมาณ 10-50 μm อุณหภูมิทํางานที่ 800 °C อินเตอรคอนเนคเปน 
สแตนเลส สตีล (Stainless-Steel) ตอมายุคลาสุด ยุคที่ 3 เปนโลหะ
(อินเตอรคอนเนค)รองรับ ใชผงผสม STS430 เปนตัวนําอีเลคตรอน 
หนาประมาณ 1,000-2,000 μm อยูดานอาโนด และลดความหนาของ
อีเลคโทรไลต และอาโนด ใหเทากันที่ 10 μm สามารถทํางานประมาณ 
600-700 °C ขอดีของเซลลเชื้อเพลิงชนิดโลหะรองรับ คือ สามารถ 
สรางสแตคในราคาต่ําได  ชวยกระจายความรอนจากอาโนด เปนตัวนํา
ไฟฟาที่ดี รักษาอุณหภูมิของสแตคใหเสถียรและลดเวลาในการอุนหอ
เซลล (cell stack) สูอุณหภูมิทํางาน 

ไดมีการตีพิมพความกาวหนาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเซลล
เชื้อเพลิงออกไซดแข็งแบบโลหะรองรับ โดยในป 2005 Brandon และ
คณะ [1] นําเสนอแบบจําลองที่คิดรวม electronic leakage ดวยวิธี 
positive-electrolyte-negative (PEN) สําหรับ metal-supported planar 
IT-SOFC โดยใช gadolinia-doped ceria (CGO) เปนอีเลคโทรไลต 
ทํางานที่อุณหภูมิ 500-600 °C ผลการจําลองสอดคลองกับผลการ
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ทดลองเปนอยางดี เน่ืองจากใชโปรแกรม gPROMS ปรับคาการจําลอง
ใหใกลเคียงกับผลการทดลอง ตอมาในป 2008 Lee  และ Bae [2] 
นําเสนอแบบจําลอง 2 มิติ โดยให ความดันยอยของออกซิเจน PO2 เปน 
0.21 และ 1 atm ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ 800 °C สําหรับ metal-
supported SOFC และใช La0.8Sr0.2Co0.4Mn0.6O3 (LSCM-8246) 
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เปน
คาโธด  ผลการจําลองสอดคลองกับผลการทดลองเปนอยางดี ที่ความ
หนาแนน ไฟฟามากกวา 0.2 A/cm2 ทั้ง 2 กรณี กระแส

นอกจากนี้ Visco และคณะ [3-4] ทําการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับ
การใชโลหะผสมทองเหลืองทําเปนซีล (seal) และพัฒนาวัสดุที่ทําให
อีเลคโทรไลตและอาโนดขยายตัวอันเน่ืองจากอุณหภูมิที่เทาๆกัน และ
เร่ืองอื่นๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงออกไซดแข็งแบบ
โลหะรองรับมาตั้งแตป 2002 จนถึงปจจุบัน 

ในบทความนี้เราจะนําเสนอการจําลองเซลลเชื้อเพลิงออกไซดแข็ง
ชนิดราบแบบโลหะรองรับ ดวยวิธี membrane-electrode-assembly 
โดยทําการศึกษาผลกระทบของโลหะรองรับ ตอ รูปแบบการไหล(ตาม
กันและสวนกัน) ความรอน ไฟฟา และเปรียบเทียบกับแบบจําลองของ 
Ramakrishna และคณะ จากป 2006 [5]  

 
2. แบบจําลองทางคณิตศาสตร 

แบบจําลองเซลลเชื้อเพลิงออกไซดแข็งอยูบนพื้นฐานของสมการ
อนุรักษ มวล โมเมนตัม พลังงาน ไฟฟา และสปซีส (species) สําหรับ
เซลลเชื้อเพลิงการจําลองที่สําคัญ ไดแก ปรากฎการณการถายโอนใน
วัสดุพรุน (porous media) เชน ปฏิกิริยาเฮทเทอโรจีเนียส 
(heterogeneous reaction) ในอีเลคโทรด (electrode) และมีปฏิสัมพันธ 
ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี (electrochemical) กับสนามของศักยไฟฟา 
(current-potential field) สมมุติฐานของแบบจําลอง 1. สภาวะคงตัว 
(steady state) 2. ไหลราบเรียบ (laminar flow) 3. อุณหภูมิที่ขอบเขต
ของการจําลองคงที่ (isothermal) 4. แก็สอุดมคติ (ideal gas) 5. ไมคิด
อิทธิพลของการกลายเปนไอ (vaporization) และของเหลว 
(condensation) ในสถานะแก็ส 6. ใชสมการ Stefan-Maxwell อธิบาย
การแพรของแก็สชนิดตางๆ (multi-species) 7. ใชสมการ Butler-
Volmer อธิบายปฏิกิริยาไฟฟาเคมีบนผิวตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst) 8. 
ใชสมการ Nerst-Planck อธิบายการถายโอนไอออนในอีเลคโทรด 9. ใช
กฏของ Ohm อธิบาย polarization curve 10. ไมคิดอิทธิพลของแรง
โนมถวง  
 
2.1 การแพรของแก็สในอีเลคโทรด 

สมมุติฐานของสมการอนุรักษมวลและโมเมนตัมในวัสดุพรุนใหคิด
อิทธิพลของ porosity ε และ permeability κ รวมดวย จะได 

สมการอนุรักษมวล 
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                          (1) 

 
เม่ือ ε เปน isotropic porosity , ρ เปน ความหนาแนน และ v เปน 
เวกเตอรความเร็ว ของแก็สผสม 

สมการอนุรักษโมเมนตัม 
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เม่ือ p เปน ความดัน , δ เปน เทนเซอรความเคนเฉือน (shear stress 
tensor) , μ เปน ความหนืดพลวัต , κ เปน คาการซึมผานได สวน
เทอมสุดทายดานขวามือ (2) เปน Darcy’s drag force ข้ึนอยูกับ
ชองวาง (pore) ของของไหล ซ่ึงมีผลตอความดันตกครอม (pressure 
drop) ในอีเลคโทรด 
สมการอนุรักษพลังงาน  
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เม่ือ h เปน enthalpy ของแก็สผสม , ρB , hB เปน ความหนาแนนและ 
enthalpy ของของแข็ง เทอมที่ 2 และ 3 ดานขวามือของ (3) เปน 
พลังงานเน่ืองจากการสลายตัวของความหนืด (viscous dissipation) 
และ งานเนื่องจากการอัดตัว (compression work) ซ่ึงเปนกระบวนการ

ยอนกลับได ตามลําดับ สวน q เปน heat flux ประกอบดวย ความรอน
เน่ืองจากการนํา (thermal conduction) และความรอนเน่ืองจากการ
แพรของสปซีส (species diffusion) สามารถเขียนเปน 
 

i
i

ieff hT ∑+∇λ= Jq                        (4) 

 
เม่ือ hi เปน enthalpy ของสปซีสใดๆ ซ่ึงเปนผลรวมของ enthalpy of 
formation และ sensible enthalpy , Ji เปน diffusion flux , T เปน 
อุณหภูมิ และ λeff เปน effective thermal conductivity ของของไหล
และของแข็งรวมกัน สวน 2เทอมสุดทายดานขวามือของ (3) เปน 
electrical work และ Joule heating ตามลําดับ เทอมที่ 2 และ 5 เปน
การสูญเสียอันเน่ืองมาจากกระบวนการยอนกลับไมได (irreversible 
loss) เกิดข้ึนขณะทําปฏิกิริยา โดยการเปลี่ยนพลังงานเคมีเปนพลังงาน
ความรอน ตามกฏอนุรักษพลังงาน ดังที่ไดกลาวไปแลว 
สมการอนุรักษสปซีส 
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ดานซายมือของ (5) เปนเทอมการพา (convection term) สวนเทอม
สุดทายดานขวามือเปน source term ของอัตราการสราง (creation 
rate) หรือ อัตราการบริโภค (consumption rate) ของสปซีสใดๆตอ
ปริมาตรของวัสดุพรุน ที่ไดจากการเกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมี แบบเฮท-
เทอโรจีเนียส (heterogeneous electrochemical reactions) ซ่ึงผลผลิต 



(product) ของปฏิกิริยาไฟฟาเคมี ในกรณีน้ีเปนแบบ อัตราผลผลิตเชิง
ปริมาตร (volumetric production rate) สวน  และ iv′ iv ′′  เปน 
normalized stoichiometric coefficients สําหรับ ตัวทําปฏิกิริยา 
(reactants) และ ผลผลิต ตามลําดับ และ Mi เปน molecular weight 
ของสปซีสใดๆ , (S/V)eff เปน effective surface-to-volume ratio ซ่ึง
เชื่อมตอโดยตรงกับ triple phase boundary (TPB) และเทอมแรก
ดานขวามมือ (5) เรียกวา เทอมการแพร (diffusion term) มี Ji เปน 
diffusion flux สามารถเขียนใหมเปน  
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เทอมแรกเปนการแพรแบบ Fickian diffusion เกิดจาก concentration 
gradients สวน 3เทอมที่เหลือเรียกวา correction terms ซ่ึงอยูในรูป
ของ effective diffusion coefficient ของสปซีส j ใดๆในชองการไหล 
Di,eff และ Dj,eff เปน effective mass diffusion coefficient ใชบอกขนาด
ของการแพรเขาสูอีเลคโทรด ของ Stefan-Maxwell diffusion โดย
อนุมานจาก free stream diffusion coefficient Di,FS หรือเรียกวา 
Bruggemann model ซ่ึงข้ึนอยูกับคา tortuosity τ ตามสมการ (7) 
 

τε= FSieffi DD ,,                              (7) 

 
2.2 ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี 
 อาโนดทําจากวัสดุ nickel และ yttrium stabilized zirconia 
cermet (Ni/YSZ) และพิจารณาใหเกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมีที่ triple- 
phase boundary ดังน้ัน ความหนาแนนกระแสไฟฟา (current density) 
เกิดจากความสัมพันธระหวาง ionic species transport และ electron 
transport โดยพิจารณาใหการถายโอนมวล (mass transport) เกิดข้ึนที่
ชองวางของแก็ส (gas pore) และปรากฏการณ การถายโอนประจุ 
(charge transport) ข้ึนอยูกับ 4 ตัวแปรทางไฟฟา (four electric 

parameters) ไดแก ionic conductivities σaS , electronic 

conductivities σaM , ionic potential φaS และ electronic potential φaM 
สวนคาโธดทําจากวัสดุ lanthanum manganite (La0.7Sr0.3MnO3-δ 
doped YSZ) พฤติกรรมคลายกับอาโนดดังที่ไดกลาวมาแลว 
ปฏิกิริยาไฟฟาเคมีดานอาโนด 
 

−− +→+ eOHOH 22
2

2                    (8) 
 
ปฏิกิริยาไฟฟาเคมดีานคาโธด 
 

−− →+ 2
2 221 OeO                       (9) 

 จลศาสตร (kinetics) ของปฏิกิริยาไฟฟาเคมีใน (8) และ (9) ของ
อีเลคโทรด สามารถอธิบายไดดวย Butler-Volmer equation ที่ triple- 
phase boundary สําหรับปฏิกิริยาดานอาโนด จะได 
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เม่ือ jat เปน faradaic current density ดานอาโนด , αa และ αc เปน 
symmetry factors หาไดจากการทดลอง Tafel slopes , ja0 เปน 
exchange current density ดานอาโนด , F เปน Faraday constant , 
R เปน ideal gas law constant และ [สปซีส]0 เปน คาความเขมขน
อางอิง (concentration values at reference) ที่ความหนาแนน
กระแสไฟฟาอางอิง (reference current density) สวน ηa เปน 
overpotential นิยามโดย เปนผลตางของ electronic potential φaM และ 
ionic potential φaS จะได 
 

0aaSaMa E−φ−φ=η                      (11) 
 
เม่ือ Ea0 เปน ผลตางศักย (potential difference) ระหวางอีเลคโทรไลต
และนิคเกิล (nickel) ที่สภาวะสมดุล (equilibrium) ซ่ึงไมมีการไหลของ
กระแสไฟฟา 
 กระแสไฟฟาในอีเลคโทรดแบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 อยูใน
สถานะอีเลคโทรไลต (electrolyte phase) และสวนที่ 2 อยูในสถานะ
อิเล็คทรอนิค (electronic phase) โดยขณะที่ทําปฏิกิริยาไฟฟาเคมี อี-
เลคตรอน จะถายโอน (transferred) จากสถานะไอออน (ionic phase) 
เปน สถานะอิเล็คทรอนิค (electronic phase) ถาเราพิจารณาฏิกิริยา

ไฟฟาเคมี ดวยกฏอนุรักษประจุ (charge conservation) เราสามารถ
เขียนใหอยูในรูปกฏของโอหม (Ohm’s law) สําหรับดานอาโนด ไดดังน้ี 
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3. แบบจําลองเชงิตัวเลข 

เราไดทําการศึกษาและจําลองเปรียบเทียบ แบบจําลองของ 
Hwang และคณะ จากป 2005 [6] และ แบบจําลองของ Ramakrishna 

และคณะ จากป 2006 [5] ผลที่ไดเปนที่นาพอใจ จากนั้นเราศึกษา

แบบจําลองเซลลเช้ือเพลิงออกไซดแข็งชนิดราบแบบโลหะรองรับ ดวยการ

เพิ่มแบบจําลองวัสดุพรุนเขาไปในแบบจําลองของ Ramakrishna หนา 2 

mm. ทําดวยผงผสม STS430 โดยใหอยูดานอาโนด [2,7] โดยสมมุติให

คุณสมบัติวัสดุพรุนของโลหะรองรับ เปนไปตามสมการ (13) 
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โดยอาศัยความสัมพันธของ Kozeny-Carman [8] เม่ือ dp เปน average 
particle diameter , k0 เปน shape factor ซ่ึง Wyllie และคณะ พบวา 
k0 มีคาระหวาง 2.0-3.0 อยางไรก็ตาม Carman รายงานวาคาของ k0τ 
ที่สอดคลอง (fit) กับผลการทดลอง จะมีคาเทากับ 5 หรือเรียกวา 
Kozeny constant 
 สําหรับคา permeability κ ของโลหะรองรับ ทางคณะผูวิจัย
ทําการศึกษาเปรียบเทียบโดยการเปลี่ยนคา dp จาก 20 μm ถึง 200 

μm  จะไดคา κ อยูระหวาง 1e-12 m2 ถึง 1e-10 m2 และจากผลการ

จําลองพบวา permeability แปรผกผันกับ current density และไดความ
หนาแนนกระแสไฟฟาแตกตางกันเพียงเล็กนอย ดังน้ันในบทความนี้ 
เราจึงเลือกใชคา permeability ที่กอใหเกิดความหนาแนนกําลังไฟฟา 
นอย และในการศึกษานี้ เรามุงประเด็นไปท่ี กรณีศึกษาผลของการ
พัฒนา current collector เปนหลัก  
 

ตารางที ่1 คุณสมบัติวัสดุพรุนของโลหะรองรับ 
ตัวแปร คา เอกสารอางอิง  
Porosity  0.5 [9] 

Permeability (m2)  1.0e-10 [8] 
Thermal conductivity (W/mK)  27 [10] 

Tortousity  2 [5] 
Average pore diameter (μm)  20 [11] 

Electrical conductivity (S/m)  8.5e+5 [10] 
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4. ผลการจําลอง 
 ผลการจําลองยึดตามเงื่อนไขและคาตัวแปรตางๆตาม [5] และผล
การจําลองประกอบไปดวย แบบจําลองของ Ramakrishna (อาโนด-

คาโธดรองรับ) และแบบโลหะรองรับ โดยพิจารณารูปแบบการไหลเปน 

การไหลตามกัน และสวนกัน  
 

I-V-P Curve of Anode-Cathode supported (Co-flow vs. Counter-flow)
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รูปที่ 1. เปรียบเทียบ I-V-P curve ของอาโนด-คาโธดรองรับ 

 
คาความหนาแนนไฟฟากําลังสูงสุดของการไหลตามกันและสวนกัน 
เทากับ 1.034 , 1.035 W/cm2 ตามลําดับ สําหรับอาโนด-คาโธดรองรับ 
ตามรูปที่ 1. 
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รูปที่ 2. เปรียบเทียบ I-V-P curve ของโลหะรองรับ 

 
คาความหนาแนนไฟฟากําลังสูงสุดของการไหลตามกันและสวนกัน 
เทากับ 0.9844 , 0.9845 W/cm2 ตามลําดับ สําหรับโลหะรองรับ ตาม
รูปที่ 2. 
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รูปที่ 3. เปรียบเทียบ I-V-P curve ของการไหลตามกันของทั้ง 2 แบบ 

 
คาความหนาแนนไฟฟากําลังสูงสุดของโลหะรองรับนอยกวาอาโนด-
คาโธดรองรับ 4.8 เปอรเซนต สําหรับการไหลตามกัน ตามรูปที่ 3. 
 

I-V-P Curve of Counter-flow (An-Cat supported vs. Metal-supported)
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รูปที่ 4. เปรียบเทียบ I-V-P curve ของการไหลสวนกันของทั้ง 2 แบบ 

 



คาความหนาแนนไฟฟากําลังสูงสุดของโลหะรองรับนอยกวาอาโนด-
คาโธดรองรับ 5 เปอรเซนต สําหรับการไหลสวนกัน ตามรูปที่ 4. 
 
5. วิเคราะหผลการจําลอง 
 จากผลการจําลองในแบบของอาโนด-คาโธดรองรับ แสดงใหเห็น
ถึงอิทธิพลของอากาศตอการเกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมี เน่ืองจากพบวา 
เกิดอุณหภูมิสูงที่บริเวณทางเขาของอากาศ แตเกิดอุณหภูมิต่ําที่บริเวณ
ใตริบ ทั้งการไหลแบบตามกันและสวนกัน ดังในรูปที่ 5. 
 

 
รูปที่ 5. การกระจายอุณหภูมิของอาโนด-คาโธดรองรับ สําหรับการไหล
แบบสวนกัน 
 
และ ผลการจําลองของแบบโลหะรองรับ แสดงใหเห็นถึงลักษณะของ
การกระจายอุณหภูมิคลายกันกับแบบ อาโนด-คาโธดรองรับ แตมีอุณ-
ภูมิต่ํากวา และมีความหนาแนนของกําลังไฟฟาสูงสุดต่ํากวา ซ่ึงจาก
การตรวจสอบคาความเขมขนของเชื้อเพลิงในบริเวณของการ
เกิดปฏิกิริยา พบวา ในแบบโลหะรองรับจะมีความเขมขนนอยกวา 
ดังน้ัน ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี จึงถูกควบคุมโดย gas diffusion rate ดาน 
อาโนด น่ันคือ แบบจําลองโลหะรองรับ จะเกิด concentration loss จาก
โลหะรองรับมากกวา และยังพบวาโลหะรองรับชวยระบายความรอน
ใหแกอาโนด เน่ืองจากโลหะรองรับมีคาการนําความรอนสูงกวา 4 เทา 
จึงเปนสาเหตุใหอาโนดอุณหภูมิต่ําลง ดูรูปที่ 4. 5. และ 6. ตามลําดับ  
 

 
รูปที่ 6. การกระจายอุณหภูมิของโลหะรองรับ สําหรับการไหลแบบสวน
กัน 
 
จากนั้นเราไดปรับปรุงรูปแบบของอินเตอรคอนเนคดานคาโธด เพื่อให 
concentration loss ลดนอยลง และจากผลการจําลองทิศทางการไหล
และการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนของกระแสไฟฟา พบวาจะมี ohmic 

loss ดานคาโธดรวมดวย เน่ืองจากกระแสไฟฟาเดินทางผานคาโธดใน
ทิศแนวนอน เขาสูอีเลคโทรไลต ดังในรูปที่ 7. (ก.) 
 

                      
             (ก.)                                      (ข.) 
รูปที่ 7. ความหนาแนนกระแสไฟฟา (ก.) อาโนด-คาโธดรองรับ (ข.) 
โลหะรองรับ สําหรับการไหลแบบสวนกัน ที่ x = 20 mm. 
 
และ  จากการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง  ความหนาแนนของ
กระแสไฟฟาในรูปที่ 7. (ข.) พบวา ohmic loss ดานอาโนดในแบบ
โลหะรองรับมีคานอยกวา ดานคาโธด เน่ืองจาก โลหะมีคาการนําไฟฟา
ใกลเคียงกับอินเตอรคอนเนค ซ่ึงมากกวาอาโนด 8.5 เทา และมากกวา
คาโธด 110 เทา ตามลําดับ ดังน้ัน ถาเราปรับปรุงรูปแบบของริบดาน
คาโธด ใหออกซิเจนมีโอกาสแพรเขาสูคาโธดถึงอีเลคโทรไลตใน
ระยะทางที่ส้ันที่สุด และกระจายอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งพื้นที่ผิวสัมผัส
ของอีเลคโทรไลต เรานาจะไดความหนาแนนไฟฟากําลังสูง ข้ึน 
เน่ืองจาก เรากําลังจะลด concentration loss และ ohmic loss ซ่ึงเปน
ขอสันนิฐานของเรา 

การปรับปรุงรูปแบบของริบ พิจารณาใหอัตราสวน พื้นที่ของริบตอ
ชองการไหล เทาเดิม โดยเปลี่ยนจาก 0.7:1 เปน 0.35:0.5 ซ่ึงยัง
สอดคลองกับรายงานของ Khaleel และคณะ [12] ในป 2003 ที่แนะนํา
ใหใชอัตราสวนระหวาง 1:3 ถึง 2:3   

จากผลการจําลองของโลหะรองรับที่ปรับปรุงแลว พบวา ได
อุณหภูมิต่ํากวาทั้งกรณีของการไหลแบบตามกันและแบบสวนทางกัน 
และไดความหนาแนนของกําลังไฟฟาสูงกวาแบบโลหะรองรับ แตยัง
นอยกวาแบบอาโนด-คาโธดรองรับอยูเพียงเล็กนอย (0.132 %) สําหรับ

การไหลแบบสวนกัน 
 

 
รูปที่ 8. การกระจายอุณหภูมิของโลหะรองรับที่ปรับปรุงแลว สําหรับ
การไหลแบบสวนกัน 
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และจากรูปที่ 8. ยังพบวามีการกระจายอุณหภูมิอยางสม่ําเสมอตลอดทั้ง
พื้นที่หนาตัดของอาโนด  เ น่ืองจากมีการกระจายของบริ เวณที่
เกิดปฏิกิริยามากขึ้นกวาแบบแรก ระยะทางเดินของกระแสไฟฟาไปสู 
current collector ลดลง ในขณะที่ระยะทางที่ออกซิเจนเดินทางเขาไป
ทําปฏิกิริยาไดทั่วถึงมากขึ้น สงผลใหเกิดปฏิกิริยามากขึ้น  
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               (ก.)                                   (ข.) 
รูปที่ 9. ความหนาแนนกระแสไฟฟา (ก.) แบบโลหะรองรับ (ข.) แบบ
โลหะรองรับที่ปรับปรุงแลว สําหรับการไหลแบบสวนกัน ที่ x = 20 mm. 
 
และผลจากการปรับปรุงริบ ในรูปที่ 9. (ข.) จะเห็นลักษณะการเดินทาง
ของกระแสไฟฟาจากบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาไปสู current collector ที่ส้ัน
ลงน่ันคือ ohmic loss ในคาโธดลดลงดวย นอกจากนี้เราจะเห็นวาระดับ
ความหนาแนนของกระแสไฟฟาสูงข้ึนในบริเวณริบถึงแมจะมีพี้นที่หนา
ตัดรวมเทาเดิม เน่ืองจาก กระแสไฟฟาเดินทางไดสะดวกมากขึ้นน่ันเอง 
 

I-V-P Curve of Metal-Supported (Counter-flow)
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รูปที่ 10. เปรียบเทียบ I-V-P curve ของโลหะรองรับที่ปรับปรุงแลว 
สําหรับการไหลแบบสวนกัน 
 
ทั้งน้ี อิทธิพลของ ohmic loss ที่ลดลง สงผลใหโลหะรองรับที่ปรับปรุง
แลว มีความหนาแนนกําลังไฟฟาสูงข้ึน โดยมีความหนาแนนของ
กําลังไฟฟาสูงสุด เพิ่มข้ึน 4.8 เปอรเซนต ตามรูปที่ 10. และจากรูปที่ 
11. การลด ohmic loss ของโลหะรองรับที่ปรับปรุงแลว ยังไมมาก
พอที่จะเอาชนะ concentration loss จากโลหะรองรับของตัวมันเองได 
จึงยังสงผลใหความหนาแนนไฟฟากําลังของโลหะรองรับที่ปรับปรุงแลว 
ต่ํากวา เซลลเชื้อเพลิงแบบอาโนด-คาโธดรองรับ และมีความหนาแนน 

ไฟฟากําลังสูงสุด นอยกวา 0.132 เปอรเซนต สําหรับการไหลสวนกัน 
 

An-Cat supported vs. Metal-supported (modify) for Counter-flow
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รูปที่ 11. เปรียบเทียบ I-V-P curve ระหวางอาโนด-คาโธดรองรับกับ
โลหะรองรับที่ปรับปรุงแลว สําหรับการไหลแบบสวนกัน 
 
6. สรุป 

การจําลองเซลลเชื้อเพลิงออกไซดแข็ง ดวยวิธี MEA ทําใหเรา
เขาใจ ปรากฏการณของการแพร ของของไหล เขาสูอีเลคโทรด 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่บริเวณผิวสัมผัส ระหวางอินเตอรคอนเนคกับแนว
ความหนาของอีเลคโทรด ซ่ึงทําใหเราคนพบลําดับกลไก (mechanism) 
การเกิด over-potentials ซ่ึงเปนปฏิสัมพันธกันระหวาง concentration 
loss, activation loss และ ohmic loss และดวยวิธีน้ี สามารถนําเราไปสู
การออกแบบและพัฒนาเซลลใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงใหรายละเอียด
มากกวาวิธี PEN ตามคําแนะนําของ Khaleel และคณะ [12] ในป 2003 
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การใช้โปรแกรมมิมิคสส์าํหรบัวดักะโหลกศีรษะคนไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ือ
ออกแบบเป็นช้ินส่วนปลกูฝังท่ีมีขนาดมาตรฐาน 
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บทคดัย่อ 
ในการศึกษาครัง้น้ีเป็นการนําเอากะโหลกศีรษะคนไทยในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่ได้จากผู้บรจิาคร่างกายไว้ที่โรงพยาบาลศรี
นครนิทร ์จ.ขอนแก่น จาํนวนทัง้สิน้ 100 กะโหลกมาทาํการศกึษา โดย
วิธีการวดัจะใช้โปรแกรมประมวลผลทางการแพทย์ที่มีชื่อว่ามิมิคส ์
นําเอาขอ้มลูซึง่ไดจ้ากการทาํซทีสีแกน มาสรา้งเป็นแบบจาํลองสามมติ ิ
ซึ่งจะทําการกําหนดจุดต่างๆลงบนกะโหลกศีรษะและวดัออกมาเป็น
ระยะทางแบบสามมติ ิรวมทัง้หาค่าดชันีที่สําคญัต่างๆออกมา โดยจะ
เริม่ทาํการศกึษาเปรยีบเทยีบขนาดและดชันีของกะโหลกคนไทยในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือกบังานวจิยักอ่นหน้านี้ ซึง่ทาํการวดักะโหลกศรีษะ
คนไทยที่เดียวกัน(รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น) แต่ใช้คนละกลุ่ม
ตวัอยา่ง และวดัดว้ยวธิกีารวดัแบบอื่นซึง่ไมไ่ดใ้ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์
อีกทัง้เปรียบเทียบผลการวดักบักะโหลกศีรษะคนไทยในภาคกลาง
(รพ.ศริริาช จ.กรุงเทพฯ) ว่ามคีวามสอดคลอ้งหรอืแตกต่างกนัอย่างไร 
ขอ้มูลทัง้หมดทีไ่ด้จากการศกึษาในครัง้น้ีจะช่วยในการสรุปมาตรฐาน
กะโหลกศรีษะคนไทยได้เป็นอย่างด ีอกีทัง้เป็นการนําขอ้มูลน้ีไปเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการออกแบบเป็นชิ้นส่วนปลูกฝงัที่มขีนาดมาตรฐาน
สําหรับรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่กะโหลกศีรษะ รวมทัง้การ
ออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ใช้กับกะโหลกศีรษะคนไทยใน
อนาคตต่อไป 

 
Abstract 

In this study, 100 dry skulls of Thais donated at the 
Srinagarind Hospital in Khon Kaen, North-East Thailand were CT 
scanned and served for the measurement with the medical image 
processing software MIMICS.  The data from CT scanning were 

first in MIMICS to 3D model reconstructed and then the landmark 
points were marked in order to measure 3D distances and 
relevant indices. Results of this study were compared with former 
measurements at the same place (Srinagarind Hospital, Khon 
Kaen) but with the different group of samples and the other 
measurement method. And also comparison with Thai skulls in 
the Middle of Thailand (Siriraj hospital, Bangkok) was performed. 
All results from this study can be a good conclusion for the 
standard of Thais skulls and used to design standardized skull 
implants and other instruments or devices related to Thais heads 
in the future.     

 
1. บทนํา 

การศึกษากะโหลกคนไทยทางกายวภิาคศาสตร์เป็นการศึกษา
ลกัษณะต่างๆของกะโหลกทัง้ทีไ่ดจ้ากการวดัและจากการสงัเกตดว้ยตา
เปล่า เพื่อให้ได้ค่าที่แน่นอนและถูกต้องในการอธบิายเกี่ยวกบัรูปร่าง
ลกัษณะของกะโหลก เช่น ความสงู ความกวา้ง ความยาว และลกัษณะ
ของกะโหลกอีกหลายประการ อิทธิพลของพนัธุกรรมมผีลทําให้เกิด
ความผนัแปรมากมายในร่างกายของมนุษย์ ไม่ใช่จะเป็นการผนัแปร
ระหวา่งเชือ้ชาตเิทา่นัน้ แมแ้ต่ในชนชาตเิดยีวกนักย็งัคงมลีกัษณะความ
ผนัแปรไปอย่างมากมาย เพราะฉะนัน้กลุ่มของคนไทยที่อยู่ในแต่ละ
ภูมิภาคของไทย ก็น่าจะมีลักษณะทางมานุษยวิทยากายภาพบาง
ประการทีแ่ตกต่างกนัออกไป [1]  

ความเขา้ใจถงึความแตกต่างของคนแต่ละชนชาตเิมือ่พจิารณาจาก
ลกัษณะทางมานุษยวทิยากายภาพของกะโหลกศรีษะ ไม่เพยีงแต่ช่วย
ในการประเมินคนไข้ก่อนและหลังทําการผ่าตัด แต่ยังช่วยในการ
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ออกแบบชิน้ส่วนปลูกฝงัใหม้ขีนาดและรปูร่างทีเ่หมาะสมกบัคนไขด้ว้ย 
ในการศกึษาครัง้น้ีจงึเป็นการรวบรวมขอ้มลูของกะโหลกศรีษะคนไทย
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพือ่เป็นฐานขอ้มลูในการออกแบบและวาง
แผนการผลติชิ้นส่วนปลูกฝงัที่มขีนาดมาตรฐานสําหรบัการรกัษาการ
บาดเจบ็ที่กะโหลกศีรษะของคนไทยโดยใช้การวเิคราะห์ทางสถติเิขา้
ชว่ย ทาํใหช้ิน้สว่นปลกูฝงัทีอ่อกแบบมาพอดแีละใชไ้ดก้บัคนไขม้ากราย
ทีส่ดุ  

ในการวดักะโหลกศรีษะเริม่ตน้พฒันามาจากการวดัแบบ 2 มติ ิซึง่
สามารถวดัไดง้า่ย แต่มขีอ้จาํกดัในการวดัโดยไม่สามารถวดัค่ามุม และ
ระยะทางจากจุดอา้งองิบางจุดได ้เน่ืองจากเครื่องมอืวดัชนิด Calipers 
และ Goniometer สมัผสัจุดอา้งองิไมไ่ด ้ส่วนการศกึษาดา้นวธิกีารวดั
แบบ 3 มติใินอดตีเริม่ที ่Pearson ไดช้ีใ้หเ้หน็ประโยชน์ของวธิกีารวดั
แบบ 3 มติ ิโดยเริม่พฒันาวธิกีารวดั และบนัทกึขอ้มลูพกิดั 3 มติขิึน้ [2] 
จากนัน้ก็มีการประดิษฐ์เครื่องมอืต่างๆเพื่อช่วยในการวดั เช่น The 
Case Western Reverse Craniostat [3], Elaborate apparatus หรอื
การวดัดว้ย Diagraph [4,5,6]  

สาํหรบัของคนไทยกม็กีารศกึษาของอนุชา นิลประพนัธ ์[7] ทีท่ํา
การวเิคราะหพ์กิดัสามมติขิองกะโหลกคนไทยทีร่วบรวมในภาคะวนัออก
เฉียงเหนือโดยการใช ้Diagraph เพราะเป็นเครื่องมอืธรรมดาทีม่รีาคา
ถูก สามารถวดัได้โดยสะดวก โดยไม่จําเป็นต้องจดัให้กะโหลกอยู่ใน
ตําแหน่งของระนาบมาตรฐาน (Frankfort horizontal plane) อกีทัง้
ขอ้มูลที่ได้มคีวามน่าเชื่อถือสูง แต่ในการศึกษาครัง้น้ีจะใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรท์างการแพทยท์ีช่ ื่อว่า MIMICS ในการวดั ซึง่สามารถวดั
ไดร้ะยะทางทัง้ 2 มติ ิและ 3 มติ ิวดัคา่มมุระหวา่งจดุอา้งองิหรอืระหวา่ง
ระนาบ 2 ระนาบได ้
 
2.วิธีการ 

ในการวจิยัครัง้น้ีไดไ้ปทาํการคดัเลอืกกะโหลกศรีษะ (dry skulls) 
ทีผู่เ้สยีชวีติไดบ้รจิาคโครงกระดูกไวก้บัทางภาควชิากายวภิาคศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ จ.ขอนแก่น โดยไดเ้ลอืก
กลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวน 100 ตัวอย่าง ในจํานวนนี้ เป็นชาย 55 
ตวัอย่าง หญงิ 34 ตวัอย่าง ไม่มขีอ้มูลจํานวน 11 ตวัอย่าง มชี่วงอายุ
ตัง้แต่ 26 ถงึ 81 ปีในขณะทีเ่สยีชวีติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาทีก่ะโหลกศรีษะ
หยุดการเจรญิเติบโตแล้ว ไปทําการสแกนด้วยเครื่องซีทีสแกนของ
ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.
ขอนแก่น โดยในการทําซทีสีแกนจะนํากะโหลกศรีษะวางลงบนกล่อง
อะครลิกิใส่เขา้ไปครัง้ละ 4-6 กะโหลก โดยใช้เครื่องซีทสีแกนของ 
Spiral CT scanner ของ SIEMENS ตามภาพที ่1 และใชค้่าซทีสีแกน
พารามเิตอรท์ี ่120 kV, 0 degree gantry, 512x512 matrix, 1.5 mm 
section thickness และ reconstruction ที ่1mm intervals โดยไดไ้ฟลท์ี่
ออกมาจากเครื่องซทีสีแกนคอืไฟล์ชนิดไดคอม หลงัจากนัน้ขอ้มูลซทีี
สแกนของกะโหลกทัง้สีอ่นัในรปูแบบไดคอมจะถูกนําเขา้ไปยงัโปรแกรม
ภาพทางการแพทยท์ีม่ชี ือ่วา่มมิคิส(์Mimics, Materialise N.V., Leuven, 
Belgium) เพื่อทีจ่ะแยกศกึษาทลีะอนัโดยใชเ้ทคนิคความเขม้ของภาพ
(เฮาส์ฟิลยูนิต) นอกจากนัน้วิธีการทางวิศวกรรมย้อนรอยได้ถูกใช้
เพื่อทีจ่ะสรา้งคอนทวัรข์องแบบจาํลองสามมติทิีเ่หมาะสม จากนัน้กจ็ะ

ถูกวดัโดยใช้การกําหนดจุด(Landmarks) และวดัระยะทางแบบการ
กระจัดสามมิติภายในโปรแกรม โดยตารางที่ 1 แสดงนิยามของ
จุดอ้างอิง  การวัดขนาด  และดัชนีต่างๆในการศึกษาครัง้ น้ี  ซึ่ง
ประกอบดว้ย 5 การวดั และ 5 ดชันี ดว้ยกนั  และในภาพที ่2 เป็นภาพ
ทีไ่ดจ้ากการวดัในโปรแกรม MIMICS ซึ่งจะเหน็จุดอา้งองิต่างๆ และ 
ระนาบ Frankfort horizontal plane ทีใ่ชช้ว่ยในการตัง้กะโหลกใหต้รง 
 

ภาพท่ี 1 การนํากะโหลกศีรษะ(Dry Skulls) เข้าเคร่ืองซีทีสแกน 

 

 
ภาพที ่2 การวดัขนาดในโปรแกรม MIMICS 
 
3.ผลการศึกษา 
3.1 การวดัเพ่ือออกแบบช้ินส่วนปลกูฝัง 
 จุดประสงคห์ลกัของการวดักะโหลกศรีษะในครัง้น้ี เพือ่ช่วยในการ
ออกแบบชิ้นส่วนปลูกฝงัที่มีขนาดมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้
ศลัยแพทย์ที่ทําการผ่าตดัรกัษาผู้ป่วยที่มคีวามผดิปกติของกะโหลก
ศรีษะ ไมว่า่จะเกดิจากอุบตัเิหตุ การตดิเชือ้ หรอืเน้ืองอกในสมอง ทาํให้
ศลัยแพทยเ์ลอืกใชช้ิน้สว่นปลูกฝงัไดส้ะดวกยิง่ขึน้โดยไม่ตอ้งใชเ้วลาใน
การเตรยีมตวัก่อนผา่ตดัมากนกั 
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ผลจากการวดัจุด ขนาด และดชันี โดยการใชโ้ปรแกรม MIMICS
เป็นไปตามตารางที ่2 และ 3 โดยตารางที ่2 จะเป็นการสรุปผลการวดั
ของตวัอย่างทัง้ 100 ตวัอย่าง ซึง่มที ัง้ค่าตํ่าทีสุ่ด สงูทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน อกีทัง้ค่าช่วงความเชื่อมัน่ที ่95% จะเหน็วา่ค่าช่วง
ความเชื่อมัน่ค่อนขา้งแคบ หมายความว่า ตวัอย่างที่นํามาพจิารณา
สามารถเป็นตวัแทนของประชากรไดค้่อนขา้งด ีส่วนตารางที ่3 จะ
พจิารณาแยกเพศเพื่อพจิารณาความแตกต่างของค่าเฉลีย่และค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งเป็นข้อมูลสําคญัที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วน
ปลกูฝงัทีม่ขีนาดมาตรฐานต่อไป 

ผลจากการวดัในตารางที ่3 จะแยกเพศเพื่อใหเ้หน็ขอ้แตกต่าง
อย่างชดัเจน เพราะกะโหลกระหว่างเพศชายและเพศหญงิ จะมคีวาม
แตกต่างกนัทัง้ในดา้นความจุของปรมิาตรกะโหลก ความขรุขระของผวิ
กะโหลก และปุ่มนูนต่างๆ เช่น สนัคิว้ ปุ่ม Mastoid และ Inion เป็นตน้ 
รวมทัง้ขนาด ความกวา้ง ความยาว ความสูง ความหนาของกะโหลก 

และกระด◌ูกขากรรไกรล่างดว้ย [7] 
 

ตารางที ่1 จดุ การวดั และดชันีต่างๆ 

 

Point  Point Definition 
Ba Basion จดุตํ่าสดุทีแ่นวกลางตวับนผวิดา้นนอกของขอบหน้าของ Foramen magnum 
Br Bregma จดุซึง่รอยประสาน Sagittal จรดกบัรอยประสาน Coronal 
EuL Euryon Left จดุทีท่าํใหเ้กดิคา่ความกวา้งมากทีส่ดุของกะโหลก(ดา้นซา้ย) 
EuR Euryon Right จดุทีท่าํใหเ้กดิคา่ความกวา้งมากทีส่ดุของกะโหลก(ดา้นขวา) 
GL Glabella จดุทีนู่นทีสุ่ดบนแนวระหวา่ง Supraorbital ในแนวกลางลาํตวั 
LT.Ft Frontotemporale Left จดุบนสนัขอบกระดกูขมบั (Temporal crest) ทาํใหเ้กดิ minimum frontal breadth 

(ดา้นซา้ย) 
LT.St Staphanion Left จดุทีร่อยประสาน Coronal ตดักบัสนั Temporal (ดา้นซา้ย) 

OPC Opisthocranion จดุทีนู่นทีสุ่ดในแนวกลางลาํตวับนกระดกูทา้ยทอย ทาํใหเ้กดิความยาวมากทีส่ดุของ
กะโหลกโดยวดัจาก Glabella 

Rt.Ft Frontotemporale Right จดุบนสนัขอบกระดกูขมบั (Temporal crest) ทาํใหเ้กดิ minimum frontal breadth 
(ดา้นขวา) 

Rt.St Staphanion Right จดุทีร่อยประสาน Coronal ตดักบัสนั Temporal (ดา้นขวา) 
   
Measurement  Definition 
Max Breadth EuL - EuR ความกวา้งมากทีส่ดุของกะโหลก 
Max Length Gl - OPC ความยาวมากทีส่ดุของกะโหลก 
Min Frontal Breadth Lt.Ft – Rt.Ft ระยะทีส่ ัน้ทีส่ดุระหวา่งสนั Temporal  
Max Frontal Breadth Lt.St – Rt.St ระยะทีย่าวทีส่ดุระหวา่งสนั Temporal  
Basion-Bregma Height Ba - Br ความสงูของกะโหลกโดยวดัจาก Basion ถงึ Bregma 
   
Indices  Definition 
Cranial index  

Length Maximum

100  xBreadth Maximum
 

Length-height index  

Length Maximum

100   xheight Bregma-Basion
 

Breadth-height index  

Breadth Maximum

100   xheight Bregma-Basion
 

Transverse frontal index  

breadth frontal Maximum

100   xbreadth frontal Minimum
 

Transverse fronto-
parietal index 

 

Breadth Maximum

100   xbreadth frontal Minimum
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ตารางที ่2 การวดัขนาดและดชันีของทัง้ 100 กะโหลก 

 
ตารางที ่3 ขอ้มลูทีใ่ชช้ว่ยในการออกแบบชิน้สว่นปลกูฝงัทีม่ขีนาดมาตรฐาน 

 
3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวดัในภาคกลางและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่งขนาดกะโหลกศรีษะคนไทย
ที่รวบรวมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และคนไทยภาคกลาง ที่
ทําการศกึษาโดยสรรใจ แสงวเิชยีร [8] โดยศกึษากบักะโหลกศรีษะ
คนไทยทีบ่รจิาคไวท้ีร่พ.ศริริาช มหาวทิยาลยัมหดิล จ.กรุงเทพฯ ได้
ผลเปรยีบเทยีบดงัตารางที ่4 ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่มคีวามแตกต่างกนั

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ(p<0.05)ในหลายค่าการวดัและดชันี ทัง้
เพศชายและเพศหญงิ 
 
3.3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวดัในท่ีเดียวกนัแต่
คนละกลุ่มตวัอย่าง 

นอกจากการเปรยีบเทียบกบัการวดักะโหลกคนไทยในภาค
กลางแล้ว ในการศกึษาครัง้น้ียงัไดท้ําการเปรยีบเทยีบผลการศกึษา
กบัการศกึษาของอนุชา นิลประพนัธ ์[7] ซึง่ทาํการวดัโดยใชว้ธิ ี3D 
Coordinate ที่รพ.ศรนีครนิทร์ จงัหวดัขอนแก่นที่เดยีวกนั แต่

ตวัอย่างทีนํ่ามาศกึษาเป็นตวัอย่างคนละกลุ่มกนักบัการศกึษาในครัง้
น้ี จากตารางที ่5 จะเหน็ไดว้่าค่าการวดั และดชันีทีท่ําการวดัส่วน

ใหญ่ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ(ิp>0.05) ทัง้เพศชาย
และเพศหญงิ 
 
3.4 ช้ินส่วนปลกูฝังท่ีมีขนาดมาตรฐาน 
 จากขอ้มูลวดักะโหลกศรีษะทัง้ 100 กะโหลกในครัง้น้ี ทําให้
สามารถนําเอาการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ีประกอบกับการใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) วศิวกรรมย้อน
รอย(Reverse Engineering) ออกแบบชิ้นส่วนปลูกฝงัที่มขีนาด
มาตรฐานออกมา ซึ่งชิ้นส่วนปลูกฝงัน้ีอาจมขีนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
โดยใชค้่าเบีย่งเบนมาตรฐานทีไ่ดม้าคํานวณหาขนาดทีเ่หมาะสมได้
จากตารางที่ 3 ชิ้นส่วนปลูกฝงัที่มีขนาดมาตรฐานนี้ จะช่วย
ศลัยแพทย์ลดระยะเวลาในการวางแผนการผ่าตดัและการเตรยีม
ชิน้สว่นปลกูฝงั อกีทัง้ชว่ยใหค้นไขเ้สยีคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาลดลง 
 

All Samples n=100      
Measurements Mean SD Max Min 95% CI 

Max.head length 170.06 7.34 191.07 153.03 1.44 
Max.head breadth 142.18 5.41 161.00 131.43 1.06 
Min. frontal head breadth 92.52 4.25 100.38 82.95 0.83 
Max. frontal head breadth 113.42 6.34 130.03 98.83 1.24 
Basion-Bregma height 135.13 5.75 151.61 116.87 1.13 
Cranial index 83.72 4.04 92.90 74.97 0.79 
Length-height index 79.53 3.36 89.06 71.65 0.66 
Breadth-Height index 95.10 4.02 106.09 86.82 0.79 
Tranverse frontal index 81.70 3.64 90.41 73.91 0.71 
Tranverse fronto-parietal index 65.12 2.99 71.81 57.89 0.59 

Female(n=35) 2σ(-) 1σ(-) Mean 1σ(+) 2σ(+) σ 
Max Breadth(EuL-EuR) 129.58 134.82 140.06 145.30 150.54 5.24 
Max Height(Ba-Br) 121.71 126.74 131.76 136.78 141.81 5.02 
Max Length(GL-OPC) 151.05 158.16 165.26 172.36 179.46 7.10 
Male(n=54)              
Max Breadth(EuL-EuR) 133.64 138.79 143.95 149.10 154.25 5.15 
Max Height(Ba-Br) 128.13 132.97 137.81 142.65 147.49 4.84 
Max Length(GL-OPC) 162.89 168.33 173.76 179.19 184.62 5.43 
All Samples(n=100)        
Max Breadth(EuL-EuR) 131.37 136.78 142.18 147.59 153.00 5.41 
Max Height(Ba-Br) 123.63 129.38 135.13 140.87 146.62 5.75 
Max Length(GL-OPC) 155.38 162.72 170.06 177.39 184.73 7.34 
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ตารางที ่4 เปรยีบเทยีบขอ้มลูทีว่ดัในภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 
  Siriraj Hospital Srinagarind Hospital Sig. 

Measurements Sex n Mean SD n Mean SD  
Max.head length M 66 175.68 6.83 54 173.76 5.43 NS 
 F 35 168.8 7.18 35 165.26 7.10 S 
Max.head breadth M 65 145.82 5.2 54 143.95 5.15 NS 
 F 35 144.66 5.59 35 140.06 5.24 S 
Min. frontal head breadth M 66 81.73 5.58 54 93.75 3.95 S 
 F 35 77.8 6.27 35 90.80 4.51 S 
Max. frontal head breadth M 65 121.92 6.55 54 114.04 6.27 S 
 F 35 119.2 6.33 35 112.94 7.08 S 
Basion-Bregma height M 66 142.09 5.35 54 137.81 4.84 S 
 F 35 135.86 5.67 35 131.76 5.02 S 
Cranial index M 65 83.07 4.13 54 82.90 3.56 NS 
 F 35 85.84 4.79 35 84.88 4.43 NS 
Length-height index M 66 80.97 3.8 54 79.38 3.69 S 
 F 35 80.56 3.56 35 79.80 3.07 NS 
Breadth-Height index M 65 97.52 4.87 54 95.81 3.73 S 
 F 35 94.04 5 35 94.16 4.16 NS 
Tranverse frontal index M 65 67.13 5.49 54 82.36 4.04 S 
 F 35 65.33 4.82 35 80.51 3.14 S 
Tranverse fronto-parietal index M 65 56.09 3.67 54 65.18 2.87 S 
 F 35 53.81 4.1 35 64.87 3.23 S 

                                 Sig.: Statistical significance 
                                 S: Significant difference at p<0.05, NS: Not significant at p>0.05 

 
 

ตารางที ่5 เปรยีบเทยีบขอ้มลูทีว่ดัแบบ 3D Coordinate และวดัดว้ยโปรแกรมมมิคิส ์โดยวดัทีแ่หล่งเดยีวกนั 
 

  3D Coordinate Mimics Sig. 
Measurements Sex n Mean SD n Mean SD  

Max.head length M 32 169.16 8.08 54 173.76 5.43 S 
 F 22 165.82 5.74 35 165.26 7.10 NS 
Max.head breadth M 31 143.58 6.02 54 143.95 5.15 NS 
 F 22 140.56 6 35 140.06 5.24 NS 
Min. frontal head breadth M 32 93.57 4.81 54 93.75 3.95 NS 
 F 22 91.97 4.02 35 90.80 4.51 NS 
Max. frontal head breadth M 31 114.56 7.73 54 114.04 6.27 NS 
 F 22 111.46 6.41 35 112.94 7.08 NS 
Basion-Bregma height M 32 135.37 6.02 54 137.81 4.84 S 
 F 22 131.73 4.6 35 131.76 5.02 NS 

                                      Sig.: Statistical significance 
                                      S: Significant difference at p<0.05, NS: Not significant at p>0.05 
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เมือ่เทยีบกบัการออกแบบชิน้สว่นปลกูฝงัเป็นรายๆไป ภาพที ่3 เป็น
ตวัอยา่งชิน้สว่นปลกูฝงัทีม่ขีนาดมาตรฐานทีอ่อกแบบเพือ่ใชก้บัแผน่
ไททาเนียม PMMA(Polymethyl methacrylate) CFRP(Carbon 
Fiber Reinforced Plastics) หรอืวสัดุทางการแพทยอ์ื่นๆ ซื่งตอ้ง
ศกึษาในขัน้ตอนการผลติและขึน้รปูต่อไปในอนาคต 
 

 
ภาพที ่ 3 ตวัอยา่งชิน้สว่นปลกูฝงัทีม่ขีนาดมาตรฐาน 
 
4. สรปุ 
 การศกึษาในครัง้น้ีทําให้ได้ผลการวเิคราะห์เชงิสถิตพิรรณนา
และสถิติเชิงอนุมานของการวัดกะโหลกศีรษะคนไทยในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเปรยีบเทยีบกบัการศกึษาก่อนหน้านี้ อกีทัง้เพือ่
เป็นการวดัข้อมูลมาตรฐานกะโหลกศีรษะคนไทยเพื่อนําขอ้มูลไป
ออกแบบเป็นชิ้นส่วนปลูกฝงัที่มขีนาดมาตรฐานในอนาคต รวมทัง้
เป็นการนําเสนอวธิใีหม่ในการวดัดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรม์มิคิส์
ซึง่สะดวกและรวดเรว็กวา่วธิกีารวดัดัง้เดมิ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อนําเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ช่วยในการคํานวณทางแสงที่เรียกว่า ระเบียบวิธีตามลําแสง (Ray 
Tracing Method) ซึ่งเป็นวธิทีี่นิยมใช้ในการออกแบบทางแสงใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โคมไฟส่องสว่าง หน้าจอ LCD หรอื กระจก
รถยนต์ เป็นต้น โดยในงานวิจยัน้ีจะแสดงให้เห็นถึงขัน้ตอนในการ
คาํนวณดว้ยระเบยีบวธิตีามลําแสง การวเิคราะหห์าค่าปรมิาณทางแสง
ต่างๆ รวมถงึรูปแบบของลําแสงที่ได้จากดวงโคม ตลอดจนการนําไป
ประยุกต์ใชใ้นการออกแบบและปรบัปรุงโคมไฟใหม้ปีระสทิธภิาพทาง
แสงที่ดีขึ้น อีกทัง้ยังแสดงให้เห็นถึงผลของการปรับเปลี่ยนรูปร่าง
ชิน้งานทีม่ตี่อความสว่างและการกระจายแสงของดวงโคม เพื่อใหโ้คม
ไฟส่องสว่างมรีูปแบบลําแสงที่เหมาะสมกบัประเภทและลกัษณะของ
งานอกีด้วย ซึ่งการนําระเบยีบวธิตีามลําแสงดงักล่าวมาใช้ จะช่วยใน
การประเมนิคุณภาพทางแสงของโคมไฟเบือ้งตน้ ก่อนนําไปทาํการผลติ
ตน้แบบ ทําใหส้ามารถลดตน้ทุนและระยะเวลาในการลองผดิลองถูกได้
อยา่งมาก 
 
Abstract 

This paper proposed the applications of the computer aided 
lighting (CAL) technology, so called “The Ray Tracing Method”, 
which is widely used in various illumination and lighting industries 
such as automotive lamp, LCD monitor, rear view mirror and etc. 
In this project, the ray tracing method was demonstrated and 
employed to calculate the illuminance, intensity, and light 
distribution curve of the luminaire and headlamp. Besides, the ray 
tracing method was applied to improve the beam quality of the 
lamp and explore the effects of geometry changes to the beam 
pattern of light for specific lighting application. With ray tracing 
method, the beam quality of the lighting system can be effectively 
assessed in the early design stage prior to the generally costly 
prototype fabrication, which results in the fabrication cost 
reduction and the shorter trials and errors period. 

1. บทนํา 
ในอดตี การออกแบบระบบไฟส่องสว่างกระทําไดย้าก เพราะแสง

สว่างมคีุณสมบตัิเฉพาะทาง มทีศิทางไม่แน่นอน ไม่สามารถทํานาย
รปูร่างของลําแสงได ้แต่ในปจัจุบนัมวีธิกีารทีช่่วยในการออกแบบระบบ
ไฟส่องสว่างไดง้่ายดว้ยระเบยีบวธิตีามลําแสง ซึ่งทําการออกแบบและ
วเิคราะหก์ารสอ่งสวา่งดว้ยคอมพวิเตอร ์ทาํใหก้ารออกแบบงา่ย รวดเรว็ 
และลดตน้ทุนการสรา้งตน้แบบได ้ 

ดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในปจัจุบนัทําใหส้ามารถออกแบบระบบ
ไฟส่องสว่างให้มีความสวยงาม ดูสบายตา และได้มาตรฐานตาม
ขอ้บงัคบัทางแสงของระบบไฟสอ่งสวา่งนัน้ๆ โดยระบบไฟสอ่งสวา่งแต่
ละประเภทจะมีรายละเอียดการออกแบบและมาตรฐานข้อบังคับที่
ต่างกนัไป เช่น การออกแบบโคมไฟ จะตอ้งมคีวามสวา่งทีเ่หมาะสมกบั
สถานที่และพื้นที่ใช้งาน การออกแบบไฟหน้ารถยนต์ จะต้องได้ตาม
มาตรฐานยานยนต์ ไม่รบกวนสายตาคนขบัรถในเลนตรงขา้มและคน
เดินทางเท้า เป็นต้น อีกทัง้ยังสามารถนําผลข้อมูลทางแสงที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการวเิคราะห์ทางวศิวกรรม เช่น ระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลิ
เมนต์ ไดอ้กีดว้ย ดงันัน้การออกแบบและวเิคราะหท์างแสง จงึเขา้มามี
บทบาทอยา่งมากในงานดา้นการสอ่งสวา่ง 

ในงานวจิยัน้ีจงึนําเสนอ ตวัอย่างการประยุกต์ใช้ระเบยีบวธิตีาม
ลาํแสงในการออกแบบและวเิคราะหร์ะบบไฟสอ่งสวา่ง ไดแ้ก่ โคมไฟฝงั
ฝ้าเพดาน และไฟหน้ารถเกี่ยวขา้ว เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและเหน็ถงึ
ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากระเบยีบวธิตีามลาํแสง  
 
2. ทฤษฎี 
2.1. ระเบียบวิธีตามลาํแสง 

แสงเป็นคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าทีส่ามารถผา่นไปยงัพืน้ทีต่่างๆ ไดโ้ดย
ไม่ต้องอาศัยตัวนํา โดยแสงที่พิจารณาในบทความนี้ จะแพร่ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะการแพร่เป็น
เสน้ตรง และมกีารเปลี่ยนแปลงทศิทางไปตามคุณสมบตัทิางแสงของ
วสัดุ ได้แก่ การ สะท้อน และการหกัเหผ่านวสัดุต่างๆ ตามกฎของ 
สเนลล ์ดงัสมการ (1) 
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 2211 sinsin θnθn =  (1) 
โดยที ่ 1n  คอืดชันีหกัเหของตวักลางที ่1  2n  คอืดชันีหกัเหของ
ตวักลางที ่2  1θ  คอืมุมตกกระทบทีก่ระทําระหว่างเสน้ทางเดนิของ
แสงกบัเสน้ตัง้ฉากพืน้ผวิวตัถุ และ 2θ  คอืมุมระหวา่งเสน้ทางเดนิของ
แสงกบัเสน้ตัง้ฉากพืน้ผวิวตัถุทีเ่กดิการหกัเหเมือ่เดนิทางผา่นตวักลางที่
เปลีย่นไป 

สําหรบัระเบียบวิธีตามลําแสง เส้นทางเดินของลําแสง จะถูก
คํานวณทีละลําแสง เริม่จากแหล่งกําเนิดแสง ไปยงัจุดตดัระหว่าง 2 
ตวักลางทีม่ดีชันีหกัเหทางแสงทีแ่ตกต่างกนั ทีจุ่ดตดัน้ี ทศิทางของแสง
สะทอ้นและแสงหกัเห จะถูกคํานวณโดยใชก้ฎของสเนลล์ จนถงึตวัรบั
แสงทีก่ําหนดไว ้ซึง่กําลงังานของลําแสงแต่ละลําแสงบนตวัรบัแสง จะ
ถูกคํานวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานต่อเวลา ตามทฤษฎี
พลงังานคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า เรยีกวา่ฟลกัซส์อ่งสวา่ง ดงัสมการ (2) 

 
dt
dQ

=ϕ  (2) 

โดยที่ ϕ  คอืฟลกัซ์ส่องสว่าง  Q  คอืพลงังานการส่องสว่าง และ t  
คอืเวลา 

และเมื่อลําแสงผ่านวตัถุจะถูกดูดกลนืไวบ้างส่วน ขึน้อยู่กบัความ
หนาแน่น และองคป์ระกอบของวตัถุ โดยคาํนวณไดจ้ากสมการ (3) 

 x
o eII α-=  (3) 

โดยที ่ I  คอื ความเขม้แสงปรากฏเมือ่ผา่นวตัถุ  oI  คอื ความเขม้
แสงเริม่ตน้  α  คอื สมัประสทิธิก์ารดดูกลนืของวตัถุ และ x  คอื ความ
หนาของวตัถุ 
 
2.2. ปริมาณทางด้านการส่องสว่าง 

ความสว่างบนตัวรับแสงหรือพื้นที่ใดๆ ที่พิจารณา คือ ความ
หนาแน่นของฟลกัซ์ส่องสว่าง ที่ตกกระทบบนพื้นผวินัน้ ซึ่งสามารถ
คาํนวณไดจ้ากสมการ (4) 

 
dA
dE ϕ

=  (4) 

โดยที่  E  คอื ความสว่าง และ A  คอื พื้นที่ของฉากรบัแสงหรอื
พืน้ผวิใดๆ 

ในการหาความสว่างทีจุ่ดใดๆ ทีเ่กดิจากความเขม้สอ่งสว่างทีส่่อง
มาโดยตรงจากแหล่งกําเนิดแสงนัน้สามารถหาได้จากวิธีกําลังสอง
ผกผนั 

 2r
IE =  (5) 

โดยที ่ I  คอื ความเขม้แสง และ r  คอื ระยะทางจากแหล่งกําเนิดแสง
ถงึจดุใดๆทีพ่จิารณา 
 
3. กระบวนการวิเคราะห ์

ในกระบวนการวเิคราะห ์ดว้ยระเบยีบวธิตีามลําแสงมกีระบวนการ
ดงัแสดงในรปูที ่1 ซึง่โดยปกตแิลว้จะเริม่ตน้จากการกําหนดขอ้มลูของ
ระบบไฟส่องสว่าง ได้แก่ รูปร่าง ขนาด ลกัษณะของจานสะท้อนแสง 
เลนส์ครอบ หลอดไฟที่ใช้ และคุณสมบัติทางแสงของวัสดุต่างๆ 
ตําแหน่งตดิตัง้ฉากรบัแสง และสภาวะการทดสอบทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ทางแสง จากนัน้จงึทําการออกแบบและสร้างแบบจําลอง 3 มติิของ
ระบบไฟสอ่งสวา่งในคอมพวิเตอร ์เมือ่ออกแบบไดต้ามตอ้งการแลว้กจ็ะ
เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ผลด้วยระเบียบวิธีตามลําแสง ซึ่งจะได้
ผลลพัธอ์อกมาเป็นขอ้มลูทางแสงสวา่ง ซึง่ไดแ้ก่ ค่าความสวา่ง เสน้โคง้
การกระจายความเขม้ของแสง ลกัษณะรปูรา่งลาํแสง เป็นตน้ ขอ้มลูทาง
แสงทีไ่ด้จะนําไปเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานที่ใช้ทดสอบ เพื่อพจิารณา
คุณภาพทางแสงและความเหมาะสมในการใช้งานของระบบไฟส่อง
สวา่งนัน้ๆ ในกรณทีีผ่ลวเิคราะหท์างแสง ไมผ่า่นการทดสอบ หรอืไมไ่ด้
คุณภาพตามที่ต้องการ วศิวกรผู้ออกแบบสามารถทําการแก้ไขและ
วเิคราะห์ใหม่ จนกว่าจะได้คุณภาพทางแสงตามทีต่้องการ จากนัน้จงึ
นําไปสรา้งผลติภณัฑต์น้แบบ เพือ่ทาํการทดสอบจรงิต่อไป 
 

 
รปูที ่1 ไดอะแกรมการออกแบบระบบไฟสอ่งสวา่ง 

 
4. การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีตามลาํแสงในการออกแบบและ

วิเคราะหไ์ฟส่องสว่าง 
งานวจิยัน้ีนําเสนอตวัอย่างการประยุกต์ระเบยีบวธิตีามลําแสงใน

การออกแบบและวเิคราะหร์ะบบไฟสอ่งสวา่ง 2 กรณี คอื การออกแบบ
และวเิคราะหโ์คมไฟฝงัฝ้าเพดาน และไฟหน้ารถเกีย่วขา้ว  
 
4.1. โคมไฟฝังฝ้าเพดาน 

งานโคมไฟฝงัฝ้าเพดานในงานวิจยัน้ี ได้ทําการออกแบบและ
วเิคราะหโ์คมไฟฝงัฝ้าเพดาน จาํนวน 2 รุน่ คอื รุน่ SL-T236 ขนาดโคม
ไฟ กวา้ง 30 เซนตเิมตร ยาว 120 เซนตเิมตร สงู 8 เซนตเิมตร ดงัรปูที ่
2 และ รุ่น SL-T236(L) ขนาดโคมไฟ กวา้ง 60 เซนตเิมตร ยาว 120 
เซนตเิมตร สงู 8 เซนตเิมตร ดงัรปูที ่3 และมรีปูรา่งหน้าตดัของโคมไฟ
ทัง้สอง ดงัรปูที ่4 ซึง่โคมไฟฝงัฝ้าเพดานประกอบดว้ยตวัโคมไฟ แผ่น
สะทอ้นแสงแผ่นล่าง ตะแกรงกนัแสงจา้ซึ่งตดิกบัแผ่นสะทอ้นแสงแผ่น
บน หลอดไฟ บลัลาสต์ และสตาร์ทเตอร์ โดยมคีุณสมบตัิทางแสงที่
สาํคญั คอื แผ่นสะทอ้นแสงทัง้ 2 รุ่น ทําจากอะลูมเินียมผวิเรยีบทีม่คี่า

เริม่ 

กาํหนดขอ้มลูของระบบไฟสอ่งสวา่ง 

ออกแบบรปูรา่งและสรา้งแบบจาํลองระบบไฟ 

วเิคราะหด์ว้ยวธิตีามลาํแสง 

จบการทาํงาน 

วเิคราะหผ์ลลพัธท์างแสง 
ไมผ่า่น 

ผา่น 

ขอ้มลูทางแสง 
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สมัประสทิธิก์ารสะทอ้นแสง 87% ใชห้ลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์T8 ขนาด 
36 วตัต ์ฟลกัซส์อ่งสวา่ง 2690 ลเูมน จาํนวน 2 หลอด 

 
รปูที ่2 แบบโคมไฟฝงัฝ้าเพดาน รุน่ SL-T236 

 

 
รปูที ่3 แบบโคมไฟฝงัฝ้าเพดาน รุน่ SL-T236(L) 

 

    
 

รปูที ่4 หน้าตดัของโคมไฟฝงัฝ้าเพดาน แบบตัง้ตน้ ทัง้ 2 รุน่ 
 

งานวจิยัน้ีทาํการวเิคราะหด์วงโคมตน้แบบทัง้ 2 รุน่ เพื่อหาขอ้มลู
ทางแสง ไดแ้ก่ รปูรา่งของลําแสงทีไ่ดจ้ากดวงโคม ความสว่าง เสน้โคง้
การกระจายแสง โดยทําการจาํลองการตดิตัง้โคมไฟใหเ้หมอืนลกัษณะ
การตดิตัง้ใชง้านจรงิ คอื โคมไฟจะถูกจาํลองใหต้ดิตัง้บนเพดานทีม่ ี
ความสงูจากพืน้ 3 เมตร โดยสอ่งแสงมายงัพืน้หอ้งดา้นล่างทีม่ ีขนาด 
10×10 ตารางเมตร ดงัรปูที ่5 และทาํนายลกัษณะทางเดนิของลําแสง
แต่ละเสน้ด้วยระเบยีบวธิตีามลําแสง ดงัแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งได้ผลการ
วเิคราะหท์างแสง ดงัตารางที ่1 
 

 
รปูที ่5 การจาํลองสภาวะการทดสอบโคมไฟในการวเิคราะหท์างแสง 

 
รปูที ่6 การทาํนายลกัษณะทางเดนิของลาํแสงในดวงโคม 

 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหข์องโคมไฟ แบบตัง้ตน้ ทัง้ 2 รุน่ 

 SL-T236 SL-T236(L) 

ลกัษณะรปูรา่งลาํแสง 

  
คา่ความสวา่งสงูสดุ 220.71 lux 205.64 lux 

เสน้โคง้การกระจายแสง 

  
 

จากนัน้ทําการออกแบบโคมไฟทัง้ 2 รุ่นใหม่ โดยโคมไฟรุ่น     
SL-T236 ไดท้ําการปรบัความยาวและมุมการพบัของแผน่สะทอ้นแสง
ให้สามารถรวมแสงได้ดขีึน้ แต่รูปร่างของลําแสงไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อ
นําไปวเิคราะห์ผลด้วยระเบยีบวธิตีามลําแสงแล้ว จงึนําผลขอ้มูลทาง
แสงของโคมไฟแบบปรบัใหม่มาเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูของโคมไฟแบบ
ตัง้ตน้ ไดผ้ลดงัตารางที ่2 และทําการสรา้งตน้แบบโคมไฟทดสอบ โดย
ทําการวดัค่าความสว่างสูงสุดของโคมตัง้ต้นเปรียบเทียบกับโคมที่
ออกแบบใหมด่ว้ยลกัซม์เิตอร ์ดงัแสดงในตารางที ่3 
 

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหท์างแสงของโคมไฟ 
รุน่ SL-T236 แบบตัง้ตน้และแบบปรบัใหม ่

 แบบตัง้ตน้ แบบปรบัใหม ่

ลกัษณะรปูรา่งลาํแสง 

  
คา่ความสวา่งสงูสดุ 220.71 lux 246.67 lux 

เสน้โคง้การกระจายแสง 

  
 
 

ระยะความสงู 3 เมตร 

โคมไฟ 

พืน้ห้อง ขนาด 10×10 ตารางเมตร 

SL-T236 SL-T236(L) 
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ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบคา่ความสวา่งสงูสดุของโคมไฟรุน่ SL-T236 
ทีไ่ดจ้ากการวดัโดยใชล้กัซม์เิตอร ์

แบบ คา่ความสวา่งทีว่ดัได ้
(Lux) 

แบบตัง้ตน้ 197 
แบบปรบัใหม ่ 275 
แบบปรบัใหม ่
(ใสห่ลอด TLD 36W/860) 

320 

 
ในส่วนของโคมไฟรุ่น SL-T236(L) นัน้ ได้ทําการออกแบบแผ่น

สะทอ้นแสงใหม่ โดยมกีารเพิม่รอยพบับรเิวณกึง่กลางของแผ่นสะทอ้น
แสง เพือ่นําแสงทีอ่อกจากดา้นหลงัของหลอดไปใชง้าน รวมถงึการปรบั
มมุ และปรบัความยาวใหม ่ดงัภาพหน้าตดัในรปูที ่7 เมือ่นําไปวเิคราะห์
ดว้ยระเบยีบวธิตีามลําแสง จะเหน็ถงึเสน้ทางของลําแสงทีแ่ตกต่างไป
จากแบบตัง้ต้น  ดังรูปที่ 8 ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางแสง
เปรยีบเทยีบระหวา่งโคมไฟแบบตัง้ตน้ และโคมไฟแบบปรบัใหม ่แสดง
ดงัตารางที ่4 
 

 
รปูที ่7 หน้าตดัของโคมไฟรุน่ SL-T236(L) แบบปรบัใหม ่

 

  
 

รปูที ่8 เปรยีบเทยีบเสน้ทางเดนิลาํแสงของโคมไฟรุน่ SL-T236(L) 
แบบตัง้ตน้และแบบปรบัใหม ่

 
ตารางที ่4 เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหท์างแสงของโคมไฟ 

รุน่ SL-T236(L) แบบตัง้ตน้และแบบปรบัใหม ่
 แบบตัง้ตน้ แบบปรบัใหม ่

ลกัษณะรปูรา่งลาํแสง 

  
คา่ความสวา่งสงูสดุ 205.64 lux 160.41 lux 

เสน้โคง้การกระจายแสง 

  

จากนัน้ทําการวิเคราะห์ทางแสงของโคมไฟฝงัฝ้าเพดานแบบ
ปรบัปรงุใหม ่ทัง้ 2 รุน่อกีครัง้ โดยทาํการจาํลองสภาวะการทดสอบดว้ย
คอมพวิเตอร ์ใหเ้หมอืนกบัสภาวะการทดสอบจรงิในหอ้งปฏบิตักิารทาง
แสง โดยกาํหนดใหโ้คมไฟถกูจาํลองใหต้ดิตัง้บนเพดานทีม่คีวามสงูจาก
พืน้ 2.7 เมตร สอ่งแสงมายงัพืน้หอ้งดา้นล่างทีม่ ี ขนาด 6×6 ตาราง
เมตร แผ่นสะท้อนแสงทัง้ 2 รุ่น ทําจากอะลูมิเนียมผิวเรียบที่มีค่า
สมัประสทิธิก์ารสะทอ้นแสง 95% ใชห้ลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์ขนาด 36 
วตัต์ จาํนวน 2 หลอด โดยฟลกัซ์สอ่งสว่างของหลอไฟทดสอบโคม รุ่น 
SL-T236 เท่ากบั 2240 ลูเมน / หลอด และฟลกัซส์อ่งสวา่งของหลอไฟ
ทดสอบโคมไฟรุน่ SL-T236(L) เท่ากบั 2250 ลูเมน / หลอด จากนัน้นํา
ผลที่ได้จากการวเิคราะห์ทางแสงมาทําการเปรยีบเทยีบกบัผลการวดั
จรงิทีไ่ดจ้ากหอ้งปฏบิตักิารดงัแสดงในตารางที ่4 
 

ตารางที ่4 เปรยีบเทยีบคา่ความสวา่งสงูสดุทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์
ในคอมพวิเตอรก์บัคา่ทีว่ดัจรงิจากหอ้งปฏบิตักิาร 

รุน่ 

คา่ความสวา่ง
สงูสดุทีไ่ดจ้าก
การวเิคราะหใ์น
คอมพวิเตอร ์

(Lux) 

คา่ความสวา่ง
สงูสดุทีไ่ดจ้าก
การวดัจรงิใน
หอ้งปฏบิตักิาร 

(Lux) 

%
ความคลาด
เคลื่อน 

SL-T236 274.1 300 8.63 
SL-T236(L) 171.4 178 3.71 

 
4.2. ไฟหน้ารถเก่ียวข้าว 

ไฟหน้ารถเกีย่วขา้วในงานวจิยัน้ี ไดท้ําการออกแบบและวเิคราะห์
ไฟหน้ารถเกี่ยวขา้ว ดงัรูปที่ 9 ส่วนประกอบของไฟหน้ารถเกี่ยวขา้ว 
ประกอบดว้ย หลอดไฟ H4 75/70 วตัต์ แผ่นสะทอ้นแสงเคลอืบผวิ
อะลูมเินียมที่มคี่าสมัประสทิธิก์ารสะท้อนแสง 96% และเลนส์หนา 2 
มลิลเิมตร ทําจากโพลคีารบ์อนเนต มคี่าดชันีการหกัเห 1.591 และค่า
สมัประสทิธิก์ารสอ่งผา่น 85% และทําการวเิคราะหด์ว้ยระเบยีบวธิตีาม
ลาํแสงเพือ่หาขอ้มลูทางแสง ดงัรปูที ่10 
 

 
 

รปูที ่9 ไฟหน้ารถเกีย่วขา้ว แบบตัง้ตน้ 
 

Polycarbonate 
Lens

H4 
Bulb

Reflector

Polycarbonate 
Lens

H4 
Bulb

Reflector

แบบตัง้ตน้ แบบปรบัใหม ่
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รปูที ่10 การทาํนายลกัษณะทางเดนิของลาํแสงของไฟหน้ารถเกีย่วขา้ว 
 

สําหรบัการวเิคราะห์ไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวโดยใช้ระเบยีบวธิตีาม
ลําแสง จะทําการจาํลองการตดิตัง้ไฟหน้าใหเ้หมอืนลกัษณะการตดิตัง้
ใชง้านจรงิ คอื ไฟหน้าจะถูกจาํลองใหต้ดิตัง้ห่างจากฉากรบัแสงระยะ 5 
เมตร ดงัแสดงในรปูที ่11 แลว้ทําการเปิดไฟตํ่าและไฟสงูพรอ้มกนั ซึ่ง
จากการวเิคราะห์ จะไดค้่าความสว่างสูงสุดที ่250 lux และมลีกัษณะ
รปูรา่งลาํแสงทีไ่ดจ้ากดวงโคม ดงัรปูที ่12 
 

 
รปูที ่11 การจาํลองสภาวะการทดสอบไฟหน้าในการวเิคราะหท์างแสง 

 

 
รปูที ่12 คา่ความสวา่งและลกัษณะรปูรา่งลาํแสงบนฉากรบัแสงของ  

ไฟหน้ารถเกีย่วขา้วแบบตัง้ตน้ 
 

จากผลการวิเคราะห์ แสงสว่างจากดวงโคมกระจายออกมาก
เกนิไปไม่เกาะกลุ่ม ทําใหไ้ม่สามารถส่องสว่างพืน้ทีใ่ชง้านได ้ดงันัน้จงึ 
ตอ้งทาํการออกแบบแผน่สะทอ้นแสงของไฟหน้ารถเกีย่วขา้วใหม ่ดงัรปู
ที ่13 

 

 
รปูที ่13 ไฟหน้ารถเกีย่วขา้วแบบตัง้ตน้และแบบปรบัใหม ่

 
จากนัน้นําไฟหน้าแบบปรบัใหมไ่ปทาํการวเิคราะหด์ว้ยระเบยีบวธิี

ตามลําแสง โดยใชก้ารวเิคราะห์เช่นเดยีวกบัไฟหน้าแบบตัง้ต้น ไดค้่า
ความสวา่งสงูสุดที ่550 lux และมลีกัษณะรปูรา่งลําแสงทีเ่กาะกลุ่มกนั
มากขึน้ ดงัรปูที ่14  
 

 
รปูที ่14 คา่ความสวา่งและลกัษณะรปูรา่งลาํแสงบนฉากรบัแสงของ  

ไฟหน้ารถเกีย่วขา้วแบบปรบัใหม ่
 

ในงานออกแบบและวิเคราะห์การส่องสว่างของไฟหน้ารถยัง
สามารถนําขอ้มูลทางแสง เช่น ฟลกัซ์ส่องสว่าง ซึ่งเป็นพลงังานชนิด
หน่ึง ไปใช้เป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ปญัหาทางด้านความรอ้นในงาน
ออกแบบและวเิคราะห์ดว้ยระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ได ้ดงัรูปที ่15 
และรปูที ่16 

 

 
 

รปูที ่15 การประยกุตใ์ชร้ะเบยีบวธิทีางแสงรว่มกบัการวเิคราะห์
ทางดา้นความรอ้น ดว้ยระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์

 

แบบตัง้ตน้ แบบปรบัใหม ่

ระยะห่าง 5 เมตร 

โคมไฟรถเก่ียวข้าว 

ฉากรบัแสง 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 4 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                          47 
 

 
รปูที ่16 แสดงผลการวเิคราะหก์ารละลายของเลนสค์รอบไฟหน้า   

เทยีบกบัผลการทดสอบจรงิ 
 

5. วิจารณ์ผล 
5.1. งานวิจยัโคมไฟฝังฝ้าเพดาน 

ในโคมไฟ รุ่น SL-T236 ขอ้มลูทางแสงของโคมไฟแบบปรบัใหม่ที่
ได ้แสดงลกัษณะรปูร่างลําแสงทีเ่ลก็ลงกว่าโคมไฟแบบตัง้ต้นเลก็น้อย 
(สามารถส่องสว่างเฉพาะพื้นที่ได้ดขี ึน้) มคี่าความสว่างเพิม่ขึน้ (เพิม่ 
11.76%) โดยเสน้โคง้การกระจายแสงของโคมไฟทัง้แบบตัง้ตน้และแบบ
ปรบัใหมเ่ป็นแบบไฟสอ่งลง (Down Light) สว่นโคมไฟ รุน่ SL-T236(L) 
ขอ้มลูทางแสงของโคมไฟแบบปรบัใหมท่ีไ่ด ้แสดงลกัษณะรปูรา่งลําแสง
ทีส่ามารถส่องสว่างไดก้วา้งขึน้มากกว่าโคมไฟแบบตัง้ตน้ตามทีผู่ผ้ลติ
ต้องการ ทัง้น้ีเพื่อให้โคมไฟดงักล่าว สามารถส่องสว่างพื้นที่ทํางาน
ไดม้ากขึน้ แต่ทัง้น้ีความสวา่งของดวงโคมจะลดลง 22% ทัง้น้ีเน่ืองจาก
แสงบรเิวณตรงกลางได้ถูกกระจายไปยงัพืน้ที่ดา้นขา้ง เพื่อเพิม่ความ
สว่างในบรเิวณดงักล่าว โดยเสน้โคง้การกระจายแสงของโคมไฟแบบ
ปรบัใหม่จะเป็นเสน้โค้งคล้ายปีกผเีสื้อ ซึ่งจะแตกต่างจากเสน้โคง้การ
กระจายแสงของโคมไฟแบบตัง้ตน้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกลบีดอกไม ้ และ
เมื่อ เปรียบเทียบค่าความสว่างสูงสุดที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
คอมพวิเตอร์กบัค่าที่วดัจรงิจากห้องปฏิบตัิการ พบว่าค่าความสว่าง
สงูสุด และเสน้โคง้การกระจายความเขม้แสงของดวงโคมทัง้ 2 แบบ มี
คา่ใกลเ้คยีงกนัโดยมเีปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนไมเ่กนิ 10 % ซึง่เป็น
คา่ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดใ้นการวเิคราะห ์
 
5.2. งานวิจยัไฟหน้ารถเก่ียวข้าว  

จานสะทอ้นแสงทีอ่อกแบบใหม่ใหค้วามสว่างสูงสุดเพิม่ขึน้ 40% 
โดยลักษณะรูปร่างลําแสงที่ได้จากโคมไฟหน้าแบบปรบัใหม่ จะไม่
กระจายออกเหมอืนกบัแบบตัง้ต้น เน่ืองจากพืน้ทีใ่ชง้านจรงิไม่มคีวาม
จําเป็นต้องใชก้ารกระจายแสงลงบนพื้นทีท่ีก่วา้งมากๆ อกีทัง้ลกัษณะ
รูปร่างลําแสงของไฟหน้าแบบปรบัใหม่ที่ได้มกีารกระจายแสงลงบน
พืน้ทีท่าํงานไดอ้ย่างสมํ่าเสมอและเหมาะสมกบัการใชง้านมากกวา่แบบ
ตัง้ต้น นอกจากนัน้จานสะท้อนแสงที่ออกแบบใหม่ ยงัช่วยลดการ
รวมตวัของแสงบนเลนส์ครอบพลาสติก ทําให้สามารถแก้ปญัหาการ
ละลายของเลนส ์เน่ืองจากความรอ้นได ้
 
6. สรปุและข้อเสนอแนะ 

งานวจิยัน้ี ไดนํ้าเทคนิคการคาํนวณทางแสง ดว้ยระเบยีบวธิตีาม
ลําแสงมาประยุกตใ์ชใ้นงานออกแบบและวเิคราะหไ์ฟสอ่งสวา่งของโคม
ไฟฝงัฝ้าเพดานและไฟหน้ารถเกี่ยวขา้ว ทําใหส้ามารถแก้ไขปญัหาใน
เรื่องของลกัษณะการกระจายแสง การเพิม่ค่าความสว่าง และเพิม่

ประสทิธภิาพในการส่องสว่างพืน้ทีท่ํางานตามวตัถุประสงคข์องการใช้
งานได ้ ทัง้น้ีการใชค้อมพวิเตอรใ์นการออกแบบและวเิคราะหท์างแสง 
จะสามารถลดตน้ทุนในการสรา้งตน้แบบทดสอบ และลดระยะเวลาใน
การนําสนิค้าสู่ตลาด อีกทัง้สามารถนําองค์ความรู้ไปช่วยในการ
ออกแบบและพฒันางานไฟสอ่งสวา่งอื่นๆ ต่อไป  

จากการออกแบบและวเิคราะห์ไฟส่องสว่างด้วยระเบยีบวธิตีาม
ลาํแสงพบวา่ การออกแบบแผน่สะทอ้นแสงมคีวามยากและมสีาํคญัมาก 
เน่ืองจากเป็นตวัควบคุมการกระจายแสงของระบบไฟส่องสว่างทัง้ 2 
งาน การออกแบบจงึตอ้งอาศยัทกัษะของผูอ้อกแบบและผลทีไ่ดจ้ากการ
วเิคราะห์มาขอ้มูลในการออกแบบ อีกทัง้การออกแบบและวเิคราะห ์
จาํเป็นจะตอ้งทราบคุณสมบตัทิางแสงของวสัดุและตวักลางทีล่าํแสงผา่น 
เพื่อเพิม่ความถูกตอ้งในการคาํนวณ โดยสามารถนําวสัดุไปทดสอบหา
ค่าคุณสมบตัทิางแสงได้ หรอืในบางกรณีอาจใช้ค่าคุณสมบตัทิางแสง
จากคูม่อืวสัดุ แต่อาจทาํใหผ้ลการวเิคราะหค์ลาดเคลื่อนได ้
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีศึกษารูปแบบการไหลและการกระจายของแกสคารบอน

มอนออกไซดในลานจอดรถใตดินของโรงแรมลีการเดนสพลาซา        
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหลและทํา
การทดลองวัดคาระดับความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดใน
ลานจอดรถใตดิน ที่ตําแหนงตางๆ 8 ตําแหนง จากผลการตรวจสอบ
การจําลอง พบวาคาระดับความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดที่
ไดจากการจําลองและจากการวัดคามีคาแตกตางกันไมเกิน ± 5 ppm 
และจากผลการจําลองในบริเวณ
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ตําแหนงที่ 3, 4, 5, 7 และ 8 จะมีคา
ความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดสูง เน่ืองจากในบริเวณ
ตําแหนงที่ 3, 4 และ 5 ไมมีทอระบายอากาศและบริเวณตําแหนงที่ 7 
และ 8 ติดตั้งทอระบายอากาศอยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสม ทําใหเกิด
การสะสมของแกสคารบอนมอนออกไซดในบริเวณน้ัน จากผลการวิจัย
น้ีจะนําไปสูการปรับปรุงการระบายอากาศที่เหมาะสมในอนาคต 

 
Abstract 

Airflow pattern and carbon monoxide (CO) diffusion in an 
underground car park of Lee Gardens Plaza Hotel Hat Yai 
Songkhla investigated by using a computational fluid dynamics 
(CFD) technique. Experimental measurement of CO concentration 
at 8 positions was conducted to verify the modeling. Results 
show a good agreement in which the error was within ± 5 ppm. It 
was found that concentration of CO was higher than the limit at 
positions 3, 4, 5, 7 and 8. This is attributed to a poor ventilation 
system. At positions 3, 4 and 5, there were no ventilating ducts, 
while the positions 7 and 8 were situated far away from the 

ducts. Therefore a proper ventilation is needed to reduce the 
concentration of CO to the limit. 

 
1. บทนํา 

ในปจจุบันมีการใชรถยนตเปนยานพาหนะจํานวนมาก ทําใหเกิด
ปญหามลพิษทางอากาศตามมา ในลานจอดรถยนตใตดินก็เปนอีก
สถานที่หน่ึงที่เกิดปญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ  เม่ือมีรถยนตเขา
หรือออกจากลานจอดรถยนตใตดินก็จะปลอยแกสไอเสียออกมา แกสไอ
เสียน้ันจะประกอบดวยแกสคารบอนมอนออกไซดที่เกิดจากการเผาไหม
ที่ไมสมบูรณของเคร่ืองยนต ซ่ึงเปนแกสที่สงผลอันตรายตอสุขภาพของ
มนุษยโดยตรงกับผูที่ทํางานและเขาหรือออกบริเวณลานจอดรถยนตใต
ดิน เน่ืองจากแกสคารบอนมอนออกไซดไปลดความสามารถในการขน
ถายออกซิเจนของเลือดไปยังเน้ือเยื่อตางๆ ของรางกายเพราะแกสนี้จะ
ไปรวมตัวกับสารฮีโมโกลบิน (Hb) ซ่ึงเปนสารหน่ึงที่อยูในเม็ดเลือดแดง
ทําหนาที่นําออกซิเจนจากปอดไปสูเน้ือเยื่อตางๆ ของรางกายกลายเปน
สารคารบอกซีฮีโมโกลบิน (COHb) โดยปกติแลวรางกายของคนเรา
ตองการออกซิเจนไปรวมตัวกับสารฮีโมโกลบินกลายเปนสารออกซี
ฮีโมโกลบิน (O2Hb) เพื่อสงออกซิเจนไปยังเน้ือเยื่อตางๆ ทั่วรางกาย
และในบริเวณที่มีสารออกซีฮีโมโกลบินเน้ือเยื่อก็จะไดรับออกซิเจน [1] 
เม่ือมนุษยหายใจเอาแกสคารบอนมอนออกไซดเขาสูปอดแกสนี้จะ
สามารถรวมตัวกับสารฮีโมโกลบินในเลือดไดดีกวาออกซิเจนประมาณ 
240 เทา [2] ทําใหการขนถายออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงเน้ือเยื่อสวน
ตางๆ ของรางกายไมเพียงพอสงผลใหเกิดอาการ วิงเวียนศรีษะ ปวด
ศรีษะ หนามืด คลื่นไส อาเจียนและอาจถึงตายไดถาไดรับแก็สคารบอน
มอนออกไซดในปริมาณมาก [3] จากสาเหตุน้ีจึงมีมาตรฐานที่ใชสําหรับ
การระบายอากาศของพื้นที่ภายในอาคารที่มีคนใชงานเพื่อควบคุมและ

 



ปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคารใหถูกตองและตรงกับวัตถุประสงคใน
การใชงาน โดยกําหนดใหทุกพื้นที่ในอาคารตองมีการระบายอากาศได
อยางตอเน่ืองระหวางที่มีการใชงานในอาคาร เพื่อปองกันอันตรายที่เกิด
จากมลพิษทางอากาศ สําหรับการระบายอากาศที่จอดรถภายในอาคาร
ภายในที่จอดรถตองมีความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดไม
เกิน 35 สวนในลานสวนของอากาศ (ppm) นานตอเน่ืองเกิน 1 ชั่วโมง
และตองไมเกิน 120 ppm ไมวาเวลาใดๆ โดยตรวจวัดที่ระดับความสูง
จากพื้น 0.90 ถึง 1.20 เมตร [4] จากอันตรายของแกสคารบอนมอน
ออกไซดที่สงผลตอสุขภาพของมนุษยและมาตรฐานการระบายอากาศ
เพื่อคุณภาพของอากาศภายในอาคาร ทําใหตองมีการศึกษาคุณภาพ
ของอากาศในลานจอดรถใตดินเพื่อปองกันไมเกิดปญหาเกี่ยวกับมลพิษ
ทางอากาศและสงผลอันตรายตอสุขภาพของมนุษย การระบายอากาศ
ในลานจอดรถใตดินเกิดจากการติดตั้งระบบทอระบายอากาศซึ่งระบบ
ทอระบายอากาศจะดูดอากาศในลานจอดรถแลวปลอยทิ้งสูบรรยากาศ
ขางนอกเพื่อทําใหเกิดการไหลเวียนของอากาศภายในลานจอดรถ 
ระบบทอระบายอากาศนี้จะตองติดตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสม [5] และ
พัดลมระบายอากาศก็จะตองมีอัตราการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อให
เกิดการระบายอากาศที่เหมาะสม  

การจําลองการแพรกระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดในลาน
จอดรถใตดินไดมีผูวิจัยหลายกลุมที่ทําการศึกษาเร่ืองน้ี Duci และคณะ 
[6], Xue และ Ho [7], Papakonstantinou และคณะ [8] และนราวุฒิ 
และคณะ [9] ไดศึกษาการกระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดใน
ลานจอดรถใตดินเพื่อหาการระบายอากาศที่เหมาะสม แตผูวิจัยกลุมที่
กําหนดสภาวะการไหลของอากาศมีสภาวะคงที่ (steady state) ไมมี
การนําผลที่ไดจากการจําลองมาเปรียบเทียบกับผลที่วัดไดจากการ
ทดลองจริง 

ในงานวิจัยน้ีเปนศึกษาการกระจายตัวของแกสคารบอนมอน
ออกไซดที่เกิดจากการเขาหรือออกของรถยนตในลานจอดรถใตดินตาม
เสนทางการเคลื่อนที่ของรถยนตของโรงแรมลีการเดนสพลาซา อ.
หาดใหญ จ.สงขลา ซ่ึงเปนโรงแรมขนาดใหญที่สุดใน อ.หาดใหญ และมี
ปริมาณรถเขามาจอดเปนจํานวนมาก โดยวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตร

ของไหลและไดทําการทดลองวัดคาความเขมขนของแกสคารบอนมอน

ออกไซดเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับตรวจสอบความถูกตองของผลการ

จําลองที่ไดจากวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหล  
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2. ทฤษฎี 

การจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อใชศึกษาลักษณะการไหลและการ
กระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดในลานจอดรถใตดินของงานวิจัย
น้ีอยูภายใตสมมติฐานดังน้ีคือ 1. การไหลของอากาศมีสภาวะคงที่ 
(steady state) 2. อากาศมีความหนืดและความหนาแนนคงที่ 3. การ
ไหลของอากาศเปนการไหลแบบปนปวน (turbulent flow) 4. ลักษณะ
การไหลของอากาศเปนการไหลแบบ 3 มิติ สมการสําหรับการไหลที่
นํามาประยุกตใชประกอบดวย สมการความตอเน่ือง (Continuity 
Equation) สมการโมเมนตัม (Momentum Equation) สมการพลังงาน 
(Energy Equation) และสมการนําพาสปชีส (Species Transport 
Equation) ในการคํานวณการเคลื่อนที่ของของไหลจะใชระเบียบวิธี 

finite volume และวิธี SIMPLE algorithm ซ่ึงรายละเอียดและรูปแบบ
ของแตละสมการมีดังน้ี 
 
สมการความตอเนื่อง (Continuity Equation) 

( ) 0=ρ.∇ u  
เม่ือ  คือ เวกเตอรความเร็ว (m/s) และ  คือ ความหนาแนนของ
อากาศ (kg/m

u ρ
3) 

 
สมการโมเมนตัม (Momentum Equation) 

( ) gp ρ∇μ∇ρ.∇ 2 ++−= uuu  
เม่ือ  คือ ความดันสถิต (Pa), p g  คือ คาแรงดึงดูดของโลก (m/s2) 
และ μ  คือ คาความหนืด (kg/m.s) 
 
สมการพลังงาน (Energy Equation) 

( ) ⋅+−= qpTkTcp uu ∇∇.∇ρ 2  

เม่ือ  คือ อัตราการกําเนิดพลังงานตอหน่ึงหนวยปริมาตร (kW/m•q 3), 
 คือ สัมประสิทธิ์การนําความรอน (W/m.K) และ k T  คือ อุณหภูมิ

ของอากาศ (K) 
 
สมการนําพาสปชีส (Species Transport Equation) 

( ) ( ) i-iYiY
t

Ju .∇=ρ.∇+ρ
∂

∂
 

เม่ือ  คือ สัดสวนโดยมวลของสปชีส i  และ  คือ ฟลักซการแพร
ของสปชีส i  

iY iJ

สําหรับการไหลที่เปนแบบปนปวน คาฟลักซหาไดจาก 

iY
tSc
t

miDi ∇+−= ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ μ
,ρJ  

เม่ือ  คือ สัมประสิทธิ์การแพรสําหรับสปชีส i ในของผสม,    

คือ คา Schmidt number,  โดยที่  คือ ความ

หนืดแบบปนปวน (kg/m.s) และ  คือ สภาพการแพรแบบปนปวน 

miD ,

tSc 7.0ρ/μ =tDt tμ

tD
ในการไหลแบบปนปวนของการจําลองการแพรกระจายของแกส

คารบอนมอนออกไซดในลานจอดรถใตดิน ไดเลือกใชแบบจําลอง 
standard ε−k  โดยมีรูปแบบสมการดังน้ี 

( ) ( ) ρε.ρ
3
2μ

σ
μ

μ.ρ. −⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∇−+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
∇⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+∇=∇ uuu kPkk t

k

t  

( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∇−+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
∇⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+∇=∇ uuu .ρ

3
2μεε

σ
μμ.. 1ε
ε

kP
k

C t
tρε  

                
k

C
2

ε2
ερ−  

โดยที ่

( ) ( ) ( )TTP uuuuuuu ∇+∇∇−∇+∇∇= .
3
2:  

ε
ρμ

2

μ
kCt =  



คา ,ε1C
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 ε2C , ,μC  kσ ,  มีคาเทากับ 1.44, 1.92, 0.09, 1.0 

และ 1.3 ตามลําดับ [10] 
εσ

 
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การวัดคาความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดในลานจอด
รถใตดินใชอุปกรณ Portable multi - gas detector (Aim, DO – 10108 
– 56 ) ใชชวงเวลาในการเก็บคาแบบ Ho และคณะ [11] และ Chow 
และคณะ [12] ซ่ึงเก็บคาทุกๆ 15 นาที ทําการวัดคาความเขมขนของ
แกสคารบอนมอนออกไซดที่ตําแหนงแตกตางกัน 8 ตําแหนง (รูปที่ 1) 
เพื่อนําผลการทดลองมาใชในการตรวจสอบความถูกตองของผลการ
จําลองที่ไดจากวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหล ในการทดลองได
เร่ิมทําการทดลองตั้งแตเวลา 15.00 – 16.00 น. จากนั้นทําการจําลอง
การแพรกระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดดวยโปรแกรม Fluent 
version 6.3.26 โดยใชเครื่อง PC, Pentium (R) 4, CPU 2.66 GHz, 
RAM 2.00 GB 

แบบจําลองเปนแบบ 3 มิติ มีขนาดตามความยาว 112 m ความ
กวาง 56 m ความสูงชั้น B2 เทากับ 2.30 m และความสูงชั้น B3 
เทากับ 3.60 m ในชั้น B2 มีจํานวนรถที่จอดอยู 85 คัน ชั้น B3 มี
จํานวนรถที่จอดอยู 31 คัน แบบจําลองมีพัดลมดูดอากาศ 10 ตัว แตละ
ตัวมีอัตราการระบายอากาศเทากับ 3200 CFM พิจารณาเสนทางการ
เคลื่อนที่ของรถยนตเปนแหลงปลอยแกสคารบอนมอนออกไซด [7] โดย
แต ล ะคั นปล อยจะปล อยแก สคา ร บอนมอนออกไซด เท า กั บ       
2.799 ×  10

         
-4 m3/s [8] ตอความยาวที่รถวิ่ง 1 m และใชเงื่อนไขในแต

ละชวงเวลา 15 นาที มาเปนขอมูลในการจําลอง 
 

 
 

รูปที่ 1 ตําแหนงการตรวจวัดแกสคารบอนมอนออกไซดในลานจอดรถ
ใตดินของโรงแรมลีการเดนสพลาซา (Top View) 

 
4. ผลการจําลองและวิเคราะหผลการจําลอง 

จากผลการเปรียบเทียบระหวางผลการจําลองดวยวิธีการคํานวณ
เชิงพลศาสตรของไหลกับการวัดคา ใน 8 ตําแหนงที่ความสูง 1.2 เมตร 
(รูปที่ 1) ของแตละชวงเวลา 15 นาที ตั้งแตเวลา 15.00 – 16.00 น. 
พบวา คาความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดที่ไดจากการ
จําลองโดยวัดคาความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดในตําแหนง

เดียวกันกับการทดลองมีคาแตกตางกันไมเกิน ± 5 ppm ดังแสดงในรูป
ที่ 2 – 5   

การแพรกระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดในลานจอดรถใต
ดินจากการจําลอง ใน 8 ตําแหนง ของช้ัน B2 กับ B3 ของชวงเวลา 
15.00 – 15.15 ไดผลดังแสดงในรูปที่ 6 – 7 จะเห็นไดวาที่ตําแหนง 3, 
4, 5, 7 และ 8 มีความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดสูงเกิน
มาตรฐาน (35 ppm) ในเกือบทุกชวงเวลา เน่ืองจาก ตําแหนงที่ 3, 4 
และ 5 เปนบริเวณของชั้น B2 ซ่ึงบริเวณน้ันไมมีทอระบายอากาศทําให
มีความเร็วในการไหลของอากาศต่ํา การสะสมของแกสคารบอนมอน
ออกไซดจึงสูง ตําแหนงที่ 7 และ 8 เปนบริเวณของชั้น B3 บริเวณนี้มี
ทอระบายอากาศแตตําแหนงการติดตั้งทอระบายอากาศอยูในตําแหนง
ที่ไมเหมาะสมทําใหเกิดการสะสมของแกสคารบอนมอนออกไซด สวน
ตําแหนงที่ 1, 2 และ 6 มีความเขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดต่ํา 
เน่ืองจาก ตําแหนงที่ 1 กับ 6 อยูใกลกับทางเขาหรือทางออกของลาน
จอดรถใตดินและตําแหนงที่ 2 อยูใกลกับชองทางของบันได ซ่ึงบริเวณ
น้ีมีการไหลของอากาศเขามาในลานจอดรถใตดินทําใหมีความเร็วใน
การไหลของอากาศสูงการสะสมของแกสคารบอนมอนออกไซดจึงต่ํา 
ดังน้ัน บริเวณที่มีการไหลของอากาศต่ําจะเกิดการสะสมของแกส
คารบอนมอนออกไซดสูงและในบริเวณที่มีการไหลของอากาศสูงบริเวณ
น้ันก็จะเกิดการสะสมของแกสคารบอนมอนออกไซดต่ํา เน่ืองจาก
บริเวณที่มีการไหลของอากาศนั้นอากาศจะพัดพาเอาความเขมขนของ
แกสคารบอนมอนออกไซดไปดวยทําใหไมเกิดการสะสมของแกส
คารบอนมอนออกไซด จากผลการทดลองนี้ทําใหรูถึงลักษณะการ
แพรกระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดตามเสนทางการเคลื่อนที่
ของรถยนตเขาหรือออกลานจอดรถใตดินของโรงแรมลีการเดนสพลาซา 
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รูปที่ 2 เปรียบเทียบผลการจําลองกับผลการทดลอง 
ใน 8 ตําแหนงของชวงเวลา 15.00 - 15.15 น. 
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบผลการจําลองกับผลการทดลอง 
ใน 8 ตําแหนงของชวงเวลา 15.15 - 15.30 น. 
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบผลการจําลองกับผลการทดลอง 
ใน 8 ตําแหนงของชวงเวลา 15.30 - 15.45 น. 
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รูปที่ 5 เปรียบเทียบผลการจําลองกับผลการทดลอง 
ใน 8 ตําแหนงของชวงเวลา 15.45 - 16.00 น. 

 
 

 
รูปที่ 6 การแพรกระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดในลานจอดรถ

ใตดินในชวงเวลา 15.00 - 15.15 น. (ชั้น B2) 
 

 
รูปที่ 7 การแพรกระจายของแกสคารบอนมอนออกไซดในลานจอดรถ

ใตดินในชวงเวลา 15.00 - 15.15 น. (ชั้น B3) 
 

5. สรุป 
 จากผลการจําลองทําใหทราบถึงบริเวณที่เกิดการสะสมของแกส
คารบอนมอนออกไซดในลานจอดรถใตดินของโรงแรมลีการเดนส
พลาซา คือ ในบริเวณตําแหนงที่ 3, 4, 5, 7 และ 8 จะมีคาความเขมขน
ของแกสคารบอนมอนออกไซดสูงเกินมาตรฐาน (35 ppm) จากผลการ
จําลองนี้จะนําไปสูการติดตั้งทอระบายอากาศที่เหมาะสมและอัตราการ
ระบายอากาศที่เพียงพอกับลานจอดรถใตดินแหงน้ี เพื่อลดคาความ
เขมขนของแกสคารบอนมอนออกไซดใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว 
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บทคดัย่อ 
ฮาร์ดดสิก์  (Hard disk) เป็นส่วนประกอบที่สําคญั

ชิ้นส่วนหนึ่งในคอมพวิเตอร์   มหีน้าที่ในการจดัเก็บและกู ้ขอ้มูล    
ซึ่งมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองจากอดตีจนถึงปจัจุบนัทัง้ในด้านความ
จ ุและความเร ว็ ในการจ ดั เก ็บข อ้ม ูล   และในการทํา งานของ
ฮาร์ดดสิก์นัน้จานฮาร์ดดสิก์ (Disk Platters) จะหมุนด้วยความเรว็
ประมาณ 5,400-15,00 รอบต่อนาท ี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแรงลมที่
ผ วิหน้าของจานฮาร ์ดดสิก ์ แรงลมดงักล ่าวจะช ่วยยกหวัอ ่าน
ฮาร์ดดสิก์ (Read/Write Heads) ให้ลอยสูงขึ้นจากจานฮาร์ดดสิก์  
เพื่อป้องกนัไม่ให ้ชิ้นส่วนทัง้สองเก ิดการสมัผสักนั  โดยระยะยก
ดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัการออกแบบหวัอ่านฮาร์ดดสิก์ตามหลกัอากาศ
พลศาสตร์  (aerodynamics)  และในขณะที่หวัอ่านยกตวัสูงขึ้น   
แรงยก (air bearing)  จะก่อให้เกิดความเค้น (stress)  บรเิวณ 
suspension ที่ทําหน้าที่ยดึหวัอ่านเขา้กบักลไกทีใ่ชข้บัเคลื่อนหวั
ฮารด์ดสิก ์(Head Actuator Mechanism)   งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์
เพื่อหาค่าการกระจายตวัของความเค้น(stress distribution) ที่

เกิดขึ้นบรเิวณ suspension และองศาทีเ่หมาะสมของ Suspension 
ทีจ่ะทาํใหไ้ดค้่า gram load ตามตอ้งการ โดยใช้ระเบยีบวธิ ี   ไฟ
ไนต์เอลิเมนต์  ( Finite Element Method: FEM ) การวจิยัน้ีคาด
ว ่า จ ะสามารถ เป็นแนวทางช ่วย ในการออกแบบและพฒันา 
suspension  ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดสิก์ (Hard 
disk)  ต่อไป 
 
 

Abstract 
Computer hard disk drives (HDDs) are one of the most 

important components within the personal computer (PC). 
They are used to store and retrieve huge amounts of data.  
Over the last few decades their capacity and speed have 
improved. All magnetic Hard Drive Read-Write Heads 
require  a Suspension assembly to support and position the 
head.    A Suspension assembly holds Read/Write heads 
do not touch the surface of the spinning disk at speeds of 
between 5,400 to 15,000 continuously but instead "fly" 
above the disk surface that at a precise very small height 
above the disk depends on aerodynamics design.  When 
Read/Write heads fly by air bearing, it generate stress 
distribution on suspension.  This research is to find 
stress distribution on head gimbal assembly and gram 
load. Stress distribution and gram load analysis conducted 
by the known-well finite elements method (FEM) is 
employed. FEM models of  head gimbal assembly.  This 
research leading to design and improve of suspension of 
hdd for hard disk cluster.   
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1.บทนํา 
  ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์เป็นสว่นประกอบหลกัของคอมพวิเตอรเ์พือ่ใช ้

ในการบนัทกึขอ้มลูโดยใชว้ธิกีารทางแมเ่หลก็ไฟฟ้า สว่นประกอบของ 
ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์สามารถแบง่ตามหน้าทีก่ารทาํงานออกเป็นได ้4 สว่น 
ดงัน้ี คอื 
1. สว่นอ่าน-เขยีน (Read-write Part) 
2. สว่นจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage Part) 
3. สว่นควบคุมการเคลื่อนที ่(Movement Controlling Part) 
4. สว่นเชือ่มต่อทางไฟฟ้า (Electrical Interconnection Part) 

Head Gimbal Assembly (HGA) เป็นอุปกรณ์หลกัอยู่

ในส่วนอ่าน-เขยีนขอ้มลู ใชส้าํหรบัรองรบัหวัอ่าน-เขยีน ทีเ่รยีกว่า   
สไลเดอร ์(Slider) โดย HGA จะนําสไลเดอรไ์ปยงัตําแหน่งต่างๆ บน

แผน่บนัทกึขอ้มลูหรอืแผน่มเีดยี (Platter)   
ในการทาํงานของ HGA นัน้ เริม่แรก แผน่มเีดยีจะเริม่หมุนใหไ้ด้

ความเรว็ทีต่อ้งการเพือ่สรา้งกระแสลมบนผวิหน้าของแผน่มเีดยี จากนัน้ 

HGA จะเริม่เลื่อนทีอ่อกมาจาก Landing Zone โดยจะเคลื่อนที่
ออกไปบนแผ่นบนัทกึขอ้มลู ในตําแหน่งต่างๆ ทีต่อ้งการ  สไลเดอร ์ที่

ตดิอยู่ดา้นปลายของ HGA นัน้จะลอยตวัอยู่บนแผน่บนัทกึขอ้มลู ดว้ย
แรงลมที่แผ่นบันทึกข้อมูลสร้างขึ้น  จะยกให้สไลเดอร์ลอยสูงขึ้น 

เรยีกว่า Air Baring Load  โดยความสูงดงักล่าวจะเรยีกว่า          
Z – Height  โดยวดัจากผวิดา้นบนของแผ่นบนัทกึขอ้มูลถงึผวิ
ดา้นล่างของสไลเดอร ์ แรงยกดงักล่าวจะทาํใหส้ไลเดอรล์อยสงูขึน้ สว่น 

Suspension ก็จะทําหน้าที่ควบคุมให้สไลเดอร์อยู่ในตําแหน่งที่

ตอ้งการ โดย Suspension จะคอยกดใหส้ไลเดอร ์ใหล้อยอยู่ดว้ยค่า  
Z – Height ตามทีก่ําหนดไวเ้ท่านัน้ แรงกดทีใ่หแ้ก่สไลเดอรน้ี์เอง

เรยีกว่า Gram Load จะตอ้งมคี่าทีเ่หมาะสม เพือ่ควบคุมไมใ่หค้่า    

Z – Height  ผดิไปจากทีต่อ้งการได ้ เพราะหากวา่ค่า Gram Load 
มคี่ามากเกนิไป กจ็ะทําให ้Suspension กดสไลเดอรใ์หใ้กลก้บัแผ่น
มเิดยีมากเกนิไป อาจจะทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่แผน่มเีดยีได ้หรอืถา้

ค่า Gram Load น้อยเกนิไปกจ็ะทาํใหส้ไลเดอรล์อยอยู่สงูจากแผ่น
มเิดยีมากเกนิไป จงึมผีลทาํให ้การอ่านเขยีนขอ้มลูนัน้ ผดิพลาดได ้

งานวจิยัน้ีไดศ้กึษาถงึพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ของ HGA ในสภาวะที่
ไดร้บั Air Baring Load หรอืทีเ่รยีกวา่ สภาวะ Load State เพือ่หา

ค่า องศาทีเ่หมาะสมของ Suspension ทีจ่ะทาํใหไ้ดค้่า gram load 
ทีต่อ้งการควร จะมคี่าอยู่ทีเ่ท่าไหร ่โดยการวเิคราะหด์ว้ยระเบยีบวธิไีฟ
ไนต์เอลเิมนต์ เป็นวธิหีน่ึงทีม่ปีระสทิธภิาพในการใช้ศกึษาพฤตกิรรม

ของ HGA ภายใตก้ารหมุนของแผน่มเีดยี ทาํใหท้ราบถงึพฤตกิรรมที่

เกิดขึน้ในสภาวะ Load State  ซึ่งทําให้ให้สามารถพฒันา และ

ออกแบบ HGA ใหเ้หมาะสมมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ยงัช่วยลดตน้ทุน ใน
การพฒันาและการผลติทีต่อ้งสรา้งตน้แบบเพือ่ทดสอบ อกีทัง้ยงัช่วย
ประหยดัเวลาในการพฒันาอกีดว้ย จากการสบืคน้งานวจิยัทีเ่กีย่วกบั
ส่วนประกอบในฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟพบว่า การศึกษาเพื่อวเิคราะห์

พฤตกิรรมต่างๆ ของ HGA สว่นใหญ่จะเป็นการศกึษาในขณะทีห่วั

บนัทกึทาํการการอ่าน-เขยีนขอ้มลู โดยสาํหรบัการศกึษาเพือ่วเิคราะห์
พฤตกิรรมของ HGA ในสภาวะ Load State  ไมพ่บการศกึษาในเชงิ
ลกึ ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึทําการศกึษาและวเิคราะห ์มุมทีเ่หมาะสมของ 

Suspension ทีใ่หค้่า Gram Load ทีต่อ้งการ   โดยพจิารณา 

ผลกระทบจากการปรบัเปลีย่นมุมของ Suspension และค่า Gram 
Load ทีเ่กดิขึน้เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุ HGA ต่อไป 
 
2.วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

2.1    เพือ่ศกึษา องศาของ Suspension ทีเ่หมาะสมทีจ่ะทาํใหค้่า 
gram load อยูใ่นชว่ง 2.5±0.2 grams 
2.2 เพื ่อห าค ่า กา รกร ะจายต วั ขอ งความ เค ้น               
(stress distribution) ที่เกิดขึ้นบรเิวณ suspension เมือ่อยู่ใน
สภาวะ Load State  

 
3. แบบจาํลอง Head Gimbals assembly  
 แบบจาํลองของ Head Gimbals assembly ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี 
ไดร้บัการสนบัสนุนจาก บรษิทั Magnecomp Precision Technology 
Public Company Limited (MPT) 

  
 
 
 

 
 
 
 

                      
                           รปูที ่1 Head Gimbal Assembly  
  
คุณสมบตัทิางกลของวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ Head Gimbals Assembly  
มดีงัน้ี 

 3.1 Stainless Steel 
 3.2 Copper 
 3.3 Polyimide 
 3.4 Polyester 
 3.5 Slider 
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ตารางที ่1 คุณสมบตัทิางกลของ Stainless Steel  

Property Name  Value  Units  

Young’s modulus  1.93e5  MPa  
Poisson's ratio  0.31 - 
Density  7.75e-6  Kg/mm  
Tensile Yield strength  207 MPa  
Tensile Ultimate strength 586 MPa  

 
 
ตารางที ่2 คุณสมบตัทิางกลของ Copper  

Property Name  Value  Units  

Young’s modulus  1.24e5  MPa  
Poisson's ratio  0.34 - 
Density  8.878e-6  Kg/mm  
Tensile Yield strength  540 MPa  
Tensile Ultimate strength 600 MPa  

 
ตารางที ่3 คุณสมบตัทิางกลของ Polyester  

Property Name  Value  Units  

Young’s modulus  3790  MPa  
Poisson's ratio  0.30 - 
Density  1.4e-6  Kg/mm  

 
ตารางที ่4 คุณสมบตัทิางกลของ Polyimide  

Property Name  Value  Units  

Young’s modulus  5860 MPa  
Poisson's ratio  0.33 - 
Density  1.383e-6  Kg/mm  
Tensile Yield strength  150 MPa  
Tensile Ultimate strength 200 MPa  

 
ตารางที ่5 คุณสมบตัทิางกลของ Slider (Read/Write Head)  

Property Name  Value  Units  

Young’s modulus  4e5  MPa  
Poisson's ratio  0.30 - 
Density  4.26e-6  Kg/mm  
Tensile Yield strength  1000 MPa  
Tensile Ultimate strength 1000 MPa  

 
4. วิธีวิจยัและการกาํหนดสภาวะเงื่อนไขขอบเขต 

  การกาํหนดสภาวะเงือ่นไขขอบเขต    (Boundary Condition) 
สาํหรบัการวเิคราะหใ์นแบบจาํลองประกอบไปดว้ย 
 

4.1 เงื่อนไขเร่ิมต้นในการทาํวิจยั 
 เพือ่หาค่า Gram Load จะทาํการกําหนดมุมของ Suspension ที่

ใชใ้นการวเิคราะห ์โดยกาํหนดใหม้คีา่ตัง้แต่ 10°- 20°  
 

 
รปูที ่2 รปูแสดงตาํแหน่งมมุของ Suspension  

 
ตารางที ่6 มุมของ Suspension ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์าคา่ Gram Load 

ลาํดบัท่ี 
มมุของ  

Suspension (Degree) 

1 10 
2 11 
3 12 
4 13 
5 14 
6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 

 

 
4.2 เงื่อนไขการจบัยึดช้ินงาน 

 สาํหรบัการกําหนดเงือ่นไขในการจบัยดึของ HGA นัน้ จะทาํการ

จบัยดึตรงบรเิวณ Base Plate โดยปรกต ิตวั HGA เมื่อทําการ

ประกอบจะถูกทาํใหต้ดิกบั Head Stack Assembly (HSA) โดย 

กําหนดใหผ้วิทีส่มัผสักบั HSA นัน้ ไม่สามารถเคลื่อนทีไ่ด ้ในทุกๆ 

แกน คอื ไมส่ามารถเคลื่อนทีไ่ปในแนวแกน X,Y,Z ได ้ดงัทีแ่สดงในรปู
ที ่3 

 
 
 

 
 
รปูที ่3 เงือ่นไขการจบัยดึชิน้งาน 

 
 
 

กําหนด 
Fixed Support 

θ 
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4.3 ภาระท่ีกระทาํ 
 ในการวเิคราะหห์าค่า Gram Load นัน้ HGA ทีใ่ชจ้ะตอ้งอยู่ใน
สภาวะ Load State ดงันัน้ ภาระกรรมทีก่ระทาํกบั HGA จะเป็นการยก 
หรอืให ้Displacement แก่สไลเดอร ์โดยใหเ้คลื่อนทีไ่ปตามแนวแกน +Z 
ตามคา่ Z – Height  ของ HGA ทีไ่ดก้าํหนดไวค้อื 0.508 mm 
 
 
 
 
  
 

 
รปูที ่4 ภาระทีก่ระทาํแก่ HGA 

 
4.4 การกาํหนดสมบติัท่ีผิวสมัผสัระหว่างแบบจาํลองของช้ินส่วน 
 ในการประกอบ HGA จุดทีส่มัผสักนันัน้จะเป็นแบบเชื่อมตดิกนั
เป็นเน้ือเดยีวกนั เพราะในภาคอุตสาหกรรมจะใชแ้สงเลเซอรเ์ชื่อมในจุด
ที่ต้องการให้ติดเป็นเน้ือเดียวกัน โดยในแบบจําลองที่ใช้ได้ทําการ
กําหนดจุดที่สมัผสักนัเป็นแบบ Bonded คอืเชื่อมติดกนัเป็นเน้ือ
เดยีวกนั ไมส่ามารถเคลื่อนทีไ่ด ้ในแนวแกน X,Y,Z 
 
4.5 การแบง่เอลิเมนต ์
 แบบจาํลองถกูแบง่ใหเ้ป็นเอลเิมนตย์อ่ยๆ เพือ่ทาํการคาํนวณดว้ย 
ระเบีบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยใช้เอลิเมนต์แบบ Quadratic 
Tetrahedron และ Quadratic Hexahedron โดยแบ่งขนาดของเอลิ
เมนต ์ใหม้ขีนาด 0.9 mm และลดขนาดของเอลเิมนตค์รัง้ละ 0.005 mm   
 
5. ผลการวิจยั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กราฟที ่1 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง มมุของ Suspension กบั 
Gram Load ทีข่นาดของเอลเิมนตเ์ทา่กบั 0.09 mm 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟที ่2 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง มมุของ Suspension กบั 

Gram Load  ทีข่นาดของเอลเิมนตเ์ทา่กบั 0.085 mm 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟที ่3 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง มมุของ Suspension กบั 

Gram Load ทีข่นาดของเอลเิมนตเ์ทา่กบั 0.08 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กราฟที ่4 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง มมุของ Suspension กบั 
Gram Load ทีข่นาดของเอลเิมนตเ์ทา่กบั 0.075 mm 

 

เคลื่อนที ่ไปตามแนวแกน Z ตามค่า  
Z – Height ท่ีกําหนด 
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จากกราฟที่ 1 – 4 จะเห็นว่ากราฟมลีกัษณะเป็นเชงิเส้น เมื่อ
กําหนดให้มุมของ Suspension มคี่ามากขึ้น จะทําให้ค่า Gram 
Load ที่ได้มคี่าสูงขึ้นตามไปด้วย  
 
ตารางที่ 7 ค่า Gram Load ที่ขนาดอิเลเมนต์ต่างๆ 

ลาํดบัที 
มุมของ Suspension 

 
(Degree) 

Element Size (mm) 

0.09 0.085 0.08 0.075 

Gram Load (grams) 

1 10 2.2767 2.2688 2.2657 2.2588 
2 11 2.4921 2.4850 2.4832 2.4784 
3 12 2.6933 2.6824 2.6771 2.6701 
4 13 2.9018 2.8895 2.8842 2.8790 
5 14 3.1113 3.1007 3.0955 3.0866 
6 15 3.3192 3.3101 3.3065 3.2967 
7 16 3.5299 3.5190 3.5152 3.5035 
8 17 3.7472 3.7341 3.7291 3.7167 
9 18 3.9625 3.9451 3.9422 3.9317 

   10 19 4.1760 4.1640 4.1604 4.1468 
   11 20 4.3968 4.3822 4.3777 4.3644 

 
จากตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่าค่า Gram Load ที่สนใจนัน้จะอยู่

ในช ่วงมุมของ  Suspension 10 – 12 องศา  จากกราฟที ่ 1 - 4      
สามารถหาค่ามุมของ Suspension ที่ให้ค่าGram Load=2.5±0.2 g  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟที ่5 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง Element Size  

กบั Angle of Suspension 
 
 จากกราฟที่ 5 จะเห็นว่าเมื่อเราลดขนาดของอ ิเลเมนต์ให ้มี
ขนาดลดลง มุมของ Suspension จะมขีนาดเพิม่ขึ้น จากกราฟที่ได้
นัน้มลีกัษณะเป็นแบบ Exponential  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที ่6 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง Element Size  
กบั Angle of Suspension 

 
จากกราฟที่ 6 นัน้จะเห ็นว่าเมื่อเราลดขนาดอ ิเลเมนต์ให ้มี

ขนาดลดลง จะเห็นว่ามุมของ Suspension ที่ทาํให้ค่า Gram Load 
มแีนวโน้มสูงขึน้ จากกราฟจะเห็นว่าค่า Gram Load = 2.5 grams 
มุมของ Suspension มแีนวโน้มเขา้ใกล้ค่า 11.50 องศา และค่า 
Gram Load = 2.3 grams มุมของ Suspension มแีนวโน้มเขา้ใกล้
ค่า 10.50 องศา สุดท้ายค่า Gram Load = 2.7 grams มุมของ 
Suspension มแีนวโน้มเขา้ใกล้ค่า 12.50 องศา   
 
6.สรุปผลการวิจยั (เบื้องต้น) 
 จากผลการทดลอง มุมของ Suspension ที่ทําให้ค่า Gram 

Load = 2.52.5±0.2 g มคี่าเท่ากบั 11.50°±1° 
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บทคดัย่อ 
ปญัหาทางดา้นพลงังานเป็นปญัหาทีม่คีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง่ใน

ปจัจุบนั ดงันัน้เพื่อเป็นการส่งเสรมิการใชพ้ลงังานใหม้คีุณค่ามากทีสุ่ด 
เครื่องทําน้ําอุ่นขนาดเล็กแบบใช้ไฟฟ้า จงึถูกเลอืกมาเป็นกรณีศกึษา 
ส่วนประกอบสาํคญัของเครื่องทําน้ําอุ่นขนาดเลก็แบบใชไ้ฟฟ้า คอื ขด
ทอ่ความรอ้นทีม่กีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าสงู จงึจาํเป็นตอ้งออกแบบเอาไวท้ี่
จุดเหมาะทีสุ่ด  ในงานวจิยัน้ีจะทาํการศกึษาหาจาํนวนขดท่อความรอ้น
ทีเ่หมาะสมกบัขนาดของถงัเกบ็น้ํา ดว้ยวธิกีารทดลองและการวเิคราะห์
ด้วยวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ เพื่อปรบัปรุงให้ประสทิธภิาพทางความร้อน
และประสทิธิภาพการทํางานของเครื่องทําน้ําอุ่นมคี่าสูงสุด โดย
ทําการศกึษาที่จํานวนขดท่อความร้อนแบบ 4 ขด และ 8 ขด รวมทัง้
ทาํการศกึษาลกัษณะการไหลของน้ําในถงัเกบ็น้ํา 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการวดัอุณหภูมขิองน้ําอุ่นจากการทดลอง
กบัผลการวเิคราะห์ด้วยวธิไีฟไนต์เอลิเมนต์ในปญัหาทีม่จีํานวนขด
ท่อความร้อน 8 ขด พบว่าผลคําตอบที่ได้จากวธิีไฟไนต์เอลิเมนต์มี
ความแม่นยําประมาณ 96 % และจากผลการวเิคราะห์พบว่าทีจ่ํานวน
ขดท่อความรอ้นแบบ 4 ขด สามารถผลติน้ําอุ่นที่มคีวามแตกต่างของ
อุณหภมูไิดป้ระมาณ 7 องศาเซลเซยีส ในขณะทีข่ดทอ่ความรอ้นแบบ 8 
ขด สามารถผลติน้ําอุ่นที่มคีวามแตกต่างของอุณหภูมไิด้ประมาณ 12 
องศาเซลเซยีส นอกจากนี้ยงัพบว่าอตัราไหลของน้ําอุ่นทีม่ขีดท่อความ
รอ้น 8 ขด จะมคีา่สงูกวา่เครือ่งทาํน้ําอุ่นทีม่ขีดทอ่ความรอ้น 4 ขด ถงึ 5 เทา่ 
คาํสาํคญั: เครือ่งทาํน้ําอุ่นขนาดเลก็แบบใชไ้ฟฟ้า , วธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์
ขดทอ่ความรอ้น 
 
Abstract 
 The energy consumption is a serious problem in the present 
time. To persuade people to realize in the more efficiently usage 
of energy, the residential electric water heater was chosen for the 
case study. In order to reduce the energy consumption of a small 

residential electric water heater, the optimum design for the 
heating unit is necessary.  
 This aim of this work is to study a suitable number of turns 
for the helical coil heater using experimental measurement and 
finite element analysis (FEA). This work has studied the thermal 
efficiency produced by 4-turn and 8-turn of helical coil heaters. 
The characteristic of warm water flow within the tank was also 
investigated.  
 The finite element result was validated with the result 
obtained by experiment for the heating unit having 8-turn helical 
coil heater. It was found that the accuracy of FE result is about 
96 percent. It has been found also by FEA that 4-turn helical coil 

heater is capable to produce the difference in temperature, ΔT 
only 7 degree Celsius, whereas 8-turn coil heater can produce 

ΔT of about 12 degree Celsius. The flow rate of warm water in 
the FE model having 8-turn coil heater has found to be about 5 
times higher than the 4-turn coil heater model. 
Keywords: Small Electric Water Heater , Finite Element Method 
Coil Heater 
 
1. คาํนํา 

เน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพอากาศทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย 
ประกอบกบัลกัษณะการดาํเนินชวีติที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทยใน
ปจัจบุนั เครือ่งทาํน้ําอุ่นขนาดเลก็จงึไดเ้ขา้มบีทบาทชวีติประจาํวนัของ
คนไทยเพิม่มากขึน้ เครือ่งทาํน้ําอุ่นขนาดเลก็ทีนิ่ยมใชต้ามบา้นสว่น
ใหญ่จะเป็นแบบใชไ้ฟฟ้า ซึง่ตดิตัง้งา่ย มรีาคาถกู และสะดวกกวา่แบบ
ใชแ้ก๊สหุงตม้ เน่ืองจากพลงังานไฟฟ้าสามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
โดยไมต่อ้งกงัวลวา่แก๊สจะหมดถงัเมือ่ใด แต่อยา่งไรกด็ ี เครือ่งทาํน้ําอุ่น
แบบใชไ้ฟฟ้าจะมอีตัราการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีค่อ่นขา้งสงู อกีทัง้
ประสทิธภิาพทางความรอ้นทีท่าํไดก้ย็งัไมถ่งึจดุเหมาะทีส่ดุ (Optimum) 
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เครือ่งน้ําอุ่นขนาดเลก็แบบใชไ้ฟฟ้าทีม่ขีายอยูใ่นประเทศไทย จะมาจาก
แหล่งผลติหลายแหล่งทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทยดว้ยเชน่กนั แต่เครือ่ง
ทาํน้ําอุ่นทีม่รีาคาถูกส่วนใหญ่จะผลติจากประเทศไทยและประเทศจนี 
ผูผ้ลติเครื่องทาํน้ําอุ่นในประเทศไทยกาํลงัประสบปญัหาหนักในด้าน
การแขง่ขนัราคากบัผูผ้ลติจากประเทศจนี โดยจะมรีาคาสงูกวา่เครือ่งทาํ
น้ําอุ่นทีผ่ลติในประเทศจนีอยูป่ระมาณ 15 % จงึทาํใหก้ารสง่ออกไป
ขายในต่างประเทศประสบกบัสภาวะปญัหาขัน้วกิฤต ดว้ยเหตุน้ีผูผ้ลติ
เครื่องทาํน้ําอุ่นในประเทศไทยจงึจาํเป็นต้องทาํการแข่งขนัในด้าน
คุณภาพแทนดา้นราคา บรษิทัผูผ้ลติจงึจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรทีม่คีวามรู้
ในระดบัสงูมาทาํการออกแบบ ซึง่กจ็ะสง่ผลกระทบในดา้นตน้ทุนที่
เพิม่ขึน้ทาํใหร้าคาของเครือ่งทาํน้ําอุน่ตอ้งสงูตามไปดว้ย เพือ่เป็นการ
สง่เสรมิอุตสาหกรรมเครือ่งทาํน้ําอุ่นในไทยใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดโลก
ได ้ ผูผ้ลติเครือ่งทาํน้ําอุ่นในประเทศไทยจงึตอ้งทาํการวจิยัและพฒันา 
เพื่อออกแบบและปรบัปรุงประสทิธภิาพทางความร้อนของเครื่องทาํ
น้ําอุ่นใหถ้งึจดุเหมาะทีส่ดุ จะทาํใหบ้รษิทัผูผ้ลติสามารถสรา้งจดุขายใน
ดา้นการประหยดัพลงังานของเครือ่งทาํน้ําอุ่นขนาดเลก็ได ้ ซึง่การ
ประหยดัพลงังานนี้ กเ็ป็นประเดน็ทีส่าํคญัอนัหน่ึงในการตดัสนิใจซือ้
ของผูบ้รโิภค นอกเหนือไปจากราคา ในงานวจิยัน้ีจะใชแ้บบจาํลองการ
คาํนวณดว้ยวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์ (Finite Element Model) เพือ่ศกึษา
จาํนวนขดของขดลวดความรอ้นทีเ่หมาะสม กบัขนาดของถงัเกบ็น้ํา
ภายใน และเปรยีบเทยีบกบัผลการทดลอง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทาง
ความรอ้นของชุดทาํความรอ้นในเครือ่งทาํน้ําอุ่นขนาดเลก็แบบใชไ้ฟฟ้า
ใหใ้กลเ้คยีงกบัจดุเหมาะทีส่ดุ 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

Hegazy และ Diab [1] ไดศ้กึษาอตัราการใชพ้ลงังานของเครือ่งทาํ
น้ํารอ้นไฟฟ้า ซึง่มขีนาดถงัเกบ็น้ําทีม่อีตัราสว่นความสงูต่อเสน้ผา่น
ศนูยก์ลางภายในของถงัแตกต่างกนัสองขนาด ทีอ่ตัราจา่ยน้ํา 5 ลติรต่อ
นาท ี และ 10 ลติรต่อนาท ี โดยใชข้ดความรอ้น 3 แทง่ ซึง่มคีวามยาว
แตกต่างกนั พบวา่ถา้เพิม่คา่อตัราสว่นความสงูต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายในของถงัและลดอตัราการจา่ยน้ําลงจะไดป้ระสทิธภิาพทางความรอ้น
เพิม่ขึน้ 
 Kar และ Al-Dossary [2] ได ้เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพทางความ
รอ้นของเครื่องทาํน้ํารอ้นไฟฟ้าแบบถงัเก็บน้ําเดีย่ว (Single-tank) 
และถงัเกบ็น้ําคู ่ (Dual-tank) พบวา่แบบถงัเกบ็น้ําคู่ จะใหป้ระมาณน้ํา
รอ้นทีอุ่ณหภูมทิีต่้องการสูงกว่าแบบถงัเกบ็น้ําเดีย่ว ประมาณ 10 % 
และใชพ้ลงังานน้อยกวา่ 4.5 % 
 Fanney และ  Dougherty [3] ไดเ้ปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของ
เครือ่งทาํน้ํารอ้นดว้ยไฟฟ้าตามบา้นในชว่งเวลาทีไ่มม่กีารใชไ้ฟฟ้าเกนิ
ปกต ิ (Off-peak) โดยการสรา้งแบบจาํลองในคอมพวิเตอร ์ พบวา่
ประสทิธภิาพทางความรอ้นของเครื่องทาํน้ํารอ้นที่ได้มาตรฐานขัน้ตํ่า
ของ National Appliance Energy Conservative Act. ปี 1991 จะ
เปลีย่นแปลงไปถงึ 7 % 
 Hsiao, Wei และ Wang [4] ไดศ้กึษาการกระจายของอุณหภมูิ
แบบสามมติ ิ ของแทง่ฮตีเตอร ์ ซึง่บรรจขุดลวดความรอ้นแบบสไปรลั 

(Spiral Electric Resistor) เอาไวข้า้งใน คณะวจิยั พบวา่ไฟฟ้า
กระแสตรงทาํใหแ้ทง่ฮตีเตอรม์อุีณหภมูสิงูกวา่ไฟฟ้ากระแสสลบั และ
ความถีข่องไฟฟ้ากระแสสลบัมผีลกระทบน้อยมาก 
 ผลงานวจิยัที่กล่าวมาขา้งต้นจะเป็นเครื่องทาํน้ําร้อนด้วยไฟฟ้า
แบบใชถ้งัเกบ็ขนาดใหญ่ สว่นเครือ่งทาํน้ําอุ่นดว้ยไฟฟ้าขนาดเลก็แบบ
ทีใ่ชก้นัในประเทศไทย ยงัไมม่รีายงานการวจิยั โดยความยุง่ยากที่
ประสบในการออกแบบเครือ่งทาํน้ําอุ่นดว้ยไฟฟ้าขนาดเลก็น้ี กค็อื 
การศกึษาสภาวะการใชง้านและปรมิาณน้ําทีใ่ชข้องผูบ้รโิภค ซึง่จะเป็น
ตวักาํหนดขนาดของถงัเกบ็น้ําอุ่นและขดทอ่ความรอ้น นอกจากนี้
ปญัหาทีพ่บกค็อื ถา้ขดทอ่ความรอ้นใหค้วามรอ้นจนทาํใหน้ํ้ากลายเป็น
ไอ ไอน้ํากจ็ะไปขดัขวางการไหลของน้ําอุ่นขึน้มา ดงันัน้การออกแบบ
ขดทอ่ความรอ้นและถงัเกบ็น้ําอุ่นจะตอ้งมคีวามเหมาะสมซึง่กนัและกนั 
จงึจะทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพการทาํน้ําอุ่นสงูสดุและจะช่วยลดอตัราการ
ใชพ้ลงังานลงดว้ย 
 
2.2 ทฤษฎี 
 ในการวเิคราะหป์ญัหาน้ี ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งจะมทีฤษฎทีางอุณหพล
ศาสตร์ (Thermodynamics) ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน (Heat 
Transfer) และทฤษฎีทางการคํานวณทางกลศาสตร์ของไหล 
(Computational Fluid dynamics) ในภาพที ่1 จะแสดงแบบจาํลองทาง
อุณหพลศาสตรส์าํหรบังานวจิยัน้ี [5] 
 

 
ภาพที ่1 แสดงแบบจาํลองทางอุณหพลศาสตรส์าํหรบัชุดขดลวดของ 

     เครือ่งทาํน้ําอุ่น 
 

สาํหรบั อตัราการถ่ายเทความรอ้น, Q&  หาไดจ้าก 

( ) ( )1212 TTCmhhmQ paa −=−= &&&   (1) 

 โดยที ่ am& คอือตัราไหลของมวล h คอืค่าเอนทลัปี (Enthalpy) ที่

จุดที ่1 และ 2, Cp คอืค่าความจุความรอ้นจาํเพาะทีค่วามดนัคงที ่
(Specific Heat), T คอือุณหภูมทิีจุ่ดที ่ 1 และ 2 ในงานวจิยัน้ี การ
ถ่ายเทความรอ้นทีเ่กดิขึน้ระหวา่งขดลวดความรอ้นกบัน้ํา โดยพจิารณา
สองรปูคอื แบบการนําความรอ้น (Conduction) และการพาความรอ้น 
(Convection) โดยการนําความรอ้นหาไดจ้ากกฎการนําความรอ้นของ
ฟูรเิยร ์(Fourier’s Law of Conduction) ดงัน้ี 

dx
dTkAQ −=&     (2) 
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 โดยที ่k คอืสมัประสทิธกิารนําความรอ้น (Thermal Conductivity), 
A คอื พืน้ทีผ่วิ, x คอืระยะตามความหนาของแผน่เรยีบ สาํหรบัการไหล 
ในการคาํนวณจะใชส้มการความต่อเน่ือง 
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โดยที ่Vx, Vy, Vz เป็นองคป์ระกอบของความเรว็ของไหลตาม
แนวแกนต่างๆ ในระบบพกิดัฉาก ρ คอืความหนาแน่นของของเหลว 
โดยอตัราการเปลีย่นแปลงของความหนาแน่นจะคํานวณจากอตัราการ
เปลีย่นแปลงของความดนัและอตัราการเปลีย่นแปลงของความหนาแน่น
ต่อความดนั ดงัน้ี [6] 
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     (4) 

โดยที ่P คอื ความดนั สาํหรบัในกรณีของไหลอดัตวัไม่ได ้อตัรา
การเปลีย่นแปลงของความหนาแน่นต่อความดนัจะคาํนวณจาก 

β
ρ 1
=

dP
d

      (5) 

โดยที ่β คอืโมดลูสัเชงิปรมิาตร (Bulk Modulus) ในการคาํนวณนี้
จะใชค้่า β=1015 เพือ่ทําใหค้ลื่นความดนั (Pressure Wave) เดนิทาง
ด้วยความเร็วเข้าใกล้อนันต์ตลอดทัง้โดเมนปญัหา นอกจากนี้ยงัใช้
สมการของนาวเิยร์-สโต๊ค (Navier-Stokes Equations) สําหรบั
โมเมนตมัในการเคลื่อนทีข่องของไหล ซึง่มรีปูแบบของสมการดงัน้ี [6] 
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โดยที ่gx, gy, gz คอืความเรง่ของของไหลในทศิทางต่างๆ μe คอื
ค่าความหนืดประสทิธผิลของของไหล ซึ่งในกรณีการไหลแบบเป็นชัน้ 
(Laminar Flow) ค่าความหนืดประสทิธผิลจะมคี่าใกลเ้คยีงกบัค่าความ
หนืดไดนามกิส ์(Dynamic Viscosity) ส่วนค่า Rx, Ry, Rz คอืความ
ตา้นทานการแพร่กระจาย (Distributed Resistances) เน่ืองมาจาก
รปูทรงของปญัหา เช่นการไหลในสสารรพูรุน (Porous Media) สาํหรบั 
Tx, Ty, Tz คอืการสญูเสยีความหนืด (Viscous Loss Term) ซึง่กรณีการ
ไหลแบบอดัตวัไม่ได ้จะไม่นําตวัแปรน้ีมาคํานวณ ส่วนสมการพลงังาน
สาํหรบัการไหลแบบอดัตวัไมไ่ดจ้ะคาํนวณจากสมการต่อไปน้ี [6] 
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            (9) 
โดยที่ k คือค่าสัมประสิทธิการนําความร้อน (Thermal 

Conductivity) และ QV คอืแหล่งความรอ้นเชงิปรมิาตร (Volumetric 
Heat Source) สาํหรบัการวเิคราะหป์ญัหาในภาวะชัว่ขณะ (Transient) 
ในการคาํนวณดว้ยวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์เมตรกิซข์องเอลเิมนตเ์ริม่ตน้ใน
สภาวะชัว่ขณะ จะหาไดจ้าก 
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โดยที่ eW คืองานที่ทําในเอลิเมนต์นัน้ๆ ในการคํานวณแต่ละ
ช่วงเวลาจะใช้การหาปริพนัธ์แบบนิวมาร์ค (Newmark Time 
Integration) [6] ดงัน้ี 
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โดยที ่δ  คอืค่าสมัประสทิธใินการอนิตเิกรต สาํหรบัในการคาํนวณการ
ไหลของความรอ้น (Heat Flow) ดว้ยวธิทีางไฟไนตเ์อลเิมนต ์ในกรณี
การนําและการพาความรอ้น (Conduction and Convection) จะใช้
สมการ ดงัต่อไปน้ี 
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โดยที ่C คอืค่าความจุความรอ้นจาํเพาะ (Specific Heat), [V] คอื
เวกเตอรค์วามเรว็ในการถ่ายเทความรอ้นของมวล, [L] คอืเวกเตอรโ์อ
เปอรเ์รเตอร,์ q คอื ฟลกัซค์วามรอ้น (Heat Flux), q&&&  คอื อตัราการ
ผลติความรอ้นต่อหน่ึงหน่วยปรมิาตร 
 
2.3 หลกัการทาํงานของเครื่องทาํน้ําอุ่นแบบใช้ไฟฟ้า 
 

 
ภาพที ่2 แสดงลกัษณะและรายละเอยีดภายในของเครือ่งทาํน้ําอุ่น  
           ขนาดกาํลงัไฟฟ้า 3 กโิลวตัต ์
 
หลกัในการทํางานของเครื่องทําน้ําอุ่นคอื การถ่ายเทความร้อน

จากขดท่อความรอ้นไปยงัน้ําทีบ่รรจุอยู่ในถงัเกบ็ ดงันัน้ในการวจิยัน้ีจะ
ทาํการศกึษาและปรบัปรุงการถ่ายเทความรอ้นของขดท่อความรอ้นกบั
น้ําทีบ่รรจุอยู่ในถงัเกบ็น้ําเท่านัน้ โดยจะถอืว่าการทํางานของแผงวงจร
ควบคุมและอุปกรณ์อื่นๆ ทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ตามฟงักช์ัน่
การใช้งานที่ได้ออกแบบแล้ว ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของเครื่องทํา
น้ําอุ่นแบบใชไ้ฟฟ้าทีใ่ชใ้นทีพ่กัอาศยั และแสดงรายละเอยีดภายในของ
เครือ่งทาํน้ําอุ่นขนาดกาํลงัไฟฟ้า 3 กโิลวตัต ์ 

 

 
ภาพที ่3 แสดงลกัษณะของขดทอ่ความรอ้น 

 

 
ภาพที ่4 แสดงลกัษณะหน้าตดัของขดทอ่ความรอ้น 

การนําความรอ้นของขดลวดความรอ้นไปยงัผวิดา้นในของขดทอ่
ความรอ้น สามารถหาไดจ้ากสมการต่อไปน้ี [4] 
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โดยที ่α คอืสมัประสทิธกิารกระจายความรอ้น (Thermal Diffusivity)  

          ( )tzrgi ,,,φ  คอืความรอ้นจลูล ์(Joule Heat) ซึง่มคีา่ดงัน้ี 
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  Imax   คอื กระแสไฟฟ้าสงูสดุ  

          ω    คอื ความถีข่องกระแสไฟฟ้า [Hz]  
           σ̂    คอื คา่การนําไฟฟ้า (Electrical Conductivity) 
             i     คอื ตวัหอ้ยแสดงคา่สมบตัติ่างๆ ณ ตาํแหน่งผนงัดา้นใน 

     ของขดทอ่ความรอ้น 
            z     คอื ระยะความยาวของขดลวดความรอ้น 
 
3. ขัน้ตอนดาํเนินการวิจยั 

สําหรบัขัน้ตอนดําเนินการวจิยัถูกออกเป็นสองส่วน คอื ส่วนการ
ทดลอง เพื่อทําการวดัอุณหภูมสิงูสุดของน้ําอุ่นทีเ่ครื่องสามารถผลติได ้
และการวเิคราะห์ดว้ยซอฟต์แวรไ์ฟไนต์เอลเิมนต์ (Finite Element 
Analysis Package) เพื่อศกึษาการถ่ายเทความรอ้นระหว่างขดท่อ
ความรอ้นและน้ําและศกึษาลกัษณะการไหลของน้ําในถงัเกบ็น้ํา  

สําหรบัส่วนของโมเดลทางไฟไนต์เอลเิมนต์ (Finite Element 
Model) จะทําการศกึษาขดท่อความรอ้นแบบ 8 ขด ตามแบบงานใน
ภาพที ่3 ซึง่ทางโรงงานไดใ้ชง้านอยู่ในปจัจุบนั และศกึษาขดท่อความ
ร้อนแบบ 4 ขด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อน ด้วย
ซอฟต์แวร ์Flotran CFD ใน ANSYS โดยกําหนดใหร้ะยะห่างของขด
ท่อความรอ้น หรอืระยะพติช ์(Pitch) ของขดท่อความรอ้นมคี่าเท่ากนั 
คอื 9 มลิลเิมตร  
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ภาพที ่5 แสดงแบบจาํลองทรงตนัของขดทอ่ความรอ้น 

 
ภาพที ่6 แสดงแบบจาํลองไฟไนตเ์อลเิมนตส์าํหรบัขดทอ่ความรอ้น 

  แบบ 4 ขด 
 

 
ภาพที ่7 แสดงแบบจาํลองไฟไนตเ์อลเิมนตส์าํหรบัขดทอ่ความรอ้น 

      แบบ 8 ขด 
 
4. ผลการทดลอง 
4.1 ผลการวดัอณุหภมิูน้ําอุ่นจากเครื่องทาํน้ําอุ่น 

 
ตารางที ่1 แสดงผลการวดัคา่อุณหภมูน้ํิาอุ่นและเวลาทีภ่าวะคงตวั 

ครัง้ที ่ อุณหภมูน้ํิาเขา้ (ºC) อุณหภมูน้ํิาอุ่น (ºC) 
1 33 45 
2 34 46 
3 34 46 
4 35 45 
5 33 45 
6 34 45 
7 34 45 
8 33 45 
9 33 45 
10 33 46 

คา่เฉลีย่ 33.6 45.3 

 
4.2 ผลการวิเคราะหด้์วยวิธีไฟไนตเ์อลิเมนตท่ี์ภาวะคงตวัและท่ี
ภาวะชัว่ครู ่
  จากวเิคราะห์ทางไฟไนต์เอลเิมนต์บนแบบจําลองทรงตนัขดท่อ
ความรอ้นจาํนวน 4 ขด ไดท้าํการกําหนดอตัราการไหลของน้ําอยู่ที ่12 
ลติรต่อนาท ีและ 470 ลติรต่อนาท ีโดยจากผลการวเิคราะหท์ัง้แบบ
ภาวะคงตวัและภาวะชัว่ครู่พบว่า แบบจาํลองดงักล่าว สามารถผลติค่า
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมน้ํิาอุ่นไดสู้งสุดอยู่ที ่7 องศาเซลเซยีส 
ขณะทีผ่ลการวเิคราะหบ์นแบบจาํลองทรงตนัขดท่อความรอ้นจาํนวน 8 
ขด พบว่า แบบจําลองดงักล่าวสามารถผลิตค่าการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภมูน้ํิาอุ่นไดส้งูสดุอยูท่ ี ่12.2 องศาเซลเซยีส  
 

 
 

ภาพที ่8 แสดงการกระจายของอุณหภมูใินปญัหาแบบภาวะคงตวั 8 ขด 
           ทีอ่ตัราไหล 12 ลติร/นาท ี
 
5. วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากผลการวเิคราะหด์ว้ยวธิไีฟไนตเ์อลเิมนตพ์บวา่ จาํนวนขดทอ่
ความรอ้นแบบ 4 ขด สามารถผลติน้ําอุ่นไดอุ้ณหภมูสิงูสดุเพยีง 37 ºC 

คา่ความแตกตา่งของอุณหภมู ิ (ΔT) โดยประมาณเทา่กบั 7 ºC ทัง้น้ี
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สาเหตุเน่ืองจากพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นความรอ้นมไีมเ่พยีงพอ  ขณะทีจ่าํนวน
ขดทอ่ความรอ้น 4 ขด มคีวามสงูรวม 36.3 มลิลเิมตร แต่ทอ่น้ําเขา้มี
ความสงู 120 มลิลเิมตร ซึง่มากกวา่ความสงูของขดทอ่ถงึ 3.3 เทา่ จงึ
ทาํใหเ้กดิน้ําวนทีบ่รเิวณทอ่น้ําออกเป็นบรเิวณกวา้งมาก สง่ผลทาํให้
ความเรว็ไหลของน้ําอุ่นในแกน y ซึง่อยูใ่นทศิทางทีน้ํ่าไหลออกจากทอ่
น้อยกวา่ความเรว็ไหลของน้ําไหลเขา้ 8-12 เทา่ ในระหวา่งภาวะชัว่ครู ่ 

สาํหรบักรณขีดทอ่ความรอ้นแบบ 8 ขด ผลการวเิคราะหพ์บวา่
สามารถผลติน้ําอุ่นไดอุ้ณหภมูสิงูสดุไดถ้งึ 42 ºC คา่ความแตกต่าง

อุณหภมู ิ (ΔT) โดยประมาณเทา่กบั 12 ºC ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการ
ทดลองจรงิ ทีว่ดัคา่ความแตกต่างอุณหภมูเิฉลีย่ไดป้ระมาณ 11.7 ºC  
เมือ่พจิารณาความสงูของขดทอ่ความรอ้น 8 ขด พบวา่มคีวามสงู 80 
มลิลเิมตร ซึง่มคีา่เกนิครึง่หน่ึงของความสงูถงัเกบ็น้ํา 5 มลิลเิมตร และ
น้อยกวา่ความสงูของทอ่น้ําเขา้เพยีงแคป่ระมาณ 40 % สง่ผลใหน้ํ้าวนที่
เกดิขึน้ตรงบรเิวณทอ่น้ําออกแคบกวา่กรณขีดทอ่ความรอ้นแบบ 4 ขด 
และดว้ยเหตุน้ีจงึทาํใหค้วามเรว็ไหลของน้ําอุ่นสงูกวา่กรณขีดทอ่ความ
รอ้นแบบ 4 ขด โดยมอีตัราสว่นระหวา่งความเรว็ไหลของน้ําเขา้ต่อ
ความเรว็ไหลของน้ําออกประมาณ 1.7-2.4 เทา่ ในการวเิคราะหแ์บบ
ภาวะชัว่ครู ่ 
6. สรปุผลการทดลอง 

จากผลการทดลองและผลการวเิคราะห์ด้วยวธิไีฟไนต์เอลเิมนต ์
พบว่าขดท่อความร้อนจํานวน 4 ขด มพีื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนไม่
เพยีงพอที่จะผลติอุณหภูมน้ํิาอุ่นได้ตามที่ต้องการ อกีทัง้ยงัทําให้การ
ไหลของน้ําอุ่นไม่ดี  ดังนัน้จํานวนขดท่อความร้อน 4 ขด จึงไม่ใช่
จํานวนทีเ่หมาะสมกบัถงัเกบ็น้ําทีใ่ช ้ ในการผลติขดท่อความรอ้นโดย
ปกตจิะใหจ้าํนวนของขดท่อความรอ้นเป็นเลขคู่ ดงันัน้ถดัจากจาํนวน 4 
ขด ก็จะเป็น 6 ขด ซึ่งเมื่อพจิารณาแล้วขดท่อความร้อน 6 ขด ก็ไม่
น่าจะสามารถผลติน้ําอุ่นตามอุณหภูมทิีต่อ้งการไดเ้ช่นกนั ถา้ใชว้ธิกีาร
ประมาณค่าแบบเชงิเสน้ (Linear Interpolation)  จาํนวนขดท่อความ
รอ้น 6 ขด กน่็าจะใหค้วามแตกต่างอุณหภูมทิี ่9.75 องศาเซลเซยีส ซึง่
ถา้สมมตใิหอุ้ณหภมูน้ํิาไหลเขา้มคี่า 30 องศาเซลเซยีส กจ็ะไดอุ้ณหภูมิ
น้ําอุ่น 39.75 องศาเซลเซียส  ซึ่งก็ยงัตํ่ากว่าอุณหภูมิที่ต้องการอยู่
เล็กน้อย และถ้าเพื่อความผนัแปรในกระบวนการผลิต จํานวนขดท่อ
ความร้อน 6 ขด จงึเป็นจํานวนที่มโีอกาสอย่างสูงที่จะทําให้สนิค้าไม่
ผา่นการประกนัคุณภาพ ดงันัน้จาํนวนขดท่อความรอ้น 8 ขด ตามทีใ่ช้
อยู่ในการผลติปจัจุบนั จงึน่าจะเป็นจาํนวนทีเ่หมาะสมทีสุ่ดแล้ว เพราะ
สามารถผลิตน้ําอุ่นได้สูงกว่าอุณหภูมทิี่ต้องการได้ประมาณ 2 องศา
เซลเซยีส ถา้เพิม่ขดท่อความรอ้นเป็น 10 ขด กจ็ะทําใหอุ้ณหภูมน้ํิาอุ่น
ทีผ่ลติไดสู้งเกนิกว่าความต้องการ และยงัเป็นการสิน้เปลอืงวสัดุ และ
ตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสงูกวา่อกีดว้ย ภาพที ่9 เป็นแผนภูมแิสดงความ
แตกต่างของอุณหภูมิระหว่างน้ําอุ่นและน้ําไหลเข้าที่ได้จากการ
วเิคราะหด์ว้ยวธิไีฟไนตเ์อลเิมนตท์ีจ่าํนวนขดท่อความรอ้น 4 ขด และ 8 
ขด เปรยีบเทยีบกบัผลการทดลอง ทีว่ดัค่าความแตกต่างของอุณหภูมทิี่
จาํนวนขดท่อความรอ้น 8 ขด จากการเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะห์
ด้วยวธิไีฟไนต์เอลิเมนต์ กบัผลการทดลองพบว่าให้การประมาณค่า
อุณหภูมน้ํิาอุ่นที่ผลติได ้วธิไีฟไนต์เอลเิมนต์สามารถใหผ้ลคําตอบที่มี

ความแม่นยําสูงถึง 95.9 % และนอกจากนี้วธิไีฟไนต์เอลิเมนต์ยงั
สามารถประมาณเวลาทีภ่าวะคงตวัไดแ้มน่ยาํถงึ 92 % 

 
 

ภาพที ่9 แผนภมูแิสดงความแตกต่างของอุณหภมูริะหวา่งน้ําอุ่นและน้ํา 
    ไหลเขา้ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวเิคราะหพ์บวา่ เกดิน้ําวนขึน้ทีบ่รเิวณใกลก้บัทอ่น้ํา
ไหลเขา้ ทาํใหค้วามเรว็ไหลของน้ําอุ่นทีไ่หลออกลดลง เพือ่แกป้ญัหาน้ี 
จงึทาํการดดัแปลงปากทางออกของทอ่น้ําเขา้ โดยบากรอ่ง ตามแสดง
ในภาพที ่ 10  เพือ่ใหน้ํ้าทีไ่หลออกตามรอ่งบากนี้ไปรบกวนการหมนุ
ของน้ําวนแสดงขนาดของรอยบากที่ปากทางออกของท่อน้ําเข้า
เพื่อแก้การเกดิน้ําวน ขอ้เสนอแนะอกีประการหนึ่งสาํหรบังานวจิยัน้ี ก็
คอื ถา้ใชเ้ครือ่งมอืวดัอุณหภมูทิีส่ามารถบนัทกึคา่ไดใ้นแต่ละชว่งเวลา 
น่าจะทาํใหผ้ลการวเิคราะหแ์มน่ยาํขึน้ และทาํใหก้ารออกแบบปรบัปรงุ
เครือ่งทาํน้ําอุ่นสะดวกงา่ยดายยิง่ขึน้  เชน่ ระยะหา่ง (Pitch) ของขดทอ่
ทีเ่หมาะสม ขนาดและความยาวของทอ่น้ําเขา้/น้ําออก รวมทัง้การ
ออกแบบวงจรควบคุมอุณหภมูขิองลวดความรอ้นทีแ่มน่ยาํ นอกจากนี้ 
ผลการวเิคราะหย์งัพบวา่การเกดิน้ําวนสง่ผลต่ออตัราไหลออกของน้ําอุ่น  

 
ภาพที ่10 แสดงขนาดของรอยบากทีป่ากทางออกของทอ่น้ําเขา้เพือ่แก ้

 การเกดิน้ําวน 
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ชิน้งานกบัทางคณะผูว้จิยั รวมทัง้รองศาสตราจารย์ชาล ีตระการกูล ที่
ใหค้าํปรกึษา ชีแ้นะวธิกีารทาํงาน ตลอดทัง้โครงการวจิยั 
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บทคดัย่อ 

 เบรกแบบจานเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญสําหรับยานยนต์ ในการ
ออกแบบนัน้ จะมกีารเจาะร ูในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อไม่ใหแ้ผ่นจานเบรก
เกิดการติดขดัเนื่องจากเกิดการขยายตวัเน่ืองจากความร้อน แต่การ
เจาะรจูะมผีลต่อความเคน้ทีเ่กดิขึน้บนแผน่จานเบรก ในงานวจิยัชิน้น้ีได้
ศกึษาผลของความเคน้ทีเ่กดิขึน้ในแผ่นจานเบรกของจกัรยานยนต์ทีม่ ี
การเจาะรเูพื่อระบายความรอ้นในรปูแบบวนเป็นกน้หอย โดยศกึษาถงึ
จํานวนของขดก้นหอยและจํานวนวงว่าจะมีผลกระทบต่อความเค้น
สูงสุดทีเ่กดิขึน้ในจานเบรกอย่างไรบา้ง ในการวจิยัไดท้ําการวเิคราะห์
การทาํงานของแผน่จานเบรกทีห่มนุดว้ยความเรว็รอบ 1.5, 8.842 และ 
10 rps มรีูปแบบการเจาะรูทัง้หมด 27 รูปแบบ ทําการทดลองโดยมี
กรณี แผ่นจานเบรกหมุนฟร ีและแผ่นจานเบรกถูกจบัยดืด้วยผา้เบรก 
ผลของความเค้นสูงสุดที่ได้มีลักษณะที่มีค่าไม่แน่นอนไม่ขึ้นอยู่กับ
จาํนวนขดกน้หอยและจาํนวนวงในการเจาะรแูผน่จานเบรก 

 
Abstract 
 Disc brake is an important element in vehicles, its design 
therefore should be carefully taken into account. In the working 
condition, the heat causes its magnification in size and 
consequently results in malfunction.  Its perforation pattern has 
been studied to treat this problem, however the resulting stress 
on the disc is also affected unavoidably. The study on the 
resulting stress on braking disc of motorcycle with the spiral 
perforation pattern is addressed in this paper. The number of 
spirals and number of rings are varied, and we study how the 
resulting maximal stress is affected. In the experiments, the work 
analysis of disc brake is conducted with the velocity of 1.5, 8.842, 
and 10 rps, 27 perforation patterns, and 2 working conditions of 
free rotation and brake-catcher-holding rotation. The results show 
that the resulting maximal stress is not certain and not depended 
on the number of spirals and number of rings. 

 
1. บทนํา 
 เบรกแบบจานเป็นชิน้สว่นทีนิ่ยมใชอ้ยา่งแพรห่ลาย และนิยมใชใ้น
รถจกัรยานยนต ์ ในการออกแบบเบรกแบบจานนัน้ จะตอ้งคาํนึงถงึ
ความแขง็แรงและการขยายตวัเน่ืองจากความรอ้นรว่มกนั เพราะการ
ขยายตวัเน่ืองจากความรอ้นอาจทาํใหเ้บรกเกดิการตดิขดัได ้ การแกไ้ข
ปญัหาของการขยายตวัเน่ืองจากความรอ้นสามารถทาํไดโ้ดยการเจาะรู
บนเบรกแบบจาน ลกัษณะการเจาะรทูีนิ่ยมใชจ้ะเจาะแบบเป็นขดกน้
หอย (Spiral) ดงัรปูที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 การเจาะรแูบบกน้หอยในเบรกแบบจาน 
 

 ในงานวจิยัชิน้น้ีจะศกึษาผลกระทบจากจาํนวนขดกน้หอยและ
จาํนวนวง (ring) ทีม่ผีลต่อความเคน้ทีเ่กดิขึน้ในเบรกแบบจาน. 
 
2. รายละเอียดของแบบจาํลองเบรกแบบจาน 

ในการสรา้งแบบจาํลอง 3 มติขิองจานเบรกและผา้เบรกนัน้ ได้
สรา้งขึน้จากโปรแกรม SolidWorks และไดจ้าํลองมาจากจานเบรกและ
ผา้เบรกของรถจกัรยานยนต ์ ฮอนดา้ เวฟ 125 เมือ่ไดต้น้แบบ 3 มติิ
ของจานเบรกมาแลว้ จะทาํการกาํหนดรปูแบบของรเูจาะบนจานเบรก
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ออกเป็น 2 กรณคีอื ความสมัพนัธข์องจาํนวนวงและความสมัพนัธข์อง
จาํนวนขดกน้หอย 

สาํหรบัลกัษณะของวงบนจานเบรกนัน้ จะถกูใชอ้า้งองิสาํหรบัการ
เจาะร ู โดยวงแต่ละวงจะมรีศัมตี่างกนั โดยวดัจากจดุศนูยก์ลางของจาน
เบรก สาํหรบังานวจิยัชิน้น้ีจะใชจ้าํนวนวงในการอา้งองิ 4 วง และใช้
สญัลกัษณ์ตวัอกัษร C ในการบอกวา่มจีาํนวนวงบนจานเบรกกีว่งดงั
ตารางที ่1  

 
ตารางที ่1 ความหมายและรศัมขีองวงของรเูจาะบนจานเบรก 
สญัลกัษณ์ จาํนวนวงบนจาน

เบรก 
รศัมวีดัจากจดุ

ศนูยก์ลางจานเบรก 
(mm) 

C1 1 83 
C2 2 91 
C3 3 98 
C4 4 103 

 
 สาํหรบัลกัษณะของขดกน้หอยนัน้ สามารถมไีดต้ัง้แต่ 1 ถงึ 14 ขด 
โดยแต่ละขดจะมรีะยะหา่งทีเ่ทา่กนัซึง่จะบอกเป็นองศา สญัญลกัษณ์
ของขดกน้หอยจะใชส้ญัลกัษณ์ตวัอกัษร S 
 

ตารางที ่2 ความหมายและองศาของขดกน้หอย 
สญัญลกัษณ์ จาํนวนขดกน้หอย ระยะหา่ง (องศา) 

S1 1 - 
S2 2 180 
S3 3 120 
S4 4 90 
S5 5 72 
S6 6 60 
S7 7 51.43 
S8 8 45 
S9 9 40 
S10 10 36 
S11 11 32.73 
S12 12 30 
S13 13 27.69 
S14 14 25.71 

 
 จากความสมัพนัธข์อง C กบั S จะทาํใหเ้กดิจานเบรกทีม่รีปูแบบ
การเจาะรทูีแ่ตกต่างกนัทัง้หมด 56 รปูแบบ จะถกูแทนดว้ยสญัญลกัษณ์ 
CXSY 

 
โดยที ่ X แทนจาํนวนวงบนจานเบรก (1 ถงึ 4) 
  Y แทนจาํนวนขดกน้หอยบนจานเบรก (1 ถงึ 14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 ตวัอยา่งลกัษณะของรเูจาะในกรณ ีC4S1 
 
แต่ในงานวจิยัชิน้น้ีจะใชจ้าํนวนวงเริม่ตน้ที ่2 และจาํนวนขดกน้หอย
เริม่ตน้ที ่6 ขด และไดท้าํการวเิคราะหท์ัง้หมด 27 รปูแบบ โดยเลอืก
รปูแบบทีน่่าสนใจมาวเิคราะหค์อื  
 
รปูแบบวง 2 วง 
C2S6 C2S7 C2S8 C2S9 C2S10 C2S11 C2S12 
C2S13 C2S14 
 
รปูแบบวง 3 วง 
C3S6 C3S7 C3S8 C3S9 C3S10 C3S11 C3S12 
C3S13 C3S14 
 
รปูแบบวง 4 วง 
C4S6 C4S7 C4S8 C4S9 C4S10 C4S11 C4S12 
C4S13 C4S14 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รปูที ่3 ตวัอยา่งการเจาะรใูนรปูแบบ C2S6 
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3. การประยกุตใ์ช้ระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต ์
การวเิคราะหค์วามเคน้ในระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนตน์ัน้สามารถ

วเิคราะหไ์ดจ้ากสมการ 
 
 Dεσ =                       (1) 
โดย 
σ = เทนเซอรข์องความเคน้ (Stress tensor) ดงัสมการที ่(2) 
 

 [ ]Txyxzyzzy x     τττσσσσ =              (2) 

 
D = เมตรกิซข์องวสัดุ (Material matrix) ดงัสมการที ่ (3) สาํหรบัวสัดุ
แบบไอโซทรอปิค 
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-0.5                                  
 0  -0.5                          

0       0  -0.5                   
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0       0      0                 1

)21)(1(
ED        (3) 

 
ε = เทนเซอรข์องความเครยีด (Strain tensor) ดงัสมการที ่(4) 
  

[ ]Txyxzyzzy x  ε ε εε εεε =              (4) 
 
โดย 

y x  ,σσ และ zσ = ความเคน้ตัง้ฉาก (Pa) 

xzyz  ,ττ  และ xy τ = ความเคน้เฉือน (Pa) 

E = คา่มอดลูสัของยงั (Pa) 

ν = คา่อตัราสว่นปวัซอง  
 y x  ,εε และ zε = ความเครยีดตัง้ฉาก 

xzyz  εε และ xyε = ความเครยีดเฉือน 

 
ในงานวจิยัน้ีใชค้า่ความเคน้ von Mises ในการวเิคราะหค์วาม

เสยีหาย โดยสมการความเคน้ von Mises เป็นดงัน้ี 
 

2/122
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2
yz

2
xy

2
xz

2
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2
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])(6           

)()()[(
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1

τττ
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สาํหรบัการนําแบบจาํลองทีส่รา้งขึน้มาวเิคราะหโ์ดยใชร้ะเบยีบวธิี

ไฟไฟนตเ์อลเิมนตน์ัน้จะใชโ้ปรแกรม COSMOSWorks จะมขี ัน้ตอน
ดงัน้ี 

 
3.1 วเิคราะหค์วามเคน้ทีจ่านเบรกทัง้ 27 รปูแบบโดยไมม่แีรง

กระทาํจากผา้เบรก 

ในส่วนของการกําหนดคุณสมบตัขิองวสัดุที่นํามาผลิตจานเบรก
และผา้เบรกนัน้ จะอา้งองิจากงานวจิยัของ Choi และ Lee [1] ดงัตาราง
ที ่3 

ตารางที ่3 คุณสมบตัขิองผา้เบรกและจานเบรก 
คุณสมบตั ิ ผา้เบรก จานเบรก 
k (W/mK) 5 57 
ρ (kg/m3) 1400 7100 
c (J/kgK) 1000 452 

υ 0.25 0.25 
∝ (10-6/K 10 11 
E (GPa) 1 106 

μ 0.0667  
 

กาํหนดใหจ้านเบรกหมนุดว้ยความเรว็รอบ 1.5, 8.842 และ 10 
rps รอบจดุศนูยก์ลางของจานเบรก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4 แสดงการกาํหนดความเรว็รอบเทา่กบั 8.842 rps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่5 แสดงการแบง่เอลเิมนตข์องจานเบรก 
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ความเร็วรอบของจานเบรค 8.842 rps
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ในการแบง่เอลเิมนตข์องจานเบรกและผา้เบรกในงานวจิยัชิน้น้ี จะ
ใชเ้อลเิมนตแ์บบ ทรงสีห่น้าแบบสบิจดุต่อ (Second order solid 
tetrahedral element)  

3.2 วเิคราะหค์วามเคน้ทีจ่านเบรกทัง้ 27 รปูแบบโดยมแีรงกระทาํ
จากผา้เบรกทัง้สองขา้ง 

สาํหรบัเงือ่นไขทีข่อบนัน้ จะทาํการสรา้งเงือ่นไขโดยอา้งองิจาก
งานวจิยัของ Lorang และคณะ [2]  kim และคณะ [3] และ Lui และ
คณะ [4] ซึง่งานวจิยัทัง้สามชิน้น้ี จะกาํหนดเงือ่นไขทีข่อบคอื 
กาํหนดใหจ้านเบรกหมนุดว้ยความเรว็รอบต่าง ๆ และกาํหนดแรงดนั
กระทาํทีผ่า้เบรก สาํหรบัผวิของผา้เบรกและจานเบรกนัน้จะกาํหนดให้
เป็นผวิสมัผสักนัโดยมคีวามเสยีดทาน 

สาํหรบัผา้เบรกนัน้ จะกาํหนดใหส้ามารถเลื่อนไดใ้น แนวตัง้ฉาก
กบัจานเบรกเทา่นัน้ โดยกาํหนดใหแ้รงดนัทีก่ระทาํบนผา้เบรกเป็น 1 
MPa และ 2 MPa สว่นเงือ่นไขการหมนุของจานเบรกนัน้กาํหนดให้
หมนุดว้ยความเรว็รอบ 8.842 rps 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่6 การกาํหนดเงือ่นไขทีข่อบของผา้เบรกและจานเบรก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่7 การแบง่เอลเิมนตข์อบของผา้เบรกและจานเบรก 
 

4. ผลการวิจยั 
 4.1 ผลการวเิคราะหค์วามเคน้ทีจ่านเบรก ในกรณไีมม่แีรงกระทาํ
จากผา้เบรก  
 ตารางที ่4 คา่ความเคน้เคน้ von Mises สงูสดุ (Pa) 

รปูแบบ ความเรว็รอบของจานเบรก (rps) 
1.5 8.842 10 

C2S6 429 14800 19301 
C2S7 421 14561 18768 
C2S8 459 15980 18604 
C2S9 472 16410 18474 
C2S10 413 16500 18857 
C2S11 426 14540 18594 
C2S12 418 14790 18410 
C2S13 419 14610 19012 
C2S14 470 14500 18147 
C3S6 426 14800 19777 
C3S7 452 15720 20051 
C3S8 440 15020 19215 
C3S9 432 15030 19236 
C3S10 453 16620 21338 
C3S11 440 17560 19553 
C3S12 447 14850 19951 
C3S13 444 15670 19549 
C3S14 469 15670 20159 
C4S6 430 14950 21595 
C4S7 450 15539 20648 
C4S8 464 15570 20697 
C4S9 456 15940 20409 
C4S10 448 15277 20740 
C4S11 469 16275 20949 
C4S12 468 16519 21877 
C4S13 451 15007 19952 
C4S14 466 15736 20738 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่8 ความเคน้ von Mises สงูสดุทีเ่กดิขึน้บนจานเบรก 
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กราฟแสดงการเปรยีบเทียบคา่ความเคน้ฟอนมสิสูงสุดที่
เกดิจากจานเบรคที่มกีารเจาะรู เท่ากบั 2, 3 และ 4 วง
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 จากการทดลองจะไดค้า่ความเคน้ von Mises สงูสดุจะเกดิขึน้ตรง
บรเิวณรเูจาะ ดงัรปูที ่9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่9 ความเคน้ von Mises ทีเ่กดิขึน้บนจานเบรก 
 
 สาํหรบัคา่ความเคน้ von Mises เมือ่วเิคราะหต์ามจาํนวนขดกน้
หอยทีเ่พิม่ขึน้แลว้ มแีนวโน้มทีไ่มแ่น่นอนดงัรปูที ่ 8 ขณะเดยีวกนัเมือ่
วเิคราะหต์ามการเพิม่ขึน้ของ จาํนวนวงโดยทีจ่าํนวนของขดกน้หอย
เทา่กนัแลว้คา่ความเคน้ von Mises มแีนวโน้มทีไ่มแ่น่นอน  
 
 4.2 ผลการวเิคราะหค์วามเคน้ทีจ่านเบรก ในกรณมีแีรงกระทาํจาก
ผา้เบรกทัง้สองขา้ง 
 จากการทดลองจะไดค้า่ความเคน้ von Mises สงูสดุจะเกดิขึน้ตรง
บรเิวณรเูจาะตาํแหน่งบรเิวณทีผ่า้เบรกจบัจานเบรก ดงัรปูที ่10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่10 ความเคน้ von Mises ทีเ่กดิขึน้บนจานเบรกในกรณมีผีา้เบรก 

 
 
 

ตารางที ่5 คา่ความเคน้เคน้ von Mises สงูสดุ เมือ่มแีรงดนักระทาํทีผ่า้
เบรก 1 MPa 
รปูแบบ ความเคน้ (MPa) 
C2S6 7.79 
C2S7 8.07 
C2S8 11.03 
C2S9 10.64 
C2S10 10.58 
C2S11 10.36 
C2S12 11.16 
C2S13 9.97 
C2S14 5.06 
C3S6 9.94 
C3S7 10.69 
C3S8 10.23 
C3S9 10.58 
C3S10 10.43 
C3S11 10.40 
C3S12 12.11 
C3S13 10.43 
C3S14 9.87 
C4S6 9.10 
C4S7 8.88 
C4S8 14.28 
C4S9 11.05 
C4S10 9.51 
C4S11 8.99 
C4S12 8.53 
C4S13 8.62 
C4S14 10.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่ 11 ความเคน้ von Mises สงูสดุทีเ่กดิขึน้บนจานเบรก เมือ่มี
แรงดนักระทาํทีผ่า้เบรก 1 MPa 
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กราฟแสดงการเปรยีบเทียบคา่ความเคน้ฟอนมสิสูงสุดที่เกดิ
 จากจานเบรคที่มวีงกลมการเจาะรู เท่ากบั 2, 3 และ 4 วง
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ตารางที ่ 6 ความเคน้เคน้ von Mises สงูสดุ เมือ่มแีรงดนักระทาํทีผ่า้
เบรก 1.5 MPa 
รปูแบบ ความเคน้ (MPa) 
C2S6 13.82 
C2S7 11.98 
C2S8 16.86 
C2S9 15.98 
C2S10 15.53 
C2S11 14.99 
C2S12 16.67 
C2S13 14.95 
C2S14 10.98 
C3S6 15.42 
C3S7 16.04 
C3S8 15.34 
C3S9 15.87 
C3S10 10.43 
C3S11 15.59 
C3S12 15.61 
C3S13 15.65 
C3S14 14.81 
C4S6 13.65 
C4S7 13.25 
C4S8 14.42 
C4S9 13.98 
C4S10 9.88 
C4S11 13.65 
C4S12 12.80 
C4S13 12.40 
C4S14 15.51 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่ 12 ความเคน้ von Mises สงูสดุทีเ่กดิขึน้บนจานเบรก เมือ่มี
แรงดนักระทาํทีผ่า้เบรก 1.5 MPa 
 
 

สาํหรบัคา่ความเคน้ von Mises ในกรณทีีม่แีรงจากผา้เบรกกระทาํทัง้
สองขา้งนัน้ เมือ่วเิคราะหต์ามจาํนวนขดกน้หอยทีเ่พิม่ขึน้แลว้ มี
แนวโน้มทีไ่มแ่น่นอนดงัรปูที ่9 และรปูที ่10 ขณะเดยีวกนัเมือ่วเิคราะห์
ตามการเพิม่ขึน้ของ จาํนวนวงโดยทีจ่าํนวนของขดกน้หอยเทา่กนัแลว้
คา่ความเคน้ von Mises มแีนวโน้มทีไ่มแ่น่นอนคลา้ยกบัการทดลองใน
กรณทีีไ่มม่ผีา้เบรกจบัทีจ่านเบรก  
 
5. สรปุผลการวิจยั 

การวิเคราะห์ความเค้นที่เกิดขึ้นที่จานเบรก เมื่อจานเบรกมี
ความเรว็รอบในการหมุน เท่ากบั 8.842 rps และมแีรงดนัจากผา้เบรก
มากระทาํทัง้สองดา้นของจานเบรก จากการวเิคราะห ์ค่าความเคน้ทีไ่ด้
ออกมาจากรูปแบบการเจาะรูที่แตกต่างกนั จะให้ค่าความเค้นซึ่งไม่
เท่ากนั แต่ไม่สามารถบอกพฤตกิรรมการเพิม่หรอืลดของค่าความเคน้
ได ้เน่ืองจาก ค่าความเคน้ทีไ่ดอ้อกมาจากการทีเ่พิม่จาํนวนขดกน้หอย 
(S) โดยทีใ่หจ้าํนวนวง (C) คงที ่ค่าความเคน้มคี่ามากขึน้และลดลง
สลบักนั โดยไม่มแีนวโน้มว่าจะเพิม่หรอืจะลดไปในทศิทางใดทศิทาง
หน่ึง ในขณะเดยีวกนั การเพิม่จาํนวนวง (C) โดยใหจ้าํนวนขดกน้หอย 
(S) คงที ่คา่ความเคน้ทีว่เิคราะหอ์อกมาได ้กม็ลีกัษณะเช่นเดยีวกนั คอื 
ไม่มแีนวโน้มว่าค่าความเคน้จะเพิม่ขึน้หรอืลดลงเมื่อมกีารเพิม่จํานวน
วง (C)  
 เน่ืองจากผลการวเิคราะหท์ีไ่ดอ้อกมา มคี่าคอ่นขา้งกระจดักระจาย 
และไม่มแีนวโน้มไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง จงึสนันิษฐานว่าอาจเกดิ
จากการทีก่าํหนดตาํแหน่งทีผ่า้เบรกกระทาํ แต่เมือ่วเิคราะหผ์ลของจาน
เบรกโดยมแีค่การหมุนอย่างเดยีว เพื่อดูว่าค่าความเคน้ทีเ่กดิขึน้ในแต่
ละรูปแบบ มพีฤตกิรรมเป็นอย่างไร ซึ่งค่าความเคน้ทีไ่ดอ้อกมากม็คี่า
มากขึน้และลดลงสลบักนั ไมม่แีนวโน้มวา่จะเพิม่หรอืจะลดไปในทศิทาง
ใดทศิทางหนึ่ง  
 จงึสรุปไดว้่า รปูแบบการเจาะรูทีจ่านเบรกทีแ่ตกต่างกนั จะใหค้่า
ความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นไม่เท่ากนั และไม่สามารถคาดเดารูปแบบที่
เหมาะสมไดว้่าควรเจาะรทูีจ่านเบรกจาํนวนเท่าไร และเจาะทีต่ําแหน่ง
ใดทีจ่ะใหค้า่ความเคน้ทีเ่กดิขึน้บนจานเบรกมคีา่ตํ่าทีส่ดุ  
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บทคดัย่อ 
       งานวจิยัน้ีทําการศึกษาถงึการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดสิก์
ขนาด 1.8 น้ิวที่มขีายตามท้องตลาดทัว่ไปที่ความเรว็รอบแผ่นดสิก์ที ่
3600, 5400, และ 7200 รอบต่อนาท ี ในการศกึษานี้จะใชแ้บบจาํลอง
ทางคณิตศาสตร์แบบ 3 มิติ ตําแหน่งของหวัอ่านที่ทําการศึกษาคือ
ตําแหน่ง OD(Outer Diameter) เท่านัน้ซึง่เป็นตําแหน่งทีค่วามเรว็ของ
อากาศมีค่ามากที่สุด ส่วนในการจําลองการไหลของอากาศใช้
แบบจําลองความป ัน่ป่วนแบบ RNG K-Epsilon  ผลการศกึษาพบว่า 
ความดนัสถติ(static pressure) ทีเ่กดิขึน้ภายในฮารด์ดสิกจ์ะมทีัง้ค่าที่
เป็นบวก(แรงผลกั)และลบ(แรงดดู)โดยเฉพาะทีบ่รเิวณใกลจุ้ดศูนยก์ลาง
การหมุนความดนัจะมคี่าเป็นลบ แต่จะมคี่าเป็นบวกเพิม่ขึ้นตามรศัมี
ของแผ่นดิสก์ที่ความเร็วรอบค่าหน่ึง ซึ่งค่าความดันจะมากขึ้นเมื่อ
ความเรว็ของแผน่ดสิกม์ากขึน้ ในสว่นของความเรว็ของอากาศทีเ่กดิขึน้
ภายในฮาร์ดดสิก์พบว่าจะมคี่าเพิม่ขึน้ในลกัษณะเชงิเสน้ตามรศัมขีอง
แผ่นดิสก์และความเร็วของอากาศจะมากที่สุดที่บริเวณที่ใกล้กับ
แผ่นดสิก์ทีสุ่ดทีค่วามเรว็รอบค่าหน่ึง  ซึง่ความเรว็ภายในฮารด์ดสิก์จะ
มากขึน้เมื่อความเรว็รอบของแผ่นดสิก์มากขึน้ด้วย จากผลการศกึษา
ครัง้น้ีสามารถนําไปเป็นข้อมูลในการศึกษาถึงการสัน่สะเทือนของ
หวัอ่านอนัมผีลเน่ืองจากการไหลของอากาศภายในฮารด์ดสิกไ์ดต้่อไป 

 
Abstract 

In this paper, the behavior of turbulence airflow field caused 
by the spinning of the single disk inside 1.8-in Hard Disk Drive 
(HDD) in the market by various rotational speeds was 
investigated. The commercial software (Fluent Software) using 
RNG k-epsilon turbulence model was computed to simulation. 
The single arm position at Outer-Diameter (OD-Position) was 
studied. The both pressure and velocity were show the flow  
pattern. We observed that the pressure show the both negative 
and positive pressure inside HDD, especially at the center of disk  

the pressure was the negative pressure, which increase to the 
positive pressure depend on the disk radius, while the magnitude 
of velocity of airflow was zero at center of disk, which was 
increased linearly along the disk radius. When the rotational 
speed was increased, the both pressure and velocity were 
increased. This information can be used to further the vibration 
analysis of the actuator arm. 
 
1. คาํนํา 
       ฮาร์ดดิสก์จ ัดเ ป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีความสําคัญยิ่ง ใน
คอมพวิเตอร ์หรอืแมแ้ต่อุปกรณ์อื่นๆ เช่น กลอ้งวดิโีอ  โทรศพัทม์อืถอื 
เป็นต้น  และต่อไปในอนาคตข้างหน้าอุตสาหกรรมทางด้านจดัเก็บ
ข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีการแข่งขันกันเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้รโิภค  ฮาร์ดดสิก์ในปจัจุบนัน้ีสามารถในการจดัเก็บ
ข้อมูลได้ในปริมาณมาก อีกทัง้ใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูล(Access 
Time) ทีเ่รว็มาก อนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยใีนการจดัเรยีงแถบแมเ่หลก็  
(Track Density)ที่มีความละเอียดมากเพื่อการเขยีนข้อมูลลงใน
แผ่นดสิก์ และความเรว็ของมอเตอรท์ี่ใชห้มุนแผ่นดสิก์กม็คีวามเรว็สูง
เช่นกนั   ซึ่งจะก่อให้เกิดปญัหาที่หลกีเลี่ยงไม่ได้เช่น 1. เกิดการ
สัน่สะเทอืนของแขนหวัอ่าน/เขยีนอนัเน่ืองมาจากผลของการไหลอากาศ
ทีเ่กดิขึน้จากการหมนุทีค่วามเรว็สงูของแผน่ดสิก ์Hayato Shimizu และ
คณะ [1] และ 2.การแกวง่ตวัของแผน่ดสิกอ์นัเน่ืองมาจากผลของความ
ดนัทีก่ดลงบนแผน่ดสิก ์ Masayuki และคณะ [2] เป็นตน้ ความรุนแรง
ของอากาศทีไ่หลอยู่ภายในจะตอ้งมวีธิใีนการลดก่อนทีจ่ะใหไ้ปกระทบ
กบัแขนหวัอ่าน / เขยีน Yoshiyuki Hirono และคณะ [3]    ฮารด์ดสิกท์ี่
ไดม้กีารศกึษาจะมขีนาดตัง้แต่ 1 น้ิว M.A.Suriadi และคณะ [4]   2.5 
น้ิว Shigenori Takadaและคณะ [5] และขนาด 3.5 น้ิว Hayato 
Shimizu และคณะ [1] Masayuki และคณะ [2] Yoshiyuki  Hirono และ
คณะ [3] 
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      จากปญัหาทีเ่กดิขึน้ทัง้สองประการทําใหก้ารอ่าน-เขยีนขอ้มลูของ
ฮาร์ดดิสก์มีความคลาดเคลื่อนจึงทําให้มีนักวิจยัพยายามศึกษาถึง
พฤติกรรมการไหลของอากาศที่เกิดขึ้นภายในฮาร์ดดสิก์ขนาดต่างๆ 
เพื่อทีจ่ะหาวธิกีารในการแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว อกีทัง้เป็นการ
เตรยีมพรอ้มทีจ่ะรองรบัเทคโนโลยฮีารด์ดสิกท์ีม่กีารพฒันาอยา่งรวดเรว็
ในอนาคต 
      งานวจิยัน้ีทําการศึกษาถึงการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์

ขนาด 1.8 น้ิวที่มขีายทัว่ไปตามท้องตลาดที่ความเรว็รอบแผ่นดสิก์ที ่
3600, 5400, และ 7200 รอบต่อนาท ีในการศกึษานี้จะใชแ้บบจาํลอง
ทางคณิตศาสตร์แบบ 3 มิติ ตําแหน่งของหวัอ่านที่ทําการศึกษาคือ

ตําแหน่งOD (Outer Diameter) เท่านัน้ซึง่เป็นตําแหน่งทีค่วามเรว็ของ

อากาศมคี่ามากที่สุด ซอฟแวร์ที่ใช้ในงานวจิยัน้ีคอื GAMBIT และ 
FLUENT งานวจิยัน้ีจะเป็นพืน้ฐานในการวเิคราะหก์ารสัน่สะเทอืนของ
แขนหวัอ่าน/เขยีนอนัเน่ืองมาจากความแรงของกระแสลมที่เกดิขึน้ใน
ฮารด์ดสิกต์่อไป  
 
2. แบบจาํลอง 3 มิติของฮารด์ดิสกท่ี์ใช้ 

 
               รปูที ่1 สว่นประกอบหลกัของฮารด์ดสิก ์

 
                รปูที ่1 แสดงถงึแบบจาํลอง 3 มติขิองฮารด์ดสิกข์นาด 1.8 
น้ิวทีม่ขีายทัว่ไปตามทอ้งตลาด ซึ่งมสี่วนประกอบหลกัอนัประกอบไป
ดว้ย 1. แผน่ดสิก ์ 2. แขนหวัอ่าน/เขยีน 3. โครงสรา้งของฮารด์ดสิก(์ฝา
ครอบบนและล่าง) และ 4. กรองดกัฝุน่ โดยกําหนดใหทุ้กชิน้ส่วนมี
คุณสมบตัเิป็นผนัง (Wall) ทีอ่ยู่กบัทีย่กเวน้แผ่นดสิก์ทีต่อ้งกําหนดให้
เป็นผนังทีส่ามารถเคลื่อนทีแ่บบหมุนไดใ้น GAMBIT SOFTWARE 
ต่อจากนัน้กท็ําการสรา้งกรดิปรมิาตร (Grid Volume) ทีแ่บบจาํลอง
คุณสมบตัขิองกรดิปรมิาตรดงัแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 คุณสมบตัขิองกรดิปรมิาตร 
Grid size 0.2, 0.3, 0.5 mm 
Grid type Tetrahedral volume element 
Grid number 1,000,000 elements 
 
 
จากนัน้ทาํการโดยทีเ่ง ือ่นไขของขอบเขต (Boundary Conditions) ทีใ่ช้
กบัแบบจาํลองใน FLUENT SOFTWARE ดงัแสดงในตารางที ่2 
 
 

ตารางที ่2 เงือ่นไขขอบเขตของแบบจาํลอง 
Rotational speed 3600, 5400, 7200 rpm 
Basic equation Navier-Stokes equation 
Turbulence model K-Epsilon(RNG) model 
Assumption No slip at wall 

Incompressible flow 
Newtonian fluid flow 
Constant air properties 
Turbulence flow 

Reynolds number 12000 at 3600 rpm 
16800 at 5400 rpm 
22400 at 7200 rpm 

Air property At  50 c°  
 
3. ผลการทดลอง 

ผลการทดลองทีไ่ดจ้ากการคํานวณจะทาํการเปรยีบเทยีบการไหล
ทีค่วามเรว็รอบต่าง ๆ ดงัน้ี คอื 3600, 5400, และ7200 รอบต่อนาที
โดยจะเปรยีบเทยีบความดนัและความเรว็ของอากาศที่เกดิขึน้ภายใน
ฮาร์ดดิสก์ที่ระนาบตดัต่าง ๆ คือระนาบเดียวกบัหวัอ่านบน ระนาบ
เดยีวกบัหวัอ่านล่าง และระนาบตดัดา้นขา้งแบบจาํลองฮารด์ดสิก ์

 
3.1 ความดนัอากาศภายในฮารด์ดิสก ์

รปูที ่2 และ 3 แสดงความดนัทีเ่กดิขึน้ทีร่ะนาบเดยีวกนักบัแขน
หวัอ่านบนและล่างตามลําดบั พบว่าความดนัสูงสุดเกดิขึน้ที่ด้านหน้า
ของแขนหวัอ่านของทีทุ่กความเรว็รอบเน่ืองจากทีบ่รเิวณน้ีแขนหวัอ่าน
ไดว้างตวักัน้การไหลของอากาศไว ้และยงัสงัเกตเหน็อกีว่าทีค่วามเรว็
รอบ 7200 rpm จะมีค่่าความดนัมากทีสุ่ดโดยสงัเกตุไดจ้ากเฉดสแีดงที่
ค่อนขา้งเขม้และจะลดลงเมื่อความเรว็รอบเป็น 5400 และ 3600 rpm
ตามลําดบั และยงัพบอกีว่าช่วงของความดนัทีเ่ป็นลบ(แรงดูด)และบวก
(แรงผลกั)จะกวา้งขึน้ตามลําดบัความเรว็รอบทีสู่งขึน้ และความดนัจะ
เปลีย่นจากลบเป็นบวกเมื่อรศัมขีองแผ่นดสิก์มากขึน้ดว้ย  รปูที ่3 จะ
เหน็เป็นช่องว่าง(พืน้ทีส่ขีาว)มากกว่ารปูที ่2 นัน่คอืผลของรปูร่างของ
พืน้ผวิดา้นล่างทีม่กีารยกตวัขึน้มา 

 

   
            3600 rpm                          5400 rpm 

 
             7200 rpm 

รปูที ่2 ความดนัของอากาศทีร่ะนาบแขนหวัอ่านบน 
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               3600 rpm                           5400 rpm 

 
                7200 rpm 

รปูที ่3 ความดนัของอากาศทีร่ะนาบแขนหวัอ่านล่าง 
 

ความดนัทีเ่กดิขึน้ทีร่ะนาบตดัดา้นขา้งของฮารด์ดสิกด์งัแสดงในรปู
ที่ 4 พบว่าที่บรเิวณที่ห่างไกลจากแผ่นดสิก์จะมคีวามดนัเกิดขึ้น
ค่อนขา้งสูงและมคี่าเป็นบวกเน่ืองจากห่างจากจุดศูนย์กลางของการ
หมนุโดยเฉพาะทีค่วามเรว็รอบ 7200 rpm จะมคี่ามากทีสุ่ดและจะลดลง
ทีค่วามดนั 5400 และ 3600 rpm ตามลาํดบั  

 

 
                3600 rpm                         5400 rpm 

 
               7200 rpm 

รปูที ่4 ความดนัของอากาศทีร่ะนาบตดัดา้นขา้ง 
 

รูปที่ 5 แสดงใหเ้หน็ว่าความดนัที่เกดิขึน้ทีแ่ขนของหวัอ่านซึ่ง 
ความดนัมคี่ามากทีสุ่ดทัง้แรงผลกัและแรงดดูโดยเฉพาะทีค่วามเรว็รอบ 
7200 rpm และจะลดลงเมือ่ความเรว็รอบเป็น 5400 และ 3600 rpm 
ตามลาํดบั 

 

   
           3600 rpm                          5400 rpm 

 
          7200 rpm 

รปูที ่5 ความดนัทีก่ระทาํกบัแขนหวัอ่าน 
 

ความดนัทีเ่กดิขึน้ทีแ่ผ่นดสิก์มคี่าตดิลบ(แรงดูด)ทีศู่นย์กลางของ
แผน่ดสิกแ์ละจะเป็นบวก(แรงผลกั)เพิม่ขึน้เมือ่รศัมขีองแผน่ดสิกม์ากขึน้
และสิง่ทีส่งัเกตเหน็อกีอย่างคอื ทีค่วามเรว็รอบ 7200 rpm ความดนัทัง้
ที่เป็นบวกและลบจะมีค่าที่มาก (สังเกตจากเฉดสี) และจะลดลงที่
ความเรว็รอบ 5400 และ 3600 rpm ตามลาํดบัดงัแสดงในรปูที ่6 
 

  
                3600 rpm                           5400 rpm 

 
               7200 rpm 

รปูที ่6 ความดนัทีก่ระทาํกบัแผน่ดสิก ์
 
3.2 ความเรว็อากาศภายในฮารด์ดิสก ์
 รปูที ่7 แสดงใหเ้หน็วา่ทีค่วามเรว็รอบค่าหนึ่งความเรว็ของอากาศ
จะเพิม่ขึน้จากจดุศนูยก์ลางของแผน่ดสิกอ์อกไปยงัขอบของแผน่ดสิกใ์น
ลกัษณะทีเ่ป็นเชงิเสน้ดงัสมการ  v rω=  เมือ่ v  คอื ความเรว็เชงิ
เสน้ของแผ่นดสิก์  ω  คอื ความเรว็รอบของแผ่นดสิก์ และ r  รศัมี
ของแผน่ดสิก ์
 

  
รปูที ่7 ความเรว็เชงิเสน้ของอากาศทีใ่กลก้บัแผน่ดสิก ์

  



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 4 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                          75 

 

 รปูที ่8 และรปูที ่9 แสดงความเรว็ของอากาศทีร่ะนาบตดัเดยีวกนั
กบัแขนหวัอ่านบนและล่างตามลําดบั พบว่าความเรว็ของอากาศเพิม่
มากขึน้ตามรศัมขีองแผน่ดสิกต์ามทีก่ล่าวมาแลว้ โดยเฉพาะทีค่วามเรว็
รอบ 7200 rpm จะเหน็ไดช้ดัเจนมาก (สงัเกตจากเฉดส)ี สว่นความเรว็
อากาศที ่5400 และ 3600 rpm จะมคี่าน้อยลงตามลําดบั นอกจากนี้ยงั
พบอกีว่าบรเิวณทีห่่างจากพืน้ทีข่องแผ่นดสิก์ความเรว็ของอากาศมคี่า
น้อยมาก 
 

 
                        3600 rpm                              5400 rpm 

        
                        7200 rpm 

รปูที ่8 ความเรว็ของอากาศทีร่ะนาบแขนหวัอ่านบน 
 
 

 
                 3600 rpm                             5400 rpm 

 
                   7200 rpm 

รปูที ่9 ความเรว็ของอากาศทีร่ะนาบแขนหวัอ่านล่าง 
 

 รปูที ่10 แสดงลกัษณะการหมุนวนของอากาศทีด่า้นหน้าของแขน
หวัอ่าน จะสงัเกตเหน็วา่ทีค่วามเรว็รอบ 3600 rpm การหมุนวนของ
อากาศจะมลีกัษณะคล้ายวงกลมเนื่องจากความเรว็ค่อนขา้งตํ่าแต่เมื่อ
ความเรว็รอบเพิม่ขึน้การหมุนวนของอากาศจะมลีกัษณะคลา้ยวงรมีาก
ขึน้โดยสงัเกตไดจ้ากความเรว็รอบที ่5400 และ 7200 rpm ตามลาํดบั 
 

     
                    3600 rpm                             5400 rpm 

 
                    7200 rpm 
รปูที ่10 การหมนุวนของอากาศทีเ่กดิขึน้ทีด่า้นหน้าของแขนหวัอ่าน 

 
 จากที่กล่าวมาแล้วความเรว็ของอากาศจะเพิม่ขึน้จากศูนย์กลาง
ของแผ่นดิสก์ออกไปยังขอบและแสดงให้เห็นว่าความเร็วด้านบน
แผ่นดิสก์จะมากกว่าด้านล่างของแผ่นดิสก์ อนัมีผลเน่ืองจากพื้นผิว
ดา้นล่างเป็นพื้นผวิทีไ่ม่สมํ่าเสมอจงึเป็นผลให้ความเรว็อากาศช้ากว่า
ดา้นบน ดงัแสดงในรปูที ่11 
 

 
รปูที ่11 ความเรว็ของอากาศทีร่ะนาบตดัดา้นขา้ง 

 
 
4. สรปุ 

จากการศึกษาลักษณะการไหลของอากาศที่เกิดขึ้นภายใน
ฮาร์ดดสิก์ขนาด 1.8 น้ิวที่มขีายทัว่ไปตามทอ้งตลาดพบว่าช่วงของ
ความดนัจากลบไปเป็นบวก(แรงดดูไปเป็นแรงผลกั)จะมคีวามกวา้งมาก
ขึน้และความดนัของอากาศที่เกิดขึน้ภายในฮาร์ดดสิก์จะมคี่ามากขึ้น
เมือ่ความเรว็รอบของฮารด์ดสิกส์งูขึน้ ความดนัของอากาศทีบ่รเิวณห่าง
จากแผ่นดสิก์จะมี่ค่าเป็นบวกเสมอ เน่ืองจากห่างจากศูนย์กลางการ
หมุน ในสว่นของความเรว็ของอากาศบรเิวณใกลก้บัแผน่ดสิกม์ลีกัษณะ
เป็นเชงิเสน้ทีทุ่กความเรว็รอบ นอกจากนี้ความเรว็ของอากาศทีบ่รเิวณ
ด้านบนของแผ่นดิสก์จะมีค่ามากกว่าด้านล่างของแผ่นดิสก์ที่ทุก
ความเรว็รอบเน่ืองจากวา่ทีด่า้นลา้งของแผน่ดสิกม์พีืน้ผวิทีไ่มส่มํ่าเสมอ
จงึมผีลใหค้วามเรว็ลดลง เมื่อพจิารณาถงึเสน้ทางการไหลของอากาศที่
ความเรว็รอบค่าหนึ่งทีไ่หลผ่าน HGA อากาศจะแยกเป็นสองส่วนคอื 
ไหลไปตามแนวรศัมขีองแผ่นดสิก์และหกัเหไหลเขา้ศูนยก์ลางการไหล
ซึ่งมผีลเช่นเดยีวกนักบัไหลผ่านด้านหน้าของ HSA แนวเส้นทางการ
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ไหลของทุกความเรว็รอบจะมลีกัษณะทีค่ล้ายกนัแต่ที่ความเรว็รอบสูง
การไหลของอากาศกม็คีวามเรว็สงูตามดว้ย 

ผลจากากรศึกษาในครัง้ น้ีสามารถนําไปเป็นแนวทางในการ
ออกแบบฮารด์ดสิกใ์นกรณีทีต่อ้งการเพิม่ความเรว็รอบการหมุนและยงั
นําไปเป็นแนวทางในการศึกษาการสัน่สะเทือนของแผ่นดิสก์ (Disk 
Flutter) และการสัน่สะเทอืนของแขนหวัอ่าน (Arm Vibration) อนัมผีล
สบืเน่ืองมาจากการไหลของอากาศภายในฮารด์ดสิกไ์ด ้
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Abstract 

The problem of seepage flow through a dam is 
moving boundary problem that is more conveniently 
solved by a meshless method than a mesh-based method 
such as finite element method (FEM) and finite 
difference method (FDM). This paper presents method of 
fundamental solutions, which is one kind of meshless 
methods, to solve a dam problem using the fundamental 
solution to the Laplace’s equation. Solutions on free 
surface are determined by iteration and cubic spline 
interpolation. The numerical solutions then are compared 
with the boundary element method (BEM), FDM and 
FEM to display the performance of present method. 
 
Keywords:  method of fundamental solutions, seepage, 
moving boundary 
 
1. Introduction 
 The two-dimensional steady state saturated isotropic 
seepage flow with moving boundary is described by the 
Laplace equation necessary boundary conditions. 
Conventional methods used to solve such problem 
include FDM, and FEM. These methods are all mesh-
dependent methods because they require boundary-fitted 
mesh generation. Alternative methods include BEM and 
MFS. Both methods do not require boundary-fitted mesh, 
which results in considerable simplification of the 
preprocessing step. MFS has additional advantages over 
BEM in that it requires only boundary node placement 
instead of boundary mesh generation, and it does not 
require evaluation of near singular integrals [1]. The basic 
idea of MFS is to approximate the solution by forming a 
linear combination of known fundamental solutions with 
sources located outside the problem domain.  
 In order to study seepage problem, accurately 
defining the position of free surface is very important and 
necessary. In the past, many researchers utilized several 
methods to determine the location of free surface such as 
Aitchison [2], and Westbrook [3] used FDM and FEM, to 
solve the position of the moving boundary, respectively. 
The conventional BEM was then used to study the 
seepage flow through the porous media by Liggett and 

Liu [4], and also BEM using hypersingular equations was 
proposed by Chen et al. [5]. 
 In this paper, free surface is regarded as a moving 
boundary with the over-specified boundary conditions, 
and MFS is used to find the location of free surface. The 
numerical results of present method are also compared 
with FDM, FEM, and BEM solutions. 
 
2. The Seepage Problem 
 The governing equation of two-dimensional steady-
state isotropic seepage flow through a dam can be 
described by the Laplace equation as 
 02 =∇ ϕ      (1) 

where ϕ is the velocity potential. Consider a dam is also 
the free surface seepage problem shown as Figure 1. The 
piezometric head can be written as 

 
γ

ϕ
p

y +=      (2) 

where y is the position, p is the pressure, and γ is the 
specific gravity of fluid [6]. Therefore, the boundary 
conditions are presented in Figure 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.  Flow through a 2D rectangular dam 
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For moving surface (d-e), the pressure head equal to zero, 
thus velocity potential function can be expressed as 
 y=ϕ       (3) 
The moving boundary is the interface between saturated 
region and dry region. Boundary conditions at the 
moving surface are over-specified. In the following 
section, this surface will be determined by using MFS 
with the initial guess of moving boundary. 
 
3. The Method of Fundamental Solutions 
 For basic idea of MFS is to express ϕ as linear 
combination of fundamental solutions [7]. Consider 
Figure 1, let D is seepage region that be a bounded, 
simply connected domain in R2 with boundary S. On 
boundary b-c, c-d, and a-e are Dirichet boundary, and 
boundary a-b is Neumann boundary. Boundary d-e is 
combined Dirichet and Neumann boundary, or is called 
as Robin boundary. For these boundaries can generally 
expressed as 
 
 ),( yxf=ϕ   for ),( yx  on 1S   (4) 

 ),( yxg
y

n
x

n yx =
∂
∂

+
∂
∂ ϕϕ  for ),( yx  on 2S   (5) 

where direction cosine xn  and yn  are x-, and y-
components, respectively, of the outward normal unit 
vector. The fundamental solution satisfies the solution of 
Laplace’s equation as 
 

 ijji rQPG log
2
1),(
π

=  ( SQDP ji
ˆ, ∈∈ )  (6) 

where 

 )()( 22
jijiij yxr ηξ −+−=    (7) 

 
is an Euclidian distance between two collocation points, 
and ),( jj ηξ  are coordinates of source points that located 
outside the domain. 
 Since seepage problem included moving boundary 
must be solved iteratively. Suppose that after the nth 
iteration, value of )(n

iϕ  are known, values of )1( +n
iϕ  at 

(n+1)th iteration are to be determined. Therefore, the 
approximate solution of Eq. (1) can be represented by a 
linear combination of fundamental solution as 
 
 ∑=
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where N be number of nodes in boundary domain. 
Substituting Eq. (8) into Eqs. (4) and (5) results in a 
system of equations: 
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where N1 and N2 are the number of nodes on boundary S1 
and S2, respectively, and 21 NNN += . Hence, )1( +n

ja  can 
be determined. 
 Direction cosine nx and ny in Eq. (5) or Eq. (10) on 
free surface can be expressed as 
  αcos=xn                  (11) 
  βcos=yn                  (12) 
respectively, and shown in Figure 2.  

 
Figure 2.  Direction cosine, and locations of boundary  

 nodes (black circles) and central boundary  
      nodes (white circles) 

 
Therefore, each of iteration, direction cosines of moving 
boundary nodes are to be determined by using boundary 
nodes and central boundary nodes as displayed Figure 2. 
For central boundary nodes are interpolated by cubic 
spline interpolation (CBI) [8] and [9], when x-coordinate 
of those nodes specifically known. Moving boundary is 
also obtained by this interpolation technique. CBI is 
chosen because it uses third degree polynomials to 
connect the data points which often results in strikingly 
smooth curve fitting. For separation point is shown in 
Figure 1, it is calculated by second degree polynomials 
after free surface obtained for each of iteration. 
 Since the free surface has over specified boundary 
conditions, it will be determined iteratively by using 
initial guess for moving boundary as shown in Figure 3. 
Additionally, Figure3 shows positions of source points in 
the space coordinates. It can be seen that the number of 
source points is the number of boundary nodes (N). N 
source points have the space coordinates as 
 
 ),(),(),( ,, iyixiiii nnBFyx ⋅+=ηξ                (13) 
 
where BF is body factor constant, for this paper, let BF is 
equal to 1.0 to determine coordinate of source points. 
Each of source points is also located on an imaginary 
boundary, which is larger than the actual boundary. 
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Figure 3.  Sample of boundary nodes (black circles), 

  initial moving boundary nodes (white circles),  
  and source points (white squares) 

 
The moving surface location is determined by checking 
the criterion of convergence as following 
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where the symbol m is the total number of boundary 
nodes on the moving surface, and the allowable tolerance 
used in this paper is 10-4 as same as Chen et al. [5]. The 
flowchart of iteration procedure is also displayed in 
Figure 4. 
 

 
Figure 4.  Flowchart of iteration procedure 

4. Results and Discussion 
 Consider seepage problem, where the upper 
hydraulic head y1 = 24, the lower hydraulic head y2 = 4, 
and the width of dam x1 = 16. There are 70 nodes 
uniformly distributed in the initial guess domain at 
assumed separation at y = 14 so that grid spacing is 1.0. 
The present numerical solutions of free surface are then 
compared with those of Aitchison [2], Westbrook [3], and 
Chen et al. [5] as shown Table 1 and Figure 5, 
respectively. The number of iterations of present method 
is 26. 
  
Table 1. Moving boundary obtained by different methods  
x (m) MFS Aitchison 

(FDM) 
Westbrook 

(FEM) 
Chen et al. 

(BEM) 
1 23.75 23.74 23.64 23.74 
2 23.41 23.41 23.32 23.40 
3 23.03 23.02 23.06 23.01 
4 22.59 22.59 22.52 22.52 
5 22.12 22.12 22.12 22.09 
6 21.60 21.60 21.55 21.57 
7 21.04 21.04 21.07 21.00 
8 20.44 20.43 20.36 20.39 
9 19.79 19.78 19.81 19.73 

10 19.08 19.08 19.07 19.02 
11 18.32 18.31 18.26 18.24 
12 17.50 17.48 17.45 17.39 
13 16.59 16.57 16.45 16.45 
14 15.58 15.54 15.51 15.39 
15 14.40 14.39 14.33 14.09 
16 12.88 12.79 N/A 12.68 

 
For the free surface problem, it is one kind of inverse 
problem since boundary is not known in a priori. As a 
result, the analytical solution of this problem is difficult 
to find. But Aitchison’s solution is based on the semi-
analytical by using the complex variable method, so these 
data are more accurate and believable than other 
numerical results. Therefore, it is chosen to compare with 
MFS solutions. Results indicate that MFS is capable to 
calculate free surface agree with other methods. 
 The separation point at 16=x  is interesting and 
important since a singular point due to the intersection of 
the free surface and seepage surface. In addition, this 
point presents an important role in term of dam stability. 
It is predicted by MFS and compared with other methods 
as shown Table 2. 
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Figure 5.  Locations of initial guess free surface (circles),  
                 free surface at iteration = 10 (diamonds), 
                 free surface at iteration = 20 (triangles), and 
                 final free surface at iteration = 26 (squares). 
   
 

Table 2. The separation point calculated by different 
     methods 

Reference Height (m) 
MFS 12.88 
Aitchison (FDM) 12.79 
Westbrook (FEM) N/A 
Chen et al. (BEM) 12.68 

 
5. Conclusion 
 In this paper, it is shown how to use MFS to solve the 
problem of two-dimensional steady-state isotropic 
seepage flow. The free surface or moving boundary, and 
separation point can be obtained. Although it is only 
considered solving dam problem, MFS can be applied to 
more general moving boundary problems. 
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บทคดัย่อ 
ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่กีารผลติและแปรรูปผลติ ภณัฑท์ีท่ํา

จากชาเป็นจาํนวนมาก โดยมแีนวโน้มการสง่ชาออกสูต่ลาดโลกมากขึน้
ทุกปี ชาทีเ่ป็นทีนิ่ยมในการดื่มชนิดหน่ึงกค็อื ชากึ่งหมกั ซึ่งไดแ้ก่ชาอู
หลง เบอร์ 12 17 เป็นต้น ขัน้ตอนที่สําคญัในการผลติชากึ่งหมกัให้มี
รสชาตแิละสทีีด่นีัน้จะขึน้อยู่กบัขัน้ตอนการหมกัชา การหมกัชาจะทาํใน
ห้องหมกัใบชาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อเป็นการ
ควบคุมการเกิดปฏิกิริยา Oxidation จากการศึกษาพบว่าสถาน
ประกอบการไมม่ขีอ้มลูการกําหนดสภาวะในหอ้งหมกัใบชาทีเ่หมาะสม 
จากสาเหตุดงักล่าวจงึกลายมาเป็นวตัถุประสงคข์องการวจิยัทีต่อ้งการ
พฒันาหอ้งหมกัใบชาและศกึษาสภาวะในหอ้งหมกัใบชาทีท่าํใหน้ํ้าชามี
รสชาตแิละสทีีด่ ีโดยในการศกึษาไดท้ําการสรา้งหอ้งหมกัใบชา ขนาด 
1 m3 สําหรบัใบชาสดปรมิาณ 10 kg สามารถควบคุมอุณหภูมใิห้อยู่
ในช่วง 15 – 25 ๐C และความชืน้สมัพทัธใ์หอ้ยู่ในช่วงระหวา่ง 60 – 80 
%RH สร้างการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
ความชื้นที่มีผลต่อรสชาติและสีที่ดีของชา โดยใช้วิธีการพื้นที่การ
ตอบสนอง (response surface method) และการประเมนิทางด้าน
ประสาทสมัผสั การหาพืน้ทีก่ารตอบสนองจะเป็นการหาความสมัพนัธ์
ระหวา่งการยอมรบัรวมของผลติภณัฑต์่ออุณหภูมแิละความชืน้สมัพทัธ์
ทีใ่ชใ้นการหมกั เมือ่ไดพ้ืน้ทีผ่วิการตอบสนองแลว้นํามาหาค่าเหมาะสม
ทีสุ่ดโดยใชว้ธิกีารชเีควนเซยีลควอดเดรตกิโปรแกรมมงิ จากการศกึษา
พบวา่อุณหภูมแิละความชืน้สมัพทัธท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุในการหมกัใบชาที่
ทําให้น้ําชามีรสชาติและสีที่ดีคือ อุณหภูมิ 25 ๐C และค่าความชื้น
สมัพทัธ ์80 %RH 

 
Abstract 

Thailand has many productions that make from tea and it 
will export to world market every year. Tea is a popular beverage, 
especially, semi – fermentation tea such Oolong number 12 and 
17, etc. The important process to produce semi – fermentation 
tea to be good taste and good color depends on the tea 
fermentation process. The tea fermentation process will do in the 
tea fermentation room that can control the temperature and the 

humidity for controlling the oxidation. From my study reveals the 
tea companies have not information of the best state of tea 
fermentation room. This cause is a research purpose. 
Researchers need to develop the tea fermentation room and to 
study the best state of tea fermentation room to be better taste 
and color of tea. In this study, researchers build a 1 m3 tea 
fermentation room for fermenting 10 kg of fresh tea leaves that 
can control the temperature around 15 – 25 ๐C and the relative 
humidity is around 60 – 80 %RH. This experiment is to find a 
relation between temperature and relative humidity effects on the 
good taste and good color of tea with using response surface 
method and sensory test. The response surface method is to find 
a relation between accept of the temperature effects on 
production and the relative humidity, which uses for fermenting. 
When the researchers get the response surface, and find the 
optimization solution with using sequential quadratic programm-
ing. In this study found that the optimum temperature and the 
relative humidity of the tea fermentation is 25 c and 80 %RH 
respectively.  

 
1. บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มกีารผลติและแปรรูปผลติภณัฑ์ที่ทํา
จากชาเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในภาคเหนือ ในปีหน่ึง ๆ ประเทศ
ไทยมีการนําเข้าผลิตภัณฑ์ชาจากต่างประเทศเป็นจํานวนมาก
เช่นเดยีวกนั โดยในปี 2540 มกีารนําเขา้ผลติภณัฑช์าจากต่างประเทศ
รวม 500 ตนั มลูค่า 33 ลา้นบาท และส่งออกรวม 197 ตนั มลูค่า 18 
ล้านบาท แต่ในปี 2544 มกีารนําเขา้ผลิตภณัฑ์ชาคุณภาพดจีาก
ต่างประเทศรวม 574.72 ตนั มลูค่า 62.22  ลา้นบาท และสง่ออกรวม 
1,249.36 ตนั มลูค่า 85.97 ล้านบาท จากสถติดิงักล่าวจะเหน็ไดว้่า
ประเทศไทยนัน้มแีนวโน้มการส่งชาออกสู่ตลาดโลกเพิม่สูงขึน้ ความ
ตอ้งการของชาในตลาดโลกอยูท่ี ่1,095,506 ตนัซึง่เป็นขอ้มลูในปี 2539 
(1) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณความตอ้งการชาในตลาดโลกแลว้ จงึ
เหน็ไดว้่ามูลค่าผลติภณัฑช์าจากประเทศไทยยงัตํ่ามาก ดงันัน้โอกาส
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ทางการตลาดของชาไทยในตลาดโลกยงัมอีกีมาก ถ้ามกีารขยายการ
ผลติโดยการส่งเสรมิการปลูกจากภาครฐัอย่างจรงิจงั  ในปจัจุบนัการ
ผลติชาในประเทศไทยยงัมคีุณภาพตํ่าและไมต่รงตามความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค จาํเป็นตอ้งปรบัปรุงคุณภาพ โดยการพฒันาเทคโนโลยใีนการ
ผลิตเพื่อให้ได้ยอดชาคุณภาพดีเป็นวตัถุดิบในการแปรรูป การปรบั
เปลีย่นไปใชพ้นัธุช์าใหเ้หมาะสมสาํหรบัการผลติชาแต่ละชนิด ตลอดจน
การปรบัปรงุ ขัน้ตอนการแปรรปูใหเ้หมาะสมกบัพนัธุช์าทีเ่กษตรกรมอียู่
ใหม้คีุณภาพสงูขึน้ หรอืหาแนวทางใหม ่ๆ จะเป็นการเพิม่ศกัยภาพการ
แขง่ขนัในตลาดโลกใหเ้พิม่สงูยิง่ขึน้ 

สําหรบัการแปรรูปชาในประเทศไทย จากการสํารวจของกอง
แผนงาน กรมสง่เสรมิการเกษตร ในปี 2544 พบวา่ (2) ทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งปลูกและผลติชาทีส่ําคญั มพีื้นที่ปลูกชา
พนัธุด์ทีีเ่หมาะสาํหรบัการแปรรปูเป็นชาจนีคุณภาพดเีพยีง 3,938 ไร ่
สว่นใหญ่จะดาํเนินกจิการโดยชาวต่างประเทศ(ไตห้วนั) สว่นทีเ่หลอือกี 
70,334 ไร ่ซึง่เป็นชาพืน้เมอืงหรอืชาลูกผสมระหวา่งชาจนีและชาอสัสมั 
และเป็นการดาํเนินกจิการของเกษตรกรรายยอ่ย จากพืน้ทีป่ลกูดงักล่าว
พอจะกล่าวไดว้า่ยงัคงมผีลผลติยอดชาพืน้เมอืงเป็นจาํนวนมากทีจ่ะตอ้ง
ทําการแปรรปูใหเ้ป็นผลติภณัฑช์าทีม่คีุณภาพดขีึน้ ทัง้การแปรรปูเป็น
ชาฝรัง่ หรอือาจจะทาํการเปลีย่นพนัธุใ์หเ้ป็นชาพนัธุด์ ีซึง่การพฒันาทัง้
ทางด้านการปรบัปรุงพนัธุ์และศึกษาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ล้วนมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพือ่การปรบัปรุงคุณภาพผลติภณัฑช์าใหม้คีุณภาพดี
ขึน้ตามความตอ้งการของตลาด 

คุณภาพของใบชาที่ดตีามความต้องการของตลาดนัน้ขึ้นอยู่กบั
หลายๆ ปจัจัยด้วยกันเช่น พันธุ์ชาที่ปลูก การดูแลรักษาชาตัง้แต่
ข ัน้ตอนการปลูก การดแูลจนกระทัง่สามารถเกบ็ผลผลติได ้ขัน้ตอนการ
เก็บ และขัน้ตอนการแปรรูป ดงันัน้ทุกๆ ขัน้ตอนล้วนมคีวามสําคญั
ทัง้สิน้ ชาทีเ่ป็นทีนิ่ยมและเป็นทีต่อ้งการในตลาดโลกชนิดหน่ึงกค็อื ชา
กึง่หมกั ซึง่ไดแ้ก่ชาอูหลง เบอร ์12 และ เบอร ์17 เป็นตน้ ขัน้ตอนที่
สาํคญัในการผลติชากึง่หมกัใหม้รีสชาตแิละสทีีด่นีัน้จะขึน้อยู่กบัขัน้ตอน
การหมกัชาก่อนเขา้สู่กระบวนการอบลดความชืน้ การหมกัชาจะทําใน
ห้องหมกัใบชาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อเป็นการ
ควบคุมการเกดิปฏกิริยิา Oxidation [3-4] ปญัหาที่พบจากสถาน
ประกอบการกค็อื การออกแบบและการสรา้งหอ้งหมกัใบชานัน้ตอ้งเสยี
ค่าใชจ้่ายสงู และยงัตอ้งใชเ้ทคโนโลยจีากต่างประเทศ ดงันัน้หอ้งหมกั
ใบชาจงึมเีฉพาะในโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่เท่านัน้ ยิง่ไปกว่านัน้ใน
การออกแบบและสร้า งห้อ งหมัก ใบชาที่มีอยู่ ใ นป ัจจุบัน  นั ้น
ผู้ประกอบการจะต้องนําเข้าอุปกรณ์และบุคลากรในการสร้างเกือบ
ทัง้หมดมาจากต่างประเทศ และเมื่อดูรายละเอยีดเกีย่วกบัอุปกรณ์และ
เทคโนโลยทีีใ่ชส้รา้งแลว้นัน้จะเหน็ไดว้า่ถา้มกีารใชอุ้ปกรณ์และบุคลากร
ภายในประเทศ จะเป็นผลใหส้ามารถสรา้งไดใ้นราคาทีถ่กูลง และปญัหา
ทีพ่บอกีประการหนึ่งกค็อื หอ้งหมกัใบชาทีม่ใีชอ้ยู่ในปจัจุบนันัน้การ
ปรบัตัง้ค่าความชืน้และอุณหภูมใินหอ้งหมกัใบชาจะใชข้อ้มลูจากผูผ้ลติ
ทีก่ําหนดมาใหจ้งึทาํใหไ้ดส้ภาวะทีไ่มเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่ และชนิดของ
ชาอย่างแทจ้รงิ ดงันัน้ถา้มกีารวจิยัและพฒันาการออกแบบหอ้งหมกัใบ
ชาอย่างแทจ้รงิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดค่าใชจ้่ายในการสรา้งหอ้ง
หมกัใบชา และหาสภาวะทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการหมกัใบชา กจ็ะเป็นผล

ใหผู้ป้ระกอบและเกษตรกรผูป้ลูกชารายย่อยสามารถเป็นเจา้ของหอ้ง
หมกัใบชาได ้ ซึง่เป็นการพฒันาศกัยภาพในการผลติชาภายในประเทศ
ใหม้ศีกัยภาพในการแขง่ขนัในตลาดโลกใหส้งูยิง่ขึน้ 

จากหลกัการและเหตุผลทีไ่ดก้ล่าวไวเ้บือ้งตน้แลว้ จงึเป็นสาเหตุให้
งานวจิยัฉบบัน้ีมุ่งศกึษาพฒันาและนําเอาความรูแ้ละเทคโนโลยใีนการ
ออกแบบและผลติทีท่นัสมยั เขา้มาช่วยในการวเิคราะห์ออกแบบห้อง
หมกัใบชา และศกึษาสภาวะทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการหมกัใบชาทีท่าํใหช้า
มรีสชาตแิละสทีีด่ ี
 
2. อปุกรณ์ 

จากวตัถุประสงค์ของงานวจิยัทีต่้องการหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดของ
สภาวะในการหมักใบชาที่ทําให้ชามีรสชาติและสีที่ดีด้วยวิธีการ
ออกแบบการทดลอง ดงันัน้เราจะตอ้งทาํการสรา้งหอ้งหมกัใบชา ขนาด 
1 m3 ซึ่งสามารถหมกัใบชาไดค้รัง้ละ 10 กโิลกรมัและสามารถควบคุม
อุณหภูมใิหอ้ยู่ในช่วง 10 – 25 ๐C และความชืน้สมัพทัธ์ใหอ้ยู่ในช่วง
ระหว่าง 30 – 80 %RH อุปกรณ์ห้องหมกัใบชาสามารถแสดงได้ดงั   
รปูที ่1  

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รปูที ่1 แสดงอุปกรณ์หอ้งหมกัใบชา 
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3. วิธีการทดสอบ 
การทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในห้องหมักใบชา จะมี

ข ัน้ตอนการทดสอบดงัน้ี สรา้งการทดลองเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่าง
อุณหภมูแิละความชืน้ทีม่ผีลต่อรสชาตแิละสทีีด่ขึองน้ําชา โดยใชว้ธิกีาร
พื้นที่การตอบสนองและการประเมนิทางด้านประสาทสมัผสั เมื่อได้
สมการแสดงพื้นผวิการตอบสนอง หลงัจากนัน้นํามาหาค่าเหมาะสม
ทีส่ดุของสภาวะในหอ้งหมกัใบชา 
 3.1 การวิเคราะหพื์น้ท่ีผิวการตอบสนองสาํหรบัข้อมลู
ทางด้านประสาทสมัผสั [5] 
 การสร้างการทดลองเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างอุณหภูมแิละ
ความชื้นสมัพทัธ์ทีม่ผีลต่อรสชาตแิละสทีีด่จีะออกแบบการทดลองเป็น
แบบ 22 Factorial โดยม ี9 สิง่การทดลอง จากนัน้นําผลติภณัฑท์ีไ่ดแ้ต่
ละสิง่ทดลองไปทาํการทดสอบคุณภาพทางดา้นประสาทสมัผสั โดยใชผู้้
ทดสอบชมิจาํนวน 1 คน แสดงไดด้งัรปูที ่2 โดยดลูกัษณะการยอมรบั
รวมของน้ําชาอนัไดแ้ก่ ลกัษณทีป่รากฎ (คาํนึงถงึเฉพาะ สแีละความขุน่
ของน้ําชา และรสชาติ (คํานึงเฉพาะความหวานและความฝาด ) 
ต่อจากนัน้คาํนวณหาค่า Ratio score การออกแบบการทดลองสามารถ
แสดงไดด้งัในตารางที ่1 ในการหาพืน้ทีผ่วิการตอบสนองจะใชพ้หุนาม
กาํลงั 1 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

รปูท ี2 (ก) แสดงการเตรยีมนําชา 
                               (ข) แสดงการทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสั 

         โดยใชผู้ท้ดสอบชมิ 

ตารางที ่1 แสดงการออกแบบการทดลอง 22 Factorial design ของ
การหาพืน้ทีก่ารตอบสนองน้ําชา 
สิง่ทดลอง อุณหภมู ิ 

( 1x ) 

ความชืน้สมัพทัธ ์

( 2x ) 
1 25 60 
2 25 80 
3 15 60 
4 15 80 
5 20 70 
6 20 70 
7 20 70 
8 20 70 
9 20 70 

 
 3.2 การหาค่าเหมาะสมท่ีสดุ [6] 
 จากความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมูแิละความชืน้สมัพทัธท์ีม่ผีลต่อ
รสชาตแิละสทีีด่(ีค่าการยอมรบัรวม)  
สามารถเขยีนเป็นปญัหาการหาคา่เหมาะสมทีสุ่ดไดด้งัน้ี 
 )(max xf  = คา่การยอมรบัรวม 
เมือ่ 

 2515 1 ≤≤ x  ( 1x = อุณหภมู)ิ     (1) 

 8060 2 ≤≤ x ( 2x = ความชืน้สมัพทัธ)์ 
จากสมการที ่1 หาจดุเหมาะสมทีสุ่ดโดยใชว้ธิกีาร Sequential 
quadratic programming (SQP) โดยทาํการเขยีนโปรแกรมใน
โปรแกรมสาํเรจ็รปูทีม่ชีือ่วา่ MATLAB 

 

4. ผลการทดสอบและอภิปรายผล 
 ผลการทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสัสามารถแสดงไดด้งัใน
ตารางที ่2 
ตารางที ่2 แสดงคา่ ratio score ของการยอมรบัรวมของชา 
สิง่
ทดลอง 

อุ ณ ห ภู ม ิ

( 1x ) 

ค ว า ม ชื้ น
สั ม พั ท ธ ์

( 2x ) 

การยอมรับ
รวม 

1 25 60 0.6 
2 25 80 0.6 
3 15 60 0 
4 15 80 0.5 
5 20 70 0.6 
6 20 70 0.6 
7 20 70 0.6 
8 20 70 0.6 
9 20 70 0.6 
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จากผลการทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสัสามารถคํานวณหาสมการ
แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งอณูหภมูแิละความชืน้สมัพทัธต์่อการยอมรบั
รวมของชาไดด้งัน้ี  
 
ค่าการยอมรบัรวม = -1.0528+ 0.035 (อุณหภูม)ิ +0.0125(ความชื้น
สมัพทัธ)์            (2) 
 
จากปญัหาการหาค่าเหมาะสมทีสุ่ด (1) และสมการแสดงค่าการยอมรบั
รวมของผลติภณัฑ ์(2) นําไปเขยีนโปรแกรมการหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดใน
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เรยีกว่า MATLAB โดยใช้อลักอรธิึ่มสําเรจ็รูปที่
เรยีกวา่ fmincon พบวา่อุณหภมูทิีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการหมกัใบชาทีเ่ป็น
ผลใหช้ามรีสชาตแิละสทีีด่ ีคอื อุณหภูม ิ25 ๐C และค่าความชืน้สมัพทัธ ์
80 %RH กราฟแสดงพืน้ผวิของสมการแสดงพืน้ผวิตอบสนองสามารถ
แสดงไดด้งัรปูที ่3 

0
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1 X: 25
Y: 80
Z: 0.8222

 
รปูที ่3 กราฟแสดงพืน้ผวิของสมการแสดงพืน้ผวิตอบสนอง 

 
จากผลการทดสอบแสดงสมการพืน้ผวิการตอบสนองทีใ่ชพ้หุนามกําลงั 
1 เพยีงพอในการแทนพืน้ผวิของปญัหา และจากผลการหาค่าเหมาะสม
ที่สุด(จุดสูงสุด)จะสอดคล้องกับกราฟแสดงพื้นผิวของสมการแสดง
พืน้ผวิการตอบสนอง 
 
5. สรปุผลการทดลอง 

จากวตัถุประสงคข์องการวจิยัทีต่อ้งการพฒันาหอ้งหมกัใบชาและ
ศกึษาสภาวะในหอ้งหมกัใบชาทีท่ําใหน้ํ้าชามรีสชาตแิละสทีีด่ ี โดยใน
การศกึษาไดท้าํการสรา้งหอ้งหมกัใบชา ขนาด 1 m3 ทีส่ามารถควบคุม
อุณหภูมใิหอ้ยู่ในช่วง 15 – 25 ๐C และความชืน้สมัพทัธใ์หอ้ยู่ในช่วง
ระหวา่ง 60 – 80 %RH สรา้งการทดลองเพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
อุณหภูมแิละความชื้นที่มผีลต่อรสชาติและสทีี่ดขึองชา โดยใช้วธิกีาร
พื้นที่การตอบสนองและการประเมนิทางด้านประสาทสมัผสั จะได้
สมการแสดงความสมัพนัธด์งัแสดงในสมการ (2) จากการศกึษาพบว่า
อุณหภูมแิละความชื้นทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการหมกัใบชาทีท่ําใหน้ํ้าชามี
รสชาตแิละสทีีด่คีอื อุณหภมู ิ25 ๐C และคา่ความชืน้สมัพทัธ ์80 %RH  
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Abstract 
 An adaptive meshing technique is combined with the 
Discrete Kirchhoff Triangle (DKT) to analyze plate 
bending problems.  The DKT plate bending finite element 
formulation with detailed finite element matrices are 
derived.  An adaptive meshing technique is applied to 
generate small elements in the regions of high stress 
gradient to improve the computed solutions.  Larger 
elements are generated in the other regions to reduce the 
problem unknowns and thus the computational time.  The 
efficiency of the combined method is evaluated by 
several problems.  Results show that the combined 
method can improve the solution accuracy and reduce the 
computational effort.  
 
Keywords: finite element, adaptive mesh, plate bending, 
Discrete Kirchhoff Triangle  
 
1. Introduction 
 The finite element method has been widely used for 
the analysis of plate bending problems.  Different types 
of plate bending elements have been developed during 
the past decades.  One of the element types which provide 
high solution accuracy for the analysis of plate bending, 
is the Discrete Kirchhoff Triangle (DKT) [1].  The three-
node triangular DKT element is studied in this paper in 
order to combine with an adaptive meshing technique to 
improve the overall analysis solution accuracy.  Detailed 
formulation and the corresponding finite element 
matrices of the DKT element are presented.  The 
performance of the DKT element alone will be evaluated 
by a problem that has exact solution.  The adaptive 
meshing technique presented herein generates small 
clustered elements in the regions of high stress gradients 
to provide higher solution accuracy.  At the same time, 
larger elements are generated in the other regions to 
reduce the total number of unknowns and the 
computational time.  Because the technique generates 
appropriate element sizes automatically, it is thus suitable 
for complex problems where a priori knowledge of the 
solutions does not exist.  Herein, the technique has been 
combined with the DKT element for the analysis of plate 
bending in three-dimensional structures.  Such structures 

are commonly modeled by using two-dimensional 
membrane and plate bending finite elements.   
 The governing differential equations for predicting 
the structural response due to mechanical load will be 
presented first.  Then, the corresponding finite element 
equations and the associated element matrices will be 
derived and presented.  The basic concepts of the 
adaptive meshing technique and the selection of the 
meshing parameters used for construction of new meshes 
will be explained.  Finally, the performance of the DKT 
element and the adaptive meshing technique are 
evaluated by analyzing several examples. 
 
2. Governing Equations 
 The equations for the in-plane deformation and the 
transverse deflection of a plate that lies in a local x-y 
coordinate system are briefly described herein. 
 
2.1 In-Plane Deformation 
 The equations for the in-plane deformation are given 
by the two-dimensional equilibrium equations in the form 

  x
xyx F
yx

+
∂

∂
+

∂
∂ τσ  0=  (1) 

  y
yxy F

yx
+

∂

∂
+

∂

∂ στ
 0=  (2) 

The stress components yx σσ , and xyτ  are related to the 
strain components by the generalized Hooke’s law as  
  { } [ ]{ }εσ C=  (3) 
where { }σ  contains the stress components yx σσ , and 

xyτ , and [ ]C  is the material stiffness matrix.  For the 
plane stress case these material matrices are given in Ref. 
[2].  The vector of the strain components is related to the 
displacement gradients given by, 
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∂
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x
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2.2 Transverse Deflection 
 The equation for the transverse deflection, w, in the 
z-direction normal to the x-y plane of a thin plate, is given 
by the equilibrium equation [3] as,  
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where ( )yxp ,  is the applied lateral load normal to the 
plate and D  is the bending rigidity.  The bending rigidity 
is defined by, 

 
)1(12 2

3

ν−
=

tED  (6) 

where E is the modulus of elasticity, t  is the thickness of 
the plate and ν  is the Poisson’s ratio. 
 
3. Derivation of Finite Element Equations 
 The constant strain triangle (CST) and the Discrete 
Kirchoff Triangle (DKT) finite elements are used for the 
in-plane deformation and the transverse deflection, 
respectively. 
 
3.1 Constant Strain Triangle (CST) 
 The three-node CST element assumes a linear 
displacement distribution over the element.  The element 
equations can be derived by applying the method of 
weighted residuals to the governing differential 
equations, Eq. (1) and (2), which leads to the element 
equations in the form of, 
  [ ]{ } { }FK mm =δ  (7) 
where the vector { }mδ  contains the element nodal 
unknowns of the in-plane displacements in the element 
local x-y coordinate directions.  There are two in-plane 
displacements per nodes or six unknowns per element.  
The element stiffness matrix, [ ]mK , that appears in Eq. 
(7) is defined by Eq. (8). 
  [ ] [ ] [ ][ ] AtBCBK m

T
mm =  (8) 

where the strain-displacement interpolation matrix, [ ]mB , 
is given in Ref. [2].  The vector { }F  on the right-hand-
side of Eq. (7) contains the applied mechanical forces at 
element nodes. 
 
3.2 Discrete Kirchoff Triangle (DKT) 
 The three-node DKT element assumes a cubic 
distribution of the transverse deflection over the element 
[1].  The element equations can be derived by applying 
the method of weighted residuals to the plate bending 
equations, Eq. (5), which leads to the element equations 
in the form, 
  [ ]{ } { }pbb FK =δ  (9) 

where the vector { }bδ  contains the element nodal 
unknowns of the transverse deflections and the rotations.  
Each node has a transverse deflection in the element local 
z-coordinate direction and two rotations about the 
element local x-y coordinate directions.  Thus there are 
nine degrees of freedom per element.  The element 
stiffness matrix, [ ]bK , and the nodal force vector due to 
the applied loads, { }pF , are defined by,  

 [ ] [ ] [ ][ ]dABDBK b
A

T
bb ∫=  (10) 

 { } [ ]∫=
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where the strain-displacement interpolation matrix, [ ]bB , 
is defined by,  
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The coefficients kP , kq , kr  and kt , k = 4, 5, 6 depend 
on the element shape and are given by, 
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where the coefficients ijx and ijy , =ji, 1, 2, 3 are 
defined in terms of element nodal coordinates by,  

 jiij xxx −=  (22) ; jiij yyy −=  (23) 

The matrix [ ]D  in Eq. (10) is the plate material stiffness 
matrix defined by,  
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The above finite element matrices are in closed-form so 
that they can be implemented in the computer program 
directly [4].  
 
4. Adaptive Meshing Technique 
 
4.1 Adaptive Meshing concept 
 The basic idea of adaptive meshing [5] is to construct 
a completely new mesh based on the solution obtained 
from the previous mesh.  The new mesh will have small 
elements in regions of large changes in solution gradients 
and large elements in regions where the gradient changes 
are small.  Proper nodal spacings used for constructing a 
new mesh are determined by using the solid mechanics 
concept of finding the principal stresses, 1σ  and 2σ , 
from a given state of stresses, yx σσ , and xyτ , i.e., 
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 At a typical node in the previous mesh, the second 
derivatives of the key parameter for meshing, φ , 
(analogous to the stress components in Eq. (25)) are 

computed and the two eigenvalues (analogous to the 
principal stresses) are then determined,  
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The larger eigenvalue, ( )21,max λλλ = , is then selected 
for that node and the same process is repeated for all the 
other nodes.  Proper nodal spacings, denoted by h , used 
for constructing a new mesh are then determined from the 
condition required to procedure an optimal mesh;  
 =2hλ  constant 2

minmaxhλ=  (27) 
where maxλ  is the largest eigenvalue of all nodes in the 
previous mesh and minh  is the specified minimum nodal 
spacing for the new mesh.   
 
4.2 Meshing Parameters 
 The adaptive meshing technique requires a selection 
of proper key parameters (φ  in Eq. (26)).  For structural 
problems under mechanical load, stress is an appropriate 
choice.  However, the key parameter representing the 
stress should be a scalar quantity (directionally 
independent) such as the Von Mises stress defined in two 
dimensions by, 

( ) 2222 6
2

1
xyyxyxMisesVon τσσσσσ +++−=  (28) 

For plate bending analysis, the Von Mises stress is used 
as a key parameter for meshing simultaneously so that the 
new mesh can capture the high stress concentration. 
 
5. Applications 
 Three example problems are presented in this 
section.  The first example is chosen to evaluate the 
performance of the DKT plate bending element.  The 
second example demonstrates the effectiveness of the 
adaptive meshing technique combining with the DKT 
element.  The third example combines both the CST and 
DKT elements, and demonstrates the capability of the 
adaptive meshing technique for 3D plate structures. 
 
5.1 Partially loaded simply supported square plate 
 A square 2×2 m simply supported plate with a 
thickness of 0.01 m, subjected to a partially distributed 
load of 1 kN/m2, is shown in Fig. 1.  The plate is assumed 
to have the modulus of elasticity of 7.2×1010 N/m2 and 
the Poisson’s ratio of 0.25.  The exact transverse 
deflection can be derived [3] and is given by, 
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Due to symmetry, a quarter of the plate is analyzed.  The 
result of the transverse deflection obtained from the DKT 
element is shown in Fig. 2.  Figure 3 shows the predicted 
transverse deflections along the x-direction obtained from 
the DKT element as compared to the exact solution.  The 
figure shows good comparison of the two solutions. 
 

 
 
Figure 1. Problem statement of a simply supported 

square plate subjected to a partially distributed 
load.   

 

 
 
Figure 2. Predicted deflection of the plate using DKT 

plate bending element. 
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Figure 3. Comparative transverse deflections from DKT 
finite element model with the exact solution 
along x-direction for a simply supported square 
plate under partially distributed load.  

 
5.2 Plate with narrow cut subjected to vertical loading 
 The problem statement of the plate with narrow cut 
subjected to vertical loading is shown in Fig. 4.  The plate 
is subjected to the uniform vertical load p = 1 kN/m along 
one edge of the plate.  The initial unstructured mesh 
consists of 299 nodes and 543 elements as shown in Fig. 
5(a).  The Von Mises stresses obtained from this initial 

mesh solution are used as the key parameter for the 
adaptive remeshing.  The new adaptive mesh, with 849 
nodes and 1604 elements, is shown in Fig. 5(b).  Small 
elements are generated to concentrate in the region of 
high stress gradients near the end of the cutout to provide 
a more accurate stress solution.  The second adaptive 
mesh with 1493 nodes and 2846 elements and the third 
adaptive mesh with 1953 nodes and 3734 elements are 
shown in Fig. 5(c) and 5(d) respectively.  The figures 
show more refined elements are created in that region to 
capture the high stress concentration in order to increase 
the solution accuracy.  Figure 6 shows that the predicted 
maximum Von Mises stress converges to the value of 
2.40 GPa with the increase of the refined elements in the 
high stress concentration region.  The deflection of the 
plate and the Von Mises stress contours by using the third 
adaptive finite element mesh are also shown in Fig. 7 and 
Fig. 8 respectively.  Details of the Von Mises stress 
contours near the intense stress location are presented in 
Fig. 9. 
 

 
 
Figure 4. Problem statement of a plate with narrow cut 

subjected to vertical loading. 
 
 

   
(a)   (b) 

 

  
(c)   (d) 

 
Figure 5. Unstructured DKT finite element meshes:     

(a) initial mesh, (b) 1st adaptive mesh, (c) 2nd 
adaptive mesh, and (d) 3rd adaptive mesh. 

 
 It is important to note that the adaptive meshing 
technique automatically generates refined elements in the 
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region of high stresses. A priori knowledge of the 
solution to the problem is not needed before performing 
the analysis. The technique thus provides an advantage 
over the standard finite element procedure especially for 
more complex problems, such as the structure which will 
be presented in next example, where a priori knowledge 
of the solution does not exist. 
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Figure 6. The convergence of predicted maximum Von 

Mises stress by using DKT adaptive finite 
element mesh. 
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Figure 7. Predicted deflection of the plate using DKT 3rd 

adaptive finite element mesh. 
  
 

  
 

Figure 8. Predicted Von Mises stress contours of the 
plate using DKT 3rd adaptive finite element 
mesh. 

 
 
Figure 9. Predicted Von Mises stress contours of the 

plate using DKT 3rd adaptive finite element 
mesh in the region of high stresses. 

 
5.3 Plate attached with roof-like section subjected to 
vertical loading 
 To demonstrate the capability of the adaptive 
meshing technique for stress analysis of more complex 
plate structures, a plate attached with roof-like section 
subjected to vertical loading is considered.  A problem 
statement of this example is presented in Fig. 10.  The 
square plate is clamped along the edge x=0 and subjected 
to the uniform vertical load along the opposite edge.   
 
 

 
 
Figure 10. Problem statement of a plate attached with 

roof-like section subjected to the uniform 
vertical load.   

 
 Due to symmetry, the right half of the plate is 
analyzed.  The initial unstructured coarse mesh consists 
of 264 nodes and 458 elements as shown in Fig. 11.  The 
predicted Von Mises stress contours of the initial mesh 
are shown in Fig. 12.  With these stresses, the new 
adaptive mesh with 865 nodes and 1645 elements shown 
in Fig. 13 is constructed.  Small elements are generated to 
concentrate in the high stress regions at the corner of the 
intersection between the square plate and the roof-like 
section, while larger elements are generated in the other 
regions.  The new refined mesh provides a more accurate 
and smooth stress distribution solution as shown in Fig. 
14.  The deflection of the new mesh of the plate is also 
shown in Fig. 15. 
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Figure 11. Initial finite element mesh of the plate attached 

with roof-like section. 
 

 
 

Figure 12. Predicted Von Mises stress contours of the 
plate attached with roof-like section using 
initial finite element mesh. 

 

 
 

Figure 13. Adaptive finite element mesh of the plate 
attached with roof-like section with 865 nodes 
and 1645 elements. 

 

 
 
Figure 14. Predicted Von Mises stress contours of the 

plate attached with roof-like section using 
adaptive finite element mesh. 

 
 

Figure 15. Predicted deflection of the plate attached with 
roof-like section using adaptive finite element 
mesh. 

 
6. Conclusion 
 An adaptive meshing technique combined with the 
DKT finite element for plate bending analysis was 
presented.  The DKT plate bending element has been 
combined with the adaptive meshing technique to 
improve the solution accuracy and reduce the 
computational effort.  The examples presented in this 
paper demonstrated that the adaptive meshing technique: 
(1) reduces modeling effort because a priori knowledge 
of the solution is not required; (2) provides improved 
solution accuracy by adapting the mesh to the physics of 
the solutions; (3) reduces the total number of elements 
used in the finite element modeling by automatically 
generating small elements in the regions with high 
solution gradients and large elements in the other regions. 
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Abstract 

The adaptive nodeless variable finite element method 
for convectively-cooled solids is presented.  The nodeless 
variable finite element method is developed for analyzing 
heat transfer in solids that is coupled with the flow in 
channels.  The nodeless variable element employs 
quadratic interpolation functions to provide higher 
solution accuracy without requiring actual nodes.  The 
coupled fluid/solid solution is further improved by 
incorporating an adaptive meshing technique.  Several 
examples are presented to demonstrate the efficiency of 
the combined method. 
 
Key words: Adaptive mesh, nodeless variable Finite 
element, convectively-cooled solids. 
 
1. Introduction 

Design and analysis of convectively-cooled solids are 
encountered in many practical engineering problems.  
Currently, the finite element method is widely used to 
solve for the temperature distribution in solids, as well as 
the behavior of the fluid flow [1-3].  The problem is more 
complicated when the coupled analysis is required to 
predict the solid and fluid behavior simultaneously.  Such 
analysis is known as the conjugate heat transfer [4-5] that 
needs immense effort to solve the Navier-Stokes 
equations of the fluid.  Recently, the nodeless variable 
finite element [6-7] has been developed to provide higher 
solution accuracy without requiring actual nodes.  In 
addition, the solution accuracy can be further improved 
by using the adaptive finite element technique [3,6-7].  
The technique generates small elements clustered in the 
high temperature gradient regions to provide accurate 
solution.  Larger elements are generated in the other 
regions where the temperature is uniform to reduce the 
number of unknowns and computational time. 

In this paper, an adaptive nodeless variable finite 
element method is developed to predict the temperatures 
in the solid and the fluid flowing in a channel.  
Convection heat transfer between the solid and fluid is 
included along the solid/fluid interface.  For a fluid flow 
through a channel, the fluid analysis may be treated as 
one dimensional flow.  In this case, the couple solid/fluid 
analysis can be simplified so that the computational effort 

is reduced significantly.  Heat transfer in the fluid thus 
can be characterized by the fluid bulk temperature and the 
convection coefficient.  The solid/fluid heat transfer is 
then coupled and their solutions can be solved 
simultaneously.  The nodeless variable finite element is 
employed to improve the predicted temperature 
distribution.  The nodeless variable finite element uses 
the quadratic interpolation functions to describe the 
temperature distribution over the element.  The use of the 
nodeless variable finite element can also be referred to as 
a hierarchical methodology, since the element reduces to 
the standard linear element when the nodeless variables 
are constrained to zero or eliminated. 

To further improve the predicted solution of the solid 
and fluid temperatures, an adaptive finite element 
technique has been incorporated.  Examples are presented 
in the paper to demonstrate the efficiency of the proposed 
method.  These examples are a convectively-cooled solid 
subjected to uniform heating and a plate with intense 
heating. 
 
2. Theoretical formulation 
2.1 Governing equations 

The equations which govern convectively-cooled 
solids are the one-dimensional conservation of energy 
equation for the fluid flow, and the two-dimensional 
conservation of energy equation for the solid.  These 
governing differential equations are, 
Energy equation in fluid, 
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Energy equation in solid, 
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where the subscript f and s are for the fluid and the solid, 
respectively; u is the velocity in x direction, ρ is the 
density, c is the specific heat, k is the coefficient of 
thermal conductivity, h is the convective heat transfer 
coefficient, p is the perimeter, Q is the internal heat 
generation rate per volume and T is the temperature. 
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2.2 Finite element formulation 
The nodeless variable finite element equations are 

derived using the method of weighted residuals.  The 
mass transport element and triangular element are 
employed in this study.  For both elements, the 
distributions of temperature over the elements are 
assumed respectively in the form 

3

1
( ) ( )i i

i
T x N x T

=

= ∑  (3) 
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i
T x y N x y T

=
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where Ni consists of the element interpolation functions 
and Ti is the vector of the unknown temperatures and the 
nodeless variables.  For the fluid, the nodal temperatures 
are T1 and T2, while T3 is the nodeless variable.  For the 
solid, the nodal temperatures are T1 through T3, while T4 
through T6 are the nodeless variables.  The element 
interpolation functions, N1 and N2 in fluid, N1 through N3 
in solid are the standard two-node element and three-node 
triangular element, respectively while N3 in fluid and N4 
through N6 in solid are the nodeless variable interpolation 
functions.  The interpolation functions implemented in 
this paper are, 
For fluid, 

N1 = 1- x/L  

N2 = x/L (5) 

N3 = 4N1N2   

For solid, 

N1 = L1  

N2 = L2  

N3 = L3  

N4 = 4L2L3  

N5 = 4L1L3  

N6 = 4L1L2 

where L in eq. (6) is area coordinates [8-9]. 

Li = (ai+ bix+ciy)/2A (7) 

To derive the nodeless variable finite element matrices, 
the method of weighted residuals is first applied to Eqs. 
(1) and (2).  Integration by parts is then performed using 
the Gauss theorem to yield the boundary terms for 
applying boundary conditions.  The nodeless variable 
finite element equations are, 
For fluid, 
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For solid, 
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where A is the element cross-sectional area for fluid and 
the element area in solid,

 
m&  is the mass flow rate, L is 

the element length,
 
Γ is the element boundary, t is the 

element thickness,  nx and ny are the direction cosines of 
the unit vector normal to the edge.  The nodeless variable 
finite element matrices are, 
For fluid, 

[ ] [ ]( ){ } { } { }fc v f s f f s s QK K K T K T Q− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ + − =⎣ ⎦ ⎣ ⎦   (10) 

For solid,
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(11) 

The above Eqs. (10) and (11) can be written together as, 
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where [ ]cK  is the conduction matrix, [ ]vK  is the mass 

transport convection matrix, f sK −⎡ ⎤⎣ ⎦  is the convection 

matrix between fluid and solid, { }QQ
 
is the internal heat 

generate load vector, { }fT
 
and { }sT  are the vectors of 

the nodal temperatures in the fluid and solid, respectively. 
 
2.3 Adaptive Meshing 

The basic idea of the adaptive meshing technique is 
to construct a completely new mesh based on the solution 
obtained from the previous mesh.  The technique consists 
of two main steps; the first step is the determination of 
proper element sizes and the second step is the new mesh 
generation.  The temperature, T, is used herein as the 
indicator for computing proper element sizes at different 
locations in the domain.  As small elements must be 
placed in the region where changes in the temperature 
gradients are high, the second derivatives of the 
temperature at a point with respect to the global 
coordinates X and Y are needed.  Using principal stresses 
determination from a given state of stresses at a point, the 
maximum principal quantities are then used to compute 
the proper element size hi by requiring that the error 

(6) 
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should be uniform for all elements, 
2
i ih λ = 2

min maxh λ = constant  (13) 

where the subscript i denotes the direction of the 
maximum and minimum element length, and λi is the 
higher principal quantity of the element considered, 

2 2

2 2max ,i
T T
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λ

⎛ ⎞∂ ∂
= ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

 (14) 

In Eq. (13), λmax is the maximum principal quantity for all 
elements and hmin is the minimum element size specified 
by users.  The node spacing, hi, is scaled according to the 
maximum value of the second derivatives of the 
temperature.  Such technique generates small elements in 
the regions with large change in the temperature gradients 
to increase the analysis solution accuracy.  At the same 
time, larger elements are generated in the other regions 
where the temperature profile is nearly uniform to reduce 
the computational time and the computer memory. 
 
3. Results 

In this section two example problems are presented.  
The first example, a convectively-cooled solid subjected 
to uniform heating, is chosen to evaluate the nodeless 
variable finite element formulation and to validate the 
developed computer programs.  The second example, a 
plate with intense heating, is used to evaluate the 
performance of the adaptive nodeless variable finite 
element method.  The conjugate gradient method is used 
to solve the set of algebraic equations of these problems. 
 
3.1 Convectively-cooled solid subjected to uniform 
heating 

The first example for evaluating the efficiency of the 
nodeless variable finite element formulation is the 
problem of a convectively-cooled as shown in Fig. 1.  
The solid is subjected to uniform heating q along the 
upper wall.  Heat is conducted in the solid and convection 
is occurred to the fluid that flows along the lower wall.  
All other walls of the solid are assumed to be adiabatic. 

 
Figure 1.  Problem statement of convectively-cooled solid 
subjected to uniform heating. 

 
The parameters used in this example are as follows: 

the geometry sizes H = 0.1 m, L = 2 m, the uniform 
heating q = 8,000 W/m2, the thermal conductivity ks = 
1,000 W/m-K, the flow channel parameters are Pe = 200 
(Re = 286) and Pe = 400 (Re = 572) with Pr = 0.7.  The  

convection coefficient, h is determined using the 
procedure presented in [10].  The finite element model 
consisting of 650 elements and 408 nodes, as shown in 
Fig. 2, is used in this study.  

 

 

Figure 2.  Nodeless variable finite element model 
consisting of 650 elements and 408 nodes.  
 

Figure 3 shows the predicted temperature 
distributions along the upper wall, the lower wall and in 
the channel.  The predicted temperature distributions in 
solid are shown in Fig. 4.  Figure 5 shows the predicted 
temperature distributions at x = L, Pe = 200 for different 
conductivity ratios of K = ks/kf.  The presented scheme is 
compared with the Navier-Stokes solution from Malatip 
et al. [5].  The figure shows good agreement of both the 
solutions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (a) Pe = 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (b) Pe = 400 

Figure 3.  Comparative temperature distributions from the 
Navier-Stokes and nodeless variable finite element 
methods along the two walls and in the channel at         
(a) Pe = 200 and (b) Pe = 400. 
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(a) Pe = 200 

 
 

 
(b) Pe = 400 

 
Figure 4.  Predicted temperature contours from the 
nodeless variable finite element method at (a) Pe = 200 
and (b) Pe = 400. 

               
 

  
 
Figure 5.  Comparative temperature distributions from the 
Navier-Stokes and nodeless variable finite element 
methods at x = L and Pe = 200. 
 
3.2 Plate with intense heating 

To further evaluate the performance of the nodeless 
variable finite element method incorporated by the 
adaptive meshing technique, a plate subjected to intense 
heating is considered.  The heating is simulated as a 
square width and the problem is considered into two 
cases.  In the first case, the temperatures along the left, 
the right and the lower edges are constrained to zero.  In 
the second case, convection heat transfer occurs from the 
lower edge of the plate to the fluid flow, while the left 
and the right edges are insulated. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.  Problem statement of a plate subjected to 
intense heating. 
 

In the first case as shown in Fig. 6, the exact plate 
temperature response can be calculated from [11], 
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where the origin of the ξ - y coordinate system is shown 
in Fig. 6, q is the heat source, H is the plate width, k is the 
plate thermal conductivity.  The parameter α and λn in 
Eq. (15) are defined by 

2
n w

L
πα =  (16) 

2 2

24n
n

L
πλ =  (17) 

where L is the plate length, and w is the width of heat 
source. 

Figure 7 shows a structured finite element mesh 
model consisting of 5600 elements and 3208 nodes, and 
an adaptive mesh model that consists of 742 elements and 
446 nodes.  Table 1 compares the predicted peak 
temperatures obtained from the two finite element meshes 
using the convectional and nodeless variable finite 
element methods.  The values in the brackets denote the 
percentage errors of the peak temperatures as compared 
to the exact solution.  Table 1 shows that the adaptive 
mesh uses fewer elements than the structured mesh but 
provides higher solution accuracy. 

 

       
 

      
Figure 7.  Structured and adaptive mesh models. 
 

Figure 8 shows the adaptive mesh and the predicted 
temperature solution contours.  Details of the adaptive 
mesh near the intense heating location and the 
temperature contours are shown in the lower figures.  
These figures show that small clustered elements are 
generated in the region of steep temperature gradients to 
capture the peak temperature and localized temperature 
distribution.  At the same time, larger elements are 
generated in the other regions to reduce the 
computational time and the computer memory.  The 
comparison of the exact and the predicted temperature 
distributions along the top edge is shown in Fig. 9.  The 
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figure shows that the temperature distribution obtained 
from the adaptive nodeless variable finite element method 
is in good agreement with the exact solution. 

 
 

 
 

 
 
              
 

Figure 8.  Adaptive mesh and the predicted temperature 
contours. 
 
 
 

               
 
 
 
Figure 9.  Comparison of the exact temperature and the 
predicted temperatures from the conventional method on 
structured mesh and the adaptive nodeless variable finite 
element methods.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10.  Problem statement of a convectively-cooled 
plate subjected to intense heating. 
 

For the second case as shown by the problem 
statement in Fig. 10, a fully developed fluid flows 
beneath the lower edge of the plate while the other edges 
are insulated.  The parameters of fluid used in the 
computation are as follows: the thermal conductivity kf = 
0.32 W/m-K, the specific heat cf = 1,200 W/m-K, the 
density ρ = 54 kg/m3, the mass flow rate m&  = 0.054 kg/s, 
the convection coefficient h = 929.52 W/m2-k. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11.  Adaptive mesh and the predicted temperature 
response for a convectively-cooled plate subjected to 
intense heating. 
 

Figure 11 shows the adaptive mesh that consists of 
1096 elements with 667 nodes and the predicted 
temperature contours.  Details of the adaptive mesh near 
the intense heating location and the temperature contours 
are shown in the lower figures.  At the heating location, 
the predicted peak temperatures are 218.30 oC and 217.91 
oC from the nodeless variable and the conventional finite 
element methods.  Figure 12 shows the temperature 
distributions along the top edge, the lower edge and in the 
channel obtained from the adaptive nodeless variable 
finite element method.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 12.  Predicted temperature distributions from the 
adaptive nodeless variable finite element method. 

 

Table 1.  Comparison of the predicted peak temperatures 
obtained from the conventional and the nodeless variable 
finite element methods on both the structured and 
adaptive meshes.  

Mesh Temperature (%Error) 
Convectional FE Nodeless FE 

Structured 117.094 (2.169) 119.773 (0.070) 
Adaptive 119.061 (0.526) 119.688 (0.002) 
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4. Conclusions  
The adaptive nodeless variable finite element method 

for analysis of convectively-cooled solids was presented.  
The nodeless variable finite element is employed to 
improve the predicted solution without requiring actual 
nodes.  The adaptive meshing technique was incorporated 
to reduce both the computer memory and computational 
time.  Examples demonstrated that the adaptive nodeless 
variable finite element method can provide higher 
solution accuracy as compared to the conventional finite 
element technique. 
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บทคดัย่อ 

ในกระบวนการบรรจุและขนส่งกระป๋องบรรจุอาหาร โดยทัว่ไป
กระป๋องบรรจุอาหารจะต้องรบัภาระหลกั 3 ภาระ ได้แก่  ความดนัที่
เกดิขนึภายในกระป๋องจากภาวะสุญญากาศในการบรรจุอาหาร ความ
ดนัภายในกระป๋องจากการเพิม่อุณหภูมใินกระบวนการทําใหป้ราศจาก
เชอื และภาระกระทาํตามแนวแกนกระป๋องจากการวางเรยีงเป็นชนัเพือ่
จดัเกบ็ กระป๋องบรรจุอาหารจงึมกัมกีารออกแบบใหม้ลีอนกระป๋องเพื่อ
ชว่ยรบัแรงดนัทีเ่กดิขนึในกระบวนการผลติ อย่างไรกต็ามการคาดคะเน
พฤติกรรมความเสยีหาย และคํานวณผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ เพื่อหา
ความสามารถในการรบัภาระของกระป๋องทีม่ลีอนใหใ้กลเ้คยีงภาระทีร่บั
ไดจ้รงิ ทาํไดย้าก จงึไดนํ้าระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนตม์าวเิคราะห ์เพื่อ
หาภาระโก่งเดาะและรปูแบบพฤตกิรรมความเสยีหายจากภาระดงักล่าว 
ในบทความนี ไดเ้ลอืกกระป๋องเชงิพาณิชยท์ีม่ลีอน ขนาด 603x700 มา
ใชใ้นการศกึษา เมื่อเปรยีบเทยีบผลจากการวเิคราะห์และรูปแบบการ
เสยีรปูทีไ่ดจ้ากระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์และผลจากการทดสอบทาง
กายภาพ พบว่าให้ผลสอดคลอ้งกนั ประโยชน์จากการศกึษาขา้งต้นนี 
สามารถนํามาขยายผลเพื่อทํานายภาระในการโก่งเดาะที่ยอมให ้
สาํหรบักระป๋องเชงิพาณชิยข์นาดต่าง ๆ และสามารถนํามาใชเ้ป็นขอ้มลู
เบอืงตน้ ในการพฒันาขนาดและรปูร่างของกระป๋องและลอนกระป๋องที่
รบัภาระแตกต่างกนั 
 
Abstract 

In food can packaging process and transportation, the food 
cans are subjected to three main loadings, i.e., vacuum in 
packaging process, internal pressure from high temperature in 
sterilization and compressive axial load from stacking. Food cans 
are mostly designed to be corrugated so as to endure high 
pressures exposed to the cans during manufacturing processes. 
Nonetheless, prediction of failure behaviors and analytical 
solutions of loading capacity of corrugated food cans are highly 
intricate. Therefore, Finite Element Method (FEM) is performed to 

determine buckling loads and failure characteristics of the 
corrugated food cans under the aforementioned loadings. In the 
present paper, a commercial food can of the size 603x700 is 
examined by comparing results from FEM and physical testing. 
Buckling loads and failure behaviors obtained from both methods 
are shown to be in good. Benefits from the revision of the chosen 
cans can be used as a basis for designing dimensions and 
corrugation shapes of food cans under various loading conditions.  

 
1. คาํนํา 

ปจัจุบนัมกีารใช้กระป๋องโลหะเป็นบรรจุภณัฑ์เพื่อการบรรจุและ
ถนอมอาหารอย่างแพร่หลาย การออกแบบกระป๋องบรรจุอาหารโดย
คาํนึงถงึภาระทงัหมดทีก่ระป๋องจะตอ้งรบัทงัในกระบวนการบรรจอุาหาร
และการจดัเกบ็ ตลอดจนขนัตอนขนสง่สู่ลูกคา้ จะทาํใหส้ามารถลดวสัดุ
ที่ใช้ในการผลิต และนําไปสู่การลดต้นทุนในการผลิตกระป๋องได ้
โดยทัว่ไปกระป๋องบรรจุอาหารจะต้องรบัภาระหลัก 3 ภาระ ได้แก่  
ความดนัจากภาวะสญุญากาศเนื่องจากการบรรจุอาหารเขา้กระป๋อง ทาํ
ให้ความดนัภายในกระป๋องน้อยกว่าความดนับรรยากาศ ความดัน
ภายในจากการเพิม่อุณหภมูใิหส้งูขนึในกระบวนการทาํใหป้ราศจากเชอื 
(Sterilization) และภาระกระทาํตามแนวแกนกระป๋องจากการวางเรยีง
ซอ้นกนัเป็นชนัเพือ่จดัเกบ็และขนสง่  

กระป๋องบรรจุอาหาร ส่วนมากผลติโดยการใชโ้ครงสรา้งแบบแผ่น
เรยีบ (Plate) สําหรบัฝากระป๋อง และแผ่นเปลอืกบาง (Shell) รูป
ทรงกระบอกผวิเรยีบสําหรบัตวักระป๋อง มคีวามสามารถในการรบัแรง
ตามแนวแกนสูง แต่อย่างไรก็ตาม รูปทรงกระบอกผิวเรียบจะไม่
สามารถรบัภาระความดันภายในที่เกิดจากแรงดันสุญญากาศและ
กระบวนการทาํใหป้ราศจากเชอืซึง่ทาํทีอุ่ณหภมูแิละความดนัสงูได ้และ
อาจทําให้ตวัและฝากระป๋องเสยีรูปไปจากเดมิ จงึนิยมเพิม่ลอนที่ตวั
กระป๋องเพื่อเพิม่ความแขง็แรงในการรบัแรงดนัภายใน ถงึแมว้่า การ
เพิม่ลอนกระป๋องจะทาํใหค้วามสามารถในการรบัแรงดนัภายในเพิม่ขนึ 
แต่ก็ทําให้ความสามารถในการรบัภาระตามแนวแกนลดลงด้วย จึง
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จําเป็นต้องมีการศึกษาและออกแบบ รูปแบบและขนาดของลอนให้
เหมาะสม เพือ่ใหก้ระป๋องสามารถรบัภาระทีเ่กดิขนึได ้ 

Wang [1] ได้ทําการศึกษาหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของความหนา
และความลกึลอนของภาชนะบรรจุอาหาร ดว้ยกระบวนการ 2 ชนิดคอื
การทดสอบดว้ยการรบัภาระในแนวแกนและการรบัความดนัสุญญากาศ
จากการบรรจุอาหาร ทําการวเิคราะห์ดว้ยระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์
ซึ่งพบว่าการวิเคราะห์สามารถทํานายได้ใกล้เคียงกับการทดสอบ
ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ และทําการออกแบบขนัตอนการหาค่า
เหมาะสมที่สุดที่ความหนา และความลึกลอนของภาชนะ ให้สามารถ
รบัภาระไดใ้กลเ้คยีงกบัความตอ้งการ ทําใหส้ามารถออกแบบกระป๋อง
ไดเ้บอืงตน้ซึง่ไมไ่ดค้ํานึงถงึฝากระป๋องวา่จะรบัภาระดงักล่าวไดห้รอืไม ่
และไม่ได้ทําการวเิคราะห์รวมตะเขบ็บนและล่างของกระป๋องที่ใช้ใน
การศกึษา 

Ross [2] ศกึษามุมของลอนกระป๋องดบุีกที่เหมาะสม ด้วย
โปรแกรม SWEDBUCK เพือ่ลดความหนาของวสัดุทีนํ่ามาทํากระป๋อง 
ในขณะทีส่ามารถรบัภาระความดนัภายในกระป๋องจากการบรรจุอาหาร 
ซึง่พบวา่สามารถลดความหนาลงได ้28.6 - 57.1 เปอรเ์ซน็ตเ์มือ่มุมของ
ลอนกระป๋องเพิม่ขนึ 

Yamazaki และคณะ [3] ไดศ้กึษาเทคนิคการหาค่าเหมาะสมของ
รปูรา่งลอนฝากระป๋องเครือ่งดื่มอลูมเินียม ทีร่บัความดนัภายใน โดยใช้
เทคนิควธิกีาร Response Surface Approximation Method (RSA) 
แลว้ทาํการหาคา่ทีเ่หมาะสมดว้ยโปรแกรม Design Optimization Tools 
(DOT) ไดท้าํการศกึษาความลกึของลอน มมุของลอน และรศัมขีองลอน
ฝากระป๋องเครื่องดื่มอลูมเินียม เพื่อให้ความแขง็แรงการรบัภาระโก่ง
เดาะทีล่อนกระป๋องเมื่อรบัความดนัภายในมากกวา่ค่าทีย่อมรบัได ้และ
การเสียรูปของฝาต้องมีค่าน้อยลง ผลจากการศึกษาทําให้สามารถ
ประหยดัวสัดุในการขนึรปูรา่งลง 3 เปอรเ์ซน็ต ์

จกัรกฤษ และคณะ [4] ใช้ระเบยีบวธิกีารไฟไนต์เอลเิมนต์ใน
การศกึษาภาระโก่งเดาะของกระป๋องบรรจุอาหาร  เพือ่หาค่าภาระกดที่
กระทําในแนวแกนสูงสุดของกระป๋องบรรจุอาหารทีม่รีูปร่างและขนาด
แตกต่างกนั พบว่าไดค้่าภาระโก่งเดาะสอดคลอ้งกบัการทดลอง โดยมี
ความแตกต่างกนัประมาณ 10 เปอรเ์ซน็ต ์อย่างไรกต็าม รปูรา่งความ
เสยีหาย และจาํนวนรอยบุบย่นทีผ่นังกระป๋องทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหไ์ม่
สอดคลอ้งกบัผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบ เน่ืองจากกระป๋องบรรจุอาหารทีม่ ี
ลอน มรีูปร่างที่ซบัซ้อน การคาดคะเนพฤติกรรมความเสยีหาย และ
คาํนวณผลเฉลยเชงิวเิคราะห ์เพื่อหาความสามารถในการรบัภาระของ
กระป๋องทีม่ลีอน ใหใ้กลเ้คยีงความจรงิ จงึทาํไดย้าก  

งานวจิยันีศกึษาพฤตกิรรมการรบัภาระแรงดนัในภาวะสุญญากาศ 
และการรบัภาระกดตามแนวแกน  ด้วยระเบียบวธิีไฟไนต์เอลิเมนต ์
โดยรวมฝาและตะเขบ็กระป๋องเขา้ในแบบจาํลองทีใ่ชใ้นการศกึษา และ
นําผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ไปเปรยีบเทยีบกบัผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบ
ทางกายภาพ  ผลที่ได้จากการศึกษาจะทําให้สามารถคาดคะเน
พฤตกิรรมความเสยีหายและความสามารถในการรบัภาระ ซึ่งนําไปสู่
การออกแบบกระป๋องทีเ่หมาะสมกบัภาระการใชง้านได ้ 

 
   

2. รปูร่างและวสัดกุระป๋องบรรจอุาหารท่ีใช้ในงานวิจยั 
กระป๋องบรรจุอาหารที่ใช้ในงานวจิยันี เป็นกระป๋องเชงิพาณิชย์

แบบมลีอนกระป๋อง ขนาด 603X700 ซึง่มขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของ

กระป๋อง 157.16 mm ( 3
166  in.) ความสงู 177.8 mm (7 in.) ความ

หนาตวักระป๋องและฝากระป๋อง 0.28 mm ดงัแสดงในรูปที ่1 ทีต่วั
กระป๋องมลีอนทงัหมด 12 ลอน แบ่งเป็นลอนดา้นบนและดา้นล่างช่วง
ละ 6 ลอน และความกวา้งของลอนกระป๋อง 8 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 ขนาดและรปูแบบลอนของกระป๋องทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
 

ในงานวิจ ัยนีกระป๋องบรรจุอาหารที่ใช้ศึกษาเป็นกระป๋องที่
ประกอบฝากบัตวักระป๋องและเขา้ตะเขบ็แลว้ แต่ไม่มกีารบรรจุ ทําจาก
แผน่เหลก็เคลอืบดบุีก (Tin Plate) แบบ Single Reduce ทีผ่า่นการอบ
อ่อนแบบต่อเน่ือง (Continuous Annealing) มคี่ามอดุลสัยดืหยุ่น 

229.79 × 103 MPa, ความเคน้คราก 426.29 MPa และอตัราสว่นปวั
ซอง 0.3 สมมตฐิานในการศกึษา คอื ทุกรอยต่อเชื่อมมกีารเชื่อมต่อ
อย่างสมบูรณ์ ในการวเิคราะห์ไม่พจิารณาถงึความเคน้ตกค้างภายใน
ของโครงสรา้งกระป๋องทีเ่กดิจากการผลติ และคุณสมบตัขิองวสัดุทีใ่ชใ้น
การผลติกระป๋องจาํลองใหเ้ป็นแบบ Elastic-perfectly Plastic 
 
3. แบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนต ์

งานวจิยันีใชโ้ปรแกรมพาณิชย ์ABAQUS [5] ในการวเิคราะหท์าง 
ไฟไนตเ์อลเิมนต ์เพือ่หาภาระโก่งเดาะ (Buckling Load) ทงัจากแรงดนั
อดั และจากแรงกดในแนวแกน ภาระโก่งเดาะจากแรงดนัอดัสามารถหา
ไดจ้ากการวเิคราะหแ์บบสถติศาสตร ์ในขณะทีภ่าระโก่งเดาะจากแรงกด
ในแนวแกนตอ้งใชก้ารวเิคราะหแ์บบพลวตั  

การสร้างแบบจําลองของโครงสร้างกระป๋องให้สอดคล้องกับ
ลกัษณะทางกายภาพ มกีารใช้เอลิเมนต์ 2 แบบ คอื ที่ตวัและฝา
กระป๋องใช ้Element ชนิด S8R ซึง่เป็น Shell Element ทีม่ ี8 โหนด
แบบ Reduced Integration แต่ละโหนดมขีนัความอสิระ (Degree of 
Freedom) 6 ขนั ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ (Translation) ใน 3 แกน 
และการหมุน (Rotation) รอบ 3 แกน สว่นตะเขบ็รอยต่อของฝากบัตวั
กระป๋องเป็นรปูทรงตนั จาํลองโดยการใช ้Solid Element ชนิด C3D20 
ซึง่ม ี20 โหนด และแต่ละโหนดมขีนัความอสิระการเคลื่อนที ่3 ขนั ชนิด
และจาํนวนเอลเิมนตท์ีใ่ชส้าํหรบัโครงสรา้งกระป๋องจะแสดงไวใ้นรปูที ่2 
และตารางที ่1 

D = 157.16 mm 

d = 8 mm 

t = 0.28 mm 

H = 177.8 mm 
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รปูที ่2 ชนิดของเอลเิมนตท์ีใ่ชใ้นแบบจาํลองไฟไนตเ์อลเิมนต ์

 
ตารางที ่1 ชนิดและจาํนวนเอลเิมนตส์าํหรบัแต่ละชนิสว่น 

หมายเลข ชือ่ชนิสว่น 
เอลเิมนต ์

ชนิด จาํนวน 

1 ฝากระป๋อง S8R 4000 

2 ตวักระป๋อง S8R 7680 

3 ตะเขบ็บนและล่าง C3D20 640 

 
4 ผลการศึกษา 

ในงานวจิยันี ใชร้ะเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์เพือ่วเิคราะหห์าภาระ
โก่งเดาะจากแรงดนัและแรงในแนวแกนที่กระป๋องรบัได้ และนํามา
เปรยีบเทยีบกบัผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบ โดยคา่เฉลีย่จากผลการทดสอบ
ในแต่ละกรณี ไดจ้ากการศกึษาชนิทดสอบกระป๋องบรรจุอาหารจาํนวน 
3 ใบเพือ่หาคา่เฉลีย่ของภาระทีก่ระทาํ 

 
4.1  ภาระโก่งเดาะสาํหรบัแรงดนั 

การจําลองภาระแรงดันที่เกิดขึนกับกระป๋องบรรจุอาหารจาก  
กระบวนการทําให้ปราศจากเชือ และจากภาวะสุญญากาศ ใช้การ
จําลองทังในการวิเคราะห์และการทดสอบ ด้วยแรงดันอัดที่กระทํา
ภายนอกกระป๋อง 
4.1.1 การวิเคราะห์ภาระโก่งเดาะจากแรงดนัด้วยระเบียบวิธีไฟ
ไนตเ์อลิเมนต ์
 ในแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ เงื่อนไขการจบัยดึเพื่อวเิคราะห์
ความสามารถในการรบัภาระแรงดนัของกระป๋อง เป็นดงัแสดงในรปูที ่3 
จดุกึง่กลางของฝาดา้นล่างกําหนดใหเ้ป็นจุดยดึแน่น (Fixed Point) โดย
ใหข้นัความอสิระทงั 6 ขนัไมส่ามารถเคลื่อนทีไ่ด ้(คอื 3 การเคลื่อนที ่
และ 3 การหมุนเท่ากบัศูนย์) ในขณะที่จุดกึ่งกลางของฝาด้านบน
สามารถเคลื่อนทีไ่ดเ้ฉพาะในแกน 2 เท่านัน แกน 1 และแกน 3 ไม่
สามารถเคลื่อนทีไ่ด ้สว่นขนัความอสิระการหมุน 3 ขนัสามารถหมุนได ้
(U1=U3=0) 

 
รปูที ่3 เงือ่นไขการจบัยดึในการวเิคราะหผ์ลจากภาระแรงดนั 

 
ในกรณีนีเงื่อนไขภาระ เป็นความดนัอดัขนาด 1 MPa กระทําตงั

ฉากกบัฝากระป๋องและผนงักระป๋อง (รปูที ่4) คาํนวณวเิคราะหห์าภาระ
โก่งเดาะและรปูแบบการโก่ง (Mode Shape) 

 
รปูที ่4 เงือ่นไขภาระในการวเิคราะหผ์ลจากภาระแรงดนั 

 
 จากการวเิคราะหภ์าระโก่งเดาะแบบสถติศาสตร ์(Static Buckling) 
เน่ืองจากความดนั พบว่ากระป๋องบรรจุอาหารสามารถรบัแรงดนัอดัได้
สงูสุดทีภ่าระโก่งเดาะ 0.143 MPa และการโก่งเดาะเกดิเป็นรอยบุบย่น
จาํนวน 4 ลอนตามแนวเสน้รอบวงของกระป๋อง รปูที ่5 แสดงรปูรา่งการ
เสยีรปูของกระป๋องจากภาระแรงดนัอดั 

 
รปูที ่5 ผลการวเิคราะหก์ารโก่งเดาะจากภาระความดนั 
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 การศกึษาการเปลี่ยนรูปของกระป๋องก่อนเกดิการโก่งเดาะ ด้วย
การวเิคราะหแ์บบสถติศาสตร ์(Static Analysis) เพือ่ศกึษาการเปลีย่น
รปูของกระป๋องทีค่วามดนั 0.12 MPa พบวา่การเปลีย่นรปูทีต่วักระป๋อง
เกดิน้อยมาก ในขณะทีแ่รงดนัจะทาํใหฝ้าเกดิการยุบตวัเขา้ไปขา้งในตวั
กระป๋อง (รูปที่ 6) ค่าการยุบมากที่สุดเกิดที่กึ่งกลางฝากระป๋องมคี่า 
4.08 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูที ่6 การเสยีรปูของฝากระป๋องจากการวเิคราะหแ์บบสถติศาสตร ์

4.1.2 การทดสอบภาระรบัแรงดนั 
ในการทดสอบเพื่อหาความสามารถในการรบัภาระแรงดนัอดัใช้

อุปกรณ์ทดสอบดังแสดงในรูปที่ 7 ชินงานจะถูกนําไปวางไว้ในถัง
ควบคุมความดนัซึ่งเป็นถงัระบบปิด มวีาล์วสําหรบัเปิดให้ลมเขา้และ
ออกจากถงั และมมีาตรวดัความดนัสาํหรบัอ่านคา่ความดนัลมภายในถงั 
ในการทดสอบจะใชก้ารเพิม่แรงดนัลมขนึดว้ยอตัราคงที ่จนกระป๋องเกดิ
การโก่งเดาะ และอ่านค่าแรงดนัสูงสุดที่กระป๋องรบัได้ ผลจากการ
ทดสอบพบว่าในช่วงแรกที่เพิม่ความดนัในถงัควบคุม ฝาด้านบนและ
ด้านล่างของกระป๋องจะเกดิการยุบตวัเขา้ไปก่อน ซึ่งการเปลี่ยนรูปนี
เป็นการเสยีรปูแบบถาวร (Plastic Deformation) แต่กระป๋องยงัสามารถ
รบัแรงดนัทีเ่พิม่ขนึได ้จนตวักระป๋องเกดิการโก่งเดาะและเสยีรูป ผล
จากการทดสอบพบว่าการเสยีรูปที่เกดิขนึมลีกัษณะเป็นรอยบุบย่น 4 
ลอนรอบแนวเสน้รอบวง (รูปที ่8) ซึ่งสอดคล้องกบัรูปร่างของการโก่ง
เดาะที่ได้จากการวเิคราะห์ด้วยวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ แรงดนัอดัสูงสุดที่
กระป๋องรบัไดม้คีา่เฉลีย่ 0.145 MPa  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่7 อุปกรณ์ทดสอบการรบัภาระแรงดนัอดั 

นอกจากนี ในการทดสอบการเสยีรูปของฝากระป๋องที่ความดนั 
0.12 MPa  การยุบตวัมากทีสุ่ดเกดิทีก่ึง่กลางฝากระป๋องเช่นเดยีวกบั
ผลการวเิคราะห ์มคี่าเฉลีย่ 3.95 mm ซึง่น้อยกว่าผลจากการวเิคราะห์
เลก็น้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่8 การโก่งเดาะของกระป๋องเน่ืองจากแรงดนัภายนอก 

4.2  ภาระโก่งเดาะสาํหรบัแรงกดในแนวแกน 
การจําลองภาระแรงกดในแนวแกนที่เกิดขนึกับกระป๋องบรรจุ

อาหารจากการจดัเก็บและขนส่ง ใชก้ารจําลองทงัในการวเิคราะห์และ
การทดสอบ ดว้ยแรงกดแบบกระจายตวัสมํ่าเสมอกระทําทีข่อบบนของ
ตะเขบ็ฝากระป๋อง  
4.2.1 การวิเคราะห์ภาระโก่งเดาะจากแรงกดด้วยระเบียบวิธีไฟ
ไนตเ์อลิเมนต ์

การวเิคราะหภ์าระโก่งเดาะจากแรงกดดว้ยวธิไีฟไนต์เอลเิมนต ์ใช้
การวเิคราะห์แบบพลวตั การกําหนดเงื่อนไขการจบัยดึสําหรบัภาระ
กระทาํตามแนวแกน (รปูที ่9) ใชก้ารสรา้งแผน่แขง็เกรง็ (Rigid Plate) 
สมัผสักบัขอบฝากระป๋องทงัดา้นบนและดา้นล่าง และกําหนดใหจุ้ดตรง
กลางของแผ่นจานล่างเป็นจุดยดึแน่น จุดกึ่งกลางของจานกดด้านบน
สามารถเคลื่อนทีไ่ดใ้นแกน 2 เพยีงแกนเดยีว ไมส่ามารถเคลื่อนทีไ่ดใ้น
แกน 1 และแกน 3 และขนัความอสิระการหมุนทงัหมดไมส่ามารถหมุน
ได ้การวเิคราะหก์ารโก่งเดาะจากภาระในแนวแกนและศกึษาพฤตกิรรม
หลงัการโก่งเดาะ (Postbuckling Behavior) แบ่งเป็น 2 ขนัตอน 
ขนัตอนแรกเป็นการวเิคราะห์ภาระโก่งเดาะแบบสถติศาสตร์ เพื่อ
คาํนวณหาโหมดการโก่งเดาะ (Buckling Mode Shape) ขนัตอนทีส่อง
เป็นการศกึษาผลหลงัจากการโก่งเดาะตามโหมดการโก่งเดาะทีไ่ด ้ดว้ย
การวเิคราะหแ์บบพลวตัโดยวธิ ี Explicit Integration Method ใชก้าร
รบกวน (Perturb) ระบบดว้ยค่า Imperfection ทีโ่หมดการโก่งเดาะที่
ตอ้งการศกึษา โดยกําหนดใหแ้ผน่จานกดดา้นบนมกีารเคลื่อนทีล่งดว้ย
ความเรว็ 10 mm/s และใชแ้รงปฎกิริยิา (Reaction Force) ทีจุ่ดอา้งองิ
ทีจุ่ดกึ่งกลางฝากระป๋องดา้นบน เป็นค่าภาระในแนวแกนที่เกดิขนึกบั
กระป๋อง ภาระโก่งเดาะสําหรบัการโก่งเดาะครงัแรก คอืแรงปฎิกริยิา
มากที่สุดที่กระป๋องรบัได้ ก่อนที่ค่าของแรงปฎิกริยิาที่เกดิขนึจะลดลง
อยา่งฉบัพลนัเป็นครงัแรกและกระป๋องเกดิการบุบยน่ 

ผลการศกึษาพฤตกิรรมหลงัการโก่งเดาะจากภาระกดทีก่ระทําใน
แนวแกนของกระป๋อง พบวา่กระป๋องบรรจุอาหารจะเกดิการบุบย่นเป็น
ลอนคลื่นจาํนวน 7 ลอนตามแนวเสน้รอบวงของกระป๋อง (รปูที ่10) การ
โก่งเดาะจะเกดิขนึทีบ่รเิวณกึง่กลางรอยต่อระหวา่งลอนดา้นบนกบัลอน
ดา้นล่าง และภาระโก่งเดาะจากแรงกดในแนวแกนมคีา่ 7,710 N 
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รปูที ่9 เงือ่นไขการจบัยดึและเงือ่นไขภาระในการวเิคราะห ์

ภาระโก่งเดาะแบบพลวตัสาํหรบัภาระกดในแนวแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่10 พฤตกิรรมหลงัการโกง่เดาะจากภาระกดในแนวแกน 

4.2.2 การทดสอบภาระรบัแรงกดในแนวแกน 
 การทดสอบความสามารถในการร ับภาระกดในแนวแกน ใช ้
Universal Testing Machine เป็นเครือ่งมอืในการทดสอบ และออกแบบ
ตวัถ่ายแรงเป็น Linear Guide เพือ่ใหแ้รงกดอดักระทาํในทศิทางตาม
แนวแกนของกระป๋องเสมอ (รูปที่ 11) ในการทดสอบกําหนดให้
ความเรว็ในการกดของหวัทดสอบมคี่า 10 mm/s และจะมโีหลดเซลล์
ตรวจสอบค่าภาระทีก่ระทาํในแนวตงักบัชนิทดสอบ ซึง่เมือ่กระป๋องเกดิ
การโก่งเดาะ โหลดจะตกลงอย่างฉบัพลนั ค่ามากทีสุ่ดทีว่ดัไดจ้ะเป็นค่า
ภาระโก่งเดาะตามแนวแกนที่กระป๋องสามารถรบัได้ ผลการทดสอบ
พบวา่กระป๋องจะเกดิการโก่งเดาะทีผ่นงักระป๋อง และเกดิรอยบุบย่นขนึ

เป็นลอนคลื่นตามแนวเสน้รอบวงจํานวน 7 ลอนดงัรปูที ่12 มคี่าโหลด
สงูสดุ ทีจ่ดุเริม่ตน้การโก่งเดาะเฉลีย่ 8,450 N 
 

 

รปูที ่11 อุปกรณ์ทดสอบการรบัภาระกดในแนวแกนของกระป๋อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่12 การโก่งเดาะเป็นลอนคลื่นจากแรงกดตามแนวแกน 
 

4.3 การเปรียบเทียบผลจากการวิเคราะหก์บัผลการทดสอบ 
จากการศกึษาพบว่าผลความเสยีหายของกระป๋องบรรจุอาหารที่

ร ับแรงดัน และรับภาระกดในแนวแกนที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย
ระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนตก์บัผลจากการทดสอบ สอดคลอ้งกนั ความ
แตกต่างระหวา่งผลทงัสองเป็นดงัแสดงในตารางที ่2 

ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบการทดสอบกบัการวเิคราะห ์

รปูแบบ 
การรบัภาระ 

ผลการ
วเิคราะห ์

ผลการ
ทดสอบ 

ความ
ผดิพลาด  

ภาระโก่งเดาะจาก
ความดนั 

0.143 MPa 0.145 MPa 1.38 % 

ความดนัภายใน 
0.12 MPa 

4.08 mm 
(max. ) 

3.95 mm 
(max.) 

3.34 % 

ภาระโก่งเดาะจาก
แรงในแนวแกน 

7,710 N 8,450 N 8.45 % 

 
รปูที ่13 แสดงการเปรยีบเทยีบการเปลีย่นรปูแบบถาวรทีต่ําแหน่ง

ต่าง ๆ บนฝากระป๋อง เน่ืองจากแรงดนัอดั 0.12 MPa ตําแหน่ง O เป็น
จดุกึง่กลางของฝากระป๋อง ตาํแหน่ง A เป็นตําแหน่งเริม่ตน้ลอนแรกนบั



102                                                                        รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 4 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22

         

จากจุดกึง่กลาง ตําแหน่ง B, C และ D เป็นตําแหน่งสงูสุดของลอนฝา
กระป๋อง และตาํแหน่ง E เป็นตาํแหน่งดา้นบนตะเขบ็ฝากระป๋อง ค่าการ
ยุบตวัจากการทดสอบบนกราฟเป็นค่าเฉลี่ยจากการวดั 4 จุดห่าง
เท่าๆกนั ตามแนวเสน้รอบวง จากรปูจะเหน็วา่ ผลทีไ่ดจ้ากทงัสองวธิมีี
คา่ใกลเ้คยีงกนัมาก 

 
รปูที ่13 การเปรยีบเทยีบการยุบของฝากระป๋องทีค่วามดนั 0.12 MPa 

 
5. สรปุผลการศึกษา 

งานวิจ ัย นี  ใช้ระ เบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ ในการทํานาย
ความสามารถในการรบัภาระและพฤตกิรรมความเสยีหายเนื่องจากการ
รบัภาระแรงดนัอดั และภาระแรงกดในแนวแกน สาํหรบักระป๋องบรรจุ
อาหารทีม่ลีอน และนํามาเปรยีบเทยีบกบัผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบ พบวา่
ค่าภาระโก่งเดาะ และรูปแบบการโก่งเดาะที่ได้จากการวเิคราะห์ด้วย
ระเบยีบวธิีไฟไนต์เอลิเมนต์ สอดคล้องกบัผลจากการทดสอบ โดยมี
ความแตกต่างกนัน้อยกว่า 10 เปอรเ์ซน็ต์ การนําเอาวธิไีฟไนต์เอลิ
เมนตม์าช่วยในการออกแบบและวเิคราะหค์วามสามารถในการรบัภาระ
ของกระป๋องบรรจุอาหาร จะทาํใหป้ระหยดัเวลาและค่าใชจ้า่ยในการทํา
ชินงานต้นแบบและในการทดสอบ ผลจากการศึกษานีสามารถใช้
ทํานายพฤติกรรมการเสียรูปและภาระที่รบัได้ของกระป๋องที่มีลอน
รปูแบบอื่นๆ และ สามารถประยุกตใ์ชใ้นการปรบัปรุงและพฒันา ขนาด
รูปร่างของกระป๋องและรูปแบบของลอนกระป๋องให้เหมาะสมกบัการ
รบัภาระทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ช่วยลดเวลาในการออกแบบ และลดตน้ทุนที่
ใชใ้นการผลติเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรม
การผลติกระป๋องได ้
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บทคดัย่อ 

ปจัจุบนัโลกกําลงัเผชญิกบัปญัหาวกิฤตดิา้นเชื้อเพลงิฟอสซลิทีม่ ี
ปรมิาณลดน้อยลงและจะไม่เพยีงพอใหใ้ชง้านในอนาคต  กอปรทัง้
สภาพวกิฤตขิองภาวะโลกรอ้นทีก่ําลงัเป็นทีก่ล่าวขานอยู่ในปจัจุบนั ทํา
ให้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและมี
ศกัยภาพอยู่แลว้ในประเทศไดร้บัการสนับสนุนใหพ้ฒันาใชง้านมากขึน้ 
พลงัน้ําเป็นพลงังานทดแทนรูปแบบหน่ึง ที่นับได้ว่ามตี้นทุนตํ่ากว่า
พลงังานทดแทนอย่างอื่นและยงัมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาใชง้านไดอ้กีมาก 
แต่หากการนํามาใชป้ระโยชน์มุง่แต่การนําเขา้เทคโนโลย ียอ่มทาํใหเ้กดิ
การสญูเสยีเงนิตราออกนอกประเทศ ดงันัน้คณะวจิยัจงึไดมุ้ง่ศกึษาและ
วจิยัเพือ่ออกแบบเครื่องกงัหนัพลงัน้ําขนาดเลก็ชนิดไหลในแนวแกนให้
มสีมรรถนะเหมาะสมกบัแหล่งน้ําทีม่อียู่ จากการสํารวจขอ้มลูเบือ้งต้น
ของแหล่งน้ําทีม่อียู่ท ัว่ประเทศ พบว่ามคีวามสงูหวัน้ําส่วนใหญ่ไม่เกนิ 
20 เมตร การออกแบบเริม่จากการกําหนดรูปทรงของช่องทางไหล
ภายในและรูปทรงใบพดั โดยอาศัยหลักการถ่ายโอนพลังงานและ
แผนภูมคิวามเรว็ จากนัน้ใช้วธิกีารคํานวณพลศาสตรข์องไหลช่วยใน
การจําลอง วิเคราะห์สนามความเร็ว การกระจายความดัน และ
ประสทิธภิาพเชงิกลศาสตรก์ารไหลของชุดกงัหนัพลงัน้ํา โดยส่วนของ
รูปทรงใบพัดของกังหันจะมีลักษณะแตกต่างกันตามระดับหัวน้ําที่
ออกแบบและอตัราไหลต่างๆ โดยในงานวจิยัน้ีได้ศกึษารูปทรงใบพดั
สําหรบัเครื่องกงัหนัพลงัน้ําขนาดเลก็ชนิดไหลในแนวแกนที่เหมาะสม
กบัช่วงหวัน้ํา 3 ระดบัคอื ระดบัหวัน้ําตํ่า(1-5 m) ระดบัหวัน้ําปานกลาง
(5-15 m) และระดบัหวัน้ําสงู(มากกวา่ 15 m)  ซึง่ออกแบบใบพดัให้
ทาํงานภายใตเ้งือ่นไขการทาํงานสภาวะจรงิของแหล่งน้ําขนาดเลก็ของ
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทยทีใ่ชเ้ป็นกรณศีกึษา 
 

Abstract 
At present, the global is facing with fossil fuel price crisis 

due to the declining in supply and increasing in demand. 
Altogether, the global warming is recognized. Thus renewable 
energy, which is proven as it is clean and indigenous energy, is 
promoted to be increased in using. Among various kind of 
renewable energy, hydropower has been proven to be an 
economical energy for generating electricity and it still remains 
high potential for developing. However, if hydropower project is 
developed by imported hydro-machine only, it means that country 
have to spend big amount of aboard money. So, the researcher 
attempts to design the small axial flow turbine for using 
appropriately in small size of water resources in Thailand. From 
the data survey revealed the head of water from existing irrigation 
dams is mostly not higher than 20 meters. The study was started 
from designed shape of water pathway and turbine configuration 
by using principle of energy conversion and velocity chart. The 
methodology of computational fluid dynamic was using for 
simulation of velocity field, pressure distribution and mechanical 
fluid dynamic efficiency of hydro-turbine. From this study the 
appropriated configuration of turbine was designed with different 
shape in each 3 ranges of water head as follow, low water head 
(1 – 5 m), medium water head (5 – 15 m) and high water head (> 
15 m). All of turbine was designed to be used appropriately under 
practical using condition of EGAT’s small water resources which 
are the case studies for this study.  
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1. บทนํา 
ปจัจบุนัปญัหาวกิฤตดิา้นเชือ้เพลงิฟอสซลิทีม่ปีรมิาณลดน้อยลง

และราคาเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ กอปรกบัสภาพวกิฤตขิองภาวะโลกรอ้นที่
เกดิขึน้ ทาํใหก้ารใชพ้ลงังานทดแทนทีไ่มท่าํลายสิง่แวดลอ้มไดร้บัการ
สนบัสนุนใหพ้ฒันาใชง้านมากขึน้ ในบรรดาพลงังานทดแทนทีม่อียูใ่น
ประเทศไทยและพรอ้มทีจ่ะพฒันาใชง้าน พบวา่พลงัน้ําขนาดเลก็เป็น
ทางเลอืกหน่ึง ซึง่จากการประเมนิศกัยภาพจากแหลง่น้ําขนาดเลก็ทีม่ ี
อยู ่ 294 แหง่ของกรมชลประทาน ยงัมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาไดถ้งึ 
115,945 kW คดิเป็น 509 GW-hr-ต่อปี แต่อยา่งไรกต็ามตน้ทุนการ
นําเขา้เครือ่งจกัรและเทคโนโลยดีา้นไฟฟ้าพลงัน้ํามรีาคาสงูมาก ทาํให้
เกดิการสญูเสยีเงนิตราออกนอกประเทศและยงัไมก่่อใหเ้กดิการพฒันา
องคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยดีา้นไฟฟ้าพลงัน้ําต่อประเทศไทย ดงันัน้การ
พฒันาแหล่งพลงัน้ําขนาดเลก็ โดยพึง่พาเทคโนโลยขีองตนเองเพือ่
ออกแบบและผลติเครือ่งกงัหนัพลงัน้ําขนาดเลก็ จงึเป็นทางเลอืกทีม่ ี
ความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ของประเทศไทยในปจัจบุนั  

คณะวจิยัไดไ้ดมุ้ง่ศกึษาและวจิยัเพือ่ออกแบบเครือ่งกงัหนัพลงัน้ํา
ขนาดเลก็ชนิดไหลในแนวแกนใหม้สีมรรถนะตามทีต่อ้งการและจะตอ้ง
เหมาะสมกบัปรมิาณและความสงูหวัน้ําของแหล่งน้ําทีม่ศีกัยภาพอยู ่
จากการสาํรวจขอ้มลูเบือ้งตน้ของแหล่งน้ําทีม่อียูท่ ัว่ประเทศ พบวา่มี
ความสงูหวัน้ําสว่นใหญ่ไมเ่กนิ 20 เมตร การออกแบบเริม่จากการ
กาํหนดรปูทรงของชอ่งทางไหลภายในและรปูทรงใบพดั โดยอาศยั
หลกัการถ่ายโอนพลงังานและแผนภมูคิวามเรว็ จากนัน้ใชว้ธิกีาร
คาํนวณพลศาสตรข์องไหลชว่ยในการจาํลอง วเิคราะหส์นามความเรว็ 
การกระจายความดนั และประสทิธภิาพเชงิกลศาสตรก์ารไหลของชุด
กงัหนัน้ํา โดยสว่นของรปูทรงใบพดัของกงัหนัจะมลีกัษณะแตกต่างกนั
ตามความสงูหวัน้ําและอตัราไหลทีอ่อกแบบ  

งานวจิยัน้ีนําเสนอการศกึษาออกแบบรปูทรงใบพดัสาํหรบัเครือ่ง
กงัหนัพลงัน้ําขนาดเลก็ชนิดไหลในแนวแกนทีเ่หมาะสมกบัชว่งความสงู
หวัน้ํา 3 ระดบัคอื ระดบัหวัน้ําตํ่า (1-5 m) ระดบัหวัน้ําปานกลาง (5-15 
m) และระดบัหวัน้ําสงู (มากกวา่ 15 m) ซึง่ออกแบบใบพดัใหท้าํงาน
ภายใตเ้งือ่นไขการทาํงานสภาวะจรงิของแหล่งน้ําขนาดเลก็ของการ
ไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทยทีใ่ชเ้ป็นกรณศีกึษา 

 
2.การออกแบบรปูทรงใบพดั 

การออกแบบรปูทรงใบพดักงัหนัอาศยัทฤษฎ ี Turbo machinery 
อาศยัสามเหลีย่มความเรว็ดงัรปูที ่1 โดยปกตสิามเหลีย่มความเรว็จะถกู
เขยีน ณ ตาํแหน่งเฉลีย่ของรศัม ี ในกรณขีองมุมใบพดักงัหนัมกีาร
เปลีย่นแปลงจากโคนถงึปลายใบ โดยสมมตุวิา่ความเรว็ในแนวรศัมมีี
คา่คงทีค่อื arr CCC == 21  และถา้ตอ้งการประสทิธภิาพสงูสดุ 

จะตอ้งออกแบบใหค้า่เวคเตอรค์วามเรว็ในแนวแกนทีท่างออกของใบพดั 

2xC  เทา่กบั 0 จะไดว้า่คา่เวคเตอรค์วามเรว็ 
22 rCC = เป็นเงือ่นไขใน

การออกแบบ  
หลงัจากนัน้ทาํการขึน้รปูทรงใบพดั 3 มติโิดยอาศยัสมการที ่ (1) 

ชว่ยระบุตาํแหน่งพกิดัผวิของใบพดักงัหนั ทัง้ดา้นผวิหน้าใบและผวิหลงั
ใบ [1] ซึง่ ยอดชายและคณะ {3} ไดอ้ธบิายวธิกีารขึน้รปูใบพดัเอาไวพ้อ
สงัเขป ทาํใหไ้ดร้ปูทรงใบพดัดงัแสดงในรปูที ่2  
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เมือ่ r  คอืระยะรศัม ี c  คอืความยาวคอรด์ (chord length) ntθ
คอืมมุพทิช ์ทาํมมุกบัแนวเสน้รอบวง  t  คอืความหนา และ f คอืระยะ
แคมเบอร ์ (Camber) การกาํหนดจดุกึง่กลาดคอรด์ของแต่ละหน้าตดั 
ทาํไดด้ว้ยการกาํหนดระยะสกวู ์ (Skew, sθ ) โดยระยะสกวู ์คอืมมุทีจ่ดุ
กึง่กลาดคอรด์ของหน้าตดันัน้ เยือ้งไปจากจดุกึง่กลาดคอรด์ของหน้าตดั
ทีต่าํแหน่งโคนของปีกใบ 
 

 
รปูที ่1  แสดงสามเหลีย่มความเรว็ 

 

  
 

รปูที ่2  แสดงการขึน้รปูทรงใบพดั 3 มติ ิ
 
3. การจาํลอง CFD 

หลงัจากออกแบบและกาํหนดรปูทรงใบพดัและชิน้สว่นต่างๆ ของ
เครือ่งกงัหนัพลงัน้ําขนาดเลก็แลว้ กท็าํการจาํลองการไหลทีเ่กดิขึน้ดว้ย
โปรแกรม FLUENT จากผลการจาํลองจะไดผ้ลของสนามความเรว็และ
การกระจายความดนัทีเ่กดิขึน้ในโดเมนของเครือ่งกงัหนัพลงัน้ํา ซึง่จะ
ใชผ้ลดงักล่าววเิคราะหห์าสมรรถนะและประสทิธภิาพเชงิกลศาสตรก์าร
ไหลของชุดกงัหนั ดว้ยวธิกีารจาํลอง CFD ชว่ยใหส้ามารถกาํหนด
ตาํแหน่งมมุของ guide vane และใบพดัทีเ่หมาะสม ทีจ่ะทาํใหเ้ครือ่ง

W1 

W1 

C1 

U1 

C2=Cr2 

U2 

Cr1 

Cx1 Wx1 

β1 α1 

β2 

U 
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กงัหนัพลงัน้ํามสีมรรถนะและประสทิธภิาพสงูสดุ อกีทัง้ทาํใหท้ราบถงึ
ขนาดแรงกระทาํทีเ่กดิขึน้บนชิน้สว่นของเครือ่งกงัหนัพลงัน้ํา ซึง่จะตอ้ง
มกีารออกแบบใหม้คีวามแขง็แรงเพยีงพอ ไมเ่กดิความเสยีหายต่อไป 

ในการจาํลอง CFD เครือ่งกงัหนัพลงัน้ําจะแบง่โดเมนออกเป็น 3 
สว่น ประกอบดว้ย โดเมนของ Bulb case และ Guide vane โดเมนของ 
Runner และโดเมนของ Draft tube ดงัรปูที ่ 3 และทาํการเมช (mesh) 
โดเมนต่างๆ ดงัรปูที ่ 4 โดยมกีารกาํหนดเงือ่นไขขอบของโดเมนต่างๆ 
คอื กาํหนดทีต่าํแหน่งทางเขา้เป็น Mass flow rate และPressure inlet 
สว่นทางออกกาํหนดเป็น Pressure outlet โดยแต่ละโดเมนจะเชือ่มโยง
ดว้ยเงือ่นไข Mixing plane สาํหรบัปญัหาน้ีใชก้ารจาํลองแบบ Steady 
Multi Reference Frame โดยโดเมนทีเ่คลื่อนทีไ่ดแ้ก่ โดเมนของ 
Runner และโดเมนทีเ่หลอืกาํหนดใหอ้ยูก่บัที ่ โมเดลความป ัน่ปว่นที่
เลอืกใชค้อื k-ε model [4] และกาํหนดคา่ Residual monitors = 10-5 

 

 
 
 

รปูที ่3  โดเมนของเครือ่งกงัหนัพลงัน้ํา [2] 
 

 
รปูที ่4  เมชในโดเมนต่างๆ 

 
 ผลการจาํลอง CFD จะไดผ้ลของการกระจายความดนับนผวิของ
ใบพดัดงัแสดงในรปูที ่ 5 และสามารถคาํนวณหาคา่แรงทีก่ระทาํต่อ
ใบพดัได ้ หลงัจากนัน้ทาํการวเิคราะหค์วามแขง็แรงของใบพดัดว้ย
โปรแกรมไฟไนตเ์อลเิมน จะไดผ้ลคา่ความเคน้ทีเ่กดิขึน้ดงัรปูที ่6 ทาํให้
เหน็ถงึบรเิวณทีไ่มแ่ขง็แรง ซึง่จะตอ้งมกีารออกแบบแกไ้ขและเลอืกวสัดุ
ทีจ่ะใชท้าํใบพดั เพือ่ทีจ่ะไมเ่กดิความเสยีหายเมือ่นําไปใชง้านต่อไป  

 
รปูที ่5  การกระจายความดนัทีเ่กดิขึน้บนผวิใบพดั 

 
 

 
 

รปูที ่6  คา่ความเคน้ทีเ่กดิขึน้บนใบพดั 
 

4. รปูทรงใบพดัท่ีเหมาะสมสาํหรบัระดบัหวันําต่างๆ 
การออกแบบรปูทรงใบพดัสาํหรบัเครือ่งกงัหนัพลงัน้ําขนาดเลก็

ชนิดไหลในแนวแกน รปูทรงใบพดัจะมลีกัษณะแตกต่างกนัตามหวัน้ําที่
ออกแบบและอตัราไหลต่างๆ โดยจะแบง่ชว่งความสงูหวัน้ําออกเป็น 3 
ระดบัคอื ระดบัหวัน้ําตํ่า (1-5 m) ระดบัหวัน้ําปานกลาง (5-15 m) และ
ระดบัหวัน้ําสงู (มากกวา่ 15 m) ซึง่ออกแบบใบพดัภายใตเ้งือ่นไขการ
ทาํงานสภาวะจรงิของแหล่งน้ําขนาดเลก็ของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) ทีใ่ชเ้ป็นกรณศีกึษา ตามขอ้มลูในตารางที ่1  

 
ตารางที ่1  ขอ้มลูแหล่งน้ําขนาดเลก็ของ กฟผ. 

แหล่งน้ํา รายละเอยีด 
หวัน้ํา 
(m) 

อตัราไหล 
(m3/s) 

เขือ่นแมปิ่งตอนล่าง อ. สามเงา จ.ตาก 
ขนาด 35 kW 
Blade dia. 650 mm. 
จาํนวนใบพดั 4 ใบ 

3 1.2 

เขือ่นแมจ่าง อ.แมเ่มาะ จ.ลาํปาง 
ขนาด 155 kW 
Blade dia. 650 mm. 
จาํนวนใบพดั 4 ใบ 

13 1.7 

เขือ่นหว้ยกุ่ม อ.คอนสาร จ.ชยัภมู ิ
ขนาด 550 kW 
Blade dia. 800 mm. 
จาํนวนใบพดั 5 ใบ 

20 3.7 

 

1 

2 
3 

1. โดเมนของ Bulb case และ Guide vane  
2. โดเมนของ Runner  
3. โดเมนของ Draft tube 

Pressure side Suction side
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เมือ่กาํหนดรปูทรงใบพดัและชิน้สว่นของกงัหนัพลงัน้ําเสรจ็ กท็าํ
การจาํลองการไหลทีเ่กดิขึน้ นําผลการจาํลองCFDทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละ
ปรบัปรงุรปูทรงของกงัหนัพลงัน้ํา ทาํซํ้าจนกระทัง่ไดส้มรรถนะและ
ประสทิธภิาพเชงิกลศาสตรก์ารไหลของชุดกงัหนัพลงัน้ําตามทีต่อ้งการ  

สาํหรบัรปูทรงของใบพดัทีร่ะดบัหวัน้ําต่างๆ ดงัรปูที ่ 7 8 และ 9 
ซึง่จะมขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง ความยาวคอรด์ และมมุพทิชข์องใบพดั
แตกต่างกนั และเครือ่งกงัหนัทีอ่อกแบบเพือ่ใชง้านจรงิกบัแหล่งน้ํา
ขนาดเลก็ของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทยทีใ่ชเ้ป็นกรณศีกึษา
ดงัรปูที ่10 11 และ 12 เครือ่งกงัหนัพลงัน้ําแต่ละตวัจะมรีปูรา่งลกัษณะ
แตกต่างกนัตามเงือ่นไขออกแบบของสถานทีต่ดิตัง้ โดยออกแบบเป็น
รายกรณไีป ซึง่เป็นการประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูใ้นการออกแบบรปูทรง
ใบพดัและเทคนิคการจาํลอง CFD 

 

 
รปูที ่7  รปูทรงใบพดัทีอ่อกแบบสาํหรบัหวัน้ําระดบัตํ่า 

 

 
รปูที ่8  รปูทรงใบพดัทีอ่อกแบบสาํหรบัหวัน้ําระดบักลาง 

 

 
รปูที ่9  รปูทรงใบพดัทีอ่อกแบบสาํหรบัหวัน้ําระดบัสงู 

 
 

 
รปูที ่10  เครือ่งกงัหนัพลงัน้ําทีอ่อกแบบสาํหรบัเขือ่นแมปิ่งตอนล่าง [5] 

 

 
รปูที ่11  เครือ่งกงัหนัพลงัน้ําทีอ่อกแบบสาํหรบัเขือ่นแมจ่าง 

 

 
รปูที ่12  เครือ่งกงัหนัพลงัน้ําทีอ่อกแบบสาํหรบัเขือ่นหว้ยกุ่ม 

 
5. การทดสอบใช้งาน 

เมือ่ออกแบบแลว้เสรจ็ไดร้ปูทรงของใบพดัและชิน้สว่นต่างๆของ
เครือ่งกงัหนัพลงัน้ํา กนํ็าไปสรา้งและทดสอบการทาํงานของเครือ่ง
กงัหนัพลงัน้ําดงัแสดงในรปูที ่ 13 และ 14  สาํหรบัเครือ่งกนัหนัทีจ่ะ
นําไปตดิตัง้ทีเ่ขือ่นหว้ยกุ่มยงัอยูใ่นขัน้ตอนการสรา้ง ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ จงึ
ยงัไมม่รีปู 
 

 
 

 
 

รปูที ่13  เครือ่งกงัหนัพลงัน้ําทีต่ดิตัง้ทีเ่ขือ่นแมปิ่งตอนล่าง 
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รปูที ่14  เครือ่งกงัหนัพลงัน้ําทีต่ดิตัง้ทีเ่ขือ่นแมจ่าง 
 
6. สรปุ 

การออกแบบเครือ่งกงัหนัพลงัน้ํา ใบพดักงัหนัเป็นชิน้สว่นทีม่ ี
ความสาํคญัมากสาํหรบัการเปลีย่นพลงังานจลน์ใหอ้ยูใ่นรปูพลงังานกล 
รปูทรงใบพดักงัหนัจะตอ้งออกแบบใหเ้หมาะสมกบัความสงูหวัน้ําและ
อตัราไหลของแต่ละแหล่งน้ํา ซึง่ลกัษณะรปูทรงใบพดัจะแตกต่างกนั
ตามระดบัความสงูหวัน้ํา การออกแบบรปูทรงใบพดัจะตอ้งอาศยัทฤษฎี
ทางดา้น Turbo machinery รว่มกบั สมการพกิดัผวิของใบพดั และใช้
ประโยชนจากการจาํลอง CFD ชว่ยวเิคราะหห์ารปูทรงใบพดัที่
เหมาะสม ทีจ่ะทาํใหเ้ครือ่งกงัหนัพลงัน้ํามสีมรรถนะและประสทิธภิาพ
เชงิกลศาสตรก์ารไหลของชุดกงัหนัพลงัน้ําสงูสดุ นอกจากนี้ผลของการ
จาํลอง CFD ยงัทาํใหท้ราบถงึแรงกระทาํทีเ่กดิขึน้บนใบพดัและชิน้สว่น
ต่างๆของเครือ่งกงัหนัพลงัน้ํา จงึสามารถออกแบบความแขง็แรงของ
ชิน้สว่นต่างๆ เพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายในขณะใชง้านได ้ 

การพฒันาแหล่งพลงัน้ําขนาดเลก็ โดยพึง่พาเทคโนโลยขีองตนเอง
เพือ่ออกแบบและผลติเครือ่งกงัหนัพลงัน้ําขนาดเลก็ เป็นทางเลอืกทีม่ ี
ความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ของประเทศไทยในปจัจบุนั เน่ืองจาก
แหล่งน้ําขนาดเลก็ภายในประเทศไทยทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาไดย้งัมี
จาํนวนมาก ถา้หากไดร้บัการสนบัสนุนจากทุกๆฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง กจ็ะทาํ
ใหเ้กดิโรงไฟฟ้าพลงัน้ําขนาดเลก็เพิม่จาํนวนมากขึน้ เป็นการชว่ยหา

แหล่งพลงังานทีม่ ัน่คงและใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หคุ้ม้คา่ รวมทัง้ยงัไม่
ทาํลายสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย  
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Abstract 
       The stress distribution around the vertex point of 
dissimilar materials in three-dimensional joints under 
thermal loading are investigated using BEM based on 
Rongved’s fundamental solutions.  Stress distributions 
for the material combination in the singularity region on 
the Dundurs composite plane are investigated.  The 
influences of thermal expansion coefficients and loading 
conditions on the stress distribution are examined.  It can 
be found that the stress distributions around the vertex 
point were different from those at the apex in two-
dimensional bonded joints.  
 
Keywords:  Thermoelasticity; Thermal stress; Stress 
singularity; Three-dimensional joints; Dissimilar 
materials; BEM 
 
1. Introduction 
 Stress singularities at the interface in the bonded 
joints of dissimilar materials are induced by mechanical 
loading or thermal loading.  Thermal stresses are caused 
by differences in elastic properties and thermal expansion 
coefficients in dissimilar materials joints.  The stress 
singularities generally exist at the vertex in three-
dimensional joints of dissimilar materials.  Li et al. 
(1992) reported the results of stress analysis for dissimilar 
materials using three-dimensional BEM based on 
Kelvin’s fundamental solutions.  In the analysis, the 
interface must be divided using finer meshes along the 
stress singularity lines, and huge memory and time 
consuming procedures are required for accurate analysis.  
Then, Koguchi (1997) investigated the stress singularity 
in three-dimensional bonded joints using three-
dimensional BEM based on Rongved’s fundamental 
solutions.  Rongved's fundamental solutions (1955) 
satisfy boundary conditions at the interface.  Therefore, 
the number of nodes and elements necessary for accurate 
analysis decreases, because the BEM based on Rongved’s 
fundamental solutions does not require the interface area 
of dissimilar materials joints to be divided into elements.  
Koguchi et al. (2003) also used the fundamental solution 
for two-phase transversely isotropic materials to 
investigate the stress singularity fields in three-
dimensional bonded joints using three-dimensional BEM.  

Furthermore, Prukvilailert and Koguchi (2005) reported 
on stress singularity analysis around a point on the stress 
singularity line in three-dimensional bonded joints using 
three-dimensional BEM based on Rongved’s 
fundamental solutions.  However, this previous research 
focused only on the stress singularity distributions in 
three-dimensional bonded joints under mechanical 
loading.  The distributions of the stress fields around the 
vertex in three-dimensional joints of dissimilar materials 
under thermal loading have not been made clear so far. 
       In recent years, there has been much research on 
thermal stresses at the interface in two-dimensional 
bonded joints.  Munz and Yang (1992, 1994 and 1995) 
investigated the stress singularities and stress intensity 
factors near the free edge of a junction between dissimilar 
materials subjected to mechanical or thermal loading 
using the eigenfunction expansion method.  It is well-
known that three-dimensional BEM is useful to 
efficiently analyze the stress fields in three-dimensional 
joints, since only surfaces are divided into meshes for 
analysis.  Cruse et al. (1977) and Rizzo and Shippy 
(1977) determined the boundary integral equation for 
three-dimensional thermoelasticity.  The thermoelastic 
integral equation was also derived using the body force 
analogy (Karami and Kuhn, 1992; Cheng et al., 2001). 
       In this paper, we investigate the stress singularity 
fields around the vertex point in three-dimensional joints 
of dissimilar materials under thermal loading using BEM 
based on Rongved’s fundamental solutions.  The material 
combinations are mapped on the DD 22 βα −  Dundurs' 
composite plane (Dundurs, 1969) for the order of stress 
singularity in a form of power-law singularity, aλ , in 
plane strain condition as shown in Fig. 1.  These 
parameters are defined as 
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Figure 1. Dundurs’ composite plane 
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in which ( )hG  is the shear modulus and ( )hv  is the 

Poisson’s ratio.  The subscript h  of these material 
properties represents the material region; subscript 1 
refers to the region of material 1 and subscript 2 refers to 
the region of material 2. 
 
2. BEM for thermoelasticity 
 The stress and displacement fields at a point in the 
joints with high stress are examined using BEM, which 
requires less memory than the FEM, especially in the 
case of three-dimensional joints.  Here, Rongved’s 
fundamental solutions satisfying the boundary conditions 
at the interface in dissimilar materials are applied in our 
analysis.  For thermoelasticity with a uniform 
temperature variation in dissimilar materials, the 
boundary integral equation is derived as follows: 

( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( )

( ) ( ) ( , ) ,

                ( , )

ij ij ij
S

ij
S

C P Q U P Q T P Q Q dS Q

M U P Q dS Qϕ

= −

+

∫

∫

j j j

j

u t u

n
     (4) 

where S is the surface of the dissimilar materials model 
excluding the interface area, P and Q are points on the 
boundary, ijC  is the C-matrix derived from the 
configuration around a boundary point P, and ijU and ijT  
are Rongved’s fundamental solutions for displacements 
and surface tractions, respectively.  Parameter ϕ  is a 
uniform temperature variation from the stress-free state.  
The term M  varies according to the location of an 
element.  We can define M  as 
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where 1Tα  and 2Tα  are the thermal expansion 
coefficients for material 1 and for material 2, 
respectively. 
       A very fine mesh division is used to obtain an 
accurate stress distribution.  Then, the stress state at 
internal points can be derived.  First, the strain-
displacement relation is written as 
 

( ), ,
1
2ij i j j iu uε = +                                                             (6) 

 
The stress-strain relation for thermoelasticity is given by 
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Then, substitution of Eq. (6) into Eq.(7) gives 
( )

( ) ( ), , ,
h

ij i j j i ij k k ijhG u u N u Mσ δ δ ϕ= + + −                         (9) 

Finally, the stress ijσ  at the internal point, ξ , can be 
obtained by differentiating Eq. (4) and substituting into 
Eq. (9) as follows: 

( ) ( ) ( )( )
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where the third-order tensor components ( ) ( ),h
ijlD Qξ  and 

( ) ( ),h
ijlV Qξ  are obtained by substituting Rongved’s 

fundamental solutions ( )QUij ,ξ  and ( )QTij ,ξ , 
respectively, in the stress-displacement equations as 
follows: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ), , ,, , , ,h
il j jl i ij kl kijl hD Q G U Q U Q N U Qξ ξ ξ δ ξ= + +       (11) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ), , ,, , , ,h
il j jl i ij kl kijl hV Q G T Q T Q N T Qξ ξ ξ δ ξ= + +            (12) 

where   ijδ is the Kronecker delta. 

       
 

Figure 2. A three-dimensional joint of dissimilar 
materials with the origin at the vertex point 
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Figure 3. Model for analysis of a three-dimensional joint 

 
       A typical model employed in our calculation is 
shown in Fig. 3.  The total number of nodes and elements 
are 3067 and 1370, respectively.  A very fine mesh 
division is located around the vertex point. For the 
boundary conditions, the displacements in the x-direction 
and the y-direction are free at all surfaces of the model.  
The displacement in the z-direction at the upper surface 
and side surfaces of the model is free, whereas that at the 
lower surface is fixed to zero. 
 
3. Results and Discussion 
 In this section, thermal loading due to a uniform 
temperature variation (ϕ = ΔT: constant) is applied to the 
three-dimensional joint model. The material 
combinations of the joint are chosen so as to locate in the 
singularity region on the Dundurs’ composite plane.  
Material properties are first chosen as 

( )1E  = 206GPa, 

( )1v =0.3, ( )2E =52.6742GPa, ( )2v =0.26316. The 

corresponding Dundurs' parameters ( 2 0.6Dα = , 2 0.2Dβ = )  
are in the singularity region.  The thermal expansion 
coefficient of material 1, 1Tα , is 1.0×10-6 K-1 and of 

material 2, 2Tα , is 5.0×10-6 K-1.  A uniform temperature 
variation, TΔ , is 100K− , which means that the 
temperature in the joint decreases from the stress-free 
state ( TΔ  is negative, indicating a cooling-down 
condition).  The upper part of the model (material 2) 
allows more contraction than the lower part of the model 
(material 1, which has a lower value of the thermal 
expansion coefficient). 
       The stress distribution of θθσ  at the interface 

( 0θ = o ) around the vertex point along the dimensionless 
distance /r L  in the present BEM analysis for a uniform 
temperature variation ( )100T KΔ = −  is shown in Fig. 4.  
For comparison, we also provide the stress distributions 
of θθσ  in two-dimensional bonded joints computed using 
the formulation developed by Munz and Yang (1992) in 

plane strain condition.  It can be seen that the stress 
distribution of θθσ  for three-dimensional bonded joints is 
similar to that for two-dimensional bonded joints, but the 
magnitude is larger. The stress distribution of zzσ in the 
upper interface (z/L = 0.00005) and in the lower interface 
(z/L = -0.00005) along ro/L are shown in Fig. 5.  In the 
upper interface, Material 2, there is Young’s modulus less 
than those of Material 1, and it is noticed that the stress 
distribution of θθσ  is maximum inside the region not at 
the interface.  Next, the stress distributions of θθσ  for 
various uniform temperature variations and various 
values of 2Tα  when 1Tα  is fixed to 6 11.0 10 K− −×  are 
investigated and shown in Fig. 6.  The magnitude of the 
stress θθσ  is proportional to the value of a uniform 
temperature variation according to the Linear Theory of 
Elasticity, and the magnitude also increases as the value 
of 2Tα  increases. 
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Figure 4. Stress distributions of θθσ  at the interface 
around the vertex point for a uniform temperature 

variation ( KT 100−=Δ ). 
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Figure 5. Stress distributions of σzz 

for z/L (= 0.00005, 0.0, -0.00005) along ro/L 
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Fig. 6. Stress distributions of θθσ  at the interface for 
various uniform temperature variations and thermal 

expansion coefficient in a semi-log scale. 
 
6. Conclusion 
 In the present paper, we created a three-dimensional 
BEM program for thermoelasticity based on Rongved’s 
fundamental solution satisfying the boundary condition at 
the interface.  As a result, accurate analysis using the 
present BEM program required less memory and was less 
time consuming than BEM analysis based on Kelvin’s 
fundamental solutions or FEM analysis.  The 
distributions of stress singularity fields around the vertex 
point for dissimilar materials in three-dimensional 
bonded joints under thermal loading were presented and 
compared with the results in the previous research 
studies.  For a uniform temperature variation applied to 
three-dimensional bonded joints, the magnitude of stress 
distributions were proportional to the temperature 
variation, TΔ , and depended on the difference in the 
thermal expansion coefficients.   
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Abstract 
 Nonphysical flow solutions and shock instability from 
the use of characteristic-based split scheme are presented.  
The scheme produces nonphysical flow solutions such as 
the carbuncle phenomenon, the oscillated flow solution 
behind shock wave propagation of unsteady high-speed 
compressible flow.  Several test cases are used to identify 
deficiency of the characteristic-based split scheme in 
order to modify the computational procedure for the 
improved solutions. 
 
Keywords:  characteristic-based split scheme, carbuncle 
phenomenon, shock instability. 
 
1. Introduction 
 During the past decades, the characteristic-based split 
(CBS) scheme has been successfully applied to analyze 
various fluid dynamics problems, such as the steady and 
unsteady viscous incompressible flow [1], the shallow 
water flow [2], as well as the steady-state high-speed 
compressible flow [3,4].  The scheme, however, may 
produce physically unrealistic numerical flow solutions 
such as a spurious bump of the carbuncle phenomenon 
that occurs on the high Mach number flow over a blunt 
body, the oscillation behind shock wave propagation of 
the unsteady high-speed compressible flow. 
 This paper presents the deficiency of the CBS scheme 
that can produce unrealistic flow solutions for some 
specific types of flow problems.  The paper starts by 
explaining the governing equations for the high-speed 
compressible flow.  The computational procedure of CBS 
scheme with artificial viscosities for inviscid 
compressible flow analysis is then described.  Finally, 
several examples are presented to identify the deficiency 
of the scheme in order to modify the computational 
procedure for the improved and more realistic solutions. 
 
2. Governing equations 
 The Euler equations for inviscid compressible flow 
are governed by the conservation of mass, momentums 
and energy.  These equations, in two dimensions, are 
written in the conservation form as,  

{ } { } { } 0=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂ F

y
E

x
U

t
 (1) 

The vector { }U  contains the conservation variables 
defined by, 

{ }TU  ⎣ ⎦ερρρρ vu=    (2) 

where ρ is the fluid density, u and v  are the velocity 
components in the x and y directions, respectively, and ε 
is the total energy of the fluid.  The vectors { }E  and { }F  
consist of inviscid fluxes in the x and y directions, 
respectively.  These inviscid flux vectors are given by,  

{ }TE  ⎣ ⎦upuvupuu ++= ερρρρ 2  (3) 

and 

{ }TF  ⎣ ⎦vpvpvvuv ++= ερρρρ 2   (4) 

where p  is the pressure.  The total energy consists of the 
internal energy and the kinetic energy defined by, 

ε ( )22

2
1 vue ++=   (5) 

The internal energy is assumed to satisfy the equation of 
state that can be written in the form, 

e  ( )1−
=

γρ
p    (6) 

where γ  is a specific heat ratio. 
 
3. Computational Procedure 
 The basic concept of the CBS scheme is to use the 
characteristic-Galerkin process to establish recurrence 
relations for temporal discretization.  The method of 
weighted residuals with Galerkin’s criteria is used for 
spatial discretization for deriving the finite element 
equations. 
 
 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 4 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22        113                              

 

3.1 The temporal discretization 
 The CBS scheme for compressible flow analysis 
consists of four steps.  In the first step, the intermediate 
values of the conservative variables in the momentum 
equations are calculated by omitting the pressure gradient 
terms.  In the second step, the continuity equation is 
solved to determine the density changes in the fluid.  In 
the third step, the conservative variables of the 
momentum equations are updated.  Finally, the energy 
equation is solved for the total energy in the fourth step 
and the pressure is calculated by using the equation of 
state.  These four steps, in the fully explicit form, can be 
written as follows, 

 
Step 1:  Solve the intermediate momentum equations, 
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where iU are the mass fluxes.  
 
Step 2: Solve the continuity equation,  
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where θ  is between 0.5 and 1. 
 
Step 3: Solve the momentum correction equations, 
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Step 4: Solve the energy equation, 
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3.2 The spatial discretization  
 The three-node triangular element is used in this 
study.  The element assumes linear interpolation for the 
variables U , E , F  and p  as,  

U = αα U)y,x(N  (11a) 
E = αα E)y,x(N  (11b) 
F = αα F)y,x(N  (11c) 
p = αα p)y,x(N  (11d) 

where α = 1,2,3, and αN  are the element interpolation 
functions. 
 The method of weighted residuals with Galerkin’s 
criteria is employed to discretize the finite element 
equations by multiplying Eqs. (7)-(10) with the weighting 
function, αN , and performing the integration by parts 

using the Gauss theorem to yield the element equations in 
the steps shown below,   
Step 1:  Solve the intermediate momentum equations, 
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Step 2: Solve the continuity equation, 
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Step 3: Solve the momentum correction equations, 
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Step 4: Solve the energy equation, 
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In the above equations, the element matrices are, 
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3.3 Artificial viscosity 
 The fluid properties, such as the density and pressure, 
in high-speed compressible flow change abruptly across 
the shock waves.  An artificial viscosity for shock 
capturing is necessary to smooth local oscillations in the 
narrow region of steep gradients. In this paper, two 
different artificial viscosity methods are employed.  The 
first method is based on the use of the second gradient of 
pressure [5]. The contribution of the nodal artificial 
viscosity are determined from,  
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where 1+n
sU  is the modified  solution at time step +n 1 

after adding artificial viscosity, 1+nU  is the solution at 

time step +n 1, eC  is the user-specified coefficient 
normally varies between 0.0 and 2.0, h  is the element 
size, V  is the absolute velocity, c  is the speed of sound, 

p  is the average pressure,  
e

p2∇  is the second 

derivative of pressure over an element.  
 The second artificial viscosity method is called the 
pressure switch method [5]. The nodal quantities of 
artificial viscosity are given by,  
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where etΔ is the local element time step, eS  is an 
element pressure switch, which is the mean of nodal 
values iS , computed from, 
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 (19) 

 The fully explicit form of the CBS scheme is 
conditionally stable.  The permissible time step is 
governed by,  

tΔ =  
cV

h
+

σ     (20) 

where σ  is the Courant number (0<σ ≤ 1). 
 
4. Results 
 To study the shock instability from the use of 
characteristic-based split scheme with two different 
artificial viscosity methods, four popular test cases are 
used: (1) the carbuncle phenomenon, (2) the kinked Mach 
stem, (3) the odd-even decoupling, and (4) the expansion 
shock. 
 

4.1 The carbuncle phenomenon 
 The carbuncle phenomenon is often referred to as a 
spurious bump on the bow shock near the flow centerline 
ahead the blunt body.  The problem is represented by a 
Mach 15 inviscid flow over a circular cylinder.  The 
uniform upstream values are imposed on the left 
boundary while the slip wall boundary is prescribed along 
the circular surface, and the outflow conditions are given 
along the other boundaries.  The phenomenon is highly 
grid-dependent but does not require a large number of 
grid points [6] to obtain solutions.  To demonstrate the 
grid-dependent results, the CBS scheme using the two 
artificial diffusion methods is employed with meshes of 
three different element aspect ratios.  Figures 1-3 show 
the three meshes with the same number of 15 nodes in the 
radial direction, but with different number of nodes (15, 
90, and 200, respectively,) in the circumferential 
direction.  The density contours obtained from the first 
mesh (15× 15 nodes) are shown in Figs. 1(b)-(c).  The 
carbuncle phenomenon does not appear with this 
relatively crude mesh.  The second mesh (15× 90 nodes) 
has more elements in the circumferential direction as 
shown in Fig. 2.  The CBS scheme yields a small bump 
along the center line near the bow shock as shown in 
Figs. 2(b)-(c).  The carbuncle phenomenon can be clearly 
seen in very elongated mesh normal to the shock as 
shown in Figs. 3(b)-(c).  These numerical experiments 
have demonstrated that the carbuncle phenomenon is 
affected by the mesh alignment and sensitive to the mesh 
aspect ratio as previously identified in Ref. [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a)  (b) (c) 
Figure 1.  Density contours of Mach 15 flow over blunt 

body from first mesh (a) using: (b) second 
gradient of pressure; (c) pressure switch.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a)  (b) (c) 
Figure 2. Density contours of Mach 15 flow over blunt 

body from second mesh (a) using: (b) second 
gradient of pressure; (c) pressure switch.    
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 (a)  (b) (c) 
Figure 3.  Density contours of Mach 15 flow over blunt 

body from third mesh (a) using: (b) second 
gradient of pressure; (c) pressure switch.    

 
4.2 The kinked Mach stem 
 The problem statement consists of a strong planar 
shock at Mach 5 moving from the left to right boundaries 
and reflecting (DMR) on a ramp to cause the double-
Mach reflection configuration [7].  The inflow is given by 
a strong planar shock entering the domain along the left 
boundary, the 46° ramp is considered as a slip wall, and 
the outflow conditions are imposed along the other 
boundaries.  Figures 4(a)-(d) show the density contours 
of a DMR simulation obtained from the CBS scheme 
with the second gradient of pressure method at the four 
different values of eC (0.25, 0.5, 1.0 and 2.0 
respectively).  The figures show the oscillation behind 
shock wave propagation.  These numerical experiments 
suggest that such a solution may be caused by the 
insufficient dissipation. Figures 5(a)-(d) also show the 
density contours obtained from the CBS scheme with the 
pressure switch method at the four different values of 

eC (0.1, 0.25, 0.5 and 1.0, respectively).  The figures 
show that the CBS scheme with pressure switch method 
provides more realistic solutions such that the kinked 
Mach stem is recovered with slightly broken-down 
incident shock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a)  (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (c)  (d) 
 
Figure 4. Density contours of Mach 5 shock moving 

over 46° ramp obtained from CBS with second 
gradient of pressure method. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a)  (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (c)  (d) 
Figure 5. Density contours of Mach 5 shock moving 

over 46° ramp obtained from CBS scheme 
with pressure switch method. 

 
4.3 The Quirk’s test (odd-even decoupling) 
 The third test case is a Mach 6 moving shock along 
odd-even grid perturbation in a straight duct [8].  The 
computational domain consists of a uniform triangular 
mesh with 800 and 20 equal intervals along the axial and 
transverse directions of the duct, respectively.  The 
inflow condition is given as a strong shock entering the 
duct on the left boundary.  The outflow condition is 
imposed at the outlet on the right boundary.  The upper 
and lower boundaries are considered as slip walls.  The 
grids along the duct centerline are perturbed in the 
transverse direction with a magnitude of 610−± .  Figures 
6(a)-(d) show the density contours of the normal shock at 
three locations along the duct obtained from the CBS 
scheme with the second gradient of pressure method at 
the four different values of eC (0.25, 0.5, 1.0 and 2.0, 
respectively).  The predicted solutions suffer from the 
oscillation during the strong shock propagation because 
of insufficient dissipation.  Figures 7(a)-(d) show the 
density contours from the CBS scheme with the pressure 
switch method at the four different values of eC (0.25, 
0.5, 1.0 and 2.0, respectively).  These figures show that 
more realistic shock resolutions are obtained from this 
latter case. 
 
4.4 The expansion shock 
 The problem statement is given by a uniform flow 
at Mach 3 entering the domain from the left boundary.  
The outflow conditions are prescribed on the right 
boundary, and the upper and lower boundaries are 
considered as the slip walls [9].  In this test case, the 
several numerical schemes produce nonphysical 
expansion shock behavior because their solutions do not 
satisfy the entropy condition.  The computed density 
contours at time =t 10.5 are shown in Figs. 8-9.  The 
figures show that the CBS scheme with both presented 
artificial viscosity provide realistic solutions. 
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 100≈x  260≈x  410≈x  
 

(a) 
 

 
(b) 

 
 

(c) 
 

 
(d) 

 
Figure 6. Density contours of Mach 6 moving shock 

along odd-even grid perturbation obtained 
from CBS with second gradient of pressure 
method. 

 
 100≈x  260≈x  410≈x  

 
(a) 

 
 

(b) 
 

 
(c) 

 
 

(d) 
 
Figure 7. Density contours of Mach 6 moving shock 

along odd-even grid perturbation obtained 
from CBS with pressure switch method. 

 
Figure 8. Density contours of Mach 3 flow over 

forward-facing step obtained from CBS with 
second gradient of pressure method. 

 
Figure 9. Density contours of Mach 3 flow over a 

forward-facing step obtained from CBS with 
pressure switch method. 

 
 

5. Conclusion 
 The shock instability and some nonphysical flow 
behaviors from the use of the characteristic-based split 
scheme with two different artificial viscosity methods 
were studied.  Four popular test cases were used to 
investigate the deficiencies of the scheme. The first test 
case of the carbuncle phenomenon showed that the 
quality of the flow solutions is affected by the mesh 
alignment and sensitive to the mesh aspect ratios.  The 
mesh with high aspect ratio normal to the shock wave 
promotes numerical instability.  The second and the third 
test cases showed that the use of the artificial viscosity 
computed from the pressure switch method is more 
effective in suppressing the oscillation.  The last test case 
shows that the CBS scheme using both the artificial 
viscosity methods provide realistic flow solutions.  These 
four test cases demonstrate the capability of the CBS 
scheme for analyzing the high-speed compressible flow 
behaviors.  They also provide insight to and suggest some 
deficiencies of the scheme for solving flow problems at 
high Mach numbers with strong shocks. 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้ เสนอการใช้โปรแกรมคํานวณเพื่อหากําลังบ่งชี้ของ

เครือ่งยนตส์เตอลงิแบบเบตา้กระบอกสบูเดยีวโดยใชข้อ้มลูจาํเพาะและ
ผลการทดสอบของเครื่องยนต์สเตอลงิ GPU-3 ซึง่ใชฮ้เีลยีมเป็นสาร
ทาํงาน ทีค่วามดนั 5.12 เมกะปาสคาล อุณหภูมดิา้นรอ้น 649 oC และ
อุณหภูมน้ํิาหล่อเยน็ 15 oC วธิกีารคํานวณทีใ่ชเ้ป็นการปรบัปรุงการ
คํานวณจากโปรแกรมของ Ureili โดยได้รวมการพจิารณาถงึอุณหภูมิ
ของคูลเลอร์ที่เพิม่ขึน้และการหาค่าสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานในรเีจน
เนอเรเตอรจ์ากขอ้มูลจากผลการทดสอบและนําผลค่าสมัประสทิธิแ์รง
เสยีดทานทีไ่ดน้ี้มาตรวจสอบโดยใชป้ระกอบการคํานวณหากําลงับ่งชี้
ของเครือ่งยนต ์Allison PD-46 ซึง่เป็นเครือ่งยนตร์ปูแบบเดยีวกนั 
 
Abstract 

This article presents a procedure for calculation of an 
indicated power of a single cylinder Beta-type Stirling engine.The 
calculation is based on the specification and testing data of GPU-
3 Engine, which uses helium as working fluid at mean pressure 
5.12 MPa, heater gas temperature of 649 oC and cooling water 
temperature of 15 oC. Ureili’s program is modified by 
reconsidering the temperature rise in the cooler and applying the 
friction coefficient equation in the regenerator. The friction 
coefficient is computed from the engine’s test data. The 
calculation is validated with the test data from another engine 
with same configuration, the Allison PD-46.   

 
1. บทนํา 

เครื่องยนต์สเตอลงิเป็นเครื่องยนต์ที่ทํางานโดยการขยายตวัของ
ก๊าซรอ้น ประดษิฐข์ึน้เป็นครัง้แรกในปี คศ.1816 โดยโรเบริต์ สเตอลงิ 
ซึง่มขีอ้ดคีอืสามารถใชก้บัแหล่งความรอ้นไดห้ลากหลาย เช่น เชือ้เพลงิ
ชวีมวล ความรอ้นเหลอืทิ้งจากการผลติ หรอื พลงังานความรอ้นจาก
แสงอาทติยใ์นต่างประเทศไดม้กีารวจิยัและสรา้งเพือ่ใชใ้นงานดา้นต่างๆ

เครือ่งยนตส์เตอลงิแบบเบตา้เป็นรปูแบบหน่ึงของเครือ่งยนตส์เตอลงิที่
มคีวามน่าสนใจ ภายในเครื่องยนตส์เตอลงิโดยทัว่ไปประกอบดว้ยส่วน
การทํางาน หลกัได้แก่ ส่วนปรมิาตรขยาย ฮทีเตอร์ รเีจนเนอเรเตอร ์
คูลเลอร ์และส่วนปรมิาตรอดั สาํหรบัเครื่องยนต์แบบเบตา้กระบอกสูบ
เดยีว เชน่ เครือ่งยนต ์GPU-3 มชีิน้สว่นหลกัดงัรปูที ่1 

        
            รปูที ่1 สว่นประกอบของเครือ่งยนต ์GPU-3 

 
การศกึษาการคํานวณเพื่อการออกแบบเป็นขัน้ตอนเบือ้งตน้ซึ่งมี

ความสาํคญั แต่จากเอกสารหรอืโปรแกรมคาํนวณตามเอกสาร [1] และ 
[2] พบวา่ผลการคาํนวณกําลงัทีไ่ดจ้ากเครือ่งยนตโ์ดยใชโ้ปรแกรมยงัมี
ความผดิพลาดสงู ในงานวจิยัน้ีจงึไดพ้ยายามทาํการปรบัปรุงโปรแกรม
ของ Ureili [1] ซึง่เขยีนขึน้ดว้ยโปรแกรม MatLabโดยใชข้อ้มลูจากการ
ทดสอบเครื่องยนต์ GPU-3 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สเตอลิงแบบเบต้า
กระบอกสูบเดียวในการปรบัแก้การคํานวณความดนัลดซึ่งมผีลจาก
สมัประสิทธิแ์รงเสียดทานในรีเจนเนอเรเตอร์ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อ
ผลลพัธข์องกาํลงับง่ชีท้ ีค่าํนวณไดข้องเครือ่งยนตส์เตอลงิ  
 วตัถุประสงค์ของงานวจิยัน้ีคอืเพื่อศึกษาขัน้ตอนการคํานวณหา
กําลงับ่งชีโ้ดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละปรบัปรุงใหส้ามารถทํานาย
ผลกําลงับ่งชี้ได้ใกล้เคยีงกบัผลการทดสอบ และสามารถประยุกต์ใช้
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สาํหรบัออกแบบเครือ่งยนตส์เตอลงิทีม่รีปูแบบเดยีวกนัต่อไป 
2. การคาํนวณของโปรแกรม 
 การวเิคราะหเ์พือ่คาํนวณหากําลงัของเครือ่งยนตส์เตอลงิ อาจแบ่ง
ไดเ้ป็น 4 อนัดบั คอื  
 อนัดบัทีศู่นย์ คอืการวเิคราะห์โดยการประมาณโดยใชส้มการ
ประเมนิโดยใชค้า่จากประสบการณ์   
 อนัดบัทีห่น่ึง คอืการวเิคราะห์โดยการใชแ้บบจําลอง เช่น แบบ
อุณหภมูคิงที ่หรอืแบบจาํลองอะเดยีบาตกิ ซึง่ไมค่ดิการสญูเสยีต่างๆ 
 อนัดบัทีส่อง คอืการวเิคราะหโ์ดยใชผ้ลจากการวเิคราะหใ์นระดบัที่
หน่ึงโดยรวมการพจิารณาการสญูเสยี เช่น การสญูเสยีจากความดนัลด
ในชิน้สว่น การสญูเสยีจากการนําความรอ้น เป็นตน้  
 อนัดบัทีส่าม คอืการวเิคราะหโ์ดยแบ่งพจิารณาภายในเครื่องยนต์
เป็นส่วนย่อยๆ และแก้สมการหาคาตวัแปรทีจุ่ดต่อ วธิน้ีีเหมาะกบัการ
วเิคราะหเ์ครือ่งยนตอ์ยา่งละเอยีด 
 ในการออกแบบเครือ่งยนตโ์ดยทัว่ไปจะใชก้ารวเิคราะหร์ะดบัทีส่อง
[3] โดยอาจใชส้มการจากแบบจาํลองอุณหภูมคิงทีห่รอืทีเ่รยีกวา่สมการ
ของSchmidt หรอืใชแ้บบจําลองอะเดยีบาตกิซึ่งทัง้สองแบบเป็นการ
คํานวณหางานโดยไม่คิดการสูญเสียจากความดันลดหรืออื่นๆ ใน
โปรแกรมคาํนวณชื่อ Simple ของ Ureili [1] ซึง่นํามาปรบัปรุงในงาน 
วจิยัน้ี จะคาํนวณหากาํลงับง่ชีโ้ดยเริม่จากการคาํนวณแบบอะเดยีบาตกิ 
และคาํนวณอุณหภมูทิีล่ดลงจากผลของประสทิธภิาพของตวัแลกเปลีย่น 
ความร้อน(กําลังขัน้ต้น)และงานที่สูญเสียไปจากความดันลดในตัว
แลกเปลีย่นความรอ้น  

กาํลงับง่ชี ้= กาํลงัขัน้ตน้ - งานทีส่ญูเสยีไปจากความดนัลด 
 
2.1 แบบจาํลองอะเดียบาติก 

แบบจําลองอะเดยีบาตกิ[1] เป็นแบบจําลองทีใ่ชเ้พื่อหาสมการ
สําหรบั  ใช้ในการคํานวณหางานและความรอ้นในเครื่องยนต์สเตอลงิ
โดยพจิารณาเครือ่งยนตโ์ดยการแบ่งย่อยเป็น 5 สว่นดงัรปู โดยตวัหอ้ย 
h k r c และ e  แทนฮทีเตอร ์คลูเลอร ์รเีจนเนอเรเตอร ์ปรมิาตรสว่น
อดัและส่วนขยาย ตามลําดบัโดยส่วนระหว่างขอบเขตปรมิาตรใช้ตวั
แปรระหว่างส่วนนัน้ๆ เช่น ck แทนส่วนขอบเขตของส่วนอดัและ
คลูเลอร ์มทีัง้หมด 4 ขอบเขตคอื ck kr rh และ he  

 

 
 

รปูที ่2 ตวัแปรและการแบง่สว่นปรมิาตรตามแบบจาํลองอะเดยีบาตกิ 

 
จากสมการมวล พลงังาน และเงื่อนไขตามทศิทางการไหล โดย

พจิารณาสารทํางานเป็นก๊าซอุดมคติ ได้สมการทัง้หมดตามลําดบัที่
แสดงดา้นล่าง ซึง่สมการเหล่านี้จะนํามาคาํนวณเพือ่นําไปสูก่ารหางาน
และความรอ้นทีใ่หก้บัเครือ่งยนต ์ 

 
สมการท่ีได้ตามแบบจาํลองอะเดียบาติก 
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สมการมวล 

iii RTpVm /=  (2.3) 
โดยที ่i=1-5  สาํหรบัปรมิาตรทัง้ 5       
สมการการเปลีย่นแปลงมวล 

)/()/( kcccc RTdpVpdVdm −+= γ  (2.4) 

)/()/( eheee RTdpVpdVdm −+= γ  (2.5) 
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p
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dpdm ==  (2.6) 

โดยที ่i=1-3  สาํหรบัปรมิาตรไมเ่ปลีย่นแปลงทัง้สามสว่น          
การไหลของก๊าซระหวา่งขอบเขตปรมิาตร 

cck dmm −= ,  kckkr dmmm −−=  (2.7),(2.8) 

ehe dmm −= ,  hherh dmmm −−=  (2.9),(2.10) 
คา่อุณหภมูติามทศิทางการไหล 

ถา้ 0>−kcm , cck TT =  มเิชน่นัน้ kck TT =  (2.11) 

ถา้ 0>hem , hhe TT =  มเิชน่นัน้ ehe TT =  (2.12) 
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     2.2 ขัน้ตอนการหาผลลพัธ ์

จากสมการทีไ่ดแ้สดงในหวัขอ้ 2.1 มขี ัน้ตอนการหาผลลพัธ ์แสดง
ดงัตารางที ่1  

 ตารางที ่1 ขัน้ตอนการหาผลลพัธ ์
      ขัน้ตอนการหาผลลพัธ ์    ผลลพัธท์ีท่ราบคา่ 

1.กาํหนดอุณหภมูดิา้นรอ้น ดา้น
เยน็ ปรมิาตรอดัตวัและขยายตวั 
และก๊าซทีเ่ป็นสารทาํงาน 

ecrkh VVTTT ,,,, , vp cc ,  

2.หาการเปลีย่นแปลงปรมิาตร 
cdV , edV  

3.กาํหนดคา่เริม่ตน้  
00000

,,,, hrkec QQQTT

00
, ec WW  

4.คาํนวณคา่ความดนัและการ
เปลีย่นแปลงความดนั 

dpp ,  สมการ 2.1 และ 2.2 

5.หามวลของก๊าซในแต่ละสว่นจาก 
สมการมวล 

rkc mmm ,,  

eh mm ,    สมการ 2.3 
6.หาการเปลีย่นแปลงมวลของก๊าซ
ในแต่ละสว่น  

rkc dmdmdm ,,     

eh dmdm , สมการ 2.4-2.6 
7.การไหลของก๊าซระหวา่ง 
ขอบเขตปรมิาตร 

krck mm , rhhe mm ,
สมการ 2.7-2.10 

8.คา่อุณหภมูติามทศิทางการไหล ckT , heT สมการ 2.11-2.12 

9.นําเวคเตอรข์องคา่ตวัแปร  
อนิทเิกรตเชงิตวัเลขในแต่ละชว่ง
มมุหมนุของเครือ่งยนตจ์นคา่

อุณหภมู ิ cT และ eT  เขา้สูค่า่
เริม่ตน้ 

คา่ของตวัแปรทุกตวัที ่
เหลอื 

   
3. ข้อมลูจาํเพาะของเครื่องยนตแ์ละผลการทดสอบ 

  เครือ่งยนต ์GPU-3 (Ground power unit) และ Allison PD-46 
เป็นเครื่องยนต์สเตอลิงแบบเบต้ากระบอกสูบเดยีวซึ่งใช้รูปแบบของ
กลไกขบัเคลื่อนแบบเดยีวกนั และใชฮ้ทีเตอร ์รเีจนเนอเรเตอร ์คลูเลอร ์
รปูแบบเดยีวกนั เครื่องยนต์สรา้งขึน้โดยบรษิทัเจเนอรลัมอเตอรเ์พือ่ใช้
ในการผลิตไฟฟ้าและนํามาดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อใช้ทดสอบโดย
ศูนยว์จิยัลูอสิ เพือ่นําผลการทดสอบมาเปรยีบเทยีบผลการคาํนวณจาก
โปรแกรมคอมพวิเตอรข์องศนูยว์จิยัทีไ่ดพ้ฒันาขึน้  

   ขอ้มลูจาํเพาะของเครือ่งยนตท์ัง้สองแบบ แสดงดงัในตารางที ่2 
และ 3 ตามลาํดบั 

ขอ้มลูผลการทดสอบ เครือ่งยนตท์ัง้สองเครือ่งมผีลการทดสอบ
โดยสรปุจากเอกสาร [2],[4] และ [6] ดงัแสดงในตารางท่ี 4 โดยใน
เคร่ืองยนต ์ GPU-3 อณุหภมิูคลูเลอรท่ี์ระบเุป็นอณุหภมิูน้ําหล่อ
เยน็ในคลูเลอร ์
 

 
 

ตารางที ่2 ขอ้มลูจาํเพาะของเครือ่งยนต ์GPU-3 [2],[4] 
รปูแบบของเครือ่งยนต ์ แบบเบตา้ สบูเดยีว 

ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางลกูสบู × ชว่งชกั 69.9 × 31.2 มม 
 สารทาํงาน ฮเีลยีม 

ความดนัสารทาํงาน 5.52 เมกะปาสคาล 
ความเรว็รอบต่อนาท ี 2500 3000 3500 
อุณหภมูดิา้นฮทีเตอร ์ 922 เคลวนิ 
อุณหภมูน้ํิาหล่อเยน็ 288 เคลวนิ 

อตัราไหลของน้ําหล่อเยน็ 0.19 กก.ต่อนาท ี
ปรมิาตรกวาด,ปรมิาตรนิ่งดา้นขยาย 124.9,12.28  ซซี ี
ปรมิาตรกวาด,ปรมิาตรนิ่งดา้นอดั 211.9,11.51  ซซี ี
φ ในทอ่ฮตีเตอร×์ความยาว 3.02× 245.3 มม. 

φ ในทอ่คลูเลอร×์ความยาว 1.08× 46 มม. 

 φ รเีจนเนอเรเตอร×์ความยาว 22.6× 22. 

ความพรนุของรเีจนเนอเรเตอร,์ขนาดลวด 0.697,0.04 มม. 

จาํนวนฮตีเตอร,์คลูเลอร,์รเีจนเนอเรเตอร ์ 40, 312, 8 

  
ตารางที ่3 ขอ้มลูจาํเพาะของเครือ่งยนต ์Allison PD-46 [5],[6] 

รปูแบบของเครือ่งยนต ์ แบบเบตา้ สบูเดยีว 
ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางลกูสบู × ชว่งชกั 60.325 × 28.4 มม 

สารทาํงาน ฮเีลยีม 
ความดนัสารทาํงาน 10 เมกะปาสคาล 
ความเรว็รอบต่อนาท ี 2500 3000 
อุณหภมูดิา้นฮทีเตอร ์ 1024 เคลวนิ 
อุณหภมูน้ํิาหล่อเยน็ 339 เคลวนิ 

อตัราไหลของน้ําหล่อเยน็ 0.25 กก.ต่อนาท ี
ปรมิาตรกวาด,ปรมิาตรนิ่งดา้นขยาย 81.17,13.49  ซซี ี
ปรมิาตรกวาด,ปรมิาตรนิ่งดา้นอดั 81.17,77.57  ซซี ี
φ ในทอ่ฮตีเตอร×์ความยาว 1.83× 104 มม. 

φ ในทอ่คลูเลอร×์ความยาว 1.016× 66 มม. 

 φ รเีจนเนอเรเตอร×์ความยาว 20.32× 20.32 

ความพรนุของรเีจนเนอเรเตอร,์ขนาดลวด 0.690,0.04 มม. 

จาํนวนฮตีเตอร,์คลูเลอร,์รเีจนเนอเรเตอร ์ 96, 152, 8 
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ตารางที ่4 ขอ้มลูกาํลงัทีไ่ดจ้ากการทดสอบ GPU-3 และ Allison PD-
46 จากเอกสาร [2],[4] และ [6] 

ความเรว็รอบต่อนาท ี

GPU-3 Alisson-PD46 
2500 3000 3500 2500 3000 

ความดนั (MPa) 
อุณหภมูฮิทีเตอร(์K) 
อุณหภมูคิลูเลอร(์K) 
ความรอ้นทีใ่ห(้W) 
กาํลงัสทุธ(ิW) 
 กาํลงับง่ชี(้W) 

5.12 
922 
288* 

14690 
3280 
4490 

5.12 
922 
288* 

17450 
3280 
4681 

5.12 
922 
288* 

19180 
2760 
4352 

10 
933 
338 

15000 
4050 
5920 

10 
933 
338 

16970 
4140 
6230 

4. การปรบัปรงุโปรแกรมการคาํนวณ 
จากโปรแกรมการคาํนวณของ Ureili[1] ไดนํ้ามาปรบัปรุงเพือ่ใหใ้ช้

กบัการคํานวณเครื่องยนต์สเตอลิงแบบเบต้ากระบอกสูบเดียวโดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 การปรบัอณุหภมิูท่ีให้กบัเครื่องยนต ์ 

สาํหรบัเครือ่งยนต ์GPU-3 อุณหภูมดิา้นเยน็ จาก[2] ขอ้มลูทีร่ะบุ
จากการทดสอบเป็นอุณหภมูน้ํิาหล่อเยน็ซึง่จมคี่าประมาณ15°Cแต่ค่าที่
ต้องการใชเ้ริม่ในการคํานวณต้องใชค้่าอุณหภูมทิี่ผวิท่อคูลเลอรซ์ึ่งได้
ปรบัแกโ้ดยคํานวณอุณหภูมโิดยประมาณของคูลเลอรโ์ดยความรอ้นที่
ถ่ายเทออกจากคูลเลอรใ์นเครื่องยนต์สเตอลงิโดยทัว่ไป จะอยู่ที ่50% 
ของความรอ้นทีใ่หก้บัเครือ่งยนต ์[3] ซึง่จากขอ้มลูอตัราการไหลของน้ํา
หล่อเยน็และสมการสมัประสทิธิก์ารพาความรอ้นของกลุ่มท่อ [7]  จะ
นํามาคาํนวณอุณหภมูทิีเ่พิม่ขึน้ของน้ําและอุณหภมูทิีผ่วิทอ่ 

μ
ρ luRe m

l =  (4.1) 

k
hlNul =  (4.2) 

โดยที่ lRe คอืเรยโ์นลดน์มัเบอร ์ mu คอืความเรว็การไหลของน้ํา μ คอื
ความหนืดจลน์ k คอืคา่การนําความรอ้น h คอืสมัประสทิธิก์ารพาความ

รอ้น และ Dl
2
π

=  ซึง่จะนํามาคาํนวณหาอุณหภมูทิีเ่พิม่ขึน้ไดจ้าก 

)(' ThDNq Δ=  (4.3) 
เมือ่ N คอืจาํนวนท่อ ซึง่จะไดผ้ลของอุณหภูมคิลูเลอรท์ีค่วามเรว็

รอบ 2500 3000 3500 รอบต่อนาท ีคอื 65 74 และ 80 °C ตามลาํดบั 
 
4.2ปรบัสมการสาํหรบัคาํนวณสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทาน   

สําหรับการคํานวณความดันลดในรีเจนเนอเรเตอร์ซึ่ง เมื่อ
เปรยีบเทยีบจะมขีนาดสงูกวา่ความดนัลดในฮทีเตอรแ์ละรเีจนเนอเตอร์
และมผีลต่อการคาํนวณกาํลงับง่ชีเ้ครือ่งยนตม์ากทีส่ดุ[1] 

โดยใช้สมการจากสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน[8]ซึ่งได้จากผลการ
ทดสอบรเีจนเนอเรเตอรใ์นชุดทดสอบซึง่สรา้งขึน้โดยเฉพาะ  

103.0

91.2129
ReRe

C f +=  (4.4) 

และสมการความดนัลด 

2

2
)1( u

d
LCp f ε

ρε−
=Δ  (4.5) 

โดยที ่Re คอื เลขเรโนลด ์ ρ คอืความหนาแน่น Δp คอืความดนั
ลด L คอืความยาวของรเีจนเนอเรเตอร ์ε คอืความพรุน d คอืขนาด
เสน้ผา่นศนูยก์ลางของลวดและ u คอืความเรว็การไหลของสารทาํงาน 
 
4.3 ปรบัแก้ค่าสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานในรีเจนเนอเรเตอร ์

จากผลการคํานวณทีจ่ากหวัขอ้ 4.2 ไดท้าํการปรบัปรุงโดยการหา
คา่สมัประสทิธิ ์เพือ่ใหไ้ดผ้ลแตกต่างจากผลการทดสอบทีน้่อยลงและให้
ลกัษณะของกราฟสอดคล้องกบัผลการคํานวณ ซึ่งไดจ้ากการคํานวณ
งานทีส่ญูเสยี โดยพจิารณาจาก 
 กาํลงัขัน้ตน้(จากโปรแกรม)-กาํลงับง่ชี(้จากการทดสอบ)=งานทีส่ญูเสยี  
 งานทีส่ญูเสยี/ความเรว็รอบต่อวนิาท=ีงานทีส่ญูเสยีในการหมนุต่อรอบ 
และงานทีส่ญูเสยีต่อรอบ=ความดนัลด( pΔ )×การเปลีย่นแปลงปรมิาตร
ขยาย( eVΔ ) [1] 
       ซึ่งความดนัลดที่ได้จากงานที่สูญเสยีได้นํามาคํานวณย้อนกลบั
เพื่อหาค่าสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน fC จากสมการระหว่างเรย์โนลด์

นมัเบอรแ์ละ 
103.0Re

b
Re
aC f +=  โดยคํานวณหาค่าคงที ่a และ b 

ดว้ยวธิคีวามผดิพลาดกําลงัสองน้อยสุด (least square error method) 
ซึง่ไดผ้ลลพัธ ์คา่คงที ่a และ b คอื 151.2 และ 3.994 ตามลาํดบั  
 เมือ่นําค่า a และ b จากสมการ 4.4 และค่าคงทีท่ีค่าํนวณได ้มา
แทนลงในสมการสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน ได้กราฟระหว่างเลขเรย์-
โนลดแ์ละสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานในรเีจนเนอเรเตอร ์ของค่าเดมิและ
คา่ทีค่าํนวณไดด้งัแสดงในรปูที ่3 
 

 
 
รปูที ่3 กราฟเปรยีบเทยีบผลคา่จากสมการทีท่าํการปรบัแกแ้ละคา่เดมิ 

 
5. ผลการคาํนวณ 

ผลลพัธจ์ากการคาํนวณกาํลงับ่งชีห้ลงัจากการปรบัปรุงวธิกีารตาม
หวัขอ้ที่ 4 เมื่อเทยีบกบัผลการทดสอบของเครื่องยนต์ GPU-3 และ
เครือ่งยนต ์Allison PD-46 เป็นดงัต่อไปน้ี 
 

คา่สมัประสทิธิ ์
คา่สมัประสทิธิ ์

เลขเรยโ์นลด ์
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5.1 ผลการคาํนวณของโปรแกรมเทียบกบัข้อมลูการทดสอบ 
เคร่ืองยนต ์GPU-3 

จากการปรบัค่าอุณหภูมขิองคูลเลอรแ์ละคํานวณความดนัลดจาก
จากสมการ 4.4 และ 4.5  ไดผ้ลการคาํนวณกําลงับ่งชีข้องเครือ่งยนต ์
GPU-3 ดงัแสดงในตารางที ่6 ซึง่จะเหน็วา่การคาํนวณกําลงับ่งชีโ้ดยใช้
การสมการจาก 4.4 และ 4.5  จะไดผ้ลของกําลงับ่งชีท้ ีเ่พิม่สงูขึน้ตาม
การเพิม่ความเรว็รอบ แต่กราฟจากผลการทดสอบจะมจีุดสงูสุดที ่3000 
รอบจากนัน้กําลงัจะจะลดลง ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลการ
คาํนวณกําลงัทีไ่ดจ้ากค่าคงทีท่ีไ่ด ้จากหวัขอ้ 4.3 จากการปรบัคาํนวณ
ความดนัลดจากสมการที่ได้จากการคํานวณหาสมัประสทิธิแ์รงเสยีด
ทานย้อนกลับได้ผลที่ใกล้เคียงกับผลการทดสอบ โดยมีค่าความ
ผดิพลาดอยูท่ี ่ ±5% 
 

ตารางที ่6 ผลการคาํนวณกาํลงับง่ชีเ้ครือ่งยนต ์GPU-3 
ความเรว็
รอบ (รอบ
ต่อนาท)ี 

กาํลงับง่ชีจ้าก
การทดสอบ

(วตัต)์ 

กาํลงับง่ชีจ้าก
การสมการ 4.4 

(วตัต)์ 

กาํลงับง่ชีจ้าก
การปรบัแก้

(วตัต)์ 

2500 4490 4562 (-2%) 4269.3 ( 5%) 

3000 4681 4982 (-6%) 4530.9 ( 3%) 

3500 4352 5168 (-19%) 4514.5 (-4%) 
 
 

 
 

รปูที ่4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการคาํนวณกาํลงับง่ชีข้องเครือ่งยนต ์
ระหวา่งคา่สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานคา่เดมิและคา่ทีป่รบัแก ้

 
5.2 ผลการคาํนวณของโปรแกรมเทียบกบัข้อมลูการทดสอบ 
เคร่ืองยนต ์Allison PD-46 
     จากค่าสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานทีไ่ดใ้นหวัขอ้ 4.3 และทดสอบใช้
คาํนวณใน 5.1 พบวา่ผลการคาํนวณใกลเ้คยีงกบัค่าจากการทดสอบจงึ
นําค่านี้มาใชใ้นการคาํนวณหากําลงับ่งชีข้องเครือ่งยนต ์ Aliison-PD46 
ซึง่เป็นเครื่องยนต์ทีม่รีปูแบบเดยีวกบัเครื่องยนต์ GPU-3 แต่แตกต่าง

กนัในแงม่ติขินาดต่างๆ และตวัแปรในการทาํงาน ตารางทึ ่7 แสดงผล
การคาํนวณกาํลงับง่ชีเ้ครือ่งยนต ์Allison PD-46 
     จากการนําค่าสัมประสิทธิแ์รงเสียดทานในรีเจนเนอเรเตอร์มา
คาํนวณในเครือ่งยนต ์Allison PD-46 ทีค่วามเรว็รอบ 2500 และ 3500 
โดยใชส้มการทีป่รบัแกม้คี่าความผดิพลาด 19.1% และ 10.6% ตาม 
ลําดบัหรอืเฉลีย่เท่ากบั15% ดงัแสดงในตารางที ่7 ผลของการคาํนวณ
โดยใช้ค่าจากสมัประสทิธิเ์ดมิและสมัประสทิธิใ์หม่ ได้ผลการคํานวณ
กําลงัต่างกนัน้อยมาก กราฟเปรยีบเทียบผลการทดสอบและผลการ
คาํนวณแสดงดงัรปูที ่5 
 

 
 

ตารางที ่7 ผลการคาํนวณเครือ่งยนต ์Allison PD-46 
ความเรว็
รอบ (รอบ
ต่อนาท)ี 

กาํลงับง่ชีจ้าก
การทดสอบ

(วตัต)์ 

กาํลงับง่ชีจ้าก
การสมการ 4.4 

(วตัต)์ 

กาํลงับง่ชีจ้าก
การปรบัแก้

(วตัต)์ 

2500 5920 4811(18.7%) 4792(19.1%) 

3000 6230 5596(10.2%) 5571(10.6%) 
 

 
 

รปูที ่5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการคาํนวณกาํลงับง่ชีข้องเครือ่งยนต ์
Allison PD-46 ระหวา่งคา่จากการวดัและคา่จากการคาํนวณ 

 
6. สรปุ 

จากการศกึษาการคํานวณและปรบัปรุงการคํานวณของโปรแกรม 
พบวา่ตวัแปรทีม่ผีลต่อกําลงัของเครือ่งยนต์ นอกจากอุณหภูมดิา้นรอ้น 
ความดนั และความเรว็รอบ แลว้ไดข้อ้สรปุคอื 

 
1.ผลของอุณหภูมิด้านเย็นที่มีผลสําคัญในการคํานวณกําลัง
เบือ้งตน้ของเครือ่งยนต ์ซึง่ในการคาํนวณเพือ่ออกแบบเครือ่งยนต์
จรงิตอ้งคาํนึงถงึการออกแบบระบบหล่อเยน็ทีเ่หมาะสม  
2.ผลของการคาํนวณความดนัลดในรเีจนเนอเรเตอรซ์ึง่เป็นผลจาก
ค่าสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน มผีลอย่างมากกบัความถูกต้องใน

ความเรว็รอบ (รอบต่อนาท)ี 

กาํ
ลงั
บง่

ชี(้
วตั

ต)์
 

คา่จากการวดั 

คา่จากสมัประสทิธิเ์ดมิ  

คา่จากสมัประสทิธิใ์หม ่ กาํ
ลงั
บง่

ชี(้
วตั

ต)์
 

ความเรว็รอบ (รอบต่อนาท)ี 

คา่จากการวดั 
คา่จากสมัประสทิธิเ์ดมิ 

คา่จากสมัประสทิธิใ์หม ่
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การคาํนวณหาค่ากําลงับ่งชีข้องเครือ่งยนต์ การออกแบบ เลอืกใช้
รเีจนเนอเรเตอรท์ีเ่หมาะสมจงึมผีลกบักาํลงัทีไ่ดจ้ากเครือ่งยนต ์
3.ผลทีไ่ดจ้ากการคํานวณดว้ยโปรแกรมทีป่รบัปรุงของเครื่องยนต์
น้ีมคี่าความผดิพลาดอยู่ในเกณฑ์ที่นําไปปรบัใช้กบัการคํานวณ
ประเมนิกําลงัเครื่องยนต์สเตอลงิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัน้ีในขัน้ตอน
การออกแบบได ้
 
ผูว้จิยัจะไดนํ้าวธิกีารคาํนวณนี้ไปทาํการออกแบบสดัสว่นที่

เหมาะสมของเครือ่งยนตส์เตอลงิเพือ่ใหไ้ดก้าํลงับง่ชีส้งูสดุต่อไป 
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Abstract 

Under various dropping conditions, the geometrical 
shapes of plastic bottle effects the bottle sturdiness.  The 
dropping conditions consist of dropping height, bottle-
impact orientation and floor material.  The bottle that can 
resist the dropping, or drop testing, will not show any 
crack or breakage after impacting the floor.  This paper 
introduces finite element analysis (FEA) for simulating 
the strength of bottle models.  The dropping simulation 
was done on bottles made from polyethylene terepthalate 
(PET), the popular material for soft-drink containers.  
The computer simulation used MSC.Dytran for its 
capability to simulate the dropping with liquid 
interaction.  The stress at the bottle wall was analyzed 
when the impact orientations of the bottle were at 90o, 45o 
and 0o with the floor.  The basic cross-sections of the 
bottle shape were circle, ellipse, square and rectangle; 
they were of the same height and capacity.  The FEA 
comparison of the four shapes, at the same drop height 
from one meter, indicates that the elliptical cross-section 
bottle is the best in having the drop-test sturdiness 
efficiency – by not broken at all three dropping angles. 
 
Keywords:  drop test, impact, bottle shape, FEA. 
 
1. Introduction 
 The Computer-Aided Engineering (CAE) is an 
advanced method for designing any complex plastic-
bottle shapes. An advantage of the CAE is its capability 
in predicting the strength of the bottles without making 
physical prototypes. In our previous researches, we used 
the Finite Element Analysis (FEA) as our CAE tools in 
making the strength analyses of plastic bottles under the 
static top load test [1], and static pressure test [2].  
According to the drop-test standard [3], the static 
approximation does not provide a good enough accuracy 
for simulating the drop test, which is under dynamic 
condition.  With the available dynamic FEA software, the 
drop test simulations of bottles with water filled were 
performed [4, 5].  These researches, on the drop test with 
fluid interaction, provided our initial information for 
simulating the drop test of the fluid-filled plastic bottles. 
 

 This paper used the aforementioned methods for 
analysis the sturdiness of bottle shapes at various drop 
test conditions.  The topic of our study can provide the 
basic information for designers and manufacturers for 
producing their bottles with the sturdiness that will pass 
the drop test.  With this information, it can reduce time 
and material loss for the redesign of the bottle, and thus, 
reduce costs and the energy consumptions.              
 
2. Geometrical Shapes of Bottles 
 Four basic geometrical shapes of bottles are 
identified by their cross-sectional area, they are circle, 
ellipse, square and rectangle.  The drawings of the four 
bottles are illustrated in Figure 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. The dimension of the four bottle shapes, unit is mm. 
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      Each model had the same height (185 mm), cap 
diameter (30 mm), bottleneck height (35 mm) and 
capacity (1,000 cc ± 5 cc). 
      The details of the bottles A to D are summarized in 
Table 1; for cylindrical, elliptical, square and rectangular 
shapes respectively. 
  
Table 1. The description of the bottle models.  

Models 
Wall 

thickness 
(mm) 

Base 
Area 

(mm2) 

Height 
(mm) 

Volume 
(mm3) 

Mass 
(gm) 

A 1.0 6361.73 140 1002.80 70.35 
B 1.0 6349.79 140 1001.42 72.16 
C 1.0 6368.04 140 999.37 75.34 
D 1.0 6375.00 140 1000.47 76.79 

 
3. Finite Element Models  
       The procedure as described in [4, 5] were applied for 
creating the Finite Element Model (FEM). Each 
analytical model for the drop test consisted of the FEM of 
bottle, rigid floor and fluid domain.  The FEM for bottles 
were represented by shell elements with one millimeter 
thickness, and they were the combination of quadratic 
(Quad.) and triangular (Tri.) shapes.  Polyethylene 
terepthalate (PET) was assigned to the material property 
in the FEA software for the four bottle shapes.  The 
mathematical model of PET was the SRPR stress 
presented by Suvanjumrat, C., et al. [6, 7].  The FEM 
information, of the four bottles, is shown in Table 2.  
 
Table 2. The description for the FEM of bottles.  

Models 
Wall 

Thicknes
s (mm) 

Number of 
Element 

Number of 
Node Element Type 

A 1.0 1,152 1,122 Quad., Tri. 
B 1.0 1,152 1,122 Quad., Tri. 
C 1.0 1,540 1,506 Quad., Tri. 
D 1.0 1,540 1,506 Quad., Tri. 

 
       The FEM of the rigid floor was represented by 100 
quadratic elements, which made the size to 100 x 100 
mm2.  
       The liquid used for filling the bottles was water, at 
room temperature, with the density of 997 kg/m3.  The 
fluid domain was created by 120,000 hexagonal 
elements, and used the coupling algorithm [8].  The water 
was filled in the bottle at full capacity. 
      The simulations were done at four orientations or at 
the impact angles of 90o, 45o and 0o.  Figure 2 illustrated 
the three impact orientations of the bottle A. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Impact angles with the floor: A) 90o, B) 45o and C) 0o.  
 

       The drop height for each test was one meter. To 
avoid the divergence in the computation and to reduce the 
computational time, during the simulation, we placed the 
FEM of bottle at 10 mm above the rigid floor, and assign 
the initial velocity equivalent to that of the required drop 
height.  
       The pre-processing and post-processing were 
performed by using MSC.Patran software version 2005 
and the processing was MSC.Dytran version 2005. 
 
4. Results and Discussions 
       The breaking condition, when using the SRPR stress, 
is at the strain greater than 1.2 [7].  Table 3 compares the 
sturdiness of the four bottles by determining the breakage 
of the bottle at the three impact angles.  At the impact 
angle of 0o, all four shapes demonstrated no breakage.  
The impact angle of 45o resulted in the breakage of three 
shapes, only the bottle B (elliptical cross-section) 
survived the drop.  At the angle of 90o, the square and 
rectangular cross-section bottles fail the drop test.  We 
can conclude from this table that the elliptical shape is the 
best one from the four investigated shapes, and the 
cylindrical shape is the second. 
 

Table 3. The drop test simulation result. 
Models (Cross-Section) Impact Angle 

90o 45o 0o 
A (Circle) pass fail pass 
B (Ellipse) pass pass pass 
C (Square) fail fail pass 

D (Rectangle) fail fail pass 
 
 The drop test results from the FEA analysis provided 
the time variation of the bottle deformation and stress.  
Figure 3 illustrates the color contour of the stress and the 
deformed body during the drop test simulation of the 
cylindrical bottle (model A), with the impact angle of 90o, 
at four instant of times: 449.62, 452.06, 454.85 and 
457.58 msec.  The time at zero second is at the release 
time. 
 Notice that the ranges of the stress in the color 
contour, of each figure, are not equal.  The existence of 
the stress during the free fall or before the bottle impact 
the floor (at time 0.1 msec) was the result from the fluid 
interaction.  The figure at time of 457.58 msec illustrated 
the bottle bouncing up above floor. 
  When the cylindrical bottle engaged the floor at the 
impact angle of 90o, the maximum stress was observed to 
be distributed around the base and the lower wall near the 
base (Figure 3, at 452.06 msec).  After that instant, the 
stress decreased – and spread through out the whole 
bottle (Figure 3, at 454.85 msec).  Hence the cylindrical 
wall provides a good stress absorption.  The similar result 
was found with the elliptical bottle. 
       Dissimilar result was found for the square and 
rectangular bottles.  These two shapes had the stress 
concentrated locally at the corners of the base, as shown 
in Figure 4.  This small localized and high magnitude of 
the stress reduced the ability to the quick dispersing of 
the stress to the larger wall area – hence cause the failure 
or breakage of the bottle.   

   (A)     (B)    (C) 
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Figure 3. Stress contours, during the dropping, of the cylindrical 
bottle at four instant of times.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. Stress of the square bottle when drop at the 90o angle. 
 
 
       The impact angle of 45o, the elliptical bottle was the 
only shape that was not broken from the one meter drop 
height.  The stress contour of the elliptical bottle is shown 
in Figure 5.  When comparing the stress contour of the 
elliptical bottle with the rectangular bottle (Figure 6), a 
larger area of the “stress distribution” is found in the 
elliptical shape than the rectangular shape.  Also, the 
larger area of “high stress concentration” is found in the 
rectangular shape than the elliptical shape; for which the 
rectangular shape has it at the two impact corners.  
       When the bottles were drop at the impact angle of 0o 
with the floor, all four shapes indicated no breakage.  
Examples of the stress contour of the square bottle are 
shown in Figures 7 and 8.  The contour of Figure 8 was 
1.36 msec apart from that of Figure 7.  In Figure 7, the  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. Stress distribution of the elliptical bottle at 45o 
dropping angle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6. Stress distribution of the rectangular bottle at 45o 
dropping angle. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7.  Stress contour of the square bottle at the impact angle 
of 0o. 
 
 
high stress areas are at the two corner-edges between the 
bottleneck and the body of the bottle.  The second 
occurrence of high stress area is also found at 1.36 msec 
later, and at different locations – at the two corners of the 
base of the bottle (Figure 8). 
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Figure 8. Stress contour of the square bottle at the impact angle 
of 0o at 1.36 msec after that of Figure 7. 
 
 
       The stress of each bottle at the impact angle of 0o 
was lower than that of the other two orientations.  This 
lower stress comes from the fact that the contact area 
between the bottle and the floor is relatively large – hence 
less possibility of failure.  
       The sloshing of the water inside the square bottle is 
shown in Figure 9 at the time after dropping from one 
meter high at 449.28, 452.75, 454.11 and 456.99 msec.  
The sloshing of the liquid influences the deformation of 
the bottle as well as the stress.      
 
5. Conclusion 
 From the FEA simulation of the drop test at the four 
impact angles, the PET bottle with elliptical cross-section 
found to be the most sturdiness on not having any 
breakage – and by having the highest capacity and 
relatively low mass.  The cylindrical bottle has the best 
volume to mass ratio but found to be the second best 
basic bottle shape; as it has more tendencies for breaking 
at the 45o impact angle than the other two angles.  Bottles 
with sharp corners, such as the square and rectangular 
shapes, have lower sturdiness-efficiency; they are heavier 
and slightly less capacity. 
  The conclusion from our study, for designer, is the 
bottle shapes with smooth continuous surface and having 
no edges at the wall is preferred in the resisting of the 
impact force during the drop test. 
 That is we must avoid the design of having edges 
formed by two perpendicular walls, as well as corners 
from the three perpendicular planes; since they give high 
stress concentration and reduces the effectiveness in the 
quick distribution of stress to the larger wall area, during 
and instant after impact the ground. 
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Figure 9. The sloshing inside the square bottle when dropping at 
the angle of 0o. 
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บทคดัย่อ 
     งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาอากาศพลศาสตร์ ในการวิง่ตามกนัของ
รถบรรทุกเล็กห้องผู้โดยสาร 2 ตอน เพื่อศึกษาการลดลงของ
สมัประสทิธแิรงตา้น (CD) โดยวธิคีาํนวณของไหลพลศาสตร ์ (CFD) ใช้
ซอฟแวร ์Fluent จาํลองแบบ 3 มติ ิในการศกึษาขัน้ตน้ ใชอุ้โมงคล์ม
ความเรว็ตํ่ารว่มกบั CFD ทดสอบแบบจาํลองรถบรรทุกเลก็ ทีค่วามเรว็
ระหว่าง 18 - 43 km/hr เพื่อเปรยีบเทยีบและยนืยนัผล ก่อนทีจ่ะ
ทดสอบรถขนาดจรงิดว้ยวธิจีาํลองเชงิตวัเลข ทีค่วามเรว็ 36 – 126 
km/hr เพือ่ศกึษาการลดลงของสมัประสทิธติา้น ของรถคนัหลงัทีว่ ิง่ห่าง
จากคนัหน้าทีร่ะยะห่างต่างกนั พบว่า ทีร่ะยะห่าง 10 m อตัราการ
สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิลดลงจากวิง่ปกตคินัเดยีว 6.52 % (ทีค่วามเรว็เฉลีย่) 
และกรณีรถวิง่เยือ้งกนั พบว่า รถคนัหลงัทีว่ ิง่ห่างทีร่ะยะ 10 m และ
เยือ้ง 1 m อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิของรถคนัหลงัลดลง 1.90 % (ที่
ความเรว็เฉลีย่) 
 
Abstract 
     This research aims to investigate the aerodynamic of the 
trailing cab pick-up truck. The drag coefficient (CD) is the main 
focus by using Computational Fluid Dynamics (CFD) technique. 
The commercial software, FLUENT, is employed in three 
dimensional (3D) model. The low speed wind tunnel was used to 
test to model of pick-up truck at velocity between 18 – 43 km/hr, 
the results was then validated with CFD simulation.  Then the full 
size of pick-up truck was simulated by CFD at velocity between 
36 – 126 km/hr. In this study, the CD of the trail car at different 
distance is investigated. It was find that, at the trailing distance of 
10 m, the fuel consumption trail car can be reduced by 6.52 % 
averagely. In another case, when the trail car is running 

accentricly, the traily distance of 10 m and accentric distance of 1 
m, gives the best result which the fuel consumption can be 
reduced by 1.90 %. 
 
1. บทนํา 
     การออกแบบรูปร่างรถยนต์ให้เหมาะสม เป็นการทําให้รถยนต์วิง่
ผ่านอากาศดว้ยแรงตา้นลดลง การประกอบชิน้ส่วนกม็สี่วนสาํคญั เช่น 
การประกอบหน้าต่างและขอบที่แนบสนิทพอดี รวมถึงการติดตัง้
อุปกรณ์เสรมิรถ เช่น สปอยเลอรด์า้นหลงัลอ้หน้า และลอ้หลงั แผน่กัน้
ใต้ท้องรถที่ทําให้ส่วนประกอบของโครงสร้างไม่ขวางการไหลของ
อากาศ แมแ้ต่ สปอยเลอรห์ลงัเพื่อลดความป ัน่ป่วนเมือ่อากาศวิง่ผ่าน 
อุปกรณ์เหล่านี้สามารถลดแรงตา้นอากาศ โดยใชอ้งคค์วามรูด้า้นอากาศ
พลศาสตร์ หรือ Aerodynamics ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญของการออกแบบ
รถยนต์ ในการทดสอบ คน้ควา้ และการวจิยั จะตอ้งมกีารนําโมเดลทัง้
แบบจําลองและแบบขนาดจริง เข้าไปทดสอบในอุโมงค์ลมเพื่อ
ตรวจสอบหาค่าต่างๆ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลอืงทุน อุปกรณ์ และเวลาใน
การทดสอบ ปจัจุบนัได้มกีารใช้การคํานวณเชิงตวัเลขของไหล
พลศาสตร ์หรอื CFD (Computation Fluid Dynamic) ซึง่เป็นเครือ่งมอื
ทีส่ามารถแสดงผลไดแ้บบ 3 มติ ิ ช่วยใหเ้หน็ภาพการเคลื่อนทีข่อง
กระแสอากาศ และผลทีเ่กดิกบัรถยนตไ์ดช้ดัเจน  
     (Spalart, 2000) กล่าวว่า การคํานวณของไหลพลศาสตร์ หรอื
วธิจีาํลองเชงิตวัเลข นิยมใชซ้อฟตแ์วร ์FLUENT สาํหรบัการจาํลองการ
ไหลแบบราบเรยีบอดัตวัไม่ได ้โดยวธิปีรมิาตรจาํกดั (Finite volume) 
เริม่ตน้จากการทดสอบไหลผา่นแบบจาํลองใน 2 มติ ิซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการ
จําลอง มแีนวโน้มการเกดิการแยกตวัของอากาศบรเิวณส่วนหลงัของ
แบบจําลอง ใกล้เคยีงกบัผลการทดสอบในอุโมงค์ลมที่ Reynolds 
number ตํ่า แต่เมือ่คา่เรยโ์นลดท์ีใ่ชใ้นการจาํลองมคีา่มากขึน้ คา่ทีไ่ดจ้า
การคาํนวณมคีวามคลาดเคลื่อนจากการทดสอบในอุโมงคล์ม เน่ืองจาก
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การทดสอบในอุโมงค์ลมมลีกัษณะการไหลเป็น 3 มติ ิจงึได้มกีาร 
พฒันาการจาํลองการไหลแบบ 3 มติ ิ  (Horinouchi, 1995) และ (Van 
Dam, 1999)ไดนํ้าแบบจาํลองเพือ่ทดสอบสมัประสทิธแิรงตา้นของการ
ตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิของรถยนต์ ใช้ศกึษาความลาดเอยีงด้านขา้งของ
รูปทรงท้ายรถยนต์ และชายหน้า ทีต่ดิใต้บงัโคลน ใช้สมการนาเวยีร์-
สโตค สาํหรบัการไหลแบบราบเรยีบ ผลทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัการทดสอบ
ในอุโมงค์ลม ซึ่งค่าสมัประสทิธแิรงต้านจะลดลงเมื่อค่าความลาดเอยีง
เพิม่ขึน้ เน่ืองจากความดนัทีส่่วนหลงัของแบบจาํลองมคี่าสงูขึน้ และค่า
สมัประสิทธิแรงต้านจะลดลงเช่นกันเมื่อมีการติดชายหน้า ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ทีนํ่าไปสูก่ารไหลแบบราบเรยีบ (Prasad et al., 1997) พบวา่ 
แรงตา้นสว่นใหญ่ของตวัรถ มาจากเทอมของความดนัทีแ่ยกตวัออกจาก
ผวินอก สมัประสทิธิแรงต้าน 40 เปอร์เซ็นต์จะขึ้นอยู่กบัรูปทรง
ภายนอกและสว่นใหญ่จะเกดิขึน้ทีท่า้ยรถ โดยสมัประสทิธแิรงตา้นจะไม่
มผีลจากรปูร่างหน้ารถ แต่แรงตา้นส่วนใหญ่จะมาจากการไหลป ัน่ป่วน
ดา้นทา้ย (Muyl et al., 2004) และ (Grosche, 2001) กล่าวว่า ใน
รถยนต์ทุกชนิดในปจัจุบนันัน้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ใช้เกดิการไหล
ป ัน่ป่วนดา้นทา้ย โดยเฉพาะรถบรรทุกทีม่ขีนาดใหญ่ เพราะรปูทรงมี
พืน้ทีห่น้าตดัขนาดใหญ่ และไม่มลีกัษณะลู่ลม จะทําใหอ้ากาศเกดิการ
แยกตวั เกดิการไหลแบบป ัน่ป่วนดา้นทา้ยมาก ซึง่ทําใหค้่าแรงตา้นสูง 
แต่อากาศด้านท้ายที่เกิดจากการแยกตวันัน้ ความดนัที่เกิดจากการ
เคลื่อนที ่(Dynamics Pressure) จะลดลง จงึไดม้กีารทดสอบให้
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 2 คนั วิง่ตามกนั โดย (Browand, 2005) พบว่า 
อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิของรถคนัหลงัลดลงกว่าคนัหน้า และใน
การทดสอบรถแข่งของการจําลอง CFD ยงัสามารถจําลองสิง่ที่เกดิ
ขึน้กบัด้านทา้ยของรถคนัหน้า ซึ่งการอาศยัองค์ความรูด้้านอากาศ
พลศาสตร ์มาวเิคราะห์ สามารถเหน็ประโยชน์ทีร่ถคนัหลงัไดร้บัอย่าง
ชดัเจน เพราะแรงตา้นของอากาศของรถคนัหลงัจะลดลง โดยกระแส
อากาศทีไ่หลผ่านใต้ทอ้งรถคนัหลงัจะลดลง ประการสําคญัแรงฉุดของ
กระแสลมดา้นทา้ยของรถคนัหน้าจะทาํใหร้ถคนัตามมคีวามเรว็เพิม่ขึน้ 
จงึได้นําหลกัการที่กล่าวมา มาประยุกต์ใช้กบังานวจิยัน้ี โดยเป็นการ
ทดสอบรถบรรทุกเลก็หอ้งผูโ้ดยสาร 2 ตอน ซึง่เป็นยานพาหนะทีนิ่ยม
ใชม้ากทีสุ่ดในประเทศไทย มาทดสอบเพือ่เปรยีบเทยีบสมัประสทิธแิรง
ตา้น ในกรณีวิง่ตามกนั โดยรถทัง้สองคนั วิง่ตามกนัแนวยาว และแนว
เยือ้ง ทีร่ะยะห่างต่าง ๆ โดยใช ้CFD เป็นเครือ่งมอืในการทดสอบ เพือ่
เป็นแนวทางในการลดค่าสัมประสิทธิแรงต้าน และลดอัตราการ
สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิโดยใชท้ฤษฏขีอง (Leuschen, 2006) เพือ่หาจาก
การเปลีย่นแปลงของสมัประสทิธแิรงตา้นจากกรณีปกต ิทีค่วามเรว็ต่าง 
ๆ ที่ได้จากการทดสอบในอุโมงค์ลม พร้อมทัง้เสนอแนวทางแก้ไข 
วธิกีารขบัขีท่ ีเ่หมาะสม 
 
2.วิธีดาํเนินการวิจยั 
2.1 เปรียบเทียบสมัประสิทธ์ิแรงต้านของทรงกลม โดยการ 
       ทดสอบใน อโุมงคล์ม และ CFD 
     ในการทดสอบใชอุ้โมงคล์มแบบเปิด โดยอากาศไหลเขา้ทีป่ลายขา้ง
หน่ึงผา่นสว่นทดสอบแบบจาํลอง  (Test section) แลว้ไหลออกปลายอกี
ขา้งหน่ึง อากาศมคีวามดนัเท่ากบัความดนับรรยากาศ  โดยใชพ้ดัลมดดู

อากาศที่ตดิกบัมอเตอร ์ ขนาด  5.5 hp  มเีครื่องมอืควบคุมมอเตอร์ 
(Invertor) เพือ่ปรบัความเรว็อากาศทีไ่หลผา่นสว่นทดสอบแบบจาํลอง 
มคีวามเรว็ที ่ 5 ถงึ 10 m/s (18 - 36 km/hr) ใชม้านอมเิตอร ์
(Manometer) เป็นเครือ่งมอืวดัความดนัและความเรว็อากาศ 
 

 
 
รปูที ่1 ชุดทดสอบสมัประสทิธแิรงตา้น (อุโมงคล์ม) 
 
     แสดงในรปูที ่1 ซึง่ใชท้ดสอบสมัประสทิธแิรงตา้นของวตัถุทรงกลม 
เสน้ผา่นศูนยก์ลาง  0.1 m  ทีต่ดิกบัเครือ่งมอืวดัแรงตา้น  (Load cell)  ซึง่
จะเ ป็นแรงที่อากาศกระทํากับวัตถุทรงกลม  นํามาคํานวณหา
สมัประสทิธแิรงตา้น จากสมการ 

AV

FC D
D

2

2
1 ρ

=                                     (1) 

 

โดยที ่ DC   คอืสมัประสทิธแิรงตา้นรวม, DF   คอืแรงตา้นรวมทีก่ระทาํ
ต่อวตัถุ (N), ρ   คอืความหนาแน่นของอากาศ  1.225 kg/m3  และ  A  
คือพื้นที่ที่ตัง้ฉากกับทิศทางการไหล    )2m  ( โดยนําผลที่ได้นํามา
เปรยีบเทยีบกบัผลทดสอบดว้ยวธิจีาํลองเชงิ  จาํลองทีข่นาดและสภาวะ
เดยีวกนักบัการทดสอบในอุโมงค์ลม  ซึ่งจากการทดสอบ สมัประสทิธิ
แรงตา้นโดยอุโมงคล์มและวธิจีาํลองเชงิตวัเลข  ค่าสมัประสทิธแิรงตา้นมี
ค่าใกลเ้คยีงกนั  โดยคา่ทีไ่ดจ้ากการทดสอบดว้ยอุโมงคล์ม  จะใหผ้ลต่าง
ทีม่คีา่สงูกวา่วธิจีาํลองเชงิตวัเลขประมาณ 5  เปอรเ์ซน็ต ์ (โดยเฉลีย่)  ซึง่
จะแสดงค่าสัมประสิทธิแรงต้านจากการทดสอบทัง้สองแบบ  และ
เปรยีบเทยีบกบัทฤษฏ ีแสดงในรปูท ี 2 
 

 
 
รปูที ่2 การเปรยีบเทยีบผลทดสอบสมัประสทิธแิรงตา้น (CD) 
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     จากรูปที ่2 เป็นการทดสอบสมัประสทิธแิรงตา้นของทรงกลมใน
อุโมงค์ลม  และ CFD  เปรยีบเทยีบกบัทฤษฏีอยู่ในช่วง Reynolds 
number  เท่ากบั  2.2x104 - 3.0x105  ซึง่ค่าสมัประสทิธแิรงตา้นจะลดลง 
เมือ่ Reynolds number สงูขึน้  เน่ืองจากอทิธพิลของความหนืดทีผ่วิ
ทรงกลมกบัอากาศลดลง  ผวิทรงกลมจะได้รบัผลจากความดนัอากาศ
เพิ่มขึ้น โดยการทดสอบทัง้สองแบบมีค่าใกล้เคียงกันกับทฤษฏี  ซึ่ง
สามารถนําสภาวะการไหล สมการการคาํนวณ  ชนิดและจาํนวนกรดิ  ไป
ทดสอบแบบจําลองรถบรรทุกเล็กเพื่อตรวจสอบสมัประสทิธแิรงต้าน
ต่อไป 
 
2.2 การทดสอบสมัประสิทธ์ิแรงต้าน รถบรรทกุเลก็แบบจาํลอง 
     การทดสอบแบบจาํลองในอุโมงคล์ม ใชว้สัดุทาํจากโพม แบบจาํลอง
มอีตัราสว่น 1:20 ของขนาดรถจรงิ มขีนาดพืน้ทีห่น้าตดั (Frontal area) 
เท่ากบั 0.0067144 m2 ทดสอบทีค่วามเรว็ 18 -  36 km/hr โดยทดสอบ
ควบคู่กบัวธิจีําลองเชงิตวัเลข โดยใช้ขนาดแบบจําลอง และ Test 
section เท่ากนั เพื่อเปรยีบเทยีบผลก่อนทีจ่ะทดสอบขนาดจรงิดว้ย
วธิจีาํลองเชงิตวัเลข ดงัรปูที ่3  
 

 
 
รปูที ่3 ขนาดของแบบจาํลอง กรดิ และลกัษณะการทดสอบในอุโมงค ์
         ลมและ CFD 
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รปูที ่4 สมัประสทิธแิรงตา้นของแบบจาํลองรถบรรทุกเลก็ ในอุโมงคล์ม  
         และ CFD 
 

     รูปที่ 4  เป็นค่าสมัประสทิธแิรงต้านของแบบจําลองของรถบรรทุก
เลก็ ซึ่งสมัประสทิธแิรงต้านจะลดลงเมื่อค่าความเรว็หรอื Reynolds 
number เพิม่ขึน้  เหมอืนกบัการทดสอบวตัถุทรงกลม โดยค่าทีไ่ดจ้าก
การทดสอบในอุโมงค์ลมจะมคี่าสูงกว่าวธิจีําลองเชงิตวัเลข  ซึ่งมคีวาม
แตกต่างไมเ่กนิ  5 เปอรเ์ซน็ต ์ เน่ืองจากความกวา้งของ Test section 
ในอุโมงคล์ม ทาํใหส้ภาวะการไหลไมค่งที ่เชน่ความเรว็ ความดนั ความ
หนืด  เมื่ออากาศไหลผา่นช่วงการทดสอบแคบลง  จะใหค้วามเรว็สงูขึน้ 
ความหนืดของอากาศกม็ผีลกบัผนังของส่วนทดสอบ  ทําใหส้มัประสทิธิ
แรงตา้นทีใ่ชอุ้โมงคล์มสงูกวา่วธิจีาํลองเชงิตวัเลข ซึง่เป็นค่าทีย่อมรบัได ้
ที่จะนําขอบเขตและเงื่อนไงในการจําลองมาใช้ในการทดสอบ
สมัประสทิธแิรงตา้น ในการทดสอบรถขนาดจรงิ 

 
2.3 การทดสอบสมัประสิทธ์ิแรงต้าน  รถบรรทุกเลก็ขนาดจริง 
กรณีรถบรรทกุเลก็วิงตามกนัตามแนวยาว (แกน x) 
     เงือ่นไขในการคาํนวณไปใชจ้าํลองรถขนาดจรงิ แสดงในตารางที ่1
โดยวธิจีาํลองเชงิตวัเลข  3 มติ ิเพือ่ตรวจสอบผลสมัประสทิธแิรงตา้นที่
เปลีย่นไปของรถคนัหลงั ทีม่กีารเปลีย่นแปลงความเรว็ โดยรถทัง้สอง
คนัอยู่ห่างกนัตามแนวยาว (แกน X) ทีร่ะยะ 10, 12.5, 15, 17.5, 20 m 
ดงัแสดงในรปูที ่5 และทดสอบทีค่วามเรว็ 36, 54, 72, 90, 108, และ 
126 km/hr หรอื (Reynolds number 1.2 x 106 – 4.4 x 106) โดย
ความเรว็รถทัง้สองเท่ากนั โดยไดข้ยายขนาดความกวา้ง  และความสงู 
ของผนังด้านข้างและด้านบนของส่วนทดสอบ  เพื่อไม่ให้มีผลกับ
สมัประสทิธแิรงตา้นของรถทีใ่ชท้ดสอบ 

 

ตารางที ่1 เงือ่นไขการคาํนวณ CFD 
โปรแกรม GAMBIT  
ขอบเขตทางดา้นเขา้  

(Inlet boundary condition) 
Velocity inlet 

ขอบเขตทางดา้นออก  
(Outlet boundary condition) 

Pressure outlet 

จาํนวน Grid  ประมาณ 728,644 cell 
โปรแกรม FLUENT  

ระเบยีบการแกป้ญัหา (Solver) Segregated Solver 
ระเบยีบวธิคีาํนวณ (Linearization) Implicit method 

แบบจาํลองความป ัน่ปว่น  
(Turbulent model) 

Standard k-epsilon  

ระเบยีบวธิกีารแกป้ญัหากากรไหล
บรเิวณใกลผ้นงั  

(Near-wall treatment method) 

Standard wall function 
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รปูที ่5 การเปลีย่นแปลงของความดนั และความเรว็ทีเ่กดิขึน้กบัรถคนัหน้า (Lead car) และคนัหลงั (Trail car) ตรงกลางของรถ ตามแนวแกน x 
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รปูที ่6 ระดบัแถบสคีวามเรว็ของอากาศ (m/s) ทีร่ะยะคนัหลงั  X10  
 
 

 
 
รปูที ่7 ระดบัแถบสคีวามเรว็ของอากาศ (m/s) ทีร่ะยะคนัหลงั  X12.5 
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ซึง่การเปลีย่นแปลงความดนั และความเรว็ของอากาศทีก่ระทาํกบัรถคนั
หน้ามคี่าสงูกวา่ทีก่ระทํากบัรถคนัหลงั เพราะอากาศปะทะกบัดา้นหน้า
ของรถคนัหน้าความเรว็จะลดลง เพราะเขา้ใกลจุ้ดหยุดน่ิง (Stagnation 
point) ซึ่งจะมคีวามดนัมากกว่าความดนัก่อนทีจ่ะเริม่เขา้ประทะกบั
ดา้นหน้ารถ หรอืความดนัในระบบ (Total pressure) และจะลดตํ่าลง
บรเิวณทา้ยกระบะเนื่องจากความเรว็ลดลง ซึง่ทําใหค้วามดนัทีเ่กดิจาก
การเคลื่อนที ่(Dynamics pressure) ลดลงดว้ย ดงันัน้พลงังานจะมคี่า
ลดลงเพราะ รถคันหน้าจะดูดซับพลังงานที่เรียกว่า เฮดความดัน 
(Pressure head) และเฮดความเรว็ (Velocity head) ซึง่สามารถอธบิาย
ไดจ้ากกฎสมดุลพลงังาน สมการของเบอรนู์ลลี ่(Bernoulli’s Equation)  
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Lh  คอืการสญูเสยีเฮดรวม (head loss) แทนการสญูเสยีพลงังานต่อ

หน่วยน้ําหนักของของไหล, 1p  คอืความดนัที่รถคนัหน้า, 2p  คอื

ความดนัทีร่ถคนัหลงั, 1v  คอืความเรว็ทีร่ถคนัหน้า, 2v  ความเรว็ที่
รถคนัหลงั, ρ  คอืความหนาแน่นของอากาศ เท่ากบั 1.225 kg/m3, 

g คอือตัราเรง่จากแรงโน้มถ่วง 9.81 m/s2 ซึง่ค่า 1p  > 2p  และ 

1v  > 2v เสมอ ในกรณีทีท่ําการทดสอบ ซึง่จะทําใหค้่าสมัประสทิธิ
แรงตา้นของรถคนัหลงัมคีา่ลดลงน้อยกวา่คนัหน้าดงัแสดง ในรปูที ่8  
 

 
 
รปูที ่ 8 คา่สมัประสทิธแิรงตา้นของรถคนัหลงั ทีค่วามเรว็และระยะหา่ง 
          ทีต่่างกนั 
 
     เป็นการเปลี่ยนแปลงของค่าสมัประสทิธแิรงต้านของรถทัง้สองคนั 
โดยคนัหน้าค่า CD จะเปลี่ยนแปลงตามความเรว็หรอื Reynolds 
number เมือ่ความเรว็เพิม่ขึน้ Reynolds number กจ็ะเพิม่ขึน้ตามไป
ดว้ย จงึทําให ้CD ลดลง แต่จะไม่เปลีย่นแปลงตามระยะห่างของรถคนั
หลงั สว่นรถคนัหลงัค่า CD จะลดลงจากรถคนัหน้า และจะลดลงเรือ่ย ๆ 
ตามระหา่งทีล่ดลง เน่ืองจากระยะหา่งเขา้ใกลค้นัหน้า เฮดความดนั และ

เฮดความเร็วจะลดลง จึงทําให้พลังงานที่รถคนัหลังได้รบัลดลงเมื่อ
ระยะห่างทีล่ดลงดว้ย และจากความเรว็และ Reynolds number สงูขึน้ 
อทิธพิลของอากาศไหลสวนทศิทางยอ้นกลบัตามรูปทรงของรถ ทําให้
เกดิการแยกตวั (Separation) สงูขึน้ และในสว่นทีแ่ยกนี้จะเกดิการไหล
แบบป ัน่ป่วน หรอืเรยีกวา่เกดิคลื่นวน (Wake)  ทีเ่กดิจากอากาศไหล
ผา่นรถคนัหน้า ทาํให ้ Reynolds number สงูขึน้ จงึมสีว่นทาํใหค้่า CD 
ลดลงดว้ยเชน่กนั 
 
2.4 การทดสอบสมัประสิทธ์ิแรงต้านของรถบรรทกุเลก็ขนาดจริง  
       กรณีรถบรรทกุเลก็วิงตามกนัเยือ้งกนั 
     เป็นการจาํลองรถขนาดจรงิ  เพือ่ตรวจสอบผลสมัประสทิธแิรงตา้นที่
เปลี่ยนไปของรถคันหลังโดยที่รถทัง้สองอยู่ห่างกันตามแนวยาว
(Distance X) ทีร่ะยะ 10, 12.5, 15, 17.5, และ 20 m และห่างกนัตาม
แนวขวาง (Distance Z)  1, 2, 3, และ 4 m ซึง่แต่ละตําแหน่งของรถคนั
หลงัทีท่ําการทดสอบจะเรยีงลําดบัเป็นหมายเลข 1 - 20 ทดสอบที่
ความเรว็ 90 km/hr  ความเรว็รถทัง้สองเท่ากนั ขอบเขตและเงือ่นไงใน
การจาํลองเหมอืนกรณีรถวิง่ตามกนัตามแนวยาว ดงัรปูที ่7 ซึง่เป็นการ
แสดงการเปลีย่นแปลงของค่าสมัประสทิธแิรงตา้น ทีร่ะยะห่างของรถ
ตามแนวแกน X และ แกน Z โดยค่าสมัประสทิธแิรงตา้นของรถคนัหลงั
จะลดลงจากคันหน้า เน่ืองรถคนัหลังวิ่งเข้าใกล้สนามการไหลแบบ
ป ัน่ป่วน ที่เกิดจากอากาศไหลผ่านรถคนัหน้า ซึ่งมเีฮดความดนั และ
เฮดความเร็วที่ลดลง จงึทําให้ค่าสมัประสทิธแิรงต้านของรถคนัหลงั
ลดลงดว้ย และเมื่อรถคนัหลงัอยู่ระยะห่างออกไปตามแนวแกน X และ
แกน Z ค่าเฮค็วามดนัและเฮดความเรว็ทีร่ถคนัหลงัไดร้บัจะสงูขึน้เรือ่ย 
ๆ ดงันัน้ค่าสมัประสทิธแิรงตา้นจงึเพิม่ขึน้ตามระยะทีร่ถคนัหลงัอยู่ห่าง
ออกไปทัง้ตามแนวแกน X และแกน Z 
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รปูที ่9 สมัประสทิธแิรงตา้นของรถคนัหลงัทีร่ะยะหา่ง ระยะเยือ้งต่างๆ ทีค่วามเรว็ 90 km/hr 
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รปูที ่10 ระดบัแถบสคีวามเรว็ของอากาศ (m/s) ทีร่ะยะคนัหลงั X10, Z1 
 

 
 
รปูที ่11 ระดบัแถบสคีวามเรว็ของอากาศ (m/s) ทีร่ะยะคนัหลงั X12.5, Z2 
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2.5 อตัราการส้ินเปลืองน้ํามนัของการเปลียนแปลง CD 

     ซึง่ผลทีไ่ดจ้าการทดสอบหาสมัประสทิธแิรงตา้นของกรณีต่าง  ๆ 
ที่กล่ า วมาสามารถ นํ ามาหาค่ าการสิ้น เปลือ ง น้ํ ามัน   (Fuel 
consumption) โดยยดึรถคนัหน้านํามาเป็นกรณีเปรยีบเทยีบ  หา
ผลต่างของสมัประสทิธแิรงตา้น โดยคาํนวณไดจ้าก 
 

ifiletDbaselinetDtD VCVCVC mod)()()( −=Δ            (3) 

 

)( tD VCΔ  คอืคา่ผลต่างของสมัประสทิธแิรงตา้นทีค่วามเรว็เดยีวกนั 

โดยยึดรถคันหน้าเป็นมาตรฐาน  โดยค่าที่ได้  นําไปหาค่าการ
สิน้เปลอืงน้ํามนัไดจ้ากสมการ 
 

85.0
)()(

2 AVCVsfcucfV tDt
t

Δ×××
=Δ
ρμ        (4) 

 

)( tVμΔ = อตัราการเปลีย่นแปลงอตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัทีค่วามเรว็

กําหนด (L/100 km), ρ = ความหนาแน่นของอากาศ 1.225 kg/m3, 
ucf = คา่แฟคเตอรข์องการเปลีย่นแปลงหน่วย เท่ากบั 1.072, sfc = 
อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัจาํเพาะ (liters/kW-h) โดยใชเ้ครือ่งยนตด์เีซล 
คอมมอนเรล ขนาดกระบอกสบู 3 ลติร ยีห่อ้โตโยตา้ วโีกพ้รรีนัเนอร์
ทดสอบ, A = พืน้ทีห่น้าตดัของรถ (m2), 0.85 = ค่าสมัประสทิธกิาร
เคลื่อนทีข่องรถ โดยคดิทีค่วามเรว็เฉลี่ย และเทยีบกบัระยะทางวิง่ที ่
100,000 km คา่เป็นบวกแสดงวา่ลดอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ 
 
ตารางที ่2 คา่อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัทีค่วามเรว็เฉลีย่ กรณวีิง่ตามกนั 

ระยะหา่ง
แนวแกน 
(X) (m) 

ทีค่วามเรว็เฉลีย่ 
(L/100 km) 

วิง่ระยะทาง 
100,000 km  

(ลติร) 

ลดอตัราการ
สิน้เปลอืง
น้ํามนั (%) 

รถคนัหน้า - - - 
10.0 0.4644 464.4 5.70 % 
12.5 0.4197 479.7 5.15 % 
15.0 0.3903 390.3 4.79 % 
17.5 0.3418 341.8 4.19 % 
20.0 0.2885 288.5 3.54 % 

 
ตารางที ่3 คา่อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัที ่ 90 km/hr กรณวีิง่ตามกนั 

ระยะหา่ง
แนวแกน 
(X) (m) 

ทีค่วามเรว็ 90 
km/hr 

(L/100 km) 

วิง่ระยะทาง 
100,000 km 

(ลติร) 

ลดอตัราการ
สิน้เปลอืง
น้ํามนั (%) 

รถคนัหน้า - - - 
10.0 0.5313 531.3 6.52 % 
12.5 0.4813 481.3 5.91 % 
15.0 0.4466 446.6 5.48 % 
17.5 0.3939 393.9 4.83 % 
20.0 0.3347 334.7 4.11 % 

ตารางที ่4 คา่อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัที ่90 km/hr กรณวีิง่เยือ้งกนั 

 
ตารางที ่3 และตารางที ่4 เป็นการคาํนวณคาํนวณทีค่วามเรว็ 90 km/hr 
ซึง่เป็นความเรว็ทีใ่ชว้ิง่ในสภาวะปกต ิโดยผลของการคาํนวณอตัราการ
สิน้เปลอืงน้ํามนั แสดงให้เหน็ว่า เมื่อรถคนัหลงั วิง่เขา้ใกล้รถคนัหน้า
มากเท่าไหร ่คา่สมัประสทิธแิรงตา้นทีเ่กดิจาก สนามการไหลทีม่คี่าเฮด
พลงังานทีต่ํ่ากว่าจะมผีลกระทบกบัรถคนัหลงัมากทีสุ่ด แต่ระยะห่างที่
ใกลเ้กนิไปกม็ผีลกบัความปลอดภยัเป็นหลงั ซึง่เราสามารถนําหลกัการ
น้ีมาประยุกต ์และวธิกีารขบัขี ่เพือ่ลดอตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนั 

 
3. สรปุและข้อเสนอแนะ 

ความพยายามทีจ่ะลดแรงตา้นทีก่ระทาํกบัรถยนต ์ไดด้าํเนินมา
อย่างต่อเน่ือง โดยพยายามทีจ่ะลดค่าสมัประสทิธแิรงตา้นใหเ้หลอืน้อย
ทีสุ่ดดว้ยการปรบัรูปทรงของรถใหม้ลีกัษณะเพรยีวลม แต่วธิกีารขบัขี่
โดยการวิง่ตามรถคนัหน้า ก็เป็นวธิีหน่ึงซึ่งสามารถลดอัตราการสิ้น
สิน้เปลอืง ซึง่จากการทดสอบ ทีร่ะยะห่าง 10 m อตัราการสิน้เปลอืง
เชือ้เพลงิของรถคนัหลงัลดลงจากคนัหน้า 6.52 % (ทีค่วามเรว็เฉลีย่) ใน
กรณีที ่2 โดยรถคนัหลงัวิง่เยือ้งกนั ทีร่ะยะห่าง 10 m และระยะเยือ้ง 1 
เมตร อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัของรถคนัหลงัลดลงจากคนัหน้า 1.90 
% จากงานวจิยัน้ีสรุปว่า รถคนัหลงัทีว่ ิง่เขา้ใกลร้ถคนัหน้าทัง้แนวยาว
และแนวขวางมากขึน้เท่าไร จะทาํใหส้มัประสทิธแิรงตา้นของรถคนัหลงั
ลดลงเท่านัน้ เน่ืองจากความดนัที่เกิดจากการเคลื่อนที่ (Dynamics 
Pressure) จะลดลงเมื่อเขา้ใกลค้นัหน้า ซึง่สามารถเป็นแนวทางในการ
ลด อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิของรถยนตไ์ดอ้กีวธิหีน่ึง 

คา่ทีไ่ดจ้ากการทดสอบอาจเกดิความคลาดเคลื่อนจาก CFD ไม่
สามารถที่จะกําหนดสภาวะ คุณสมบตัไิด้เหมอืนจรงิทุกประการ และ
การวดัอตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัใหแ้มน่ยาํนัน้ทาํไดค้่อนขา้งยาก ถงึแม้
จะควบคุมสภาวะการขบัขีใ่หใ้กลเ้คยีงกบัการใชง้านจรงิมากทีส่ดุ 
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ระยะหา่ง
แนวแกน 
(X) (m) 

อตัราการสิน้เปลอืงทีค่วามเรว็ 90 km/hr (L/100 km) 
ทีร่ะยะเยือ้งต่าง ๆ แนวแกน (Z) 

 

วิง่
ระยะทาง 
100,000 
km (ลติร) 

ลดอตัรา
การ

สิน้เปลอืง
น้ํามนั(%) 1 m 2 m 3 m 4 m เฉลีย่ 

รถคนั
หน้า 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัชิ้นน้ีเป็นการวเิคราะห์เชงิทฤษฎสีําหรบัปญัหาของการ
ฟรซีซิง่วสัดุทีม่กีารเปลีย่นเฟส(Phase change material) เมื่อมกีาร
ถ่ายเทความร้อนข้ามขอบเขตที่เคลื่อนที่โดยให้น้ําเป็นวสัดุที่มีการ
เปลีย่นเฟส การศกึษาเริม่ตน้จากการสรา้งแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์
ในรปูของสมการอนุพนัธย์่อย ประกอบไปดว้ย สมการการนําความรอ้น 
(Heat conduction equation) ในแต่ละเฟส และสมการการเคลื่อนทีข่อง
ผวิฟรซีซิง่(Moving boundary equation) หลงัจากนัน้นําสมการเหล่านี้
ม าประยุกต์ ใช้กับ เทคนิควิธีการแปลงพิกัดแกน  (Coordinate 
transformations) ทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของวธิแีปรผนัระยะกรดิ (Variable 
space grid method) และวธิกีารกําหนดขอบเขตแบบคงที ่(Boundary 
fixing method) และใชร้ะเบยีบวธิเีชงิตวัเลขหาผลเฉลยของสมการ
ทัง้หมด โดยอยู่บนพื้นฐานของวธิไีฟไนต์ดิฟเฟอร์เรนซ์ (Finite-
difference method)  เพือ่ทาํนายการกระจายของอุณหภูมภิายในวสัดุ
และการเคลื่อนทีข่องผวิฟรซีซิง่(Freezing front) ทีเ่วลาต่างๆ ในระบบ
หน่ึงมติ ิและทําการเปรยีบเทยีบการเคลื่อนที่ของผวิฟรซีซิง่ที่ได้จาก
การทํานายดว้ยวธิแีปรผนัระยะกรดิ  วธิกีารกําหนดขอบเขตแบบคงที ่
และผลเฉลยแมน่ตรง (Exact solution)   

จากการศกึษาพบวา่อตัราการเกดิผวิฟรซีซิง่มลีกัษณะเป็นแบบไม่
เชงิเสน้สงูในชว่งแรกของกระบวนการ  นอกจากนี้เมือ่เปรยีบเทยีบค่าที่
ไดจ้ากการทาํนายกบัค่าทีไ่ดจ้ากสมการแมน่ตรงพบวา่มคีา่ทีส่อดคลอ้ง
กนั องค์ความรูท้ ีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดท้ัง้
เป็นความรูพ้ ืน้ฐานใหก้บังานวจิยัในระดบัทีส่งูขึน้ และเป็นประโยชน์ต่อ
งานทางวศิวกรรมที่หลากหลาย ซึ่งมคีวามสําคญัทัง้ยงัเกี่ยวขอ้งกบั
ชีวิตประจําวัน เช่น การแข็งตัวในกระบวนการหล่อขึ้นรูปโลหะ 
กระบวนการถนอมอาหาร วศิวกรรมถนอมเนื้อเยื่อทางการแพทย ์เป็น
ตน้ 
คาํสาํคญั : วสัดุทีม่กีารเปลีย่นสถานะ  ขอบเขตทีเ่คลื่อนที ่ ผลเฉลย
แมน่ตรง  วธิแีปรผนัระยะกรดิ  และ วธิกีารกาํหนดขอบเขตแบบคงที ่
 

Abstract 
This paper focuses on the theoretical analysis of freezing 

process  in phase change material which considers the moving 
boundary as the main parameter.  In this study,  water is 
considered as the phase change material. The formulation of 
partial differential equations is performed consisting heat conduc-
tion equation in each phase and moving boundary equation 
(Stefan equation). The variable space grid method and the boun-
dary fixing method are then applied to these equations. The 
transient heat conduction equations and Stefan condition are 
solved by using the finite difference method. A one-dimensional 
freezing model is the then validated against the available analy-
tical solution. The effect of constant temperature heat source on 
freezing rate and location of freezing front at various times is 
studied in detail. 

It is found that the nonlinearity of freezing rate occurs for a 
short time.  The successful comparison with numerical solution 
and analytical solution should give confidence in the proposed 
mathematical treatment, and encourage the acceptance of this 
method as useful tool for exploring practical problems such as 
solidification of alloys, food preservation process, cryopreserva-
tion of engineering tissues, and any others.   
 
1. บทนํา 

ปญัหาที่ทําการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเฟสของสาร 
(phase change) ลกัษณะการเคลื่อนตวัของผวิฟรซีซิง่(Freezing front) 
การกระจายของอุณหภูมภิายในวสัดุที่มีการเปลี่ยนแปลงเฟส (น้ํา)  
ของกระบวนการฟรซีซิง่(กระบวนการแขง็ตวั) ในการศกึษาจะต้อง
อาศยัองคค์วามรูใ้นหลายสาขาเขา้ดว้ยกนั กล่าวคอื ความรูท้างดา้น
การถ่ายเทความรอ้นและมวลสาร  กลศาสตรข์องไหล และวสัดุศาสตร ์
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รวมจนถงึ คณิตศาสตร์ชัน้สูงควบคู่กบัระเบยีบวธิเีชงิคํานวณทาง
ตวัเลขชัน้สูง  เพื่อหาคําตอบของปญัหาทีม่คีวามไม่เป็นเชงิเสน้สูง 
(Strongly non-linear problem) นอกเหนือจากนี้ยงัคาบเกีย่วกบัปญัหา
ในลกัษณะทีม่กีารเคลื่อนตวัของขอบเขต(Moving boundary problem) 
ซึ่งการวิเคราะห์ในเชิงทฤษฏีจะต้องอาศัยเทคนิคการแปลงพิกัด
(Coordinate transformation) และการประดษิฐโ์ปรแกรมคอมพวิเตอร์
ทีม่คีวามแม่นยําและมสีมรรถนะสงู ปญัหาของการเปลีย่นแปลงเฟส
สามารถพบเห็นได้โดยทัว่ไปในธรรมชาติและในระบบทางด้าน
วศิวกรรม เชน่ การแขง็ตวัในกระบวนการหล่อขึน้รปูโลหะ กระบวนการ
ถนอมอาหาร วศิวกรรมถนอมเนื้อเยือ่ทางการแพทย ์เป็นตน้ 

เริม่ตน้จากปี ค.ศ. 1860 Neumann ( H.S. Carslaw and J.C. 
Jaeger,1959), ( J.C. Muehlbauer and J.E. Sunderland 1965 )  ได้
ทําการศกึษาปญัหาการเปลี่ยนแปลงเฟส (กรณี 1-phase change 
problem) สําหรบัเงื่อนไขขอบเขตที่มอุีณหภูมคิงที่จนสามารถหาคํา 
ตอบของปญัหาทีอ่ยู่ในรปูของผลเฉลยแม่นตรงในกรณี 1 มติไิดส้ําเรจ็  
ต่อมาในปี ค.ศ. 1889 Stefan (L.I. Rubinstein , 1971) ไดศ้กึษาปญัหา
เพิม่เตมิจนสามารถหาผลเฉลยในกรณี 2-phase-change problem ได้
เช่นกนั กล่าวไดว้่านักวจิยัทัง้สองคนนี้ถอืเป็นจุดเริม่ต้นของการศกึษา
ปญัหาการของเปลี่ยนแปลงเฟสในยุคต่อมา  ซึ่งทําให้สามารถหาผล
เฉลยแมน่ตรงไดห้ลากหลายวธิ ีเช่น วธิ ี Neumann’s Solution (John 
Crank, 1981), วธิ ีSimilarity Transformation Method (H.S. Carslaw 
and J.C. Jaeger , 1959) , ( A.B. Taylor , 1974 )  หรอืวธิ ีHeat 
Balance Integral Methods (T.R. Goodman , 1961) 

หลงัจากนัน้ต่อมาได้มกีารพฒันาเพื่อนําเสนอวธิกีารหาผลเฉลย
แบบใหม่ โดยใช้ระเบยีบวธิีเชงิตวัเลข เช่น Murray และ Landis 
(Murray , 1959)  ไดท้าํการเปรยีบเทยีบระหวา่งวธิแีปรผนัระยะกรดิ
(Variable space grid method) กบัวธิกีําหนดระยะกรดิแบบคงที ่
(Fixed space grid method) พบวา่วธิแีรกจะมคีวามแม่นยาํมากกว่า 
เน่ืองจากมคี่าความคลาดเคลื่อนขณะเริม่ต้นน้อยกว่า  Mastanaiah 
(1976) ได้ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงเฟสโดยใช้วธิี Taylor 
forward projection method และทาํการเปรยีบเทยีบกบัค่าทีไ่ดจ้ากการ
วเิคราะหผ์ลเฉลยแม่นตรงพบวา่มคีวามสอดคลอ้งและใกลเ้คยีงกนัของ
ค่าทัง้สอง  Rattanadecho (2004) ไดศ้กึษาเชงิทฤษฎแีละเชงิทดลอง
ของกระบวนการทาํแขง็ในเกรนูลารแ์พคเบดทีไ่ม่อิม่ตวั ในระบบ 1 มติ ิ
ซึง่แบบจาํลองของกระบวนการทาํแขง็ทีท่าํศกึษาจะใชเ้ทคนิคการแปลง
พิกัดแกนที่อยู่บนพื้นฐานของวิธีการกําหนดขอบเขตแบบคงที ่
(Boundary fixing method) ซึง่พบว่าอตัราการดูดซมึของน้ําในโซน
ของแขง็ในกระบวนการทําแขง็จะมคีวามสมัพนัธ์กบัฟลกัซ์ความรอ้น
ของการฟรซีซิง่และคา่ความอิม่ตวัของน้ําทีผ่วิเชือ่มต่อระหวา่งเฟส และ
คา่ทีไ่ดจ้ากการทาํนายจะสอดคลอ้งกบัผลทีไ่ดจ้ากการทดลองเป็นอย่าง
ด ี ชยานนท ์เสรฐิธกุิล และ ผดุงศกัดิ ์รตันเดโช (2550) ไดใ้ชร้ะเบยีบ
วธิเีชงิตวัเลขแกป้ญัหาการทาํละลาย(กรณีวสัดุพรุนแบบอิม่ตวั) โดยใช้
เทคนิควธิแีปรผนัระยะกรดิ  และทาํการเปรยีบเทยีบกบัค่าทีไ่ดจ้ากการ
วเิคราะห์ผลเฉลยแม่นตรงพบว่ามคีวามใกล้เคยีงและสอดคล้องไปใน
ทศิทางเดยีวกนั 

ในงานวจิยัฉบบัน้ีไดนํ้าเทคนิควธิกีารแปลงพกิดัแกน(Coordinate- 

transformations)  ทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของวธิแีปรผนัระยะกรดิ (Variable- 
space grid method) และวธิกีารกําหนดขอบเขตแบบคงที ่(Boundary 
fixing method) จากนัน้ใชร้ะเบยีบวธิเีชงิตวัเลขหาผลเฉลยของสมการที่
เกี่ยวข้องเพื่อทํานายการกระจายของอุณหภูมิภายในวสัดุและการ
เคลื่อนทีข่องผวิฟรซีซิง่(Freezing  front) ทีเ่วลาต่างๆ  ในระบบ 1 มติ ิ 
และทาํการเปรยีบเทยีบการเคลื่อนทีข่องผวิฟรซีซิง่ทีไ่ดจ้ากการทาํนาย
ดว้ยวธิแีปรผนัระยะกรดิ  วธิกีารกาํหนดขอบเขตแบบคงที ่และผลเฉลย
แมน่ตรง (Exact solution )   
 
2.  แบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์

ลกัษณะของแบบจําลองที่จะทําการศึกษาคอื  จะทําการระบาย
ความรอ้นวสัดุที่เปลี่ยนแปลงเฟส(น้ํา) ที่อุณหภูมติ่างๆ ส่วนลกัษณะ
การเคลื่อนที่ของผวิฟรซีซิง่จะทําการพจิารณาในระบบ 1 มติ ิทศิทาง
แกน x  และมกีารถ่ายเทความรอ้นเฉพาะแกนที่พจิารณาเท่านัน้ ซึ่ง
วสัดุทีใ่ชใ้นการศกึษามคีวามยาวทัง้หมดเท่ากบั 10 เซนตเิมตร  โดยใน
ที่น้ีเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์จะพิจารณาให้มีชัน้ของโซน
ของแขง็เน่ืองจากการฟรซีซิง่เกดิขึน้ตัง้แต่ตน้ 

จากรูปที่ 1  แสดงให้เหน็ถงึเสน้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมทิัง้ใน
โซนของแขง็และโซนของเหลว โดยทีก่ารเปลีย่นแปลงอุณหภูมใินโซน
ของแขง็จะอยูใ่นรปูฟงักช์นั T1  และในโซนของเหลวจะอยู่ในรปูฟงักช์นั 
T2 โดยที ่To คอืค่าอุณหภูมทิีจุ่ดเริม่ตน้ของวสัดุทีม่กีารเปลีย่นแปลง
เฟส ซึ่งมคี่าเป็นบวกและคงที่ Ts คอืค่าอุณหภูมทิี่ป้อนให้แก่วสัดุ

ดา้นบน  Tf  คอืคา่อุณหภมูทิีต่าํแหน่งผวิฟรซีซิง่  และทีต่ําแหน่ง x = ε 
เป็นระยะที่บอกตําแหน่งของผวิฟรซีซิ่ง  ซึ่งจะค่อยๆ เคลื่อนที่ไปใน
แนวแกน  x เมื่อเวลาเพิม่ขึ้น ในที่น้ีกําหนดให้ 1 แทนโซนที่เป็น
ของแขง็ และ 2 แทนโซนทีเ่ป็นของเหลว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รปูที ่1.  แสดงลกัษณะแบบจาํลองทางกายภาพของปญัหา 
 

จากแบบจาํลองทางกายภาพ (Physical model) ทีจ่ะทาํการศกึษา
จะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสมมตฐิานดงัน้ี 

Ts  

Frozen layer 

Unfrozen layer  

  
dt

dε   

x 

T 
TO = constant Tf = 0 Ts < Tf  

Moving Boundary 

x = ι  , TL > Tf 

x = ε 

T1= f1(x,t) 

ε 

T2 = f2(x,t) 

T1 

T2 

x1 

x2 

Release of latent 
heat 
 f f i   
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1)  พจิารณาในระบบ 1 มติ ิ
2)  หุม้ฉนวนบรเิวณทีอ่ยูโ่ดยรอบของชิน้ทดสอบยกเวน้ดา้นทีใ่ห ้
     โหลด  
3)  ไมพ่จิารณาการพาความรอ้นในโซนของเหลว 

4)  ไมค่าํนึงถงึการเปลีย่นแปลงปรมิาตรเน่ืองจากการฟรซีซิง่ 
ในสว่นของเงือ่นไขของระบบทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์กาํหนดใหร้ะบบ

ทีพ่จิารณามเีงือ่นไขเริม่ตน้และเงือ่นไขขอบเขตดงัน้ี 
เงื่อนไขเร่ิมต้น 
 ทีต่าํแหน่ง   x > 0  ,  t =  0  ,  T1 = TO = constant    
เงื่อนไขขอบเขต 

 -  ทีต่าํแหน่ง x = 0  ,  t  ≥  0  ,  T1 = Ts   

 -  ทีต่าํแหน่ง x = ι = 0.1 m  ,  t  ≥  0  ,  0=
∂
∂

x
T

   

 -  ทีต่าํแหน่ง x = ε(t) , t > 0 , T1 = T2 = constant = Tf = 0  
 

จากกฎการอนุรกัษ์พลงังานเมื่อพจิารณาการนําความรอ้นทีผ่่าน
ปรมิาตรควบคุมใดๆ ในกรณีการถ่ายเทความรอ้นแบบหน่ึงมติสิามารถ
เขยีนสมการเชงิอนุพนัธ์เพื่อใชอ้ธบิายการถ่ายเทความรอ้นทัง้บรเิวณ
โซนของแขง็และโซนของเหลวในกรณ ี1 มติ ิไดด้งัน้ี 

 1)  สาํหรบัโซนของแขง็ (Frozen layer)  (0 < x < ε(t)) 
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1

2

1
1

x
T
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T

∂
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          (1) 

 2)  สาํหรบัโซนของเหลว(Unfrozen layer)  ( x > ε(t))  (ไม่
พจิารณาการพาความรอ้น) 
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 3)  สาํหรบัทีต่าํแหน่งของผวิฟรซีซิง่  (x = ε)    

พจิารณาตาํแหน่งของผวิฟรซีซิง่  x = ε   อุณหภมู ิ0 oC  จากนัน้

ทาํการสรา้งสตปิเลก็ๆ มคีวามหนา dε ทีเ่วลา dt ดงัรปูที ่2 ทีต่ําแหน่ง
น้ีการถ่ายเทความรอ้นเป็นไปแบบต่อเน่ือง  ซึง่ความรอ้นทีถ่่ายเทจาก
โซนของเหลวโดยการนําผา่นพืน้ผวิทีม่อุีณหภูมคิงทีไ่ปยงัโซนของแขง็
ของวสัดุทีม่กีารเปลีย่นแปลงเฟส  จากกฎของการอนุรกัษ์พลงังาน จะ
ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2.  แสดงการสมดุลพลงังานทีผ่วิฟรซีซิง่ 
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อตัราการเคลื่อนทีข่องขอบเขตของผวิฟรซีซิง่  หาไดจ้าก 
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3  การแปลงพิกดัแกน 
 เน่ืองจากปญัหาทีท่ําการศกึษาในครัง้น้ีเป็นปญัหาไม่เชงิเสน้ ซึ่ง
จะเกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงเฟสและการเคลื่อนตวัของขอบเขต 
ดงันัน้ในการวเิคราะหจ์ะเกีย่วขอ้งกบัการแปลงพกิดัแกน 

3.1  การแปลงพิกดัแกนท่ีอยู่บนพืนฐานของวิธีแปรผนั
ระยะกริด 

จากรูปที่ 3  จะเหน็ว่าเมื่อเวลาผ่านไป ทีจุ่ดหรอืตําแหน่งใดๆ ที่
พจิารณาจะมอุีณหภูมเิพิม่ขึน้ในขณะเดยีวกนัตําแหน่งก็จะเปลี่ยนไป
จากตําแหน่งเดมิ ซึง่เมือ่อาศยัหลกัการของการแปลงพกิดัแกนทีอ่ยู่บน

พื้นฐานของวธิแีปรผนัระยะกรดิจะได้ผลต่างของอุณหภูม(ิΔT)  มคี่า
ดงัน้ี  
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รปูที ่3. แสดงลกัษณะแนวโน้มอุณหภมูทิีเ่ปลีย่นแปลงไป ณ  
ตาํแหน่งใดๆ ในแนวแกน x  ที ่เวลาต่างกนั 

 
หลงัจากนัน้พจิารณาหลกัการของวธิแีปรผนัระยะกรดิ  ซึง่ถอืเป็น

วธิกีารหนึ่งในการทําใหก้รดิทีส่รา้งขึน้เคลื่อนทีไ่ปตามผวิรอยต่อทีเ่กดิ
การเปลี่ยนแปลงเฟส ซึ่งสามารถอธบิายได้ดงัน้ี  ในขณะทีผ่วิฟรซีซิง่
เกดิการเคลื่อนตวัระยะหา่งของกรดิภายในทัง้สองเฟสจะเกดิการเคลื่อน 
ทีไ่ปตามแนวแกน  ซึง่ทัง้สองบรเิวณอตัราการเคลื่อนทีข่องระยะกรดิจะ

ไมเ่ท่ากนัโดยที ่ณ เวลาใดๆจะกําหนดใหบ้รเิวณเฟสของแขง็(x <ε(t)) 

จะมรีะยะห่างระหว่างกรดิตามความสมัพนัธ์  Δx1=ε/n1 ซึ่งจะมี
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แนวโน้มทีร่ะยะห่างระหว่างจุดลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เช่น เดยีวกนักบั

บรเิวณเฟสของเหลว (x>ε(t)) ความสมัพนัธข์องระยะห่างระหวา่งกรดิ

คอื Δx2 = (ι-ε)/n2 ซึง่จะมแีนวโน้มระยะห่างระหวา่งจุดมากขึน้โดย
พจิารณาไดจ้ากรปูที ่ 4 

จากรปูที ่4 เมือ่พจิารณาตัง้แต่ระยะ x = 0 ถงึระยะ x=ε จะพบวา่
อตัราการเคลื่อนทีข่องแต่ละกรดิภายในจะมคีวามสมัพนัธก์บัอตัรา 
การเคลื่อนทีข่องผวิรอยต่อระหวา่งเฟส ดงัน้ี 

n
dt
d

i
dt
dx ε

=   

 กล่าวคอื อตัราการขยายตวัของผวิฟรซีซิง่ทีเ่คลื่อนทีไ่ปทางขวา 

(dε/dt) หารดว้ยระยะที ่fixed ดา้นซา้ยไปจนถงึระยะของผวิฟรซีซิง่

(n1Δx) ยอ่มมคีา่เทา่กบัอตัราการเคลื่อนที ่ dx/dt ณ จุดใดๆ ทีเ่คลื่อนที่
ไปทางขาวมอืหารดว้ยระยะจากดา้นที ่fixed ดา้นซ้ายไปจนถงึจุดที่

พจิารณา (i1Δx) ดงันัน้ 
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n
i

dt
dx ε

=           (7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4.  แสดงวธิกีารแปรผนัระยะกรดิ 
 

จากสมการที ่ (1) (6) และ (7) จะไดส้มการความรอ้นในรปูทัว่ไป

สาํหรบัโซนของแขง็ (Frozen layer)  (0 < x < ε(t))   ดงัน้ี 
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 จากนัน้เมือ่พจิารณาตัง้แต่ระยะ x = ε  ถงึระยะ  x = ι จะพบวา่
อตัราการเลื่อนที่ของแต่ละกรดิภายในจะมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราการ
เคลื่อนทีข่องผวิฟรซีซิง่ ดงัน้ี  
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กล่าวคอือตัราการขยายของผวิฟรซีซิ่งที่เคลื่อนที่ไปทางขวา (dε/dt) 

หารดว้ยระยะจากตําแหน่งผวิฟรซีซิง่ถงึปลายดา้นที ่x=ι  ซึ่งมคี่า

เทา่กบั (ι-ε) และมคีา่เทา่กบั(n2Δx) ยอ่มมคีา่เทา่กบัอตัราการเคลื่อน 

ที ่ dx/dt  ของผวิฟรซีซิง่ใดๆ ทีเ่คลื่อนทีไ่ปทางขาวมอืหารดว้ยระยะ

ตัง้แต่ผวิฟรซีซิง่ใดๆ ถงึปลาย x=ι  ซึง่มคีา่เทา่กบั ((n2-i2) Δx)  
จากความสมัพนัธต์่างๆ จะไดส้มการดงัน้ี  
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n
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 จากสมการที ่(2) (6) และ (9) จะไดส้มการความรอ้นในรูปทัว่ไป  

สาํหรบัโซนของเหลว (Unfrozen layer)  ( x > ε(t)) ดงัน้ี 
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 สมการการเคลื่อนทีข่องผวิฟรซีซิง่  จากสมการที ่(4) 
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3.2  การแปลงพิกดัแกนท่ีอยู่บนพืนฐานของวิธีกาํหนด

ขอบเขตแบบคงท่ี   
 การวเิคราะหเ์ชงิทฤษฎสีาํหรบัปญัหาเกี่ยวกบัการเคลื่อนตวัของ
ขอบเขตโดยใชเ้ทคนิคการแปลงพกิดั (Coordinate transformation)  
ซึ่งเป็นการแปลงปญัหาดังกล่าวให้อยู่ในรูปของขอบเขตแบบคงที ่
(Fixing boundary problem)  ระหวา่งขอบเขตและขอบเขตของการ
เคลื่อนตวั  ผลของการแปลงพกิดัทําใหส้มการพืน้ฐานมคีวามซบัซ้อน
ขึน้แต่วธิหีาผลเฉลยของปญัหาไดง้า่ยขึน้  รายละเอยีดของเทคนิคการ
แปลงพกิดัแกนมรีายละเอยีดดงัน้ี 

สมการความรอ้นสาํหรบัโซนของแขง็ (Frozen Layer) การแปลง
พกิดัแกนในโซนของแขง็สามารถใชร้ะบบพกิดัดงัน้ี 

 

   (t) x  0          ,  
(t)
x    ε≤≤
ε

=η     (12) 

เมือ่ ε(t) เป็นระยะระหวา่งผวิทีไ่ดร้บัโหลดความเยน็ถงึผวิฟรซีซิง่  
เมื่อใช้เทคนิคการแปลงพิกัดแกนจะแปลงจากพิกัด (x,t) ไปเป็น  

η((x,t),t)  ดงันัน้จะไดต้วัดาํเนินการอนุพนัธ ์(Differential operators) 
ทีค่าบเกีย่วกบัการแปลงพกิดัแกน ซึง่สามารถเขยีนอยูใ่นรปูความ 
สมัพนัธท์างคณติศาสตรไ์ดด้งัน้ี 
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         เมือ่ ε&  เป็นคา่อนุพนัธข์องตาํแหน่งของผวิฟรซีซิง่เทยีบกบัเวลา   
จากสมการที ่(13) (14) และ สมการความรอ้นในโซนของแขง็สมการที ่
(1) สามารถเปลีย่นรปูสมการไดด้งัน้ี 
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 สมการความรอ้นสาํหรบัโซนของเหลว (Unfrozen Layer) 
 การแปลงพกิดัแกนในโซนของเหลวใชร้ะบบพกิดัดงัน้ี 
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จากสมการที ่(16) (17) และ สมการความรอ้นในโซนของเหลว
สมการที ่(2) สามารถเปลีย่นรปูสมการไดด้งัน้ี 
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สมการการเคลื่อนทีข่องผวิฟรซีซิง่ จากสมการที ่(4) สามารถเปลีย่นรปู
ของสมการไดด้งัน้ี 
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4.  รปูแบบสมการในระเบียบวิธีเชิงตวัเลข(Numerical Schemes) 

ในการศึกษาครัง้น้ีใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่อยู่บนพื้นฐานวิธี
ผลต่างสบืเน่ือง (Finite differences method)  ซึง่เป็นวธิกีารประมาณ
ค่าของผลเฉลยโดยใชร้ะเบยีบวธิเีชงิตวัเลขวธิหีน่ึง  เพื่อหาอุณหภูมทิี่
เปลีย่นแปลงไปเนื่องจากการนําความรอ้นและลกัษณะการเปลีย่นแปลง
หรือการเคลื่อนที่ของผิวฟรีซซิ่ง  ซึ่งสามารถแสดงเป็นสมการของ
ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขไดด้งัน้ี 

 
4.1  จากการแปลงพิกดัแกนท่ีอยู่บนพืนฐานของวิธีแปรผนั

ระยะกริด 
1)  สมการความรอ้น สาํหรบัโซนของแขง็ จากสมการที ่(8) 
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2)  สมการความรอ้น สาํหรบัโซนของเหลว  จากสมการที ่(10) 
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3)  สมการการเคลื่อนทีข่องผวิฟรซีซิง่  จากสมการที ่(11) 
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4.2  จากการแปลงพิกดัแกนท่ีอยู่บนพืนฐานของวิธีกาํหนด
ขอบเขตแบบคงท่ี   

1)  สมการความรอ้น  สาํหรบัโซนของแขง็(Frozen  Layer)  จาก
สมการที ่(15) 
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2)  สมการความรอ้น สาํหรบัโซนของเหลว (Unfrozen  layer) 

จากสมการที ่(18) 
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3)  สมการการเคลื่อนทีข่องผวิฟรซีซิง่    จากสมการที ่(19) 
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 4.3  สาํหรบัเงื่อนไขในการคาํนวณทางระเบียบวิธีเชิงตวัเลข
มีดงันี   
 1)  กําหนดค่าเริม่ตน้ทีจ่าํเป็นเพือ่ใชใ้นการคาํนวณค่าต่างๆ เช่น 
คุณสมบตัิต่างๆ ทางความร้อน ตําแหน่งของผวิฟรซีซิ่งเริม่ต้น การ
กระจายตวัของอุณหภูมเิริม่ต้นเน่ืองจากกําหนดใหม้บีรเิวณชัน้บางๆ 
ของโซนของแขง็ขณะเริม่ต้นของกระบวนการเพื่อให้ง่ายต่อการเขยีน
โปรแกรม 

2)  กําหนดช่วงเวลา Δt  มคี่าเท่ากบั  1 วนิาท ีสําหรบัการ
คํานวณหาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและตําแหน่งของผิวเชื่อมต่อ
ระหวา่งเฟสหรอืผวิฟรซีซิง่ 
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 3)  จาํนวนกรดิทีส่รา้งทัง้หมด จาํนวน  150 จดุ 
 4)  กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้มคี่าเท่ากบั  10-6 
เพือ่หยุดการคาํนวณซํ้าของอลักอรทิมึทีส่รา้งขึน้ 
 
 
5.  ผลการวิเคราะหแ์ละวิจารณ์ผล 
 ผลทีไ่ดจ้ากการทาํนายโดยวธิรีะเบยีบเชงิตวัเลขทัง้สองวธิคีอื วธิี
แปรผนัระยะกรดิ (Variable space grid method : VSGM) และ วธิกีาร
กําหนดขอบเขตแบบคงที(่Boundary fixing  method : BFM) ทาํให้
ทราบถงึลกัษณะการกระจายของอุณหภูม ิการเคลื่อนตวัของผวิฟรซีซิง่ 
และอทิธพิลของอุณหภมูทิีใ่ชใ้นการฟรซีซิง่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.  อุณหภมูทิีใ่ชใ้นการฟรซีซิง่  Ts =  -10 oC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข.  อุณหภมูทิีใ่ชใ้นฟรซีซิง่  Ts =  -15 oC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค.  อุณหภมูทิีใ่ชใ้นการฟรซีซิง่  Ts =  -20 oC 
 

รปูที ่5.  ลกัษณะการกระจายอุณหภมูแิละการเคลื่อนทีข่องผวิฟรซีซิง่ที่
เวลาต่างๆ  จากวธิแีปรผนัระยะกรดิ (Variable space grid method : 
VSGM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.  อุณหภมูทิีใ่ชใ้นการฟรซีซิง่  Ts =  -10 oC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข.  อุณหภมูทิีใ่ชใ้นการฟรซีซิง่  Ts =  -15 oC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค.  อุณหภมูทิีใ่ชใ้นการฟรซีซิง่  Ts =  -20 oC 
 

รปูที ่6.  ลกัษณะการกระจายอุณหภมูแิละการเคลื่อนทีข่องผวิฟรซีซิง่ที่
เวลาต่างๆ  จากวธิกีารกาํหนดขอบเขตแบบคงที(่Boundary Fixed  
Method : BFM) 
 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 4 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                       145 

 

ระยะ  x(m)0.00 .02 .04 .06 .08 .10

อุณ
หภู

มิ 
T(

o C)

-20

-15

-10

-5

0

5

t = 10 min (VSGM)

t = 20 min (VSGM)

t = 30 min (VSGM)

t = 40 min (VSGM)

t = 50 min (VSGM)

t = 60 min (VSGM)

t = 10 min (BFM)
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t = 50 min (BFM)

t = 60 min (BFM)

 พจิารณาลกัษณะการกระจายของอุณหภูมแิละการเคลื่อนที่ของ
ผวิฟรซีซิง่ทีไ่ดจ้ากการทาํนายโดยระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขทัง้สองวธิคีอืวธิี
แปรผนัระยะกรดิและวธิกีารกาํหนดขอบเขตแบบคงทีด่งัแสดงในรปูที ่5  
และรปูที ่6  ตามลําดบั  พบวา่ทีอุ่ณหภูมทิีใ่ชใ้นการฟรซีซิง่ใดๆ  เมื่อ
เวลาเพิม่ขึน้ระยะของผวิฟรซีซิง่กจ็ะมคี่าเพิม่ขึน้ และอตัราการเคลื่อนที่
ของผวิฟรซีซิง่ทีร่ะยะเวลาฟรซีซิง่น้อยๆ จะมคี่าสงูกวา่ทีเ่วลามากๆ ซึง่
อาจเกดิจากการทีโ่ซนของแขง็เพิม่ขึน้เป็นผลใหเ้กดิความตา้นทานของ
ความรอ้นทีต่อ้งระบายออกจากโซนของเหลวจะมคี่าลดลงทําใหอ้ตัรา
การเคลื่อนที่ของผวิฟรซีซิ่งลดลง และที่อุณหภูมฟิรซีซิง่มคี่าสูงๆ  
อตัราการเคลื่อนทีข่องผวิฟรซีซิง่จะเพิม่ขึน้ดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่7. เปรยีบเทยีบการกระจายอุณหภูมแิละการเคลื่อนทีข่องผวิฟรซี
ซิง่ทีเ่วลาต่างๆ  ระหว่างวธิแีปรผนัระยะกรดิ (VSGM) และ วธิกีาร
กาํหนดขอบเขตแบบคงที(่BFM) 

ในรปูที ่7 แสดงการเปรยีบเทยีบกระจายอุณหภมูแิละการเคลื่อนที่
ของขอบเขตผวิรอยต่อระหว่างเฟสทีเ่วลาต่างๆ  ระหว่างวธิแีปรผนั
ระยะกรดิ(VSGM) และวธิกีารกําหนดขอบเขตแบบคงที่(BFM) พบว่า
ผลทีไ่ดจ้ากการทาํนายทัง้สองวธิกีารนัน้มคีา่ทีส่อดคลอ้งกนั 

นอกจากนี้เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตอ้งของระเบยีบวธิทีีท่ํา
การนําเสนอ จะทําการเปรยีบเทยีบผลทีไ่ดจ้ากการทํานายจากวธิกีาร
ทัง้สองและผลเฉลยแมน่ตรง (Exact solution) โดยในทีน้ี่จะใชผ้ลเฉลย
แมน่ตรง วธิ ีNeumann’s Solution 

ผลเฉลยของสมการสาํหรบัการหาตาํแหน่งของผวิฟรซีซิง่หาได้
จาก (Crank, J. 1984) 

 tm =ε       (25) 

เมือ่   
( )

ρ
λ−

=
L

T
m s 1fT2

      (26) 

 
จากการเปรยีบเทยีบแสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะการเคลื่อนตวัของผวิ

ฟรซีซิง่ และอทิธพิลของระดบัอุณหภูมทิี่ฟรซีซิง่  ซึ่งผลเฉลยทัง้สาม
กรณ ี ดงัแสดงในตารางที ่1 
 

 

ตารางที ่1.  เปรยีบเทยีบตาํแหน่งของผวิฟรซีซิง่สาํหรบัผลทีไ่ดจ้ากระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขและผลเฉลยแมน่ตรง 

t(sec) 
Ts = -10 oC Ts = -15 oC Ts = -20 oC 

Exact VSGM BFM Exact VSGM BFM Exact VSGM BFM 
600 0.0089038912 0.0087500000 0.0087107100 0.0109049951 0.0107100000 0.0106706200 0.0125920038 0.0123500000 0.0123015900 

1200 0.0125920038 0.0123400000 0.0122874800 0.0154219920 0.0151300000 0.0150651400 0.0178077825 0.0174500000 0.0173754900 

1800 0.0154219920 0.0151000000 0.0150364000 0.0188880056 0.0185200000 0.0184407200 0.0218099903 0.0213600000 0.0212718500 
2400 0.0178077825 0.0174300000 0.0173553000 0.0218099903 0.0213800000 0.0212876500 0.0251840075 0.0246600000 0.0245576500 
3000 0.0199097061 0.0194800000 0.0193989900 0.0243843104 0.0239000000 0.0237964100 0.0281565764 0.0275700000 0.0274529800 
3600 0.0218099903 0.0213400000 0.0212470100 0.0267116737 0.0261800000 0.0260648200 0.0308439840 0.0302000000 0.0300708400 

          

รปูที ่8 แสดงการเปรยีบเทยีบระยะการเคลื่อนตวัของผวิฟรซีซิง่
สําหรบัผลที่ได้จากวธิทีางตวัเลขทัง้สองวธิแีละผลเฉลยแม่นตรง  ณ 
อุณหภูมทิีใ่ชใ้นการฟรซีซิง่ต่างๆ  ซึง่พบวา่อตัราการเคลื่อนตวัของผวิ
ฟรซีซิง่ทีอุ่ณหภูมทิีใ่ชใ้นการฟรซีซิง่ต่างๆ  ทัง้สามวธิจีะมคี่าใกลเ้คยีง
และสอดคลอ้งกนัซึง่แสดงใหเ้หน็วา่วธิกีารทีนํ่าเสนอนัน้มคีวามแมน่ยํา
และเชือ้ถอืได ้

สาํหรบัค่าความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิขึน้อาจเป็นผลมาจากขอ้จาํกดั
ของวธิทีางระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข ซึง่เป็นวธิกีารประมาณค่าดงันัน้ย่อมมี
คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเสมอและอาจเนื่องมาจากการกําหนดเงื่อนไข
เริม่ต้น โดยกําหนดให้ที่เวลาเริม่ต้น(t=0) นัน้มเีฟสของแขง็ที่เป็น
ลกัษณะแผ่นบางๆ ทีม่อุีณหภูมเิท่ากบัอุณหภูมทิีจุ่ดฟรซีซิง่เกดิขึน้อยู่
ก่อนแลว้  ซึง่เงื่อนไขน้ีจําเป็นตอ้งกําหนดเพื่อใหก้ระบวนการคํานวณ
เชงิตวัเลขสามารถเริม่ดาํเนินต่อไปได ้  และอาจมสีาเหตุมาจากผลของ
ค่าคุณสมบตัิเชิงความร้อนของวสัดุ ที่กําหนดให้มคี่าคงที่ไม่เปลี่ยน 
แปลงไปตามอุณหภมูหิรอืเฟสทีเ่ปลีย่นแปลงไปสาํหรบัการคํานวณหา
ผลเฉลยแมน่ตรง  สว่นผลเฉลยทีไ่ดจ้ากการใชร้ะเบยีบวธิเีชงิตวัเลขนัน้ 

คา่คุณสมบตัเิชงิความรอ้นจะเปลีย่นไปตามลกัษณะเฟสทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปเน่ืองจากการฟรซีซิง่  นอกจากนี้คา่ความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิขึน้อาจ 
เกิดจากการพาความร้อนแบบอิสระในโซนของของเหลวซึ่งใน
การศกึษาในครัง้น้ีไมไ่ดท้าํการพจิารณาถงึผลกระทบดงักล่าว 
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- 20 oC (Exect)

- 20 oC (VSGM)

- 20 oC (BFM)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่8.  เปรยีบเทยีบระยะการเคลื่อนตวัของผวิฟรซีซิง่สาํหรบัผลทีไ่ด้
จากวธิทีางตวัเลขและคา่ผลเฉลยแมน่ตรง  ณ อุณหภูมทิีใ่ชใ้นการฟรซี
ซิง่ต่างๆ  

 
6. สรปุผล 

จากผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าการทํานายการกระจายของ
อุณหภูมแิละการเคลื่อนทีข่องผวิฟรซีซิง่โดยใช้ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข
ดว้ยวธิวีธิแีปรผนัระยะกรดิ(VSGM) และวธิกีารกําหนดขอบเขตแบบ
คงที่ (BFM) นัน้มคีวามแม่นยําค่อนขา้งสูงสําหรบัปญัหาการเปลี่ยน 
แปลงเฟสในระบบ 1 มติ ิ ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากทัง้สองวธิกีารจะมคี่าใกลเ้คยีง
กนัและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและยงัพบวา่ผลทีไ่ดจ้ะมคี่าสอดคลอ้ง
กบัผลเฉลยแมน่ตรง 

องคค์วามรูท้ ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหส์ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดท้ัง้
เป็นความรูพ้ ืน้ฐานใหก้บังานวจิยัในระดบัทีส่งูขึน้ และเป็นประโยชน์ต่อ
งานทางวศิวกรรมทีห่ลากหลายต่อไป  
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รายการสญัลกัษณ์ 

ρ  ความหนาแน่น (kg/m 3 ) 
α  สมัประสทิธิก์ารแผก่ระจายของความรอ้น (m2/s) 
λ  ประสทิธผิลของการนําความรอ้น (W/mK) 
t เวลา (s) 
T  อุณหภมู ิ (oC) 
ε   ระยะการเคลื่อนทีข่องผวิฟรซีซิง่  (m) 
x ตาํแหน่งบนพกิดัแกน  x 
L     ความรอ้นแฝงของการฟรซีซิง่ (J/kg) 
 n  จาํนวนโหนดทัง้หมด(the total of node that consider) 
 i  จาํนวนของโหนดทีพ่จิารณา (number of node that consider) 
η, ς การแปลงพกิดัแกน (coordinate transformation) 
 
 

 ตวัห้อย 
 o  ทีส่ภาวะเริม่ตน้(initial) 
 s  ผวิทีไ่ดร้บัโหลดความเยน็   
 1  โซนของแขง็ 
 2  โซนของเหลว 
ตวัยก 
n  จาํนวนครัง้ในการกระทาํซํ้า 
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บทคดัย่อ: การไหลผ่านใบกงัหนัลมแกนตัง้เป็นการไหลที่มคีวาม
ซบัซ้อนมากเพราะมุมปะทะเปลี่ยนกับเวลา ส่งผลให้เกิดการป้อวิ่ง 
(dynamic stall) ซึ่งส่งผลสําคญัต่อกําลงังานทีจ่ะไดจ้ากใบกงัหนั 
งานวจิยัน้ีจาํลองการไหลผา่นใบกงัหนัลมแกนตัง้แบบใบตรงดว้ยวธิกีาร
เชงิตวัเลข (CFD)  เพือ่ทดสอบความแมน่ยาํของกระบวนการเชงิตวัเลข
ในการทํานายพฤตกิรรมแบบไม่คงตวัอนัซบัซ้อนน้ี รวมทัง้เพื่อศกึษา
ลกัษณะของแรงลมทีเ่กดิบนใบกงัหนั การจาํลองกระทาํโดยใชก้รรมวธิี
ปรมิาตรจํากดัใน 2 มติิ ด้วยเทคนิคกรดิเลื่อน (Sliding mesh 
technique) ผลการคํานวณพบว่าค่าสมัประสทิธแิรงในแนวเส้นสมัผสั
และแรงตัง้ฉากกบัรศัมทีีไ่ดม้คีวามสอดคลอ้งกบัค่าทีไ่ดจ้ากการทดลอง
พอสมควร ทีส่ําคญัคอืการจําลองนี้สามารถทํานายพฤตกิรรมการเกดิ
การป้อวิง่ไดด้เีกนิคาด สรุปไดว้่าการจาํลองการไหลผ่านกงัหนัลมแกน
ตัง้โดยใชเ้ทคนิคกรดิเลื่อนประสบผลสาํเรจ็ในเบือ้งตน้  มคีวามแม่นยํา
พอทีจ่ะใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการออกแบบกงัหนัต่อไปในอนาคต 
 
Abstract:  The flow through a vertical axis wind turbine blade is 
very complex due to the time-dependent angle of attacks which 
result into the ‘dynamic stall’ phenomenon. This research aimed 
to simulate the unsteady fluid flow through a vertical axis wind 
turbine in order to validate the software and especially the 
involved numerical procedures to attain reliable solutions.  Finite 
volume methodology together with the sliding mesh technique 
were used to solve mass and momentum conservation equations. 
The results obtained indicated that the tangential and normal 

force coefficients of the turbine rotor showed good agreements 
with a reported experiment data. The dynamic stall phenomenon 
was predicted very well, beyond expectation.  The study was 
considered successful which can be used as a tool for designing 
vertical axis wind turbines in the future. 
 
1. บทนํา 

การไหลแบบไม่คงตวัผ่านกงัหนัลมแกนตัง้เป็นการไหลทีซ่บัซอ้น
เป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะพฤตกิรรมการเกดิการป้อวิง่ (dynamic stall) 
เมือ่มมุปะทะเปลีย่นไปอย่างต่อเน่ือง ซึง่มผีลทาํใหก้ารป้อถูกยดืออกไป
จากจดุป้อน่ิง (static stall) ดงัแสดงในรปูที ่1  
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รปูที ่1 พฤตกิรรมการป้อวิง่ของแพนอากาศ NACA 0015 
จากการทดลองและทาํนายคา่ของ Ekaterinaris [1] 
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ลกัษณะเช่นน้ีทาํใหไ้ดแ้รงยกทีม่คี่าสงูขึน้กวา่ปกต ิ(ซึง่นบัเป็นสิง่ทีเ่ป็น
คุณ) รูปที ่1 แสดงพฤตกิรรมการป้อวิง่เทยีบกบัการป้อน่ิงของแพน
อากาศ (airfoil) NACA0015 เมื่อกงัหนัมกีารเปลีย่นแปลงมุมปะทะไร้
มติอิย่างต่อเน่ืองดว้ยอตัรา 0.02   โดยอตัราการเปลีย่นแปลงมุมปะทะ
ไรม้ติมินิียามดงัน้ี [2] 

∞⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡= Uck α&
2
1   (1) 

เมื่อ k  คอือตัราการเปลี่ยนแปลงมุมปะทะไรม้ติ ิและα&  คอือตัราการ
เปลีย่นแปลงมมุปะทะเทยีบต่อเวลา จะเหน็วา่มมุปะทะทีเ่กดิการป้อวิง่มี

ค่ามากกวา่การเกดิการป้อน่ิง (static stall) ถงึประมาณ 7ο - 13ο และ
แรงยกมคี่าสูงขึน้จากเดมิเกอืบ 2 เท่า ดงันัน้การศกึษาเชงิตวัเลขที่
สามารถทํานายพฤตกิรรมการป้อวิง่ไดจ้งึเป็นสิง่จําเป็นทีท่้าทาย เพื่อ
สนับสนุนการวิจยั พฒันา และออกแบบกังหนัลมแกนตัง้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพต่อไป 
 กงัหนัลมเป็นอุปกรณ์ทีเ่ปลี่ยนพลงังานจลน์ในลมใหเ้ป็นพลงังาน
กล ซึ่งสามารถแบ่งประเภทตามทิศทางแกนหมุนของกังหนัได้เป็น 
“กงัหนัลมแกนตัง้” และ “กงัหนัลมแกนนอน” กงัหนัลมแกนตัง้ (VAWT) 
มีข้อดีที่เด่นชดัเหนือกังหนัลมแกนนอน (HAWT) 3 ประการ คือ 1) 
เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าและหรอืชุดเฟืองทดสามารถตดิตัง้ทีพ่ ืน้ดนิได ้2) ไม่
มคีวามจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ชว่ยในการหนัเขา้หาทศิทางลม และ 3) ใบ
กงัหนัไมจ่าํเป็นตอ้งมกีารบดิตามแนวรศัมซีึง่ทาํใหง้า่ยต่อการออกแบบ
และผลติ แต่ยงัมขีอ้เสยีบางประการ เช่น แรงบดิมคี่าไมค่งทีเ่มือ่มุมหนั
เปลี่ยนไป, ความไม่สามารถเริ่มต้นหมุนได้ด้วยตัวเอง และ 
ประสทิธภิาพทีต่ํ่ากว่ากงัหนัลมแกนนอน  ซึ่งผูว้จิยัเชื่อว่าถ้าไดร้บั
การศกีษาวจิยัทีเ่ขม้ขน้กน่็าจะปรบัปรุงแก้ไขขอ้เสยีเหล่านี้ได ้ซึ่งเป็น
จดุประสงคส์ว่นหน่ึงของการศกึษานี้ 

การวดัค่าต่าง ๆ ของกงัหนัดว้ยการทดลองมคีวามยุ่งยาก และมี
ต้นทุนสูง การทํานายพฤตกิรรมการไหลและหาค่าต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับประสิทธิภาพของกังหนัด้วยแบบจําลองต่าง ๆ เป็นทางเลือกที่
สามารถลดต้นทุนและเวลารวมถึงการทดลองอันยุ่งยากได้ นักวจิยั
จาํนวนมากจงึพยายามพฒันาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อทํานาย
พฤติกรรมการไหลของกงัหนัลมแกนตัง้อย่างต่อเน่ือง ในปี 1970 
สถาบนัวจิยัหลายแห่งเช่น National Research Council of Canada,  
NASA Langley Research Center (USA)   และ Sandia National 
Laboratories (USA) ไดใ้หค้วามสนใจในขอ้ดขีองกงัหนัแกนตัง้และ
เริม่ตน้วจิยัและพฒันาอย่างจรงิจงัอกีครัง้ ทาํใหแ้บบจาํลองทางอากาศ
พลศาสตร์ได้ถูกพฒันาขึ้นมาเพื่อใช้ในการวเิคราะห์กงัหนัลมแกนตัง้
มากมาย โดยสามารถจาํแนกประเภท ไดเ้ป็น 3 กลุ่มกวา้ง ๆ ไดแ้ก่ 1.) 
แบบจําลองทฤษฎีโมเมนตัม หรือเรียกว่าแบบจําลองท่อการไหล 
(stream tube model) ไดแ้ก่แบบจาํลองของ Templin [3] แบบจาํลอง
ของ Strickland [4] และ แบบจาํลอง Paraschivoiu [5] แบบจาํลองใน
กลุ่มทฤษฎีโมเมนตมัน้ีเป็นแบบจําลองที่มคีวามซบัซ้อนตํ่า สามารถ
ทํานายประสทิธภิาพโดยรวมของกงัหนัได้เป็นอย่างด ีแต่ไม่สามารถ
วเิคราะห์ภาระกรรมทีก่ระทําต่อใบกงัหนัได้ 2.) แบบจําลอง vortex 
ไดแ้ก่แบบจาํลองของ Gohard [6] แบบจาํลองของ Wilson [7] และ
แบบจาํลอง Strickland [8] แบบจาํลองกลุ่มน้ีมคีวามซบัซอ้นรวมถงึใช้

เวลาและทรพัยากรในการคํานวณมากกว่าแบบจําลองโมเมนตมั แต่
สามารถใหผ้ลการทํานายทีแ่ม่นยํากว่ารวมถงึทํานายแรงกระทําบนใบ
กงัหนัได ้การวเิคราะหด์งักล่าวนําไปสูค่วามเขา้ใจในบทบาทของอากาศ
พลศาสตรแ์บบไมค่งตวั (Unsteady aerodynamics) มากขึน้แต่กย็งัไม่
ครอบคลุมทุกช่วงการทาํงานของกงัหนั  3.) แบบจาํลองแบบผสมเช่น 
แบบจาํลองของ Ponta,F.L. and Jacovkis [9] ทีผ่สมผสานแบบจาํลอง 
vortex ของ Wilson เขา้กบัระเบยีบวธิสีมาชกิจาํกดั ( Finite-element 
analysis) ทาํใหน้ี้มคีวามแมน่ยาํมากขึน้แต่ยงัคงสิน้เปลอืงทรพัยากรใน
การทาํนายและไมค่รอบคลุมทุกชว่งการทาํงานของกงัหนัเชน่เดมิ 

อยา่งไรกด็คีอมพวิเตอรใ์นปจัจบุนัไดถ้กูพฒันาจนมศีกัยภาพสงูใน
การคํานวณในราคาทีไ่ม่แพงนัก ประกอบกบัการคํานวณการไหลแบบ
พลศาสตร ์(Computational Fluid Dynamic หรอื CFD) ไดร้บัการ
พฒันาจนมคีวามสามารถทํานายการไหลถูกต้องในระดบัที่ยอมรบัได ้
การใช ้CFD เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะหแ์ละทํานายพฤตกิรรมของ
การไหลผา่นกงัหนัลมจงึเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีจ่ะนําไปสู่การออกแบบ
ทีง่า่ยและประหยดัขึน้ อย่างไรกต็ามโปรแกรม CFD แต่ละโปรแกรมมี
ศกัยภาพในการทํานายการไหลทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้กระบวนการเชงิ
ตวัเลขที่เกี่ยวขอ้งทีน่ักวจิยัแต่ละท่านใชใ้นการคํานวณนัน้ยงัแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของผลทํานายได้มาก งานวิจ ัยน้ีมี
จดุประสงคเ์พือ่ตรวจสอบความแมน่ยาํของโปรแกรม CFD และกําหนด
กระบวนการเชงิตวัเลขที่เหมาะสม เพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมอืในการ
ออกแบบและพฒันากงัหนัลมแกนตัง้ใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่ตี่อไป 

 
2. การจาํลองเชิงตวัเลข 

การจาํลองการไหลใชโ้ปรแกรมวเิคราะหก์ารไหล Fluent ซึง่เป็น
โปรแกรมเชงิพาณชิยท์ีไ่ดร้บัการยอมรบัมากทีสุ่ดโปรแกรมหนึ่ง โดยใช้
กรรมวธิีปรมิาตรจํากดัและเทคนิคการเลื่อนกรดิ (sliding mesh 
technique) ในการหาผลเฉลยของสมการอนุรกัษ์มวลและโมเมนตมั 
สมมตุฐิานในการจาํลองคอื การไหลเป็นแบบไมอ่ดัตวั (incompressible 
flow), ไม่พจิารณาผลกระทบจากแกนกงัหนั และการคํานวณจะกระทํา
ซํ้าจนกว่าผลลพัธจ์ะมลีกัษณะซํ้ารอบ (time periodic) โดเมนทีใ่ชใ้น
การคาํนวณในการจาํลองดว้ยเทคนิคการเลื่อนกรดิน้ีจะถูกแบ่งออกเป็น
สองส่วนคอืโดเมนส่วนหยุดน่ิงและโดเมนส่วนหมุน ความสมัพนัธ์ของ
ความเรว็สมัพทัธแ์ละความเรว็สมับรูณ์สามารถเขยีนไดเ้ป็น 
 ( )rvvr

vvvv
×−= Ω  (2) 

เมื่อ rvv คอืความเรว็สมัพทัธ์ vv คอืความเรว็สมับูรณ์ Ω
v
คอืความเรว็

เชิงมุมการหมุนของกังหันและ rv คือรัศมีของกังหัน การหมุนของ
โดเมนดงักล่าวทาํใหเ้กดิแรงขึน้อกีสองพจน์ในสมการอนุรกัษ์โมเมนตมั 
[10] ซึง่สามารถเขยีนใหอ้ยูใ่นรปูของความเรว็สมัพทัธไ์ดด้งัน้ี 

 
( ) ( ) ( )
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พจน์ ( )rvv
v
×Ωρ 2  คอืแรง Coriolis. และ rv

vv
××ΩΩρ  คอืแรงหนีศูนย์

โดย p คอื ความดนัสถติ  τ  คอืเทนเซอรข์องความเคน้ gvρ  เป็นแรง
โน้มถ่วง ในที่น้ีเทนเซอร์ของความเคน้หาจากกฎแรงเฉือนของนิวตนั
ผนวกกบั Stokes’ hypothesis ดงัน้ี   
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 ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅∇−∇+∇= Ivvv T vvv

3
2μτ   (4) 

โดย μ คอืความหนืดของของไหล และ  I  คอืยนิูทเทนเซอร ์ 
ลกัษณะของกงัหนัทีถ่กูจาํลองเป็นกงัหนัลมแกนตัง้ขนาดเลก็

แบบแรงยก (lift type) ตามการทดลองของ Oler และคณะ [11] ซึง่
ประกอบดว้ยใบกงัหนัใบเดยีว มเีสน้ผา่ศูนยก์ลางของกงัหนั 0.61 เมตร 
หน้าตดัใบกงัหนัทีใ่ชค้อื NACA0015 ความยาวคอรด์ 0.1524 เมตร 
กงัหนัดงักล่าวถูกทดลองในอ่างน้ําขนาดกวา้ง ยาว ลกึ เป็น 5, 10, 
1.25 เมตร ตามลาํดบั ความเรว็ในการหมนุของกงัหนัถกูกาํหนดใหค้งที่
ที ่0.74918 เรเดยีน / วนิาท ี โดยความเรว็ของน้ําทีท่างเขา้อ่างจะถูก
แปรค่าเพื่อใหไ้ดอ้ตัราส่วนความเรว็ปลายปีก (ความเรว็เชงิเสน้ของใบ
กงัหนัต่อความเรว็น้ําทีท่างเขา้อ่าง) ตามทีก่ําหนด คอื 2.5, 5.1 และ 
7.6  ลกัษณะของกงัหนัทีใ่ชใ้นการจาํลองเป็นดงัรปูที ่2   
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รปูที ่2 ลกัษณะกงัหนัทีใ่ชใ้นการทดลองแบบใบเดยีว 
 

สาํหรบัการคํานวณโดยใชเ้ทคนิคการเลื่อนกรดิน้ี ในระหว่างการ
คาํนวณ กรดิในสว่นหมุน (สว่น ข ในรปูที ่3) จะเคลื่อนผา่นกรดิในสว่น
น่ิง (ส่วน ก) โปรแกรมจะคํานวณฟลกัซ์ระหวา่งกรดิทีส่มัผสักนัของทัง้
สองสว่นของโดเมนดว้ยการเฉลีย่คา่ (interpolation)  
 

 
 

รปูที ่3 โดเมนทีใ่ชใ้นการคาํนวณ ก. สว่นหยุดน่ิง และ ข.สว่นหมุน 

 
 

รปูที ่4 ลกัษณะกรดิบรเิวณรอบ ๆ กงัหนั 
 

ส่วนกรดิที่ใช้เป็นกริดแบบผสมดงัแสดงในรูปที่ 4 กริดบริเวณ
รอบ ๆ กงัหนัเป็นกรดิแบบ O-mesh มขีนาดเลก็เป็นพเิศษเมื่อเทยีบ
กบับรเิวณอื่น ๆ โดยแบ่งออกเป็น 256 เซลล์รอบหน้าตดั ความหนา
ของ กรดิแรกจากพืน้ผวิหน้าตดัเป็น 0.14 มลิลเิมตร หลงัจากนัน้ให้
เตบิโตขึน้ดว้ยอตัราการโต เป็น 1.05 จาํนวนทัง้สิน้ 70 เซลลจ์ากผวิใบ
กงัหนั การกําหนดกรดิเช่นน้ีก็เพื่อให้เกดิความแม่นยําในการทํานาย
พฤตกิรรมของชัน้ชดิผวิบนใบกงัหนั และใหเ้กดิความประหยดัพรอ้มกนั
ไปลกัษณะกรดิบรเิวณรอบ ๆ หน้าตดัใบกงัหนัเป็นดงัรปูที ่5    

 

 
 

รปูที ่5 ลกัษณะกรดิบรเิวณรอบหน้าตดัใบกงัหนั 
 
แบบจําลองความป ัน่ป่วน ( Turbulence model ) ทีใ่ชใ้น

การศกึษานี้เป็นแบบจําลอง 1 สมการที่เสนอโดย  Spalart และ 
Allmaras [12] ซึ่งเป็นแบบจําลองทีถู่กพฒันาขึน้มาสาํหรบัทํานาย
อากาศพลศาสตร์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ได้กําหนดความเขม้ของการ
ป ัน่ป่วน ( Turbulent Intensity ) เป็น 0.01 และเสกลความยาว 
( Length scale ) 0.1 เท่าของรศัมกีงัหนั ทัง้บรเิวณทางเขา้และ
ทางออกของอุโมงคน้ํ์า 

สาํหรบัการทดลองของ Oler  และคณะ  [11] นัน้ไดห้าค่าแรงใน
ทศิสมัผสัและตัง้ฉากกบัแนวเสน้รอบวงการหมนุกงัหนั 2 วธิกีารดว้ยกนั 
วธิแีรกคอืตดิเซนเซอรว์ดัความดนั 10 จุดรอบผวิใบกงัหนั หลงัจากนัน้
หาแรงกระทําบนใบกังหนัโดยการหาปริพนัธ์ของความดนัโดยรอบ 
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อย่างไรกต็ามการหาแรงกระทาํต่อใบกงัหนัดว้ยวธิน้ีีใหค้่าความถูกตอ้ง
ค่อนข้างตํ่าเนื่องจากจํานวนเซนเซอร์วดัความดนัมจีํานวนน้อย วิธี
ต่อมาคอืตดิ strain gauge วดัค่าความเคน้ทีก่า้นยดึใบกงัหนัดา้นบน 
และมกีารปรบัแกผ้ลกระทบจากปลายใบ ( Tip effect ) ตามวธิขีอง 
Graham [13] เพือ่ใหผ้ลการทดลองสอดคลอ้งกบัลกัษณะการไหลแบบ
สองมติ ิซึ่งผลทีไ่ดน่้าจะมคีวามถูกตอ้งกว่าแบบแรก ดงันัน้การจําลอง
ของการศกึษานี้ (ซึง่เป็นการจาํลองแบบ 2 มติ)ิ จะเทยีบผลลพัธก์บัค่าที่
ไดจ้ากการใช ้strain gauge โดยเลอืกค่าจากการทดลองทีอ่ตัราส่วน
ความเรว็ปลายปีกเท่ากบั 2.5 เพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบจากการสัน่และ
การบดิของใบกงัหนัในกรณทีีอ่ตัราสว่นความเรว็ปลายปีกสงูกวา่นี้  

 

 
3. ผลลพัธแ์ละการวิจารณ์ผล 
 จากการคํานวณดว้ย CFD สามารถหาค่าสมัประสทิธขิองแรงใน
ทศิสมัผสัและตัง้ฉากกบัเสน้รอบวงของกงัหนั ( Tangential and 
normal force coefficients ) ซึง่มนิียามตามสมการ (5) และสมการ (6)  
ตามลาํดบั 
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เมือ่ tF  คอื แรงทีก่ระทาํต่อหน้าตดักงัหนัในทศิสมัผสัเสน้รอบวงของ
กงัหนั และ nF  คอื แรงทีก่ระทาํต่อหน้าตดักงัหนัในทศิตัง้ฉากกบัเสน้
รอบวงของกงัหนั ρ  คอืความหนาแน่นของน้ํา c  คอืความยาวคอรด์ 
และ ∞U  คอืความเรว็ของน้ําทีท่างเขา้อ่าง 

เมื่อเปรยีบเทยีบค่าสมัประสทิธทิัง้สองกบัผลการทดลองและผล
การคํานวณด้วยโปรแกรม VDART2 (แบบจําลองสําหรบัวิเคราะห์
กงัหนัแกนตัง้ เสนอโดย Strickland ในปี 1981 [14]) ดงัรปูที ่6  และรปู
ที ่7 
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รปูที ่6 สมัประสทิธแิรงในทศิสมัผสัเสน้แนวรศัมรีอบวงกงัหนั 
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รปูที ่7 สมัประสทิธแิรงในทศิตัง้ฉากเสน้แนวรศัม ี
 

 จะเหน็วา่โดยรวมแลว้สมัประสทิธทิัง้สองทีไ่ดจ้ากการคาํนวณโดย

ใช ้CFD ใหผ้ลสอดคลอ้งกบัการทดลองเป็นอย่างด ียกเวน้ในช่วง 0ο 

ถงึ 90ο ซึง่ใหค้่าสมัประสทิธแิรงในทศิสมัผสัเสน้รอบวงสงูกวา่ค่าทีไ่ด้
จากการทดลอง  แต่ยังคงใกล้เคียงกว่าผลจากการคํานวณด้วย
แบบจาํลอง VDART2 กรณีน้ีผูท้ดลองใหเ้หตุผลวา่น่าจะเกดิเน่ืองจาก 
Strickland  ใชแ้บบจาํลองการป้อวิง่ ( Dynamic stall model ) ทีย่งัไมด่ี
นัก อย่างไรกด็ผีูว้จิยัคาดว่าการทีผ่ลการทดลองใหค้่าดงักล่าวตํ่า อาจ
สามารถเกดิไดจ้ากการทดลองในอ่างน้ําทีเ่ปิดดา้นบน  โดยในขณะทีใ่บ
กงัหนัเคลื่อนที่สวนทางกบักระแสน้ําจะทําให้เกิดคลื่นผวิน้ํา (surface 
wave)  ดงันัน้พลงังานที่ได้จะสูญเสยีให้กบัการเกิดคลื่นที่ผวิน้ําด้วย 
นอกจากนี้ผู้ทดลองติดตัง้ใบกังหันโดยมีตัวจบัยึดที่ด้านบนเท่านัน้ 
ปลายใบกังหนัสามารถเกิดการสัน่เน่ืองจากแรงกระทําที่มีลักษณะ
เปลีย่นไปเป็นรอบตามมุมหนัทีเ่ปลีย่นไป (cyclic variation)  ซึง่อาจทาํ
ให้ค่าที่วดัได้เกดิความคลาดเคลื่อนได้  ทัง้น้ีผลการทดลองกแ็สดงให้
เหน็วา่การสัน่ทวคีวามรุนแรงขึน้เมือ่อตัราส่วนความเรว็ปลายปีกสงูขึน้  
ซึง่อาจเป็นไปไดว้า่การสัน่เขา้ใกลค้วามถีพ่อ้ง (resonance frequency) 
มากขึน้ 
 คา่สมัประสทิธแิรงในทศิสมัผสัเสน้แนวรศัมทีีเ่ปลีย่นไปตามมุมหนั

ตลอดรอบการหมุน 360ο (azimuth angle) ส่งผลใหแ้รงบดิทีไ่ดจ้าก
กงัหนัแกนตัง้ไม่คงที ่(ซึง่ต่างจากกงัหนัแกนนอนทีม่คี่าคงที)่ จากรปูที ่

6 กงัหนัจะใหแ้รงบดิสงูเมือ่เมือ่ใบกงัหนัวิง่ผา่นในช่วง 90ο ซึง่เป็นสว่น
ด้านหน้าของกังหัน ที่เป็นดังน้ีเพราะเกิดการประสานกันระหว่าง
ความเร็วลมและมุมปะทะที่ดีที่สุด เพราะกําลังงานจะเกิดได้มากก็
ต่อเมือ่มมีมุปะทะทีเ่หมาะสมต่อลกัษณะหน้าตดัใบกงัหนัและมคีวามเรว็
ลม (สมัพทัธ)์ ทีส่งู   
 ศรความเรว็ของการไหลผ่านกงัหนัทีมุ่มหนัต่างๆ แสดงดงัรปูที ่8 
และ 9 
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ก.                                         ข. 

 

รปูที ่8 ศรความเรว็ทีม่มุหนั ก. 45ο และ ข. 135ο    
      

    
ค.                                          ง. 

 

รปูที ่9 ศรความเรว็ทีม่มุหนั ค. 225οง. 315ο 
 

จากรปู 8, 9 เหน็ไดช้ดัวา่การไหลมกีารแยกจากผวิและการแนบ
กบัผวิสลบักนัไปตามมุมปะทะทีเ่ปลีย่นไปตามมุมหนั ซึง่ทําใหเ้กดิการ
ป้อวิง่ (dynamic stall) ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ล้ว ซึ่งพฤตกิรรมมคีวาม
ซบัซอ้นมากกว่าการป้อน่ิง (static stall) เป็นอย่างมาก แมก้ารป้อน่ิง
เองกม็คีวามซบัซอ้นกวา่การไหลทีไ่มเ่กดิการป้อมากอยูแ่ลว้ดว้ย 

นอกจากนี้จากการคํานวณสามารถแสดงลกัษณะของ “คลื่นสะบดั
ทา้ย”  ( wake ) ทีเ่กดิขึน้ไดด้งัรปูที ่10 ซึง่เป็นการพลอ็ตของเสน้ความ
วน ( vorticity )  จากรปูจะเหน็วา่เกดิการบานออกของคลื่นสะบดัทา้ย  
อนัเน่ืองมาจากการดดูซบัพลงังานของกงัหนั  พฤตกิรรมโดดเด่นทีค่วร
สงัเกตคอืเกดิการแยกตวัของชัน้ชดิผวิ (boundary layer separation) 
ออกจากผวิใบกงัหนั ทาํใหเ้กดิการหมุนวนในบรเิวณดงักล่าว 2 ครัง้คอื
ทีช่่วงมุมหนัประมาณ 80-120 และ 250-290 ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
ผลการสงัเกตพฤตกิรรมการป้อวิง่ของ Oler  

 

 
ก. 

 
ข. 
 

 
ค.  

 

 
ง.  
 

รปูที ่10 ลกัษณะของเวคเมือ่ใบกงัหนัอยูท่ีม่มุหนั 

ก. 45 ο และ ข. 135ο ค. 225ο และ ง. 315ο 
 

กงัหนัแกนตัง้เป็นอุปกรณ์หมุนที่ใบกงัหนัมกีารเปลี่ยนแปลงมุม
ปะทะของลมอยู่ตลอดเวลา  หากคาํนวณมุมปะทะของกงัหนักบัมุมหนั
อย่างง่าย (ไม่คดิผลกระทบจากการเหนี่ยวนําการไหล) จะไดก้ราฟดงั
รปูที ่11 เสน้ประเสน้บนสุดและล่างสุดแสดงตําแหน่งการเกดิการป้อวิง่
ของหน้าตดักงัหนั NACA 0015 ทีอ่ตัราการการเปลีย่นแปลงมุมปะทะ
ไรม้ติ ิ0.02 ส่วนเสน้ประทีเ่หลอือกีสองเสน้แสดงตําแหน่งทีเ่กดิการป้อ
น่ิง 
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รปูที ่11 มมุปะทะเทยีบกบัมมุหนัทีอ่ตัราสว่นความเรว็ปลายปีกต่าง ๆ  
 

จะเหน็วา่สาํหรบัค่าอตัราสว่นความเรว็ปลายปีก 2.5 (tip speed ratio = 

tsr=2.5)  ทีมุ่มหนั ประมาณ 80ο - 120ο  และ 240ο - 290ο  ใบกงัหนั

จะอยูใ่นชว่งทีส่ามารถเกดิการป้อไดเ้น่ืองจาก มุมปะทะมคี่าสงูกวา่ 20ο 
ดงันัน้หากตอ้งการใหก้งัหนัทาํงานโดยไมเ่กดิการลดลงของแรงยกอย่าง
รวดเรว็เน่ืองจากการป้อวิง่กค็วรออกแบบให้กงัหนัทํางานทีอ่ตัราส่วน
ความเรว็ปลายปีกเท่ากบัประมาณ 3 หรอืมากกว่านัน้เพื่อให้ได้
ประสทิธภิาพของกงัหนัสงูสดุ  
 
4. สรปุและวิเคราะหผ์ล 

การจําลองการไหลแบบไม่คงตวัในสองมติผิ่านกงัหนัลมแกนตัง้
ดว้ยโปรแกรม Fluent ถอืวา่ประสบผลสาํเรจ็ในขัน้ตน้ โดยสามารถหา
ผลเฉลยซึ่งให้ความแม่นยําได้ในระดบัที่น่าพอใจเมื่อเทยีบกบัผลการ
ทดลอง  ถือได้ว่าโปรแกรมมีศักยภาพเพียงพอที่จะนําไปใช้เป็น
เครื่องมอืในการวเิคราะห์ ออกแบบ และพฒันากงัหนัลมแกนตัง้ต่อไป
ได ้ อน่ึงการกําหนดปจัจยัต่างๆในกระบวนการเชงิตวัเลขเพื่อใหไ้ดผ้ล
ลพัธท์ีด่นีัน้เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งลองผดิลองถูก ซึง่เป็นกระบวนการทียุ่่งยาก
และใชเ้วลามากพอควร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการไหลทีซ่บัซอ้นเชน่การ
ไหลผ่านกงัหนัลมแกนตัง้ จงึไม่อาจกําหนดเป็นกฎตายตวัได ้ซึง่แสดง
ให้เหน็ว่าการวจิยัด้านการคํานวณเชงิตวัเลขในการไหลที่ซบัซ้อนนัน้
เป็นทัง้ศาสตร์และศิลปะที่จะต้องสมดุลกันจนกว่าจะเกิดศาสตร์ที่
แน่นอนกวา่ปจัจบุนัน้ี 
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Abstract 

Products manufactured by thermoforming process 
are used extensively for our daily life, such as in the food 
packaging.  With the light weight requirement, the 
thickness of the thermoforming part is thin – which, 
frequently causes the collapse when several parts are 
loading on top.   In order to design the parts, with greater 
strength, the finite-element analysis (FEA) becomes a 
helpful tool for design engineers.  However, an 
improperly defined finite-element model (FEM) could 
yield significantly fault FEA results.  This paper 
compared nine finite-element models, each differed by 
constrain and static loading conditions.  The product for 
this study was a square tray from thermoforming process; 
the material was polystyrene (PS).  The FEA results were 
compared with experimentally measured data, from the 
average of the vertical deformations at the four corners of 
the physical part.  Our study found a FEM of the tray 
with four fixed corners at the base and distributed loading 
condition gave the most accurate result.  The averaged 
deformation, in the range between 7.6 N and 38.0 N, gave 
the error of 3.49%; while the average of the absolute error 
was 5.02%. 
 
Keywords:  thermoforming, plastic tray, FEA, top load,  

      polystyrene. 
 
1. Introduction 
 Plastic packages produced by thermoforming process 
are in the form of box, tray and blister pack are found in 
our everyday life.  Their applications are for food and 
small consumer goods.  Thermoforming, also known as 
vacuum forming, is a process of forming a thermoplastic 
sheet to the three-dimensional shape of a mold.  The thin 
sheet is heated in an oven and softened at its forming 
temperature.  The warmed sheet is lowering and 
stretching onto to a mold or die, which has the shape of 
the required product.  Then vacuuming, between the sheet 
and the mold, to make the sheet conform to the shape of 
the mold – and let it cooled.   
 The advantages of the products created by thermo-
forming process are lightweight, easy mold production, 
fast production and low manufacturing cost.  However, 
improper design of the products may result in the 

localized too thin of the wall thickness.  This causes the 
products to collapse as they are stacking during storage 
and transportation.   Therefore, a product testing is 
required to investigate the effects including the 
deformation, collapse or failure, as well as stacking 
hazard.   
 It is an interested topic to investigate the performance 
of packages under particular conditions of loading; 
mainly the top loading as for stacking.  The International 
Organization for Standardization (or ISO) established 
ISO 2234:2000 Packaging – Complete, filled transport 
packages and unit loads – stacking tests using a static 
load [1].  This international standard specifies three 
methods for carrying out a stacking test on a complete, 
filled transport package, or on a unit load, using a static 
load.  This standard is used for design conditions so that 
it has the strength or the protection that it offers to its 
contents when it is subjected to stacking.  
 The appropriate product thickness is too complicated 
to calculate - especially for complex shapes.  Hence the 
CAD/CAE (Computer-Aided Design / Computer-Aided 
Engineering) is found to be a suitable application. 
 The finite element (FE) method, as CAE software, is 
an internationally accepted method for engineering 
design of modern products. Nevertheless, an 
inappropriate defined material and modeling conditions 
could lead to a significantly mistaken FEA result. 
 The objective of this research is to find the most 
suitable finite-element model (FEM) for analysis the top 
load test of square and rectangular shapes.  The FEM 
conditions consist of material property of polystyrene 
(PS), constrains or boundary conditions and loading 
assignment.  
  
2.  Experimentally Obtained Stress-Strain Relation 
      The stress-strain relation of polystyrene (PS) was 
performed by using a tensile testing machine (Hounsfield 
H50KS, UK).  The specimen preparation and test 
conditions were followed the ASTM D882-03 [2].   The 
testing condition for the grip separation speed was at 5 
mm/min.  The PS was obtained from TPI Polene Public 
Company Limited.  Five specimens were used and their 
results were ensemble averaged.  The averaged stress-
strain data of PS are plotted in Figure 1. 
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Figure 1.  The experimentally obtained stress-strain 
relation of the polystyrene. 

 
       The numerical data of this averaged stress-strain 
curve was later used for the material property of the 
product in the finite element analysis. 
 
3. Top Load Testing 
 Two shapes of tray were used in this experiment, 
model A and B, as shown in Figure 2.  They were 
manufactured by the thermoforming process.  The model 
A was a square shape with the dimension of 124.5 x 
124.5 x 28.5 mm, and B was a rectangular shape with the 
dimension of 139 x 68 x 33 mm.  Both models had the 
average wall thickness of 0.2 mm.  The mass of A and B 
were 4.72 gm and 3.73 gm respectively. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.  The tray model A (left) and B (right). 
 
 The square tray (model A) was primarily used for 
evaluating the suitability of finite element models.  While 
model B was later used for verifying the accuracy of the 
FEM – when the product shape was differed from model 
A. 
      Top load testing was used for testing the vertical 
deflection of the PS tray.  This test is analogy to the 
stacking condition of the product.  The test was done 
according to the ISO 2234:2000 Packaging – Complete, 
filled transport packages and unit loads – stacking tests 
using a static load [1].  An objective of this testing 
standard was to measure the vertical deflection of the 
product. 
 The setup of our top-load test is shown in Figure 3.  
The equipments consisted of vernier height gages, 
loading plates and a support for the plates.  The loading 
plate was a square plate (130 x 130 mm) with the 
thickness of 3 mm.  Each loading plate weighted 3.8 N ± 
2% and made from steel, the exact load of each plate was 
engraved on the plate.  The support, for supporting the 
load, was a plastic plate with two aligning corners. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.  Setup the top load testing. 
 
 In order to measure the deflection of the tray, the 
product was placed on a rigid flat floor with the support 
positioned on the top.  The base and the support were set 
in the horizontal position, and the heights of the four 
corners were measured.   
 To avoid the impact force, slowly place the loading 
plate one by one on the support; then measuring the 
deflection.  The loading was from 7.6 N to 38.0 N or 0.77 
kg to 3.87 kg, and 7.6 N increments.  According to the 
ISO 2234:2000, the center of gravity of the total weight 
must be less than 50 % of the height of the product.   
 The total of five trays was used for the measurement.  
Therefore the deflection at each load was the average 
from the four corners of each tray of the five samples.  
The plot of the average vertical deflection of the model A 
versus the loading force is illustrated in Figure 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.  Plot of the experimental result of the vertical 
deflection against the force, of model A. 

 
 Note that the next loading increment above 38.0 N, 
or at 45.6 N, the deformation was unable to determine 
due to the collapse of the tray.  Hence the maximum 
deformation was obtained at the load of 38.0 N. 
 
4.  Finite Element Models 
 To simulate the top load test, CAD Software 
(Pro/ENGINEER, Parametric Technology Co., USA) was 
used for creating the surface model of the tray.  The 
MSC.Patran 2005 (MSC Software Co., USA) was used 
for pre and post processes; and MSC.Nastran 2005 (MSC 
Software Co., USA) was used for processing the static 
top loading simulation. 
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 The CAD Model of the tray was transferred to the 
MSC.Patran software by the standard file exchanged 
format – IGES.  The mesh model of the tray A was shell 
elements with 0.2 mm thickness.  Each element was a 
QUAD element with isotropic property.  The total of 
3805 nodes and 3752 elements were created for the tray 
A.  The node displacement was free to move for all of its 
six degree-of-freedom (6-DOF), except at the boundaries.   
       The FEM of the contact elements with contact load is 
shown in Figure 5.  The static top load assignment for 
distributed load on nodes along the top edges of the tray 
was assigned in the vertical direction as shown in Figure 
6.  Another loading assignment available in MSC.Nastran 
2005, the Multiple Points Constrain (MPC), was applied 
to the FEM as shown in Figure 7.  The node 
displacement, where the top load was applied, was single 
DOF in the vertical direction or in z-axis.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.  The FEM for contact elements-contact load. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.  The distributed load on the top edges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7.  The top load assignment using Multiple Points 

Constrain or MPC. 
 

 The constrain or the boundary condition, where the 
nodes at the bottom edges of the tray contacting the floor, 
was fixed or had a zero DOF at the specified corners 
and/or edges – otherwise the node was a 5-DOF with no 
displacement in the vertical direction.   Figure 8 shown 
four types of the boundary conditions; red color indicated 
fixed condition and green color for the 5-DOF nodes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8.  The constrains at the bottom of the tray: a) four 
fixed corners  b) one fixed edge  c) two fixed edges and 
d) free edges.  Red color indicated the fixed nodes and 

green for the 5-DOF nodes. 
 
 Thus from the types of loading assignment and 
boundary condition, there were nine combinations of 
constrain and loading.  Hence, the total of nine FEM’s 
were examined, they were as follow: 

1. contact elements – contact load (Contact) 
2. four fixed corners – distributed load (Fix 4 corners) 
3. two fixed edges – distributed load (Fix 2 edges) 
4. one fixed edge – distributed load (Fix 1 edge) 
5. free edges – distributed load (Not Fixed) 
6. four fixed corners – MPC (Fix 4 corners–MPC) 
7. two fixed edges – MPC (Fix 2 edges–MPC) 
8. one fixed edge – MPC (Fix 1 edge–MPC) 
9. free edge – MPC (Not fixed–MPC) 
 

 The static load simulation by using FEA was done 
according to the experiment performed as was described 
earlier in section 3.  That was from 7.6 N to 38.0 N with 
7.6 N increments.  The material property of the tray 
applied to the FEA was that from Figure 1. 
 
5. Results 
 Examples of the result FEA simulating the static top 
load of the tray with the load of 22.8 N for four fixed 
corners with distributed load and two fixed edges with 
distributed load are shown in Figure 9 and 10 
respectively.  The color contour is the deflection in z-
direction.   
 The graph of the deformation in z-axis against the 
load of the nine FEM’s and from the experiment is shown 
in Figure 11.   The percentage errors of the nine FEM’s at 
the five loading forces are summarized in Figure 12.   
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Figure 9.  FEA result of the deformation in z-axis during 
a 22.8 N top loading by using the FEM with four fixed 

corners with distributed load. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10.  FEA result of the deformation in z-axis during 

a 22.8 N top loading by using the FEM with two fixed 
edges with distributed load. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11.  A plot of the deformation in z-axis against the 

load comparing the nine FEM’s and the experiment. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12.  A plot comparing the percentage error of the 
deformation in z-axis against the load of the nine FEM’s. 
 
 
 The deformation shown in Figure 9 indicated the 
maximum deflection was at the middle of the base (red 
region) and had the positive value.  This positive value 
illustrated that the base was bending up; however we 
interested only the negative deflection at the top edge of 
the part. 
        The results from Figures 11 and 12 shown the curve 
of the FEM’s with four fixed corners with distributed 
load (Fix 4 corners) and two fixed edges with distributed 
load (Fix 2 edges) were agreeable to the experimental 
data.   The average percentage error over the load from 
7.6 N to 38.0 N of the four fixed corners with distributed 
load was 3.49 %, and that of the two fixed edges with 
distributed load was 4.64%.  It was interesting to note 
that the FEM having free edges (5-DOF for the nodes at 
the base) with MPC loading (Not fixed–MPC) had the 
average error of only -0.04%.  
 The percentage of the absolute value of the error of 
the “Fix 4 corners” was the lowest at 5.02%, followed by 
“Fix 2 edges” at 5.86%, while that of “Not fixed–MPC” 
was 7.69%.   
 The two worst cases were two fixed edges with MPC 
loading (Fix 2 edges–MPC) and four fixed corners with 
MPC loading (Fix 4 corners–MPC); their percentage of 
the absolute value of the errors were 17.60% and 17.17 % 
respectively. 
 Besides the lowest error obtained by using the fixed 
four corners with distributed load, it was found to have 
less complicated procedure for assigning the boundary 
and loading conditions.  The processing time was also 
fast, 6.66 times better than the slowest (contact elements–
contact load) and was slower by 1.019 times the fastest (2 
fixed edges–distributed load).  
 

Unit : mm 

Unit : mm 
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 The two FEM’s were applied to the tray model B 
with the same conditions as for the model A, only the 
number of nodes and elements were differed (1360 nodes 
and 1323 elements).  The plot of the deformation in z-
axis against the load, comparing with the experiment, is 
shown in Figure 13.  The experiment found the model B 
could withstand higher load; it was collapsed at the load 
greater than 45.6 N. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 13.  The deformation in z-axis against the load for 
the tray model B using the fixed at 4 corners and fixed at 
2 edges, comparing with the experiment. 
 
 For the tray model B, the percentage of the absolute 
value of the error of the “Fix 4 corners” was also the 
lowest at 6.44%, and also followed by the “Fix 2 edges” 
at 9.58%.   
 Hence the most suitable finite-element model, 
suitable for simulate the static top loading of 
thermoformed products, was the one with four fixed 
corners and distributed load on the top edges. 
 
6. Conclusion 
 This paper compared nine finite-element models, 
each differed by constrain and loading conditions.  The 
product used for this study was a square tray, produced 
by thermoforming process; the material was polystyrene 
(PS).  The FEA results were compared with the 
experimentally measured data, from the average of the 
vertical deformations from the four corners of the tray.  
Our study found the FEM of the tray with fixed at four 
corners at the base and distributed loading condition gave 
the lowest percentage error.  The averaged deformation in 
the range from 7.6 N to 38.0 N was 3.49% and the 
average of the absolute error of 5.02%.   Future analysis 
of a rectangular tray found the same FEM also provided 
the lowest percentage of the average of the absolute error 
of 6.44% 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้เสนอแนวทางการออกแบบโครงสร้างแบบลอนให้มี

สดัส่วนความแขง็แรงต่อน้ําหนักดทีี่สุด โดยกําหนดตวัแปรจาํนวนสี่
ตวั ได้แก่ ความสูงของลอน ความหนาของแผ่นโลหะ ระยะพทิช์ 
และรูปร่างของลอน ซึ่งตวัแปรทัง้สี่นําไปสู่ค่าโมเมนต์ความเฉื่อย
ของหน้าตดั และปรมิาตรของโครงสร้าง ค่าตวัแปรที่เหมาะสมที่สุด
ถูกค้นหาโดยวธิกีารขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม ผลลพัธ์ที่ได้คอืชุด
คาํตอบสาํหรบัรูปแบบที่ดทีี่สุดของโครงสร้างแผ่นลอน ที่มปีรมิาตร
ต่าง ๆ กนั  
 
Abstract 

This article presents a design guideline for corrugated sheet 
structure to maximize strength – to – weight ratio. Four design 
parameters are used to define the design: height of the structure, 
thickness of the sheet, pitch and shape of corrugation. These 
parameters determine the cross-sectional area moment of inertia 
and volume of a structure. Optimum values of the design 
parameters are searched using Genetic Algorithm. Results are 
the ranges of optimum designs. Each is the best for its volume 
range. 

 
1. บทนํา 

โครงสร้างแบบ Corrugated Sheet Metal หรอืที่เรยีกกนัว่า 
เหล ็กลอน  หรอืล ูกฟูก  มกีารนําไปใช ้งานด ้านวศิวกรรมต่างๆ 
หลากหลาย เน่ืองจากคุณสมบตัิในด้านการรบัภาระที่ด  ีอย่างไรก็
ตาม ยงัไม่มแีนวทางการออกแบบแผ่นโลหะลอนที่แน่ชดัว่าควรมี
สดัส่วนอย่างไรจงึจะมน้ํีาหนักเบาและแขง็แรงที่สุด แม้ว่า Bendsoe 
[2], Luo และ Gea [3] ตัง้การออกแบบที่ดทีี่สุดสําหรบัการออกแบบ
ชิน้สว่นทีเ่สรมิความแขง็แรงใหก้บัแผน่โลหะ เพือ่ตา้นแรงภายนอกและ
การโก่งตวั และ Lee, Mioduchowski และ Faulkner [4] ไดท้ดสอบ

เกีย่วกบัรปูทรงของหน้าตดัมผีลอยา่งไรต่อความแขง็แรงโดยการเปรยีบ 
เทยีบความแขง็แรง ในรูปของความต้านทานการบดิตวัของโครงสรา้ง 
สว่นงานวจิยัของ Faupel และ Fisher [5] ซึง่อธบิายถงึขอ้มลูทางการ
ทดลองเกีย่วกบัความคงทนของการปรบัเปลีย่นสว่นประกอบของความ
แขง็แรงที่แตกต่างกนัของแผ่นโลหะที่แตกต่างกนั 15 รูปแบบ ที่ซึ่งมี
ความแตกต่างกนัอย่างง่ายในรูปร่าง ดงัเช่น มุม,  ช่อง และโครงร่าง 
การเปรยีบเทยีบภายใตแ้รงกระทําคงที ่ แต่กย็งัไมนํ่าไปสู่แนวทางการ
ออกแบบทีช่ดัเจน งานวจิยัน้ีจงึพยายามค้นหาแนวทางการออกแบบ
ที่เหมาะสมที่สุดของแผ่นโลหะลอนเพื่อสร้างเป็นฐานขอ้มูลสาํหรบั
การนําไปใช้งานทางวศิวกรรมต่างๆ ได้  

รปูแบบทัว่ไปของแผน่โลหะลอนมสีองลกัษณะคอืลอนโคง้และลอน
เหลีย่ม ดงัรปูที ่1 

 

 
รปูที ่1 โครงสรา้งแบบแผน่โลหะลอนโคง้ (ซา้ย)  

และ โครงสรา้งแบบแผน่โลหะลอนเหลีย่ม (ขวา) [1] 
 

งานวจิยัน้ีศกึษาเฉพาะแบบโครงสรา้งแบบแผ่นโลหะลอนเหลี่ยม
สมมาตร เน่ืองจากสามารถวิเคราะห์ควบคุมตัวแปรเพื่อก่อให้เกิด
รูปทรงได้ชดัเจน ควบคุมให้การเกิดของรูปทรงมลีกัษณะที่สมมาตร
ตลอดทัง้ชิน้โลหะ เน่ืองจากแผ่นโลหะลอนทีม่คีวามสมมาตรมโีมเมนต์
ความเฉื่อยสงูกวา่แบบไมส่มมาตร 
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2. การตัง้ปัญหา 
เป้าหมายงานวจิยัอยู่ทีก่ารหารปูแบบของแผ่นโลหะลอนเหลีย่มที่

มอีตัราส่วนความแขง็แรงต่อน้ําหนักสูงที่สุด โดยรูปทรงอย่างง่ายเพื่อ
อธบิายโครงสรา้งนี้มลีกัษณะดงัรปูที ่2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 พารามเิตอรท์ีค่วบคุมโครงสรา้ง 
 

การแปรผนัค่าตวัแปรพารามเิตอร์เพื่อสรา้งรูปแบบของชิ้นงานที่
หลากหลายจะมกีารจาํแนกและควบคุมตวัแปรเป็นอตัราสว่นทีแ่ตกต่าง 
เริม่ตน้แลว้จะอา้งองิจากแผน่เหลก็เรยีบทีม่คีวามกวา้งเท่ากบั 1 เมตร 
ความยาวเท่ากบั 1 เมตร มคีวามหนาหรอื T  ค่าหน่ึง เมื่อนําไปดดั
เป็นลอนต่าง ๆ โดยมกีารควบคุมตวัแปรควบคุมโครงสรา้ง 

พารามเิตอร ์ S  ใชใ้นการควบคุมโครงสรา้งหลกัของแผน่เหลก็
ลอน S  จะถกูควบคุมใหม้อีตัราสว่นระหวา่ง 0 และ 1 โดยที ่ 

S  = 0 จะมลีกัษณะเป็นลอนสามเหลีย่มสมมาตร  
S  = 1 จะมลีกัษณะเป็นลอนสีเ่หลีย่มมมุฉากสมมาตร  
0 < S < 1 จะมลีกัษณะทีห่ลากหลายแตกต่างกนั  
ดงันัน้ขอบเขตของ S  จงึกาํหนดให ้ 10 ≤≤ S ลกัษณะที่

เปลีย่นไปของ S มลีกัษณะดงัรปูที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 การแปรผนัพารามเิตอร ์ S  ทาํใหเ้กดิรปูทรงทีแ่ตกต่าง 
 
จาํนวนลอน N จะควบคุมขนาดของพทิช ์ โดยหนึ่งพทิชจ์ะเทา่กบั

ความยาวทัง้หมดหารดว้ยจาํนวนลอน กาํหนดให ้ 205 ≤≤ N  
 

ความสงู H  ถกูกาํหนดใหอ้ยูใ่นชว่ง 3010− มลิลเิมตร 
ความหนาT ถกูกาํหนดใหอ้ยูใ่นชว่ง 105− มลิลเิมตร 

 
3. การค้นหาคาํตอบ 
 ในขัน้ตอนการหาคาํตอบจะใชก้ารสรา้งกลุ่มประชากรเริม่ตน้ซึง่ใช้
การสุม่สรา้งดว้ยการแปรผนัตวัแปร S , N , H และ T  เพือ่ใหเ้กดิ
โครงสรา้งทีห่ลากหลาย จากนัน้นําขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการแปรผนัลกัษณะ
รปูรา่งโครงสรา้งผา่นกระบวนการขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมเพือ่คดัเลอืก
กลุ่มขอ้มูล เพื่อบอกว่ารูปทรงแบบใดที่สอดคล้องกบัอตัราส่วนความ
แขง็แรงต่อน้ําหนักทีด่ ีทัง้น้ีคําตอบทีไ่ด้จะมลีกัษณะเป็นชุดขอ้มูล ซึ่ง
ครอบคลุมชว่งปรมิาตรทีส่นใจ เรยีกวา่คาํตอบแบบพาเรโต 
 
3.1 แนวโน้มคาํตอบแบบพาเรโต  

แนวโน้มคําตอบแบบพาเรโต [6] คอืเสน้ทีล่ากบอกลกัษณะ
แนวโน้มของกลุ่มข้อมูลซึ่งเป็นทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์ที่บอก
เกี่ยวกับความคุ้มค่าของข้อมูลดังกล่าว เมื่อนํามาประยุกต์ในทาง
วศิวกรรม สามารถนําไปใช้อธบิายได้ว่ากลุ่มขอ้มูลชุดใดที่มลีกัษณะ
ใกลเ้คยีงกบั อตัราสว่นความแขง็แรงต่อน้ําหนกัทีต่อ้งการ ลกัษณะของ
แนวโน้มคาํตอบดงัรปูที ่4 

 
 

 
 

รปูที ่4 แนวโน้มของคาํตอบแบบพาเรโตแสดงดว้ยเสน้แนวโน้ม 
 
การหาเสน้แนวโน้มคาํตอบแบบพาเรโตสามารถกระทาํไดโ้ดยการ

รวบรวมการออกแบบต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในอาณาเขตของ ฟงักช์ัน่เป้าหมาย 
ในการหาอาณาเขตของการออกแบบดว้ยการออกแบบในแบบลองผดิ
ลองถูก และถา้มแีบบทีท่าํการทดลองสรา้งขึน้มามจีาํนวนมากเพยีงพอ 
ส่วนหน่ึงของอาณาเขตของการออกแบบนัน้จะมาบรรจบกบัแนวโน้ม
คาํตอบของพาเรโตในทา้ยทีส่ดุ ดงังานวจิยัของ M. K. Rahman [7] ทีม่ี
การทดลองค่าพารามเิตอร์ที่ควบคุมโครงสร้างที่แตกต่างกนั และใช้
ทฤษฎขีองพาเรโตเพือ่อธบิายความคุม้คา่และลดตน้ทุนวสัดุ 
 
3.2 กระบวนการขัน้ตอนวิธีเชิงพนัธกุรรม 

กระบวนการขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม (Genetic Algorithm หรอื 
GA) [8] เป็นเทคนิคการคน้หาใชใ้นการคาํนวณเพือ่หาค่าทีเ่หมาะสม
ทีสุ่ด เป็นการจดัเรยีงค่าแบบคน้หาโดยรวมดว้ยตนเองได ้การทํางาน
ของ GA มกีารทํางานคล้ายระบบการววิฒันาการของสิง่มชีวีติ มี
ลกัษณะการทาํงานดงัรปูที ่5 

Pareto solution 

เป้าหมาย 1 

เป้าหมาย 2 

0 < S < 1 

S = 0 

S = 1 

P 

H 

T 
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รปูที ่5 กระบวนการทาํงานของ Genetic Algorithm 
 

 กระบวนการทัง้หมดเริม่ตน้ดว้ยการสรา้งกลุ่มประชากรเริม่ตน้ดว้ย
วธิกีารสุม่ตวัพารามเิตอร ์ S , N , H และ T  โดยในการสุม่แต่ละครัง้

จะมกีารคาํนวณฟงักช์ัน่เป้าหมายทีร่ะบุในสมการที ่1 
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เมื่อ cI คือโมเมนต์ความเฉื่อยของแผ่นโลหะลอน fI คือโมเมนต์

ความเฉื่อยของแผน่เหลก็บางเรยีบทีม่คีวามหนาเท่ากบัแผ่นโลหะลอน 

cV คอืปรมิาตรของแผ่นโลหะลอน และกบั fV คอืปรมิาตรของแผ่น

โลหะเรยีบ ทีม่คีวามหนาเทา่กบัแผน่โลหะลอน 
จากนัน้ทําการคดัเลอืกประชากรที่ดทีีสุ่ดแล้ว นํามาผสมพนัธุ์กนั 

โดยใหม้กีารกลายพนัธุ์จากการผสมพนัธุเ์ป็นบางส่วน เพื่อป้องกนัการ
คน้หาทีจ่ะกระจุกกนัอยู่บางทีข่องกลุ่มประชากร โดยรายละเอยีดของ
แต่ละขัน้ตอนเป็นดงัน้ี 
 
3.2.1 กระบวนการคดัเลือก 

วธิกีารคดัเลอืกค่าทีม่คีวามแขง็แรงต่อน้ําหนักทีด่ใีนงานวจิยัน้ีจะ
สงัเกตลกัษณะของขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูความแขง็แรง และขอ้มลู
น้ําหนัก ลกัษณะบรเิวณขอบบนของกลุ่มประชากร แสดงถงึความ
แขง็แรงที่ดตี่อช่วงน้ําหนัก ณ. จุดนัน้ ซึ่งความแขง็แรงต่อน้ําหนักที่ดี
ยอ่มหมายถงึคา่ของประชากรในบรเิวณดงักล่าวบรรจุลกัษณะทีด่เีอาไว้

และการเรยีงตวับรเิวณขอบนัน้จะมลีกัษณะเป็นเสน้แนวโน้มซึง่มคีวาม
ใกลเ้คยีงกบัลกัษณะของ Convex Hull ดงัรปูที ่6 
 
 

 
 

รปูที ่6 ขอบเขตคาํตอบของกลุ่มขอ้มลู 
 

ในทางคณิตศาสตร ์Convex Hull ใชส้าํหรบัเรยีกการเกบ็รวบรวม
กลุ่มของจุดบนระนาบของพืน้ทีเ่วคเตอรจ์าํนวนจรงิ ดว้ยขอบเขตเลก็
ทีส่ดุทีส่ามารถครอบคลุมจดุทัง้หมดเอาไวไ้ดด้งัรปูที ่7 

 

 
 

รปูที ่7 ขอบเขตของ Convex Hull 
 

 กระบวนการคดัเลอืกประชากรสาํหรบัขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม จะ
ใชก้ารเลื่อนขอบเขตคําตอบ Convex Hull เพื่อตรวจจบัขอ้มลูทีอ่ยู่
ใกล้เคยีงและเก็บไว้เป็นจํานวนที่ต้องการสําหรบัการผสมในขัน้ตอน
ถดัไป โดยการตรวจจบั Convex Hull จะเน้นไปยงัขอบเขตดา้นบนของ
กลุ่มขอ้มลู สิน้สุดขอบเขตทีข่อ้มลูจุดทีม่คี่าของเป้าหมาย 1 สงูสุด นัน่
คอืจุดบนสุด เน่ืองจากประชากรในช่วงน้ีมลีกัษณะความแขง็แรงต่อ
น้ําหนักทีด่ ีแต่เลยจากจุดน้ีไปแล้วจะมลีกัษณะของปรมิาตรที่มากแต่
ความแขง็แรงตํ่า หมายถึงอัตราส่วนความแขง็แรงต่อน้ําหนักลดลง 
ดังนัน้จึงไม่จําเป็นที่จะต้องค้นหาให้ครอบคลุมไปถึงส่วนดังกล่าว 
ความสาํคญัของขอบเขตเป็นดงัรปูที ่8  

การเลื่อนขอบเขตจดัเก็บประชากรที่จะใช้ในการผสมในขัน้ตอน
ถดัไปจะทําโดยการแบ่งพื้นที่ระหว่างจุดแต่ละจุดบน Convex Hull 
กําหนดขอบเขตที่จะเลื่อนลงมาเป็น 2% ของระยะในแนวแกนตัง้ 
จากนัน้จึงสร้างพื้นที่ปิดและเก็บข้อมูลที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดงักล่าว
จนกระทัง่ได้จํานวนที่ต้องการ ถ้าการปิดล้อมขอบเขตตรวจจบัเก็บ
ขอ้มลูไดไ้ม่มากพอ กจ็ะทาํการเลื่อนขอบเขตลงมาอกีเป็นระยะเท่าเดมิ
จากขอบเขตใหม่ จนกว่าข้อมูลที่ได้จะเพยีงพอ จงึจะหยุดการเลื่อน
ขอบเขตดงัรปูที ่9 

 

กระบวนการตรงตามเงื่อนไข 
ตามขัน้ตอนวิธีเชิงพนัธกุรรม

คดัเลอืกประชากรตามเงือ่นไข 

สรา้งประชากรเริม่ตน้ 

สรา้งกลุม่ประชากรรุน่ใหมจ่ากการกลายพนัธุ ์

สรา้งกลุม่ประชากรรุน่ใหมจ่ากการผสมพนัธุ ์

จบกระบวนการทาํงาน

ยงัไมต่รงตามเงือ่นไข 
ยงัไมเ่พยีงพอต่อการหยดุทาํงาน

ตรงตามเงือ่นไขทีต่อ้งการ หรอื 
ไมส่ามารถหาคาํตอบทีด่กีวา่นี้ไดอ้กี 

Convex Hull 

เป้าหมาย 1 

เป้าหมาย 2 
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รปูที ่8 ความสาํคญัของขอบเขตขอ้มลู 
 
 

 
 

รปูที ่9 การเลื่อนขอบเขตเพือ่เกบ็ขอ้มลู 
 

ผลทีเ่กดิขึน้จากการผา่นกระบวนการขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม จะ
ใหก้ลุ่มตวัเลขทีเ่มือ่นําไปสรา้งเป็น Convex Hull ในรุน่สดุทา้ยนัน้มี
ลกัษณะแนวโน้มทีด่ตีามเสน้แนวโน้มของพาเรโต จงึสามารถสรปุไดว้า่ 
เมือ่ข ัน้ตอนทัง้หมดของกระบวนการขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมไดเ้สรจ็สิน้
ถงึรุน่สดุทา้ย Convex Hull ทีเ่กดิขึน้จากกลุ่มขอ้มลูชุดสดุทา้ยจะบอก
ไดถ้งึเสน้แนวโน้มทีด่ ีตามลกัษณะทฤษฎขีองพาเรโต  
 
3.2.2 กระบวนการสร้างประชากรจากการผสมพนัธุ ์

 การผสมพนัธุข์องกลุม่ขอ้มลู จะเริม่จากการจบัคู่ของโครงสรา้งที่
ต่างกนัสองตวั พารามเิตอรภ์ายในจะถกูจบัมาแลกเปลีย่นลกัษณะ
องคป์ระกอบของโครงสรา้ง และจะก่อใหเ้กดิขอ้มลูตวัใหมซ่ึง่มลีกัษณะ
ทีแ่ตกต่างออกไป ดงัรปูที ่10 

 
 

 
 

รปูที ่10 การจบัคูแ่ละการใหก้าํเนิดขอ้มลูใหม ่ซึง่มลีกัษณะบางประการ
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีใ่หก้าํเนิด 

3.2.3 กระบวนการสร้างประชากรจากการกลายพนัธุข์องข้อมลู 
ประชากรบางสว่นถูกกําหนดใหเ้บีย่งเบนไปในระหวา่การผสมพนัธุ ์

โดยเรยีกวา่การกลายพนัธุ ์(Mutation) ขึน้ในกลุ่มขอ้มลู การกลายพนัธุ์
ป้องกนัการคน้หาคาํตอบกระจกุ ณ. จดุใดจุดหน่ึง ซึง่จะไดค้าํตอบเพยีง
คาํตอบเดยีว การกลายพนัธุ ์มลีกัษณะดงัรปูที ่11 
 
 

  
 

รปูที ่11 การกลายพนัธุก์าํหนดดว้ยขอบเขตวงกลมซึง่มศีนูยก์ลางอยูท่ี่
การกาํเนิดประชากรแบบปกต ิการกลายพนัธุจ์ะเกดิอยูใ่นเขตวงกลม 

 
4. ผลลพัธ ์

การทดลองทัง้หมดกระทําทีจ่าํนวนของประชากรเริม่ตน้ 400 ตวั 
คดัเลอืกจํานวนกลุ่มประชากรทัง้หมดทีจ่ะผ่านกระบวนการขัน้ตอนวธิี
เชงิพนัธุกรรมเพื่อสรา้งกลุ่มประชากรใหม่ออกเป็น 30% ของจาํนวน
ประชากร 400 ตวั ภายในจาํนวน 30% น้ีจะประกอบดว้ยประชากรที่
เรยีงตวัอยู่บน Convex Hull และประชากรบรเิวณใกลเ้คยีง Convex 
Hull ถดัมาอกี 60% คอืกลุ่มขอ้มลูประชากรทีเ่กดิจากการผสมพนัธุข์อง
กลุ่มขอ้มลูประชากรเก่าจาํนวน 30% ของขอ้มลูประชากรชุดก่อนทีอ่ยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงกบั Convex Hull และกําหนดใหเ้กดิการกลายพนัธุอ์กี 
10% ผา่นกระบวนการววิฒันาการทัง้สิน้ 30 รุน่ ผลลพัธท์ีไ่ดอ้อกมา
เป็นประชากรทีผ่่านการคดัเลอืกดงัรปูที ่12 จากนัน้ขอ้มลูการคดัเลอืก
รุน่สดุทา้ยจะประกอบขึน้มาเป็น Convex Hull ดงัรปูที ่13 และแนวโน้ม
คาํตอบแบบพาเรโต ดงัรปูที ่14 
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รปูที ่12 การกระจายตวัของผลลพัธ ์

เป้าหมาย 2 

เป้าหมาย 1 

เป้าหมาย 1 

เป้าหมาย 2 

ขอบเขตคาํตอบ 
จาก Convex Hull 

การเลื่อน
ขอบเขต 
ตรวจจบั 

เป้าหมาย 2 

เป้าหมาย 1 

เป้าหมาย 2 

เป้าหมาย 1 

ขอบเขต 
คาํตอบ 
ทีแ่ยล่ง 

ขอบเขต 
คาํตอบทีด่ ี
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รปูที ่13 Convex hull และรปูทรงบรเิวณจดุต่าง ๆ 
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รปูที ่14 แนวโน้มคาํตอบ 

 
หลงัจากทดลองเป็นจาํนวนวฏัจกัรหน่ึง พบวา่กลุ่มขอ้มลูมลีกัษณะ

ลู่เขา้หาเสน้ Convex Hull จนกระทัง่จบสิน้กระบวนการทาํงานทีค่ร ัง้ที ่
30 เน่ืองจากไม่ว่าจะเพิม่จํานวนขัน้ตอนไปมากขึน้เท่าไร ผลทีไ่ด้มี
แนวโน้มทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงอกี จุดต่าง ๆ บนเสน้ของ convex hull เริม่
ปรากฏชดัเจนขึน้เป็นเสน้แนวโน้มคาํตอบ โดยทีสุ่ดทา้ยแลว้คําตอบจะ
ประกอบดว้ยชุดพารามเิตอรซ์ึง่เกีย่วขอ้งในการก่อใหเ้กดิรปูทรงต่าง ๆ 
อนัประกอบดว้ยตวัแปรรปูทรง S  จาํนวนลอน N  ความสงู H  
และความหนา T  ดงัรปูที ่15 
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รปูที ่15 ลกัษณะเสน้แนวโน้มของตวัแปร รปูทรง (ก.) จาํนวนลอน (ข.)  

ความสงู (ค.) ความหนา (ง.) 
 

4321

43

2

1
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5. สรปุ 

 ตวัแปรรปูทรง S  จาํนวนลอน N  ความสงู H  และความหนา 
T  สามารถอธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัการควบคุมลกัษณะโครงสรา้ง
ของแผน่เหลก็ลอน ความแขง็แรงต่อน้ําหนกั โดยสามารถแสดงออกมา
เป็นเสน้แนวโน้มของแต่ละตวัแปรได ้ 
 แนวโน้มของรูปทรง มกีารเปลี่ยนแปลงไปตามการเพิม่ของอตัรา 

ส่วน fC VV / บริเวณที่ fC VV / มีค่าน้อยที่สุด ตัวแปรควบคุม

รูปทรง S จะแสดงให้เหน็ว่ารูปทรงเป็นทรงสามเหลี่ยม จํานวนลอน 
N และ ความสูง H มคี่าไม่มากนัก แต่มคีวามหนา T สูง และเมื่อ

อนุญาตให้  fC VV / มคี่าเพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ จะพบว่ารูปทรง S มี

แนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงรปูรา่งจากสามเหลีย่มไปเป็นสีเ่หลีย่มคางหม ู
จํานวนลอน N และ ความสูง H มคี่าสูงขึน้ตามลําดบัการเพิม่ของ 

fC VV / และความหนา T มคีา่ลดลง  

กระบวนการขัน้ตอนวิธีเชิงพนัธุกรรม สามารถแปรผนัตัวแปร
ควบคุมโครงสรา้งทัง้สีซ่ึง่สง่ผลใหอ้ตัราความแขง็แรงต่อน้ําหนกัมคีวาม
เปลีย่นแปลง เมื่อผ่านกระบวนการเป็นจํานวนหน่ึง ผลลพัธท์ีไ่ดอ้ยู่บน
เสน้แนวโน้มคาํตอบของพาเรโต ซึง่จะบอกถงึรปูแบบความแขง็แรงต่อ
น้ําหนักทีด่ ีผลลพัธท์ีไ่ดน้ี้คอืชุดคําตอบสาํหรบัรปูแบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด
ของโครงสรา้งแผน่ลอน ทีม่ปีรมิาตรต่างกนั  

การศกึษานี้สามารถนําไปศกึษาต่อ ในด้านการค้นหาค่าความถี่
ธรรมชาตขิองโครงสรา้งจากการแปรผนัค่าพารามเิตอร ์การโก่งงอของ
โครงสรา้ง ทีเ่กดิขึน้จากการแปรผนัคา่พารามเิตอร ์ 
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Abstract 
     We present an application of the Lattice Boltzmann 
Method (LBM) to study the dynamics of min proteins 
oscillations in Escherichia coli. The oscillations involve 
on MinC, MinD and MinE proteins, which are required 
for proper placement of the division septum in the middle 
of a bacterial cell. We specifically use the LBM to study 
the dynamic pole-to-pole oscillations of the min proteins 
in two dimensions. The LBM numerical results are in 
good agreement with previous findings and agree 
qualitatively well with experimental results. Our results 
indicate that the Min proteins pattern formation depends 
on the cell’s shape. The results show that the oscillation 
pattern of Min proteins  is the most consistent with the 
experimental results when the ratio of width and length of 
Escherichia coli cell are 1:2. 
 
Keywords: Lattice Boltzmann method, Min protein 
oscillation, patternformation. 

1. Introduction 
     Cell division is the process which the cell separates to 
two daughter cells after the DNA has been duplicated and 
distributed into two regions. For a successful cell 
division, the cell has to determine the optimal location of 
cell separation. In  E.coli and other rod-shape bacteria, 
the two process are known to regulate the placement of 
the division site: nucleoid occlusion [1] and the 
oscillation of Min proteins [2]. The FtsZ ring [3] which is 
formed by the FtsZ  proteins to localize the division site 
is prevented by nucleoid occlusion over nucleoid: nuclear 
region in prokaryotic cell. The Min proteins oscillation 
from pole to pole  find the optimal division site [4-6]. The 
Min proteins system consists of three proteins: MinC, 
MinD and MinE. In our work, we focus only the Min 
proteins oscillation. Many scientist study the Min Protein 

oscillation by experiment or computational techniques. 
Since the computational techniques described Min 
Proteins oscillation in microscopic or macroscopic scale 
so we will propose the new technique: Lattice Boltzmann 
Method to study the Min proteins oscillation in 
mesoscopic scale. A number of mathematical modeling 
of Min protein oscillation have been proposed and 
studied. These models are based on the macroscopic 
nonlinear reaction-diffusion equations (RDE) and are 
solved using conventional finite different schemes. 
Howard et al [7] presented a reaction-diffusion model 
describing the diffusion of Min proteins along the 
bacterium and their transfer between the cytoplasmic 
membrane and cytoplasm. Then, the model of Meinhardt 
et al [8] showed that the pattern formation of Min system 
requires the interaction of self-enhancement and it long-
ranging antagonistic and the dynamics of FtsZ proteins 
was also included in their model. After that Kruse [9] 
proposed the model which found the clustering of 
membrane-bound MinD in combination with attachment 
and detachment rate depends on the concentration of 
molecules present on the membrane. Ngamsaad et al [10] 
used the Lattice Boltzmann method (LBM) to study the 
dynamics of the oscillations of the Min proteins from 
pole to pole in one dimension. Huang et al [11] includes 
the realistic in vitro interactions of MinD and MinE based 
on 3 dimensional simulation. All of these model deal with 
macroscopic behavior by modelling the reaction-
diffusion equations and do not provide microscopic 
details so we propose the Lattice Boltzmann  technique to 
study Min proteins oscillation in E. coli based on 
Howard’s model in mesocopic level . 
 
2. Reaction-diffusion Equation model 
     We extend Extend the model of Howard et al  from 
one-dimensional reaction-diffusion equation to two 
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dimensional. In dimensionless form, the dynamics are 
written as 
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Where 2∇ is the Lapacian operator. Let { , , , }s D d E e=  
which are represented the cytoplasmic MinD, the 
membrane bound  MinD, the cytoplasmic MinE and the 
membrane bound MinE respectively. sρ  is the mass 
density of particle of species s  at time t  and position 
( , )x y . 

sR  is reaction term which depend on the density of 
the  species ( )sρ  and on the density of the other species 
that react with species s . sD  is the diffusion coefficient. 

1σ  describes the spontaneous association of MinD to the 
cytoplasmic membrane. 1σ ′  corresponds to membrane-
bound MinE suppressing the recruitment of MinD from 
cytoplasm. 2σ  reflects the rate that MinE on the 
membrane drives the MinD on the membrane into 
cytoplasm. We let 3σ  be the rate that cytoplasmic MinD 

recruits cytoplasmic MinE to membrane while 4σ  
describes the rate of dissociation of MinE from the 
membrane to the cytoplasm. Finally, 4σ ′  corresponds to 
the cytoplasmic MinD suppressing the release of the 
membrane-bound MinE. 
 
3. Lattice Boltzmann Method 

      The dynamics determined by Equations (1)- (4) can be 
simulated by Lattice-Boltzmann method (LBM) in two 
dimensional. Let ( , )sf r tα

r  be the one particle distribution 
function of species s  with velocity cα

r at some   
dimensionless time t and dimensionless space 

}{. 1,2,3,4r s =r represent the cytoplasmic MinD, 

membrane-bound MinD, cytoplasmic MinE and 
membrane-bound MinE respectively. The Lattice 
Boltzmann equation for ( , )sf r tα

r  can be written as 
   
    ( , ) ( , ) ( , )s s sf r tc t t f r t r tα α α α+ Δ + Δ = +Ωr r r r                (5) 
 
where s

αΩ is the collision operator for species s  and 

depends on the distribution function sfα . The collision 
operator s

αΩ can be separated into two parts [12]. The 
first term is elastic collision function, which is taken to be 
of Boltzmann Bhatnagher-Gross-Krook (BGK) 
approximation with a single relaxation time sτ . The 
second term is reactive collision, i.e, 

 
      ( , )1( , ) ( ( , ) ( , ))s s eq s sr t f r t f r tα α α αφτ

Ω = − − +r r r             (6 ) 

where the ( , )eq sfα  is equilibrium distribution. Here we use 
the simple equilibrium distribution function 
corresponding to a system with zero mean flow as follow: 
                             
                            ( , )eq s s

sfα αω ρ=                                    (7) 

where s
αω is weight function which depends on the 

lattice symmetry [13]. We can write 
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The density of particle species s  denote by sρ . For the 

reactive term sφ , we use the simple isotropic form 

                           s
s sRαφ ω=                                           (9) 

The term sR  is non-linear reaction term and depends on 
the density of reacting species. By using the Chapmann-
Enskog expansion, we get 
 
                       21 1( )
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 We compare the Eq.(10) with the RDE equations 
therefore the relation between diffusion coefficient and 
relaxation time sτ  is 

                             1 1( )
3 2s sD τ= −                                   (11) 

The simulation process consists of two steps that are  
collision and streaming. 
Collision step: 

,* ( , )1( , ) ( , ) ( ( , ) ( , ))s s s eq s s
sf r t f r t f r t f r t Rα α α α αωτ

= − − +r r r r  

Streaming Step: 
 
                  ,*( , ) ( , )s sf r c t f r tα α α+ =r r r  
     Since the bounce-back boundary condition is suitable 
for high speed flow such as hydrodynamic system while 
the mirror-image boundary is good for low speed flow 
such as diffusion system. Therefore, we use the mirror-
image boundary method for our simulation. The mirror-
image boundary method suggested by Zhang et al [14]. 
For example shown in Figure1, the pro-collision and pre-
streaming distribution function at  the imaginary node I 
are 
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    Figure 1. The mirror-image method 
 
4.Numerical results and Discussion 
     We implemented the Lattice Boltzmann Method for 
RDE equations on PC using C programming. In the 
simulation, we use the same parameters given by Howard 
et al. We simulate the two-dimensional model. The 
parameters necessary for simulating this problem given 
by Howard are 
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But the LBM algorithm need every parameters to be 
dimensionless, we transform the original values of 
parameters by 
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Where ,  t rδ δ  and 

0ρ , respectively, the time step, grid 
spacing and the unit of concentration, here we set 

0 1/ .mρ μ= . The relaxation time sτ  is calculated by 
equation (11). The initial number of MinD and MinE is 
randomly initialized as 3000 for Dρ , 170 for Eρ  and 0 

for dρ  and  eρ  Each simulation takes iterations until 
10000 second of the time division of the bacterium. 
However, we wait some time for them to relax to the 
oscillation regime (about 500-1000 second). We 
therefore, throw away the transient and retain the data 
from that time step mark on. We allow the proteins 
diffuse in x- and y-axis and assume that the diffusion 
coefficients are isotropic. We can write the two-
dimensional reaction-diffusion equations for the model of 
Howard et al., For the case of two-dimensional cell 
division, we used 50x100 grids to simulate the bacterium 
size 1x2 micron. The LMB scheme is D2Q9. We choose 
discrete space steps  -22 x 10x y mδ δ μ= =  and time step 

44 x 10tδ −=  second. We set the unit for concentration 
2

0 1/ mρ μ= , in this case. 
 

 
 

(a) 
 

 
 
                                            (b) 
 
Figure2.The time average density (a) and the intensity of  
MinD along the E. coli cell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
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(a) 
 

 
                                             

(b) 
 
Figure3.The time average density (a) and the intensity of  
MinE along the E. coli cell. 
      
     We consider two-dimensional system. We plot the 
time average of concentration of MinD and MinE in 
Figure(2a) and Figure(3a). The experimental intensity of 
two proteins are plotted in Fig (2b) and Fig(3b). The 
average concentration of MinD is minima at midcell site. 
It agrees with the experimental intensity. In the opposite 
situation, the average concentration of MinE is maxima at 
midcell site that also with experimental intensity. 
 
                        
 
 
 
 
 
 

 
(a) 

        

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Figure 8. The time average MinD (left) and MinE (right) 
densities max( , ) /n x y n , relative to their respective time-
average maxima, as a function of two-dimensional 
position ( , ) r x y= along the bacterium. The bacterial 
shape is 2 x 3 mμ (Fig a), 2 x 2 mμ (Fig b) and 
3x4 mμ (Fig c). 
 
     We try to simulate the Mins proteins oscillation of 
several shape of bacterial as shown in Figure 8. 
According to computational effort, to use small number 
of grids, we choose discrete space steps 

-11 x 10x y mδ δ μ= =  and time step 21 x 10 .t sδ −=   The 

results show that for the dimension 1 x 2 mμ the 
oscillatory pattern is the most consistent with the 
experimental results. They also suggested that as the 
dimension approaches square the oscillatory pattern does 
no longer represent the cell division of the normal E. coli.  
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5. Conclustion 
     We have proposed  LBM  approach to investigate the 
dynamic pole-to-pole oscillations of Min proteins in two 
dimension used to determine the middle of bacterial cell 
division. We have developed a numerical  scheme based 
on the LBM to simulate the RDE model. It is found that 
the agreement between the experimental and numerical 
results were found. Those are such as the intensity of 
MinD and MinE as observed in experiment. In addition, 
investigating the possible evolutionary connection 
between shape and cell division of E. coli was done. The 
LBM technique provides an alternative fast 
computational tool to study Min proteins oscillation and 
is useful scheme for simulating at  the cellular level those 
biological system governed by the reaction-diffusion 
equations. In future work, we will apply the LBM to 
complicated reaction diffusion for Min proteins 
oscillation. 
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บทคดัย่อ: บทความนี้เป็นการศึกษาการจําลองพฤติกรรมการ
ไหลเวยีน และการกระจายอุณหภูมขิองอากาศภายในโรงเรอืนพรกิ
หวานทีต่ดิตัง้ตาขา่ยดา้นขา้ง เพือ่ใหไ้ดร้ปูแบบโรงเรอืนทีเ่หมาะสมกบั
การเจรญิเตบิโตของพรกิหวาน เน้ือหาของบทความนี้ จะเริม่จากการ
อธบิายชนิดของโรงเรอืนทีม่กีารใชใ้นประเทศไทย ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
เจริญเติบโตของพริกหวาน สมการนาเวียร์-สโตกส์ การเก็บข้อมูล
อุณหภูมจิากโรงเรอืนทดสอบ ณ ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม ่
อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ จากนัน้ทําการจําลองพฤตกิรรมการไหลภายใน
โรงเรอืนเดิม และออกแบบโรงเรอืนใหม่ภายใต้สภาวะการไหลแบบ
ธรรมชาตพิบวา่โรงเรอืนรปูแบบใหมม่อุีณหภมูติํ่ากวา่แบบเดมิประมาณ 
1 องศาเซลเซยีส ทีร่ะดบัความสงูจากพืน้ 1 เมตร 
 
คาํสาํคญั: โรงเรอืนพรกิหวาน, สมการนาเวยีร-์สโตกส ์
 
Abstract: This paper presents a simulation of air ventilation and 
temperature distribution in sweet pepper greenhouse with insects 
screen on the side of greenhouse to obtain an appropriate 
greenhouse type for sweet pepper growth. It first describes the 
types of greenhouse using in Thailand, growth factors, Navier-
Stokes equations, experimental data at Maesamai royal project 
and experimental results are explained. Flow behavior in old 
greenhouse are then predicted. Then a new greenhouse  is 

designed on the natural ventilation. The results show that 
temperature different between old and new greenhouse is about -
1 OC at 1 m above ground 
 
Keywords: Sweet pepper greenhouse, Navier-Stokes equations 

 
1. บทนํา 

งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาและออกแบบโรงเรอืน เพือ่ใชส้าํหรบัปลูก
พริกหวานในประเทศไทย ปจัจุบันโรงเรือนที่ใช้กันส่วนใหญ่นัน้มี
วตัถุประสงค์เพื่อกันฝนและแมลง ที่จะทําให้เกิดความเสียหายกับ
ผลติผลและในขณะเดยีวกนั ต้องการให้ผลติผลมคีุณภาพและขายได้
ราคาดจีงึต้อง การควบคุมสภาพอากาศให้มคีวามเหมาะสมกบัพชืที่
ตอ้งการปลกู โดยสว่นใหญ่แลว้โรงเรอืนจะนําเขา้มาจากต่างประเทศ จะ
มีปญัหาเกิดขึ้น เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศมีความ
แตกต่างกนัดว้ยเหตุทีป่ระเทศไทยเป็นเขตรอ้นชืน้ การนําโรงเรอืนทีใ่ช้
ในเขตหนาวมาใช้จะทําให้เกิดปญัหาด้านความร้อนช่วงฤดูร้อน และ
ในชว่งฤดฝูนความชืน้จะสะสมภายในโรงเรอืนมากเกนิไป  
 การจาํลองการไหลเวยีนอากาศภายในโรงเรอืน ตอ้งทําการตดิตัง้
อุปกรณ์ตรวจวดัและทาํการเกบ็ขอ้มลูเพือ่นําขอ้มลูเหล่านัน้มาทาํการกาํ 
หนดเงื่อนไขขอบเขต มนีักวจิยัหลายท่านไดท้ําการศกึษาวจิยัในเรื่อง
ดงักล่าว ไดแ้ก่ Francisco (2004) และคณะ ไดท้ําการออกแบบการ
ตดิตัง้อุปกรณ์เกบ็ขอ้มลูภายในโรงเรอืนหน้าจัว่ ทีม่ชี่องระบายอากาศที่
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หลงัคาเทยีบกบัผลการจําลองการไหล พบว่าโรงเรอืนที่มชี่องระบาย
อากาศ จะมกีารไหลเวยีนของอากาศได้ดกีว่าแบบที่ไม่มชี่องระบาย
อากาศ Abdel-Ghany (2006) และคณะ ไดท้ําการศกึษาถงึวธิกีารวดั
อุณหภูมขิองวสัดุคลุมหลงัคาเพื่อใหไ้ดค้่าทีถู่กตอ้ง ผลการศกึษาพบว่า
การออกแบบช่องระบายอากาศนัน้มคีวามสาํคญัเป็นอย่างมากต่อระดบั
อุณหภมูใินโรงเรอืน Khaoua (2006) และคณะ ไดศ้กึษาการจดัวางช่อง
ระบายอากาศแบบต่าง ๆ พบวา่ โรงเรอืนทีม่กีารวางช่องระบายอากาศ
ให้เหมาะสมกบัทศิทางลม จะสามารถระบายความรอ้นได้ดกีว่า Meir 
(1999) และคณะ ทําการศกึษาถงึการไหลแบบลอยตวัในโรงเรอืนทีม่ ี
ชอ่งระบายอากาศ พบวา่สามารถลดอุณหภูมภิายในโรงเรอืนได ้เหน็ได้
วา่ การทราบถงึขอ้มลูสภาวะแวดลอ้มในพืน้ทีท่ ีเ่ราสนใจและรปูแบบโรง 
เรอืนที่มชี่องระบายอากาศ สามารถช่วยลดอุณหภูมทิี่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรอืนได ้ 
 งานวิจยัน้ีนําเสนอ ชนิดของโรงเรือนที่มีการใช้ในศูนย์พฒันา
โครงการหลวงแม่สาใหม่ จ.เชยีงใหม่ ปจัจยัที่มผีลต่อการเตบิโตพรกิ
หวาน การเก็บขอ้มูลทีโ่รงเรอืนทดสอบ ณ ศูนย์พฒันาโครงการหลวง
แม่สาใหม่ และการนําการคํานวณการไหลแบบพลศาสตร์มาใช้ใน
การศกึษาการไหลเวยีน และการกระจายอุณหภูมขิองอากาศภายในโรง 
เรอืนพรกิหวาน เพื่อให้ได้รูปแบบโรงเรอืนที่มคีวามเหมาะสมต่อการ
ปลกูพรกิหวาน 

 

 
รปูที ่1 แสดงโรงเรอืนเดมิทีใ่ชป้ลกูพรกิหวานใน อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่

 
2. ชนิดของโรงเรือนท่ีใช้ในศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่ 
 ปจัจบุนัน้ีการปลกูพชืสว่นใหญ่จะปลกูในโรงเรอืน เพราะสามารถ
ชว่ยลดความเสยีหายของผลผลติทีเ่กดิจาก ฝน แสงแดด ลม และแมลง
ศตัรพูชืได ้ อกีทัง้ยงัสามารถปลกูพชืนอกฤดกูาลได ้ หากมกีารควบคุม
อุณหภมูแิละความรอ้นไดเ้หมาะสม ทาํใหผ้ลผลติทีป่ลกูในโรงเรอืนมี
ปรมิาณและคุณภาพดขีึน้ ขายไดร้าคาด ี โดยมกีารนําโรงเรอืนจาก
ต่างประเทศมาใช ้และพบปญัหาในเรือ่งความรอ้นสะสมภายในโรงเรอืน 
เน่ืองจากโรงเรอืนนัน้ ออกแบบมาสาํหรบัการเพาะปลกูในประเทศทีม่ ี
อากาศหนาว เชน่ ไตห้วนั หรอื เนเธอรแ์ลนด ์เป็นตน้ ซึง่เป็นประเทศที่
ตอ้งการความรอ้นสะสมภายในโรงเรอืน การนํามาใชใ้นประเทศไทยซึง่
อยูใ่นภมูอิากาศรอ้นชืน้ จะทาํใหม้คีวามรอ้นสะสมในตอนกลางวนัสงู
เกนิไปและเกดิความเสยีหายต่อพชืได ้ 
 จากการสาํรวจโรงเรอืน ณ ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงแมส่าใหม ่
พบวา่ ชนิดของโรงเรอืนทีนิ่ยมใชอ้ยู ่5 แบบ คอื 
  1. หลงัคาโคง้มน   มกีารใช ้2   % 
  2. หลงัคาโคง้มนกึง่แหงน  มกีารใช ้80 % 
  3. หลงัคาหน้าจัว่   มกีารใช ้2   % 

  4. หลงัคาหน้าจัว่กึง่แหงน  มกีารใช ้16 % 
 

  
      (ก) โคง้มน     (ข) โคง้มนกึง่แหงน 

รปูที ่2 แสดงโรงเรอืนชนิดโค้งมนและโค้งมนกึ่งแหงน 

 
 งานวจิยัน้ีไดเ้ลอืกโรงเรอืนแบบโคง้มนกึง่แหงน มาทาํการศกึษา
พฤตกิรรมการไหลทีเ่กดิขึน้ เน่ืองจากเป็นโรงเรอืนทีม่เีกษตรกรใชม้าก
ทีส่ดุ 
 
3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเติบโตพริกหวาน 
 ในการปลูกพรกิหวานนัน้ เราตอ้งทราบความตอ้งการของพชืทีจ่ะ
ปลกูวา่ตอ้งการสภาพอากาศแบบใด จงึจะสามารถเจรญิเตบิโตไดเ้ตม็ที ่
ซึง่ในการปลกูพรกิหวานนัน้ มปีจัจยัอยู ่7 ประการ คอื 

 
3.1 ส่ิงแวดล้อม 

 ประกอบไปดว้ย อุณหภมู ิ แสง ความชืน้สมัพทัธ ์ และคารบ์อนได    
ออกไซด ์ 

3.2 การคดัเลือกสายพนัธุ ์ 
3.3 การเพาะกล้า  
3.4 การย้ายปลกู  
3.5 การผสมเกสร  
3.6 การให้น้ํา 
3.7 การเกบ็เก่ียว   

 ในงานวจิยัน้ีจะสนใจ ปจัจยัจากอุณหภมูเิป็นหลกัในแต่ละชว่งอายุ
ของพชื และชว่งเวลากลางวนักลางคนื พรกิหวานมคีวามตอ้งการ
อุณหภมูทิีเ่หมาะสมแตกต่างกนัไป ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่1  

 
ตารางที1่แสดงผลของอุณหภมูทิีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตของพรกิหวาน 

ชว่งการเจรญิเตบิโต อุณหภมูทิีเ่หมาะสม 

ตน้กลา้  
(สงู 10 เซนตเิมตร  ) 

อุณหภมูอิากาศ กลางวนั 24  oC 
                     กลางคนื 22  oC 

ตน้กลา้  
(สงู 50 เซนตเิมตร) 

อุณหภมูอิากาศ กลางวนั 20  oC   
                    กลางคนื 20 oC 

ปลกูในโรงเรอืน 
 (สงู 60 เซนตเิมตร) 

       อุณหภมูอิากาศ กลางวนั 21 oC  
                           กลางคนื 17 oC        
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4. ทฤษฎี 
 สมการนาเวียร-์สโตกส ์

พฤตกิรรมการไหลเวยีนและการกระจายอุณหภมูขิองอากาศ ที่
เกดิขึน้ในโรงเรอืนสามารถทาํนายได ้ โดยการใชส้มการนาเวยีร-์สโตกส์
ซึง่ประกอบดว้ย  
 
สมการอนุรกัษ์มวล 
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โดย   ρ แทนความหนาแน่นมวล (mass density)   
  t   แทนเวลา   
  u  และ v แทนความเรว็ของของเหลวในแนวแกน x และ y  
 
สมการอนุรกัษโ์มเมนตมั  
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โดย   g  แทนแรงโน้มถ่วงโลก 
  β  แทนสมัประสทิธิก์ารขยายตวัทางความรอ้น 
  T  แทนอุณหภมู ิ(เคลวนิ) 
  μ  แทนความหนืดสมับรูณ์ 
 
และสมการอนุรกัษ์พลงังาน 
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โดย  e แทนพลงังานภายในต่อมวลหน่ึงหน่วย  
  k แทนสมัประสทิธิก์ารนําความรอ้น  
  q แทนปรมิาณความรอ้น 
  
 สมการ 1 ถงึ 4 สามารถนํามาเขยีนใหอ้ยูใ่นรปูสมการเมตรกิซไ์ด้
ดงัน้ี 
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โดยที ่ { }u  เป็นเวกเตอรท์ีป่ระกอบดว้ยตวัแปรอนุรกัษท์ีไ่มรู่ค้า่ดงัน้ี     
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{ }E  และ { }F  เป็นเวกเตอรแ์บบไมห่นืดในทศิแกน x  และ y 
ตามลาํดบั 
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โดยที ่
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5. การติดตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัอณุหภมิู 
 การวดัอุณหภมูภิายในโรงเรอืนจะใชเ้ครือ่งบนัทกึขอ้มลูรุน่  DLT-1  
10000M ชว่งทีว่ดัได ้ -20 ถงึ 100 องศาเซลเซยีส ความแมน่ยาํ ± 0.3 

สามารถวดัได ้ 10 จดุ โดยหวัวดัทาํมาจาก Thermistor ซึง่จะทาํการ
บนัทกึขอ้มลูจากแต่ละหวัวดัไปเกบ็ไวใ้นกล่องบนัทกึขอ้มลู ดงัรปูที ่ 3  
โดยแต่ละหวัวดัสามารถบนัทกึขอ้มลูได ้ 5000 ขอ้มลู โดยทาํการเกบ็
ขอ้มลูทุก ๆ 5 นาท ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 แสดงไดอะแกรมการทาํงานของอุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู 
 
 ตําแหน่งที่วดัประกอบด้วยบรเิวณหลงัคาโรงเรอืนด้านใน 3 จุด 
(หวัวดัที ่1-3) ตําแหน่งทีส่งูขึน้มาจากพืน้ 1 เมตร 3 จุด (หวัวดัที ่4-6) 
และตําแหน่งใต้ดนิลกึลงไป 0.05 เมตร 3 จุด (หวัวดัที ่7-9) ทุก
ตาํแหน่งวดัทีบ่รเิวณกลางโรงเรอืน ดงัแสดงรปูที ่4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รปูที ่4 แสดงการตดิตัง้อุปกรณ์วดัอุณหภมูภิายในโรงเรอืน 

หวัวดัอุณหภมู ิ

กล่องบนัทกึอุณหภมู ิ

8 7 9 

4 5 6 

1 

2 
3 
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รปูที ่5 แสดงอุปกรณ์วดัอุณหภมู ิณ บรเิวณหลงัคาและใตด้นิ 

  
 ส่วนภายนอกได้ทําการติดตัง้อุปกรณ์วดัอุณหภูมิไว้ 1 จุด ณ 
ตาํแหน่งสงูจากหลงัคาโรงเรอืน 1 เมตร ดงัแสดงในรปูที ่6 
 

 
รปูที ่6 แสดงการตดิตัง้อุปกรณ์วดัอุณหภมูภิายนอก 

 
และทาํการบนัทกึขอ้มลูทุก ๆ 5 นาท ีตลอด 24 ชัว่โมงเชน่กนั 
 
6. ผลการตรวจวดั 

ขอ้มลูการตรวจวดัในวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2550 ทาํใหเ้หน็ได้
ถงึอุณหภมูทิีเ่กดิขึน้ภายในและภายนอกโรงเรอืนได ้ดงัแสดงในรปูที ่7 

  

 
รปูที ่7 แสดงกราฟอุณหภมูภิายในและภายนอกโรงเรอืน 

 
 จากรูปที ่7 จะเหน็ไดว้่าในช่วงเวลา 6.00 น. – 9.00 น. ภายใน
โรงเรอืนมสีภาพอากาศทีเ่หมาะสมต่อพรกิหวาน ประมาณ 17 องศา
เซลเซยีส ส่วนในช่วงเวลาตัง้แต่ 9.00 น. – 18.00 น. อากาศภายใน
โรงเรอืนมอุีณหภูมปิระมาณ 30 - 35 องศาเซลเซยีส ซึง่สูงกว่าทีพ่รกิ
หวานต้องการ   ( 24 องศาเซลเซียส ) และในช่วงเวลา 18.00 น. – 
21.00 น. อากาศภายในโรงเรอืนยงัคงมอุีณหภมูทิีส่งูอยู ่เน่ืองจากความ
ร้อนที่สะสมไว้ในเวลากลางวนั ซึ่งทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
โรงเรือนแบบโค้งมนกึ่งแหงนที่ใช้ในการปลูกพริกหวานนัน้ มีการ
ไหลเวยีน และการกระจายตวัของอุณหภูมอิากาศไดย้งัไม่ดพีอต่อการ 

เจริญเติบโตของพริกหวาน ทําให้เกิดความเสียหายต่อตัวต้นและ
ผลผลติได ้ 
 
7. การจาํลองพฤติกรรมการไหลเวียนอากาศภายในโรงเรือน 
 ขอ้มูลการตรวจวดัที่ได้ ถูกนํามากําหนดเป็นเงื่อนไขขอบเขตใน
การวเิคราะห์พฤติกรรมการไหลที่เกิดขึ้น และนําไปสู่การออกแบบ
โรงเรอืนใหม่ ให้มคีวามเหมาะสมกบัการเจรญิเติบโตของพรกิหวาน
มากขึน้ 
 รปูที ่8 แสดงการกําหนดเงือ่นไขขอบเขตในการวเิคราะห ์ณ เวลา 
14.00 น. สาํหรบัโรงเรอืนขนาด 6 x 9 เมตร จากนัน้ทําการจาํลอง
พฤตกิรรมการไหลทีเ่กดิขึน้ภายในโรงเรอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่8 แสดงเงือ่นไขขอบเขตของโรงเรอืนโคง้มนกึง่แหงน 

   
8. ผลการจาํลอง 
 จากผลการจาํลอง ทาํใหเ้หน็พฤตกิรรรมการไหลทีเ่กดิขึน้ภายใน
โรงเรอืน ดงัแสดงในรปูที ่9 
   

 
   รปูที ่9 แสดงพฤตกิรรมการไหลทีเ่กดิขึน้ในโรงเรอืนโคง้มนกึง่แหงน

ดว้ยการพลอ็ตเวคเตอรค์วามเรว็ 
 

 รปูที ่9 เป็นการแสดงพฤตกิรรมการไหลทีเ่กดิขึน้ภายในโรงเรอืน
เดมิ จะเหน็ไดว้่าภายในโรงเรอืนจะเกดิการไหลวนของอากาศบรเิวณ
กลางโรงเรอืน ทาํใหอ้ากาศสว่นใหญ่ไมส่ามารถลอยขึน้ดา้นบนและออก
สูภ่ายนอกผา่นทางชอ่งระบายอากาศได ้      ทาํใหเ้กดิความรอ้นสะสม 

อากาศภายนอก 

อากาศภายใน 

 6.00    9.00     12.00       15.00         18.00      21.00 
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T roof = 312.8 k 

T ground = 305.2 k 

T air = 299.4 k 

อุณหภมูทิีพ่รกิหวานตอ้งการในชว่งเวลา 
กลางวนั 24 องศาเซลเซยีส 
กลางคนื 17 องศาเซลเซยีส 

มีการไหลวนของ
อากาศ 

อากาศไหลออกสู่
ภายนอกได้น้อย 

อุณหภมู(ิองศาเซลเซยีส) 

เวลา 
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ขึน้ภายในโรงเรอืน 
 ซึ่งผลการจําลองนี้แสดงให้เห็นว่า ต้องปรบัโครงสร้างหลังคา
ดา้นบน เพือ่ใหม้กีารไหลเวยีนของอากาศและระบายความรอ้นไดด้ขี ึน้ 
จงึทาํการออกแบบหลงัคาเพิม่อกี 1 ชัน้ สงูขึน้ไป 1 เมตรจากหลงัคาชัน้
ล่าง แสดงดงัรปูที ่10  
 

 
รปูที ่10 แสดงโครงสรา้งโรงเรอืนแบบใหมใ่น 3 มติ ิ

 
 เมื่อทําการออกแบบโรงเรอืนแล้ว จงึทําการจําลองการไหลเพื่อดู
การไหลเวยีนทีเ่กดิขึน้ภายในโรงเรอืน และนําผลทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบ
กบัโรงเรอืนเดมิ  
 

  
 

รปูที ่11 แสดงพฤตกิรรมการไหลทีเ่กดิขึน้ในโรงเรอืนใหม ่
ดว้ยการพลอ็ตเวคเตอรค์วามเรว็ 

  
 รปูที ่11 เป็นการแสดงเวคเตอรก์ารไหลทีเ่กดิขึน้ในโรงเรอืนแบบ
ใหม่ โดยจะเหน็ได้ว่าที่บรเิวณกลางโรงเรอืนจะมกีารไหลลอยตวัจาก
ดา้นล่างไปดา้นบน   แลว้ไหลออกสูภ่ายนอกผา่นทางชอ่งระบายอากาศ   
จะเหน็ไดว้า่เมือ่ทาํการออกแบบโรงเรอืนใหม ่โดยการเพิม่หลงัคาเป็น 2 
ชัน้ ลกัษณะการไหลทีเ่กดิขึน้ภายในโรงเรอืนใหม่จะมกีารไหลเวยีนที่
ดกีว่าแบบเดมิ เน่ืองจากที่บรเิวณด้านบนมชี่องระบายอากาศเพิม่ขึน้ 
ซึ่งผลของการไหลเวยีนของอากาศทีด่ขี ึน้ ทําใหก้ารระบายความรอ้น
จากภายในสู่ภายนอกทําไดด้ขี ึน้ จากนัน้นําผลจากการจําลองทีไ่ดจ้าก
ทัง้ 2 โรงเรอืนไปเปรยีบเทยีบกบัผลการตรวจวดั ดงัแสดงในรปูที ่12 

 
 

 
 
 รปูที ่12 แสดงผลการเปรยีบเทยีบอุณหภมูทิีเ่กดิขึน้ในโรงเรอืน 

 
 จากผลการจาํลองการไหลในโรงเรอืนแบบเดมิและแบบใหม ่ทาํให้
ไดร้ปูแบบโรงเรอืนทีม่กีารไหลเวยีนและกระจายอุณหภมูทิีด่ขี ึน้ 
 
9. การเกบ็ข้อมลูเปรียบเทียบ 
 ทาํการเปรยีบเทยีบโรงเรอืนแบบเดมิกบัแบบใหม ่ดงัรปู 
 

  
  รปูที ่13 แสดงตน้แบบโรงเรอืนแบบเดมิกบัแบบใหม ่
 
 จากผลการตรวจวดัในเดือนมนีาคม อุณหภูมภิายนอกเฉลี่ยใน
ช่วงเวลา 14.00 น.  อยู่ที ่35 องศาเซลเซยีส และทีเ่วลา 2.00 น. อยู่ที ่
19 องศาเซลเซยีส ผลต่างของอุณหภูมริะหว่างโรงเรอืนแบบเดมิและ
แบบใหมไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางที ่1  
  
ตารางที ่1 แสดงผลต่างอุณหภมูเิฉลีย่ภายในโรงเรอืน 

               
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าที่ตําแหน่ง 2 และ 3 ซึ่งเป็น
ตาํแหน่งทีอ่ยู่บรเิวณหลงัคาโรงเรอืน อุณหภูมภิายในโรงเรอืนเดมิจะสงู
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กว่า 8 องศาเซลเซยีสในเวลา 14.00 น. และจะตํ่ากว่าในเวลา 2.00 น. 
ส่วนในตําแหน่งที่ 4 5 และ 6 ซึ่งจะอยู่สูงขึ้นมาจากพื้น 1 เมตร  
อุณหภูมภิายในโรงเรอืนเดมิจะสงูกว่า 1 องศาเซลเซยีสในเวลา 14.00 
น. และตํ่ากว่า 1 องศาเซลเซยีสในเวลา 2.00 น. และในตําแหน่งที ่7 
ซึ่งอยู่ใต้ดนิลกึลงไป 0.05 เมตร ในช่วงเวลา 14.00 น. และ 2.00 น. 
อุณหภมูภิายในโรงเรอืนเดมิจะตํ่ากวา่ 1 องศาเซลเซยีส 
 จากผลการตรวจวัด โรงเรือนแบบใหม่จะมีอุณหภูมิที่บริเวณ
หลังคาและที่ระดับความสูงจากพื้นในช่วงเวลา 14.00 น. ตํ่ากว่า
โรงเรอืนเดิม ดงันัน้โรงเรอืนที่ได้ทําการปรบัปรุงโครงสร้างใหม่จงึมี
ความเหมาะสมกบัการเตบิโตของพรกิหวานมากกวา่แบบเดมิ  
 
11. สรปุผล 
 การปลกูพชืในโรงเรอืน เพือ่ชว่ยเพิม่ผลผลติและสรา้งรายไดใ้หก้บั
เกษตรกรได้ ต้องคํานึงถงึความเหมาะสมของโรงเรอืนที่นํามาใช้ว่ามี
ความเหมาะสมกบัพชืและพืน้ทีเ่พาะปลูก ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการปลูก
พืชภายในโรงเรือนของประเทศไทย  ก็คือ  นํา เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเขา้มาใช ้แต่ไมไ่ดพ้จิารณาถงึความแตกต่างของสภาพภูมิ
ประเทศและภูมอิากาศ ทาํใหเ้กดิปญัหาเรือ่งความรอ้นสะสมขึน้ภายใน
โรงเรอืน  
 จากการทดลอง ณ ศูนย์พฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่เพื่อทํา
การเปรยีบเทยีบอุณหภูมทิี่เกดิขึน้ภายในโรงเรอืนต้นแบบ เหน็ได้ว่า
โรงเรอืนต้นแบบใหม่จะมอุีณหภูมติํ่ากว่าโรงเรอืนแบบเดมิ ณ บรเิวณ
หลงัคาโรงเรอืน 8 องศาเซลเซียส และที่ความสูง 1 เมตร จากพื้น 1 
องศาเซลเซยีส ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการจาํลองการไหล ดงันัน้จะเหน็ได้
ว่า รูปแบบโรงเรอืนที่ปรบัปรุง จะมคีวามเหมาะสมกบัการปลูกพรกิ
หวานมากกวา่แบบเดมิ 
  
12. กิตติกรรมประกาศ 
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Abstract 

The lattice Boltzmann (LB) method based on the 
D2Q9 model with a single relaxation time is used to 
simulate the flow field around a square obstacle inside a 
two-dimensional microchannel. The simulation results 
are described the dynamical behavior of the flow in a 
range of Reynolds number between 1 and 300. It is found 
that this approach enhances the understanding of the flow 
pattern in highly complex geometries and the results can 
provide useful information in the design of the realistic 
model. 
 
Keywords:  lattice BGK model, D2Q9, obstacle 
 
1. Introduction 
 In recent years the lattice Boltzmann method (LBM) 
has developed efficient numerical tool for simulating 
fluid flows and transport phenomena based on kinetic 
equations and statistical physics [1-4]. Typical examples 
are steady plane Poiseuille flow, thermal viscous cavity 
flow, multiphase flows and high-speed compressible 
flows, etc. The success of this method can be party 
attributed to the particle based approach which is directly 
inherited from its predecessor, the lattice gas automata 
(LGA). Unlike LGA , the LBM simulates a flow system 
by tracking the evolution of particle distributions instead 
of tracking single particles. Compared with other 
traditional computational fluid dynamics method, such as 
the finite difference schemes, the major advantage of 
LBM is that it provides a good insight into the underlying 
microscopic dynamics of the physical system 
investigated, whereas most methods focus only on the 
solution of the macroscopic equations [5-7].   
 The flow thought square obstacle  in a two-
dimensional (2D) channel has been an attraction in all 

kinds of fluid mechanical investigations for a long time. 
Much work has been done in simulating 2D flow around 
such bluff obstacles in the past. In particular, the 2D flow 
around circular cylinders has been studied extensively. In 
contrast to many theoretical, experimental, and numerical 
data on the flow around circular cylinder over a wide 
range of Reynolds numbers, there are very few similar 
studies and information on the flow around square bodies 
[8-10]. Previous investigations of the flow around 
circular cylinders performed with the LBM clearly show 
that this method is an appropriate tool for such kinds of 
flows [11]. 
 In this work we investigate the flow pattern 
phenomena and the topology of the vortex structure 
behind the square obstacle in a 2D microchannel for the 
range of Reynolds number between 1 to 300.  
 
2. Description of numerical method 
 For the computations, a 2D 9-bit incompressible 
lattice-Boltzmann model (D2Q9) with single time 
Bhatnagar-Gross-Krook (BGK) relaxation collision 

operator ( )1 ( )eqf fα ατ
Ω = − −  proposed by Bhatnagar, 

Gross and Krook [5] is used 
 ( , ) ( , )f x e t t t f x tα α α αδ δ+ + − = Ω   (1) 
where subscript α  indicates the velocity direction (α  
runs from 0 to 8), and ,  x tδ δ  are the lattice grid spacing 
and the time step, respectively. The particle speed, c , is 
define as xc t

δ
δ= . The dimensionless relaxation time τ  

is related to the kinematic viscosity as 
2(2 1) ( )

6
x
t

τ δυ
δ

−
= . 

And ( , )f x tα  is the density distribution function 
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associated with the particle at node x  and time t  with 
discrete velocity eα , 

(0,0),                           =0

(cos ,sin ), ( 1) ,  1, 2,3, 4       
2

2 (cos ,sin ), ( 5) , =5,6,7,8
2 4

e c

c

α α α α

α α α

α
πθ θ θ α α

π πθ θ θ α α

⎧
⎪
⎪
⎪= = − =⎨
⎪
⎪

= − +⎪⎩
And ( ) ( , )eqf x tα  is the corresponding local equilibrium 
distribution function, which is determined by 

22
( )

2 4

( )9 3( , ) 1 3
2 2

eq e u e u uf x t
cc c

α α
α αω ρ

⎡ ⎤⋅ ⋅ ⎛ ⎞= + + −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

r r r
 (2) 

This local equilibrium distribution function has to be 
computed every time step for every node from the 
components of the local flow velocity ( , )u u v=

r , the 
fluid density ρ , a lattice geometry weighting factor αω ,  

0
4
9

ω = , 1
9αω =  for 1,2,3, 4α =  and 1

36αω =  for 

5,6,7,8α = . 
 
3. Detail of the test case  
 The system of interest is a horizontal channel with an 
obstacle in the form of a square positioned inside it. The 
problem domain and specified boundary condition are 
shown in Fig. 1. The size of the obstacle, d , the channel 
height, H , and  an inflow length l , 5

Ll = , define the 

solid blockage of the confined flow (blockage ratio 
d

Hβ = ).  

  

 
Figure 1.  Definition of the geometry and domain. 

 
The dimensionless equations for continuity and 
momentum may be expressed as 
 
   0u∇⋅ =

r ,   (3) 

  21( )
Re

u uu p u
t

∂
+∇⋅ = −∇ + ∇

∂

r
rr r   (4) 

where maxRe u d
υ

=  is the Reynolds number, maxu  is the 

maximum flow velocity of the parabolic inflow profile 
and υ  is the kinematic viscosity. 
 The boundary conditions in this investigation are 
as follow. At the inlet, a parabolic velocity inflow profile 
is applied. The outflow boundary condition for velocity is 

0u v
x x
∂ ∂

= =
∂ ∂

. No-slip boundary conditions are prescribed 

at the body surfaces. At the top and bottom surfaces of 
the channel, symmetry conditions simulating a 
frictionless wall are used ( 0)u v= = .  
 
4. Results and discussion 
 A Reynolds number range 1 Re 300≤ ≤  was 
investigated numerically on a 40x250 lattice. For all 
cases considered, the channel length and width were set 
to 250 and 40 respectively, and the obstacle size 10x10 in 
lattice unit was positioned at 5

Ll =  downstream the 

entrance of the channel. The blockage ratio was fixed at 
1

4β = . The following section starts with a description 

of the different flow patterns observed with increasing 
Re . Furthermore, the computations are analyzed flow 
parameter as Strouhal number. 
 
4.1 Flow pattern 
 Fig. 2. shows computational results by streamline 
plot at different Reynolds numbers (Re 1,  30,  60,  85,=   
100,  200) , each characterizing a totally different flow 
regime. At low Re 1≤ , the creeping steady flow past the 
square obstacle persists without separation (Fig. 2(a)). A 
steady recirculation region of two symmetrically placed 
vortices on each side of the wake, as shown in Fig. 2(b)-
2(c), whose length grows as Re  increases. The steady, 
elongated and closed near-wake becomes unstable when 
Re Recrit>  (Fig. 2(d)-2(f)). The value Re 85crit ≈  was 
observed in the present computations. When Re  is 
further increased as shown in Fig. 3. This phenomenon is 
well known as the von    von Ka rma n vortex street′ ′ , the 
wavelength of vortex shedding decreases with rising Re . 
Another important change in the flow structure is 
observed in the range Re 86 to 300= , where separation 
already starts at the leading edge of the square obstacle. 
As will be see below, this strongly influences the 
frequency of vortex shedding. 

 
  (a) Re 1=   (b) Re 30=  

 
  (c) Re 60=   (d) Re 85=  
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  (e) Re 100=   (f) Re 200=  
Figure 2.  Streamlines plot around the square obstacle for 

different numbers. 
 

 
            (a) Re 86=   (b) Re 100=  

 
            (c) Re 133=   (d) Re 200=  

 
            (e) Re 300=    
Figure 3.  Velocity profiles around the square obstacle for 

different numbers. 
 
4.2 Strouhal number 
 One important quantity taken into account in the 
present analysis is the strouhal number, St , computed 
from the obstacle size d , the measured frequency of the 
vortex shedding f  and the maximum velocity maxu  at 
the inflow 

  
max

fdSt
u

=     (5) 

 The characteristic frequency f  was determined by a 
spectral analysis of time series of the temporal evolution 
of u-component of the flow velocity at several points in 
the wake behind the obstacle. The simulations show an 
increase in the strouhal number with increasing Re . The 
Strouhal number has a maximum at about Re 160=  and 
decreases again for higher Re  while Guo  .et al  found a 
similar curve to that in the present investigation with a 
miximum at Re 160≈  as shown in Fig. 4. 
 

St rouhal number

0.12
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0.16

0.18

50 100 150 200 250 300

Re

   (a) 
St rouhal number

0.09

0.11

0.13

0.15

0.17

0 50 100 150 200 250 300 350

Re

   (b) 
Figure 4.  Comparison of computed Strouhal number St  

for different Reynolds number with data form the 
literature. (a) present work( 0.25β = ); (b) Guo  .et al  

( 0.125β = ). 
 
5. Conclusion 
 In order to generate reliable numerical results, a 
newly developed incompressible uniform lattice-BGK 
model was applied to investigate that 2D flow around a 
square obstacle inside a channel ( 0.25β = ) in the 
Reynolds number range 1 Re 300≤ ≤ . We have shown 
that our implementation of the lattice-BGK approach 
yields reliable results. For stead y flow (Re 85)< , the 
results was found for the length of recirculation region. 
The unsteady flow computations demonstrate the 
capability of the LBA to deal with instantaneous flows. 
Strouhal numbers were determined for the Reynolds 
number range (Re Re )crit> . Finally, this method provide 
a local maximum of St  at Re 160≈ .We will further use 
this method to simulate with increasing complexity of the 
obstacle structure and become highly complex structures.  
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บทคดัย่อ 

บทความนี้เป็นการศกึษาการไหลเวยีนและการกระจายอุณหภูมิ
ของอากาศภายในโรงเรือนสตรอเบอร์รี่ ด้วยเทคนิคการคํานวณ
พลศาสตร์ของไหล เพื่อให้ได้รูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับการ
เจรญิเตบิโตของสตอรอเบอรร์ี ่เน้ือหาของบทความเริม่จากการอธบิาย
ชนิดของโรงเรอืนเพาะปลูกสตรอเบอร์รีท่ ี่ใชใ้นสถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขาง ระบบตรวจวดัอุณหภูมขิองโรงเรอืนควบคุม ณ โครงการหลวง
สถานีเกษตรดอยอ่างขาง จ .เชียงใหม่ จากนั ้นทําการวิเคราะห์
พฤตกิรรมการไหลของอากาศภายในโรงเรอืน ดว้ยเทคนิคการคาํนวณ
พลศาสตรข์องไหล ผลการวเิคราะหด์งักล่าว ทําใหท้ราบถงึพฤตกิรรม
การไหลเวยีนของอากาศและการกระจายอุณหภูมภิายในโรงเรอืน และ
ช่วยใหไ้ดรู้ปแบบโรงเรอืนทีเ่หมาะสมกบัการปลูกสตรอเบอรร์ีท่ ีส่ถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง 
 
คาํสาํคญั: การคาํนวณการไหลแบบพลศาสตร,์ สตรอเบอรร์ี ่
 
 
 
Abstract 

This paper presents a study of air ventilation and 
temperature distribution in strawberry greenhouse using  
Computational Fluid Dynamics technique to obtain an appropriate 

greenhouse type for strawberry growth. It first describes the types 
of strawberry greenhouse in agriculture station at Doi Angkarng, 
this location is the main research station, Temperature and 
humidity data are collected from controlled greenhouse at 
agriculture station Doi Angkarng, Chaingmai. Air flow simulation 
of controlled greenhouse are simulated by computational fluid 
dynamics technique. The simulation results will show the behavior 
of air ventilation and temperature distribution in controlled 
greenhouse which will help in greenhouse structure development. 
The greenhouse is designed and simulated to obtain better air 
ventilation for strawberry growth at Angkarng station 
 
Keywords: Computational Fluid Dynamics, CFD, strawberry 
 
 
 
1. บทนํา 
 เน่ืองจากในปจัจุบนัมกีารเพาะปลูกสตรอเบอรร์ี ่ในตอนเหนือของ
ประเทศไทยอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นพชืทีม่รีาคาสงู แต่เน่ืองจากสต
รอเบอรร์ีเ่ป็นพชืทีม่ตีน้กําเนิดจากอเมรกิา ซึง่มคีวามตอ้งการอุณหภูม ิ
แตกต่างกับสภาวะแวดล้อมในประเทศไทย จึงจําเป็นต้องมีการนํา
โรงเรอืนมาช่วยในการเพาะปลูก อย่างไรก็ตามโรงเรอืนที่ใช้ในการ
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เพาะปลูกสตรอเบอร์รี่ในปจัจุบันของประเทศไทยนัน้ไม่ได้มีการ
ออกแบบมาเพือ่ควบคุมอุณหภูม ิแต่มไีวเ้พือ่ป้องกนัน้ําฝนเป็นหลกั จงึ
จาํเป็นตอ้งมกีารศกึษาเพือ่ปรบัปรงุรปูรา่งของโรงเรอืน 
 แนวทางการศกึษาเริม่ตน้จากสาํรวจรปูรา่งของโรงเรอืนทีใ่ชอ้ยู่ใน
ปจัจบุนั ณ สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง จงัหวดัเชยีงใหม ่และทาํการ
เก็บขอ้มูลอุณหภูมภิายในโรงเรอืนปลูกสตรอเบอร์รี ่ที่สถานีดงักล่าว 
หลงัจากนัน้นําขอ้มูลที่ได้มาทําการจําลองสถาวะการไหลของอากาศ
ภายในโรงเรอืนอ่างขาง ดว้ยระเบยีบวธิ ีไฟไนต์โวลุ่ม ซึง่เป็นระเบยีบ
วธิหีลกัทีนิ่ยมใชใ้นการวเิคราะห์การไหลเวยีนอากาศดว้ยการคํานวณ
พลศาสตรข์องไหล จากนัน้ทาํการปรบัปรุงโรงเรอืนใหม้คีวามเหมาะสม
กบัการเพาะปลกูสตรอเบอรร์ีม่ากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แสดงภาพโรงเรอืนที่ใช้ในการปลูกสตรอเบอร์รี ่ภายในสถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง 
 
2. ทฤษฎี 
 สมการนาเวียร ์– สโตกส ์

สมการอนุรกัษ์มวล 

0
y

v)(

x

u)(

t

ρ
=

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂ ρρ
     (1) 

โดย  ρ  แทนความหนาแน่นมวล (mass density) 
  t  แทนเวลา 
  u  แทนความเรว็ของของไหลในแกน x 
  v  แทนความเรว็ของของไหลในแกน y 
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โดย  g   แทนแรงโน้มถ่วงของโลก 
  β  แทนสมัประสทิธิก์ารขยายตวัจากความรอ้น 
  T   แทนอุณหภมูสิมับรูณ์ (เคลวนิ) 
  μ  แทนความหนืดสมับรูณ์ 
 
 

และสมการอนุรกัษ์พลงังาน 

    
e e T Te

u v q k k
t x y x x y y
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โดย  e  แทนพลงังานภายในต่อมวลหน่ึงหน่วย 
  k  แทนสมัประสทิธิก์ารนําความรอ้น 
  q  แทนปรมิาณความรอ้น 
 
 สมการ 1 ถงึ 4 สามารถนํามาเขยีนใหอ้ยู่ในรูปสมการเมตรกิซ์ได้
ดงัน้ี 
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โดย { }U เป็นเวกเตอรท์ีป่ระกอบดว้ยตวัแปรอนุรกัษท์ีไ่มรู่ค้า่ดงัน้ี 
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 สว่น { }E และ { }F เป็นเวกเตอรท์ีไ่มม่คีวามหนืดในทศิทาง แกน 
X และแกน Y ตามลาํดบั 
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3. การติดตัง้ระบบวดัอณุหภมิู 
 ตดิตัง้อุปกรณ์วดัอุณหภูม ิภายในโรงเรอืนเพื่อวดัการกระจายตวั
ของอุณหภมูภิายในโรงเรอืน จาํนวน 10 จดุ ดงัรปูที ่2 และ 3 
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รปูที ่2 แสดงตาํแหน่งการตดิตัง้อุปกรณ์ วดัอุณหภมู ิจากภาพ

ดา้นบน 

 
รปูที ่3 แสดงตาํแหน่งการตดิตัง้อุปกรณ์วดัอุณหภมู ิจากภาพ

ดา้นหน้า 
 

4. ผลการตรวจวดัอณุหภมิูภายในโรงเรือน 
 จากการตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภมูภิายในโรงเรอืนซึง่สามารถ
นําข้อมูลที่ได้มาวาดกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งแสดงอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงตามตําแหน่งต่างๆ ภายในโรงเรอืนที่ทําการตรวจวดั ณ 
สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางระหวา่ง วนัที ่13-14 มนีาคม 2550 โดย
เสน้ทบึสดีาํแสดงถงึช่วงอุณหภูมทิีส่ตรอเบอรร์ีต่อ้งการ จากรปู แสดง
ใหเ้หน็ว่าช่วงเวลากลางวนันัน้ อุณหภูมภิายในโรงเรอืนทีส่ถานีเกษตร
สงูกวา่อุณหภมูทิีส่ตรอเบอรร์ีต่อ้งการมาก 

 
 รูปที่ 4 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจากอุปกรณ์
ตรวจวดั 

จากขอ้มลูทีไ่ดน้ัน้เวลาทีอุ่ณหภมูสิงูทีส่ดุอยู ่ณ ชว่งเวลา 13.25 น.  
5. การจาํลองการไหลของอากาศภายในโรงเรือน 

ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบข้างต้น ถูกนําไปใช้เป็นเงื่อนไข
ขอบเขตในการจําลองสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นภายในโรงเรอืน โดยมี
รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่1 
 

อุณหภมูผิวิดนิ 15.6 องศาเซลเซยีส 
อุณหภมูภิายนอกโรงเรอืน 28.4 องศาเซลเซยีส 
อุณหภมูหิลงัคา 45.8 องศาเซลเซยีส 

ตารางที ่1 เงือ่นไขขอบเขตของการจาํลองการไหล 
 
 สรา้งขอบเขต(Domain) ทีจ่ะทาํการวเิคราะหก์ารไหล ดงัแสดงใน
รูปที่ 5 และกําหนดเงื่อนไขขอบเขตและเงื่อนไขเริ่มต้นต่างๆ 

 
 

รปูที ่5 แสดงเงือ่นไขขอบเขต 
 
 เมือ่นําอุณหภูมทิีไ่ดม้าทาํการจาํลองการไหลภายในโรงเรอืน โดย
มเีงื่อนไขขอบเขตของการจาํลองการไหลดงัในตารางที ่1 และอุณหภูมิ
เริม่ตน้ 28.4 °C จะไดพ้ฤตกิรรมการไหลดงัรปูที ่6  

ผลการวเิคราะห์พบว่า อตัราการไหลเวยีนของอากาศนัน้มคี่าตํ่า
ทาํใหเ้กดิการสะสมของอุณหภมูภิายในโรงเรอืนดงัรปูที ่7  
 

 
รปูที ่6 แสดงการไหลของอากาศภายในโรงเรอืนดว้ยการพล๊อต

เวคเตอรค์วามเรว็ 

T = 301.4 K 

T = 288.6 K 

T = 318.8 K 

อณุหภมิูอากาศภายในโรงเรือน 
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การออกแบบรูปร่างโรงเรอืนใหม่ไดท้ําการเปิดช่องระบายอากาศ
ดา้นบนของโรงเรอืน และมหีลงัคาชัน้ที ่2 เพื่อใหก้ารระบายควมรอ้นดี
ขึน้ และป้องกนัฝนทีจ่ะตกลงมาสรา้งความเสยีหายใหแ้ก่ผลติผล ดงัรปู
ที ่8  
 

 รปูที ่7 แสดงการกระจายตวัของอุณหภมูภิายในโรงเรอืน 

 
รปูที ่8 แสดงรปูแบบโรงเรอืนทีท่าํการปรบัปรงุใหม ่

 
 จากนัน้ทาํการวเิคราะหก์ารไหลของอากาศภายในโรงเรอืนอกีครัง้
ด้วยเงื่อนไขขอบเขตและเงื่อนไขเริม่ต้นแบบ เดยีวกนักบัการจําลอง
ขา้งตน้ ซึง่ผลการจาํลองทีไ่ดแ้สดงอยูใ่นรปูที ่9 และ 10 
 

 
รปูที ่9 แสดงการไหลของอากาศภายในโรงเรอืนทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุ

ดว้ยการพล๊อตเวคเตอรค์วามเรว็ 

 
รปูที ่10 แสดงการกระจายตวัของอุณหภมูภิายในโรงเรอืนปรบัปรงุ 

   
 จะเหน็ไดว้า่เมือ่ทาํการเปิดช่องระบายอากาศดา้นบนของโรงเรอืน
แล้วจะทําใหก้ารกกัตวัของความรอ้นภายใต้หลงัคาโรงเรอืนนัน้ลดลง 
ดงัแสดงในรูปที่ 11 ซึ่งเป็นกราฟแสดงการกระจายตวัของอุณหภูมิ
ภายใตโ้รงเรอืน โดยแกน x แสดงระยะจากพืน้ถงึหลงัคา ส่วนแกน y 
แสดงอุณหภมู ิ(°C) 
 

  
รปูที ่11 แสดงการกระจายตวัของอุณหภมูกิลางโรงเรอืนในระดบัความ

สงูต่างๆ 
 
7. สรปุและวิจารณ์ผล 
 ในการศกึษาครัง้น้ีเป็นการนําเทคนิคการคํานวณพลศาสตร์ของ
ไหลมาประยุกตใ์ชใ้นการปรบัปรงุโรงเรอืนใหเ้หมาะสมกบัการเพาะปลูก
สตรอเบอร์รี่ได้ดีขึ้น เน่ืองจากมีผลช่วยลดอุณหภูมทิี่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรอืน โดยจากการจาํลองพบวา่ การไหลของอากาศภายในโรงเรอืน
เดมิทีใ่ชใ้นการเพาะปลูกสตรอเบอรร์ีน่ัน้ มกีารระบายอากาศทีต่ํ่าทําให้
เกิดการสะสมของอุณหภูมิภายใต้โรงเรือน ทําให้อุณหภูมิภายใน
โรงเรอืนสูง จงึไม่เหมาะกบัการเพาะปลูกสตรอเบอร์รี่ แต่เมื่อมกีาร
ปรบัปรงุใหม้กีารเปิดชอ่งระบายอากาศดา้นบนของโรงเรอืนแลว้ อากาศ
ทีม่อุีณหภูมสิงูดา้นบนของโรงเรอืน จะไหลเวยีนออกสูด่า้นนอก ทาํให้
ไม่เกิดการสะสมของปริมาณความร้อนภายในโรงเรือน เป็นผลให้
อุณหภมูภิายในโรงเรอืนมคีา่ตํ่ากวา่รปูแบบเดมิ 
 ผลการศึกษาในครัง้น้ี สามารถที่จะใช้เป็นต้นแบบในการศึกษา
พรอ้มทัง้เปรยีบเทยีบผลในการศกึษาอื่นต่อไป เช่น การศกึษาในกรณ ี
ทีม่กีารตดิตัง้อุปกรณ์ปรบัสภาพอากาศภายในโรงเรอืนเป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้เป็นการศกึษาผลกระทบ จากความหยาบของผวิสมัผสั 

ทีม่ตี่อพฤตกิรรมการหล่อลื่นแบบอลิาสโตไฮโดรไดนามกิ ในกรณีทรง 
กระบอกกบัแผ่นเรยีบที่มกีารสมัผสัเป็นเส้น เมื่อสารหล่อลื่นที่มพีฤต ิ
กรรมเป็นของไหลแบบนอนนิวโตเนี่ยน ทีเ่ป็นไปตามแบบจาํลองความ
หนืดของคารโ์อ โดยใชร้ะเบยีบวธิเีพอรเ์ทอรเ์บชัน่ ระเบยีบวธิขีองนิว
ตนั-ราฟสนัร่วมกบัระเบยีบวธิมีลัตกิรดิ เพื่อศกึษาการกระจายตวัของ
ความดนัของฟิล์มสารหล่อลื่นและความหนาของฟิล์มสารหล่อลื่น จาก
การจําลองผลพบว่า ความดนัของฟิล์มสารหล่อลื่นมคี่าเปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรงเมื่อผวิสมัผสัเป็นผวิหยาบ เมื่อความหยาบของผวิสมัผสัมี
ค่าเพิม่ขึน้ ความดนัของฟิล์มสารหล่อลื่นมคี่าเปลี่ยนแปลงค่าเพิม่ขึ้น 
ความหนาของฟิล์มสารหล่อลื่นมคี่าลดลง แต่สมัประสทิธิค์วามเสยีด
ทานมคี่าเพิม่ขึน้ เมื่อความเรว็ของผวิสมัผสัเพิม่ขึน้ ความดนัของฟิล์ม
สารหล่อลื่นทีท่างออกของการสมัผสัและความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่น
มคี่าเพิม่ ขึน้เมื่อภาระทีท่รงกระบอกกบัแผ่นเรยีบไดร้บัเพิม่ขึน้ ความ
ดนัของฟิล์มสารหล่อลื่นมคี่าเพิม่ขึน้ ความหนาของฟิล์มสารหล่อลื่นมี
ค่าลด ลง สัมประสิทธิค์วามเสียดทานมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อขนาดของ
ทรงกระบอกมคี่าเพิม่ขึน้ความดนัของฟิลม์สารหล่อลื่นมคี่าลดลง ความ
หนาของฟิล์มสารหล่อลื่นมคี่าเพิม่ขึน้ แต่สมัประสทิธิค์วามเสยีดทานมี
คา่ลดลง 
 
Abstract 

This paper investigates the effect of surface roughness on 
elastohydrodynamic lubrication with non-Newtonian fluid base on 
Carreau viscosity model for a cylinder on plate in line contact. 
The time independent Reynolds equation and elastic equation 
were formulated for compressible fluid.  Perturbation method, 

Newton Raphson method and multigrid method were imple-
mented to obtain the film pressure and film thickness profiles in 
the contact region at various loads, speeds, radius and surface 
roughness. The simulation results show surface roughness 
amplitude has significant affect the film pressure in the contact 
region. The film pressure and traction coefficient increase but 
minimum film thickness decrease when the roughness amplitude 
increases. The film pressure and film thickness both become 
increase as the relative velocity of the cylinder and the plate is 
increase. For increasing the, film pressure and traction coefficient 
increases but film thickness decreases. The film pressure and 
traction coefficient decrease but film thickness increase when the 
radius of cylinder is increase 

 
1. คาํนํา 
 ในปจัจุบนั การหล่อลื่นแบบฟิลม์บางมคีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง่ใน
ระบบหล่อลื่นเพราะสามารถรบัภาระไดส้งู ตวัอยา่งเช่นการหล่อลื่นของ 
Roller bearing หรอื Needle bearing แต่การศกึษาการหล่อลื่นแบบ
ฟิลม์บางเมือ่สารหล่อลื่นมพีฤตกิรรมเป็นของไหลแบบนอนนิวโตเน่ียนมี
ความสลบัซบัซอ้นมาก เมือ่พจิาณาผลจากความหยาบผวิของชิน้งานซึง่
มผีลกระทบกบัการหล่อลื่นแบบฟิล์มบางค่อนขา้งมาก เป็นผลใหพ้ฤต ิ
กรรมของการหล่อลื่นแบบฟิล์มบางมคีวามซบัซ้อนยิง่ขึน้ ดงันัน้ในการ 
ศกึษาในงานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาพฤตกิรรมการหล่อลื่นแบบฟิลม์บางที่
มกีารสมัผสัเป็นเสน้ โดยใช้สมการเรย์โนลด์ สําหรบัทรงกระบอกกบั
แผน่เรยีบทีม่ผีวิขรขุระ สมการความหนาฟิลม์ทีพ่จิารณาการเสยีรปูของ
ผิวสมัผสั สมการความสมัพนัธ์ของความหนืดกับความดัน สมการ
ความสมัพนัธ์ของความหนาแน่นกบัความดนั โดยทําการศึกษาการ
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กระจายของความดนัของฟิล์มสารหล่อลื่น การกระจายตวัของความ
หนาของฟิล์มสารหล่อลื่น เมื่อทําการเปลี่ยนแปลง ความเร็วของ
ผวิสมัผสั ภาระทีผ่วิสมัผสัไดร้บั ขนาดของทรงกระบอกและความหยาบ
ของผวิสมัผสั โดยทําการศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างสารหล่อลื่นทีเ่ป็น
ของไหลแบบนิวโตเน่ียน กบัสารหล่อลื่นทีเ่ป็นของไหลนอนนิวโตเน่ียน 
และกรณผีวิสมัผสัเป็นผวิเรยีบกบัผวิสมัผสัเป็นผวิหยาบ 
 
2. ทฤษฎี 

การจาํลองผลพฤตกิรรมการหล่อลื่น แบบอลิาสโตไฮโดรไดนามกิ 
เมื่อสารหล่อลื่นเป็นของไหลแบบนอนนิวโตเน่ียน ทีเ่ป็นไปตามแบบจาํ 
ลองของคารโ์อ ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเครยีดเฉือนกบัความหนืดจะ
เป็นไปตามสมการ 
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2.1 สมการเรยโ์นลด ์

โดยการใชเ้ทคนิคการแกป้ญัหาดว้ยวธิกีาร Perturbation Method 
ไดส้มการเรยโ์นลด ์สาํหรบัการสมัผสัเป็นเสน้ ในรปูแบบไรม้ติ ิ
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 (5) 

โดยทีเ่ง ือ่นไขขอบสาํหรบัสมการเรยโ์นลด ์ 
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2.2 สมการความหนาฟิลม์ของสารหล่อล่ืน 
 สมการความหนาฟิล์มแบบไร้มติิ จะขึ้นอยู่กบัลกัษณะกายภาพ
ของผวิสมัผสัและการเปลีย่นแปลงรปูรา่งของของผวิสมัผสั 
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2.3 สมการความหนาแน่นของสารหล่อล่ืน 
 ความหนาแน่นของสารหล่อลื่นจะขึน้อยูก่บัความดนัของฟิลม์สาร
หล่อลื่น ในรปูแบบไรม้ติ ิ[1] จะไดว้า่ 
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2.4 สมการความหนืดของสารหล่อล่ืน 
ความหนืดของสารหล่อลื่นจะขึน้อยูก่บัความดนัของฟิลม์สารหล่อ

ลื่น ในรปูแบบไรม้ติ ิ[2] จะไดว้า่ 

   ( ) ( )( )( )19exp ln 9.67 1 1 5.1 10
Z

P o HP Pμ μ −= + − + + ×  (9) 

 และความหนืดของสารหล่อลื่นทีข่ ึน้อยูก่บัความเครยีดเฉือนของ
ฟิลม์สารหล่อลื่น ในรปูแบบไรม้ติ ิจะไดว้า่ 
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2.5 สมการสมดลุแรง 
 ภาระแบบไรม้ติ ิทีท่รงกระบอกกบัแผน่เรยีบไดร้บัจะเทา่กบัผลรวม
ของแรงทีก่ระทาํผา่นฟิลม์ของสารหล่อลื่น 
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2.6 สมัประสิทธ์ิความเสียดทาน 
 สมัประสทิธิค์วามเสยีดทานทีเ่กดิขึน้ระหวา่งทรงกระบอกกบัแผน่
เรยีบ ในรปูแบบไรม้ติ ิ
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3. ผลการคาํนวณ 

งานวจิยัน้ี เป็นการศกึษาพฤตกิรรมการหล่อลื่นแบบฟิล์มบางใน
สภาวะคงตวั ซึง่คุณสมบตัขิองทรงกระบอกและแผ่นเรยีบและสารหล่อ
แสดงตาม ตารางที ่1 และตารางที ่2  

 
     ตารางท่ี 1 คุณสมบตัขิองวสัดุ 

คุณสมบตัขิองวสัดุ ทรงกระบอก แผน่เรยีบ 
Modulus of Elasticity, GPa 200 200 
Density, kg/m3 7750 7750 
Poison ratio 0.30 0.30 
Specific Heat, J/(kg-K) 460 460 
Thermal Conductivity, W/(m-K) 24.9 24.9 

 
     ตารางท่ี 2 คุณสมบตัขิองสารหล่อลื่น [13] 

คุณสมบตัขิองสารหล่อลื่น PAO 100 
Inlet density, kg/m3 834.00 
Low shear strain rate viscosity, Pa-s 0.0698 
High shear strain rate viscosity, Pa-s 0.0000 
Time relaxation, s 4.657 x 10-7 
Flow index 0.625 
Viscosity-Pressure index  0.3917 
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 ผลการจาํลองการหล่อลื่นแบบฟิลม์บางทีม่กีารสมัผสัแบบเสน้ เมือ่
ลกัษณะของทรงกระบอกและแผน่เรยีบรวมทัง้พกิดัทีใ่ชใ้นการจาํลองผล
แสดงตามรปูที ่1  

การจาํลองผลดว้ยสารหล่อลื่น PAO-100 เมือ่ไมค่ดิผลจากความ
หยาบของผวิสมัผสั แผน่เรยีบไมม่กีารเคลื่อนที ่ทรงกระ บอกหมุนดว้ย
ความ เรว็ 3.0 m/s รบัภาระทีไ่ดร้บั 300,000 N/m ไดก้ารกระจายความ
ดนัของฟิลม์สารหล่อลื่นและความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่น แสดงดงัรปู
ที ่2 

 
 

รปูท่ี 1 แสดงลกัษณะของทรงกระบอก แผน่เรยีบ และพกิดัทีใ่ช ้
ในการจาํลองผล 

 

 
รปูท่ี 2 แสดงการกระจายความดนัของฟิลม์สารหล่อลืน่และ 

ความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่น 
 

 พบวา่ทีบ่รเิวณใกลท้างออกของชว่งการสมัผสั จะพบวา่ความหนา
ของฟิลม์สารหล่อลื่นจะมคีา่ลดลงอยา่งรวดเรว็ จากนัน้จงึมคีา่เพิม่ขึน้  
ความดนัมคีา่ลดลงแลว้เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ ก่อนทีจ่ะมคีา่ลดลงซึง่เรยีก 
วา่ Pressure Spike  

เมือ่เปลีย่นแปลงภาระทีก่ระทาํต่อทรงกระบอกและแผน่เรยีบต่างๆ 
ผวิสมัผสัของทรงกระบอกหมนุดว้ยความเรว็ 3.0 m/s ในกรณไีมค่ดิผล
จากความหยาบของผวิสมัผสั จะไดก้ารกระจายความดนัของฟิลม์สาร
หล่อลื่นและความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่น แสดงดงัรปูที ่3 

 
รปูท่ี 3 แสดงการกระจายความดนัของฟิลม์สารหล่อลืน่และความหนา 

ของฟิลม์สารหล่อลื่นเมือ่ผวิสมัผสัรบัภาระต่างๆ 
 
 ความหนาฟิล์มน้อยสุด ในกรณีที่สารหล่อลื่นเป็น ของไหลนิวโต 
เน่ียนกบัสารหล่อลื่นทีเ่ป็นของไหลนอนนิวโตเน่ียน ไมค่ดิผลจากความ
หยาบของผวิสมัผสั พบว่าเมื่อภาระทีผ่วิสมัผสัไดร้บัเพิม่ขึน้ความหนา
ฟิลม์น้อยสดุมคีา่ลดลง ความหนาฟิลม์น้อยสุดกรณีสารหล่อลื่นเป็นของ
ไหลนอนนิวโตเนี่ยนจะมคี่าน้อยกวา่ เมื่อสารหล่อลื่นเป็นของไหลนิวโต
เน่ียน ซึ่งเป็นผลมาจากความเครยีดเฉือนมคี่าเพิม่ขึ้นเมื่อภาระที่ผวิ 
สมัผสัไดร้บัเพิม่ขึน้ เป็นผลใหค้วามหนืดของสารหล่อลื่นทีเ่ป็นของไหล
นอนนิวโตเนี่ยนลดลง แสดงดงัรปูที ่4 
 

 
รปูท่ี 4 แสดงความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่นน้อยสดุเมือ่ผวิสมัผสั 

รบัภาระต่างๆ 
 

เมือ่เปลีย่นแปลงความเรว็ของทรงกระบอกต่างๆ ทีภ่าระทรงกระ 
บอกกบัแผน่เรยีบ 300,000 N/m ในกรณไีมค่ดิผลจากความหยาบของ
ผวิสมัผสั จะไดก้ารกระจายความดนัของฟิลม์สารหล่อลื่นและความหนา
ของฟิลม์สารหล่อลื่น แสดงดงัรปูที ่5 
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รปูท่ี 5 แสดงการกระจายความดนัของฟิลม์สารหล่อลืน่และความหนา 

ของฟิลม์สารหล่อลื่นทีค่วามเรว็ของผวิสมัผสัต่างๆ 
 

 ความหนาฟิลม์น้อยสดุในกรณทีีส่ารหล่อลื่นเป็น ของไหลนิวโต 
เน่ียนกบัสารหล่อลืน่ทีเ่ป็นของไหลนอนนิวโตเนี่ยน พบวา่เมือ่ความเรว็
ของผวิสมัผสัเพิม่ขึน้ความหนาฟิลม์น้อยสดุมคีา่เพิม่ขึน้ ความหนาฟิลม์
น้อยสดุกรณสีารหล่อลื่น เป็นของไหลนอนนิวโตเนี่ยนจะมคีา่เพิม่ขึน้ใน
อตัราทีล่ดลงกวา่เมือ่สารหล่อลื่นเป็นของไหลนิวโตเนี่ยน เป็นผลมาจาก
ความ เครยีดเฉือนมคีา่เพิม่ขึน้ทาํใหค้วามหนืดของสารหล่อลื่นลดลง 
แสดงดงัรปูที ่6 
 เมือ่เปลีย่นแปลงขนาดของทรงกระบอกต่างๆ ทีภ่าระทรงกระบอก 
กบัแผน่เรยีบ 300,000 N/m และความเรว็ของทรงกระบอก 3.0 m/s ใน
กรณไีมค่ดิผลจากความหยาบของผวิสมัผสั จะไดก้ารกระจายความดนั
ของฟิลม์สารหล่อลื่นและความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่น แสดงดงัรปูที ่7 
ความหนาฟิลม์น้อยสดุมคีา่เพิม่ขึน้ เมือ่ขนาดของทรงกระบอกมขีนาด
เพิม่ขึน้ แสดงดงัรปูที ่8 
 

 
รปูท่ี 6 แสดงความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่นน้อยสดุทีค่วามเรว็ 

ของผวิสมัผสัต่างๆ 
 

เมือ่คดิผลจากความหยาบของแผน่เรยีบที ่0.2 μm โดยทีข่องแผน่
เรยีบไมม่กีารเคลื่อนทีแ่ละทรงกระบอกหมนุดว้ยความเรว็ 3.0 m/s 

รบัภาระทีไ่ดร้บั 300,000 N/m ไดก้ารกระจายความดนัของฟิลม์สาร
หล่อลื่นและความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่น แสดงดงัรปูที ่9 

 
รปูท่ี 7 แสดงการกระจายความดนัของฟิลม์สารหล่อลืน่และความหนา 

ของฟิลม์สารหล่อลื่นทีข่นาดของทรงกระบอกต่างๆ 
 

 
รปูท่ี 8 แสดงความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่นน้อยสดุทีข่นาดของ 

ทรงกระบอกต่างๆ 
  

 
รปูท่ี 9 แสดงการกระจายความดนัของฟิลม์สารหล่อลืน่และความ 

หนาของฟิลม์สารหล่อลื่นเมือ่คดิความหยาบผวิสมัผสั 
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 เมือ่เปลีย่นแปลงความหยาบผวิของแผน่เรยีบต่างๆ ทีภ่าระทรง 
กระบอกกบัแผน่เรยีบ 300,000 N/m และความเรว็ของทรงกระบอก 
3.0 m/s ไดก้ารกระจายความดนัของฟิลม์สารหล่อลื่นและความหนา
ของฟิลม์สารหล่อลื่น แสดงดงัรปูที ่ 10 พบวา่เมือ่ความหยาบของผวิมี
คา่เพิม่ขึน้ความดนัของฟิลม์สารหล่อลื่นมคีา่เพิม่ขึน้ แต่ความหนาของ
ฟิลม์สารหล่อลื่นมคีา่ลดลง 

ความหนาฟิลม์น้อยสดุมคีา่ลดลง แต่สมัประสทิธิค์วามเสยีดทานมี
คา่เพิม่ขึน้เมือ่ความหยาบผวิของแผน่เรยีบมคีา่เพิม่ขึน้แสดงดงัรปูที ่11 
 เมือ่เปลีย่นแปลงภาระทีก่ระทาํต่อทรงกระบอกและแผน่เรยีบต่างๆ 
ผวิสมัผสัของทรงกระบอกหมนุดว้ยความเรว็ 3.0 m/s ในกรณคีวาม
หยาบของแผน่เรยีบที ่ 0.2 μm จะไดก้ารกระจายความดนัของฟิลม์สาร
หล่อลื่นและความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่น แสดงดงัรปูที ่12  พบวา่เมือ่
ภาระทีก่ระทาํต่อทรงกระบอกและแผน่เรยีบมคีา่เพิม่ขึน้ ความดนัของ
ฟิลม์สารหล่อลื่นในชว่งการสมัผสัมคีา่เพิม่ขึน้แต่ความหนาของฟิลม์สาร
หล่อลื่นมคีา่ลดลง 

ความหนาฟิลม์น้อยสดุมคีา่ลดลง แต่สมัประสทิธิค์วามเสยีดทานมี
คา่เพิม่ขึน้ เมือ่ภาระทีก่ระทาํต่อทรงกระบอกและแผน่เรยีบมคีา่เพิม่ขึน้
โดยทีค่า่สมัประสทิธิค์วามเสยีดทาน ในกรณคีดิความหยาบผวิจะมคีา่
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ แสดงดงัรปูที ่13 

เมือ่เปลีย่นแปลงความเรว็ของทรงกระบอกต่างๆ ทรงกระบอกและ
แผน่เรยีบรบัภาระ 300,000 N/m กรณคีวามหยาบของแผน่เรยีบที ่ 0.2 
μm จะไดก้ารกระจายความดนัของฟิลม์สารหล่อลื่นและความหนาของ
ฟิลม์สารหล่อลื่นแสดงดงัรปูที ่14 พบวา่เมือ่ความเรว็ของทรงกระบอกมี
คา่เพิม่ขึน้ ความดนัของฟิลม์สารหล่อลื่นในชว่งการสมัผสัและความ
หนาของฟิลม์สารหล่อลื่นมคีา่เพิม่ขึน้ 

ความหนาฟิลม์น้อยสดุมคีา่มคีา่เพิม่ขึน้ สมัประสทิธิค์วามเสยีด
ทานในกรณผีวิสมัผสัเป็นผวิหยาบมคีา่ลดลง แต่กรณผีวิสมัผสัเป็นผวิ 
เรยีบ สมัประสทิธิค์วามเสยีดทานมคีา่ลดลง แสดงดงัรปูที ่15 

 

 
รปูท่ี 10 แสดงการกระจายความดนัของฟิลม์สารหล่อลืน่และความหนา 

ของฟิลม์สารหล่อลื่นทีค่วามหยาบผวิของแผน่เรยีบต่างๆ 
 

เมือ่เปลีย่นแปลงขนาดของทรงกระบอกต่างๆ ทรงกระบอกและ
แผน่เรยีบรบัภาระ 300,000 N/m โดยทีข่องแผน่เรยีบไมม่กีารเคลื่อนที่
และทรงกระบอกหมนุดว้ยความเรว็ 3.0 m/s กรณคีวามหยาบของแผน่

เรยีบที ่ 0.2 μm จะไดก้ารกระจายความดนัของฟิลม์สารหล่อลื่นและ
ความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่นแสดงดงัรปูที ่ 16 พบวา่เมือ่ขนาดของ
ทรงกระบอกมคีา่เพิม่ขึน้ ความดนัของฟิลม์สารหล่อลื่นในชว่งการ
สมัผสัมคีา่ลดลงแต่ความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่นมคีา่เพิม่ขึน้ 
ความหนาฟิลม์น้อยสดุมคีา่มคีา่เพิม่ขึน้ แต่สมัประสทิธิค์วามเสยีดทาน
มคีา่ลดลง ในกรณผีวิสมัผสัเป็นผวิหยาบสมัประสทิธิค์วามเสยีดทานมี
คา่ลดลงอยา่งรวดเรว็เมือ่ขนาดทรงกระบอกเพิม่ขึน้ จากนัน้มคีา่
ใกลเ้คยีงกบักรณผีวิ แสดงดงัรปูที ่17 
 

 
รปูท่ี 11 แสดงความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่นน้อยสดุและสมัประสทิธิ ์

ความเสยีดทานทีค่วามหยาบผวิของแผน่เรยีบต่างๆ 
 

 
รปูท่ี 12 แสดงการกระจายความดนัของฟิลม์สารหล่อลืน่และความหนา 

ของฟิลม์สารหล่อลื่นทีภ่าระต่างๆ กรณผีวิหยาบ 
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รปูท่ี 13 แสดงความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่นน้อยสดุและสมัประสทิธิ ์

ความเสยีดทานทีภ่าระต่างๆ กรณผีวิเรยีบกบัผวิหยาบ 

 
 

รปูท่ี 14 แสดงการกระจายความดนัของฟิลม์สารหล่อลืน่และความหนา 
ของฟิลม์สารหล่อลื่นทีค่วามเรว็ต่างๆ กรณผีวิหยาบ 

 

 
รปูท่ี 15 แสดงความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่นน้อยสดุและสมัประสทิธิ ์

ความเสยีดทานทีค่วามเรว็ต่างๆ กรณผีวิเรยีบกบัผวิหยาบ 

 

 
รปูท่ี 16 แสดงการกระจายความดนัของฟิลม์สารหล่อลืน่และความหนา 

ของฟิลม์สารหล่อลื่นทีท่รงกระบอกขนาดต่างๆ กรณผีวิหยาบ 
 

 
รปูท่ี 17 แสดงความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่นน้อยสดุและสมัประสทิธิ ์
ความเสยีดทานทีท่รงกระบอกขนาดต่างๆ กรณผีวิเรยีบกบัผวิหยาบ 

 
4. สรปุ 
 จากการจําลองผล พฤตกิรรมการหล่อลื่นแบบฟิล์มบางด้วยสาร
หล่อลื่นท่ีมีพฤติกรรมเป็นของไหลแบบนอนนิวโตเนี่ยน ท่ีเป็นไปตามแบบ 

จําลองความหนืดของคาร์โอ สรปุผลไดด้งัต่อไปน้ี 

4.1 ความหยาบของผวิสมัผสัส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงความดนั
ของฟิลม์สารหล่อลื่นมาก เมือ่ความหยาบของผวิสมัผสัมคี่าเพิม่ขึน้ การ
เปลีย่นแปลงความดนัของฟิล์มสารหล่อลื่น และสมัประสทิธิค์วามเสยีด
ทานมคีา่เพิม่ขึน้ แต่ความหนาฟิลม์น้อยสดุมคีา่ลดลง 
 4.2 เมื่อภาระทีผ่วิสมัผสัไดร้บัเพิม่ขึน้ การเปลีย่นแปลงความดนั
ของฟิล์มสารหล่อลื่น สมัประสทิธิค์วามเสยีดทานมคี่าเพิม่ขึน้ แต่ความ
หนาของฟิลม์สารหล่อลื่นมคีา่ลดลง 
 4.3 เมือ่ความเรว็ของผวิสมัผสัเพิม่ขึน้ การเปลีย่นแปลงความดนั
ของฟิล์มสารหล่อลื่น และความหนาของฟิล์มสารหล่อลื่น มคี่าเพิม่ขึน้ 
แต่สมัประสทิธิค์วามเสยีดทานมคีา่ลดลง 
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 4.4 เมือ่ขนาดของทรงกระบอกเพิม่ขึน้ การเปลีย่นแปลงความดนั
ของฟิลม์สารหล่อลื่นและสมัประสทิธิค์วามเสยีดทานมคีา่ลดลง แต่ความ
หนาของฟิลม์สารหล่อลื่นมคีา่เพิม่ขึน้ 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในบทความ 

b  semi-width of Hertzian contact, m, 

1
28

X
Wb R
π
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⎝ ⎠
 

1E  Young Modulus of Plate,  Pa 

2E  Young Modulus of cylinder,  Pa 
E′  Equivalent modulus of elasticity,  Pa, 
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h  lubricant film thickness, m 

H  dimensionless film thickness, 
2

X

hH
b
R

=
⎛ ⎞
⎜ ⎟
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I ∗  dimensionless second invariant of strain rate,
2

XS
I

H
∗ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
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SHK  dimensionless parameter,   
2

2
X

SH
uR

K
b
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n  power law index 
p  film pressure, Pa 

HP  Hertzian’s contact pressure, Pa, 

1
2

2H
WP E
π
′⎛ ⎞′= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

P  dimensionless pressure,  
H

pP
P

=  

1r  รศัมขีองแผน่เรยีบ, m 

2r  รศัมขีองทรงกระบอก, m 

XR  radii of curvature , m ,   
1 1 1

X X YR r r
= +  

XS  slip ratio,     2 1
X

u u
S

V
−

=  

t  เวลา, s 

t∗  dimensionless time,   tt
b
u

∗ =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

1u  ความเรว็ผวิสมัผสัของแผน่เรยีบ, m/s 

2u  ความเรว็ผวิสมัผสัของทรงกระบอก, m/s 

u  ความเรว็เฉลีย่ของผวิสมัผสั, m/s, 2 1

2
u u

u
+

=  

zw′  Applied load, N 

W ′  Dimensionless load,   
X

wW
E R

′
′ =

′
 

x  coordinate,  m 

X  dimensionless coordinates,  xX
b

=  

Mz  ความหยาบสงูสดุของผวิสมัผสั,  m 
λ  time relaxation, s 

1Sλ  ความหยาบของผวิสมัผสัของแผน่เรยีบ, m,  

  1
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2sinS M
W

z xπλ
λ

⎛ ⎞⎛ ⎞
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2Sλ  ความหยาบของผวิสมัผสัของทรงกระบอก, m, 

  2
2

2sinS M
W

z xπλ
λ

⎛ ⎞⎛ ⎞
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1Wλ  Amplitude wave length ของผวิสมัผสัของแผน่เรยีบ, m 

2Wλ  Amplitude wave length ของผวิสมัผสัของทรงกระบอก, m 
 
 

1Sλ  ความหยาบของผวิสมัผสัของทรงกระบอกแบบไรม้ติ,ิ 

  1
1 2

S
S

X

b
R

λ
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2Sλ  ความหยาบของผวิสมัผสัของแผน่เรยีบแบบไรม้ติ,ิ 

  2
2 2

S
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X

b
R

λ
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ρ  lubricant density, kg/m3 

0ρ  lubricant density at ambient pressure, kg/m3 
ρ  dimensionless density,   0ρ ρ ρ=  

0μ  viscosity at low shear strain rate, Pa-s  
μ∞  viscosity at high shear strain rate, Pa-s 

1υ  Poison ratio of Plate 

2υ  Poison ratio of cylinder 
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บทคดัย่อ 

งานวิจ ัยน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของอาคารที่
เหมาะสมทีท่าํใหเ้กดิสภาวะสุขสบายเชงิความรอ้นทีม่ากสุดดว้ยวธิกีาร
ระบายอากาศโดยธรรมชาต ิโดยเน้นการวเิคราะหถ์งึทศิทางการวางตวั
และขนาดของชอ่งเปิดรบัลมทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

 โปรแกรม EnergyPlus ถูกนํามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห์
หาค่า PMV (Predicted Mean Vote) จากการระบายอากาศโดยวธิี
ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ในแบบจาํลองทีส่รา้งขึน้ 2 แบบ คอื อาคารพาณิชย ์
2 ชัน้และบา้นเดีย่ว 1 ชัน้ในทศิทางการวางตวัต่าง ๆ ของอาคาร ดงัน้ี 
0 30 60 90 120 และ 150 องศา เทยีบกบัทศิเหนือโดยวดัตามเขม็
นาฬิกา และใช้ทิศทางนี้ในการศึกษาผลกระทบต่อขนาดช่องเปิดต่อ
ชัว่โมงความสขุสบายเชงิความรอ้น  
 จากการศึกษาพบว่า ทศิทางการวางตวัที่เหมาะสมที่สุดสําหรบั
อาคารคอืการวางตวัอาคารหรอืบา้นในแนว 0 องศา เทยีบกบัทศิเหนือ
และขนาดของช่องเปิดทีด่ทีีสุ่ดควรมคี่าของอตัราส่วนช่องเปิดต่อผนงัที่
ใกลเ้คยีง 0.3  
 
Abstract 

A study and analysis on optimum building envelop that 
provides the most desirable thermal comfort condition through 
natural ventilation method is done in this research. The study is 
concentrated on building orientation and suitable dimension for 
building openings 

The EnergyPlus program is used as a tool to analyze the 
PMV value (Predicted Mean Vote) resulted from natural 
ventilation for 2 building models, i.e., 2 story commercial building 
and single story residential building. These buildings are oriented 
as follow; 0 30 60 90 120 and 150 degree with respect to the 

north in the clockwise direction. These orientations are used to 
study the effect of opening dimension to the number of thermal 
comfort hours. 

The study reveals that the appropriate orientation of the 
building is 0 degree with respect to the north direction and the 
optimum opening to wall ratio is close to 0.3. 

 
1. บทนํา 

การระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิเป็นกระบวนการทีอ่าศยัการ
เคลื่อนที่ของมวลอากาศในการพดัพาเอาความร้อนออกไปจากตัว
อาคารโดยไม่อาศยัเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทําความเย็นใดๆ แต่อาศยั
ความแตกต่างของความดนัอากาศ ซึ่งทําให้เกิดผลทางธรรมชาติที่
สําคญั 2 ประการ คอื ผลจากกระแสลมและผลจากแรงลอยตวัของ
อากาศ ดงัน้ี 

- ผลจากกระแสลม   
เมื่อมกีระแสลมเคลื่อนทีผ่่านตวัอาคาร อากาศจะถูกบงัคบัใหห้ยุด

น่ิงลงเน่ืองจากเกดิการปะทะกบัผนังของอาคาร ทําใหค้วามดนัอากาศ 
ณ ตาํแหน่งน้ีเพิม่สงูขึน้กวา่ความดนัของกระแสลมทีพ่ดัผา่นตวับา้น ใน
ขณะเดียวกันความดันอากาศภายนอกอาคารอีกฝ ัง่ก็จะมีค่าตํ่าลง 
ดงันัน้จงึทาํใหเ้กดิการไหลของอากาศเขา้สูต่วัอาคารและผา่นออกไปอกี
ดา้น   

- ผลจากแรงลอยตวัของอากาศ  
โดยธรรมชาตอิากาศรอ้นจะมคีวามหนาแน่นตํ่ากว่าอากาศทีเ่ยน็

กวา่ ดงันัน้อากาศรอ้นภายในตวัอาคารกจ็ะลอยตวัสงูขึน้ อากาศส่วนที่
เยน็กว่ากจ็ะอยู่ดา้นล่าง และถ้าอากาศทีอ่ยู่ภายนอกอาคารมอุีณหภูมิ
ตํ่ากวา่อากาศภายในอาคารทีร่ะดบัหน้าต่างหรอืประตูเดยีวกนั ซึง่กค็อื
ความหนาแน่นของอากาศภายนอกอาคารสงูกว่าอากาศภายในอาคาร 
ผลจากความแตกต่างของความหนาแน่นน้ีจะทําใหเ้กดิความแตกต่าง
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ของความดนัอากาศขึน้ ทําให้มอีากาศไหลจากภายนอกอาคารเขา้สู่
อาคารแลว้ลอยตวัไหลต่อขึน้สูด่า้นบนของตวัอาคารในทีส่ดุ 

การระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตนิัน้ ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภายในอาคารหลายประการ ไดแ้ก่ ประการแรกเพื่อ
รกัษาคุณภาพความบรสิุทธขิองอากาศในอาคาร เช่น ก๊าซออกซเิจน 
เป็นต้น ให้อยู่ในระดบัที่เพยีงพอกบัความต้องการของมนุษย์ รวมทัง้
ระบายอากาศเสยีและมลภาวะต่างๆออกจากตวัอาคาร  จงึเรยีกการ
ระบายอากาศในลกัษณะนี้ว่า การระบายอากาศเพื่อสุขภาพ (Health 
Ventilation)   ประการที่สองเพื่อสร้างภาวะความสุขสบายเชงิความ
รอ้นขึน้ในอาคารในแง่ของการถ่ายเทความรอ้น ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณา
จากปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความสขุสบายเชงิความรอ้นกบัมนุษยท์ีส่าํคญัๆ 3 
ปจัจยั ได้แก่ อุณหภูม ิความชื้นสมัพทัธ์ และความเรว็ลม โดยอาศยั
หลกัการถ่ายเทความร้อนในแง่ของการพาความร้อนเป็นสําคญั ซึ่ง
ลกัษณะการระบายอากาศนี้ จะถูกเรยีกวา่ การระบายอากาศเพือ่ภาวะ
สุขสบายเชงิความรอ้น (Thermal Comfort Ventilation) และประการ
สุดทา้ยเพื่อรกัษาสภาพความเยน็ และระบายความรอ้นแก่โครงสรา้ง
อาคาร โดยทีเ่มือ่สภาพอุณหภูมภิายในอาคารสงูกวา่ภายนอก การพดั
พาของอากาศจะสามารถป้องกันการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ภายใน
อาคาร ทีจ่ะมผีลต่อผูใ้ชอ้าคาร ไมว่า่จะเป็นการแผร่งัสคีวามรอ้น หรอื 
การนําความรอ้นทีเ่กดิจากการเกบ็กกัความรอ้นในตวัมวลสารของวสัดุ
ประกอบอาคาร การระบายอากาศในลกัษณะนี้ เรยีกว่า การระบาย
อากาศสาํหรบัโครงสรา้ง (Structural Ventilation) [1] 

 
2 ความสขุสบายเชิงความร้อน (THERMAL COMFORT) 
 ความสุขสบายเชงิความรอ้น เป็นฟงักช์ัน่ทีข่ ึน้กบัตวัแปร 6 ตวัคอื 
ความชืน้สมัพทัธ ์(relative humidity) อุณหภูมกิระเปาะแหง้ (dry bulb 
temperature) ความเรว็ลม (air velocity) อุณหภูมเิฉลีย่ของการแผร่งัส ี
(mean radiant temperature) ค่าความเป็นฉนวนของเครื่องแต่งกาย 
(clothing insulation) อตัราการเผาผลาญพลงังาน (metabolism rate) 
โดยตวัแปร 4 ตวัแรกเป็นตวัแปรภายนอกทีใ่ชเ้ครือ่งมอืวดัไดโ้ดยตรง 
สว่นตวัแปร 2 ตวัสุดทา้ยเป็นตวัแปรภายในซึง่ขึน้กบัแต่ละบุคคล ตวั
แปรทัง้ 6 ตวัได้ถูกนํามาวเิคราะห์และเก็บขอ้มูลจากการทดลองเพื่อ
สรา้งระดบัความสขุสบายเชงิความรอ้น วดัเป็นระดบัคะแนน 7 ระดบัได้
ดงัน้ี  +3 = รอ้น  +2 = อุ่น   +1  = อุ่นเลก็น้อยแต่ยงัมคีวามสบาย  0 = 
สบาย  -1  = เยน็เลก็น้อยแต่ยงัมคีวามสบาย   -2 = เยน็   -3 = หนาว 

Fanger [3] ได้สร้างความสมัพนัธ์ของตัวแปรทัง้หมดกับระดับ
ความสุขสบายเชงิความรอ้นดงักล่าว ในรปู PMV (Predicted Mean 
Vote) เพื่อใช้ในการคาดคะเนสภาวะแวดล้อมกบัระดบัความสุขสบาย
เชงิความรอ้น โดยมสีมการดงัน้ี 

LMPMV ]028.0)036.0exp(303.0[ +−=              (1) 
โดย  
M = อตัราการเผาผลาญพลงังานในรา่งกาย (rate of metabolic 

heat production, W/m2) 
L คอื ภาระความรอ้นของร่างกายซึง่มคี่าเท่ากบัผลต่างระหว่าง

ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในกับความร้อนที่ร่างกายสูญเสียให้กับ
สภาพแวดลอ้มจรงิ 

3. รปูแบบจาํลองบา้นและข้อกาํหนด 
ลกัษณะรูปแบบจําลองของอาคารได้ออกแบบไว้ 2 รูปแบบคือ 

แบบอาคารพาณิชย์สองชัน้และบ้านเดี่ยวชัน้เดยีวดงัแสดงในรูปที่ 1 
โดยบา้นเดีย่ว 1 ชัน้ ม ี2 โซนความรอ้น (Thermal Zone) คอื บรเิวณ
ด้านหน้าและด้านหลงั ส่วนอาคารพาณิชย์ 2 ชัน้ ม ี4 โซนความรอ้น 
คือ บริเวณด้านหน้าชัน้บน ด้านหลังชัน้บน ด้านหน้าชัน้ล่างและ
ดา้นหลงัชัน้ล่าง 

 

 
แสดงดา้นหน้าของบา้นเดีย่ว 1 ชัน้ 

 
แสดงดา้นขา้งของบา้นเดีย่ว 1 ชัน้ 

ก. 

 

 

แสดงดา้นหน้าของอาคารพาณชิย ์2 ชัน้ 

 

บรเิวณดา้นหลงั 

บรเิวณดา้นหน้า 

บรเิวณชัน้ล่างดา้นหลงั (Zone1B) 

บรเิวณชัน้บนดา้นหลงั (Zone2B) 

บรเิวณชัน้ล่างดา้นหน้า (Zone1F) 

บรเิวณชัน้บนดา้นหน้า (Zone2F) 
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แสดงดา้นหน้าของอาคารพาณชิย ์2 ชัน้(ตอนกลาง) 

ข. 
รปูที1่ แสดงลกัษณะขนาดของอาคาร 

(ก) บา้นเดีย่ว 1 ชัน้   (ข) อาคารพาณชิยส์องชัน้ 
 

3.1 แนวการวางตวัของบา้น 
 งานวิจยัน้ีพิจารณาแนวการวางตัวของบ้านเพื่อดูผลต่อสภาพ
อากาศภายในอาคารทัง้ 2 แบบข้างต้น ในทิศทางต่างๆ 6 ทิศทาง
ด้วยกนัโดยคดิจากการทํามุมของแกนตามยาวของบ้านกบัทศิเหนือ 
(มมุα) ในทศิตามเขม็นาฬกิา ดงัแสดงในรปูที ่2 ไดแ้ก่  
 - แกนตามยาวของบา้นวางทาํมมุ 0 องศากบัทศิเหนือ 
 - แกนตามยาวของบา้นวางทาํมมุ 30 องศากบัทศิเหนือ 
 - แกนตามยาวของบา้นวางทาํมมุ 60 องศากบัทศิเหนือ 
 - แกนตามยาวของบา้นวางทาํมมุ 90 องศากบัทศิเหนือ 
 - แกนตามยาวของบา้นวางทาํมมุ 120 องศากบัทศิเหนือ 
 - แกนตามยาวของบา้นวางทาํมมุ 150 องศากบัทศิเหนือ  
โดยทีข่นาดชอ่งเปิดของอาคารจะถกูกาํหนดไวค้งทีต่ามรปูที ่1  

 

รปูที ่2 มมุของแกนตามยาวของบา้นกบัทศิเหนือ (มมุα) 
  
3.2 การเปิดของช่องเปิด 
 ช่องเปิดทัง้หมดคอื หน้าต่างและประตูทัง้หมด ถูกกําหนดใหเ้ปิด
เตม็ทีต่ลอดทัง้ 24 ชม. ตลอดปี และเพื่อเป็นการศกึษาขนาดของช่อง
เปิดที่ส่งผลต่อสภาพอากาศภายในบ้าน ขนาดของช่องเปิดจะถูก
เปลีย่นแปลงไปทัง้หมด 4 เงือ่นไข นอกเหนือไปจากทีแ่สดงไวใ้นรปูที ่1 
ภายหลงัทราบทศิที่เหมาะสมสําหรบัการวางตวัอาคารแล้ว โดยให้ค่า

สดัสว่นของพืน้ทีช่่องเปิดกบัผนงัดา้นทีช่่องเปิดนัน้วางอยู่(
wall

opening

A
A ) มี

คา่เทา่กบั 0.1 0.3 0.5 และ 0.7 ตามลาํดบั  
 
3.3 ช่วงเวลาท่ีพิจารณา  
 การวเิคราะหก์ระทาํทุกชัว่โมงในทุกวนัตลอดทัง้ปี 
 
3.4 ภาระความรอ้น  

 ในแบบจําลองนี้ได้กําหนดภาระความร้อนภายในที่จําเป็นไว้ 2 
ชนิด ไดแ้ก่ ภาระความรอ้นจากคน และภาระความรอ้นจากหลอดไฟ 
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 - ภาระความรอ้นจากคน  
 กําหนดใหจ้ํานวนคนในอาคารมจีํานวน 3 คนต่อพืน้ที ่96 ตาราง
เมตรซึง่คดิเป็น 0.03125 คนต่อตารางเมตร โดยใหค้นทัง้หมดอาศยัอยู่
ในบา้นในเวลา 24.00 น. ถงึ 6:00 น และ 16:00 น. ถงึ 24:00 น.  สว่น
ในเวลา 6:00 น. ถงึ 16:00 น. กําหนดใหม้คีนอยู่ภายในบา้นเพยีงครึง่
เดยีว  

กาํหนดเสือ้ผา้ของคนในบา้นเป็น 2 ชุด ดงัน้ี 
  1. ชุดใสเ่วลากลางวนั (เวลา 6:00 น. ถงึ 15:00 น.) 

 คา่ความเป็นฉนวนของเสือ้ผา้ (clo) 
men's brief 0.04 

straight trouser 0.24 
short sleeve 0.19 

รวม 0.57 

 
2. ชุดใส่เวลากลางคนื (เวลา 24:00 น. ถงึ 6:00 น. และ 

15:00 น. ถงึ 24:00 น.) 
 คา่ความเป็นฉนวนของเสือ้ผา้ (clo) 

men's brief 0.04 
walking shorts 0.15 

T-shirt 0.08 
รวม 0.27 

 
กาํหนดใหก้จิกรรมของคนภายในบา้นเป็นดงัน้ี 

เวลา กจิกรรม 
ระดบัการเผาผลาญ
พลงังาน (W/m2) 

24:00 – 6:00 การนอนหลบั  40 
6:00 – 7:00 การเดนิ  115 
7:00 – 17:00 ทาํงานบา้น 115 
17:00 – 18:00 การทาํอาหาร  150 
18:00 – 20:00 พกัผอ่น  60 
20:00 – 24:00 การนอนหลบั 40 

 
- ภาระความรอ้นจากหลอดไฟ  

 กําหนดใหค้่าการสอ่งสวา่งภายในบา้นมคี่า 350 – 750 lux ทาํให้
ตอ้งใชห้ลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์36 W ความสอ่งสวา่ง 3250 lm จาํนวน 
6 หลอด รวมเป็น 216 W ในแต่ละบรเิวณโซนความรอ้นของอาคาร
พาณิชย ์สาํหรบับา้นเดีย่วนัน้มคี่า 432 W และ 216 W ในบรเิวณ
ดา้นหน้าและดา้นหลงัตามลาํดบั   
 การเปิดไฟในบ้านกําหนดให้มปีรมิาณการเปิดไฟคดิเป็นรอ้ยละ
การใชง้านดงัแสดงในรปูที ่3 ซึ่งมกีารใหเ้ปิดใชไ้ฟสูงสุดในช่วง 17:00 
น. ถงึ 20:00 น. และมกีารใชไ้ฟเลก็น้อยในชว่งเวลาอื่น 
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รปูที ่3 ชว่งเวลาทีเ่ปิดใชห้ลอดไฟ  
3 . 5  สัมประ สิท ธ์ิ อัตร าการ ไหลของ ช่อง เ ปิด  (Discharge 
Coefficient) 
 รปูแบบของชอ่งเปิดแสดงไวใ้นตารางที ่1 โดยค่าสมัประสทิธอิตัรา
การไหลของช่องเปิดมคี่าระหว่าง 0.5342- 0.5725 ตามทศิทางของลม
ทีม่าปะทะ 

ตารางที ่1 คา่สมัประสทิธขิองอตัราการไหลของหน้าต่าง [1] 

 
 
4 การวิเคราะหส์ภาพอากาศกรงุเทพมหานคร 

จากสภาพอากาศภายในกรุงเทพมหานคร ณ ตําแหน่ง ละตดิจูด 
13.55 องศาเหนือ ลองตจิดูที ่100.35 องศาตะวนัออก เวลามาตรฐาน 
+7 ชัว่โมง สามารถสรุปเป็นขอ้มลูหลกั ๆ ได ้4 ขอ้มลู ไดแ้ก่ อุณหภูมิ
อากาศ ความชืน้สมัพทัธ ์ทศิทางลม และความเรว็เฉลีย่ของลม ดงัน้ี 

อุณหภูมขิองอากาศจะมคี่าสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. 
ถึง 15.00 น. ซึ่งมีค่าสูงสุดในเดือนเมษายน และในเดือนธันวาคม
อุณหภมูเิฉลีย่มคีา่ตํ่าสดุ 

ความชืน้สมัพทัธใ์นกรุงเทพมหานครมคี่าอยู่ในช่วง 50-80% ซึง่มี
ค่าสงูมาก โดยความชืน้สมัพทัธใ์นช่วงเวลาเทีย่งคนืจนกระทัง่ 6.00 น. 
จะมคี่าสูงและจะลดลงเรื่อย ๆ จนมคี่าตํ่าสุดทีป่ระมาณเวลา 15.00 น. 
หลงัจากนัน้จะมคีา่เพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ จนถงึเทีย่งคนื 

ทศิทางหลกัของลมตามธรรมชาตจิะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตลอดทัง้ปี 
โดยในช่วงปลายปีทิศทางลมหลักจะพัดมาจากทางทิศเหนือและ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วงต้นปีทิศทางลมหลักจะเปลี่ยนเป็นทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละทศิใต ้ในกลางปีทศิทางหลกัของลมจะอยูใ่นทศิใต ้
ตะวนัตกเฉียงใต ้และตะวนัตก หลงัจากนัน้ทศิทางลมหลกัจะเปลีย่นไป
เป็นทศิเหนืออกีครัง้ในชว่งปลายปี 

ความเรว็ลมเฉลีย่ในแต่ละเดอืนมคี่าอยู่ในช่วง 2-4 เมตรต่อวนิาท ี
ซึ่งในเดือนที่มคีวามเร็วลมเฉลี่ยสูงอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
สงิหาคม โดยเดอืนมถุินายน เป็นเดอืนทีม่คีวามเรว็ลมสงูสุด ซึง่ในช่วง
เดอืนเหล่านี้ทศิทางหลกัของลมมาจากทางทศิใต ้

 
5. ผลลพัธท่ี์ได้จากโปรแกรม EnergyPlus 

จากการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม EnergyPlus โดยกําหนดใหก้าร
วางตวัของบ้านอยู่ในมุม 0 องศา 30 องศา 60 องศา 90 องศา 120 
องศา และ 150 องศา กบัทศิเหนือตามลาํดบัในทศิตามเขม็นาฬกิา และ
กําหนดผลลพัธใ์หอ้ยู่ในรปูของค่าจาํนวนชัว่โมงทีเ่กดิความสบาย (ค่า 
PMV มคี่าระหว่าง -1.5 ถงึ +1.5) จํานวนชัว่โมงทีท่ําใหเ้กดิความรูส้กึ
รอ้น (ค่า PMV มคี่ามากกว่า 1.5) และจํานวนชัว่โมงที่รูส้กึหนาว (ค่า 
PMV มคี่าน้อยกวา่-1.5)  พบวา่ความไมส่บายเนื่องจากความหนาวนัน้
เกิดขึ้นในช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 6.00 น. และในช่วงเวลาประมาณ 
13.00 น. ถงึ 15.00 น. ในบางวนัจะมคี่า PMV อยู่ในช่วงทีรู่ส้กึรอ้น  
สาํหรบัการวเิคราะหท์ศิทางการวางตวัของบา้นทีด่ทีีสุ่ดนัน้จะใชเ้กณฑ ์
2 เกณฑ์ในการพิจารณาคือ ทิศทางการวางตัวที่ทําให้เกิดชัว่โมง
ความสุขสบายเชงิความร้อนสูงสุดและทศิทางการวางตวัที่ทําให้เกิด
ชัว่โมงที่รูส้กึรอ้นน้อยทีสุ่ด โดยจะไม่พจิารณาถงึจํานวนชัว่โมงที่รูส้กึ
หนาว เน่ืองจากโดยปกติแล้วเราสามารถเปลี่ยนความหนาวให้รู้สกึ
สบายไดง้่าย เช่น การใส่เสื้อทีห่นาขึน้ การปิดหน้าต่างให้มขีนาดช่อง
เปิดทีเ่ลก็ลง เป็นตน้ 
 
5.1 ทิศทางการวางตวัของอาคารท่ีเหมาะสม 
 สาํหรบัอาคารพาณชิยส์องชัน้ 

พบว่าทิศทางการวางตัวที่ 0 องศาเหนือ จะให้จํานวนชัว่โมง
ความสุขสบายเชงิความรอ้นมากที่สุด นอกจากนี้ ชัน้ล่างจะมจีํานวน
ชัว่โมงความสุขสบายเชงิความรอ้นมากกว่าชัน้บนประมาณ 20% ดงั
แสดงในตารางที ่2 และ 3 
 
ตารางที ่2 จาํนวนชัว่โมงโดยเฉลีย่ของภาวะต่าง ๆ ณ บรเิวณชัน้บน 

               ของอาคารทีต่าํแหน่งต่าง ๆ ในการจดัวางอาคาร  

THERMAL SENSATION 

AVERAGE HOURS (UPPER ZONE) 

ORIENTATION 
0 30 60 90 120 150 

THERMAL COMFORT 2833.5 2814 2785 2762 2730.5 2738 

HOT HOUR 2142.5 2184 2244 2269.5 2272.5 2246 

COLD HOUR 3784 3762 3731 3728.5 3757 3776 
 

ตารางที ่3 จาํนวนชัว่โมงโดยเฉลีย่ของภาวะต่าง ๆ ณ บรเิวณชัน้ล่าง 
               ของอาคารทีต่าํแหน่งต่าง ๆ ในการจดัวางอาคาร  

THERMAL SENSATION 

AVERAGE HOURS (LOWER ZONE) 

ORIENTATION 
0 30 60 90 120 150 

THERMAL COMFORT 3640 3599 3577 3565 3539.5 3539.5 

HOT HOUR 990 1040 1066 1086 1115 1110.5 

COLD HOUR 4130 4121 4117 4109 4105.5 4110 
  
 สาํหรบับา้นเดีย่ว 

พบว่าทิศทางการวางตวัของบ้านที่ 0 องศาเหนือจะให้จํานวน
ชัว่โมงเฉลีย่ของภาวะความสุขสบายเชงิความรอ้นมากทีสุ่ด ดงัแสดงใน
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ตารางที ่4 
 

ตารางที ่4 จาํนวนชัว่โมงโดยเฉลีย่ของภาวะต่าง ๆ ภายในบา้นที่
ตาํแหน่งการจดัวางบา้นเดีย่วแต่ละตาํแหน่ง 

THERMAL SENSATION 

AVERAGE HOURS  

ORIENTATION 
0 30 60 90 120 150 

THERMAL COMFORT 2559.5 2536 2505.5 2470.5 2433 2430.5 
HOT HOUR 2263.5 2282.5 2317.5 2351 2390 2398.5 
COLD HOUR 3937 3941.5 3937 3938.5 3937 3931 

  
5.2 ขนาดของช่องเปิดท่ีเหมาะสม 
 การวเิคราะห์หาขนาดช่องเปิดทีเ่หมาะสม กระทําโดยการวางตวั
ของอาคารในทศิทาง 0 องศากบัทศิเหนือ และเปลี่ยนค่าสดัส่วนของ
พืน้ทีช่่องเปิดกบัผนังดา้นทีช่่องเปิดนัน้วางอยู่เป็น 0.1, 0.3, 0.5, และ 
0.7 พบว่าสําหรบัอาคารพาณิชย์สองชัน้ ค่าอตัราส่วนช่องเปิดต่อผนัง
เป็น 0.3 จะทําใหไ้ดช้ัว่โมงความสุขสบายเชงิความรอ้นทีม่ากทีสุ่ดทัง้
ชัน้บนและชัน้ล่างดงัแสดงในตารางที ่5 และ 6 
 
ตารางที ่5 จาํนวนชัว่โมงโดยเฉลีย่ของภาวะต่าง ๆ ณ บรเิวณชัน้บน 

               ของอาคารทีข่นาดอตัราสว่นต่าง ๆ ของชอ่งเปิด 

THERMAL SENSATION 

AVERAGE HOURS (UPPER ZONE) 

 OPENING TO WALL RATIO 
0.1 0.3 0.5 0.7 

THERMAL COMFORT 2792.5 2934.5 2604.5 2513.5 
HOT HOUR 2177.5 2022.5 2385.5 2495 
COLD HOUR 3790 3803 3770 3751.5 

 
ตารางที ่6 จาํนวนชัว่โมงโดยเฉลีย่ของภาวะต่าง ๆ ณ บรเิวณชัน้ล่าง 

               ของอาคารทีข่นาดอตัราสว่นต่าง ๆ ของช่องเปิด 

THERMAL SENSATION 
AVERAGE HOURS (LOWER ZONE) 

OPENING TO WALL RATIO 
0.1 0.3 0.5 0.7 

THERMAL COMFORT 3579 4010.5 3510 3380.5 
HOT HOUR 1062.5 549 1159 1307.5 
COLD HOUR 4118.5 4200.5 4091 4072 

  
สาํหรบับา้นเดีย่วพบวา่ทีอ่ตัราส่วนช่องเปิดต่อผนงัเป็น 0.3 จะทํา

ใหไ้ดช้ัว่โมงความสุขสบายเชงิความรอ้นทีม่ากทีสุ่ดดงัแสดงในตารางที ่
7 
 
 
 
 
 

ตารางที ่7 จาํนวนชัว่โมงโดยเฉลีย่ของภาวะต่าง ๆ ของบา้นเดีย่ว 
                 ทีข่นาดอตัราสว่นต่าง ๆ ของชอ่งเปิด 

THERMAL SENSATION 

AVERAGE single house 

OPENING TO WALL RATIO 
0.1 0.3 0.5 0.7 

THERMAL COMFORT 2600 2915.5 2322.5 2139 
HOT HOUR 2225 1920 2496 2676.5 
COLD HOUR 3935 3924.5 3941.5 3944.5 

  
6. สรปุ 
 จากผลลพัธท์ีไ่ดนํ้าไปสูข่อ้สรปุดงัต่อไปน้ี 

 1. ทศิทางการวางตวัทีเ่หมาะสมเป็น 0 องศานัน้ เน่ืองจากลมใน
กลางปีมคีวามเรว็สูงและมทีศิทางพดัมาจากทางทศิใต้ ส่งผลให้เกิด
ปรมิาณลมเพยีงพอในระบายความร้อนที่เกิดขี้นในบ้านจงึทําให้เกิด
ชัว่โมงความสขุสบายเชงิความรอ้นสงูสดุ 
 2.  เมื่อพจิารณาอาคารพาณิชยส์องชัน้ ชัน้ล่างจะมจีาํนวนชัว่โมง
ความสุขสบายเชงิความรอ้นมากกว่าชัน้บน ทัง้น้ีเน่ืองจากความรอ้น
จากแสงอาทติยเ์ขา้มาสูช่ ัน้ล่างไดน้้อยกวา่ชัน้บน เพราะชัน้บนมเีพดาน
ซึง่รบัแสงแดดโดยตรงทาํใหอุ้ณหภมูสิงู และมคีวามไมส่บายมากกวา่ 
 3. ขนาดชอ่งเปิดทีเ่หมาะสมทีสุ่ดจะมคี่าขนาดช่องเปิดต่อผนงัเป็น 
0.3 โดยถา้มขีนาดช่องเปิดมากกว่านี้กจ็ะทําใหล้มเขา้มาสู่บา้นมากขึน้
แต่ก็ทําให้ความรอ้นเขา้สู่บ้านมากด้วยเช่นกนั ที่ขนาดอตัราส่วนช่อง
เปิดต่อผนงัเป็น 0.5 และ 0.7 ปรมิาณความรอ้นทีไ่ดร้บัจากแสงอาทติย์
มมีากกว่าปรมิาณความรอ้นทีล่มโดยธรรมชาตสิามารถถ่ายเทออกไป
ได ้จงึส่งผลต่อจาํนวนชัว่โมงความสุขสบายเชงิความรอ้นทีล่ดลง ส่วน
ในกรณีอตัราส่วนช่องเปิดต่อผนังเป็น 0.1 พบว่าปรมิาณลมมคี่าน้อย
เกนิไปทีจ่ะนําความรอ้นออกจากบา้นไดท้นั จงึสง่ผลใหอุ้ณหภูมใินบา้น
สงูขึน้และจาํนวนชัว่โมงความสขุสบายเชงิความรอ้นลดลง 
  
7. เอกสารอ้างอิง 
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8. ภาคผนวก 

 
รปูที ่ก.1 อุณหภมูขิองบา้นเดีย่วบรเิวณดา้นหน้าทีม่มุของแนวการ 

วางตวัของบา้นกบัทศิเหนือคา่ต่างๆ ในเดอืนตุลาคม 

 
รปูที ่ก.2 อุณหภมูขิองบา้นเดีย่วบรเิวณดา้นหลงัทีม่มุของแนวการ 

วางตวัของบา้นกบัทศิเหนือคา่ต่างๆ ในเดอืนตุลาคม 

 
รปู ก 3 ผลของการเปลีย่นแปลงขนาดสดัสว่นของชอ่งเปิดกบัผนงัต่อ 

   อุณหภมูขิองบา้นเดีย่วบรเิวณดา้นหน้าทีม่มุของแนวการวางตวั 

   ของบา้น 0 องศากบัทศิเหนือในเดอืนตุลาคม 

 
รปู ก 3 ผลของการเปลีย่นแปลงขนาดสดัสว่นของชอ่งเปิดกบัผนงัต่อ 

   อุณหภมูขิองบา้นเดีย่วบรเิวณดา้นหน้าทีม่มุของแนวการวางตวั 

   ของบา้น 0 องศากบัทศิเหนือในเดอืนตุลาคม 
 

 

รปู ก.5 อุณหภมูขิองอาคารพาณชิยบ์รเิวณดา้นหน้าชัน้บนทีม่มุของ 

     แนวการวางตวัของบา้นกบัทศิเหนือคา่ต่างๆในเดอืนตุลาคม 

 
รปู ก.6 อุณหภมูขิองอาคารพาณชิยบ์รเิวณดา้นหน้าชัน้ล่างทีม่มุของ 

     แนวการวางตวัของบา้นกบัทศิเหนือคา่ต่างๆในเดอืนตุลาคม 

 
รปู ก.7 ผลของการเปลีย่นแปลงขนาดสดัสว่นของชอ่งเปิดกบัผนงัต่อ 

     อุณหภมูขิองอาคารพาณชิยบ์รเิวณดา้นหน้าชัน้บนทีม่มุของ 

   แนวการวางตวัของบา้น 0 องศากบัทศิเหนือในเดอืนตุลาคม 

 
รปู ก.8 ผลของการเปลีย่นแปลงขนาดสดัสว่นของชอ่งเปิดกบัผนงัต่อ 

     อุณหภมูขิองอาคารพาณชิยบ์รเิวณดา้นหน้าชัน้ล่างทีม่มุของ 

   แนวการวางตวัของบา้น 0 องศากบัทศิเหนือในเดอืนตุลาคม 
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บทคดัย่อ 

 การอบไล่ความชื้นออกจากยอดใบชาหลังจากการเก็บมาเป็น
เวลานานนัน้เป็นกระบวนการหนึ่งที่สําคญัในกระบวนการผลิต ใน
ปจัจุบนัน้ีทางโรงงานผูผ้ลติชานัน้จะผลติใบชาโดยการอบแหง้โดยผ่าน
กระบวนการการให้ความรอ้นต่างๆ ได้แก่ การคัว่ชา การอบแหง้ครัง้
แรก และการอบซํ้า โดยที่ความชื้นสุดท้ายจะอยู่ที่ประมาณ 5% w.b. 
ซึง่จะไดต้ามมาตรฐาน มอก. จากนัน้นํายอดใบชาทีผ่่านการแปรรปูมา
เกบ็ไวซ้ึง่จะทาํใหค้วามชืน้ในยอดใบชาเพิม่ขึน้จากเดมิเป็น 6-7% w.b.  

 บทความนี้นําเสนอการออกแบบ การสรา้งเครื่อง และการอบแหง้
ไล่ความชืน้ในยอดใบชาโดยใชร้งัสอีนิฟราเรดเป็นตวัใหค้วามรอ้นซึง่จะ
ทําการเปรียบเทียบกับการให้ความร้อนแบบขดลวด ซึ่งจะทําการ
วเิคราะห์การลดลงของความชื้น และลกัษณะสขีองยอดใบชา ผลการ
วเิคราะหท์ีไ่ดน้ัน้คา่ความชืน้ทีล่ดลงในกรณขีองขดลวดจะอยู่ทีป่ระมาณ 
1.77% w.b. ส่วนของรงัสอีนิฟราเรดนัน้จะอยู่ทีป่ระมาณ 2.01% w.b. 
ลกัษณะสขีองใบชาทีผ่่านการใหค้วามรอ้นโดยรงัสอีนิฟราเรดนัน้จะมสีี
ทีใ่กลเ้คยีงกนักบัตอนก่อนอบ ซึง่เป็นทีย่อมรบัไดจ้ากทางโรงงาน 

คาํสาํคญั: เครือ่งอบแหง้ยอดใบชา รงัสอีนิฟราเรด ความชืน้ใน
ยอดใบชา และอตัราสว่นความชืน้ 

 
Abstract 

An evaporation moisture content of the tea leaves after 
storing long time is an important process of tea production. In the 
present, the tea factory will produce dry tea leaves with drying 
process such as steaming, primary drying, secondary drying, and 
final drying. The final drying will decrease the moisture ratio to 
5% w.b., according to standard value of Thai Industrial Standards 
Institute. After that, the tea leaves passed all process, the 
moisture content will increase to 6-7% w.b. 

This research presents the Design and Construction the Tea 
Leaves Dryer by an Infrared Type that compare with the heater 
and analysis the decrease of moisture content and color of tea 

leaves. From the result, the moisture ratio of tea leaves, which 
uses heater, will decrease around 1.77% w.b. In contrast, the 
Infrared Type can decrease the dryer around 2.01% w.b. and the 
color of tea leaves, which is passed the drying process by 
Infrared Type, is similar to the color that is before drying, and this 
process is accepted by tea factory. 

Keywords: Tea Leaves Dryer, Infrared ray, Moisture 
Content of Tea Leaves, Moisture ratio. 

 
1. คาํนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่กีารผลติและแปรรปูผลติภณัฑท์ี่
ทําจากชาเป็นจํานวนมาก ซึ่งในปีหน่ึง ๆ ประเทศไทยมีการนําเข้า
ผลิตภณัฑ์ชาจากต่างประเทศเป็นจํานวนมากโดยในปี 2540 มกีาร
นําเขา้ผลติภณัฑช์าจากต่างประเทศรวม 500 ตนั มูลค่า 33 ล้านบาท 
และสง่ออกรวม 197 ตนั มลูคา่ 18 ลา้นบาท แต่ในปี 2544 มกีารนําเขา้
ผลติภณัฑช์าคุณภาพดจีากต่างประเทศรวม 574.72 ตนั มลูค่า 62.22  
ลา้นบาท และส่งออกรวม 1,249.36 ตนั มลูค่า 85.97 ลา้นบาท [1],[2] 
จากสถติดิงักล่าวจะเหน็ไดว้า่ประเทศไทยนัน้มแีนวโน้มทางการคา้ชาใน
ตลาดโลกมากขึน้ แต่เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณและมลูค่าแลว้ ยงัเหน็ได้
เด่นชดัว่ามูลค่าผลิตภณัฑ์ชาของไทยยงัตํ่ามาก เมื่อเทียบกบัมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชาจากต่างประเทศ ซึ่งสาเหตุสําคัญคือ ชาที่ผลิตได้ใน
ประเทศยงัมีคุณภาพตํ่าและไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
จําเป็นต้องปรบัปรุงคุณภาพ โดยการพฒันาเทคโนโลยีในการผลิต
เพื่อให้ได้ยอดชาคุณภาพดีเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป  การปรับ
เปลี่ยนไปใช้พันธุ์ชาให้เหมาะสมสํา หรับการผลิตชาแต่ละชนิด 
ตลอดจนการปรบัปรุง ขัน้ตอนการแปรรูปให้เหมาะสมกบัพนัธุ์ชาที่
เกษตรกรมอียูใ่หม้คีุณภาพสงูขึน้ หรอืหาแนวทางใหม ่ๆ  

ปญัหาและอุปสรรคในการพฒันาอุตสาหกรรมชา 
ปญัหาการแปรรปู  
1. ขาดแคลนใบชาสดป้อนโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานขนาด

ใหญ่ทีม่เีครือ่งจกัรทีท่นัสมยั และมกีาํลงัผลติสงู 
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2. ขาดแคลนเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทีท่นัสมยัในการแปรรปู
ชา โดยในปจัจบุนัเครือ่งจกัรกลเหล่านี้ไดนํ้าเขา้จากประเทศไตห้วนั ซึง่
เจา้ของโรงงานขนาดเลก็ และเกษตรกรรายยอ่ยมกีาํลงัการซือ้ไม่
เพยีงพอ และไมม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัการนําเขา้เครือ่งจกัร 

3. ผลติภณัฑช์าทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศมคีุณภาพตํ่า 
สาเหตุสาํคญัมาจากวตัถุดบิ เทคโนโลยกีารผลติทีย่งัลา้สมยั และขาด
ขัน้ตอนทีส่าํคญับางขัน้ตอนในกรรมวธิกีารผลติ 

จะเห็นได้ว่าปญัหาจากการแปรรูปเป็นปญัหาที่สําคญัของ
การผลติชา ซึง่จากการสอบถามถงึปญัหาเกีย่วกบักระบวนการทีเ่กดิขึน้
ของทางโรงงานนัน้ส่วนใหญ่แล้ว นัน้เครื่องจกัรส่วนใหญ่นําเขา้มาจาก
ประเทศไต้หวนั และขาดผู้ชํานาญภายในประเทศในการออกแบบ
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ ซึง่ทางผูว้จิยัเหน็วา่ ขัน้ตอนในการแปรรปูใบชา
มอียู่หลายขัน้ตอนดงัแสดงในรปูที ่1 ซึง่ปญัหาทีส่าํคญัอย่างหน่ึงคอืขัน้
ตอบสุดทา้ยในการอบไล่ความชื้นในยอดใบชาจากการแปรรูป ซึ่งทาง
โรงงานได้ใช้เครื่องอบแบบฮีทเตอร์ ซึ่งเกิดปญัหาในหลายด้านเช่น
ความรอ้นไมส่มํ่าเสมอ ใชร้ะยะเวลาในการอบนาน และหลายเทีย่ว การ
ตอบสนองต่ออุณหภมูทิีต่ ัง้นัน้ไมค่อ่ยเทีย่งตรง ดงันัน้ทางผูว้จิยัจงึไดค้ดิ
สรา้งเครือ่งอบใบชาโดยใชร้งัสอีนิฟราเรดซึง่มขีอ้ดเีมือ่เทยีบกบัฮทีเตอร์
ดงัน้ี  

ขอ้ดขีองการใชอ้นิฟราเรดเมือ่เทยีบกบัการใชฮ้ทีเตอร ์
 1. ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้ 30 – 50 % 
 2. การสญูเสยีความรอ้นน้อยกวา่ 
 3. ใชร้ะยะเวลาในการอบแหง้น้อยกวา่ 
 4. การควบคุมทาํไดง้า่ยกวา่ 
 5. มกีารกระจายความรอ้นสมํ่าเสมอ 
 

 
 

รปูที ่1 แผนภาพแสดงขัน้ตอนการผลติชาจนี 
 
2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

1. เพือ่สรา้งเครือ่งอบใบชาโดยใชร้งัสอีนิฟราเรดในกระบวนการ
อบไล่ความชืน้ในใบชา 

2. เพือ่หาลกัษณะการลดลงของน้ําหนกั และความชืน้ของใบชาใน
กระบวนการอบแหง้โดยใชร้งัสอีนิฟราเรด 

3. เพือ่เปรยีบเทยีบเครือ่งอบแหง้ใบชาทีส่รา้งขึน้กบัเครือ่งอบแหง้
ใบชาของทางโรงงานในสภาวะของการทาํงานจรงิ 

 
3. อปุกรณ์ เคร่ืองมือ  

ในการดําเนินงานวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์ เพื่อที่จะศกึษา
กระบวนการลดความชื้นของใบชาในกระบวนการผลติ ในขัน้ตอนการ
อบไล่ความชืน้ของกระบวนการอบครัง้สุดทา้ย และหาลกัษณะของการ

ลดลงของค่าความชื้นที่ลดลงของเครื่องที่ทําการออกแบบ โดยมี
รายละเอยีดของอุปกรณ์ดงัน้ี 

1. เครือ่งอบแหง้ใบชา ดงัแสองในรปูที ่2 และ 3 
 2. Heater แบบหลอดอนิฟราเรด 1500 watt จาํนวน 2 หลอด 
 3. ตาชัง่ละเอยีด  
 4. นาฬกิาจบัเวลา  
 5. เครือ่งวดัความชืน้ MA30 
 การออกแบบโครงสรา้งภายในของเตาอบจะออกแบบให้เหมอืน
เตาอบของทางโรงงาน แต่เปลีย่นการใหค้วามรอ้นเป็นหลอดอนิฟราเรด
จาํนวน 2 หลอด หลอดละ 1,500 วตัต์ โดยแบ่งชัน้ของถาดภายในเป็น 
5 ชัน้ซึ่งมีพื้นที่ช ัน้ละ 1 ตารางเมตร แล้วทําการติดเทอร์โมคบัเปิล
จํานวน 4 ตวัที่บรเิวณด้านบน ด้านล่าง ด้านหน้า และด้านหลงั ของ
ตูอ้บ  

 
 

รปูที ่2 แบบตูอ้บใบชาโดยใชร้งัสอีนิฟราเรด 
 

  
 

รปูที ่3 ตูอ้บใบชาโดยใชร้งัสอีนิฟราเรด 
 
4. วิธีการทดสอบ 

ในการทดสอบนัน้จะหาลกัษณะการลดลงของน้ําหนกัยอดชา และ
ค่าความชื้นที่เกิดขึ้นกบัยอดใบชาที่อุณหภูมใินการอบต่างๆ โดยใช้
เครื่องอบใบชาโดยใชร้งัสอีนิฟราเรด ซึง่จะทําการอบใบชาทีอุ่ณหภูม ิ
80 90 100 110 และ 120 องศาเซลเซยีส ตามลําดบัโดยจะใชย้อดอ่อน
ของใบชาในการทดสอบครัง้ละ 500 กรมั และจะทําการวดัค่าของ
น้ําหนัก และค่าความชื้นทีล่ดลงในยอดใบชาสดทุกๆ 10 นาท ีซึ่งเป็น
ลกัษณะของการทาํงานทีเ่หมอืนกบัเครือ่งอบแหง้ใบชาของทางโรงงาน 

จากนัน้นํามาคา่ความสมัพนัธข์องการลดลงของความชืน้ในยอดใบ
ชา โดยให ้ %ความชืน้ = f(เวลา) [3] [4], [5] เพือ่หาการลดลงของค่า
ความชืน้ในใบชาทีเ่วลา และอุณหภมูทิีใ่ชใ้นการอบแหง้ทีอุ่ณหภูมติ่างๆ 
ของเครื่องอบใบชาโดยใช้รงัสอีินฟราเรด ในการเลือกแบบจําลองที่
เหมาะสมของในแต่ละกระบวนการนัน้จะใช้ค่าของ Adjusted R-
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squared และค่าของ Standard Error of the Regression เป็นตวัชีว้ดั
ในการเลอืกใชแ้บบจาํลองทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

เมื่อไดแ้บบจําลองของลกัษณะการลดลงของค่าความชื้นโดยรงัสี
อินฟราเรดของเครื่องที่สร้างขึ้น แล้วจากนัน้นําเครื่องอบโดยใช้รงัสี
อินฟราเรดไปทดสอบเปรยีบเทียบกบัเครื่องอบไล่ความชื้นของทาง
โรงงานโดยทาํการวดัคา่เปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้ในแต่ละช่วงเวลาในการอบ
ไล่ความชื้น ซึ่งทางโรงงานจะทําการอบไล่ความชื้น อยู่ 4 ครัง้ ครัง้ละ 
10 นาท ีทีอุ่ณหภูม ิ100 องศาเซลเซยีส ซึง่จะสามารถสรา้งกราฟของ
เครื่องอบโดยใช้รงัสอีินฟราเรด เทยีบกบัสภาวะการทํางานของทาง
โรงงานทีอุ่ณหภมูติ่างๆ 

 
5. ผลการวิจยั 

จากการทดสอบหาค่าทีล่ดลงของน้ําหนกั และค่าความชืน้ของยอด
ใบชาทีไ่ดจ้ากการทดสอบอบใบชาดว้ยตูอ้บใบชาโดยใชร้งัสอีนิฟราเรด 
เพื่อหาความสมัพนัธ์ของการลดลงของค่าความชื้นในยอดใบชา กบั
เวลาในการอบ ทีอุ่ณหภมูติ่างๆ ไดค้า่ดงัน้ี 

 
ตารางที1่ น้ําหนกัใบชา0.5kg   อุณหภมูใินการอบ 80 องศาเซลเซยีส 
 

ครัง้ เวลา ( min ) 
น้ําหนกัของ   
ใบชา ( g ) 

%ความชืน้
ของใบชา 

1 10 0.461 40.2 

2 20 0.425 33 

3 30 0.395 27 

4 40 0.362 20.4 

5 50 0.33 14 

6 60 0.298 7.6 

7 70 0.288 5.6 

 
 รูปแบบของสมการที่นําไปใช้ในกระบวนการอบแห้งของผลผลิต
ทางดา้นการเกษตร นัน้จะทาํการเปรยีบเทยีบคา่ของอตัราสว่นความชื่น
กบัเวลาในกระบวนการการอบแหง้ จะไดแ้บบจาํลองทีเ่หมาะสม 

%ความชืน้ =C(1)+ C(2)⋅TIME 
C(1) = 59.057 
C(2) = -0.5986 
Adjusted R-squared   0.98649 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่2 น้ําหนกัใบชา0.5kg   อุณหภมูใินการอบ 90 องศาเซลเซยีส 
 

ครัง้ เวลา ( min ) 
น้ําหนกัของใบชา  

( g ) 
%ความชืน้
ของใบชา 

1 10 0.408 43.6 

2 20 0.371 36.2 

3 30 0.33 28 

4 40 0.298 21.6 

5 50 0.248 11.6 

6 60 0.229 7.8 

7 70 0.216 5.2 

 
จะไดแ้บบจาํลองทีเ่หมาะสม 

%ความชืน้ =C(1)+ C(2)⋅TIME 
C(1) = 48.914 
C(2) = -0.673 
Adjusted R-squared  0.9734 

 
ตารางที ่3 น้ําหนกัใบชา0.5kg   อุณหภมูใินการอบ 100 องศาเซลเซยีส 
 

ครัง้ เวลา ( min ) 
น้ําหนกัของใบชา  

( g ) 
%ความชืน้   
ของใบชา 

1 10 0.427 47.4 

2 20 0.398 41.6 

3 30 0.365 35 

4 40 0.295 21 

5 50 0.236 9.2 

6 60 0.211 4.2 

 
จะไดแ้บบจาํลองทีเ่หมาะสม 

%ความชืน้ =C(1)+ C(2)⋅TIME 
C(1) = 59.12 
C(2) = -0.9348 
Adjusted R-squared   0.972 
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ตารางที ่4 น้ําหนกัใบชา0.5kg   อุณหภมูใินการอบ 110 องศาเซลเซยีส 
 

ครัง้ เวลา ( min ) 
น้ําหนกัของ   
ใบชา ( g ) 

%ความชืน้
ของใบชา 

1 10 0.426 37.2 

2 20 0.396 31.2 

3 30 0.34 20 

4 40 0.295 11 

5 50 0.255 3 

 
จะไดแ้บบจาํลองทีเ่หมาะสม 

%ความชืน้ =C(1)+ C(2)⋅TIME 
C(1) = 47.06 
C(2) = -0.886 
Adjusted R-squared  0.9913 
 

ตารางที ่5 น้ําหนกัใบชา0.5kg   อุณหภมูใินการอบ 120 องศาเซลเซยีส 
 

ครัง้ เวลา ( min ) 
น้ําหนกัของ   
ใบชา ( g ) 

%ความชืน้
ของใบชา 

1 10 0.315 25 

2 20 0.251 12.2 

3 30 0.198 1.6 

 
จะไดแ้บบจาํลองทีเ่หมาะสม 

%ความชืน้ =C(1)+ C(2)⋅TIME 
C(1) = 36.333 
C(2) = -1.17 
Adjusted R-squared  0.9941 
 
 จากการลดลงของน้ําหนกัของยอดใบชาโดยใชเ้ครือ่งอบใหค้วาม

รอ้นแบบรงัสอีนิฟราเรดนัน้แสดงไดด้งัในรปูที ่4 
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รปูที ่4 กราฟแสดงการลดลงของน้ําหนกัใบชาในกระบวนการอบ

โดยใชร้งัสอีนิฟราเรด 

จากนัน้นําค่าแบบจําลองมาประมาณค่าที่ได้จากการอบจริงที ่
อุณหภูมติ่างซึง่ไดแ้ก่ 80 90 100 110 และ 120 องศาเซลเซยีส จะได้
ดงัรปูที ่5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รปูที ่5 กราฟแสดงการลดลงของความชืน้ในใบชาในกระบวนการ

อบโดยใชร้งัสอีนิฟราเรด 
 
เมือ่ไดล้กัษณะของการลดลงของความชืน้ในยอดใบชาในการอบที่

เวลา และอุณหภมูติ่างๆ แลว้จากนัน้นํามาทดสอบกบัการอบโดยเครือ่ง
อบแห้งจรงิจากทางโรงงานซึ่งจะทําการเปรยีบเทยีบค่าของการลดลง
ของค่าความชื้นที่กระบวนการอบไล่ความชื้น ทัง้ 4 ครัง้ทีอุ่ณหภูมใิน
การอบแห้งยอดชาคงที่ 100 องศาเซลเซียส  จากผลการการ
เปรียบเทียบจะได้ดังตารางที่ 6 และเมื่อทําการเขียนกราฟแสดง
ความสมัพนัธ์ของการลดลงของความชื้น ที่เวลาต่าง ของการอบไล่
ความชืน้ระหวา่งเครือ่งแบบขดลวด กบัรงัสอีนิฟราเรด และแบบจาํลอง
ในการประมาณค่าทีอุ่ณหภูมใินการอบแหง้ 100 องศาเซลเซยีส จะได้
ดงัรปูที ่6 

 
ตารางที ่6 การเปรยีบเทยีบ%ความชืน้ในใบชาโดยเครือ่งอบใบชา

ดว้ยรงัสอีนิฟราเรดกบัเครือ่งอบใบชาของสถานประกอบการ ทีอุ่ณหภมูิ
ในการอบแหง้ 100 องศาเซลเซยีส 

 

ครัง้ที ่
%ความชืน้ในใบชาของ
สถานประกอบการหลงั

อบครัง้สดุทา้ย 

%ความชืน้ในใบชาของ
เครือ่งอบใชร้งัสี

อนิฟราเรดหลงัอบครัง้
สดุทา้ย 

1 5.1 6.06 

2 3.66 4.02 

3 2.38 3.52 

4 1.77 2.01 
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รปูที ่6 กราฟแสดงการลดลงของ%ความชืน้ของใบชาใน
กระบวนการอบไล่ความชืน้ที ่อุณหภมู ิ100 องศาเซลเซยีส 

  
การลดลงของความชื้นของยอดใบชาทีท่างโรงงานทีใ่ชเ้ครื่องอบ

แบบขดลวดนัน้จะทาํการตัง้อุณหภมูไิวท้ี ่100 องศาเซลเซยีส ซึง่จะเป็น
ค่าที่คงที่ แต่การใช้เครื่องอบใบชาโดยใช้รงัสอีินฟราเรดนัน้สามารถ
ตอบสนองการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมไิดอ้ย่างรวดเรว็ ซึง่จะสามารถ
ลดคา่ความชืน้ในยอดใบชาไดท้ีอุ่ณหภูมติ่างๆ กนั ซึง่จากแบบจาํลองที่
อุณหภูมิต่างนัน้สามารถนํามาช่วยในการประมาณค่าความชื้นของ
เครื่องอบทีส่รา้งขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัทางโรงงานจะไดด้งัรูปที ่7 ซึ่ง
แสดงการลดลงของเปอรเ์ซน็ต์ความชืน้ของใบชาในกระบวนการอบไล่
ความชืน้โดยใชแ้บบจาํลองที ่อุณหภูม ิ80 90 100 110 และ 120 องศา
เซลเซยีส เทยีบกบัการทดลองของเครือ่งทัง้ 2 แบบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่7 กราฟแสดงการลดลงของ%ความชืน้ของใบชาใน
กระบวนการอบไล่ความชืน้โดยใชแ้บบจาํลองที ่อุณหภมูใินการอบแหง้ 

80 90 100 110 และ 120 องศาเซลเซยีส 
 
6. การวิจารณ์ผล 

 จากการออกแบบและสรา้งเครือ่งอบใบชาโดยใชร้งัสอีนิฟราเรดนัน้
เมื่อทําการหาลกัษณะของการลดลงของค่าความชื้นที่อุณหภูม ิและ
เวลาต่างๆ นัน้ ในการใชอุ้ณหภูมทิี ่80 – 90 องศาเซลเซยีส นัน้ค่าการ

ลดลงของน้ําหนกัและความชืน้ จะลดลงค่อนขา้งทีจ่ะน้อย ซึง่จะใชเ้วลา
ประมาณ 60 นาท ีโดยมคี่าของการลดลงของเปอรเ์ซน็ต์ความชืน้อยู่ที ่
0.5986 - 0.673 ต่อเวลา 1 นาท ีและในการใชอุ้ณหภูมทิี่ 100 – 110 
องศาเซลเซียส นัน้ค่าการลดลงของน้ําหนักและความชื้น จะลดลง
คอ่นขา้งทีจ่ะเรว็ ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 50 – 60 นาท ีโดยมคี่าของการ
ลดลงของเปอรเ์ซน็ต์ความชืน้อยู่ที ่0.886 - 0.9348 ต่อเวลา 1 นาท ี
และการใชอุ้ณหภูมทิี ่120 องศาเซลเซยีส นัน้ค่าการลดลงของน้ําหนัก
และความชื้น จะลดลงอย่างเรว็ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 50 – 60 นาท ี
โดยมคี่าของการลดลงของเปอร์เซ็นต์ความชื้นอยู่ที่ 1.17 ต่อเวลา 1 
นาท ีจากการวเิคราะหล์กัษณะของการลดลงของเปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้ที่
อุณหภูมติ่างๆ นัน้เมื่อเพิม่อุณหภูมใินการอบสูงขึน้จะทําใหก้ารระเหย
ตวัของน้ําทีอ่ยูใ่นภายในยอดใบชาระเหยตวัออกเรว็ขึน้ ซึง่จะทาํใหเ้วลา
ที่ใช้ในการอบลดลง และ จากกราฟสรา้งกราฟความสมัพนัธ์ของการ
เทยีบค่าอุณหภูมทิีใ่ชข้องทางโรงงานกบัเครือ่งทีไ่ดท้ําการสรา้งขึน้นัน้ 
สามารถที่จะแนะนําทางโรงงานให้ใช้ค่าความรอ้นที่อุณหภูมทิี่ 110 - 
120 องศาเซลเซยีส โดยจําทําใหเ้วลาในการอบไล่ความชื้นจะน้อยลง 
โดยทีคุ่ณภาพของชายงัเหมอืนเดมิอยู ่
 และจากการวดัค่าความชืน้ของใบชาในการใชเ้ครือ่งอบทดสอบใน
การทดสอบการอบไล่ความชืน้ในกระบวนการสุดทา้ยของชาอู่หลงดว้ย
เครื่องอบใบชาของสถานประกอบการและเครื่องอบใบชาโดยรงัสี
อนิฟราเรดจะเหน็ไดว้่าเมื่อใชอุ้ณหภูมใินการอบทีเ่ท่ากนัทัง้สองเครื่อง
นัน้ค่าความชืน้ของใบชาทีอ่บไดจ้ากเครื่องของผูป้ระกอบการจะลดเรว็
กว่าเครื่องอบใบชาโดยใชร้งัสอีนิฟราเรดในช่วงการอบไล่ครัง้แรกส่วน
ในครัง้ที ่2, 3 และ 4 การลดลงของความชืน้มคี่าทีใ่กลเ้คยีงกนัซึง่ผล
สุดทา้ยแลว้ความชืน้ใบชาทีอ่บโดยการใชร้งัสอีนิฟราเรดเป็นทีย่อมรบั
ไดข้องทางโรงงานเมือ่เทยีบกบัเครือ่งของทางโรงงาน 

 

7. สรปุการทดสอบ 
 จากการออกแบบและสรา้งเครื่องอบแหง้ไล่ความชืน้ในยอดใบชา
โดยใชร้งัสอีนิฟราเรดเป็นตวัใหค้วามรอ้นซึง่จะทําการเปรยีบเทยีบกบั
การใหค้วามรอ้นฮทีเตอรแ์บบขดลวด โดยทาํการออกแบบใหโ้ครงสรา้ง
ภายในเหมอืนเตาอบของทางโรงงาน แต่เปลี่ยนการให้ความรอ้นเป็น
หลอดอินฟราเรดจํานวน 2 หลอด หลอดละ 1,500 วตัต์ โดยแบ่งชัน้
ของถาดภายในเป็น 5 ชัน้ซึง่มพีืน้ทีช่ ัน้ละ 1 ตารางเมตร แลว้ทาํการตดิ
เทอรโ์มคบัเปิลจํานวน 4 ตวัทีบ่รเิวณดา้นบน ดา้นล่าง ด้านหน้า และ
ด้านหลัง ของตู้อบ เมื่อทําการอบนัน้จะนําใบชามาวางไว้ชัน้ละ 1 
กโิลกรมั โดยทีอุ่ณหภมูภิายในตูอ้บอยู่ที ่100 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 
10 นาที โดยทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบการลดลงของความชื้น 
ลกัษณะสขีองยอดใบชา ผลการวเิคราะหท์ีไ่ดน้ัน้ค่าความชืน้ทีล่ดลงใน
กรณีของขดลวดจะอยู่ทีป่ระมาณ 1.77 %w.b. สว่นของรงัสอีนิฟราเรด
นัน้จะอยู่ที่ประมาณ 2.01%w.b. และการลดลงของความชื้นมคี่าที่
ใกลเ้คยีงกนัในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละครัง้ ซึง่ผลสุดทา้ยแลว้ความชืน้
ใบชาทีอ่บโดยการใชร้งัสอีนิฟราเรดเป็นทีย่อมรบัไดข้องทางโรงงานเมือ่
เทยีบกบัเครื่องของทางโรงงาน และลกัษณะสขีองใบชาทีผ่่านการให้
ความรอ้นโดยรงัสอีนิฟราเรดนัน้จะมสีทีีใ่กลเ้คยีงกนักบัตอนก่อนอบ  
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8. ข้อเสนอแนะ 
 การใช้เครื่องอบทดสอบไม่มรีะบบควบคุมเวลาการทํางานของ
เครื่องใชก้ารจบัเวลาเองจงึอาจทําใหเ้วลาทีใ่ชใ้นการอบไม่เท่ากนัและ
ต้องมคีนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาจงึควรเพิม่ระบบควบคุมเวลาในการ
ทาํงานใหเ้ครือ่งอบ 
 ใบชาจะแปรผนัตรงกบัค่าของอตัราส่วนความชื่นคอืเมื่อน้ําหนัก
ของใบชามากขึน้จะทาํใหม้คีา่อตัราสว่นของความชืน่จะมคีา่ทีส่งูขึน้  
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Abstract 

Generally, agricultural wastes must be dried prior to 
being transported, processed or stored. These wastes are 
normally very high in surface moisture. A drying method 
that can rapidly remove this type of moisture is thus 
desired. Impinging stream dryer (ISD) is a unique class of 
dryers that has proved to be an excellent alternative to 
flash dryer for removing surface moisture of particulate 
materials due to collision of streams and of particles in 
the dryer. Although an impinging stream dryer prototype 
was built and tested [1] in the past, the dryer had many 
limitations and was tested only with a model material, not 
a real agricultural waste. The objective of this study was 
thus to modify the existing ISD to allow it to be used with 
a real agricultural waste, i.e., soy residue. In addition, the 
effects of various operating and geometric parameters, 
i.e., inlet air temperature, inlet air velocity, feed rate of 
drying particles and spacing between the two opposed 
inlets, on the overall performance of an ISD in terms of 
its volumetric water evaporation rate and volumetric heat 
transfer coefficient were investigated.  
 
Keywords:  Hot Air Drying / Soy Residue / Surface 
Water / Unhindered Drying Rate Period / Volumetric 
Heat Transfer Coefficient / Volumetric Water 
Evaporation Rate 
 
1. Introduction 
 The principle of an impinging stream dryer is the 
flow of two or more streams of gas, at least one 
containing wet particles or liquid droplets, on the same 
axis but in the opposite directions. The two streams 
impinge at the midpoint of their flow paths in the area, 
which is called an impingement zone. A result of 
collision between the opposed streams leads to excellent 
conditions for intensifying heat, mass and momentum 
transfer. This is due to the high shear force and 
turbulence in the impingement zone. The particles also 
have more chances to exchange heat, mass and 

momentum with the streams as they penetrate through the 
impingement plane into the opposite streams and do so 
repeatedly until they are discharged from the system. The 
two above-mentioned properties of an impinging stream 
dryer make this type of dryer require less volume than 
other types of dryers for the same drying load.  
 
 The aims of this study were to modify the existing 
impinging stream dryer [1] to make it more suitable for 
use with real agricultural waste (soy residue) as well as to 
investigate the effects of various operating parameters on 
the overall performance of the modified impinging 
stream dryer using hot air as the drying medium.  
 
2. Modification of impinging stream dryer 

As mentioned earlier, the operational problems of 
the existing impinging stream dryer the existing 
impinging stream dryer when being used with real 
agricultural waste were the accumulation of the feed in 
the inlet pipes as well as the difficulty in controlling the 
feed rate of the waste into the system. These problems 
were mainly due to the inherent sticky characteristics of 
fresh soy residue (which was used as the tested 
agricultural waste); this problem also led to much error of 
the calculated performance of the dryer. 

In this study, modifications of the existing 
impinging stream dryer were performed by enlarging the 
two inlet pipes and changing the residue feeding system. 
The inlet pipes were enlarged by increasing the diameter 
of the pipes from 0.025 m to 0.038 m in order to allow 
easier feeding of the soy residue. 

The next step was the modification of the feeding 
system. In the case of the original screw feeder, 
accumulation of soy residue would occur at the head of 
the screw due to the inherent sticky characteristics of soy 
residue as noted earlier. A belt feeder was therefore 
adopted instead of the original screw feeder. The feeding 
system consists of a hopper with a belt conveyor attached 
beneath the hopper. The belt conveyor acted as a puller to 
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pull out the residue from the hopper by its own friction. 
The feed rate was controlled by the speed of the belt 
conveyor and by the opening height of the sliding gate at 
the bottom of the hopper. Comparison of the original and 
modified feeding system is illustrated in Figure 1. After 
finishing the modification the belt feeder was tested with 
prepared soy residue at different set values. It was found 
that the variation of the soy residue feed rate was in the 
range of 2-3%.  

 

 
                 (a)                                         (b) 

 
Figure 1.  Material feeding systems (a) original version 

and (b) modified version.  
 

3. Materials and Methods 
 
3.1 Materials 

Soy residue was used as the test material in this 
study. The initial moisture content of soy residue was 
about 84% (w.b.). After receiving soy residue from a soy 
milk factory, the fresh soy residue was mechanically 
dewatered by a hydraulic press in order to reduce some 
excess water from the residue. Removing excess water 
also helped to make the residue be able to flow more 
freely in the drying system as well. After dewatering the 
residue was sieved with the screen size of 2×2 mm. Then, 
it was kept in a tightly sealed plastic container at 4ºC for 
24 hours until its moisture content was uniform 
throughout; the moisture content of the residue at this 
point was around 75% (w.b.). 
 
3.2 Experimental Set-up 

A schematic diagram of the impinging stream drying 
system is shown in Figure 2. The system consists of a 
drying chamber made of stainless steel type 304 with an 
inner diameter of 0.25 m and a volume of 0.014 m3. The 
dryer is insulated with 2 inches fiber glass insulator. The 
inlet pipes of the drying chamber are 0.038 m in 
diameter. Adaptors are connected to the inlet pipes inside 
the drying chamber and they allow the adjustment of the 
impinging distances of either 0.05 or 0.13 m. A high 
pressure blower, which could deliver the maximum 
pressure of 4000 mmH2O and air volumetric flow rate of 
8.4 m3/min at a fan speed of 1440 rpm, was used to 
generate the air stream, which was then forced to pass 
through a heater rated at 15 kW. The heater was 
controlled by a proportional-integral-differential (PID) 
controller with an accuracy of ±1°C. The temperatures at 
different positions were continuously recorded by a data 
logger. The inlet air dry-bulb and wet-bulb temperatures, 
Tdi and Twi, respectively, were measured at points A and C 
as shown in Figure 1 by type T thermocouples connected 

to the data logger. The wet-bulb and dry-bulb 
temperatures of the outlet air, Tdo and Two, respectively, 
were measured and continuously recorded by a moisture 
sensor (Vaisala, model HM70, Finland) at point B. The 
heater was controlled by the temperature measured at 
points C and D. Air velocity was adjusted by two globe 
valves that are connected to the inlet pipes and a pitot 
tube (Testo, model 445, Germany) was used to measure 
the air velocity at points A and C with an accuracy of ± 
0.2 m/s. The feed rate of soy residue was controlled by 
controlling the speed of a belt conveyor, which received 
the residue from a hopper situated just above the 
conveyor; the speed of the conveyor was controlled by 
regulating the power supply to a motor that drove the 
conveyor. 

 
 

 
 

Figure 2. A schematic diagram of the impinging stream 
dryer and associated units.  

1) High pressure roots blower; 2) Electric fins heater; 3) 
Globe valves; 4) Hopper and belt conveyor feeder; 5) 

Drying chamber; 6) Data logger; 7) PID controller 
 
3.3 Experimental Procedures 
 First, the high pressure blower and the heater were 
switched on. After the temperature reached the setting 
value, feeding of soy residue into the system was started 
via the use of the belt conveyor feeder. The feed rate was 
controlled by adjusting the speed of the motor installed at 
the end of the belt conveyor. After feeding the residue 
into the system for approximately 7 minutes, which was 
more or less the time that the system needed to adjust 
itself to steady state, collection of the dried sample at the 
dryer outlet began. The steady state condition was 
considered by checking if the dry-bulb and wet-bulb 
temperatures at the inlet and outlet of the drying chamber 
were constant. The dried soy residue was collected at 7, 8 
and 9 minutes. The collected sample was then dried in a 
hot air oven at 105ºC for 16 h [2] for determining its 
moisture content. 
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3.4 Calculation of Volumetric Water Evaporation 
Rate and Volumetric Heat Transfer Coefficient  
 The performance of the impinging stream dryer was 
evaluated in terms of the volumetric water evaporation 
rate and volumetric heat transfer coefficient, which are 
defined by the following equations: 
 
Volumetric water evaporation rate (Nv) [3]: 
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Volumetric heat transfer coefficient (hv) [3,4]: 
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where lmTΔ  is the logarithmic mean temperature 
difference of the inlet and outlet air: 
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 Subscripts o and i designate outlet and inlet of the 
dryer, respectively. X is moisture content of particles 
(d.b.), Wdp is mass flow rate of dry particles, Vr is the 
volume of the dryer, which also includes the right side of 
the inlet pipe where the dry-bulb and wet-bulb 
temperatures of the inlet air were measured. 
 
 The dry-bulb temperature at the inlet of the dryer, Tdi 
was calculated from the average of the dry-bulb 
temperature measured at points A and C (see Figure 3.).  
 

 
 

Figure 3. The temperature measurement points  
and control volume 

 
3.5 Determination of System Steady State Condition 

The dry-bulb and wet-bulb temperatures at the outlet 
and inlet of the drying chamber (see Figure 2) were 
measured in order to find the period before the system 
getting into steady state. Finally, it was found that at all 
drying conditions the dry-bulb and wet-bulb temperatures 

at the inlet and outlet decreased and approached constant 
values at not more than 7 minutes after feeding the 
particles. The first collection of the sample was then 
performed after operating the system for 7 minutes. 
 
 
4. Results and Discussion 
 
4.1 Effects of Operating Parameters on Volumetric 
Water Evaporation Rate 

The impinging stream drying system was able to 
operate at the maximum temperature of 150ºC, air 
velocity of 20 m/s, impinging distance between 0.05-0.13 
m and feed rate between 10-20 kg/h. 
 
 Figure 4 shows the plots of the volumetric water 
evaporation rate versus the inlet air temperature (130 and 
150ºC) with the feed rate of particles (10 and 20 kgdry 

solid/h) and impinging distance (5 and 13 cm) as 
parameters. It is seen that (see also Table 1) an increase 
in the inlet air temperature led to an increase in the 
amount of water removed. This is due to the larger 
difference between the air temperature and the particle 
surface temperature, which is the driving force for heat 
(and mass transfer), especially in the unhindered rate 
drying period.   
 
 The effect of particle flow rate on the volumetric 
water evaporation rate is depicted in Figure 4. An 
increase in the particle flow rate at each drying 
temperature led to an increase in the volumetric water 
evaporation rate. This is probably due to the fact that the 
capacity of the dryer exceeded the load required to 
evaporate water from the particles entering the system; 
the more particles entering the system, the higher 
volumetric water evaporation rate. This indicated that the 
choking point, as mentioned by Kitron et al. [5], was not 
yet reached and, in fact, higher particle flow rate could 
still be used.  
 
 The effect of the distance between the inlet pipes on 
the volumetric water evaporation rate is shown in Figure 
4. In the case of the particle flow rate of 10 kg/h, the 
effect of impinging distance on the volumetric water 
evaporation rate was not significant. On the other hand, 
when the particle flow rate was adjusted to 20 kg/h, 
longer impinging distance led to higher rate of volumetric 
water evaporation rate. This is probably due to the larger 
effective volume for transport processes [6], which is not 
the actual volume of the drying chamber but is a certain 
volume located between the faces of the inlet pipes. The 
larger effective volume led to the longer residence time of 
the particles in the dryer, which means that particles 
could spend more time in the active drying zone. 
 
 
 
 
 

Control volume 

Tdi, Twi 

Tdo, Two 
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Table 1. Statistical analysis of volumetric water 
evaporation rate and volumetric heat transfer coefficient 

 Condition Volumetric water Volumetric heat 

Run 
no. T Wp L evaporation rate transfer coefficient 

 (°C) (kgdry solid/h) (cm) (kg water/m3h) (W/m3K) 

1 130 10 5 120.88±7.04ab 2149.32±104.06ab 

2 130 10 13 112.14±6.80a 1863.80±119.30a 

3 130 20 5 163.58±13.94d 3461.44±296.35c 

4 130 20 13 217.21±10.71f 4506.60±89.16d 

5 150 10 5 140.42±5.35c 2252.60±54.63b 

6 150 10 13 134.42±10.11bc 2026.83±153.07ab 

7 150 20 5 181.74±3.29e 3400.67±32.27c 

8 150 20 13 233.62±10.74g 4272.08±142.46d 

Different letters in the same column indicate that the 
values are significantly different (p< 0.05) 
 
4.2 Effects of Operating Conditions on Volumetric 
Heat Transfer Coefficient 
 The effect of inlet air temperature on the volumetric 
heat transfer coefficient is shown in Figure 5 and Table 1. 
It can be seen that the volumetric heat transfer coefficient 
changed insignificantly with the inlet air temperature. 
This is because a larger difference between the air 
temperature and the particle surface temperature also led 
to larger logarithmic mean temperature difference (ΔTlm). 
At the same time the moisture removal rate also 
increased. When combining these two effects together, 
according to equation (2), the effect of inlet air 
temperature on the volumetric heat transfer coefficient 
was negligible. 
 
 As is seen in Figure 5 and Table 1 the volumetric 
heat transfer coefficient increased with an increase in the 
particle flow rate at a fixed inlet air temperature. This 
confirmed that the capacity of the dryer exceeded the load 
required to evaporate water from the particles entering 
the system (as can be seen from the results of the 
volumetric water evaporation rate). In this case, the 
capacity of the dryer was high enough to remove all the 
surface water of particles, despite the increased moisture 
entering the system. 
  
 For the effect of the impinging distance on the 
volumetric heat transfer coefficient, this value depended 
on the feed rate of particles. At a particle flow rate of 10 
kg/h, as shown in Figure 5, the effect of the impinging 
distance on the volumetric heat transfer coefficient was 
not insignificant. When the particle flow rate increased to 
20 kg/h, longer impinging distance led to higher water 
evaporation rate this is due to the effect of lower loading 
ratio [7], which enhanced the effects of higher shear rate 
and turbulence intensity in the impingement zone. The 
higher accumulated energy within the particles at 150 °C 
might also help enhancing this effect and thus higher 
values of the volumetric heat transfer coefficient, 
however. 
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Figure 4. Effects of operating parameters on the 
volumetric water evaporation rate 
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Figure 5. Effects of operating parameters on the 
volumetric heat transfer coefficient 

 
 
5. Conclusion 

In this work, the effects of the inlet air temperature, 
feed rate of drying particles and length between the two 
opposed inlet pipes of the drying chamber on the 
performance of the dryer in terms of the volumetric water 
evaporation rate and volumetric heat transfer coefficient 
were investigated. At all drying conditions the volumetric 
water evaporation rate increased as the inlet air 
temperature increased; the effect of the inlet air 
temperature on the volumetric heat transfer coefficient 
was negligible, however. The volumetric water 
evaporation rate and the volumetric heat transfer 
coefficient were found to increase with the particle flow 
rate at each inlet air temperature. The effect of the 
impinging distance on the volumetric water evaporation 
rate and volumetric heat transfer coefficient depended on 
the values of the particle flow rate. The maximum 
volumetric water evaporation rate was found to be around 
300 kgwater/m3h while the volumetric heat transfer 
coefficient was about 5750 W/m3K. The modified 
impinging stream dryer prototype could operate well 
under these conditions: maximum air velocity of 20 m/s, 
maximum inlet air temperature of 150oC, and maximum 
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particle flow rate of 20 kg/h, without the problem of 
clogging of the feeding particles. 
 
 Symbols 
d = diameter of inlet pipe, m  
hv   = volumetric heat transfer coefficient, W/m3K 
L = distance between faces of inlet pipes, m 
Nv = volumetric water evaporation rate, kgwater/m3h 
Tdi = dry-bulb temperature at the inlet of dryer, oC 
Tdo = dry-bulb temperature at the outlet of dryer, oC 
Twi = wet-bulb temperature at the inlet of dryer, oC 
Two = wet-bulb temperature at the outlet of dryer, oC 
Vr = volume of dryer including inlet pipe, 0.0177 m3 
Wdp = mass flow rate of dry particles, kg/h 
Wp = mass flow rate of particles, kg/h 
Xo = particle outlet moisture content, kg/kg (d.b.) 
Xi = particle inlet moisture content, kg/kg (d.b.) 
ΔTlm = logarithmic mean temperature difference, K 
  
Greek Symbol 
λ = latent heat of vaporization, kJ/kg 
  
Subscripts 
w = wet-bulb temperature 
d = dry-bulb temperature 
i = inlet of the dryer 
o = outlet of the dryer 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้ไดท้าํการศกึษาเปรยีบเทยีบถงึคุณลกัษณะการอบแหง้

เมลด็พรกิไทยดว้ยเทคนิคฟลูอดิไดซ์เบดกบัเทคนิคฟลูอดิไดซ์แบบหอ
ผวิคลื่น  ในการทดลองแต่ละครัง้จะใชเ้มลด็พรกิไทยปรมิาณ 200 กรมั 
ทีม่คีวามชืน้เริม่ตน้ประมาณ 400% (มาตรฐานแหง้) ทดลองทีอุ่ณหภูม ิ
80°C โดยใชค้วามเรว็ของอากาศภายในหอทดลอง 1.7, 2.1 และ 2.6 
m/s และใชเ้วลาทดลองแต่ละกรณี 180 นาท ีวดัความชืน้ทีล่ดลงของ
เมลด็พรกิไทยทุกๆ 10 นาท ีซึง่ผลจากการทดลองจะนํามาเปรยีบเทยีบ
กบัการอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดธรรมดา การทดลองพบว่าในการ
อบแหง้ดว้ยเทคนิคฟลูอดิไดซเ์บดธรรมดา ความเรว็ลมไมม่ผีลต่ออตัรา
การอบแหง้ของเมลด็พรกิไทย แต่ในการอบแหง้ดว้ยเทคนิคฟลูอดิไดซ์
แบบหอผวิคลื่น พบวา่ความเรว็ลมมผีลต่อการลดค่าความชืน้ของเมลด็
พริกไทย  โดยช่วยให้ความชื้นที่มีอยู่ในเมล็ดระเหยออกได้เร็วขึ้น 
เน่ืองจากหอผวิคลื่นทําให้เมล็ดมกีารเคลื่อนที่ลกัษณะของไหลแบบ
ป ัน่ป่วน  เกิดการสัน่และกระจายตัวในหอทดลองเพิ่มมากขึ้นกว่า
เทคนิคฟลูอดิไดซ์เบดธรรมดา ทําให้เพิม่ค่าสมัประสทิธิก์ารพาความ
รอ้น ชว่ยใหก้ารอบแหง้ใชเ้วลาลดลง 50 % 
 
Abstract 
 This paper presents the comparative study of drying pepper 
corn in a typical fluidized-bed and a fluidized-bed with wavy 
surfaces. In each experimental run, the pepper corn of 200 grams 
at initial moisture content of about 400% d.b. is employed for 
drying at inlet air temperature of 80°C with each the inlet air 
velocity of 1.7, 2.1 and 2.6 m/s. Drying time and weight of pepper 
corn are measured in 10 minute interval for 180 minutes in each 
run for both beds. The experimental results show that the use of 
different velocities leads to no significant effect on drying rate for 
the typical fluidized-bed but provides a substantial influence for 
one with wavy surface. It is found that one with wavy surface can 
help to reduce the moisture content in the pepper corn faster 

than the typical one since the wavy surface can create a 
sustainable oscillating flow with stronger turbulence degree of hot 
air and causes the dilute bed throughout (reduce bubbles), 
leading to higher heat and mass transfer of the moisture in 
pepper corn. Closer examination reveals that for a similar 
condition, the wavy surface bed performs better and helps to 
decrease the drying time around 50% less than the typical one. 
  
1. บทนํา 
 การอบแห้งเป็นกระบวนการไล่ความชื้นออกจากวสัดุโดยการ
ระเหย   ช่วยให้เก็บรักษาวัสดุไว้ได้นานและเป็นการป้องกันการ
เสยีหายของวสัดุเน่ืองจากการทําลายของจุลนิทรยี์   โดยทัว่ไปจะใช้
อากาศเป็นตวักลางในการถ่ายโอนความรอ้นและความชื้น  การถ่าย
โอนความรอ้นจากอากาศไปยงัวสัดุและการถ่ายโอนความชื้นจากวสัดุ
ไปยงัอากาศจะเกดิขึน้พรอ้มๆ กนั  โดยอตัราการถ่ายเทความรอ้นและ
ความชืน้ขึน้อยู่กบัอุณหภูม ิความชืน้สมัพทัธ ์และความเรว็ของกระแส
อากาศทีใ่ชใ้นการอบแหง้ 

เครือ่งอบแหง้เมลด็พชือาจจะแบ่งไดเ้ป็นสองชนิดคอืเครือ่งอบแหง้
แบบเมลด็พชือยู่กบัที ่(fixed-bed dryer) และเครื่องอบแหง้แบบเมลด็
พชืไหล (moving-bed dryer) ซึง่เทคนิคการอบแหง้ฟลูอดิไดซเ์บดเป็น
เครือ่งอบแหง้แบบเมลด็พชืไหล [2], [7], [9] พบมปีระสทิธภิาพในการ
แลกเปลี่ยนความรอ้นสูงและเป็นทีนิ่ยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย   โดยมี
หลายงานวจิยัทีนํ่าเสนอดว้ยเทคนิคดงักล่าว [1], [3] – [6], [8] แต่เมือ่
พจิารณาเทคนิคการอบแหง้ฟลูอดิไดซเ์บดพบว่าการเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการอบแห้งทําได้ยากเนื่องจากมเีงื่อนไขหลายอย่างจงึได้ทําการ
ทดลองหาเทคนิคใหม่ๆ  มาใชใ้นการอบแหง้เมลด็พชื และเทคนิคฟลูอดิ
ไดซ์เบดแบบหอผวิคลื่น กเ็ป็นอกีเทคนิคหน่ึงทีน่่าสนใจ โดยในวจิยัได้
นําเทคนิคดงักล่าวมาใช ้ซึง่คาดว่าจะช่วยลดค่าความชื้นไดเ้รว็ขึน้และ
ใหอ้ตัราการอบแหง้ทีด่ขี ึน้ 
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2. ทฤษฏี 
2.1 ความช้ืนในวสัด ุ 
 ความชื้นเป็นตวับอกปรมิาณของน้ําทีม่อียู่ในวสัดุ เมื่อเทยีบกบั
มวลของวสัดุชืน้หรอืแหง้ ความชืน้ในวสัดุแสดงไดเ้ป็น 2 แบบ คอื 
1.  ความชืน้มาตรฐานเปียก, wM  
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2.  ความชืน้มาตรฐานแหง้, dM  
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เมือ่    w   คอื มวลของวสัดุ , kg  
         d   คอื มวลของวสัดุแหง้ (ไมม่คีวามชืน้), kg  
 
2.2 อตัราความเรว็ของการอบแห้ง 
 เป็นตวัแปรที่บอกถงึความเรว็ของการลดค่าความชื้น ซึ่งถ้าค่า
อัตราความเร็วของการอบแห้งมีค่าสูง แสดงว่าปริมาณความชื้นที่
แพรก่ระจายออกจากเมลด็พชืต่อเวลามปีรมิาณสงูมาก 
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เมือ่    xx −0   คอื คา่ความเปลีย่นแปลงของความชืน้ 

         0tt −   คอื คา่ความเปลีย่นแปลงของชว่งเวลา 

 

 
 

 
 

3. อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 
 เครือ่งอบแหง้เทคนิคฟลูอดิไดซเ์บดและอุปกรณ์ต่างๆ ไดถู้ก

แสดงในรูปที ่1  ซึง่ประกอบดว้ย หอทดลอง, ขดลวดความรอ้น, ชุด
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูม,ิ ชุดควบคุมความเรว็ลม, โบลเวอร์, ออรฟิิส
มเิตอรแ์ละเทอรโ์มมเิตอรแ์บบดจิติอล 

 

3.1 เคร่ืองอบแห้งเทคนิคฟลอิูดไดซเ์บด 
เครือ่งอบแหง้เทคนิคฟลอูดิไดซเ์บดและอุปกรณ์ต่างๆ ไดถู้กแสดง

ในรปูที ่1 ซึง่ประกอบดว้ยหอทดลองรปูทรงกระบอก แสดงดงัรปูที ่2(a) 
ทาํจากอะครลิกิใสขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.13 เมตร และความสงู 1 
เมตร แผ่นกระจายลมเป็นแบบเจาะตรงซึง่มขีนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางรู
เทา่กบั 3 มลิลเิมตร และมจีาํนวน 408 ร ูซึง่คดิเป็นพืน้ทีเ่ปิด 22 %  
 
3.2 เคร่ืองอบแห้งเทคนิคฟลอิูดไดซเ์บดท่ีมีผิวคล่ืน 

เครือ่งอบแหง้เทคนิคฟลูอดิไดซเ์บดทีม่ผีวิคลื่นใชอุ้ปกรณ์พืน้ฐาน
ร่วมกับเครื่องอบแห้งเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบดแต่จะต่างกันที่บริเวณ
ภายในหอทดลองจะมกีารตดิตัง้อุปกรณ์มลีกัษณะเป็นลูกคลื่นตดิตัง้ใน
แนวดิง่ของหอทดลอง ลูกคลื่นที่ใช้จะมขีนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางภายใน
แตกต่างกนัคอืขนาด 3, 4, 5, และ 6 ซึง่แสดงดงัรปูที ่ 2(b) โดยทีก่าร
ตดิตัง้ลกูคลื่นดงักล่าวเป็นการออกแบบลกัษณะการไหลของอากาศโดย
มแีนวความ คดิทีจ่ะทําใหเ้กดิการสัน่ของลมรอ้นในการอบแหง้ใหม้าก
ขึน้ภายในหอทดลองจะช่วยใหล้มรอ้นสมัผสักบัเมลด็พชืไดม้ากขึน้และ
การกระจายตวักนัของเมล็ดพรกิไทยภายในหอทดลองจะช่วยให้เกิด
การแลกเปลีย่นความรอ้นไดม้ากขึน้ดว้ย 

 
3.3 เมลด็พืชสาํหรบัการทดลอง 

ในการทดลองแต่ละครัง้ใช้เมล็ดพริกไทยมวล 200 กรัม ที่มี
ความชืน้เริม่ตน้ประมาณ 400% (มาตรฐานแหง้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2. ลกัษณะของหอทดลอง 
 

 3.4 วิธีการทดลอง 
 การทดลองเริม่จาก Blower ขนาด 2.3 kW ทีม่อีนิเวอรเ์ตอรเ์ป็น
ตัวควบคุมความเร็วรอบขบัลมผ่านท่อโดยที่ความเร็วของอากาศที่
ทางเขา้จะถูกวดัดว้ยออรฟิิสมเิตอร ์ อากาศในเครื่องอบแหง้ของทัง้ 2 
เทคนิค ถูกทาํใหร้อ้นขึน้ดว้ยขดลวดความรอ้นขนาด 12 กโิลวตัต ์โดย
ควบคุมอุณหภูมดิว้ยชุดอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูม ิในการทดลองแต่ละ
ครัง้ใช้อุณหภูมขิองอากาศที่ 80oC โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาท ีใน

รปูที ่1. อุปกรณ์สาํหรบัการทดลอง 

(a) (b) 
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Fluidized - bed Technique with Wavy Surfaces
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การควบคุมอุณหภูมขิองอากาศให้มคี่าคงที่ตามทีก่ําหนด  ทําการวดั
อุณหภูมขิองอากาศทีท่างเขา้หอทดลองดว้ยดจิติอลเทอรโ์มมเิตอรแ์ละ
วดัอุณหภูมภิายในเบดดว้ยเทอรโ์มคพัเปิลชนิด K ความเรว็ของอากาศ
ภายในหอทดลอง 1.7, 2.1 และ 2.6 m/s ในการทดลองเมลด็พรกิไทย
จะถกูวดัความชืน้ทีล่ดลงจากค่าน้ําหนกัเมลด็พรกิไทยทีเ่ปลีย่นไปซึง่จะ
ทําการวัดทุกๆ 10 นาทีโดยเครื่องชัง่ น้ําหนักดิจิตอลที่มีค่าความ
ละเอียด 0.01 กรมั โดยใช้เวลาในการอบแห้งแต่ละเงื่อนไขของการ
ทดลองที ่180 นาท ี
 
4. ผลการทดลอง 

ผลของการทดลองจะวเิคราะห์ 3 ส่วนดว้ยกนั คอื ส่วนแรกจะ 
วเิคราะห์ถงึอทิธพิลของความเรว็ลมและอทิธพิลของผวิคลื่นทีม่ผีลต่อ
ค่าการอบแหง้   ลําดบัต่อมาคอืเปรยีบเทยีบผลของการอบแหง้ระหวา่ง 
2 เทคนิค และสุดทา้ยคอืวเิคราะหอ์ตัราการอบแหง้ของเทคนิคฟลูอดิ
ไดซเ์บดกบัเทคนิคฟลอูดิไดซเ์บดทีม่ผีวิคลื่น 
 
4.1 อิทธิพลของความเรว็ลมและอิทธิพลของผิวคล่ืน 
 4.1.1 การอบแห้งด้วยเทคนิคฟลอิูดไดซเ์บด 

ในรูปที่ 3 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างเวลาในการอบแห้งกบัค่า
ความชืน้ ทีค่วามเรว็ลม 1.7, 2.1 และ 2.6 m/s อุณหภูม ิ80 องศา
เซลเซยีส ของการอบแหง้โดยเทคนิคฟลูอดิไดซ์เบด ซึ่งเมื่อพจิารณา
จากผลการทดลองแล้วจะเห็นได้ว่าความเร็วลมไม่มีอิทธิพลต่อการ
อบแหง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่3 อทิธพิลของความเรว็ลมต่อการอบแหง้ของเทคนิค 

ฟลอูดิไดซเ์บดแบบธรรมดา 
 

4.1.2 การอบแห้งด้วยเทคนิคฟลอิูดไดซเ์บดท่ีมีผิวคล่ืน 
ในรูปที่ 4 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างเวลาในการอบแห้งกบัค่า

ความชื้นทีค่วามเรว็ลม 1.7, 2.1 และ 2.6 m/s อุณหภูม ิ80 องศา
เซลเซยีส   ของการอบแหง้โดยเทคนิคฟลูอดิไดซเ์บดทีม่ผีวิคลื่นขนาด
แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาจากผลการทดลองแลว้จะเหน็ไดว้่า ความเรว็
ลมมอีทิธพิลต่อการอบแหง้ จากผลการทดลองจะเหน็ไดว้่าการอบแหง้
โดยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบดที่มีผิวคลื่นที่ความเร็วลมสูงจะให้ค่าการ
อบแหง้ดกีวา่ทีค่วามเรว็ลมตํ่า  ซึง่จากรปูจะเหน็วา่ความเรว็ลมสงูๆที ่

2.6 m/s สามารถลดค่าความชืน้ไดเ้รว็กว่าความเรว็ลมตํ่าที ่1.7 และ 
2.1 m/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4 อทิธพิลของความเรว็ลมต่อการอบแหง้ของเทคนิค 
ฟลอูดิไดซเ์บดแบบหอผวิคลื่น 

 
4.2 เปรียบเทียบผลค่าการอบแห้งของเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบดกบั
เทคนิคฟลอิูดไดซเ์บดท่ีมีผิวคล่ืน 

ในรูปที่ 5 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างเวลาในการอบแห้งกบั
ความชืน้ ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการอบแหง้เมลด็พรกิไทยทีใ่ชเ้ทคนิคฟลูอดิ
ไดซเ์บดทีม่ผีวิคลื่น ซึง่เมือ่นํามาเปรยีบเทยีบกบัผลทีไ่ดจ้ากการอบแหง้
เมล็ดพริกไทยที่ใช้เทคนิคฟลูอิดไดซ์เบดแบบธรรมดาในสภาวะที่
อุณหภูมิเดียวกัน พบว่าค่าความชื้นต่อเวลาของการอบแห้งเมล็ด
พรกิไทยทีห่อทดลองมกีารตดิผวิคลื่นจะลดการใชเ้วลาในการอบแหง้ได้
ดกีวา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่5 เปรยีบเทยีบการอบแหง้ระหวา่งเทคนิคฟลอูดิไดซเ์บดกบั
เทคนิคฟลอูดิไดซแ์บบหอผวิคลื่น 

 
4.3 วิเคราะหอ์ตัราความเรว็ของการอบแห้ง 
 ในรปูที ่6 และ 7 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่อตัราความเรว็ของการ
อบแหง้ (Drying rate) ของเทคนิคฟลูอดิไดซ์เบดแบบธรรมดาและ
เทคนิคหอผวิคลื่น  ซึ่งผลที่ได้พบว่าในช่วงแรกของการอบแห้งด้วย
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เทคนิคฟลอูดิไดซเ์บดแบบธรรมดา คา่อตัราความเรว็ของการอบแหง้จะ
มคี่าทีส่งูและค่อยๆลดลงจนกระทัง่ค่าความเรว็ไม่เปลีย่นแปลงมากนัก 
ในทํานองเดยีวกนักบัอตัราการอบแห้งของเทคนิคหอผวิคลื่น แต่ค่า
อตัราความเรว็ของการอบแหง้ของเทคนิคหอผวิคลื่นจะสูงกว่าเทคนิค
ฟลูอดิไดซเ์บดแบบธรรมดา ซึง่ในช่วงแรกของระยะเวลาในการอบแหง้  
เทคนิคหอผวิคลื่นจะมคี่าอตัราความเรว็ของการอบแห้งที่สูงกว่าแบบ
ฟลูอดิไดซ์เบดแบบธรรมดา ทัง้น้ีเป็นผลมาจากการเกดิความป ัน่ป่วน
ของลมรอ้นในหอ ทาํใหเ้กดิการเพิม่อตัราการถ่ายเทความรอ้นอย่างสงู 
ทําให้ความชื้นที่มีอยู่ที่เมล็ดพริกไทยแพร่กระจายออกมาได้อย่าง
รวดเรว็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่6 เปรยีบเทยีบคา่อตัราความเรว็ของการอบแหง้กบัเวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่7 เปรยีบเทยีบคา่อตัราความเรว็ของการอบแหง้กบัคา่ความชืน้ 
 
5. สรปุผลการทดลอง 
 จากการทดลองอบแหง้เมลด็พรกิไทย ดว้ยเทคนิคฟลูอดิไดซ์เบด 
ธรรมดาและเทคนิคฟลูอิดไดซ์แบบหอผิวคลื่น ที่ความชื้นเมล็ดพืช
เริม่ตน้ 80% มาตรฐานเปียก อุณหภูมอิากาศ 80 องศาเซลเซยีส และ
ความชื้นสมัพทัธ์ของอากาศที่ 67-70% มวลพรกิไทยที่ 200 กรมั 
สามารถสรปุไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. การอบแหง้ดว้ยเทคนิคฟลอูดิไดซเ์บดแบบธรรมดาความเรว็ลม
ในหอทดลองทีแ่ตกต่างกนัไม่มอีทิธพิลต่อการอบแหง้ แต่สาํหรบัการ
อบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์แบบหอผิวคลื่น ที่อุณหภูมิเดียวกัน 
พบว่า ความเรว็ลมในหอทดลองมอีทิธพิลต่ออตัราการอบแหง้ คอืเมื่อ
เพิม่ความเรว็ลมในหอทดลองจะมผีลทาํใหอ้ตัราการอบแหง้ดขีึน้ 
 2. อิทธิพลของการออกแบบหออบแห้งให้ลกัษณะการเคลื่อนที่
ของลมรอ้นเป็นแบบป ัน่ป่วน  ซึง่การใสผ่วิคลื่นทีม่ขีนาดแตกต่างกนัทาํ
ให้เกดิการกระจายตวัของเมลด็พรกิไทย ช่วยใหเ้มลด็พรกิไทยสมัผสั
กบัลมรอ้นที่ความชื้นค่าตํ่าตลอดเวลา  ซึ่งทําให้ค่าการแพร่ความชื้น
ออกจากเนื้อเมลด็พรกิไทยมคี่าสูง ส่งผลต่อการอบแหง้คอืสามารถใช้
อุณหภูมิของลมร้อนได้สูง  ในเวลาการอบที่น้อยลง โดยที่เมล็ด
พรกิไทยหลงัการอบแหง้ไมเ่สยีหายทัง้น้ีเน่ืองจากถา้อบแหง้ดว้ยอุณภูมิ
สงูเป็นเวลานานผลติภณัฑห์ลงัการอบแหง้จะไหมแ้ละเสยีคุณภาพ แต่
เทคนิคหอผิวคลื่นช่วยให้เกิดการกระจายตัวของลมร้อนลักษณะ
ป ัน่ป่วนเพิม่ค่าสมัประสทิธกิารพาความรอ้นและเร่งการแพร่ความชื้น
ออกจากเนื้อผลติภณัฑ์ด้วยเวลาอบแห้งที่น้อยกว่าเทคนิคฟลูอดิไดซ์
แบบธรรมดา  จากผลการทดลองเทคนิคฟลูอิดไดซ์แบบหอผวิคลื่น 
สามารถลดคา่ความชืน้ออกจากเมลด็พรกิไทยไดเ้รว็กวา่แบบเทคนิคหอ
ธรรมดา  ดว้ยเมลด็พรกิไทยมกีารกระจายตวัทีด่กีว่าและมกีารไหลขึน้
ลงของเมล็ดพรกิไทยภายในหอทดลองอยู่ตลอดเวลาจงึช่วยให้การ
อบแหง้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาพฤตกิรรมการหล่อลื่นแบบอลิาสโตไฮโดร
ไดนามกิของผวิชิ้นงานที่กดอดัเป็นเสน้ดว้ยของไหลคบัเป้ิลสเตรทใน
สภาวะการงานทํางานแบบรุนแรง  โดยสารหล่อลื่นเป็นของไหล
คบัเป้ิลสเตรทซึง่แทนดว้ยพารามเิตอรท์ีแ่สดงค่าความยาวของโมเลกุล
ทีใ่ชเ้ป็นสารเตมิ การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขใชว้ธินิีวตนัราฟสนัเพือ่ทาํการ
วเิคราะหส์มการเรยโ์นด ์สมการความหนาฟิลม์ สมการความหนืด โดย
ผลการคาํนวณพบวา่ ค่าพารามเิตอรค์วามยาวของโมเลกุลแบบไรม้ติมิี
ผลต่อความหนาของฟิล์มสารหล่อลื่นและความหนืดของสารหล่อลื่น 
เมื่อทําการเพิม่ความเรว็ของการสมัผสัพบว่าความหนาของฟิล์มสาร
หล่อลื่นมคี่าเพิม่มากขึน้และเมื่อมกีารทํางานในสภาวะทีภ่าระสงูขึน้ค่า
ความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่นจะลดลง 
 
Abstract 

This paper presents the study of the Elastohydrodynamic 
Lubrication of Surfaces under Line Contact with Couple Stress 
Fluids (CSF) at Severe Operating Conditions.  The Lubricant is 
assumed couple stress fluids and non-dimensional couple stress 
parameter represents the molecular length of the additives. The 
systems are solved numerically using Newton Raphson method 
to analysis the modified Reynolds equation, film thickness 
equation, viscosity equation and energy equation. The couple 
stress parameter is show to cause a significant in fluid film 
thickness and viscosity. Furthermore, when load increase, the 
thickness of oil film becomes decrease, but if the speeds of 
rollers increase, the thickness of oil film will be more. 
 

1. คาํนํา 
 การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไฮโดรไดนามกิเป็นการหล่อลื่น
แบบฟิลม์บางทีม่คีวามสาํคญัสาํหรบัการทาํงานภายใตส้ภาวะการสมัผสั
แบบต่อเน่ือง เช่น ลูกกลิง้ เกยีร ์เป็นตน้ ซึง่มลีกัษณะของการสมัผสักนั
ดงัแสดงในรปูที ่1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่1   แสดงลกัษณะการหล่อลื่นแบบอลิาสโตไฮโดรไฮโดรไดนามกิ 

ของลกูกลิง้ทีม่กีารสมัผสัเป็นเสน้ตรง 
 
โดยในชว่งของการสมัผสักนัของสารหล่อลื่นและผวิวสัดุทีท่าํงานภายใต้
สภาวะการทํางานแบบรุนแรงจะทําให้เกิดความร้อนขึ้นในฟิล์ม
น้ํามนัหล่อลื่นซึ่งจะส่งผลต่อค่าความหนืดและค่าความหนาของฟิล์ม
น้ํามนัโดย Murch และ Wilson [1] ไดท้าํการศกึษาผลของค่าความรอ้น
ในความหนืดเฉือนในช่วงขาเข้าของการสมัผสัพบว่า อุณหภูมิเป็น
ผลกระทบหลกัต่อความหนาของฟิล์มน้ํามนัที่สภาวะความเรว็ในการ
หมุนของลูกกลิง้มคี่าตํ่ามากๆ  นอกจากนัน้ Sadeghi และ Dow [2] ได้

  ทางเข้าของน้ํามนั Ua 

Ub 

w 

x 

y 
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แสดงสมการการวเิคราะห์เชงิตวัเลขของปญัหาการเกดิความรอ้นและ
การกระจายตวัของความรอ้นในการสมัผสัแบบอลิาสโตไฮโดรไฮโดรได
นามสิ์ โดยใช้การวดัความดนัและการกระจายอุณหภูมขิองพื้นผวิ ซึ่ง
พบวา่ความรอ้นมผีลต่อการหล่อลื่นแบบอลิาสโตไฮโดรไดนามสิ ์ทาํใหม้ี
การพยายามปรบัปรุงสภาวะการหล่อลื่นอนัเน่ืองมาจากความรอ้นโดย
การปรบัปรุงสภาวะของน้ํามนัหล่อลื่นดว้ยการเตมิสารเตมิ(additives) 
ซึง่ Stokes [3] ไดอ้ธบิายการเปลีย่นแปลงทฤษฎขีองของไหลทีม่คีวาม
ต่อเน่ือง โดยเรยีกวา่ ทฤษฎ ีCouple Stress ของของไหล ซึง่ผูว้จิยัได้
เลอืกทําการศกึษาการหล่อลื่นแบบเทอรโ์มอลิาสโตไฮโดรไดนามกิของ
ผวิชิน้งานทีก่ดอดัเป็นเสน้ดว้ยของไหลคบัเป้ิลสเตรทในสภาวะการงาน
ทํางานแบบรุนแรงซึ่งอุณหภูมจิะมผีลต่อค่าความหนืดของสารหล่อลื่น 
โดยไดท้าํการเปรยีบเทยีบค่าสภาวะต่างๆ เช่น ความหนาของฟิลม์สาร
หล่อลื่น ค่าความดนัในช่วงการสมัผสั ค่าความหนืด และอุณหภูม ิเป็น
ตน้ เมือ่สารหล่อลื่นเป็นของไหลแบบนิวทอเนี่ยนและของไหลทีม่สีภาวะ
เป็นของไหลคบัเป้ิลสเตรททีค่่าความยาวของโมเลกุลของสารเตมิทีม่คี่า
ต่างๆกนั 
 
2. ทฤษฎี 
 2.1 สมการเรยโ์นด ์
 Sarangi [4] และ Saini [5] ไดแ้สดงสมการความเคน้เฉือนของของ
ไหลคบัเป้ิลสเตรท(Couple Stress Fluids : CSF) ไวด้งัสมการ (1) 
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เมือ่ aλ   คอืความยาวโมเลกุลของสารเตมิ, เมตร 

 สมการความเรว็ของของไหล CSF ทีไ่หลขา้มชัน้ฟิล์มของไหล
แสดงไดด้งัสมการ (2) 
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(2)  
 

จากการพจิารณาสมการสมดุลของแรงและสมการความต่อเน่ืองจะได้
สมการเรย์โนล์ประยุกต์ สําหรบัสารหล่อลื่นทีม่คีุณสมบตัเิป็นของไหล 
CSF ในรปูตวัแปรไรม้ติดิงัสมการ (3) 
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 2.2 สมการความหนาฟิลม์ ความหนาแน่น ความหนืดของฟิลม์
น้ํามนั 
สมการความหนาของฟิลม์น้ํามนัทีพ่จิารณาการเปลีย่นรปูรา่งแบบ
ยดืหยุน่ของวตัถุ[6] แสดงดงัสมการ (4) 
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สมการความหนืดทีม่กีารเปลีย่นแปลงเน่ืองจากแรงดนัและอุณหภมูิ
แสดงดงัสมการ (5) 
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สมการความหนาแน่นทีม่กีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากแรงดนัและอุณหภมูิ
[7] แสดงดงัสมการ (6) 
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 2.3 สมการพลงังาน 
 สมการพลงังานทีใ่ชใ้นการคาํนวณอุณหภมูทิีเ่กดิขึน้ในฟิลม์น้ํามนั
แสดงไดส้มการ (7) 
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3. การประยกุตเ์ชิงตวัเลข 

 เน่ืองจากสมการที่ใช้ในการแก้ปัญหาการหล่อลื่นแบบอิลาสโต

ไฮโดรไดนามกิสม์คีวามไม่เป็นเชงิเสน้สงู ดงันัน้จงึใชว้ธิกีารแก้ปญัหา
ดว้ยวธินิีวตนัราฟสนัซึง่จะทําการหารากของสมการ 0)( =xf  ดว้ย
การประมาณฟงักช์นัดว้ยอนุกรมเทยเ์ลอร ์ดงัสมการ (8) 
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และจะทาํการคาํนวณซํ้าระหวา่งคา่เก่าและคา่ใหมท่ีไ่ดด้งัสมการ (9) 
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การคาํนวณจะคาํนวณซํ้าจนกวา่จะไดค้า่ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดแ้ละ
นํามาจดัรปูเพือ่หาคา่คาํตอบของสมการในรปูเมตรกิซไ์ดด้งัสมการ (10) 
และ (11) 
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4. ผลการคาํนวณ 
 ผูว้จิยัไดท้าํการคาํนวณและวเิคราะหใ์นกรณตี่างๆ ดงัน้ี 
กรณทีี ่1 กาํหนดให ้ 
S = 0.1 Ua = 4 m/s w = 500,000 N เมือ่ L มคีา่ต่างๆกนั 
 
จากรปูที ่2 พบวา่ค่าความดนัจะมคี่าเพิม่ขึน้จนถงึจุดศูนยก์ลางของการ
สมัผสัและจะลดลงอย่างรวดเร็วและหลงัจากนัน้จะเพิม่ขึ้นอีกครัง้ใน
บรเิวณใกลท้างออกของการสมัผสั เรยีกวา่ Pressure Spike  และจะ
ลดลงอย่างรวดเรว็หลงัจุดน้ีเน่ืองจากเกิดการเปลี่ยนรูปร่างของวตัถุ 
โดยจากการเปรยีบเทยีบลกัษณะของความดนัเมื่อสารหล่อลื่นเป็นของ
ไหลนิวทอเนี่ยน และทีค่่า L ต่างๆ กนัของของไหล CSF พบว่าค่า
ความดนัมคีา่ใกลเ้คยีงกนั 

 
รปูที ่2  แสดงการกระจายของความดนับรเิวณสมัผสัเมือ่สารหล่อลื่น

เป็นของไหลนิวทอเนี่ยนและของไหล CSF ทีม่คีา่ L ต่าง ๆ 

 
จากรปูที ่3 พบวา่คา่ความหนาของฟิลม์น้ํามนัเมือ่สารหล่อลื่นเป็น CSF 
จะมคีวามหนามากกว่าสารหล่อลื่นแบบนิวทอเนี่ยน โดยเมื่อ L มคี่า
มากขึน้ค่าความหนาฟิลม์จะสงูขึน้ เน่ืองจากสารเตมิทีม่คี่า L มากจะทาํ
ใหน้ํ้ามนัมคีวามหนืดมากขึน้จงึเกดิการยุบตวัน้อยลง 
 

 
รปูที ่3  แสดงความหนาของฟิลม์สารหล่อลืน่บรเิวณสมัผสัเมือ่ 

สารหล่อลื่นเป็นของไหลนิวทอเนี่ยนและของไหล CSF ทีม่คีา่ L ต่าง ๆ 
 
จากรปูที ่4 พบวา่ค่าความหนืดของสารหล่อลื่นแบบ CSF มคี่าสงูกวา่
สารหล่อลื่นแบบนิวทอเนี่ยนมากโดยเฉพาะที่จุดศูนย์กลางของการ
สมัผสัและมลีกัษณะการกระจายของความหนืดตามค่าความดนั โดย
เมื่อ L มคี่ามากขึน้ค่าความหนืดจะมคี่ามากขึน้ดว้ยซึง่ทําใหค้่าความ
หนาฟิลม์มคี่าสงูขึน้ดว้ย ซึง่ทีค่่า L เพิม่ขึน้ 5 เท่า จะสง่ผลใหค้่าความ
หนืดทีจ่ดุศนูยก์ลางของการสมัผสัเพิม่ขึน้ประมาณ 3.5 เทา่ 
 

 
รปูที ่4  แสดงความหนืดของสารหล่อลื่นบรเิวณสมัผสัเมือ่สารหล่อลื่น 

เป็นของไหลนิวทอเนี่ยนและของไหล CSF ทีม่คีา่ L ต่าง ๆ 
 
กรณทีี ่2 กาํหนดให ้ 
S = 0.1 w = 500,000 N L = 5x10-5 เมือ่ทาํการเปลีย่นความเรว็ (Ua) 
เป็น 2 และ4 m/s 
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จากรปูที ่5 พบวา่เมือ่ทาํการเปลีย่นคา่ความเรว็ในการสมัผสัจาก 2 m/s 
เป็น 4 m/s ทีค่่าภาระเดยีวกนั ลกัษณะการกระจายของความดนัมี
รปูแบบใกลเ้คยีงกนั โดยมคีวามดนัสงูสุดทีจุ่ดศูนยก์ลางของการสมัผสั
เท่ากนัแต่ความดนัทีท่างออกจากการสมัผสั Pressure Spike ที่
ความเรว็สงูมคี่ามากกวา่ เน่ืองจาก ณ ตําแหน่งทางออกของการสมัผสั
เกดิการเปลีย่นแปลงรปูรา่งของลกูกลิง้ 
 

 
รปูที ่5  แสดงการกระจายของความดนับรเิวณสมัผสัเมือ่สารหล่อลื่น

เป็นของไหล CSF ทีม่คีา่ความเรว็ในการสมัผสัต่างกนั 
 
 
จากรูปที่ 6 ค่าความหนาของฟิล์มสารหล่อลื่นที่ความเรว็สูงมคี่า
มากกว่าทีค่วามเรว็ตํ่าเนื่องจากผลของความดนัทีม่คี่าไม่เปลี่ยนแปลง
มากนกั ในรปูที ่5 แต่ค่าความหนืดของสารหล่อลื่นลดลงอย่างมาก ดงั
แสดงในรปูที ่7 
 

 
รปูที ่6  แสดงความหนาของฟิลม์สารหล่อลืน่บรเิวณสมัผสัเมือ่สาร 

หล่อลื่นเป็นของไหล CSF ทีม่คีา่ความเรว็ในการสมัผสัต่างกนั 
 
จากรูปที ่7 ลกัษณะการกระจายของค่าความหนืดของสารหล่อลื่นมี
ลกัษณะคลา้ยความดนัคอืมคี่าสงูสุดทีจุ่ดศูนยก์ลางของการสมัผสัและมี
ลกัษณะเป็นยอดหนามแหลม (Spike) ทีท่างออก โดยทีค่่าความเรว็สงู
ความหนืดจะมคีา่มากกวา่ทีค่า่ความตํ่ามาก 

 

 
รปูที ่7  แสดงความหนืดของสารหล่อลื่นบรเิวณสมัผสัเมือ่สาร 
หล่อลื่นเป็นของไหล CSF ทีม่คีา่ความเรว็ในการสมัผสัต่างกนั 

 
กรณทีี ่3 กาํหนดให ้ 
S = 0.1 Ua= 4 m/s  L = 5x10-5 เมือ่ทาํการเปลีย่นภาระกระทาํ (w) 
จาก 250,000 N เป็น 500,000 N 
 
จากรปูที ่8  พบวา่เมือ่ทาํการเปลีย่นค่าภาระทีก่ระทาํจาก 250,000 N 
เป็น 500,000 N ทีค่่าความเรว็เดยีวกนั ลกัษณะการกระจายของความ
ดนัมรีูปแบบใกล้เคยีงกนั แต่ที่ภาระสูงค่าความดนัทีจุ่ดศูนย์กลางการ
สมัผสัและความดนัทีท่างออกมคี่ามากกว่า เน่ืองจากภาระโหลดทีม่าก
จะกดใหฟิ้ลม์น้ํามนับางลงคา่ความดนัจงึเพิม่ขึน้ 
 

 
รปูที ่8  แสดงการกระจายของความดนับรเิวณสมัผสัเมือ่สารหล่อลื่น

เป็นของไหล CSF ทีม่คีา่ภาระต่างกนั 
 
จากรปูที ่9 ค่าความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่นทีภ่าระสงูมคี่าน้อยกวา่ที่
ภาระตํ่าเนื่องจากผลของความดนัที่มคี่าไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ดงั
แสดงในรปูที ่8 แต่ค่าความหนืดของสารหล่อลื่นกม็คี่าเพิม่ขึน้สงูมาก 
ดงัแสดงในรปูที ่10 
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รปูที ่9  แสดงความหนาของฟิลม์สารหล่อลืน่บรเิวณสมัผสัเมือ่สาร 

หล่อลื่นเป็นของไหล CSF ทีม่คีา่ภาระต่างกนั 
 
จากรปูที ่10 ค่าความหนืดของสารหล่อลื่นทีภ่าระสูงมคี่ามากกว่าค่า
ความหนืดของสารหล่อลื่นทีภ่าระตํ่ากวา่มาก ซึง่สง่ผลใหค้วามหนาของ
ฟิลม์สารหล่อลื่นทีภ่าระสงูมคีา่น้อยกวา่ โดยภาระทีล่ดลงครึง่หน่ึงสง่ผล
ใหค้า่ความหนืดลดลงประมาณ 2.5 เทา่ 
 
 

 
รปูที ่10  แสดงความหนืดของสารหล่อลื่นบรเิวณสมัผสัเมือ่สาร 

หล่อลื่นเป็นของไหล CSF ทีม่คีา่ภาระต่างกนั 
 
5. สรปุ 
 จากการวเิคราะห์การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามกิส์ของ
ผวิชิน้งานทีก่ดอดัเป็นเสน้ดว้ยของไหลคบัเป้ิลสเตรทในสภาวะการงาน
ทาํงานแบบรนุแรงสามารถสรปุไดด้งัน้ี 
 5.1   คา่ความดนัของสารหล่อลื่นมคีา่ไมเ่ปลีย่นแปลงเมือ่สารหล่อ 
  ลื่นเป็นของไหลแบบ CSF 
 5.2  คา่ความยาวของโมเลกุลของของไหล CSF ยิง่มคีา่มากจะทาํ 
  ใหฟิ้ลม์น้ํามนัมคีวามหนามากขึน้และมคีวามหนืดมากขึน้ 
 5.3  เมือ่ทาํการเพิม่ความเรว็ของผวิชิน้งานทีก่ดอดักนัจะทาํให ้
  ความหนาฟิลม์น้ํามนัมคีา่มากขึน้ 

 5.4  เมือ่ทาํการเพิม่ภาระโหลดทีก่ระทาํกบัผวิชิน้งานทีก่ดอดักนั 
  จะทาํใหค้วามหนาฟิลม์น้ํามนัมคีา่ลดลง 
 
สญัลกัษณ์ 
  

 E′  คา่ประสทิธผิลยงัโมดลูสั, )m/N.(Pa 2  
 h คา่ความหนาฟิลม์, m. 
 H  คา่ความหนาฟิลม์แบบไรห้น่วย สาํหรบัการสมัผสัแบบเสน้ 
 

0H  คา่คงทีข่องแบบไรห้น่วยสาํหรบัการสมัผสัแบบเสน้ 

 L คบัเป้ิลสเตรทพารามเิตอร ์ 
 P  คา่ความดนัแบบไรห้น่วย 

 Hp  คา่ความดนัเฮอรเ์ซยีนสงูสดุ, )m/N.(Pa 2    
 R  คา่รศัมทีีส่มัผสั ในทศิทางแกน x, m. 
 S slide to roll ratio 
 ,a bu u  ความเรว็ในแนวสมัผสัของลกูกลิง้ทีผ่วิบนและล่าง, m/s 

 U  คา่ความเรว็ของการสมัผสัแบบไรห้น่วย 
 W  คา่โหลดทีก่ระทาํแบบไรห้น่วยสาํหรบัการสมัผสัแบบเสน้ 
 w  คา่โหลดทีก่ระทาํในแนวตัง้ฉากต่อหน่วยความกวา้ง , ./ mN  
 X  คา่แนวแกน X แบบไรห้น่วยของการสมัผสัแบบเสน้  
 Y  คา่แนวแกน Y แบบไรห้น่วยของการสมัผสัแบบเสน้ 
 

1z  คา่ดชันีของความหนืด – แรงดนั เป็นคา่คงทีข่องตวัแปรไร ้ 
  หน่วย 
 ρ  ความหนาแน่นแบบไรห้น่วย 

 
0ρ    ความหนาแน่นที ่ 0P = , 42 /. msN  

 η  คา่ความหนืดสมับรูณ์, Pa s 
 η  ,V คา่ความหนืดสมับรูณ์แบบไรห้น่วย 
 

0η  คา่ความหนืดสมับรูณ์ ที ่ 0P = ,Pa s 
 θ  อุณหภมูขิองสารหล่อลื่น, K 
 mθ  อุณหภมูเิฉลีย่ของสารหล่อลื่น, K 

 0θ  อุณหภมูเิริม่ตน้ของสารหล่อลื่น, K 

 β  dimensionless thermodensity constant 
 0γ  temperature-viscosity coefficient 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาเชงิทดลองเกีย่วกบัคุณลกัษณะ
การถ่ายเทความรอ้นเฉพาะที ่ณ ตําแหน่ง Stagnation ของลําอากาศที่
พุง่ชนแผน่ปะทะแบบเรยีบ ซึง่มเีงือ่นไขขอบเขตทางความรอ้นเป็นแบบ
อุณหภูมผิวิคงที่ โดยใช้เซนเซอร์วดัฟลกัซ์ความร้อน (Heat Flux 
Sensor) นอกจากนียังศึกษาถึงอิทธิพลของเรย์โนลดส์นัมเบอร ์
(Reynolds Number, Red) และระยะระหวา่งหวัฉีดกบัผวิปะทะ (Nozzle 
to Plate Spacing, H) ทีม่ตี่อนสัเซลตน์มัเบอร ์(Nusselt Number, Nu) 
โดยเรยโ์นลดสน์ัมเบอรม์คี่าอยู่ระหว่าง 15,000 ถงึ 40,000 และระยะ
ระหว่างหวัฉีดกบัผวิปะทะมคี่าอยู่ระหว่าง 1 ถงึ 8 เท่าของขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางหวัฉีด จากผลการศึกษาพบว่า ในทุกๆค่าของระยะ
ระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะนัน  นัสเซลต์นัมเบอร์ ณ  ตําแหน่ง 
Stagnation จะมคี่าเพิม่ขนึตามเรยโ์นลดสน์ัมเบอรท์ีเ่พิม่ขนึ และเมื่อ
พจิารณาทีเ่รย์โนลดสน์ัมเบอรค์งทีแ่ล้ว นัสเซลต์นัมเบอร ์ณ ตําแหน่ง 
Stagnation จะมคีา่เพิม่ขนึตามระยะระหวา่งหวัฉีดกบัผวิปะทะทีเ่พิม่ขนึ 
โดยจะมคี่าสูงสุดเมื่อระยะระหว่างหวัฉีดกบัผวิปะทะมคี่าประมาณ 7 
เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหวัฉีด สําหรบัเรย์โนลดส์นัมเบอร์
ระหวา่ง 15,000 ถงึ 40,000 แต่เมือ่ระยะระหวา่งหวัฉีดกบัผวิปะทะมคี่า
มากกว่า 7 เท่าของขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางหวัฉีดแล้ว การเพิม่ระยะ
ระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะจะทําให้นัสเซลต์นัมเบอร์ ณ ตําแหน่ง 
Stagnation มคีา่ลดลง ดงันนั ช่วงการใชง้านทีเ่หมาะสมของการถ่ายเท
ความรอ้นเฉพาะที่ ณ ตําแหน่ง Stagnation ด้วยเทคนิคการใช้ลํา
อากาศพุ่งชน คอื ระยะระหวา่งหวัฉีดกบัผวิปะทะมคี่าอยู่ระหวา่ง 6 ถงึ 
8 เท่าของขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางหวัฉีด สาํหรบัเรยโ์นลดสน์มัเบอรท์ี่
อยูร่ะหวา่ง 15,000 ถงึ 40,000 
 
คาํสาํคญั: การพุ่งชนโดยลําอากาศ, การถ่ายเทความรอ้นเฉพาะที,่ 

เซนเซอรว์ดัฟลกัซค์วามรอ้น 

Abstract 
This research experimentally investigates the local heat 

transfer characteristics at stagnation point of an air jet impinging 
on a heated flat plate by using a heat flux sensor. The thermal 
boundary condition of the heated plate is constant surface 
temperature. Additionally, the effects of Reynolds number (Red) 
and nozzle to plate spacing (H) on Nusselt number (Nu) are also 
investigated. The range of Reynolds number is from 15,000 to 
40,000 and of H is from 1 to 8 times of nozzle diameter. From 
experimental results, it is found that stagnation Nusselt number 
increases while Reynolds number increases in every nozzle to 
plate spacing from 1 to 8 times of nozzle diameter. For each 
Reynolds number, stagnation Nusselt number increases as 
nozzle to plate spacing increases. The maximum stagnation 
Nusselt number occurs when nozzle to plate spacing is about 7 
times of nozzle diameter for 15,000 < Red < 40,000. However, 
when the nozzle to plate spacing is more than 7 times of nozzle 
diameter, the stagnation Nusselt number decreases as nozzle to 
plate spacing increases. Thus, the operating range for cooling at 
specific point with an air jet impingement is nozzle to plate 
spacing between 6 to 8 times of nozzle diameter for 15,000 < 
Red < 40,000.  
 
Keywords: Air jet impingement, Local heat transfer, Heat flux 

sensor 
 
รายการสญัลกัษณ์ 

d  ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางหวัฉีด [mm] 
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h  สมัประสทิธิก์ารพาความรอ้น [W/m2.oC] 
H  ระยะระหวา่งหวัฉีดกบัผวิปะทะ [mm] 
k  สภาพนําความรอ้น [W/m.K] 

stNu เลขนสัเซลตท์ีต่าํแหน่ง Stagnation 

Pr  เลขพรนัดเ์ทลิ 

sq ′′&  ฟลกัซค์วามรอ้น [W/m2] 

r  พกิดัตาํแหน่งในแนวรศัม ี[mm] 

dRe  เลขเรยโ์นลดส ์

jT  อุณหภมูลิาํอากาศ [oC] 

sT  อุณหภมูผิวิปะทะ [oC] 

Tu  ความเขม้ของความป ัน่ปว่น [%] 
u  ความเรว็เฉลีย่เฉพาะทีใ่นแนวแกน x  [m/s] 

cu  ความเรว็เฉลีย่บนแนวเสน้ผา่นศนูยก์ลางหวัฉีด [m/s] 

ceu  ความเรว็เฉลีย่บนแนวเสน้ผา่นศนูยก์ลางทีป่ลายหวัฉีด [m/s] 

x  พกิดัตาํแหน่งในแนวเสน้ผา่นศนูยก์ลาง [mm] 
 
1. คาํนํา 

การใชล้าํของไหลพุง่ชน หรอื Jet Impingement เป็นเทคนิคหน่ึงที่
ถูกนํามาใช้ในการส่งเสริมการถ่ายเทความร้อนกันอย่างแพร่หลาย 
เน่ืองจากเทคนิคดงักล่าวมขีอ้ด ี คอื สามารถถ่ายเทความรอ้นเฉพาะที่
ไดใ้นอตัราทีส่งูกวา่การพาความรอ้นแบบบงัคบัทัว่ๆไป (Conventional 
Forced Convection) ตวัอยา่งเชน่ การระบายความรอ้นในกระบวนการ
ผลติทางอุตสาหกรรม อนัไดแ้ก่ เหลก็แผ่น, กระจก, กระดาษ เป็นต้น 
แต่วธิกีารทีใ่ชใ้นการศกึษาในอดตีนนั เป็นการศกึษาวจิยัทีเ่ง ือ่นไขทาง
ความร้อนแบบฟลกัซ์ความร้อนคงที่ โดยอาศยัการวดัแรงดนัไฟฟ้า, 
กระแสไฟฟ้า, และอุณหภมูผิวิเป็นขอ้มลูในการวเิคราะหส์มัประสทิธิก์าร
ถ่ายเทความร้อน ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและไม่ยุ่งยาก นอกจากนียงัมี
การศกึษาถงึปจัจยัพนืฐานที่มผีลต่อสมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้น
ของเทคนิค Jet Impingement อนัไดแ้ก่ เรย์โนลดสน์ัมเบอร์, ระยะ
ระหวา่งหวัฉีดกบัผวิปะทะ, ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางหวัฉีด, ทศิทางของ
ลําของไหลที่พุ่งชนผิวปะทะ, ความโค้งสมัพทัธ์ของผิวปะทะ, และ
ลกัษณะของพนืผวิ เป็นตน้ 

Jambunathan และคณะ [1] ไดท้ําการรวบรวมขอ้มลูการศกึษา
การถ่ายเทความร้อนด้วยเทคนิคการใช้ของไหลพุ่งชนผิวเรยีบที่ใช้
หวัฉีดที่มหีน้าตดักลม โดยพบว่า สหสมัพนัธ์ที่แสดงค่านัสเซลต์นัม
เบอร ์หรอื Nu นนัเป็นฟงักช์ัน่ของ Rem โดย m เป็นค่าคงที ่และยงั
พบวา่ ค่าคงที ่m นีเป็นฟงักช์ัน่ของระยะห่างระหวา่งหวัฉีดกบัผวิปะทะ
และระยะหา่งจากจดุ Stagnation บนผวิปะทะ 

Lee และคณะ [2] ไดท้าํการศกึษาอทิธพิลของความโคง้สมัพทัธท์ี่
มตี่อการถ่ายเทความรอ้นของลําอากาศทีม่ลีกัษณะการไหลแบบพฒันา
เตม็ที ่(Fully Developed Flow) ซึง่พุง่ชนผวิโคง้นูนครึง่ทรงกลม โดย
พบว่า นัสเซลต์นัมเบอร์ ณ ตําแหน่ง Stagnation มคี่าเพิม่ขนึตาม
ความโคง้สมัพทัธท์ีเ่พิม่ขนึ และมคี่าสงูสุดเมือ่ระยะของหวัฉีดอยู่ในช่วง 
6 ถงึ 8 เท่าของขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางหวัฉีด สําหรบัเรย์โนลดสน์ัม
เบอรร์ะหวา่ง 11,000 ถงึ 50,000 

Cornaro และคณะ [3] ไดท้าํการศกึษาอทิธพิลของเรยโ์นลดสน์ัม
เบอร,์ ระยะระหวา่งหวัฉีดกบัผวิปะทะ, และความโคง้สมัพทัธท์ีม่ตี่อการ
ถ่ายเทความรอ้นของลําอากาศทีพุ่่งชนผวิครึง่ทรงกระบอก โดยพบว่า 
นัสเซลต์นัมเบอร ์ณ ตําแหน่งใดๆบนผวิทดลองมคี่าเพิม่ขนึเมื่อความ
โค้งของผิวทดลองมีค่ามากขึน  โดยอิทธิพลของความโค้งจะมี
ความสําคญัที่เรย์โนลดส์นัมเบอร์สูงๆ แต่ด้วยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยใีนปจัจุบนั ทําใหฟ้ลกัซค์วามรอ้นทีผ่วิสามารถวดัไดโ้ดยตรง
ดว้ย เซนเซอรว์ดัฟลกัซ์ความรอ้น หรอื Heat Flux Sensor ดงันัน 
การศึกษาเงื่อนไขขอบเขตทางความร้อนแบบอุณหภูมิผิวคงที่จึง
สามารถทาํไดง้า่ยขนึ 

งานวจิยันีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลกัษณะการถ่ายเทความ
รอ้นเฉพาะทีด่ว้ยเทคนิคการใชล้ําของไหลพุ่งชน โดยอาศยัเซนเซอร์
วดัฟลกัซค์วามรอ้นในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อวเิคราะหก์ารถ่ายเทความรอ้น 
ณ ตําแหน่ง Stagnation ซึง่มเีงือ่นไขขอบเขตทางความรอ้นเป็นแบบ
อุณหภูมผิวิคงที ่นอกจากนียงัศกึษาถงึอทิธพิลของเรยโ์นลดสน์ัมเบอร์
และระยะระหว่างหวัฉีดกบัผวิปะทะทีม่ต่ีอสมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความ
รอ้นในเทอมของนสัเซลต์นมัเบอร ์และวเิคราะหเ์พือ่หาสหสมัพนัธท์ีใ่ช้
ทาํนายคา่นสัเซลตน์มัเบอรท์ีต่าํแหน่ง Stagnation อกีดว้ย 
 
2. อปุกรณ์ทดลอง 

กลไกการสรา้งลําอากาศในการทดลองนีเริม่จากอากาศถูกส่งมา
จากพดัลมชนิดแรงเหวีย่งหนีศูนย ์ (Centrifugal Blower) ผา่นระบบท่อ 
(Piping System), วาล์วควบคุมอตัราการไหลของอากาศ (Globe 
Valve), ออรฟิิซ (Orifice), มานอมเิตอรช์นิดหลอดรปูตวั U (U Tube 
Manometer), ชุดจดัเรยีงกระแสอากาศ (Plenum Chamber), และ
หวัฉีด (Nozzle) โดยแผนผงัอุปกรณ์ทดลองสําหรบัการศกึษาลกัษณะ
การไหลและการถ่ายเทความรอ้นในการทดลองนีแสดงดงัรปูที ่1 และ 2 
ตามลําดบั และเพื่อให้ได้ลําอากาศที่มกีารไหลแบบพฒันาเต็มที่แล้ว 
อุปกรณ์ทีม่ผีลต่อรูปแบบความเรว็ของลําอากาศทีพุ่่งชนแผ่นเรยีบคอื 
ชุดจดัเรยีงกระแสอากาศและหวัฉีด โดยในส่วนของชุดจดัเรยีงกระแส
อากาศสําหรบัการทดลองนีใชก้ลุ่มท่อขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 8 mm 
ยาว 260 mm และตาขา่ย (Screen Mesh) ตดิตงัอยู่ภายในท่อ Duct 
ขนาด 30x30 cm2 ยาว 60 cm โดยบรรจุเตม็พนืทีห่น้าตดัของการไหล
เพื่อจดัเรยีงกระแสอากาศก่อนเข้าสู่หวัฉีด สําหรบัหวัฉีดที่ใช้ในการ
ทดลองนีใชท้่ออะครลีกิตรงขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางใน 34 mm หนา 3 
mm ยาว 450 mm ซึ่งดว้ยอตัราส่วนความยาวต่อขนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางหวัฉีดทีม่ากกว่า 10 จะทําใหไ้ดก้ารกระจายความเรว็ของลํา
อากาศในแบบพฒันาเตม็ที ่

การศึกษาลักษณะการไหลของลําอากาศในการทดลองนีใช้
เครือ่งวดัความเรว็ลมชนิดลวดรอ้น (Hot Wire Anemometer) รว่มกบั
ชุดขบัเคลื่อน 3 แกน (XYZ Table) เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูการ
ไหลของลําอากาศอนัไดแ้ก่ ความเรว็เฉลีย่เฉพาะที ่(Mean Velocity, 
u ) และ ความเขม้ของความป ัน่ปว่น (Turbulence Intensity, Tu ) 
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MANOMETER

 
รปูที ่1 แผนผงัอุปกรณ์สาํหรบัศกึษาลกัษณะการไหลของลาํอากาศทีพุ่ง่

ชนผวิปะทะ 
 

การศกึษาลกัษณะการถ่ายเทความรอ้นเฉพาะที่ในการทดลองนี 
ใ ช้ เ ซน เซอ ร์ ว ัดฟลักซ์ ค ว าม ร้อนแล ะ เทอ โมคัป เ ปิ ลช นิด  T 
(Thermocouple Type T) ในการเกบ็ขอ้มลูของการถ่ายเทความรอ้น 
โดยตดิตงัเซนเซอรว์ดัฟลกัซ์ความรอ้นทีต่ําแหน่ง Stagnation เพื่อวดั
ค่าฟลกัซค์วามรอ้น และตดิตงัเทอโมคปัเปิลเพื่อวดัอุณหภูมผิวิทดสอบ
และอุณหภูมขิองลําอากาศ สาํหรบัโครงสรา้งของแผ่นทดลองแสดงดงั
รปูที ่3 ซึง่ประกอบดว้ยแผ่นทองแดง (Copper Plate) ขนาด 20x20 
cm2 หนา 4.5 mm จํานวน 2 แผ่น, แคป็ตอนฮทีเตอร ์ (Kapton 
Heater), และกรอบฉนวน (Insulation Frame) ซึง่ทาํจากแคลเซยีมซลิิ
เกต แผ่นทองแดงแผ่นล่าง (HT Plate) ถูกใชเ้พือ่กกัเกบ็และส่งผ่าน
ความร้อน ส่วนแผ่นทองแดงแผ่นบน (BC Plate) ถูกใช้เพื่อสร้าง
เงือ่นไขทางความรอ้นแบบอุณหภูมผิวิคงที ่ความรอ้นทีป้่อนใหก้บัแผ่น
ทดลองสําหรบัการทดลองนีมาจากแค็ปตอนฮีทเตอร์ ซึ่งต่อเข้ากับ
แหล่งจา่ยไฟกระแสตรง (DC Power Supply) จาํนวน 5 ชุดทีแ่ยกการ
ควบคุมกําลงัไฟฟ้า โดยแคป็ตอนฮทีเตอรท์ีใ่ชป้ระกอบขนึจากลวดฮที
เตอร์ ขดเป็นวงและปิดทบัผวิบนและผวิล่างด้วย Kapton tape ซึ่งมี
ลกัษณะการวางลวดดงัรปูที ่4 
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รปูที ่2 แผนผงัอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาลกัษณะการถ่ายเทความรอ้น 

 

 
รปูที ่3 โครงสรา้งของแผน่ทดลองทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 

 
รปูที ่4 ลกัษณะการวางแนวของลวดฮทีเตอร ์

 
เซนเซอรว์ดัฟลกัซ์ความรอ้นทีใ่ชม้ลีกัษณะดงัรูปที ่5 ซึ่งมรีูปร่าง

เป็นสีเ่หลีย่มจตุัรสัขนาด 5x5 mm2 สง่สญัญาณแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
(DC Voltage) และมคีา่ Sensitivity เทา่กบั 0.117 μV/W/m2  

 

 
รปูที ่5 เซนเซอรว์ดัฟลกัซค์วามรอ้น 

 
3. การวิเคราะหข้์อมลู 

จากขอ้มูลความเรว็ที่ได้จากเครื่องวดัความเรว็ลมชนิดลวดร้อน 
สามารถวิเคราะห์ระดบัความป ัน่ป่วน (Turbulence) ที่เกิดขึนในลํา
อากาศไดจ้ากสมการที ่(1) โดยอยู่ในเทอมของ Turbulence Intensity 
ในการทดลองนีอา้งองิกบัความเรว็ทีศ่นูยก์ลางของปลายหวัฉีด 
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โดยที ่
 Tu  คอื ความเขม้ของความป ัน่ปว่น [m/s] 
 'u  คอื ความแปรปรวนของความเรว็ [m/s] 
 ceu คอื ความเรว็ทีต่าํแหน่งศนูยก์ลางของปลายหวัฉีด [m/s] 

จากขอ้มูลในส่วนของการถ่ายเทความรอ้นอนัไดแ้ก่ ฟลกัซ์ความ
ร้อน, อุณหภูมิผิว, และ อุณหภูมิลําอากาศนัน สามารถนําไปสู่การ
คาํนวณค่าสมัประสทิธิก์ารพาความรอ้นไดโ้ดยอาศยั Newton’s Law of 
Cooling ดงัสมการที ่(2) 
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โดยที ่
 h  คอื สมัประสทิธิก์ารพาความรอ้น [W/m2.oC] 
 sq ′′&  คอื ฟลกัซค์วามรอ้น [W/m2] 

 sT  คอื อุณหภมูผิวิปะทะ [oC] 

 
jT  คอื อุณหภมูลิาํอากาศ [oC] 

สาํหรบัการคํานวณค่าสมัประสทิธิก์ารพาความรอ้นในเทอมไรม้ติ ิหรอื 
นสัเซลตน์มัเบอรน์นั สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการที ่(3)  

 
k

hdNu =    (3) 

เมื่อตําแหน่งทีศ่กึษาเป็นตําแหน่ง Stagnation แลว้ ค่าทีไ่ดจ้าก
สมการที่ (3) ก็คือค่านัสเซลต์นัมเบอร์ ณ  ตําแหน่ง  Stagnation 
หรอื stNu นัน่เอง 

 
4. ผลการทดลอง 

จากการตรวจสอบลกัษณะความเรว็ของลําอากาศทีไ่ด ้พบวา่ การ
กระจายความเรว็ของลําอากาศที่ออกมาจากหวัฉีดมลีกัษณะการไหล
แบบพฒันาเตม็ที ่ดงัแสดงในรปูที ่6 และมกีารกระจายของ Turbulence 
Intensity ดงัแสดงในรปูที ่7 
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รปูที ่6 ลกัษณะการกระจายความเรว็ของลาํอากาศทีอ่อกจากหวัฉีด 
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รปูที ่7 ลกัษณะการกระจาย Turbulence Intensity ของลาํอากาศทีอ่อก

จากหวัฉีด 

สาํหรบัการประเมนิระยะระหวา่งหวัฉีดกบัตาํแหน่งในแนวเสน้ผา่น
ศูนย์กลางหัวฉีดซึ่งมีความเร็วของลําอากาศเท่ากับ 0.98 เท่าของ
ความเรว็ทีอ่อกจากหวัฉีด หรอื ระยะ Potential Core นนั พบว่า อยู่
ในช่วงระหว่าง 4 ถึง 5 เท่าของขนาดเส้นผ่านหัวฉีด โดยผลการ
เปลีย่นแปลงความเรว็และ Turbulence Intensity ของลําอากาศในแนว
เสน้ผา่นศนูยก์ลางหวัฉีดนนัแสดงในรปูที ่8 และ 9 ตามลาํดบั 
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รปูที ่8 การเปลีย่นแปลงความเรว็ของลาํอากาศในแนวเสน้ผา่น

ศนูยก์ลางหวัฉีด 
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รปูที ่9 การเปลีย่นแปลง Turbulence Intensity ของลาํอากาศในแนว

เสน้ผา่นศนูยก์ลางหวัฉีด 
 

อทิธพิลของเรยโ์นลดสน์มัเบอรแ์ละระยะระหวา่งหวัฉีดกบัผวิปะทะ
ทีม่ตี่อนัสเซลต์นมัเบอร ์ณ ตําแหน่ง Stagnation ในการทดลองนีแสดง
ในรปูที ่10 และ 11 ตามลาํดบั สาํหรบัอทิธพิลของเรยโ์นลดสน์มัเบอรท์ี่
มตี่อนัสเซลต์นัมเบอร ์ณ ตําแหน่ง Stagnation นัน พบว่า เรยโ์นลดส์
นมัเบอรเ์ป็นตวัแปรทีส่่งผลอย่างมากต่อค่านสัเซลต์นมัเบอรท์ีต่ําแหน่ง 
Stagnation โดยในช่วงระยะระหว่างหวัฉีดกบัผวิปะทะตงัแต่ 1 ถึง 8 
เท่าของเสน้ผ่านศูนย์กลางหวัฉีดนัน นัสเซลต์นัมเบอร์จะมคี่าเพิม่ขนึ
ตามเรยโ์นลดสน์มัเบอรท์ีเ่พิม่ขนึในช่วงระหวา่ง 15,000 ถงึ 40,000 ดงั
แสดงในรปูที ่10 

สาํหรบัอทิธพิลของระยะระหว่างหวัฉีดกบัผวิปะทะนัน พบวา่ เมื่อ
เรยโ์นลดสน์มัเบอรส์งูขนึ ผลของระยะระหวา่งหวัฉีดกบัผวิปะทะจะยิง่มี
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บทบาททีส่ําคญัต่อค่านัสเซลต์นัมเบอร ์ณ ตําแหน่ง Stagnation ดงั
แสดงในรปูที ่11 

ดงันัน ค่าสงูสุดของนัสเซลต์นัมเบอร ์ณ ตําแหน่ง Stagnation จะ
เกดิขนึในช่วง 6 ถงึ 8 เท่าของขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางหวัฉีด หรอื 6 < 
H/d < 8 สาํหรบัเรยโ์นลดสน์ัมเบอรท์ีอ่ยู่ระหว่าง 15,000 ถงึ 40,000 
โดยในการทดลองนีเกิดขึนที่ประมาณ 7 เท่าของขนาดเส้นผ่าน
ศนูยก์ลางหวัฉีด 

Nozzle to Plate Spacing, H/d
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รปูที ่10 อทิธพิลของเรยโ์นลดสน์มัเบอรท์ีม่ตี่อนสัเซลตน์มัเบอร ์ณ 

ตาํแหน่ง Stagnation ในชว่ง 1 < H/d < 8 
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รปูที ่11 อทิธพิลของระยะระหวา่งหวัฉีดกบัผวิปะทะทีม่ตี่อนสัเซลตน์มั

เบอร ์ณ ตาํแหน่ง Stagnation ในชว่ง 15,000 < Red < 40,000 
 

เมื่อพล็อตข้อมูลของนัสเซลต์นัมเบอร์ ณ ตําแหน่ง Stagnation 
กบั เรยโ์นลดสน์มัเบอรใ์นแบบ Logarithmic Scale จะไดผ้ลดงัรปูที ่12 
ซึง่พบว่า ในช่วงระยะระหวา่งหวัฉีดกบัผวิปะทะตงัแต่ 1 ถงึ 4 เท่าของ
ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางหวัฉีดนัน กลุ่มของขอ้มลูจดัเรยีงเป็นลกัษณะ
เชงิเสน้ในรปูแบบ Logarithmic Scale โดยแสดงในรปูที ่13 และจาก
ลกัษณะของกลุ่มขอ้มูลในรูปที่ 13 เมื่อทําการวเิคราะห์เชงิสถิติแบบ 
การถดถอยพหุคณู (Multiple Regression) จะไดค้วามสมัพนัธข์องนสั
เซลตน์มัเบอร ์ณ ตาํแหน่ง Stagnation กบัเรยโ์นลดสน์มัเบอรแ์ละระยะ
ระหวา่งหวัฉีดกบัผวิปะทะในรปูแบบสมการที ่(4) 
 ( )om

dst dHCNu /Re*=    (4) 

โดยที ่C* = 1.349, m = 0.47, และ o = 0.024 
ผลจากการวเิคราะหก์ารถ่ายเทความรอ้น ณ ตําแหน่ง Stagnation

ของการไหลแบบราบเรยีบ (Laminar Flow) ผ่านผวิครึง่ทรงกลมทีม่ ี
อุณหภมูผิวิคงที ่[4] ไดผ้ลดงัสมการที ่(5) 
 4.02/1 PrRe93.0 RstNu =    (5) 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเลขชีกําลังของเรย์โนลดส์นัมเบอร์ในกรณี
ดงักล่าว มคี่าเท่ากบั 0.5 ดงันนั ทาํการจดัรปูแบบสมการทีไ่ดจ้ากการ
วเิคราะหเ์ชงิสถติแิบบถดถอยพหุคณูใหค้ลา้ยกบัสมการที ่(5) โดยแทน
เลขชกีําลงั m ด้วย 0.5 แล้วทําการวเิคราะห์เชงิสถิตแิบบถดถอย
เชงิเดยีว (Simple Regression) ระหวา่ง Nu/Red

m กบั H/d จะไดผ้ลดงั
รปูที ่14 และไดส้หสมัพนัธด์งัสมการที ่(6) 

 ( )om
d

st dHCNu /
Re

*=     (6) 

โดยที ่C* = 1.023, m = 0.5, และ o = 0.024 
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รปูที ่12 ความสมัพนัธร์ะหวา่งนสัเซลตน์มัเบอรท์ีต่าํแหน่ง Stagnation 
กบัเรยโ์นลดสน์มัเบอรใ์น Logarithmic Scale สาํหรบั 1 < H/d < 8 
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รปูที ่13 ความสมัพนัธร์ะหวา่งนสัเซลตน์มัเบอรท์ีต่าํแหน่ง Stagnation 
กบัเรยโ์นลดสน์มัเบอรใ์น Logarithmic Scale สาํหรบั 1 < H/d < 4 
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เน่ืองจากการทดลองนีใชส้ารทาํงานเป็นอากาศ ดงันนั จดัสมการที ่
(6) ใหอ้ยู่ในรปูของ Nust เป็นฟงัก์ชัน่ของ Red, Pr, และ H/d ซึง่จะ
ไดผ้ลดงัสมการที ่(7) 
 ( )onm

dst dHCNu /PrRe=    (7) 

โดยที ่C = 1.142, m = 0.5, n = 0.333, และ o = 0.024 
ภายใตเ้งือ่นไข 15,000 < Red < 40,000 และ 1 < H/d < 4 โดยมี
อากาศเป็นสารทาํงาน 

เมื่อทําการเปรยีบเทยีบขอบเขตความคลาดเคลื่อนระหว่างค่านัส
เซลตน์มัเบอร ์ณ ตาํแหน่ง Stagnation ทีไ่ดจ้ากการทดลองกบัทีไ่ดก้าร
ทํานายด้วยสหสมัพนัธ์ในสมการที่ (7) จะได้ผลดงัรูปที่ 15 โดยมคี่า
ความแตกต่างไมเ่กนิ 5% 
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รปูที ่14 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเดยีวระหวา่ง Nust/Red
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รปูที ่15 ความคลาดเคลื่อนระหวา่งคา่ Nust ทีไ่ดจ้ากการทดลองกบัการ

ทาํนาย 
 

5. สรปุและข้อเสนอแนะ 
จากงานวจิยันีสรุปได้ว่า ช่วงการใช้งานที่เหมาะสมสําหรบัการ

ถ่ายเทความรอ้นเฉพาะทีด่ว้ยเทคนิค Jet Impingement คอื ระยะห่าง
ของหวัฉีดอยู่ระหว่าง 6 ถงึ 8 เท่าของขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางหวัฉีด 
สําหรับเรย์โนลดส์นัมเบอร์ใช้งานระหว่าง  15,000 ถึง  40,000 

นอกจากนียงัแสดงใหเ้หน็วา่ เรยโ์นลดสน์มัเบอรเ์ป็นตวัแปรทีม่บีทบาท
ทีส่ําคญัต่อค่านัสเซลต์นัมเบอร ์ณ ตําแหน่ง Stagnation โดยนัสเซลต์
นมัเบอรจ์ะมคีา่เพิม่ขนึเมือ่ เรยโ์นลดสน์มัเบอรม์คี่าเพิม่ขนึในทุกๆระยะ
ระหว่างหัวฉีดกับผิวปะทะตังแต่ 1 ถึง 8 เท่าของขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางหวัฉีด อกีทงัการใช้เซนเซอร์วดัฟลกัซ์ความรอ้นสําหรบั
การศกึษาการถ่ายเทความรอ้นเฉพาะทีก่เ็ป็นอกีแนวทางหนึ่งทีน่่าสนใจ 
เพราะช่วยลดความยุ่งยากในการศึกษาทดลองลงได้มากเนื่องจาก
สามารถวดัคา่ฟลกัซค์วามรอ้นและอุณหภมูผิวิไดโ้ดยตรง 
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บทคดัย่อ 
บทความนีเสนอพฤติกรรมทางทฤษฎีการหล่อลื่นแบบซอฟต์

อลิาสโตไฮโดรไดนามกิทีส่มัผสัเป็นจุดภายใตส้ภาวะรุนแรง ระเบยีบวธิี
นิวตนัราฟสนัรว่มกบัวธิมีลัตกิรดิแบบ 4 ระดบั และมจีาํนวนกรดิเท่ากบั 
384 x 256 ถกูใชเ้พือ่แกส้มการสมการเรยโ์นลดด์ว้ยสารหล่อลืน่ชนิดนิว
โตเน่ียน และสมการการเปลีย่นรปูของวสัดุ เพือ่หาการกระจายตวัของ
ค่าความดันฟิล์มและค่าความหนาฟิล์มของสารหล่อลื่นด้วยการ
เปลีย่นแปลงชนิดของวสัดุ ชนิดของสารหล่อลื่น ภาระทีก่ระทาํและค่า
ความเรว็ของผวิสมัผสั จากศกึษาค่าอลิาสตกิโมดลูสัของวสัดุโดยรวมมี
ผลต่อการกระจายตวัของความหนาฟิลม์สารหล่อลื่นและพนืทีส่มัผสัและ
คา่ความหนาฟิลม์จะมคีา่เพิม่ขนึเมือ่คา่อลิาสตกิโมดลูสัของวสัดุโดยรวม
มคี่าลดลง การหล่อลื่นแบบซอฟต์อลิาสโตไฮโดรไดนามกิความหนา
ฟิลม์สารหล่อลื่นระหวา่งผวิหล่อลื่นจะมคี่ามากขนึเมือ่ค่าพนืทีส่มัผสั ค่า
ความหนืดของสารหล่อลื่นและค่าความเรว็ของผวิสมัผสัมคี่าเพิม่ขนึแต่
คา่ความดนัฟิลม์สารหล่อลื่นจะมคีา่ลดลง 

 

Abstract 
This paper presents the theoretical characteristics of soft 

elastohydrodynamic lubrication (soft-EHL) in point contact under 
severe operating conditions. This numerical simulation employed 
Newton Raphson method and multigrid method with 4-level at 
384x256 nodes to solve the modified Reynolds equation, with a 
Newtonian fluids, and the elasticity equation. The general 
numerical schemes are implemented to investigate the profile of 
pressure and film thickness, with varying type of materials, type 

of lubricants, applied loads and speeds. The results show that the 
material equivalent modulus of elasticity has significant affect on 
the film thickness profile. The contact area and film thickness 
increase as the decreasing of material equivalent modulus of 
elasticity. The soft-EHL, film thickness between the lubricated 
surfaces become larger as the contact area, lubricant viscosity 
and surface velocity increase and the fluid film pressure 
decreases. 
 
1. บทนํา 

 การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามกิเป็นการหล่อลื่นที่
ฟิล์มสารหล่อลื่นบางมาก Dowson and Higginson[1] ไดนํ้าเสนอ
วิธีการเชิงตัวเลขเพื่อแก้ไขปญัหาการศึกษาพฤติกรรมการหล่อลื่น
แบบอลิาสโตไฮโดรไดนามกิ จากนนั Hamrock[2] ไดป้ระยุกต ์       วธิี
นิวตนัราฟสนักบัปญัหาการหล่อลื่นแบบอลิาสโตไฮโดรไดนามกิทีม่กีาร
สมัผสัเป็นแบบเสน้ แต่การสมัผสัแบบจุดจะใชเ้วลาในการคํานวณนาน
ดงันนั Lubrecht และคณะ[3] นําวธิกีารวธิมีลัตกิรดิทีม่ปีระสทิธภิาพลด
ระยะเวลาการคํานวณ การหล่อพฤติกรรมภายใต้วสัดุอ่อนสามารถ
รองรบัภาระทีก่ระทําไดม้ากเนื่องจากวสัดุจะทําหน้าทีร่บัภาระมากกว่า
สารหล่อลื่น การศึกษาการหล่อลื่นระหว่างวสัดุอ่อนภายใต้ภาระการ
กระทํารุนแรงทีห่ล่อลื่นดว้ยสารหล่อลื่นทีเ่ป็นของไหลชนิดนิวโตเน่ียน 
เพื่อหาการกระจายของความดนัของฟิล์มสารหล่อลื่น การกระจายตวั
ของความหนาของฟิล์มสารหล่อลื่น เมื่อเปลี่ยนแปลงภาระที่กระทํา 
ชนิดของวสัดุ ขนาดของทรงกระบอก และความเรว็ ของผวิสมัผสั ภาระ
ทีผ่วิสมัผสัไดร้บั ขนาดของทรงกระบอกและความหยาบของผวิสมัผสั  
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2. ทฤษฎี 
2.1 สมการเรยโ์นลด ์
 ใช้สมการเรย์โนลด์ในรูปไร้มิติเพื่อหาการศึกษาพฤติกรรม      
การหล่อลื่นแบบอลิาสโตไฮโดรไดนามกิที่สมัผสัแบบจุดในกรณีคงตวั
แสดงดงัสมการที ่(1) 
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2.2 สมการความหนาฟิลม์ของสารหล่อล่ืน 
 การกระจายตัวของฟิล์มสารหล่อลื่นจะขึนอยู่กับลักษณะ        
ทางกายภาพของผวิสมัผสัและการเปลีย่นรปูรา่งของผวิสมัผสัแสดงดงั
สมการที ่(4) 
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2.3 สมการสมดลุแรง 
 การคํานวณหาพฤตกิรรมการหล่อลื่นต้องอาศยัสมการสมดุลแรง
เพื่อหาค่าคําตอบทีถู่กตอ้งโดยภาระทีก่ระทําจะตอ้งเท่ากบัผลรวมของ
ของภาระทีก่ระทาํเนื่องจากความดนัทีก่ระทาํต่อสารหล่อลื่น 
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2.4 สมการความหนาแน่นของสารหล่อล่ืน 
 สมการความหนาแน่นของสารหล่อลื่นของ Dowson and 
Higginson[1] แสดงดงัสมการที ่(6) 
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2.5 สมการความหนืดของสารหล่อล่ืน 
 สมการไร้มิติความหนืดของสารหล่อลื่นของ Roelands[4] ที่ค่า
ความหนืดขนึอยูก่บัความดนัฟิลม์สารหล่อลื่น มคีา่ดงันี 
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2.6 ระเบียบวิธีผลต่างสืบเน่ือง 
 วธิผีลต่างสบืเน่ืองใชแ้กส้มการเรยโ์นลดเ์พือ่หาพฤตกิรรมการหล่อ
ลื่นแบบอลิาสโตไฮโดรไดนามกิ สมการที ่(8) แสดงการกระจายสมการ
เรยโ์นลดดว้ยวธิผีลต่างสบืเน่ือง 
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3. ผลการคาํนวณ 
 ตารางที ่1 และ 2 แสดงคุณสมบตัขิองสารหล่อลื่น ลกูบอล และ
แผน่เรยีบทีใ่ชใ้นการคาํนวณครงันี 

 ตารางที ่1 คุณสมบตัขิองสารหล่อลื่น 
คุณสมบตัขิองสารหล่อลื่น ปาลม์ 

Inlet Density , kg/m3 820.00 
Inlet Viscosity , Pa-s 0.0376 
Roelands viscosity Pressure Coefficient 0.3837 
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ตารางที ่2 คุณสมบตัขิองวสัดุ 
คุณสมบตัขิองวสัดุลกูบอล 

Modulus of Elasticity , GPa 200 
Poison ratio 0.30 

คุณสมบตัขิองวสัดุแผน่เรยีบ 
Modulus of Elasticity , GPa  
 Nylon 2.80 
 Polyethylene-HDPE 0.88 
 Polypropylenes 1.80 
 Nylon + 40% Glass fiber 10.30 
Poison ratio 0.30 

 
จากการจําลองพฤติกรรมการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรได

นามกิสมัผสัแบบจุดระหวา่งลูกบอลและแผน่เรยีบ ดว้ยนํามนัปาลม์เมื่อ
สมมตใิหเ้ป็นของไหลชนิดนิวโตเนี่ยน ภาระทีก่ระทาํเทา่กบั 2500 N ค่า
อตัราสว่นความรเีท่ากบั 2.5 และผวิสมัผสัลูกบอลหมุนดว้ยความเรว็ 2 
m/s พบวา่การกระจายของความดนัฟิลม์สารหล่อลื่นมลีกัษณะคลา้ยกบั
การกระจายความดนัฟิลม์ของเฮริท์ คา่ความดนัฟิลม์สารหล่อลื่นสงูสุดมี
ค่าเท่ากบั 0.0839 GPa ดงัแสดงในรปูที ่1 และการกระจายความหนา
ฟิลม์สารหล่อลื่นแสดงดงัรปูที ่2 พบวา่ค่าความหนาฟิลม์ตํ่าสุดจะอยู่ที่
บรเิวณขอบใกลบ้รเิวณขอบและมคีา่ตํ่าสดุเทา่กบั 0.6478 μm  

ภาระทีก่ระทาํเปลีย่นแปลงไปการกระจายความดนัฟิลม์สารหล่อ
ลื่ นและการกระจายความหนาฟิล์มสารหล่อลื่ นที่ตํ าแหน่ง ใด           
ตามแกน X ที ่Y=0 ทีอ่ตัราความรเีท่ากบั 2.5 ผวิสมัผสัลูกบอลหมุน
ดว้ยความเรว็ 2 m/s และลูกบอลเป็นไนลอนแสดงดงัรปูที ่3 โดยค่า
ความดนัฟิลม์สารหล่อลื่นจะมคี่าเพิม่ขนึเมือ่ภาระทีก่ระทาํเพิม่ขนึสง่ผล
ใหค้่าความหนาฟิล์มสารหล่อลื่นมคี่าลดลง เมื่อเปลีย่นชนิดวสัดุพบว่า
ยิง่วสัดุยิ่งอ่อนค่าความหนาฟิล์มสารหล่อลื่นจะมคี่าเพิม่ขนึดงัแสดง     
รปูที ่4 และเมื่อเปลีย่นอตัราสดัส่วนความรดีงัรปูที ่5 พบว่าค่าความ
หนาฟิล์มสารหล่อลื่นมคี่าเพิม่ขนึเมื่อค่าอตัราส่วนความรเีพิม่ รูปที่ 6 
แสดงการกระจายความดนัฟิล์มสารหล่อลื่นและการกระจายความหนา
ฟิล์มสารหล่อลื่นที่ Y=0 พบว่าเมื่อความเรว็ของผวิสมัผสัลูกบอล
เปลีย่นไปจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงค่าความดนัฟิล์มสารหล่อลื่นน้อย
แต่จะมีผลต่อค่าความหนาฟิล์มสารหล่อลื่นมากกว่ากล่าวคือยิ่ง
ความเรว็ของผวิสมัผสัมคี่าเพิม่ขนึค่าความหนาฟิลม์สารหล่อลื่นจะมคี่า
เพิม่ขนึ 

รปูที ่7 แสดงระดบัการกระจายตวัของความหนาฟิลม์สารหล่อลื่น 
เมื่อภาระทีก่ระทาํต่อผวิสมัผสัทีอ่่อนมคี่าเพิม่ขนึจะสง่ผลใหพ้นืทีส่มัผสั
มคี่าเพิม่ขนึ เมือ่วสัดุอ่อนทีภ่าระทีก่ระทาํเท่ากบั 2500 N ค่าความเรว็
ของผวิสมัผสัลูกบอลเท่ากบั 2 m/s จะมพีนืทีส่มัผสัมากขนึเมือ่วสัดุยิง่
อ่อนดงัแสดงในรปูที ่8 และเมือ่อตัราสดัสว่นความรมีคี่าเพิม่ขนึค่าความ
หนาฟิลม์จะมคีา่เพิม่ขนึและพนืทีส่มัผสัมคีา่เพิม่ขนึดงัแสดงในรปูที ่9  

 
รปูที ่1 แสดงการกระจายตวัของความดนัของฟิลม์สารหล่อลื่นทีภ่าระ
กระทาํเทา่กบั 2500 N ความเรว็เทา่กบั 2 m/s คา่อตัราสว่นความรี

เทา่กบั 2.5 และลกูบอลเป็นไนลอน 

 
รปูที ่2 แสดงการกระจายตวัของความหนาของฟิลม์สารหล่อลื่นทีภ่าระ
กระทาํเทา่กบั 2500 N ความเรว็เทา่กบั 2 m/s คา่อตัราสว่นความรี

เทา่กบั 2.5 และลกูบอลเป็นไนลอน  
 

 
รปูที ่3 แสดงการกระจายตวัของความดนัฟิลม์สารหล่อลื่นและการ

กระจายตวัของความหนาฟิลม์สารหล่อลื่นทีต่าํแหน่ง Y=0 ทีค่วามเรว็
เทา่กบั 2 m/s คา่อตัราสว่นความรเีทา่กบั 2.5 และลกูบอลเป็นไนลอน

เมือ่เปลีย่นแปลงภาระทีก่ระทาํ  
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รปูที ่4 แสดงการกระจายตวัของความดนัฟิลม์สารหล่อลื่นและการ
กระจายตวัของความหนาฟิลม์สารหล่อลื่นทีต่าํแหน่ง Y=0 ทีภ่าระ
กระทาํเทา่กบั 2500 N ความเรว็เทา่กบั 2 m/s และคา่อตัราสว่น   

ความรเีทา่กบั 2.5 เมือ่เปลีย่นแปลงวสัดุของลกูบอล  
 

รปูที ่5 แสดงการกระจายตวัของความดนัฟิลม์สารหล่อลื่นและการ
กระจายตวัของความหนาฟิลม์สารหล่อลื่นทีต่าํแหน่ง Y=0 ทีภ่าระ

กระทาํเทา่กบั 2500 N ความเรว็เทา่กบั 2 m/s และลกูบอลเป็นไนลอน
เมือ่เปลีย่นแปลงอตัราสว่นความร ี 

 

รปูที ่6 แสดงการกระจายตวัของความดนัฟิลม์สารหล่อลื่นและการ
กระจายตวัของความหนาฟิลม์สารหล่อลื่นทีต่าํแหน่ง Y=0 ทีภ่าระ

กระทาํเทา่กบั 2500 N คา่อตัราสว่นความรเีทา่กบั 2.5 และลกูบอลเป็น
ไนลอนเมือ่เปลีย่นแปลงความเรว็ผวิสมัผสั 

รปูที ่10 แสดงค่าความหนาฟิลม์ทีจุ่ดกึง่กลางและความค่าความ
หนาฟิล์มตํ่าสุดเมื่อเปลี่ยนแปลงภาระทีก่ระทําพบว่าความหนาฟิล์มที่
จดุกึง่กลางและคา่ความหนาฟิลม์ตํ่าสุดจะมคี่าลดลงเมือ่ภาระทีก่ระทาํมี
คา่เพิม่ขนึ เมือ่คา่โมดลูสัของวสัดุมคีา่เพิม่ขนึจะทาํใหค้่าความหนาฟิลม์
มคี่าลดลงดงัแสดงในรปูที ่11 เมื่อเปลี่ยนแปลงอตัราการเปลี่ยนแปลง
อตัราสว่นความรดีงัรปูที ่12 พบวา่ยิง่คา่อตัราสว่นความรมีคีา่เพิม่ขนึค่า
ความหนาฟิล์มทีจุ่ดกึง่กลางและค่าความหนาฟิล์มตํ่าสุดจะมคี่าเพิม่ขนึ 
รปูที ่13 แสดงค่าความหนาฟิลม์ทีจุ่ดกึง่กลางและความหนาฟิลม์ตํ่าสุด
ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปลี่ยนแปลงความเร็วของผิวสมัผสัพบว่ายิ่ง
ความเรว็ของผวิสมัผสัสงูขนึคา่ความหนาฟิลม์จะมคีา่สงูขนึเชน่เดยีวกนั 

 

 
รปูที ่7   แสดงระดบัการกระจายฟิลม์สารหล่อลื่นเมือ่เปลีย่นแปลงภาระ

ทีก่ระทาํทีค่วามเรว็เทา่กบั 2 m/s และลกูบอลเป็นไนลอน              
(a) 2000 N (b) 2500 N (c) 3000 N (d) 3500 N 

 

 
รปูที ่8   แสดงระดบัการกระจายฟิลม์สารหล่อลื่นเมือ่เปลีย่นแปลงชนิด
ของวสัดุทีภ่าระทีก่ระทาํเทา่กบั 2500 N และความเรว็เทา่กบั 2 m/s 

(a)Polyethylene (b) Polypropylenes (c) Nylon                          
(d) Nylon+40%Glass fiber 
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รปูที ่9 แสดงระดบัการกระจายฟิลม์สารหล่อลื่นเมือ่เปลีย่นแปลงอตัรา
สดัสว่นความรทีีภ่าระทีก่ระทาํเทา่กบั 2500 N และความเรว็เทา่กบั     

2 m/s (a) k=1 (b) k=2..5 (c) k=8.4 (d) k=11.0 
 

 
รปูที ่10 แสดงคา่ความหนาฟิลม์ทีจ่ดุกึง่กลางและคา่ความหนาฟิลม์

ตํ่าสดุเมือ่เปลีย่นแปลงภาระทีก่ระทาํ 
 

 
รปูที ่11 แสดงคา่ความหนาฟิลม์ทีจ่ดุกึง่กลางและคา่ความหนาฟิลม์

ตํ่าสดุเมือ่เปลีย่นแปลงชนิดวสัดุของลกูบอล 
 

รปูที ่12 แสดงคา่ความหนาฟิลม์ทีจ่ดุกึง่กลางและคา่ความหนาฟิลม์
ตํ่าสดุเมือ่เปลีย่นแปลงคา่อตัราสว่นความร ี

 

 
รปูที ่13 แสดงคา่ความหนาฟิลม์ทีจ่ดุกึง่กลางและคา่ความหนาฟิลม์

ตํ่าสดุเมือ่เปลีย่นแปลงคา่ความเรว็ของผวิสมัผสั 
 

4. สรปุผล 
 จากการศกึษาพฤตกิรรมการหล่อลื่นแบบอลิาสโตไฮโดรไดนามกิ
ดว้ยสารหล่อลื่นชนิดนิวโตเน่ียนที่สมัผสัแบบจุดภายใต้ภาระที่กระทํา
รนุแรงสรปุไดว้า่ 

• เมื่อเปลี่ยนแปลงภาระที่กระทําต่อผิวสมัผสัจะมีผลต่อค่า
ความดนัฟิล์มสารหล่อลื่น ค่าความหนาฟิล์มสารหล่อลื่น และพืนที่
ผวิสมัผสั กล่าวคอื คา่ความดนัฟิลม์สารหล่อลื่นจะมคี่าเพิม่ขนึเมือ่ภาระ
ทีก่ระทํามคี่าเพิม่ขนึส่งผลให้ค่าความหนาฟิล์มสารหล่อลื่นมคี่าลดลง
และสง่ผลใหพ้นืทีส่มัผสัมคีา่เพิม่ขนึตามภาระทีก่ระทาํมคีา่เพิม่ขนึ 

• เมื่อโมดูลสัของวสัดุมคี่าลดลงหรอืวสัดุยิง่อ่อนค่าความหนา
ฟิล์มและพืนที่ผิวสัมผัสจะมีค่าเพิ่มขึนภายใต้ภาระที่กระทํา และ
ความเรว็ผวิสมัผสัเดยีวกนั  

• เมือ่ค่าอตัราสดัสว่นความรมีคี่าเพิม่ขนึจะมผีลทาํใหค้่าความ
หนาฟิล์มสารหล่อลื่นมคี่าเพิม่ขนึเพราะวสัดุเป็นวสัดุชนิดอ่อนและวสัดุ
จะทาํหน้าทีร่องรบัภาระทีก่ระทาํมากกวา่สารหล่อลื่น 

• คา่ความเรว็จะมผีลต่อค่าความหนาฟิลม์สารหล่อลื่นมากกวา่
ค่าความดนัสารหล่อลื่นเน่ืองจากความเรว็จะมผีลต่อค่าความเคน้เฉือน 
และค่าความหนาฟิลม์สารหล่อลื่นจะมคี่าเพิม่ขนึตามความเรว็ผวิสมัผสั
ทีม่คีา่เพิม่ขนึ 
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5. สญัลกัษณ์ 
 X  ระยะตามแกน X ในรปูไรม้ติ,ิ ( )2XX x D=  

 Y  ระยะตามแกน Y ในรปูไรม้ติ,ิ ( )2YY y D=  

 
2

XD semi-width of Hertzian contact under load on X -

direction , m , ( )1 32 6X ZD w R kEξ π ′=  

 
2

YD semi-width of Hertzian contact under load on Y -

direction , m , ( )1 322 6Y ZD k w R Eξ π ′=   

 E′   คา่โมดลูสัโดยรวมของวสัดุ, Pa  

( )( ) ( )( )2 2
2 2 1 1

2
1 1

E
E Eυ υ

′ =
− + −

 

 1E   คา่ยงัโมดลูสัของแผน่เรยีบ, Pa 
 2E   คา่ยงัโมดลูสัของลกูบอล, Pa 
 h  คา่ความหนาฟิลม์สารหล่อลื่น, m  
 H  คา่ความหนาฟิลม์สารหล่อลื่นในรปูไรม้ติ ิ

( )( )2 2X YH h D D R= ⎡ ⎤⎣ ⎦  

 k  อตัราสดัสว่นความร ี,  Y Xk D D=  
 p  คา่ความดนัฟิลม์สารหล่อลื่น, Pa 
 P  คา่ความดนัไรม้ติ,ิ HP p P=  

 HP   คา่ความดนัของเฮริท์, Pa, ( )6H z X YP w D Dπ=  

R  รศัมขีองลกูบอล, m,     ( ) ( )1 1 1X YR R R= +  

XR  รศัมทีศิทาง x, m  ,  ( ) ( )1 21 1 1X X XR r r= +  

YR  รศัมทีศิทาง y, m  ,  ( ) ( )1 21 1 1Y Y YR r r= +  

1Xr  รศัมขีองแผน่เรยีบในทศิทาง X , m 

1Yr  รศัมขีองแผน่เรยีบในทศิทาง Y , m 

2Xr  รศัมขีองลกูบอลในทศิทาง X , m 

2Yr  รศัมขีองลกูบอลในทศิทาง Y , m 

u  ความเรว็เฉลีย่ผวิสมัผสัทศิทาง X , m/s, ( )2 1 2u u u= +  

 v  ความเรว็เฉลีย่ผวิสมัผสัทศิทาง Y , m/s, ( )2 1 2v v v= +  

 1u  ความเรว็ผวิสมัผสัแผน่เรยีบทศิทาง X , m/s 
 2u  ความเรว็ผวิสมัผสัลกูบอลทศิทาง X , m/s 
 1v  ความเรว็ผวิสมัผสัแผน่เรยีบทศิทาง Y , m/s 
 2v  ความเรว็ผวิสมัผสัลกูบอลทศิทาง Y , m/s 

V  ความเรว็เฉลีย่ของผวิสมัผสั , m/s, ( )1 22 2V u v= +  

 zw  ภาระทีก่ระทาํ , N 
 η  dimensionless viscosity,  0η η η=  
 ρ  dimensionless density,   0ρ ρ ρ=  

ξ    Elliptic ratio coefficient 
1 2

22
20

11 1 sin d
k

π

ξ φ φ⎡ ⎤⎛ ⎞= − −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∫  

ψ  มมุของความเรว็ผวิสมัผสั, Radian, ( )1tan v uψ −=  

 1υ  คา่ปวัซองของแผน่เรยีบ 
 2υ  คา่ปวัซองของลกูบอล 
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Abstract 
 

At present, ice production system using a direct 
contact heat transfer technique becomes an interesting 
topic for the researcher and the industrial purposes. The 
concept for producing ice is directly injecting cold 
refrigerant into pure water and exchanging heat. Many 
researches reported that the effectiveness of direct 
contact heat transfer between refrigerant and water was 
close to 100%. However, with this technique, a blockage 
of ice around the injector always occurs. To avoid this 
problem, ice slurry is considered instead of pure ice.  
 The ice slurry production technique was proposed by 
using water mixture (water/oil/Tween-60) instead of pure 
water. In this paper, the heat transfer characteristic of ice 
slurry formation by using a direct contact heat transfer 
technique between carbon dioxide and water mixture was 
investigated. The low temperature carbon dioxide, 
approximately -15 °C to -60°C, was injected into the 
water mixture. The initial temperature and the volume of 
water mixtures were 28°C and 1-3 liter, respectively, 
while the flow rate of carbon dioxide was varied between 
0.003-0.017 kg/s. It was found that the suitable water 
mixture composition for producing ice slurry was 
water/oil/Tween-60 = 100/6/1 by volume. Moreover, the 
lumped model could be used for predicting the 
temperature of water mixture and the mass of ice slurry 
with in ±10% variation 
 
 
 
Keywords:  Direct contact heat transfer, Ice storage,  

Ice slurry, Carbon dioxide, Lumped model 
 

1. Introduction 
 

At present, air conditioning system of commercial 
building consumes approximately 60% of electrical 
demand and brings to high electrical cost [1]. To 
overcome this problem, an ice thermal energy storage has 
been undertaken. Since, the electrical cost of Thailand 
during the nighttime is cheaper than that of during the 
daytime. Therefore, ice thermal energy storage system of 
which the ice is produced in the nighttime and used for 
air conditioning during the daytime seems to be 
appropriate. Chaichana et al [2] reported that an ice 
thermal energy storage could reduce the electrical cost 
approximately 55%. Moreover, Bruan [3] and Carey et al 
[4] reported that the coefficient of performance (COP) of 
an ice thermal energy storage system is higher than that 
of a conventional air conditioning system. 

Ice-on-coil system is common ice thermal energy 
storage. An evaporator coil of this system is submerged 
in the water and ice is formed around its evaporator tube. 
Since the thermal conductivity of ice is very low. 
Therefore, the performance of the evaporator is reduced 
with the increasing of ice thickness. To avoid this 
problem, direct contact heat transfer technique is 
proposed. The concept for producing ice is the injection 
of cold refrigerant into the water and exchange heat 
directly. Nuntaphan [5] and Thongwik et al. [6] reported 
that the effectiveness of a direct contact heat transfer is 
close to 100%. Moreover, Kiatsiriroat et al [7] 
investigated the performance of a refrigeration cycle 
using a direct contact evaporator. In this study, R12 was 
selected as the refrigerant. It found that the COP of this 
system was around 3.4-3.6 and the ice looked like slurry. 
Kiatsiriroat et al [8] proposed the heat transfer correlation 
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for the direct contact heat transfer between R12-water 
and R22-water in the form of dimensionless parameters 
which were Stanton number, Stephan number and 
dimensionless pressure. However, Thongwik et al. [9] 
also studied the heat transfer characteristics during ice 
formation of a direct contact heat transfer between 
carbon dioxide and pure water. It showed that there was a 
blockage of ice around the injector. To avoid this 
problem, ice slurry is considered instead of pure ice.  

In this work, the water is mixed with a compressor 
lubricant (oil) and a surfactant (Tween-60) for producing 
ice slurry and the suitable composition is investigated. 
The information data could serve the applications of ice 
thermal energy storage for commercial building or other 
industrial purposes.   
 
2. Mathematical model 
 

From previous studies [5-9], it is found that when a 
refrigerant is injected into water mixture, a high turbulence 
of water mixture is occurred and the temperature of water 
mixture is uniform. Therefore, the lumped model could be 
used for predicting the water mixture temperature and the 
amount of ice formation. In the case of the direct contact 
between carbon dioxide and water mixture, the energy 
balance can be written as 

 

( ) ( ) ( )( )waCoCiCww TTUAhhmhM
dt
d

−−−= &     (1) 

 
The left hand side of the above equation is the enthalpy 

change of water mixture with time while the first and the 
second terms of the right hand side are the rate of enthalpy 
change of carbon dioxide and the rate of heat loss to the 
environment, respectively. 

During the sensible heat period, Eq.(1) is modified 
and the temperature of water mixture in the storage tank 
could be predicted from 

 
( ) ( )( ) t

CpM
TTUAhhmTT

ww

waCoCiCt
w

tt
w Δ

−−−
+=Δ+ &

   (2) 

 
Moreover, during ice slurry formation period, the 

water mixture temperature is constant at its freezing point 
and the mass of ice slurry during a time interval could be 
predicted from 

 
( ) ( )( )

ice
w

waCoCiC
ice tTTUAhhmM Δ

−−−
=

λ
&

    (3) 

 
3. Experiment set-up 
 

Fig. 1 shows the schematic sketch of the experimental 
setup. Low temperature carbon dioxide from a storage 
tank is injected into and directly exchanges heat with 
water mixture in a storage tank.   

The initial water temperature is around 28ºC while 
the inlet temperature of carbon dioxide is varied between 
-15 ºC to -60ºC. The mass flow rate of carbon dioxide is 
varied between 0.003-0.017 kg/s. The water mixture is 
stored in a cylindrical test tube of 0.0762 m in diameter 
and 2 m in height. The volume of water mixture is 
between 1-3 liter.  

ICE STORAGE
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NOZZLE

VALVE

FLOW
METER

CO2
TANK

TUBE&INSULATOR

2 
m

.

OUTLET

 
 

Fig. 1 Schematic sketch of the experimental set-up. 
 
The temperature of water mixture, the inlet 

temperature of carbon dioxide and the ambient air are 
measured by a set of K-type thermocouples having 
±0.1ºC accuracy and recorded every 10 s. Notice that the 
carbon dioxide is injected into the water mixture till most 
of water mixture become ice slurry. The mass of ice 
slurry in a storage tank is measured by a high precision 
weighing machine having    ±0.1 g accuracy. 
 
Table 1 Water mixture composition and form of ice slurry 

No. Water/oil/Tween-60  
(by volume) 

Color Solubility Blockage of 
ice around 
injector 

Form of ice 

1 100/1/2 Clear 
yellow Good Yes Slurry+plain 

ice 

2 100/3/0.5 Cloudy 
white Good Yes Slurry+plain 

ice 

3 100/3/1 Cloudy 
white Good Yes Slurry+plain 

ice 

4 100/3/2 Cloudy 
white Fair Yes Slurry+plain 

ice 

5 100/3/4 Cloudy 
white Fair Yes Slurry+plain 

ice 

6 100/3/6 Clear 
pink Good Yes Slurry+plain 

ice 

7 100/4/1 Cloudy 
white Fair Yes Slurry+plain 

ice 

8 100/6/1 Cloudy 
white Fair No Slurry 

9 100/8/1 Cloudy 
white Fair No Slurry 

10 100/9/1 Cloudy 
white Fair No Slurry 

11 100/20/1 Cloudy 
white Fair No Slurry 



รวมบทความวชิาการ  เลม่ท่ี 4 การประชุมวชิาการเครือขา่ยวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                                 237 

 

4. Results and discussion 
 
4.1 Direct contact heat transfer of carbon dioxide and 

water mixture 
 
In this part, 11 samples of water mixture are tested by 
exchanging heat with low temperature CO2 via direct 
contact heat transfer technique. The surfactant, Tween-
60, is used to merge the water and the oil. The testing   
compositions of water mixture are given in Table 1. It is 
found that at the compositions of numbers 8-11, all of 
water mixture becomes ice slurry. When the composition 
of oil is lower than 6%, such as cases 1-7, a blockage of 
ice is formed around the injector. At these conditions, the 
oil composition is rather low. Therefore, some part of 
non-merging water becomes plain ice and the blockage 
of ice around the injector occurs. In the experiment, the 
composition of water/oil/Tween-60 at 100/6/1 shown in 
Fig. 2 is selected as a water mixture for producing ice 
slurry. Fig. 3 shows the ice slurry at this composition. 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2 The composition of water mixture of 
water/oil/Tween-60 at 100/6/1. 

 
 

 
 
 

Fig. 3 Ice slurry production from the experiment. 
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Fig. 4 The temperature of water mixture at various 
operating conditions. 

 
 

In this part, the lumped model is also used for 
predicting the water-oil mixture temperature and the 
mass of ice slurry during a time interval.  It is noted that 
the specific heat and the enthalpy of freezing of water-oil 
mixture are close to those of the pure water (less than 1% 
difference). Therefore, the properties of water are used 
for calculating the temperature and the mass of ice slurry.  

Fig. 4 shows the temperature of water mixture and it 
is found that the lumped model can predict the 
temperature quite well. Fig. 5 shows the comparison of 
mass of ice slurry from the lumped model compared with 
the experiment and it is found that the model can be 
predicted 100% of the experimental data within ±10% 
variation. 
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Fig. 5 The comparison of mass of ice from the experiment 
and the model. 
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4.2 Heat transfer analysis of direct contact heat exchange 
 

This research also studies the effect of parameters on 
the volumetric heat transfer coefficient ( VU ) of a direct 
contact heat transfer technique. The VU  can be calculated 
from 

TV
QU C

V Δ
=

&
,           (4) 

Ciw TTT −=Δ .           (5) 
 
Where V is the volume of water mixture. During the 

sensible heat process, the volumetric heat transfer 
coefficient of this study is compared with the previous 
works and the results are shown in Table 2. 

Table 2 shows the volumetric heat transfer coefficient 
of the present study and it is closed to those of Goodwin 
et al. [10] and Kiatsiriroat et al. [8] for non-flow or 
stagnant storage medium. It is less than those of Blair et 
al. [11] and Sidemen and Get [12] more than 10 times for 
injection of dispersed-phase agent into flowing water. In 
the result of Goodwin et al. [10], the volumetric heat 
transfer coefficient is still low (3-8 kW/m3K) even the 
water is continuously flowing. This result may come 
from the very high mass of water and mass flow rate at 
the storage tank, then the dispersed phase agent could not 
merge throughout the water in the whole tank.  

 
Table 2 Comparison of heat transfer coefficients of the 

present study with other direct contact heat 
transfer systems. 

 
 Present 

study 
Blair et 
al.  [11] 

Goodwin 
et al. [10] 

Sideman 
and Get [12] 

Kiatsiriroat 
et al. [8] 

Solution Phase 
change 

Water  
mixture 

Water Water Water Water 

Dispersed phase CO2 R113 Pentane Pentane R12, R22 
 

VU  (kW/m3 K) 1-25 122 3-8 180 2-16, 2-52 

Mass flow rate of 
dispersed phase 
(kg/s) 

0.003-
0.017 

0.023 1.90 0.022 0.02-0.08 

Mass flow rate of 
water mixture 
(kg/min) 

- 0.101 17.1 0.042 - 

Diameter of storage 
tank (m) 

0.07 0.095 0.61 0.07 0.30 

 
In this work, the models to predict the volumetric 

heat transfer coefficient using experimental data can 
determine from 
 
Sensible heat:  

050828.00117.199955.0
, 31.729 TmMU CwSV Δ= − & .           (6) 

 
Latent heat:  

( ) 066906.00186.198204.0
, 52.704 TmMMU CicewLV Δ−= − & .(7) 

 
Both equations could be applied to water mixture. 

The sensible heat period will be considered when the 

storage medium temperature drops from its initial 
temperature at the room temperature about 28oC to its 
freezing point at 0oC and the latent heat period occurs 
when the water mixture temperature is at 0oC till ice is 
forming.   
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Fig. 6 Comparison of volumetric heat transfer coefficient 
from the correlation and the experimental data 

during sensible heat period. 
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Fig. 7 Comparison of volumetric heat transfer coefficient 
from the correlation and the experimental data 

during latent heat period. 
 
The values of the volumetric heat transfer coefficient 

from the correlations are compared with those from the 
experimental data for both sensible heat and latent heat 
periods as shown in Figs. 6 and 7. The model can predict 
all of the experimental values within ±10%.   

Increasing of mass flow rate of CO2 will get high 
turbulence in the storage medium, thus the high 
volumetric heat transfer coefficient is obtained. The heat 
transfer coefficient is less with the increasing of mass of 
water mixture, due to the decreasing of turbulence in the 
storage medium. It is found that the temperature 
difference between water mixture and CO2 gives a 
slightly effect on the volumetric heat transfer coefficient.  
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5. Conclusion 
 

From this research, some conclusions could be 
-The suitable composition of water mixture, 

water/oil/Tween-60, for producing ice slurry is at 100/6/1 
by volume. 

-The lumped model can predict the water mixture 
temperature and the amount of ice slurry in the case of 
sensible heat and latent heat periods quite well. 

-The volumetric heat transfer coefficient is varied 
inversely to the mass of water mixture and varied directly 
to the mass flow rate of CO2 and the temperature 
difference between inlet and outlet the storage tank. 
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NOMENCLATURE 

Cp   Specific heat capacity (J/kg K) 
h   Enthalpy (J/kg) 
M   Mass (kg) 
m&   Mass flow rate (kg/s) 
Q&   Heat transfer rate (Watt) 
T   Temperature (ºC) 
t   Time (s) 

tΔ   Time duration (s) 
icetΔ  Time duration for producing ice slurry (s) 

UA  Overall heat loss coefficient and area (W/K) 
VU  Volumetric heat transfer coefficient (W/m3 K) 

V   Volume of water and water mixture (m3) 
 
Greek symbols 

λ   Latent heat of freezing (J/kg) 
 
Subscripts 

a   Ambient  
C   Carbon Dioxide  
i   Inlet  
ice   Ice slurry 
L   Latent heat period 
o   Outlet 
S   Sensible heat period 
V   Volume 
w  Water mixture 
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บทคดัย่อ 
ในระบบปรบัอากาศนัน้วธิคีวบคุมการฉีดสารทําความเยน็เขา้อวีา

โปเรเตอรถ์อืเป็นปจัจยัทีส่ําคญัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการทํางานของ
ระบบ ปรมิาณสารทาํความเยน็ทีฉ่ีดเขา้ไปในอวีาโปเรเตอรใ์นแต่ละครัง้
ควรทีจ่ะระเหยกลายเป็นไออิม่ตวัหมดพอด ีซึง่ในจุดน้ีอุปกรณ์ควบคุม
การฉีดน้ํายาแบบEXV(Electronic Expansion Valve) จงึมคีวาม
เหมาะสมทีจ่ะนํามาควบคุมปรมิาณการฉีดสารทําความเยน็ โดยระบบ
จะมีอินเวอร์เตอร์เป็นตัวควบคุมอัตราการอัดสารทําความเย็นของ
คอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมกับความต้องการที่EXV. การควบคุม
ทัง้หมดนี้จะใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Basicต่อผา่นคอมพวิเตอร ์
เพื่อร ับค่า อุณหภูมิและความดันจากตัวตรวจจับ (sensor)และส่ง
สญัญาณผา่นทางพอรต์ขนาน ไปควบคุมการหมุนของสเตป็มอเตอรใ์ห้
เปิด-ปิดวาลว์ของEXV. โดยการควบคุมจะใชค้า่ความรอ้นยิง่ยวดของไอ
(Superheat vapor)และคา่การเป็นของเหลวเยน็ยิง่(Liquid Subcooling) 
มาใช้ในการวเิคราะห์ระบบทําความเยน็ เพื่อทําให้เกิดประสทิธภิาพ
สงูสุด ผลการทดลองสรุปวา่เครือ่งทําความเยน็ขนาด 18,000 BTU/hr 
เมือ่ทาํการควบคุมปรมิาณการจา่ยสารทาํความเยน็โดยEXV(Electronic 
Expansion Valve) เพือ่ทาํใหเ้กดิไออิม่ตวัตลอดเวลาทีท่างออกของอวีา
โปเรเตอร ์ ทีอุ่ณหภูมมิาตรฐานสามารถทาํความเยน็ไดท้ี ่EER =14.32 
( เครือ่งปรบัอากาศเบอร5์ มคีา่ EER ≥  11 ) 
Abstract 

Controlling of liquid refrigerant injection to the evaporator is 
the major influence of the refrigeration performance of air 
conditioning system. To operate with high efficiency in any 
conditions or variable loads, all any amount of liquid refrigerant 
that is injected into evaporator in each cycle (time) should be 
evaporated to superheated vapor. EXV (Electronic Expansion 
Valve) is a suitable device for achieving the precision controlling 
of refrigerant mass flow over wide range of operating conditions. 
For a proper operation of compressor, inverter is used to control 

compression rate responding to EXV requirement. An operation 
of EXV was controlled by Microsoft Visual Basic on computer. 
Feedback of Temperature and Pressure from sensors was used 
to measure data at several states. All data was analyzed and 
control by step motor via parallel port. Electronics Expansion 
Valve was done by step motor for control at state of the 
superheat and sub cooling as the set value of the refrigeration 
system for bester efficiency.  Conclusion. The air conditioner 
18,000 BTU/hr when the refrigerant flow is controlled by EXV to 
be saturated vapor from evaporator outlet at temperature 
standard every time. The system can be energy efficiency ratio is 
14.32.( Air condition number 5 : EER≥  11 ) 

 
1. ความเป็นมา 

ปจัจุบนัเครื่องปรบัอากาศเริม่เขา้มามบีทบาทต่อการทํางานของ
มนุษยเ์ราเพิม่มากขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศไทยซึง่เป็นประเทศ
ทีอ่ยู่ในเขตรอ้นมกีารขยายตวัของอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศอย่าง
รวดเรว็ โดยเฉพาะเครือ่งปรบัอากาศขนาดเลก็ซึง่มกัจะพบเหน็วา่มกีาร
ติดตัง้ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย  เช่นตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัย , 
สาํนกังานทัว่ไป ฯลฯ สิง่ทีผู่ใ้ชง้านเครือ่งปรบัอากาศทุกคนตอ้งการกค็อื 
อากาศทีม่อุีณหภูมพิอเหมาะ,ความชืน้ในอากาศทีเ่หมาะสม, อากาศมี
ความสะอาดและมปีรมิาณการระบายหมุนเวยีนเพยีงพอ แต่ในบางครัง้
พบว่า ผูใ้ชป้ระสบกบัปญัหาของการมอีากาศภายในหอ้งทไีม่ดนีัก เช่น 
มอีากาศหนาวเนื่องมาจากอากาศภายในหอ้งเยน็เกนิไป หรอืมอีาการ
อืดอดัเนื่องจากอากาศภายในห้องมกีารเปลี่ยนแปลงร้อนและหนาว 
ฯลฯ แต่การจะปรับสภาพอากาศภายในห้องให้มีค่าอุณหภูมิคงที่
ตลอดเวลานัน้เป็นเรื่องที่ยากมาก สําหรบัเครื่องทําความเย็นที่ใช้
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมแิบบเทอรโ์มสตทั (Thermostat) ซึง่ทาํหน้าที ่
ตดัและต่อ การทาํงานของคอมเพรสเซอร ์จากการตดัและต่อการทาํงาน
นัน้ส่งผลให้อุณหภูมภิายในห้องไม่คงที่และทําให้อายุการทํางานของ
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คอมเพรสเซอรล์ดลง อกีทัง้การทาํงานของเทอรโ์มสเตตกิเอก็ซแ์ปนชัน่
วาลว์ (TXV) จะทาํใหส้ถานะของน้ํายาทีท่างออกของอวีาโปเรเตอรม์คี่า
การเป็นซูปเปอร์ฮตีซึ่งมผีลต่อการทําความเย็นของระบบ [1] ดัง้นัน้
โครงงานนี้จงึมกีารเปลี่ยนอุปกรณ์จากเทอร์โมสเตติกเอ็กซ์แปนชัน่
วาลว์(TXV) เป็นอเิลค็ทรอนิคสเ์อก็ซแ์ปนชัน่วาล์ว (EXV) โดยควบคุม
ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึ่งขอ้ดขีองวาล์วแบบน้ีคอื ง่ายต่อการ
ออกแบบการควบคุม ใช้พลงังานไฟฟ้าในการควบคุมน้อย และ
ตอบสนองในการทํางานรวดเรว็ ในการควบคุมการสัง่จ่ายสารทําความ
เยน็จากการเปลี่ยนอุปกรณ์นัน้มผีลทําให้สามารถควบคุมสถานะของ
สารทําความเย็นให้สถานะสุดท้ายที่ออกจากอีวาโปเรตอร์มีค่าเป็น 
Saturated พอด ีในการควบคุมการทํางานของอเิล็คทรอนิคส์เอ็กซ์
แปนชัน่วาล์วนัน้จะควบคุมผ่านทางพอร์ตขนาน[3]เชื่อมต่ออุปกรณ์
ภายนอกเขา้กบัคอมพวิเตอร ์โดยจะมโีปรแกรม VISUAL BASIC[2]   
เพื่อใช้ในการสัง่งานการทํางานของวาล์ว การทํางานของโปรแกรม
สามารถแบง่ออกเป็น 3 สว่นใหญ่ๆ คอื 

1. สว่นการรบัสญัญาณอะนาลอก (Analog) จากภายนอก ในสว่น
น้ีใช้บอร์ดแปลงสญัญาณอะนาลอกเป็นสญัญาณดจิติอลซึ่งเป็นตวัจบั
สญัญาณที่เขา้มาจากภายนอก เพื่อที่คอมพวิเตอร์สามารถนําค่า
สญัญาณมาใชใ้นการประมวลผล ทัง้น้ีเพื่อทีจ่ะปรบัตําแหน่งการหมุน
ของสเตป็มอเตอรใ์หเ้พิม่หรอืลดปรมิาณการจา่ยสารทาํความเยน็ 

2. สว่นการประมวลผลขอ้มลู เมือ่ไดข้อ้มลูเบือ้งตน้จากสว่นการรบั
สญัญาณอะนาลอกแล้ว ในส่วนประมวลผลจะนําขอ้มูลดงักล่าวมา
เปรียบเทียบกับค่าใน DATABASE และคํานวณหาผลต่างเพื่อ
กาํหนดการทาํงานทางดา้นควบคุมต่อไป 

3. สาํหรบัการสง่สญัญาณนัน้จะเป็นสญัญาณแบบ 8 บติ ซึง่ 1 บติ
กค็อืสวติซ ์1 ตวั ซึง่เราใชส้วติซท์ัง้หมด 4 ตวันัน่กค็อืสง่สญัญาณออก 

 

 
รปูที1่ แสดงขัน้ตอนการทาํงานของโปรแกรมควบคุมวาลว์EXV. 

 

2. วตัถปุระสงค ์
 เพื่อศึกษาประสทิธภิาพการทํางานและออกแบบเครื่องทําความ
เยน็ของเครือ่งปรบัอากาศแบบอดัไอใหส้ามารถทาํงานไดป้ระสทิธภิาพ
สงู โดยมุ่งเน้นไปทีก่ารควบคุมความดนัทํางานของสารทาํความเยน็ที่
อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมโดยควบคู่ไปกบัการควบคุมอตัราการ
ไหลของสารทาํความเยน็ใหม้คีวามสมัพนัธก์นัพอดกีบัภาระทีเ่กดิขึน้ใน
ระบบ  
3. วสัดแุละอปุกรณ์ 
 ส่วนอุปกรณ์การควบคุมอตัราการไหลของสารทําความเย็นใน
ระบบจะใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อควบคุม Electronic Expansion 
Valve ใหส้ามารถทาํงานโดยอตัโนมตั ิควบคูไ่ปกบัการควบคุมความเรว็
รอบการทํางานของคอมเพรสเซอร ์ โดยใชอ้นิเวอรเ์ตอรเ์ป็นตวัปรบั
ความถี ่ ในส่วนอุปกรณ์หลกัอื่น ๆ ทีต่อ้งใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษ
ประกอบไปดว้ย อวีาโปเรเตอร(์เครือ่งระเหย), คอนเดนเซอร(์เครื่อง
ควบแน่น), สารทาํความเยน็ และแผงวงจรควบคุม 
 
4. วิธีการ 
 โครงงานนี้จะทาํการตดิตัง้เซน็เซอรต์วัตรวจจบัอุณหภูมแิละความ
ดันตามตําแหน่งต่างๆ ที่ระบบการทําความเย็นชนิดอัดไอของชุด
ทดลอง เพื่อส่งค่าทีไ่ดไ้ปประมวลผลในซอฟต์แวรจ์ากโปรแกรมVisual 
Basic ทีไ่ดท้าํการออกแบบไว ้เพือ่ใหซ้อฟตแ์วรท์าํการควบคุมEXVให้
จา่ยน้ํายาสารทาํความเยน็และใหร้ะเหยหมดเป็นไอพอดทีีท่างออกอวีา
โปเรเตอร ์ และควบคุมอนิเวอรเ์ตอร์ให้คอมเพรสเซอร์ทํางานอย่าง
เหมาะสมกบัสภาวะ โดยจะมวีธิการดาํเนินการคอื 

4.1ทาํการศกึษาระบบการทาํความเยน็และอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
ทีใ่ชใ้นการควบคุมElectronic Expansion Valve (EXV) รวมถงึศกึษา
โปรแกรม Visual Basic  

4.2 จดัหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตัง้ชุดทดลอง เมื่อทําการ
ตดิตัง้ชุดทดลองระบบการทําความเยน็เสรจ็ กต็อ้งมกีารทําสุญญากาศ
ระบบเพือ่ดดูอากาศและความชืน้ออกจากระบบ หลงัจากนัน้กจ็ะทาํการ
ชารจ์น้ํายาเขา้ระบบและทําการเดนิระบบ โดยใชก้ารปรบัวาลว์ควบคุม
EXVดว้ยวธิแีมนนวล  
 4.3 สรา้งชุดอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัใชใ้นการตดิต่อระหว่าง
คอมพวิเตอรก์บัเซน็เซอรต์วัตรวจจบัอุณหภูมแิละความดนัโดยผา่นทาง
พอรต์ขนาน  
 4.4 ทําการสอบเทยีบเซน็เซอรต์วัตรวจจบัอุณหภูมแิละความดนั
กบัอุปกรณ์สอบเทยีบมาตรฐานพรอ้มทัง้ปรบัคา่เซน็เซอรต์วัตรวจจบัชุด
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และทาํการทดลอง โดยขัน้ตอนในการทดลองจะ
มดีงัน้ีคอื 
  4.4.1 เปิดโปรแกรมควบคุม EXV กดปุ่ม Save โปรแกรมจะ
เกบ็ขอ้มูลทีว่ดัไดจ้ากเซน็เซอรต์วัตรวจจบัอุณหภูมแิละความดนัไวใ้น 
Microsoft office Excel เพือ่จะนําไปเขยีนกราฟ 

4.4.2 เปิดเครือ่งปรบัอากาศ กดสวติช ์Start ทีต่วัปรบัดว้ย
มอืของอนิเวอรเ์ตอร ์ใหม้อเตอรข์องคอมเพรสเซอรท์าํงาน ปรบัความถี่
ไฟฟ้าที ่35 Hz  
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4.4.3 กดปุ่ม Auto ทีโ่ปรแกรมควบคุมในส่วนของ Control 
Valve โปรแกรมจะเซท็สเตป็มอเตอรใ์หเ้ปิดวาลว์ที1่20 สเตป็ 

4.4.4 ปรบัสภาวะห้องมาตรฐานให้ได้ตามสภาวะทดสอบ 
ตามมาตรฐาน ISO 5151-1994 

4.4.5 รอใหส้ภาวะของระบบคงที ่จากนัน้ทําการวดัพลงังาน
ที่จ่ายให้กับระบบและภาระที่ให้กับระบบ โดยใช้ เครื่องวดั Power 
meter รุน่ GWM-039 การทดลองจะตอ้งดาํเนินภายในเวลา 1 ชัว่โมง 
โดยเกบ็ขอ้มลูทุกๆ 10 นาท ี

4.4.6 ทาํการทดลองใหมต่ัง้แต่ตน้ แต่เปลีย่นค่าความถีไ่ฟฟ้า
ทีใ่หก้บัมอเตอรค์อมเพรสเซอรเ์ป็น 35 Hz, 45Hz, 50Hz, 60Hz, และ 
70Hz. ตามลาํดบั 

4.5 สว่นสุดทา้ยนี้จะนําผลการทดลองทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละสรุปผล 
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากโครงงานครัง้น้ี ขอ้เสนอแนะในการนําโครงงานนี้
ไปประยุกต์ใช้ รวมทัง้การปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ใช้ใน
โครงงานเพือ่ใหไ้ดผ้ลทีด่ยี ิง่ขึน้ 
 
5. ผลการวิจยัและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การทดลองนี้สภาวะทีไ่ดนํ้ามาใชเ้ป็นจุดอา้งองิในการทดสอบเพื่อ
หาขดีความสามารถในการทําความเย็นและอตัราส่วนประสทิธิภาพ
พลงังาน(Energy Efficiency Ratios) จะใชส้ภาวะจากมาตรฐาน ISO 
5151-1994 ทาํการทดสอบคอื 27 DB 19WB (สาํหรบั Indoor) และ 35 
DB 24WB (สาํหรบั Outdoor) 
 

การควบคุมความถีข่องมอเตอรค์อมเพรสเซอรท์ี ่35 Hz 
 

 
รปูที2่ แสดงPressure dropของคอนเดนเซอรก์บัอวีาโปเรเตอรท์ี3่5Hz 

 

 
รปูที ่3 แสดงอุณหภมูทิี ่35 Hz 

 
 

ตารางที ่1 แสดงคา่การทดลองทีส่ภาวะมาตรฐาน5151-1994 ปรบั
ความทีก่ระแสไฟฟ้าที ่35 Hz 

 
 

  
สามารถทาํความเยน็ได ้13,889 BTU/hr และม ีEER 14.32 โดยม ี

Capacity มคีา่เทา่กบั 4.07(kW) และ Power input มคีา่เทา่กบั 0.966 
(kW) จะเหน็ไดว้า่มคีา่ EER สงูจรงิแต่การทาํความเยน็น้อยมาก (น้อย
ทีส่ดุของการทดลอง) เมือ่เทยีบกบัการทาํเยน็เตม็ประสทิธภิาพ 18,000 
BTU/hr 
 

 
การควบคุมความถีข่องมอเตอรค์อมเพรสเซอรท์ี ่45 Hz 

 

 
รปูที ่4 แสดงPressure dropของคอนเดนเซอรก์บัอวีาโปเรเตอรท์ี4่5Hz 

 

 
รปูที ่5 แสดงอุณหภมูทิี ่45 Hz 
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ตารางที ่2 แสดงคา่การทดลองทีส่ภาวะมาตรฐาน5151-1994 ปรบั
ความทีก่ระแสไฟฟ้าที ่45 Hz 

 
 

สามารถทาํความเยน็ได ้16,387 BTU/hr และม ีEER 13.493 โดย
ม ี Capacity มคี่าเท่ากบั 4.803(kW) และ Power input มคี่าเท่ากบั 
1.241 (kW) จะเหน็ไดว้า่มคี่า EER น้อยลงเพราะมกีารกนิกําลงังาน
มากขึน้แต่ สามารถทําความเยน็ทีม่ากขึน้กว่าเดมิเมื่อเทยีบกบัการทํา
เยน็เตม็ประสทิธภิาพ 18,000 BTU/hr 
 

การควบคุมความถีข่องมอเตอรค์อมเพรสเซอรท์ี ่50 Hz 
 

 
รปูที6่ แสดงPressure dropของคอนเดนเซอรก์บัอวีาโปเรเตอรท์ี5่0Hz 
 

 
รปูที ่7 แสดงอุณหภมูทิี ่50 Hz 

 
 
 
 
 
 

ตารางที ่3 แสดงคา่การทดลองทีส่ภาวะมาตรฐาน5151-1994 ปรบั
ความทีก่ระแสไฟฟ้าที ่50 Hz 

 
 

ทีจ่ดุน้ีเป็นสภาวะการทาํงานทีม่าตรฐาน สาํหรบัการทดลองในครัง้
น้ีเป็นเพราะว่า มกีารทําความเยน็ได ้18,018 BTU/hr และม ีEER 
13.081 โดยเต็มความสามารถของเครื่องทําความเย็นที่ 18,000 
BTU/hr และมอีตัราการกนิไฟที ่1.377 (kW) โดยม ี Capacity มคี่า
เท่ากบั 5.281(kW) เป็นอตัราสว่นการทาํความเยน็ทีส่ามารถนําไปใช้
เปรยีบเทยีบ 

 
การควบคุมความถีข่องมอเตอรค์อมเพรสเซอรท์ี ่60 Hz 

 

 
รปูที8่ แสดงPressure dropของคอนเดนเซอรก์บัอวีาโปเรเตอรท์ี6่0Hz 

 

 
รปูที ่9 แสดงอุณหภมูทิี ่60 Hz 
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ตารางที ่4 แสดงคา่การทดลองทีส่ภาวะมาตรฐาน5151-1994 ปรบั
ความทีก่ระแสไฟฟ้าที ่60 Hz 

 
 

สามารถทาํความเยน็ได ้18,283 BTU/hr และม ีEER 10.29 โดยม ี
Capacity มคีา่เทา่กบั5.281 (kW) และ Power input มคีา่เทา่กบั 
1.777(kW) จะเหน็ไดว้า่ยิง่ความถีใ่นการขบัคอมเพรสเซอรเ์รว็มากขึน้
เทา่ใดการทาํความเยน็กจ็ะมากขึน้ตาม แต่การกนิพลงังานกม็ากตาม
ทาํใหป้ระสทิธภิาพน้อยลง 
 

การควบคุมความถีข่องมอเตอรค์อมเพรสเซอรท์ี ่70 Hz 
 

 
รปูที1่0 แสดงPressure dropของคอนเดนเซอรก์บัอวีาโปเรเตอรท์ี7่0Hz 

 

 
รปูที ่11 แสดงอุณหภมูทิี ่70 Hz 

 
 
 
 
 
 

ตารางที ่5 แสดงคา่การทดลองทีส่ภาวะมาตรฐาน5151-1994 ปรบั
ความทีก่ระแสไฟฟ้าที ่70 Hz 

 
 

มกีารทําความเยน็มากทีสุ่ดของการทาํการทดลองคอื สามารถทํา
ความเยน็ได ้18,858 BTU/hr และม ีEER 9.629 โดยม ีCapacity มคี่า
เท่ากบั 5.527 (kW) และ Power input มคี่าเท่ากบั 1.959 (kW) เป็น
การยนืยนัไดว้า่ยิง่ทาํการควบคุมความถีใ่หม้ากขึน้เท่าใด จะสามารถทาํ
ความเย็นได้มากเท่านัน้ แต่ก็จะกินพลังงานมากตามเช่นกนั ทําให้
ประสทิธภิาพตํ่าลงตาม 

 
7. สรปุและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองพบว่าเมื่อความถี่ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์
คอมเพรสเซอรม์คีา่สงูขึน้ ค่า C.O.P.จะตํ่า แต่การทาํความเยน็สามารถ
ทาํไดม้ากและถา้หากความถีท่ีใ่ชใ้นการควบคุมมอเตอรค์อมเพรสเซอร์
มคี่าตํ่า ค่า C.O.P.จะมาก แต่การทาํความเยน็ทีไ่ดม้คี่าน้อยลง ซึง่ดไูด้
จากรปูที1่2 
 

 
รปูที1่2 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง C.O.P. กบัความถีข่อง

อนิเวอรเ์ตอรเ์ทยีบกบัเวลา 
 
สิง่ทีน่่าจะทาํใหร้ะบบนี้สมบรูณ์คอื 
 1.ถา้มกีารศกึษาเพิม่เตมิควรจะทาํการศกึษาระบบควบคุม
อนิเวอรเ์ตอรใ์หเ้ป็นระบบอตัโนมตัแิทนการปรบัดว้ยมอื อาจใช้
ไมโครคอนโทรลเลอรค์วบคุมกไ็ด ้
 2.บอรด์ปรบัปรงุสญัญาณของความดนัและอุณหภมู ิ สามารถ
ปรบัปรงุและแกไ้ขใหม้ขีนาดกระทดัรดัมากกวา่นี้เพือ่ความสะดวกใน
การตดิตัง้ 
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 3.การติดต่อกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ควรพฒันาการติดต่อให้
ทนัสมยัมากขึน้โดยตดิต่อผ่านทางพอรต์ USB หรอืพอรต์อนุกรมเพื่อ
ความสะดวกในการใชง้าน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัฉบบัน้ีสาํเรจ็ไปไดด้ว้ยดเีพราะความพากเพยีรของผูจ้ดัทาํ 
คงไม่อาจสําเร็จหากไม่ได้รบัความช่วยเหลือ และความร่วมมือจาก
หลายๆ ฝา่ยดว้ยกนั บุคคลแรกอนัเป็นทีส่าํคญัยิง่ คอื ผศ.ธวชัชยั นาค
พพิฒัน์ อาจารย์ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ ผูค้อยให้ความเอาใจใส่ และ
ความช่วยเหลอืตลอดมา และรศ. ไสว พงศส์วสัด ิและอาจารย ์ธรีวฒัน์ 
เทพมณ ีจากภาควชิาวศิวกรรมวดัคุมทีใ่หค้าํปรกึษาดา้นอเิสก็ทรอนิกส์
และเครือ่งมอืวดั ผูซ้ึง่มสีว่นเกีย่วขอ้งและใหค้าํแนะนําจนปรญิญานิพนธ์
น้ีสามารถดาํเนินการสาํเรจ็ลุลวงไปไดด้ว้ยด ี
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การประชุมวชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแหง่ประเทศไทยครัง้ที ่22 
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 

 
 

แบบจาํลองทางคณิตศาสตรข์องกระบวนการทาํความรอ้นแก่น้ํา โดยใช้เครือ่งไมโครเวฟ 
ท่ีติดท่อนําคล่ืนรปูทรงส่ีเหล่ียม (โหมด TE10) 

Mathematical model of heating of water layer by using microwave with rectangular 
wave guide (TE10 mode) 

 
วราภรณ์ ชะอุม่1, กนกพนัธรน์ โลกุตรวงศ์2 และ ผดุงศกัดิ ์รตันเดโช1*  

1 หน่วยวจิยัเพือ่การใชป้ระโยชน์จากไมโครเวฟในงานวศิวกรรม (R.C.M.E.) 
ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ ปทุมธานี 12121 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัฉบับน้ีเป็นการเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ
กระบวนการทําความร้อนแก่ชัน้น้ํา ด้วยเครื่องไมโครเวฟชนิดท่อนํา
คลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (โหมด TE10)  โดยศึกษาอิทธิพลตําแหน่งของ   
ชัน้น้ําภายในท่อนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีต่อการกระจายตัวของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในท่อนําคลื่นและชัน้น้ํา  ลกัษณะอุณหภูม ิ
และรูปแบบการไหลภายในชัน้น้ํา ซึ่งตําแหน่งของชัน้น้ําภายในท่อนํา
คลื่นทีศ่กึษาม ี3 ตําแหน่ง ไดแ้ก่ ตําแหน่ง s0 เป็นตําแหน่งทีจุ่ด
กึง่กลางของชัน้น้ําและท่อนําคลื่นซอ้นทบักนั ตําแหน่ง s10 และ s20 
เป็นตําแหน่งทีจุ่ดกึง่กลางของชัน้น้ําห่างจากจุดกึง่กลางของท่อนําคลื่น
เป็นระยะ 10 และ 20 mm ตามลําดบั ซึง่จากการศกึษาพบว่า ที่
ตําแหน่ง s20 เป็นตําแหน่งทีม่กีารเปลีย่นแปลงอุณหภูมภิายในชัน้น้ํา
มากที่สุด นอกจากนี้แบบจําลองที่ได้นําเสนอจะถูกตรวจสอบความ
ถูกต้องกบัข้อมูลจากการทดลอง  พบว่าผลจากการคํานวณมคีวาม
สอดคลอ้งกบัผลจากการทดลองและมคีา่ความคลาดเคลื่อนของอุณหภมูิ
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.63°C ดังนัน้แบบจําลองที่สร้างขึ้นจึงสามารถ

นํามาใช้ในการอธบิายพฤตกิรรมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ของกระบวนการทํา
ความรอ้นแก่ชัน้น้ํา ดว้ยพลงังานไมโครเวฟไดเ้ป็นอย่างด ีอกีทัง้ขอ้มลู
ต่าง ๆ จากงานวจิยัน้ียงันําไปใชเ้ป็นฐานขอ้มลูของการศกึษาเชงิลกึขัน้
สงูต่อไป 
 

Abstract 
This research presents a mathematical model of heating of 

water layer by using microwave oven with rectangular wave guide 
(mode TE10). The effect of positions of water layer in rectangular 
wave guide on electromagnetic distribution inside wave guide and 

water layer, temperature profile and velocity field within water 
layer are investigated. The three positions of water layer that use 
to investigate consist of position s0 is the position that the center 
of water layer and the center of wave guide are same location at 
center; position s10 and s20 are position that the center of water 
layer displace from the center of wave guide of 10 mm. and 20 
mm, respectively. From the results show at position s20 of water 
layer in wave guide has a higher influence on temperature 
difference than the other positions. In addition correctness and 
accuracy of the mathematical model is validated with the 
experimental data. It is found that the results of calculation of 
mathematical model agree well with experimental data, by mean 
temperature difference from experimental data and mathematical 

model is 2.63°C. Moreover, the mathematical model can explain 
the phenomena of microwave heating of water layer are very well 
and the results of research are used database of advance study 
in this field. 

 

1. ความเป็นมาและวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 การศกึษาเชงิทฤษฎ ี(Theoretical analysis) เป็นการศกึษา
อทิธพิลของตวัแปรต่าง ๆ จากแบบจาํลอง (Model) ทีส่รา้งขึน้ โดยเริม่
จากการกําหนดขอบเขตของการศกึษา (Control volume) แล้วนํา
สมการทีเ่กีย่วขอ้ง (Governing equations) เขา้มาพจิารณา เช่น ใช้
สมการโมเมนตัม ในการวิเคราะห์รูปแบบการไหลของของไหล ใช ้
สมการพลังงาน ในการวิเคราะห์อุณหภูมิ เป็นต้น จากนัน้กําหนด
เงือ่นไขขอบเขตและสภาวะเริม่ตน้ (Boundary and initial conditions) 
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ในการศกึษา สุดทา้ยหาผลเฉลยของปญัหาดว้ยวธิกีารแมน่ตรง (Exact 
solution) หรอืใชร้ะเบยีบวธิเีชงิตวัเลข (Numerical method) โดยวธิใีน
การหาผลเฉลยส่วนใหญ่จะใชร้ะเบยีบวธิเีชงิตวัเลข เน่ืองจากสมการที่
พจิารณาเป็นสมการอนุพนัธ์ไม่เชิงเส้น นอกจากนี้ยงัมกีารประดิษฐ์
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ประสทิธภิาพสูงเพื่อใช้ในการคํานวณอีกด้วย 
สาํหรบัแบบจาํลองทีส่รา้งขึน้น้ีจะทําการตรวจสอบความถูกตอ้งโดยผล
ทีไ่ด้จากการทดลองหรอืผลจากงานวจิยัก่อนหน้าที่มลีกัษณะเงื่อนไข
เดยีวกนั อย่างไรก็ตามจะเหน็ว่า การศึกษาเชงิทฤษฎีสามารถแสดง
ปรากฏการณ์ทางกายภาพอย่างแทจ้รงิไดโ้ดยไม่ตอ้งทําการทดลองจงึ
ประหยัดทัง้เวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก ดังนัน้ในปจัจุบัน
งานวจิยัต่าง ๆ ทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาตจิงึมุ่งเน้นในการศกึษาเชงิ
ทฤษฎมีากขึน้ และเมื่อกล่าวถงึงานวจิยัดา้นกระบวนการทําความรอ้น
ด้วยพลังงานไมโครเวฟในระดับนานาชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
งานวจิยัน้ี ตัง้แต่ปี 1992-2007 ไดแ้ก่ Datta และคณะ [1] ศกึษาการพา
ความร้อนโดยธรรมชาติในของเหลว ที่ได้ร ับคลื่นไมโครเวฟ โดย
กําหนดให้กําลังงานดูดซับไมโครเวฟลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียล 
Ayappa และคณะ [2] ศกึษาการพาความรอ้นของของเหลวในคาวติี้
รปูทรงสีเ่หลีย่มทีไ่ดร้บัคลื่นไมโครเวฟในทศิทาง   ต่าง ๆ  Franca และ 
Haghighi [3] ทาํการศกึษาการถ่ายเทความรอ้นเน่ืองจากการพาความ
รอ้นในกระบวนการทาํความรอ้นของเหลวดว้ยพลงังานไมโครเวฟ โดย
ระเบยีบวธิไีฟไนตอ์เิลเมนต ์Tada และคณะ [4] สรา้งแบบจาํลองเชงิ
ตวัเลขสองมติ ิโดยใชร้ะเบยีบวธิไีฟไนต์ดฟิเฟอเรนซ์ไทม์โดเมน เพื่อ
สงัเกตสนามไฟฟ้าและกาํลงัการดดูซบัไมโครเวฟภายในแอพพลเิคเตอร์
หรอืคาวติีท้ ีม่น้ํีาขนาดเลก็กวา่อยูภ่ายใน จากการศกึษาพบวา่ ทีบ่รเิวณ
กึ่งกลางแอพพลิเคเตอร์เป็นบรเิวณที่มกีําลงัการดูดซบัไมโครเวฟสูง
ทีสุ่ด Zhang และคณะ [5] สรา้งแบบจาํลองสามมติ ิ เพื่ออธบิายการ
กระจายตวัของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า อุณหภูมแิละรูปแบบการไหลของ
น้ํากลัน่และน้ํามนัขา้วโพด Ratanadecho และคณะ [6] สร้าง
แบบจําลองเชิงตัวเลขและทําการทดลองควบคู่กันไปในการศึกษา
กระบวนการทําความร้อนน้ําและน้ําเกลือ ด้วยไมโครเวฟชนิดท่อนํา
คลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่ม (โหมด TE10) พบวา่ กาํลงัไมโครเวฟและคา่การนํา
ไฟฟ้าของน้ําเกลือมีผลต่อค่าระดับการแทรกผ่านของพลังงาน
ไมโครเวฟและอตัราการสรา้งความรอ้นภายใน Cuccurullo และ Pierro 
[7] ศกึษาค่าความลกึจากผวิ (Skin depth) ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปใน
กระบวนการทําความรอ้นของไมโครเวฟ โดยกําหนดใหส้นามไฟฟ้ามี
ค่าลดลงแบบเอกซโ์พเนนเชยีล Chatterjee และคณะ [8] ทาํการศกึษา
อิทธิพลของการหมุน การพาความร้อนตามธรรมชาติ กําลังงาน
ไมโครเวฟ แรงโน้มถ่วง และสดัส่วนภาชนะที่มตี่อลกัษณะอุณหภูมิ
ภายในของเหลวเมื่อได้รบัไมโครเวฟ นอกจากงานวิจ ัยที่กล่าวมา
ขา้งตน้แลว้ยงัมงีานวจิยัอื่น ๆ อกี เช่น Li และคณะ [9] Clemens และ
คณะ [10] Lui และคณะ [11] Zhao และคณะ [12] Ratanadecho และ
คณะ [13-14] เป็นตน้ แต่จากการศกึษางานวจิยัทีผ่่านมากลบัพบว่า 
งานวิจ ัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการนําความร้อนใน
ของแขง็ ทัง้น้ีอาจเนื่องมาจาก ความซบัซอ้นของปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้
ภายในของเหลวจากอิทธิพลของการพาความร้อนโดยธรรมชาต ิ
(Natural convection) ซึง่ตอ้งใชศ้าสตรห์ลายแขนงในการแกป้ญัหาทีไ่ม่

เชงิเส้นเหล่านี้ นอกจากนี้เน่ืองจากขอ้จํากดัเกี่ยวกบัทฤษฎีและการ
ทดลองของกระบวนการทําความร้อน ด้วยพลังงานไมโครเวฟของ
ของเหลวในปจัจุบนั ทําให้ยงัมอีีกหลายอิทธพิลที่ยงัไม่ถูกศึกษา ทํา
ความเขา้ใจและแก้ปญัหา เช่น ตําแหน่งของชัน้น้ําภายในท่อนําคลื่น
รปูทรงสีเ่หลีย่ม การเปลีย่นแปลงระดบักําลงังานไมโครเวฟ และแรงตงึ
ผวิทีเ่กดิขึน้ เป็นตน้ จากเหตุผลดงักล่าวจงึเป็นทีม่าของงานวจิยัฉบบัน้ี 
โดยจะทําการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทํา
ความรอ้นชัน้น้ําทีม่ขีนาดเลก็กวา่คาวติี ้ดว้ยไมโครเวฟชนิดท่อนําคลื่น
รปูทรงสีเ่หลีย่ม (โหมด TE10)  ความถี ่2.45 GHz แลว้ทําการศกึษา
อทิธพิลของตําแหน่งของชัน้น้ําภายในท่อนําคลื่นทีม่ตี่อการกระจายตวั
ของสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าภายในชัน้น้ําและท่อนําคลื่น ลกัษณะอุณหภูม ิ
และรูปแบบการไหลภายในชัน้น้ํา นอกจากนี้ยงัทําการทดลองเพื่อ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบจาํลองทีส่รา้งขึน้อกีดว้ย โดยทัว่ไปแลว้
กระบวนการทาํความรอ้น ดว้ยพลงังานไมโครเวฟสามารถแบ่งออกเป็น
สองลกัษณะใหญ่ ๆ ตามลกัษณะของเตาไมโครเวฟที่ใช้ คือ การใช้
ระบบเตาไมโครเวฟทีใ่ชใ้นครวัเรอืน (Conventional oven) และการใช้
ระบบเตาไมโครเวฟที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น แบบท่อนําคลื่น 
(Wave guide) โดยงานวจิยัสว่นใหญ่จะนิยมใชเ้ตาไมโครเวฟแบบทีใ่ช้
ในครวัเรอืนมาใชใ้นการศกึษา ซึ่งทําใหป้ระสบปญัหาในการศกึษาเชงิ
ทฤษฎเีน่ืองจากเกดิการสะทอ้นสูงมากภายในคาวติี้ ทําใหย้ากต่อการ
ควบคุมลกัษณะสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า ในขณะทีร่ะบบเตาไมโครเวฟแบบ
ท่อนําคลื่นนัน้ จะสามารถควบคุมลกัษณะของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าให้
เป็นคลื่นระนาบได ้เพราะท่อนําคลื่นจะมขีนาดของพืน้ทีห่น้าตดัทีค่งที่
เท่ากบั 1 ส่วน 4 ของความยาวคลื่น ส่งผลให้สามารถกําหนด
พฤตกิรรมของคลื่นไดง้่ายและสามารถนําไปใชใ้นการศกึษาเชงิทฤษฎี
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

2. วสัดแุละอปุกรณ์ 
รปูที ่1 แสดงอุปกรณ์การทดลองของกระบวนการทําความรอ้น 

ชัน้น้ํา ด้วยไมโครเวฟชนิดท่อนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม ในโหมด TE10 
ความถี่เท่ากบั 2.45 GHz คลื่นไมโครเวฟถูกผลติจากแมกนีตรอน 
(MICRO DENSHI., model UM-1500) และสง่ไปตามแกน z ของท่อนํา
คลื่นรูปทรงสีเ่หลี่ยม ซึ่งมขีนาดของพื้นที่หน้าตดัเท่ากบั 109.22 x 
54.61 mm2 ทีบ่รเิวณดา้นบนและล่างของท่อนําคลื่นใสน้ํ่าไวเ้พือ่ดดูซบั
ไมโครเวฟส่วนเกนิและสะทอ้นกลบั กําลงังานไมโครเวฟถูกวดัค่าโดย
วตัตม์เิตอรท์ีใ่ชไ้ดเรคชัน่นลัคอปเปอร ์(MICRO DENSHI., model DR-
5000) น้ําเป็นวสัดุทดสอบบรรจุหนา 50 mm ในภาชนะทีท่าํจากโพล ี
โพรพลินีหนา 0.75 mm (ภาชนะทดสอบไม่ดูดซบัคลื่นไมโครเวฟ) 
จากนัน้นําไปวางภายในท่อนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม ทําการวดัค่าของ
อุณหภูมภิายในชัน้น้ําด้วยไฟเบอร์ออฟตคิ (LUXTRON Fluroptic 

Thermometer., model 790, accurate to ±0.5°C) ซึง่ตําแหน่งแรกจะ
สอดไวท้ีบ่รเิวณกึง่กลางชัน้น้ํา (x=54.61 mm และ z=10 mm) สว่น
ตาํแหน่งต่าง ๆ ในแนวดิง่และแนวระดบัจะห่างจากตําแหน่งน้ีไปช่วงละ 
10 mm การทดลองใชเ้วลา 120 วนิาท ีเกบ็ค่าทุก ๆ 10 วนิาท ีและ
ทาํซํ้ามากกวา่ 2 ครัง้ในแต่ละการทดลอง 
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รปูที ่1 อุปกรณ์การทดลองของกระบวนการทาํความรอ้นชัน้น้ํา ดว้ย

ไมโครเวฟชนิดทอ่นําคลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่ม 
 

3. แบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์
รูปที่ 2 แสดงแบบจําลองทางกายภาพที่ใช้ในการวเิคราะห์

กระบวนการทําความรอ้นชัน้น้ํา ดว้ยไมโครเวฟชนิดท่อนําคลื่นรปูทรง
สีเ่หลีย่ม (โหมด TE10) รปูที ่3 แสดงตําแหน่งต่าง ๆ ของชัน้น้ําภายใน
ทอ่นําคลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่ม ทีท่าํการศกึษา  

 

 
รปูที ่2 แบบจาํลองทางกายภาพสาํหรบัการวเิคราะหก์ระบวนการทาํ
ความรอ้นชัน้น้ํา ดว้ยไมโครเวฟชนิดทอ่นําคลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่ม 

 

 
 

รปูที ่3 ตาํแหน่งตา่ง ๆ ของชัน้น้ําภายในทอ่นําคลื่นรปูสีเ่หลีย่ม 
 

ซึง่ในการสรา้งแบบจาํลองทางคณิตศาสตรน้ี์จะเกีย่วขอ้งกบัสมบตัิ
ไดอเิลคตรกิและสมการต่าง ๆ ไดแ้ก่ สมการแมก็ซเ์วล สมการพลงังาน
และสมการโมเมนตมั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 

3.1 สมบติัไดอิเลคตริก 
 สมบตัิไดอิเลคตริกของวสัดุ ได้แก่ ค่าการซึมผ่านสนามไฟฟ้า

สมัพทัธ์ (Relative permittivity, rε ) และค่าลอสแทนเจนท์ (Loss 

tangent, δtan ) เป็นตวัแปรสาํคญัในการประเมนิค่ากําลงังานการดดู
ซบัไมโครเวฟของวสัดุและการเปลี่ยนพลงังานไมโครเวฟที่ดูดซบัไป
เป็นพลงังานความรอ้นภายในวสัดุ ตามลาํดบั ดงันัน้ก่อนทีจ่ะศกึษาและ
วเิคราะหใ์นเรือ่งถดัไป ตอ้งทาํการวเิคราะหส์มบตัไิดอเิลคตรกิของวสัดุ
ก่อน โดยสมการทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีอา้งองิจาก Ratanadecho และ
คณะ [6] คอื 
 

3422 10046.010131.0414.015.88 TTTr
−− ×−×+−=ε  

                  (1) 
37243 1013.61027.110499.9323.0tan TTT −−− ×−×+×−=δ  

             (2) 
 
3.2 การวิเคราะหก์ารกระจายตวัของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 

เน่ืองจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในโหมด TE10 จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงของสนามในทศิทางระหว่างหน้าคลื่น ดงันัน้จงึสามารถ
พจิารณาในสองมติ ิ(ระนาบ x-z) ได ้ส่วนสมมตฐิานอื่น ๆ ทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห ์ไดแ้ก่ 
(1) ไมค่าํนึงถงึการดดูซบัพลงังานไมโครเวฟของอากาศภายในทอ่นํา

คลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่ม 
(2) ผนงัทอ่นําคลื่นเป็นตวันํายิง่ยวด 
(3) ไมค่าํนึงถงึอทิธพิลสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าทีม่ตี่อภาชนะบรรจุ 

สมการพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะหส์นามแมเ่หลก็ไฟฟ้าคอื สมการ
แม็กเวล ซึ่งอยู่ในรูปความสมัพนัธ์ของสนามไฟฟ้า E  และ
สนามแม่เหลก็ H  กบัตําแหน่งและเวลา อย่างไรกต็าม โหมดของ
ไมโครเวฟที่เลือกพิจารณาคือ โหมด TE10 ซึ่งมีส่วนประกอบของ
สนามไฟฟ้าและสนามแมเ่หลก็ ดงัน้ี 

 

0=== yzx HEE         (3) 

0,, ≠zxy HHE          (4) 

 
ดงันัน้ เมือ่นําไปแทนคา่ลงในสมการแมก็เวลจะได ้
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เมือ่ ε  คอื ค่าการซมึผา่นของสนามไฟฟ้า μ  คอื ค่าการซมึผา่นของ
สนามแมเ่หลก็ และ σ  คอื คา่การนําไฟฟ้า ซึง่มคีา่เทา่กบั 
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rεεε 0=            (8) 

rμμμ 0=            (9) 

δεπσ tan2 f=              (10) 
 
เงือ่นไขขอบเขตในการพจิารณา 
(1) เงื่อนไขขอบเขตตัวนํายิ่งยวด (Perfectly Conducting 

Boundaries) เงื่อนไขขอบเขตของผนังภายในท่อนําคลื่นรปูทรง
สีเ่หลีย่ม อธบิายโดยกฎของฟาราเดยแ์ละทฤษฎบีทของเกาส ์

 

0,0 == nt HE              (11) 
 
เมื่อตวัหอ้ย t  และ n  หมายถงึ แกนในแนวสมัผสัและแนวตัง้ฉาก 
ตามลาํดบั 
(2) เงือ่นไขขอบเขตความต่อเน่ือง (Continuity Boundary Condition) 

ตลอดรอยต่อระหว่างวสัดุกบัอากาศ อธบิายโดยกฎของฟาราเดย์
และทฤษฎบีทของเกาส ์

 

tttt HHEE ′=′= ,             (12) 

nnnn BBDD ′=′= ,             (13) 

 
(3) เงือ่นไขขอบเขตการดดูซบั (Absorbing Boundary Condition) ที่

บรเิวณปลายทัง้สองดา้นของทอ่นําคลื่น เสนอโดย Mur [15]  
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เมือ่เครือ่งหมาย ± หมายถงึการเคลื่อนทีก่ลบัไปกลบัมา 
(4) ความเขม้ของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแมกนีต

รอน 
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โดย HZ  คอื อมิพแีดนซข์องคลื่น (Wave impedance) ซึง่นิยามโดย 
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           (17)
           

สําหรบัฟลกัซ์ของกําลงังานซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กบัการกระจายตวัของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถแสดงในรูปแบบพอยน์ทิง เวกเตอร ์
(Poynting vector) 
 

( )*Re
2
1 HES ×=

            (18) 
 
ทฤษฎบีทของพอยน์ทงิ (Poynting theorem) สามารถประมาณคา่กาํลงั
งานป้อนเขา้ของคลื่นไมโครเวฟไดด้งัสมการ 
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3.3 การวิเคราะหล์กัษณะอณุหภมิูและรปูแบบการไหล 

ต่อเน่ืองจากการวเิคราะหส์นามแมเ่หลก็ไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้ภายท่อนํา
คลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่ม ทําการพจิารณาลกัษณะอุณหภูมแิละรปูแบบการ
ไหลทีเ่กดิขึน้ โดยพจิารณาแบบจําลองทางกายภาพจากรปูที ่2 โดย
สมมตฐิานในการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ 
(1) วสัดุทดสอบมคีวามหนาแน่นสมํ่าเสมอ เป็นเน้ือเดยีวและมคีวาม

สมมาตรของคุณสมบตัทิางฟิสกิสใ์นทุกแนวแกน 
(2) บรเิวณโดยรอบของวสัดุทดสอบเป็นฉนวน มเีพยีงผวิดา้นบนทีม่ ี

การแลกเปลีย่นพลงังานกบับรรยากาศภายนอก 
(3) ไมค่าํนึงถงึอทิธพิลของอุณหภมูทิีม่ตี่อภาชนะบรรจ ุ
(4) ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของสถานะของวสัดุทดสอบ 
3.3.1 สมการการถ่ายเทความร้อน  

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในวสัดุทดสอบที่ได้รบัพลังงาน
ไมโครเวฟ คํานวณจากสมการการถ่ายเทความรอ้นที่มพีจน์ของการ
สรา้งความรอ้นจากพลงังานไมโครเวฟ ดงัน้ี 
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     (20) 

เมือ่ Q  คอื พจน์ปรมิาณความรอ้นทีส่รา้งจากคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า ซึง่
เป็นฟงักช์ัน่ของสนามไฟฟ้า 

 

( ) 2'
0

2
0 tan2 yrr EfEQ δεεπεωε ⋅⋅⋅=′′=       (21) 

 
3.3.2 สมการการไหลของของไหล 

ในการวิเคราะห์รูปแบบการไหลของของเหลวจะประกอบด้วย
สมการ ดงัต่อไปน้ี 
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สมการความต่อเน่ือง 
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สมการโมเมนตมั 
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                 (24) 
เงือ่นไขขอบเขตและสภาวะเริม่ตน้ 
(1) เน่ืองจากผนงัของภาชนะแขง็เกรง็ ไมย่ดืหยุ่น ดงันัน้ความเรว็จงึมี

ค่าเป็นศูนย์ นอกจากนี้ความเรว็ทีต่ําแหน่งผวิหน้าระหว่างชัน้น้ํา
และผนังของภาชนะก็มีค่าเท่ากับศูนย์เช่นกัน (zero slip 
boundary condition) 

(2) ทีผ่วิหน้าด้านบนของชัน้น้ํา ความเรว็ในแนวตัง้ฉากและแรงเค้น
เฉือนในแนวขวางถูกกําหนดให้มคี่าเท่ากบัศูนย์ ดงันัน้อิทธพิล
ของการไหลแบบมาแรงโกนี่สามารถนํามาพจิารณา 
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เมือ่ η  และ ξ  คอื ความหนืดสมับรูณ์และแรงตงึผวิของชัน้ของเหลว 
ตามลาํดบั 
 
(3) มกีารพาความรอ้นและการแผร่งัสขีึน้ทีบ่รเิวณผวิหน้าดา้นบน 
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เมือ่ ch  คอื สมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้น, radσ คอื คา่คงทีส่เต

ฟานต-์โบลทแ์มน และ radε  คอื คา่การแผร่งัสขีองวสัดุ  

 
(4) ผนังของภาชนะทุกด้าน ยกเวน้ด้านบน มกีารหุ้มฉนวน จงึไม่มี

การถ่ายเทความรอ้น 
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(5) ทีส่ภาวะเริม่ตน้ ( 0=t ) 

 

0TT =                 (28)

         
4. ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข 
4.1  สมการแมก็ซ์เวลและการแก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธีไฟไนต ์ 
ดิฟเฟอเรนซไ์ทมโ์ดเมน (FDTD) 

ในงานวจิยัครัง้น้ีใช้ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขวธิไีฟไนต์ดฟิเฟอเรนซ์
ไทมโ์ดเมนในการวเิคราะหส์นามแม่เหลก็ไฟฟ้าและการดดูซบัพลงังาน
ไมโครเวฟที่ตําแหน่งและเวลาต่าง ๆ แผนผังลีพฟร็อคใช้ในการ
แกป้ญัหาชุดสมการแมก็ซเ์วล โดยสว่นประกอบเวกเตอรส์นามไฟฟ้าจะ
เป็นระยะทีว่ดัจากเสน้ตัง้ฉากกบัเสน้ระดบัทีต่ําแหน่งครึง่หน่วย ในขณะ
ทีเ่วกเตอรส์นามแมเ่หลก็จะเป็นระยะทีว่ดัจากเสน้ตัง้ฉากกบัเสน้ระดบัที่
ตาํแหน่งครึง่หน่วยเชน่กนัและมทีศิตัง้ฉากกนั (รปูที ่4) สนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็กจะถูกคํานวณครัง้ละครึ่งช่วงเวลา สําหรบัโหมด TE10 
สว่นประกอบของสนามไฟฟ้าและสนามแมเ่หลก็ ในรปูแบบของระเบยีบ
วธิไีฟไนตด์ฟิเฟอเรนซไ์ทมโ์ดเมน แสดงไดด้งัน้ี 
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4.2 สมการการถ่ายเทความร้อนและสมการการไหลและการ
แก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธีไฟไนตว์อลลมุ (FCV) 

ชุดสมการสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า (สมการ (5)-(7)) มคีวามเกีย่วพนั
กบัสมการการถ่ายเทความร้อนและสมการการไหลโดยสมการ (21) 

กล่าวคือ เมื่อคํานวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ( )HE, แล้ว นําค่า

สนามไฟฟ้า ( )E มาคาํนวณปรมิาณความรอ้นทีเ่กดิขึน้ ( )Q และนําค่า 

Q  มาคาํนวณอุณหภมูิ ( )T และความเรว็ ( )wu, ต่อไป สมการ (20)-
(24) ทําการหาคําตอบโดยใชร้ะเบยีบวธิไีฟไนต์วอลลุม (FCV) บน
พืน้ฐาน SIMPLE Algorithm ทีพ่ฒันาโดย Patankar [16] และ YEE 
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[17] โดยขอ้ดขีองวธิกีารนี้คอืสามารถแกป้ญัหาไดอ้ย่างครอบคลุม แลว้
ยงัช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดปญัหาสะสมของค่าผิดพลาดที่แฝงอยู่ จึง
นําไปสู่การหาคําตอบทีถู่กต้องและแม่นยํา หลกัการพืน้ฐานของ FCV 
คอื การแบ่งบรเิวณทีพ่จิารณา (domain) ออกเป็นส่วน ๆ แลว้รวมผล
ของการคาํนวณในแต่ละสว่นเขา้ดว้ยกนั 
 
4.3 ความเสถียรและความถกูต้องของการคาํนวณ 
 ความแม่นยําและความถูกตอ้งของการคํานวณนัน้ขึน้อยู่กบัขนาด

ของกริด ( )zx ΔΔ , และช่วงเวลา ( )tΔ ที่เลือกใช้ เช่นหากกําหนด
ขนาดกริดใหญ่ไป ก็จะเกิดปญัหาในเรื่องของความถูกต้อง แต่หาก
กําหนดใหม้ขีนาดเลก็เกนิไป กจ็ะมปีญัหาในเรื่องของระยะเวลาทีใ่ชใ้น
การคํานวณ ดงันัน้ขนาดของกรดิและช่วงเวลาทีเ่หมาะสม จะคํานวณ
จาก 
 

( ) ( )
υ

22 zxt Δ+Δ
≤Δ             (32) 

r

gzx
ε

λ
10

, ≤ΔΔ              (33) 

 

เมือ่ gλυ, คอื ความเรว็ของสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าและความยาวคลื่นใน

ทีว่า่ง ตามลาํดบั 
จากสมการ (32) - (33) ไดข้นาดของกรดิและช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการ
คาํนวณดงัน้ี 
(1) 0922.1=Δ=Δ zx  mm 

(2) s 102 12−×=Δt สําหรับคํานวณสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า
และ s 01.0=Δt สาํหรบัคาํนวณความรอ้นทีเ่กดิขึน้ 

(3) จาํนวนกรดิในโดเมนระนาบ x-z: N=100 (กวา้ง) x 200 (ยาว) 
(4) คา่ความผดิพลาดสมัพทัธ ์(Relative Error) ในกระบวนการทาํซํ้า 

เทา่กบั 10-8 
 

 
 

รปูที ่4 ระบบกรดิทีใ่ชใ้นการคาํนวณ 
 
5. ผลการวิจยัและวิจารณ์ผล 

ในการศกึษาครัง้น้ีไดแ้บ่งผลของงานวจิยัออกเป็นสามส่วนคอื (1) 
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลองทางคณิตศาสตรท์ีส่รา้งขึน้ 
โดยจะนํามาเปรยีบเทยีบกบัผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง (2) การกระจายตวั
ของสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าภายในท่อนําคลื่นและชัน้น้ํา และ (3) ลกัษณะ

ของอุณหภูมิและรูปแบบการไหลภายในชัน้น้ํา โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่
ป้อนเขา้ในการคาํนวณดงัแสดงในตารางที ่1 
ตารางที ่1 สมบตัทิางแมเ่หลก็ไฟฟ้าและสมบตัทิางความรอ้นทีใ่ชใ้นการ
คาํนวณ 

12
0 1085419.8 −×=ε [F/m] 7

0 100.4 −×= πμ [H/m] 

0.1=raε   

0.1=raμ  0.1=rwμ  

0.0tan =aδ   

205.1=aρ [kg/m3] 1000=wρ [kg/m3] 

007.1=paC [kJ/(kg.K)] 186.4=pwC [kJ/(kg.K)] 

0262.0=aλ [W/(m.K)] 610.0=wλ [W/(m.K)] 
 
5.1 ตรวจสอบความถกูต้องของแบบจาํลองทางคณิตศาสตรท่ี์
สร้างขึน้ 

รปูที ่5 และ 6 แสดงการเปรยีบเทยีบการกระจายตวัของอุณหภูมิ
ภายในชัน้น้ําขนาดเท่ากบัท่อนําคลื่น ทีเ่วลาต่าง ๆ ระหว่างขอ้มลูทีไ่ด้
จากการคํานวณและจากการทดลอง โดยน้ํามอุีณหภูมเิริม่ต้นเท่ากบั 

28°C กาํลงังานไมโครเวฟเท่ากบั 300 W จากรปูทัง้สองพบวา่ ผลทีไ่ด้
จากคํานวณจากแบบจาํลองทีส่รา้งขึน้มคีวามสอดคล้องและมแีนวโน้ม
ไปในทางเดยีวกนักบัผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง มคีวามคลาดเคลื่อนในแต่

ละตาํแหน่งโดยเฉลีย่เพยีง 2.63°C (คาํนวณตามหลกัการทางสถติ)ิ  
รปูที ่5 แสดงการเปรยีบเทยีบการกระจายตวัของอุณหภูมภิายใน

ชัน้น้ําทีม่ขีนาดเท่ากบัท่อนําคลื่นตามแนวแกน x ทีเ่วลาต่าง ๆ ทีร่ะยะ 
z = 10 mm จากรปูพบวา่ ทัง้ในสว่นของผลทีไ่ดจ้ากการคาํนวณและผล
ทีไ่ดจ้ากการทดลองทีบ่รเิวณกึ่งกลางของชัน้น้ํา (x=54.61 mm) จะมี
อุณหภูมสิูง และค่อย ๆ ลดลงไปตามผนังของภาชนะ การกระจายตวั
ของอุณหภูมอิยู่ในลกัษณะสมมาตรซา้ยขวา สาเหตุทีท่าํใหก้ารกระจาย
ตวัของอุณหภูมมิลีกัษณะเช่นน้ีก็เน่ืองมาจากโหมดของไมโครเวฟที่
เลอืกศกึษาคอื โหมด TE10 ซึง่จะมคีวามหนาแน่นของสนามไฟฟ้าสงูสุด
ทีบ่รเิวณกึง่กลางของท่อนําคลื่น (x=54.61 mm) และค่อย ๆ ลดลงไป 
ดงัรปูที ่7 ดงันัน้ชัน้น้ําทีบ่รเิวณกึง่กลางจงึไดร้บัสนามไฟฟ้ามาก สง่ผล
ให้มอุีณหภูมสิูงกว่าชัน้น้ําที่บรเิวณอื่น ที่ได้รบัสนามไฟฟ้าน้อยกว่า 
อุณหภูมจิงึตํ่ากวา่ตามลําดบั อย่างไรกต็ามผลจากการคาํนวณพบวา่ ที่
บรเิวณผนังของภาชนะชัน้น้ําจะมอุีณหภูมสิูงขึน้อกีครัง้ เน่ืองจากผนัง
ของภาชนะถูกหุ้มฉนวน ความร้อนจึงไม่สามารถถ่ายเทออกไปได ้
ส่งผลใหม้กีารสะสมความรอ้นขึน้ทีผ่นัง ชัน้น้ําทีบ่รเิวณน้ีจงึมอุีณหภูมิ
สงูขึน้อกีครัง้ 

รปูที ่6 แสดงการเปรยีบเทยีบการกระจายตวัของอุณหภูมภิายใน
ชัน้น้ําทีม่ขีนาดเท่ากบัท่อนําคลื่นตามแนวแกน z ทีเ่วลาต่าง ๆ ทีร่ะยะ 
x = 54.61 mm จากรปูแสดงใหเ้หน็วา่ อุณหภูมภิายในชัน้น้ําขนาด
เท่ากบัท่อนําคลื่น ลดลงอย่างชา้ ๆ ตามทศิทางการเคลื่อนทีข่องคลื่น 
เน่ืองจากอทิธพิลของคา่ความลกึทะลุทะลวงของคลื่น 
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รปูที ่5 การกระจายตวัของอุณหภมูภิายในวสัดุทดสอบขนาดเทา่กบั 
ทอ่นําคลื่นตามแนวแกน x ทีเ่วลาต่างๆ  

 

 
 

รปูที ่6 การกระจายตวัของอุณหภมูภิายในวสัดุทดสอบขนาดเทา่กบั 
ทอ่นําคลื่น ตามระยะลกึทีเ่วลาต่างๆ  

 

 
 

รปูที ่7 สนามไฟฟ้า E และสนามแมเ่หลก็ H ภายในทอ่นําคลื่น 
รปูทรงสีเ่หลีย่ม อา้งองิจาก Ratanadecho และคณะ [6] 

 
 
 

5.2 แบบจาํลองสนามไฟฟ้าภายในท่อนําคล่ืนและชัน้น้ํา 
รูปที่ 8 และ 9 ถูกนําเสนอขึ้นเพื่อความเข้าใจลกัษณะของการ

กระจายตวัของสนามไฟฟ้าภายในทอ่นําคลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่มและชัน้น้ํา 
รปูที ่8 แสดงแบบจาํลองสนามไฟฟ้าของโหมด TE10 ทีบ่รเิวณ

กึง่กลางตําแหน่ง x = 54.61 mm ของท่อนําคลื่นรูปทรงสีเ่หลีย่ม 
สาํหรบักรณีทีภ่ายในท่อนําคลื่นวา่งเปล่า กําลงังานไมโครเวฟ 300 W 
จะเหน็วา่ สนามไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้มลีกัษณะสมํ่าเสมอตลอดทอ่นําคลื่น 

รปูที ่9 แสดงแบบจําลองสนามไฟฟ้าของโหมด TE10 ทีบ่รเิวณ
กึง่กลางตําแหน่ง x = 54.61 mm ของท่อนําคลื่นรูปทรงสีเ่หลีย่ม 
สาํหรบักรณทีีภ่ายในทอ่นําคลื่นมชีัน้น้ําขนาดครึง่หน่ึงของทอ่นําคลื่นอยู่
ภายใน ทีต่ําแหน่ง s0 กําลงังานไมโครเวฟ 300 W จะเหน็วา่ ทีบ่รเิวณ
ดา้นหน้าของชัน้น้ําสนามไฟฟ้าจะมแีอมพลจิดูทีใ่หญ่และค่อย ๆ ลดลง
จนหายไป เมื่อคลื่นเคลื่อนทีเ่ขา้ภายในชัน้น้ํา เพราะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่
ผ่านคาวติี้ที่มคี่าเปอรม์ติตวิติี้ตํ่าแล้วเขา้สู่ช ัน้น้ําทีม่คี่าเปอรม์ติตวิติี้สูง
คลื่นส่วนใหญ่จะสะทอ้นกลบัจากผวิหน้าของชัน้น้ําและเกดิการสัน่พอ้ง
กนัเป็นคลื่นทีม่แีอมพลจิูดขนาดใหญ่ในขณะทีส่นามไฟฟ้าภายในวสัดุ
จะคอ่ย ๆ ลดลงและหายไปเพราะคา่ความลกึทะลุทะลวงของคลื่น 

 

 
 

รปูที ่8 การกระจายตวัของสนามไฟฟ้าทีภ่ายในทอ่นําคลื่นวา่งเปล่า 
 

 
 

รปูที ่9 การกระจายตวัของสนามไฟฟ้า ทีภ่ายในทอ่นําคลื่นมชีัน้น้ํา
ครึง่หน่ึงของทอ่นําคลื่นอยู ่

 
5.3 ลกัษณะอณุหภมิูและรปูแบบการไหลภายในชัน้น้ํา 

รปูที ่10 ถงึ 12 แสดงขอ้มลูจากการคํานวณของการกระจายตวั
ของอุณหภูมภิายในชัน้น้ําทีม่ขีนาดครึง่หน่ึงของท่อนําคลื่น ความหนา 
50 mm ทีต่าํแหน่งต่าง ๆ ภายในทอ่นําคลื่น ในระนาบ x-z ณ ช่วงเวลา 
40 s กําลงังานไมโครเวฟ 300W พบวา่ รปูที ่10 การกระจายตวัของ
อุณหภูมใินชัน้น้ําทีต่ําแหน่ง s0 ซึง่เป็นตําแหน่งทีจุ่ดกึง่กลางของวสัดุ
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ซอ้นทบักบัจุดกึง่กลางของท่อนําคลื่นพอด ีการกระจายตวัของอุณหภูมิ
มคีวามสมมาตรทัง้ซา้ยและขวา บรเิวณดา้นบนทีไ่ดร้บัคลื่นไมโครเวฟ
จะมอุีณหภูมสิงูและค่อย ๆ ลดลงตามระยะความลกึและมกีารเคลื่อนที่
เขา้สูผ่นงั เมือ่ถงึผนงัมกีารเคลื่อนทีล่งไดร้ะยะหน่ึงกม็ว้นปลายเขา้ โดย
มลีกัษณะแตกต่างอยู่บ้างคอืจะมกีารกระจายตวัของอุณหภูมบิรเิวณ
ด้านขา้งมากกว่าบรเิวณกึ่งกลาง ทัง้น้ีเพราะวสัดุทดสอบมขีนาดเล็ก
กว่าท่อนําคลื่น จงึมกีารสะท้อนของคลื่นบรเิวณด้านขา้งและเกิดเป็น
คลื่นน่ิงส่งผลให้เกิดความร้อนที่ด้านขา้งด้วย ดงันัน้จากอิทธพิลทาง
ความร้อนเดิมรวมกับอิทธิพลที่เกิดจากคลื่นน่ิง ส่งผลให้ที่บริเวณ
ดา้นขา้งมกีารกระจายตวัของอุณหภมูมิากกวา่บรเิวณกึง่กลาง สว่นรปูที ่
11 และ 12 การกระจายตวัของอุณหภูมใินชัน้น้ําทีต่ําแหน่ง s10 และ 
s20 คอื ตําแหน่งทีจุ่ดกึง่กลางของวสัดุห่างจากจุดกึง่กลางของท่อนํา
คลื่นเป็นระยะ 10 และ 20 mm ตามลําดบั พบวา่ ลกัษณะการกระจาย
ตวัของอุณหภูมจิะไม่สมมาตรซา้ยและขวา โดยจะมกีารกระจายตวัของ
อุณหภูมอิอกจากที่ขอบของชัน้น้ําลงมาตามระยะลกึและเคลื่อนเขา้สู่
ผนัง เมื่อถงึผนังเคลื่อนทีล่ง แลว้มว้นตวัเขา้หากนัทีก่ึง่กลางของชัน้น้ํา 
ลกัษณะทีเ่กดิขึน้สามารถอธบิายไดด้งัน้ี เมื่อตําแหน่งกึง่กลางของวสัดุ
เยื้องจากกึ่งกลางของท่อนําคลื่นแล้ว ดงันัน้บรเิวณทีม่คีวามหนาแน่น
ของสนามไฟฟ้ามากทีสุ่ด (กึ่งกลางของท่อนําคลื่น) ที่ทําให้เกดิความ
รอ้นมากทีสุ่ดกเ็ปลีย่นไป โดยชัน้น้ําทีต่ําแหน่ง s10 และ s20 จะมี
ตาํแหน่งทีเ่กดิความรอ้นมากทีส่ดุคอื เยือ้งจากกึง่กลางของชัน้น้ํามา 10 
และ 20 mm ตามลําดบั ซึง่เป็นบรเิวณขอบของชัน้น้ํา จงึทําใหก้าร
กระจายตัวของอุณหภูมิเริ่มจากที่ขอบนัน่เอง นอกจากนี้ย ังมีการ
สะทอ้นทีผ่นงัดา้นขา้งเกดิเป็นคลื่นน่ิงทีม่อีทิธพิลต่อการกระจายตวัของ
อุณหภมูภิายในชัน้น้ําอกีดว้ย 

 

 
 

รปูที ่10 การกระจายตวัของอุณหภมู ิ(°C) ณ ชว่งเวลา 40 s ทีค่วามถี ่
2.45 GHz กาํลงังานไมโครเวฟ 300 W ตาํแหน่ง s0  

 

 
 

รปูที ่11 การกระจายตวัของอุณหภมู ิ(°C) ณ ชว่งเวลา 40 s ทีค่วามถี ่
2.45 GHz กาํลงังานไมโครเวฟ 300 W ตาํแหน่ง s10 

 
 

รปูที ่12 การกระจายตวัของอุณหภมู ิ(°C) ณ ชว่งเวลา 40 s ทีค่วามถี ่
2.45 GHz กาํลงังานไมโครเวฟ 300 W ตาํแหน่ง s20 

 
รปูที ่13 ถงึ 15 แสดงรปูแบบการไหลภายในชัน้น้ําทีม่ขีนาด

ครึง่หน่ึงของท่อนําคลื่น ทีต่ําแหน่งต่าง ๆ ภายในท่อนําคลื่น หนา 50 
mm ในระนาบ x-z ณ ช่วงเวลา 40s กาํลงังานไมโครเวฟ 300W โดย
รปูที ่13 ตําแหน่งของชัน้น้ําคอื s0 (จุดกึง่กลางของท่อนําคลื่นและวสัดุ
ซ้อนทบักันพอดี) พบว่า เวกเตอร์ความเร็วสมมาตรซ้ายขวา มีการ
เคลื่อนทีเ่ป็นวงหลายวงอยู่ภายในชัน้น้ํา (สงัเกตจากลูกศรทีเ่ขยีนแสดง
ทศิทางการเคลื่อนทีข่องเวกเตอรใ์นภาพเพราะขนาดจรงิของเวกเตอร์
เลก็มาก) เน่ืองจากอทิธพิลของคลื่นน่ิงทีเ่กดิขึน้ทีผ่นงัดา้นขา้ง รปูที ่14 
และ 15 ตาํแหน่งของชัน้น้ําคอื s10 และ s20 (จุดกึง่กลางของวสัดุเยือ้ง
จากจุดกึ่งกลางของท่อนําคลื่นเป็นระยะ 10 และ 20 mm) พบว่า 
เวกเตอร์ความเรว็เริม่เคลื่อนตวัออกจากบรเิวณขอบด้านบน ไปตาม
แนวลกึและเขา้สูผ่นงั จากนัน้จงึเคลื่อนมาบรรจบกนัและหมุนเป็นวงอยู่
ทีก่ึง่กลางของชัน้น้ํา มลีกัษณะคลา้ยการกระจายตวัของอุณหภูม ิทัง้น้ี
เพราะบรเิวณขอบดา้นบนเป็นบรเิวณทีม่อุีณหภูมสิงูทีสุ่ด (ตําแหน่งตรง
กบัจดุกึง่กลางของท่อนําคลื่น) จงึเกดิความแตกต่างของอุณหภูมขิึน้กบั
บรเิวณรอบขา้ง ทาํใหเ้วกเตอรค์วามเรว็เริม่เคลื่อนทีอ่อกจากตําแหน่งน้ี 
นอกจากนี้บรเิวณดา้นขา้งยงัมคีลื่นน่ิงทีเ่กดิจากการสะทอ้นทีผ่นังดว้ย 
จากรปูแบบการไหลภายในชัน้น้ําทีเ่กดิขึน้น้ี จะสงัเกตวา่อทิธพิลหลกัจะ
มาจากแรงลอยตวั (Buoyancy force) ทีเ่กดิจากความแตกต่างของ
ความหนาแน่นภายในชัน้น้ํา อย่างไรกต็าม รูปแบบการไหลภายในชัน้
น้ําที่เกดิขึน้สามารถอธบิายไดเ้ป็นอย่างดดีว้ยลกัษณะการกระจายตวั
ของอุณหภมู ิ
 

 
 

รปูที ่13 รปูแบบการไหล ณ ชว่งเวลา 40 s ทีค่วามถี ่2.45 GHz  
กาํลงังานไมโครเวฟ 300 W ตาํแหน่ง s0 
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รปูที ่14 รปูแบบการไหล ณ ชว่งเวลา 40 s ทีค่วามถี ่2.45 GHz  
กาํลงังานไมโครเวฟ 300 W ตาํแหน่ง s10 

 

 
 

รปูที ่15 รปูแบบการไหล ณ ชว่งเวลา 40 s ทีค่วามถี ่2.45 GHz  
กาํลงังานไมโครเวฟ 300 W ตาํแหน่ง s20 

 
6. สรปุผลการวิจยั 

จากการวเิคราะห์เชงิทฤษฎีที่นําเสนอนี้ ได้อธบิายถงึพฤตกิรรม
ต่าง ๆ ที่สําคญัภายในชัน้น้ําระหว่างกระบวนการทําความร้อนด้วย
ไมโครเวฟตดิทอ่นําคลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่ม ซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

(1) แบบจาํลองทางคณิตศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้สาํหรบัการทําความ
รอ้นดว้ยไมโครเวฟใหผ้ลการคํานวณทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั
ผลที่ได้จากการทดลอง ดงันัน้จงึสามารถใช้แบบจําลองที่
พฒันาขึน้น้ีในการอธบิายพฤตกิรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้

(2) วสัดุทีม่ขีนาดเลก็กว่าท่อนําคลื่น (ขนาดครึง่หน่ึงของท่อนํา
คลื่น) จะทาํใหม้กีารสะทอ้นของคลื่นทีผ่นงัดา้นขา้ง เกดิเป็น
คลื่นน่ิงและคลื่นน่ิงทีเ่กดิขึน้น้ีจะสง่ผลต่อการกระจายตวัของ
สนามไฟฟ้า ลกัษณะอุณหภมูแิละรปูแบบการไหล  

(3) ตําแหน่งของวสัดุภายในท่อนําคลื่นมผีลต่อลกัษณะของคลื่น
น่ิงทีเ่กดิขึน้ กล่าวคอืทีต่ําแหน่ง s0 คลื่นน่ิงทีเ่กดิขึน้มคีวาม
สมมาตรสว่นทีต่ําแหน่ง s10 และ s20 นัน้คลื่นน่ิงทีเ่กดิขึน้มี
ลกัษณะไม่สมมาตรจงึส่งผลต่อการกระจายตวัสนามไฟฟ้า
และของอุณหภมู ิรวมทัง้รปูแบบการไหล 

(4) สมบตัิไดอิเลคตรกิของน้ํา ได้แก่ ค่าเปอร์มติติวติี้สมัพทัธ ์

( rε ) และค่าลอสเทนเจนต ์( δtan ) คอืตวัแปรทีส่าํคญัใน
การกาํหนดลกัษณะและรปูแบบต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

(5) แบบจําลองเชิงตัวเลขที่สร้างขึ้น สามารถนําไปใช้เป็น
พืน้ฐานในการพฒันาแบบจาํลองขัน้สงูต่อไปได ้

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนการวจิยัจากสาํนกังานคณะกรรมการวจิยั
แหง่ชาต ิ(สกว.) 

คาํอธิบายสญัลกัษณ์ 

A    พืน้ที ่[m2] 
B    ความหนาแน่นของฟลกัซแ์มเ่หลก็ [Wb/m2] 

pC
  ความจคุวามรอ้นจาํเพาะ [J/kgK] 

pD
  คา่ความลกึทะลุทะลวง [m] 

E    ความเขม้สนามไฟฟ้า [V/m] 

inE   ความเขม้สนามไฟฟ้าทีป้่อนให ้[V/m] 
f    ความถีข่องคลื่น [Hz] 
g    คา่คงทีแ่รงดงึดดูโลก [m/s2] 
H    ความเขม้สนามแมเ่หลก็ [A/m] 

ch    สมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้น [W/m2K] 

xL    ความยาวของทอ่นําคลื่นในแนวแกน x [m] 
P    กาํลงังานไมโครเวฟ [W] 
p    ความดนั [Pa] 
Q    การผลติปรมิาณความรอ้นเชงิปรมิาตร [W/m3] 
q    ฟลกัซค์วามรอ้น [W/m2] 

T    อุณหภมู ิ[oC] 
δtan   สมัประสทิธิป์ระสทิธภิาพในการเปลี่ยนพลงังานดูดซบั

เป็นพลงังานความรอ้น [-] 
t    เวลา [s] 

wu,   ความเรว็ [m/s] 

HZ   คลื่นอมิพแิดนซ ์[Ω ] 

IZ    อนิทรนิซคิอมิพแิดนซ ์[Ω ] 
อกัษรกรีก 

φ    ความพรนุ [m3/m3] 
ρ    ความหนาแน่น [kg/m3] 
α    คา่การแพรก่ระจายความรอ้น [m2/s] 
β    สมัประสทิธิข์องการแพรก่ระจายความรอ้น [1/K] 
μ    คุณสมบตักิารซมึผา่นของสนามแมเ่หลก็ [H/m] 
υ    ความเรว็ของคลื่นไมโครเวฟ [m/s] 

0λ    ความยาวคลื่นในทีว่า่ง [m] 

gλ    ความยาวคลื่นในทอ่นําคลื่น [m] 

mgλ
  ความยาวคลื่นในวสัดุไดอเิลคตรกิ [m] 

ω     ความถีเ่ชงิมมุ [rad/s] 
σ    คุณสมบตักิารนําไฟฟ้า [S/m] 
ε    คุณสมบตัไิดอเิลคตรกิ [F/m] 
ε ′    จาํนวนจรงิของคุณสมบตัไิดอเิลคตรกิ [-] 
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ε ′′    จาํนวนจนิตภาพของคุณสมบตัไิดอเิลคตรกิ [-] 

effλλ,
  สมัประสทิธกิารนําความรอ้น [W/mK] 

ตวัห้อย 
∞    สภาวะแวดลอ้ม 
0    ทีว่า่ง หรอื สภาวะเริม่ตน้ 
a    อากาศ 
in    ป้อนให ้
n    สว่นประกอบในแนวตัง้ฉาก 
r    สมัพทัธ ์
rad   การแผร่งัสคีวามรอ้น 
t    สว่นประกอบในแนวขนาน 

wl,   ของเหลว, น้ํา 
zyx ,,   แกน 
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บทคดัย่อ 

บทความนี้กล่าวถงึการพฒันาแบบจาํลองทางคณิตศาสตรท์ีใ่ชใ้น
การคํานวณค่าคุณสมบตัเิชงิแสงแบบคลื่นยาวของมู่ลี่ทีร่วมผลของใบ
โคง้เขา้ไปดว้ย มู่ลีท่ ีม่คีุณสมบตัเิชงิแสงเป็นแบบ nonspecular จะถูก
จาํลองเป็นชัน้เสมอืน (effective layer) ซึง่เมือ่นําไปตดิตัง้กบัหน้าต่าง
กระจกจะมผีลทําให้คุณสมบตัริวมของหน้าต่างกระจกที่มมีู่ลี่ตดิตัง้ไป
ด้วยเปลี่ยนแปลงไป ค่าสมรรถนะเชงิความร้อน และความสบายเชงิ
ความรอ้นของระบบหน้าต่างกระจกดงักล่าวมผีลต่อการใชพ้ลงังานใน
อาคารของหอ้งทีม่กีารตดิตัง้ระบบดงักล่าวเป็นอย่างมาก ค่าคุณสมบตัิ
เชงิแสงแบบคลื่นยาวของมู่ลี่ที่ประกอบไปด้วย ค่าการส่งผ่านรงัส ีค่า
การดูดกลนืรงัส ีค่าการสะทอ้นรงัส ีและค่าการเปล่งรงัส ีจะถูกคํานวณ
ดว้ยวธิ ีradiosity บนชุดของใบมู่ลี่ทีอ่ยู่ชดิกนั 2 ใบ แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของส่วนล้อมรอบปิด 
(closed enclosure) ทีม่ผีวิลอ้มรอบอยู่ 6 ผวิ ค่าคุณสมบตัเิชงิแสงแบบ
คลื่นยาวของมูล่ีท่ ีร่วมผลของใบโคง้เขา้ไปดว้ยนัน้จะแปรตามมุมบดิของ
ใบมูล่ีแ่ละคุณลกัษณะของใบมูล่ี ่ค่าคุณสมบตัเิชงิแสงแบบคลื่นยาวของ
มูล่ีท่ ีค่าํนวณไดจ้ะสามารถนําไปใชใ้นการคํานวณหาค่าอุณหภูมผิวิของ
ชัน้เสมอืน และค่าความสบายเชงิความรอ้นของระบบกระจกทีต่ดิตัง้มู่ลี่
ดงักล่าว 

Abstract 

This article is about the development of a mathematical 
model for calculating longwave optical properties of a curved 
venetian blind. The blind whose optical properties are considered 
nonspecular, is modeled as an effective layer. Installing blind 
behind the glass window causes the optical properties of the 
glass window system change. Thermal performance and thermal 
comfort of the glass window installed with the venetian blind have 
a significant effect on the energy usage of the building, especially 
used by the air conditioning system. The longwave optical 
properties, transmittance, absorptance, reflectance and emittance 

are developed by using the radiosity method on two consecutive 
slats. The developed mathematical model is based on the shape 
of a six surface closed enclosure formed by two consecutive 
slats. The longwave optical properties of the curved venetian 
blind are dependent on the slat angle and the slat properties. The 
developed longwave optical properties of the curved venetian 
blind are used to calculate the surface temperature of the 
effective layer representing the venetian blind and the thermal 
comfort of the glass window installed with a venetian blind. 

 
1. บทนํา 

อาคารซึ่งมีกรอบอาคารเป็นหน้าต่างกระจกจํานวนมากนัน้ 
นอกจากจะชว่ยใหร้ปูลกัษณ์ของอาคารดสูวยงาม ช่วยนําแสงธรรมชาติ
เขา้สู่อาคารและช่วยให้ผูอ้ยู่อาศยัสามารถมองเหน็ทวิทศัน์ที่สวยงาม
รอบอาคารแล้ว หน้าต่างกระจกยงัเป็นส่วนหลกัที่นําความร้อนจาก
แสงอาทติยเ์ขา้สู่อาคาร ก่อเกดิเป็นภาระการทาํความเยน็ของอาคารที่
จาํเป็นต้องทําการตดิตัง้ระบบปรบัอากาศเพื่อกําจดัความรอ้นดงักล่าว
ออกไป Chaiyapinunt และคณะ [1] ไดศ้กึษาเกีย่วกบัสมรรถนะเชงิ
ความรอ้นของหน้าต่างกระจกชนิดต่าง ๆ และพบวา่หน้าต่างกระจกนัน้
นอกจากจะเป็นตวันําความรอ้นจากแสงอาทติยเ์ขา้สู่อาคารแลว้ มนัยงั
ก่อให้เกิดความไม่สบายเชิงความร้อนต่อผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้หน้าต่าง
กระจกนัน้ และความไมส่บายเชงิความรอ้นน้ียงัสามารถแบ่งเป็น ความ
ไม่สบายเชิงความร้อนที่เกิดจากส่วนของรงัสีแสงอาทิตย์ที่ส่งผ่าน
หน้าต่างกระจกมากระทบโดยตรงกบัผูท้ ีอ่ยู่ใกลห้น้าต่างกระจกนัน้ และ
ความไม่สบายเชงิความรอ้นทีเ่กดิจากอุณหภูมผิวิภายในของหน้าต่าง
กระจก ดังนัน้การออกแบบอาคารให้มีการอนุรกัษ์พลังงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ จงึจาํเป็นตอ้งพจิารณาเลอืกใชก้รอบอาคารทีเ่ป็นกระจก
ทีเ่หมาะสมโดยพจิารณาทัง้ในแง่การส่งผ่านความรอ้นและในแง่ความ
สบายเชงิความรอ้นดว้ย แต่ในทางปฏบิตั ิในการใชอ้าคารจรงิมกัมกีาร
ตดิตัง้อุปกรณ์บงัเงา เช่น มา่น หรอื มูล่ี ่ไวด้า้นหลงัหน้าต่างกระจกเพือ่
ควบคุมการส่งผ่านแสงและความรอ้น ความเขา้ใจในเรือ่งสมรรถนะเชงิ
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ความร้อนของหน้าต่างกระจกที่มีการติดตัง้อุปกรณ์บังเงาจึงเป็น
สิง่จาํเป็นในการออกแบบอาคาร ในบทความนี้จะเลอืกมู่ลี่เป็นอุปกรณ์
บงัเงาภายในทีจ่ะทําการศกึษา มู่ลีจ่ะมคีุณสมบตัเิชงิแสงทีซ่บัซอ้นกว่า
คุณสมบัติเชิงแสงของกระจก กระจกมีคุณสมบัติเชิงแสงเป็นแบบ 
specular ในขณะทีต่วัมู่ลี่มคีุณสมบตัเิชงิแสงเป็นแบบ nonspecular 
ดงันัน้การวเิคราะหส์มรรถนะเชงิความรอ้นของมูล่ีจ่งึซบัซอ้นยุง่ยากกวา่
การวเิคราะห์สมรรถนะเชิงความร้อนของกระจกมาก มกีารศึกษาที่
เกีย่วขอ้งกบัการหาค่าสมรรถนะของมูล่ีอ่ยู่มากพอสมควร อาท ิCollins 
และคณะ [2] [3] Collins และ Harrison [4] [5] ไดท้าํการศกึษาและทาํ
การทดลองเกี่ยวกบัการส่งผ่านความร้อนผ่านมู่ลี่ซึ่งถูกติดตัง้ไว้หลงั
หน้าต่างกระจก  Pfrommer และคณะ [6] Chantrasrisalai และ Fisher 
[7] ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบแบบจาํลองทางคณิตศาสตรท์ีใ่ชก้บัมู่ลี่
แบบต่าง ๆ  Yahoda และ Wright [8] ไดท้าํการศกึษาค่าคุณสมบตัเิชงิ
แสงแบบคลื่นยาวของมู่ลี ่ซึง่การศกึษาส่วนใหญ่จะเน้นอยู่ทีมู่่ลีแ่บบใบ
ราบ และการศกึษาส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะแบ่งการพจิารณาการส่งผ่าน
ความรอ้นของมูล่ีอ่อกเป็นการสง่ผา่นความรอ้นในช่วงความยาวคลื่นสัน้ 
และการส่งผ่านความร้อนในช่วงความยาวคลื่นยาวแยกจากกัน 
บทความนี้นําเสนอการพฒันาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการหา
คุณสมบตัเิชงิแสงแบบคลื่นยาวของมูล่ีท่ ีร่วมผลของความโคง้ของใบมูล่ี่
ไว้ด้วย  เพื่อ นําไปใช้คํานวณค่า อุณหภูมิผิวของมู่ลี่ ซึ่งจะเ ป็น
พารามเิตอรห์ลกัทีใ่ชใ้นการหาคา่ความสบายเชงิความรอ้นในสว่นทีเ่กดิ
จากอุณหภมูผิวิ  

2. ผลของความโค้งของใบมูล่ี่ 

ในการศกึษานี้ ชุดของมูล่ีจ่ะถกูจาํลองเป็นชัน้เสมอืนซึง่เกดิจากชุด
ของใบมู่ลี ่2 ใบทีอ่ยู่ชดิกนัแลว้นํามาต่อกนัเป็นแถว ใบมูล่ี2่ ใบทีอ่ยู่ชดิ
กนัจะประกอบกนัเป็นพืน้ผวิลอ้มรอบปิด (closed enclosure) 6 ผวิ
ตามทีถ่กูแสดงไวใ้นรปูที ่1 และจะถูกใชเ้ป็นตวัแทนของชุดมูล่ี ่ใบมูล่ีจ่ะ
ถกูสมมตุใิหม้คีา่อุณหภมูเิทา่กนัทัง้ใบ และมกีารสะทอ้นและเปล่งรงัสใีน
ลกัษณะกระจาย (diffuse) ในพืน้ผวิลอ้มรอบปิดนัน้ ผวิที ่3 จะเป็นสว่น
ผวิโคง้ ab  ผวิที ่4 จะเป็นส่วนผวิโคง้ bc  ผวิที ่5 จะเป็นส่วนผวิโคง้ 
de  ผวิที่ 6 จะเป็นส่วนผวิโค้ง ef  ผวิที่ 1 จะเป็นส่วนของผวิสมมุต ิ
ad  ผวิที ่2 จะเป็นส่วนของผวิสมมุต ิ cf  เช่นกนั ระยะระหว่างใบมู่ลี ่
2 ใบจะถูกกําหนดเป็น h  ความกว้างของใบวัดตามผิวโค้งจะถูก
กําหนดเป็น sw  และระยะความกวา้งของใบมูล่ีท่ ีถู่กฉายลงบนระนาบ
ราบจะถูกกําหนดเป็น s  ในกรณีที่ใบมู่ลี่มคี่าอตัราส่วนของระยะห่าง
ระหวา่งใบมูล่ีต่่อระยะความกวา้งบนระนาบราบน้อยกวา่ 1 ( / 1h s < ) 
เมือ่ใบมูล่ีถู่กปรบัใหอ้ยู่ในตําแหน่งปิด ใบมู่ลีจ่ะเกยกนั ความยาวสว่นที่
เกยกนัจะเป็นสว่น ab  และ ef  ในกรณขีองใบมูล่ีโ่คง้ การหาค่าความ
ยาวส่วนที่เกยกนัของใบมู่ลี่โค้งจะซบัซ้อนกว่าในกรณีของใบมู่ลี่แผ่น
ราบมาก รูปที่ 2 แสดงถึงใบมู่ลี่ในตําแหน่งมุมบดิใบเท่ากบั bφ  และ
พารามเิตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ในการศกึษานี้ได้มกีารนิยามมุมวกิฤติ
ของใบมู่ลีเ่ป็นค่าครึง่หน่ึงของมุมของส่วนโคง้ของความกวา้งของใบมู่ลี ่
ความสมัพนัธข์องมมุวกิฤตดิงักล่าวจะเขยีนไดเ้ป็น 

  1sin
2cr

c

s
R

φ − ⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
       (1) 

เมือ่  crφ   เป็นคา่มมุวกิฤตขิองใบมูล่ีโ่คง้ 
 cR    เป็นคา่รศัมคีวามโคง้ของใบมูล่ี ่ 
 จากรปูที ่2 คา่ความกวา้งของใบมูล่ีจ่ะถกูสามารถเขยีนไดเ้ป็น  

2= c crsw R φ          (2) 
และยงัสามารถกาํหนดมมุและความยาวทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ป็น  
  1 2crφ φ φ= −          (3) 
  1 22 sin= cl R φ         (4) 
  2 12 sin= cl R φ         (5) 
เมือ่ 1φ  เป็นคา่ครึง่หน่ึงของมมุของสว่นโคง้ bc  
 2φ  เป็นคา่ครึง่หน่ึงของมมุของสว่นโคง้ ab  
   1l เป็นคา่ความยาวซึง่ฉายลงบนแนวระนาบราบของสว่นโคง้ ab  
   2l เป็นคา่ความยาวซึง่ฉายลงบนแนวระนาบราบของสว่นโคง้ bc  
 จากความสมัพนัธข์องรปูรา่งใบมูล่ีท่ ีถ่กูแสดงไวใ้นรปูที ่2 จะทาํให้
สามารถเขยีนความสมัพนัธร์ะหวา่งมมุ 1φ  และ 2φ  ไดเ้ป็น  

  1 2sin cos
2 c

h
R

φ φ =        (6) 

และเมือ่แทนคา่มมุ 1φ  จากสมการที ่3 ลงในสมการที ่6 จะได ้ 

  2 2sin( )cos
2cr

c

h
R

φ φ φ− =      (7) 

คา่มมุ 2φ  จะสามารถหาไดจ้ากกระบวนการทาํซํ้าในสมการที ่7 
จากนัน้กจ็ะสามารถกาํหนดจดุ b  และ e  บนลงใบมูล่ีโ่คง้ได ้ 

3. ค่า View factor ของพืน้ผิวในพืน้ผิวล้อมรอบปิดของชดุมู่ล่ี 

 ค่า View factor, ijF  จะถูกนิยามเป็นสดัส่วนของรงัสทีีแ่ผอ่อก

จากพืน้ผวิ i  ซึง่ถูกรบัไวท้ีพ่ ืน้ผวิ j  และยงัมคีวามสมัพนัธท์ีส่าํคญั 2 
ความสมัพนัธซ์ึง่เกีย่วขอ้งกบัคา่ View factor ซึง่สามารถเขยีนไดเ้ป็น 
  i i j j j iA F A F=        (8) 

  
1

1
N

ij
j

F
=

=∑          (9) 

เมือ่ ,i jA A  เป็นพืน้ทีข่องพืน้ผวิ i  และ j    

 N   เป็นจาํนวนพืน้ผวิในพืน้ผวิลอ้มรอบปิด  
 คา่ View factor ของพืน้ผวิเฉพาะจะสามารถถกูคาํนวณหาคา่มา
จากวธิ ีHottel’s crossed string [9] ซึง่เขยีนความสมัพนัธไ์วเ้ป็น 

  
2

i j i j
i j

i

X S U S
F

L
∑ − ∑

=           (10) 

เมือ่ ijXS  เป็นผลบวกของเสน้ไขวซ้ึง่เชือ่มพืน้ผวิ i  และ j   

 ijUS  เป็นผลบวกของเสน้ทีไ่มไ่ขวซ้ึง่เชือ่มพืน้ผวิ i  และ j  

 iL     เป็นความยาววดัตามเสน้โคง้ของพืน้ผวิ i  

ตวัอยา่งของการหาคา่ View factor ของชุดมูล่ีท่ ีถ่กูแสดงไวใ้นรปูที ่1 
สามารถเขยีนไดเ้ป็น  

  35 2
ab bc acF

ab
+ −

=            (11) 

  36 2
af be ae bfF

ab
+ − −

=          (12) 
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คา่ความยาวของพืน้ผวิต่าง ๆ ในสว่นรอบลอ้มปิดจะสามารถเขยีนได้
เป็น  
 22= = cab ef R φ  12= = cbc de R φ  ad cf h= =   
 1 22 sin= cl R φ   2 12 sin= cl R φ   

 ( ) ( )2 2cos sin= + −b baf s h sφ φ  

 ( ) ( )2 2cos sin= + +b bcd s h sφ φ  

 ( )( ) ( )( )2 2
1 1 1 1sin cosb bbd h l lφ φ φ φ= + + + +  

 ( )( ) ( )( )2 2
1 1 1 1sin cos= − − + −b bce h l lφ φ φ φ   (13) 

 ( )( ) ( )( )2 2
2 2 2 2sin cosb bbf h l lφ φ φ φ= − − + −

 ( )( ) ( )( )2 2
2 2 2 2sin cos= + + + +b bae h l lφ φ φ φ  

( ) ( )( )2
1 1 2 2sin sinb bbe h l lφ φ φ φ= + + − +   

 ( ) ( )( )2
2 2 1 1cos cosb bl lφ φ φ φ+ + − +   

( )( ) ( )( )2 2
2 2 2 2sin cos= + + +b bde l lφ φ φ φ   

เมือ่ bφ   เป็นมมุของใบมูล่ี ่ 
 ค่า View factor ของพื้นผิวทัง้หมดจะสามารถหาได้จาก
ความสมัพนัธ์ตามสมการที ่8 9 และ 10 และจากความสมัพนัธ์ของค่า
ความยาวด้านต่าง ๆ บนพื้นผวิที่พจิารณาซึ่งแสดงไว้ในสมการที่ 13 
ซึง่จะแปรตามรปูทรงทางเรขาคณติของชุดมูล่ี ่และมมุบดิของใบมูล่ี ่

4. ค่าคณุสมบติัเชิงแสงแบบคล่ืนยาว  

 การหาคา่คุณสมบตัเิชงิแสงแบบคลื่นยาวจะสามารถกระทาํไดด้ว้ย
วธิ ีradiosity กบัพืน้ผวิลอ้มรอบปิด 6 พืน้ผวิของชุดมูล่ีซ่ ึง่ถูกแสดงไวใ้น
รปูที ่1 ตามวิธีท่ีเสนอโดย Yahoda และ Wright [8] ค่า irradiation flux 

(ความรอ้นต่อหน่วยพืน้ที)่ ทีต่กกระทบพืน้ผวิ i  ( iG ) จะสามารถ
เขยีนไดเ้ป็นผลรวมของค่า radiosity flux ทีถู่กแผ่มาจากพืน้ผวิทีเ่หลอื
ในพืน้ผวิลอ้มรอบปิดไปยงัพืน้ผวิ i  ซึง่สามารถเขยีนเป็นความสมัพนัธ์
ไดเ้ป็น  

  
6

1
i ij j

j
G F J

=

= ∑             (14) 

เมือ่  iG   เป็นคา่ irradiation flux ทีต่กกระทบพืน้ผวิ i  
 jJ    เป็นคา่ radiosity flux ทีแ่ผอ่ออกจากพืน้ผวิ j  

 ijF    เป็นคา่ View factor ของพืน้ผวิ i  ไปยงัพืน้ผวิ j  

คา่ radiosity flux ทีแ่ผอ่อกจากพืน้ผวิ i  จะประกอบดว้ยสว่นของ
คา่ irradiation flux ทีต่กกระทบพืน้ผวิ i แลว้สะทอ้นออก กบัคา่การ
เปล่งรงัสอีอกจากพืน้ผวิ i   ซึง่จะสามารถเขยีนไดเ้ป็น  
  4

i i si i iJ T Gε σ ρ= +            (15) 
เมือ่ iε    เป็นคา่การเปล่งรงัส ี(emittance) ของพืน้ผวิ i   
 iρ    เป็นคา่การสะทอ้นรงัสคีลื่นยาว (longwave reflectance) 

ของพืน้ผวิ 
  σ     เป็นคา่ Stefan Boltzmann  
   siT   เป็นคา่อุณหภมูขิองพืน้ผวิ i  

 จากการที่ตัวใบมู่ลี่เองนัน้ทึบต่อการส่งผ่านรงัสีในช่วงคลื่นยาว 
ดงันัน้ผลรวมของค่าการสะทอ้นรงัสคีลื่นยาวกบัค่าการดดูกลนืรงัสคีลื่น
ยาวจะมคี่าเป็นหน่ึง และจากกฎของ Kirchoff ทีร่ะบุวา่ค่าการดดูกลนื
รงัสคีลื่นยาวจะมคี่าเท่ากบัค่าการเปล่งรงัสคีลื่นยาว สมการที่ 15 จะ
เขยีนใหมไ่ดเ้ป็น 
  4 (1 )i i si i iJ T Gε σ ε= + −          (16) 
 เมื่อนําสมการที ่14 และสมการที่ 16 มาใชก้บัพืน้ผวิทัง้ 6 ของ
ชุดมูล่ี ่จะทาํใหเ้กดิสมการใชง้านขึน้ 12 สมการ ค่า View factor ทีห่า
ไดจ้ากความสมัพนัธ์ทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้ 3 จะถูกนํามาใชก้บัสมการใช้
งานทัง้ 12 สมการ เมือ่ทาํการแกส้มการใชง้าน 12 สมการกจ็ะสามารถ
หาค่า irradiation flux และค่า radiosity flux ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดได ้และ
จากนัน้กจ็ะสามารถหาค่าคุณสมบตัเิชงิแสงแบบคลื่นยาวของมู่ลีไ่ด ้รปู
ที่ 3 จะแสดงถึงการแลกเปลี่ยนพลังงานในแต่ละพื้นผิวในพื้นผิว
ลอ้มรอบปิด 

4.1 ค่าการเปล่งรงัสีคล่ืนยาว (Longwave emittance)  
 การหาค่าการเปล่งรงัสคีลื่นยาวสามารถกระทําไดด้ว้ยการหาค่า
การเปล่งรงัสจีากชุดใบมูล่ีท่ ีถู่กสง่ออกจากช่องเปิดทีอ่ยู่ระหวา่งใบมูล่ี ่2 
ใบทีอ่ยูช่ดิกนั ซึง่จะเป็นพืน้ผวิ 1 และ 2 ตามทีแ่สดงไวใ้นรปูที ่1 พืน้ผวิ 
1 และ 2 นัน้ไม่ใช่พื้นผวิจรงิแต่เป็นพื้นผวิสมมุติเพื่อใช้แทนช่องเปิด
ดา้นหน้าและดา้นหลงัของชุดมูล่ี ่ ในการศกึษานี้จะทาํการสมมุตใิหไ้มม่ี
พลงังานภายนอกมาตกกระทบบนพืน้ผวิ 1 และ 2 ดงันัน้ค่า radiosity 
flux ทีแ่ผอ่ออกจากพืน้ผวิ  1 และ 2 จะสามารถเขยีนไดเ้ป็น 
  1 2 0J J= =             (17) 
 จากนัน้จงึกาํหนดใหพ้ืน้ผวิของใบมูล่ี ่(พืน้ผวิ 3 ถงึ 6) มอุีณหภูมิ
ค่าสมมุตอิย่างสมํ่าเสมอขึน้ค่าหนึ่ง  สมการใชง้านจะถูกลดลงเหลอื 10 
สมการและมีตัวไม่รู้ค่าอยู่ 10 ค่า ( 3 4 5 6 1 2 3, , , , , , ,J J J J G G G  

4 5 6, ,G G G ) ทาํใหส้ามารถหาตวัไมรู่ค้่าทัง้หมดได ้ ค่ารงัสทีีถู่กเปล่ง
ออกจากชุดใบมู่ลี่จะมคี่าเท่ากบัผลคูณของค่า irradiation flux ทีต่ก
กระทบบนพื้นที่ช่องเปิดกับพื้นที่ช่องเปิด และในขณะเดียวกันค่า
ดงักล่าวก็เป็นส่วนของพลงังานทีเ่กดิจากการที่ใบมู่ลี่มอุีณหภูมสิูงขึน้ 
(จากการกําหนดใหใ้บมู่ลี่มอุีณหภูมสิมมุตขิึน้) แผ่ออกมาจากช่องเปิด
ระหวา่งใบมูล่ี ่ดงันัน้จงึสามารถเขยีนความสมัพนัธไ์ดเ้ป็น 
  4

1 1 1
f

L bl AT AGε σ− =           (18) 

  4
2 2 2

b
L bl A T A Gε σ− =           (19) 

เมือ่  f
L blε −   เป็นคา่การเปล่งรงัสคีลื่นยาวดา้นหน้าของชัน้เสมอืน 

 b
L blε −   เป็นคา่การเปล่งรงัสคีลื่นยาวดา้นหลงัของชัน้เสมอืน 

 σ      เป็นคา่ Stefan Boltzmann 
 T       เป็นคา่อุณหภมูขิองใบมูล่ี ่
 1G      เป็นคา่ irradiation flux ทีต่กกระทบพืน้ผวิ 1 
 2G      เป็นคา่ irradiation flux ทีต่กกระทบพืน้ผวิ 2 
จากสมการที ่18 และ 19 คา่การเปล่งรงัสคีลื่นยาวของชัน้เสมอืนจะ
สามารถเขยีนไดเ้ป็น 

  1
4

f
L bl

G
T

ε
σ− =            (20) 
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4

b
L bl

G
T

ε
σ− =            (21) 

4.2 ค่าการสะท้อนรงัสีคล่ืนยาว (Longwave reflectance)  
 ค่าการสะทอ้นรงัสคีลื่นยาวของชัน้เสมอืนนัน้จะสามารถหาค่าได้
จากส่วนของพลงังานทีส่ะทอ้นออกจากค่าพลงังานทีต่กกระทบมาทาง
ช่องเปิดระหว่างใบมู่ลี่ สําหรับการหาค่าการสะท้อนรังสีคลื่นยาว
ด้านหน้าจะกําหนดให้มีส่วนของพลังงานมาตกกระทบต่อช่องเปิด
ดา้นหน้า (พืน้ผวิ 1) ของพืน้ผวิล้อมรอบปิด 6 ผวิ ซึ่งสามารถกําหนด
เป็น fG  จากนัน้ทาํการแกส้มการใชง้านทัง้ 12 สมการอกีครัง้ ซึง่จะ

สามารถเขยีนคา่ radiosity flux ทีพ่ืน้ผวิ 1 และ 2 เป็น  
  1 fJ G=   2 0J =          (22) 

เมือ่ fG      เป็นคา่ irradiation flux ทีก่าํหนดใหต้กกระทบทีส่ว่น

ดา้นหน้าของชัน้เสมอืน (พืน้ผวิ 1) 
 จากนัน้ทาํการกําหนดค่าอุณหภูมทิีพ่ ืน้ผวิใบมู่ลี ่(พืน้ผวิ 3 ถงึ 6) 
เป็นค่าสมมุตขิึน้ค่าหน่ึงอย่างสมํ่าเสมอ สมการใชง้านจะถูกลดลงเหลอื 
10 สมการและมตีวัไม่รูค้่าอยู่ 10 ค่า ( 3 4 5 6 1 2 3, , , , , , ,J J J J G G G   

4 5 6, ,G G G ). ทําใหส้ามารถหาตวัไม่รูค้่าทัง้หมดได ้ค่าการสะทอ้น
รงัสขีองชัน้เสมอืนจะสามารถหาค่าไดจ้ากสว่นของพลงังานทีต่กกระทบ
บนช่องเปิดดา้นหน้าทีอ่ยู่ระหว่างใบมู่ลี ่2 ใบทีอ่ยู่ชดิกนัซึง่สะทอ้นออก
จากช่องเปิดดา้นหน้าดงักล่าว ดงันัน้จงึสามารถเขยีนความสมัพนัธ์ได้
เป็น  
  1 1 1

f
L bl fA G A Gρ − =           (23) 

เมือ่ f
L blρ −   เป็นคา่การสะทอ้นรงัสคีลื่นยาวดา้นหน้าของชัน้เสมอืน 

 1G       เป็นคา่ irradiation flux ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ผวิ 1 
 และในทาํนองเดยีวกนัเมือ่พจิารณาคา่การสะทอ้นรงัสคีลื่นยาว
ดา้นหลงักจ็ะกาํหนดใหค้า่ radiosity flux ทีพ่ืน้ผวิ 1 และ 2 เป็น 
  1 0J =    2 bJ G=         (24) 
 และกจ็ะสามารถเขยีนความสมัพนัธใ์นทาํนองเดยีวกนัไดเ้ป็น 
  2 2 2

b
L bl bA G A Gρ − =           (25) 

 b
L blρ −   เป็นคา่การสะทอ้นรงัสคีลื่นยาวดา้นหลงัของชัน้เสมอืน 

 fG      เป็นคา่ irradiation flux ทีก่าํหนดใหต้กกระทบทีส่ว่น

ดา้นหน้าของชัน้เสมอืน (พืน้ผวิ 1) 
 bG      เป็นคา่ irradiation flux ทีก่าํหนดใหต้กกระทบทีส่ว่น

ดา้นหลงัของชัน้เสมอืน (พืน้ผวิ 2) 
 2G      เป็นคา่ irradiation flux ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ผวิ 2 
จากสมการที ่23 และ 25 คา่การสะทอ้นรงัสคีลื่นยาวของชัน้เสมอืนจะ
สามารถเขยีนไดเ้ป็น  

  1f
L bl

f

G
G

ρ − =             (26) 

  2b
L bl

b

G
G

ρ − =             (27) 

4.3 ค่าการส่งผา่นรงัสีคล่ืนยาว (Longwave transmittance)  
 ค่าการส่งผ่านรงัสคีลื่นยาวของชัน้เสมอืนสามารถหาได้จากค่า
ของพลงังานทีถ่กูสง่ผา่นตวัชัน้เสมอืน (ผา่นช่องเปิด) จากค่าพลงังานที่

ตกกระทบ ดงันัน้จากผลลพัธท์ีห่าไดใ้นหวัขอ้ที ่4.2 ยงัสามารถนํามาหา
คา่การสง่ผา่นรงัสขีองชัน้เสมอืนไดโ้ดยเขยีนไดเ้ป็น 
  1 2 2

f
L bl fAG A Gτ − =           (28) 

  2 1 1
b
L bl bA G AGτ − =           (29) 

เมือ่ f
L blτ −  เป็นคา่การสง่ผา่นรงัสคีลื่นยาวดา้นหน้าของชัน้เสมอืน 

 b
L blτ −  เป็นคา่การสง่ผา่นรงัสคีลื่นยาวดา้นหลงัของชัน้เสมอืน 

 fG      เป็นคา่ irradiation flux ทีก่าํหนดใหต้กกระทบทีส่ว่น

ดา้นหน้าของชัน้เสมอืน (พืน้ผวิ 1) 
 bG      เป็นคา่ irradiation flux ทีก่าํหนดใหต้กกระทบทีส่ว่น

ดา้นหลงัของชัน้เสมอืน (พืน้ผวิ 2) 
 1G       เป็นคา่ irradiation flux ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ผวิ 1 
 2G      เป็นคา่ irradiation flux ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ผวิ 2 
จากสมการที ่28 และ 29 คา่การสง่ผา่นรงัสคีลื่นยาวของชัน้เสมอืนจะ
สามารถเขยีนไดเ้ป็น  

  2f
L bl

f

G
G

τ − =             (30) 

  1b
L bl

b

G
G

τ − =             (31) 

4.4 ค่าการดดูกลืนรงัสีคล่ืนยาว (Longwave absorptance)  
 ค่าการดูดกลนืรงัสคีลื่นยาวของชัน้เสมอืนสามารถหาได้จากค่า
ของพลงังานที่ถูกกกัไว้ในตวัชัน้เสมอืนจากค่าพลังงานที่ตกกระทบ 
ดงันัน้จากผลลพัธ์ที่หาได้ในหวัขอ้ที่ 4.2 ยงัสามารถนํามาหาค่าการ
ดูดกลนืรงัสขีองชัน้เสมอืนไดโ้ดยเขยีนไดเ้ป็นผลต่างจากค่าพลงังานที่
ตกกระทบกับค่าพลังงานที่สะท้อนออกจากช่องเปิดด้านหนึ่งและ
พลงังานทีถ่กูสง่ผา่นชอ่งเปิดอกีดา้นหน่ึง  
  1 1 1 1 2 2

f
L bl f fAG AG AG A Gα − = − −        (32) 

เมือ่ f
L blα −  เป็นคา่การดดูกลนืรงัสคีลื่นยาวดา้นหน้าของชัน้เสมอืน 

 fG      เป็นคา่ irradiation flux ทีก่าํหนดใหต้กกระทบทีส่ว่น

ดา้นหน้าของชัน้เสมอืน (พืน้ผวิ 1) 
 1G       เป็นคา่ irradiation flux ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ผวิ 1 
 2G      เป็นคา่ irradiation flux ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ผวิ 2 
จากสมการที ่32 ค่าการดดูกลนืรงัสคีลื่นยาวดา้นหน้าของชัน้เสมอืนใน
กรณทีี ่ 1 2A A=  จะสามารถเขยีนไดเ้ป็น  

  
( )1 21f

L bl
f

G G
G

α −

+
= −          (33) 

สาํหรบัคา่การดดูกลนืรงัสคีลื่นยาวดา้นหลงัของชัน้เสมอืนจะสามารถทาํ
การหาไดใ้นลกัษณะเดยีวกนั เป็น 

  
( )1 21b

L bl
b

G G
G

α −

+
= −          (34) 

เมือ่  b
L blα −  เป็นคา่การดดูกลนืรงัสคีลื่นยาวดา้นหลงัของชัน้เสมอืน 

  bG      เป็นคา่ irradiation flux ทีก่าํหนดใหต้กกระทบทีส่ว่น
ดา้นหลงัของชัน้เสมอืน (พืน้ผวิ 2) 

5. คณุลกัษณะของค่าคณุสมบติัเชิงแสงแบบคล่ืนยาว 
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 ในหวัขอ้น้ีคุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาวของใบมู่ลี่จะถูกนํามาศกึษา
เพื่ อห าลักษณะพฤติก ร รมของค่ า คุณสมบัติดัง กล่ า วที่ มีต่ อ
ค่าพารามเิตอร์ที่เกี่ยวขอ้ง มู่ลี่ที่ถูกนํามาใชใ้นการศกึษาจะมคี่าความ
กวา้งของใบมูล่ีท่ ีฉ่ายลงบนระนาบราบเทา่กบั 25.2 มม ระยะระหวา่งใบ
มูล่ีเ่ทา่กบั 20.0 มม และคา่รศัมคีวามโคง้ของใบมูล่ีเ่ท่ากบั 60.0 มม ค่า
คุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาวของใบมูล่ีด่งักล่าวทีม่คี่าการเปล่งรงัสเีท่ากบั 
0.1 0.5 และ 0.9 ซึ่งคํานวณได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้
พฒันาขึน้จะถกูแสดงไวใ้นรปูที ่4 จะเหน็ไดว้า่ค่าการสง่ผา่นรงัส ีค่าการ
ดดูกลนืรงัส ีและค่าการสะทอ้นรงัสตี่างแปรตามค่ามุมบดิของใบมู่ลี ่ค่า
การส่งผ่านรงัสจีะมคี่าสูงสุดเมื่อมุมบดิมคี่าเท่ากบัศูนย์ และมคี่าลดลง
เมือ่มมุบดิของใบมูล่ีม่คีา่มากขึน้ ในขณะทีค่่าการสะทอ้นรงัสแีละค่าการ
ดดูกลนืรงัสจีะมคี่าเพิม่ขึน้เมื่อมุมบดิของใบมู่ลีม่คี่ามากขึน้ และจากรปู
จะเหน็ไดว้า่ค่าการเปล่งรงัสขีองใบมู่ลีม่ผีลโดยตรงกบัค่าคุณสมบตัเิชงิ
แสงคลื่นยาวของชัน้เสมอืน เมื่อมู่ลี่มคี่าการเปล่งรงัสมีากขึ้น ค่าการ
ส่งผ่านรงัสขีองชัน้เสมอืนจะมคี่าลดลง และค่าการดูดกลนืรงัสขีองชัน้
เสมอืนจะมคี่าเพิม่ขึน้ ในขณะที่ค่าการสะท้อนรงัสขีองชัน้เสมอืนมคี่า
ลดลง และจากการวเิคราะหจ์ะพบวา่ค่าการเปล่งรงัสขีองชัน้เสมอืนมคี่า
เท่ากบัค่าการดูดกลนืรงัส ีดงันัน้ค่าการเปล่งรงัสคีลื่นยาวจงึมลีกัษณะ
การแปรตามมุมบดิ และแปรตามพารามเิตอรต์วัอื่นเช่นเดยีวกบัค่าการ
ดูดกลืนรงัสี รูปที่ 5 แสดงถึงค่าคุณสมบัติเชิงแสงคลื่นยาวของชัน้
เสมอืนทีแ่ปรตามมุมบดิในขณะทีเ่ปลีย่นค่าระยะห่างระหวา่งใบมูล่ี ่โดย
ทีใ่บมูล่ีม่คี่าการเปล่งรงัสเีท่ากบั 0.1 และคงค่ารศัมคีวามโคง้ของใบมู่ลี่
อยู่ที ่60.0 มม ค่าระยะห่างระหว่างใบมู่ลีใ่นการศกึษานี้จะกําหนดเป็น 
25.0 20.0 และ 18.0 มม ซึ่งจะทําให้อตัราส่วนระหว่างค่าความกวา้ง
ของใบมูล่ีท่ ีฉ่ายลงบนระนาบราบกบัค่าระยะห่างระหวา่งใบมูล่ี ่ /s h  มี
ค่าประมาณ 1 1.26 และ 1.4 การแปรค่าระยะห่างระหวา่งใบมู่ลีจ่งึเป็น
การศกึษาผลกระทบของความกวา้งของใบมูล่ีก่บัค่าระยะห่างระหวา่งใบ
มู่ลี่พรอ้มกนั จะพบว่าเมื่อลดระยะห่างระหว่างใบมู่ลี่ลง ค่าการส่งผ่าน
รงัสจีะลดลง ในขณะทีค่า่การดดูกลนืรงัสแีละคา่การสะทอ้นรงัสมีคี่ามาก
ขึน้ ซึ่งสามารถอธบิายไดว้่าเมื่อระยะห่างระหว่างใบมู่ลีล่ดลง รงัสทีีต่ก
กระทบมูล่ีจ่ะเดนิทางออกจากช่องลําบากขึน้และทาํใหร้งัสมีกีารสะทอ้น
กนัไปมาระหว่างใบมู่ลีม่ากขึน้ สง่ผลใหค้่าการสะทอ้นรงัสคีลื่นยาวและ
ค่าการดูดกลนืรงัสคีลื่นยาวมคี่ามากขึน้และค่าการส่งผ่านรงัสลีดลง รปู
ที ่6 แสดงถงึค่าคุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาวของชัน้เสมอืนทีแ่ปรตามมุม
บดิในขณะทีเ่ปลีย่นคา่ระยะห่างระหวา่งใบมูล่ี ่โดยทีใ่บมูล่ีม่คี่าการเปล่ง
รงัสเีทา่กบั 0.9 และคงค่ารศัมคีวามโคง้ของใบมูล่ีอ่ยู่ที ่60 มม จะพบวา่
เมื่อลดระยะห่างระหว่างใบมู่ลีล่ง ค่าการส่งผ่านรงัสจีะลดลง ในขณะที่
ค่าการดูดกลืนรงัสแีละค่าการสะท้อนรงัสมีคี่ามากขึ้นเช่นเดียวกบัที่
แสดงไวใ้นรูปที่ 5 ในกรณีที่ใบมู่ลี่มคี่าการเปล่งรงัสเีท่ากบั 0.1  และ
จากรูปที่ 5 และ 6 จะพบว่าค่าการเปล่งรงัสขีองใบมู่ลี่จะมผีลต่อค่า
คุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาวทุกค่า ค่าการส่งผ่านรงัสจีะลดค่าจาก 0.66 
ถงึ 0.57 มาเป็น 0.43 ถงึ0.33 เมื่อค่าการเปล่งรงัสขีองใบมู่ลี่เพิม่ขึ้น
จาก 0.1 ถงึ 0.9 รูปที ่7 และ 8 แสดงถงึค่าคุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาว
ของชัน้เสมอืนในกรณีทีม่กีารแปรค่าความโคง้ของใบมู่ลี่ทีค่่าการเปล่ง
รงัสขีองใบมูล่ีเ่ทา่กบั 0.1 และ 0.9 ในขณะเดยีวกนัค่าคุณสมบตัเิชงิแสง
คลื่นยาวของชัน้เสมอืนของมูล่ีใ่บราบจะถูกนํามาแสดงไวใ้นรปูที ่7 และ 

8 เพื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าคุณสมบตัขิองใบมู่ลีโ่คง้ดว้ย ค่าความโคง้ของ
ใบมูล่ีถ่กูกาํหนดดว้ยคา่รศัมคีวามโคง้ของใบมูล่ี ่คา่รศัมคีวามโคง้ของใบ
มูล่ีใ่นการศกึษานี้ถูกกําหนดใหม้คี่า 20.0 60.0 และ 100.0 มม ผลของ
ความโคง้ของใบมู่ลี่ทีม่ตี่อค่าคุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาวของชัน้เสมอืน
จะเหน็ไดช้ดัเมื่อใบมู่ลีม่คีวามโคง้มาก (รศัมคีวามโคง้มคี่าน้อย) เมือ่ใบ
มูล่ีโ่คง้มาก ค่าการสง่ผา่นรงัสจีะลดลง ในขณะทีค่่าการดูดกลนืรงัสแีละ
คา่การสะทอ้นรงัสจีะมคี่ามากขึน้ ผลของค่าการเปล่งรงัสขีองใบมูล่ีม่ผีล
ต่อคา่คุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาวอยูใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น
รปูที ่5 และ 6 และยงัพบว่าใบมู่ลีท่ ีม่กีารเปล่งรงัสมีากจะทาํใหมู้่ลี ่(ชัน้
เสมอืน) อยู่ในตําแหน่งปิด (ค่าการส่งผ่านรงัสมีคี่าเท่ากบัศูนย)์ ไดเ้รว็
กว่า เห็นได้จากค่ามุมบดิที่ค่าการส่งผ่านมคี่าเป็นศูนย์ของมู่ลี่ที่มคี่า
รศัมคีวามโคง้เท่ากบั 20.0 มม ของมู่ลี่ทีม่คี่าการเปล่งรงัสเีท่ากบั 0.9 
จะมีค่า น้อยกว่า  ของมู่ลี่ที่มีค่าการเปล่งร ังสีเท่ากับ  0 .1  และ
นอกจากนัน้จากในรูปที่ 7 และ 8 จะเห็นข้อแตกต่างระหว่างค่า
คุณสมบัติเชิงแสงคลื่นยาวของมู่ลี่ใบราบกับของมู่ลี่ใบโค้ง ความ
แตกต่างจะมคี่าน้อยในกรณีใบมู่ลี่โคง้ไม่มาก แต่ในกรณีของความโคง้
ใบมู่ลีม่คี่ามาก (ค่ารศัมคีวามโคง้เท่ากบั 20 มม) ความแตกต่างของค่า
คุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาวของมูล่ีใ่บราบกบัของมูล่ีใ่บโคง้ในบางค่าจะมี
มากถงึ 10 เปอรเ์ซน็ต ์และจะเหน็ไดว้า่ค่าคุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาวจะ
ไมข่ึน้กบัคา่คุณสมบตัคิลื่นสัน้ของใบมูล่ีเ่ลย 

6. สรปุ 

บทความนี้กล่าวถงึการพฒันาแบบจาํลองทางคณิตศาสตรท์ีใ่ชใ้น
การคํานวณค่าคุณสมบตัเิชงิแสงแบบคลื่นยาวของมู่ลี่ทีร่วมผลของใบ
โค้งเข้าไปด้วย มู่ลี่จะถูกจําลองเป็นชัน้เสมือน และแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรถ์ูกสรา้งขึน้จากพืน้ผวิลอ้มรอบปิด 6 พืน้ผวิทีถู่กประกอบ
ขึน้จากใบมู่ลี่ 2 ใบที่อยู่ชดิกนั การคํานวณค่าคุณสมบตัิเชงิแสงแบบ
คลื่นยาวของมู่ลีถู่กกระทาํโดยใชว้ธิ ีradiosity จากการวเิคราะหพ์บว่า
ค่าคุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาวจะแปรตามมุมบดิ ค่าการเปล่งรงัสขีองใบ
มู่ลี่ ค่าความกวา้งของใบมู่ลี่ ค่าระยะห่างระหว่างใบมู่ลี่ และ ค่าความ
โค้งของใบมู่ลี่ และจากการวเิคราะห์จะพบว่าการใช้แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ของใบมู่ลี่ใบราบมาทํานายค่าคุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาว
ของมูล่ีใ่บโคง้จะใหค้า่ไมแ่มน่ยาํหากใบมูล่ีม่คีวามโคง้มาก และยงัพบวา่
ค่าคุณสมบตัิเชงิแสงคลื่นยาวของมู่ลี่ใบโค้งจะไม่ขึน้กบัคุณสมบตัเิชงิ
แสงคลื่นสัน้ของใบมู่ลี่เลย และจากค่าคุณสมบตัเิชงิแสงแบบคลื่นยาว
ของมู่ลี่ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ จะทําใหส้ามารถหาค่าอุณหภูมขิองชัน้เสมอืนที่
เป็นตวัแทนของชุดมูล่ี ่ซึง่เป็นพารามเิตอรท์ีส่าํคญัในการหาค่าความไม่
สบายเชงิความรอ้นทีเ่กดิจากผลของอุณหภมูผิวิทีม่ตี่อผูอ้ยูใ่กลห้น้าต่าง
กระจกทีม่กีารตดิตัง้มูล่ ีไ่ว ้
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รปูที ่1  พืน้ผวิลอ้มรอบปิด 6 พืน้ผวิทีเ่กดิจากใบมูล่ี ่2 ใบทีอ่ยูช่ดิกนั 
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รปูที ่2  ใบมูล่ีโ่คง้และพารามเิตอรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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รปูที ่3   radiosity flux และ irradiation flux ของพืน้ผวิต่าง ๆ ในพืน้ผวิ

ลอ้มรอบปิดทีป่ระกอบกนัเป็นชัน้เสมอืน 
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รปูที ่4  คา่คุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาวทแีปรตามคา่มมุบดิของใบมูล่ีท่ ีค่า่

การเปล่งรงัสทีีต่่างกนั  e = คา่การเปล่งรงัสขีองใบมูล่ี ่trans = 
คา่การสง่ผา่นรงัส ี abs = คา่การดดูกลนืรงัส ี

refl = คา่การสะทอ้นรงัส ี
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รปูที ่5  คา่คุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาวของชัน้เสมอืนทีเ่ป็นใบมูล่ีซ่ึง่มคีา่

การเปล่งรงัส ี= 0.1ทีค่า่ระยะหา่งระหวา่งใบมูล่ีต่่าง ๆ กนั  
trans = คา่การสง่ผา่นรงัส ี abs = คา่การดดูกลนืรงัส ี  refl = 

คา่การสะทอ้นรงัส ี h = ระยะหา่งระหวา่งใบมูล่ี ่
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รปูที ่6  คา่คุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาวของชัน้เสมอืนทีเ่ป็นใบมูล่ีซ่ึง่มคีา่

การเปล่งรงัส ี= 0.9 ทีค่า่ระยะหา่งระหวา่งใบมูล่ีต่่าง ๆ กนั   
trans = คา่การสง่ผา่นรงัส ี abs = คา่การดดูกลนืรงัส ี  refl = 

คา่การสะทอ้นรงัส ี h = ระยะหา่งระหวา่งใบมูล่ี ่

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Slat angle, degree

Lo
ng

w
av

e 
op

tic
al

 p
ro

pe
rt

ie
s

abs, rc=20 trans, rc=20 refl, rc=20
abs, rc=60 trans, rc=60 refl, rc=60
abs, rc=100 trans, rc=100 refl, rc=100
abs, flat trans, flat refl, flat

 
รปูที ่7  คา่คุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาวของชัน้เสมอืนทีเ่ป็นใบมูล่ีซ่ึง่มคีา่

การเปล่งรงัส ี= 0.1 ทีค่า่รศัมคีวามโคง้ต่าง ๆ กนัของใบมูล่ี ่ 
trans = คา่การสง่ผา่นรงัส ี abs = คา่การดดูกลนืรงัส ี  refl = 

คา่การสะทอ้นรงัส ี rc = รศัมคีวามโคง้ของใบมูล่ี ่  
flat = มูล่ีใ่บราบ 
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รปูที ่8  คา่คุณสมบตัเิชงิแสงคลื่นยาวของชัน้เสมอืนทีเ่ป็นใบมูล่ีซ่ึง่มคีา่

การเปล่งรงัส ี= 0.9 ทีค่า่รศัมคีวามโคง้ต่าง ๆ กนัของใบมูล่ี ่ 
trans = คา่การสง่ผา่นรงัส ี abs = คา่การดดูกลนืรงัส ี  refl = 

คา่การสะทอ้นรงัส ี rc = รศัมคีวามโคง้ของใบมูล่ี ่  
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TSF013 

รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 4 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        263 

 

การประชุมวชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแหง่ประเทศไทยครัง้ที ่22 
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 

 
 

การศึกษาผลกระทบของตาํแหน่งถาดอบแห้ง 
A STUDY EFFECT OF POSITION OF THE TRAY DRYER 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีจดัทําขึน้เพื่อศกึษารปูแบบของการจดัวางตําแหน่งของ

ถาดอบแห้งภายในห้องอบที่มคีวามเร็วการไหลของอากาศ 0.3 m/s 
อุณหภูมทิางเขา้ห้องอบ C50°  และ C70° และใช้หอยแมลงภู่ที่มี
ความชืน้เริม่ตน้ประมาณ 345% มาตรฐานแหง้ จากการทดลองพบว่า
เวลา อุณหภูมิและตําแหน่งของถาดอบแห้งมีอิทธิพลต่ออัตราการ
อบแห้ง ซึ่งจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าการจดัวางถาดแบบที่ 5 
สามารถลดความชืน้ได ้41.256% และการจดัวางถาดแบบที ่7 สามารถ
ลดความชื้นได้ใกล้เคียงกันมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับถาดแบบ
มาตรฐาน โดยใชเ้วลาในการทดลองเทา่กนั  
 
Abstract 
 This research is to study the position-laying model of 
tray dyer in drying chamber which air velocity was 0.3 m/s. Inlet 
temperature of chamber was 50OC and 70OC and green mussel 
which initial moisture content about 345% dry basis was chosen 
to be sample in experiment. The testing was obtained time, 
temperature and position of tray dryer affected to mussel drying 
rate. The result was found the fifth position-laying model could 
reduce 41.256% of moisture. In addition, the seventh position-
laying model could decrease moisture nearly standard tray laying 
with spent the same experimental time. 
 
1. คาํนํา 

เน่ืองจากภาคใตม้ภีมูปิระเทศทีเ่หมาะสมกบัการทาํประมง เพราะ
ถกูขนาบดว้ยชายฝ ัง่ทะเลทัง้อ่าวไทยและอนัดามนั สง่ผลใหป้ระชากรมี
อาหารทะเลบรโิภคอยา่งอุดมสมบรูณ์ บางครัง้อาหารทะเลดงักลา่วมี
ปรมิาณมากเกนิกวา่ทีจ่ะบรโิภคไดท้นั จงึมกีารแปรรปูเพือ่ใหส้ามารถ
เกบ็ไวใ้หไ้ดน้านมากยิง่ขึน้ และการกระจายผลติภณัฑอ์าหารทะเลไป
ยงับรเิวณหา่งไกล เชน่ ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ รวมไป
ถงึการเพิม่มลูคา่ใหก้บัผลติภณัฑ ์

หอยแมลงภู่ (green mussel) เป็นอาหารทะเลทีไ่ดร้บัความนิยม
จากประชาชนโดยทัว่ไป จากการศกึษาพบว่าตามแนวรมิชายฝ ัง่ทะเล
ตัง้แต่จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี จนถงึปตัตานี จะมี
ช่วงวางไขข่องหอยแมลงภู่อยู่ในระหว่างเดอืนตุลาคมถงึธนัวาคม และ
ระหว่างเดอืนมกราคมถึงกรกฎาคม หลงัจากนัน้ประมาณ 6-7 เดอืน
(พฤษภาคมถึงมกราคม) ผลผลิตหอยแมลงภู่จะถูกวางขายตาม
ทอ้งตลาดเป็นจาํนวนมากจนลน้ตลาด ประกอบกบัรปูแบบการจาํหน่าย
หอยแมลงภู่ของชาวประมงส่วนใหญ่อยู่ในรูปของหอยแมลงภู่สด ซึ่ง
ราคาไม่สูงนัก หากเราสามารถทําการรกัษาและแปรรปูหอยแมลงภู่ใน
รูปแบบอื่นได้ก็น่าจะเป็นแนวทางเลือกที่ดี จากการศึกษาพบว่า
ผลิตภณัฑ์หอยแลงภู่สามารถนําไปทําผลิตภณัฑ์ในรูปแบบของการ
รมควนัโดยตอ้งเหลอืความชืน้สุดทา้ยประมาณ 55 – 70 % [7] จาก
ความชืน้ทัง้หมด 

การอบแห้งเป็นกระบวนการไล่ความชื้นออกจากวสัดุโดยการ
ระเหย โดยทัว่ไปจะอาศยัอากาศเป็นตวักลางในการถ่ายเทความรอ้น
และความชืน้ การถ่ายเทความรอ้นจากอากาศไปยงัวสัดุ และการถ่ายเท
ความชืน้จากวสัดุไปยงัอากาศจะเกดิขึน้พรอ้ม ๆ กนั ซึง่อตัราการ
ถ่ายเทความรอ้น และความชืน้จะชา้หรอืเรว็เพยีงใดกข็ึน้อยู่กบัอุณหภูม ิ
เวลา และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการอบแหง้ การอบแหง้จะช่วยใหเ้กบ็รกัษา
วสัดุไวไ้ดน้าน และเป็นการป้องกนัการเสยีหายของวสัดุ เน่ืองจากการ
ทําลายของจุลินทรยี์โดยทัว่ไปเรามกัจะใช้อากาศที่มอุีณหภูมสิูงและ
ความชืน้สมัพทัธต์ํ่าเป็นตวักลางในการอบแหง้  

tray drier [8] เป็นเครือ่งอบแหง้ทีม่วีธิคีลา้ยกบัวธิ ีsack drier แต่
เมลด็จะบรรจุอยู่ในกระบะ ซึ่งกระบะจะมดีา้นล่างเป็นตะแกรง อากาศ
รอ้นจะเปา่จากดา้นล่างขึน้สูด่า้นบน 

งานวจิยัน้ีตอ้งการพฒันาและสรา้งตูอ้บตน้แบบใหส้ามารถควบคุม
อตัราการลดลงของความชื้นให้มคีุณภาพที่สมํ่าเสมอใกล้เคยีงกนัทุก
ตําแหน่งในตู้อบ โดยจะทําการศกึษาถงึผลกระทบของการจดัวางถาด
ในเครื่องอบแหง้แบบถาดรปูแบบต่างๆ จาํนวน 9 แบบ และผลกระทบ
ของการปรบัเปลีย่นอุณหภมูติ่อการอบแหง้ 
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2. เคร่ืองอบแห้งแบบถาด [8]  
เครื่องอบแหง้แบบถาด ประกอบดว้ยถาดเตี้ย ๆ มชี่องตาขา่ยอยู่

ดา้นล่างและบุดว้ยฉนวนทีผ่นัง ในแต่ละถาดจะบรรจุอาหารชิ้นบาง ๆ  
ขนาด 2-6 เซนตเิมตร  อากาศรอ้นจะไหลเวยีนอยู่ในตู้ทีค่วามเรว็ลม 
0.5-5 เมตร/วนิาที/่ตารางเมตร ของพืน้ทีผ่วิของถาด มรีะบบทอ่หรอื 
แบฟเฟิล เพื่อนําลมร้อนขึ้นไปด้านบนผ่านแต่ละถาดเพื่อให้ลมร้อน
กระจายอย่างสมํ่าเสมอ อาจมกีารตดิตัง้เครื่องความร้อนเพิม่ด้านบน
หรอืด้านขา้งของถาดเพื่อเพิม่อตัราการทําแห้ง นิยมใชเ้ครื่องอบแห้ง
แบบถาดในการผลติอาหารในปรมิาณตํ่า (1-20 ตนั / วนั)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รปูที ่1.  การทาํงานของเครือ่งอบแหง้แบบถาด 
 
3. กระบวนการการอบแห้ง [9] 

กระบวนการการอบแหง้ คอื กระบวนการทีค่วามรอ้นถูกถ่ายเท
ดว้ยวธิใีดวธิหีน่ึงไปยงัวสัดุที่มคีวามชื้น เพื่อไล่ความชื้นออกโดยการ
ระเหยโดยอาศยัความรอ้นทีไ่ดร้บัเป็นความรอ้นแฝงของการระเหย  สิง่
สาํคญัในการอบแหง้ คอื การถ่ายเทความรอ้นไปยงัวสัดุอบแหง้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
       โดยทัว่ไปแลว้ปรมิาณของน้ําทีม่อียู่ในวสัดุอบแหง้มกัจะถูกนิยาม
ในรูปของอตัราส่วนของน้ําต่อมวลทัง้หมด นัน่คอืใช้มวลของวสัดุชื้น
เป็นมาตรฐานของการคาํนวณความชืน้   
       ความชืน้เป็นตวับอกปรมิาณของน้ําทีม่อียู่ในวสัดุ     เมือ่เทยีบกบั

มวลของวสัดุชืน้หรอืแหง้ ความชืน้ในวสัดุสามารถแสดงไดเ้ป็น 2 แบบ 

คอื ความชืน้มาตรฐานเปียก, wM และความชืน้มาตรฐานแหง้, dM  

โดยที ่ความชืน้มาตรฐานแหง้, dM  คอื 

%100×
−

=
d

dwM d           

 (1) 
เมือ่  w   คอื มวลของวสัดุ , kg และ d   คอื มวลของวสัดุแหง้ (ไมม่ี
ความชืน้) , kg  
       ความชื้นมาตรฐานแห้งน้ีเป็นที่นิยมใช้กนัในการวเิคราะห์ของ
กระบวนการอบแหง้ทางทฤษฎ ีเพราะช่วยใหก้ารคาํนวณสะดวกขึน้ ซึง่
เป็นเพราะว่ามวลของวสัดุแห้งจะมคี่าคงที่หรอืเกอืบคงที่ระหว่างการ

อบแหง้ ดงันัน้ งานวจิยัน้ีน้ีจงึทําการใชม้าตรฐานของความชื้นแบบ
มาตรฐานแหง้ในการอธบิายผลการทดลอง 
 
4.เส้นลกัษณะเฉพาะของการอบแห้ง 
       เมื่อมกีารอบแหง้วสัดุทีเ่ปียกชืน้ภายใต้เงื่อนไขของการอบแหง้ที่
คงที่ เช่น  กรณีที่วางวสัดุเปียกชื้นภายในกระแสลมปริมาณมากที่
อุณหภูม ิ ความชืน้  และความเรว็ลมคงที ่ ถา้วดัการเปลีย่นแปลงมวล
และอุณหภมูขิองวสัดุอบแหง้น้ีกบัเวลา  จะไดเ้สน้กราฟคลา้ยคลงึกบัรปู
ที่  2 .  ซึ่ง เรียกว่า เส้นลักษณะเฉพาะของการอบแห้ง  (Drying 
Characteristic Curve)   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
รปูที ่2.  การอบแหง้กบัเวลา 

 
การอบแหง้แบง่ออกเป็น  3  ชว่งใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่วงให้ความร้อนเบื้องต้นกบัวสัดุ เป็นช่วงที่ผวิของวสัดุที่
เปียกชืน้ ความชืน้ทีผ่วิจะอยู่ในรปูของน้ํา ถา้เอาวสัดุมาอบแหง้ภายใต้
เงื่อนไขทีค่งที ่ อุณหภูมขิองวสัดุจะมคี่าใกล้เคยีงกบัอุณหภูมกิระเปาะ
เปียก (Wet Bulb Temperature) ของกระแสลมรอ้น 

2. เป็นชว่งอบแหง้ทีอุ่ณหภูมคิงที ่อุณหภูมขิองวตัถุจะค่อนขา้ง
คงที่โดยประมาณ ตราบใดที่ความชื้นยงัคงเหลอือยู่ในรูปของน้ําที่ผวิ
ของวสัดุ ความรอ้นทัง้หมดทีว่สัดุไดร้บัในช่วงน้ี จะถูกใชใ้นการระเหย
ความชืน้เทา่นัน้ 

3. ช่วงการอบแหง้ทีค่วามเรว็ลดลง ความชืน้ในรปูของน้ําทีผ่วิ
ของวสัดุจะระเหยหมดไปเพราะการถ่ายเทความรอ้นในรูปของน้ําจาก
ส่วนในของวสัดุเกดิขึ้นไม่ทนักบัการระเหยจากผวิของวสัดุ ดงันัน้ผวิ
ของวสัดุจะอยู่ในรปูทีแ่หง้และอุณหภูมขิองวสัดุจะเริม่สงูขึน้  ความเรว็
ของการอบแห้งจะค่อยๆลดลงเพราะปรมิาณความรอ้นทีว่สัดุได้รบัจะ
ลดลง แล้วความรอ้นยงัตอ้งใชใ้นการระเหยความชื้นและเพิม่อุณหภูมิ
ของวสัดุดว้ย 

 การอบแห้งจะสิ้นสุดลงเมื่ออัตราความชื้นลดลงถึงค่า
อตัราส่วนความชืน้สมดุล (Equilibrium moisture content) ค่าของ
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อตัราส่วนความชื้นเฉลี่ยทีจุ่ดต่อระหว่างช่วง 2 และ 3 เรยีกว่า 
อตัราสว่นความชืน้วกิฤต (Critical moisture content) 
 
5. ลกัษณะของตู้อบและถาด 
 การออกแบบตูอ้บทีใ่ชใ้นการทดลองเป็นตูอ้บทีม่มีติภิายในตู้
มีขนาด 3503060 cm×× ในการทดลองครัง้ น้ีจะทําการทดลอง
รปูแบบของการจดัวางถาดกบัหอ้งอบทีม่มีติเิดยีวกนัโดยภายในตูอ้บจะ
ทําการตดิตัง้ตําแหน่งของถาดไวจ้ํานวน 3 ชัน้ แต่ละชัน้ของถาดจะมี
ระยะห่างกนัเท่ากบั cm15 ตูอ้บน้ีจะมแีหล่งใหค้วามรอ้นอยู่ทีด่า้นล่าง
ของตูอ้บทีส่ามารถควบคุมเงื่อนไขของอุณหภูมติามทีต่อ้งการได ้ตูอ้บ
จะมแีผ่นป้องกนัไม่ใหน้ํ้าทีร่ะเหยออกมาจากวสัดุทีท่ดลองแลว้เกดิการ
กลัน่ตวัหยดลงมาสมัผสักบัแหล่งใหค้วามรอ้น ทีท่างออกของตูอ้บไดท้าํ
การตดิตัง้พดัลมดดูอากาศหลงัจากทีไ่ดท้าํการอบเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 การออกแบบถาดไดท้าํการออกแบบถาดเป็น 3 ลกัษณะ คอื 
แบบมาตรฐาน (แบบถาดเต็ม) ที่ใช้ในการเปรียบเทียบมีขนาด 

353060 cm×× แบบแบ่งครึ่งมีขนาด 3530527 cm. ×× โดย
วางในตาํแหน่งเดยีวกบักบัแบบมาตรฐานและในแต่ละชัน้จะวางชัน้ละ 2 
ถ า ด แ ต่ ล ะ ถ า ด ห่ า ง กั น  cm5  แ ล ะ แ บ บ สุ ด ท้ า ย มี ข น า ด 

353015 cm××  โดยวางในตําแหน่งเดยีวกนักบัแบบมาตรฐานและ
ในแต่ละชัน้จะวางชัน้ละ 3 ถาดแต่ละถาดห่างกนั cm5  โดยทําการ
ทดลองกบัถาดจํานวน 3 แบบ ที่กล่าวมาก่อนจากนัน้จงึทําการสลบั
ปรบัเปลีย่นถาดทัง้ 3 แบบ ดงัน้ี  

1. ชัน้ที1่ และ 2 วางแบบ 2 ถาด สว่นชัน้ที ่3 วางแบบ 3 ถาด 
2. ชัน้ที2่ และ 3 วางแบบ 2 ถาด สว่นชัน้ที ่1 วางแบบ 3 ถาด 
3. ชัน้ที1่ และ 3 วางแบบ 2 ถาด สว่นชัน้ที ่2 วางแบบ 3 ถาด 
4. ชัน้ที1่ และ 2 วางแบบ 3 ถาด สว่นชัน้ที ่3 วางแบบ 2 ถาด 
5. ชัน้ที2่ และ 3 วางแบบ 3 ถาด สว่นชัน้ที ่1 วางแบบ 2 ถาด 
6. ชัน้ที1่ และ 3 วางแบบ 3 ถาด สว่นชัน้ที ่2 วางแบบ 2 ถาด 

รปูที ่3. แสดงโครงสรา้งและสว่นประกอบต่างๆ ของเครือ่ง 
 
6. ขัน้ตอนการทดลองและบนัทึกผลการทดลอง 

 1. วดัการกระจายอุณหภูมภิายในหอ้งอบเปล่าตามรปูแบบ
ของการวางถาดทุกแบบทีอุ่ณหภมู ิ C50°  
 2. คดัเลอืกหอยแมลงภู่ทีแ่กะออกจากเปลอืก ใหไ้ดห้อยทีม่ ี
ขนาดใกลเ้คยีงกนัแลว้ทาํการหาความชืน้เริม่ตน้ 
 3. จา่ยความรอ้นโดยทาํการควบคุมอุณหภมูไิวท้ี ่50 C° รอ
จนกวา่อุณหภมูคิงที ่
 4 .  นําถาดรูปแบบแบบมาตรฐานชัง่ น้ําหนักถาดและ
หอยแมลงภู่บนัทกึผลแลว้นําไปใสใ่นตูอ้บ 
 5. ทุกๆ 10 นาททีาํการนําถาดและหอยแมลงภู่มาชัง่น้ําหนกั 
และบนัทกึผลการทดลอง (ทดลองจนความชืน้สดุทา้ยเหลอือยูป่ระมาณ  
55 – 70%) 

6. ทําการปรบัเปลีย่นอุณหภูมเิป็น 70 C° แลว้ทาํการทดลองซํ้า
ขอ้ 4 และ 5 

7. ทาํการปรบัเปลีย่นรปูแบบของถาด แลว้ทาํการทดลองซํ้า 
 
7. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการทดลองที่ได้กล่าวไว้แล้วในหวัข้อที่ 6. ในการทดลองนี้
มุ่งเน้นที่จะทําการศึกษาถึงผลกระทบของการจดัวางถาดในรูปแบบ
ต่างๆและผลกระทบของการปรบัเปลีย่นอุณหภูมติ่อการอบแหง้ ในทีน้ี่
จะขอแยกพจิารณาผลการทดลอง ดงัน้ี 

1. ผลกระทบของการจดัวางถาดในรปูแบบต่างๆต่อการอบแหง้ 
2. ผลกระทบต่อการอบแหง้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงอุณหภมู ิ
ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการทดลองสามารถวเิคราะหผ์ลการทดลอง ได้

ดงัต่อไปน้ี 
7.1 ผลกระทบของการจดัวางถาดในรปูแบบต่างๆต่อการอบแห้ง 

จากการศกึษาถงึอทิธพิลของการจดัวางถาดในรปูแบบต่างๆทัง้ 9 
รูปแบบต่อการการอบแห้ง โดยที่ยงัคงให้จํานวนของชัน้ที่วางถาดมี
จาํนวน 3 ชัน้เท่ากนั พจิารณาจาก รปูที ่4. และ รปูที ่6. แสดงการ
ลดลงของความชื้นทีเ่วลาใดๆกบัการจดัวางถาดในรูปแบบต่างๆทัง้ 9 
แบบทีอุ่ณหภูม ิ C50° ในการทดลองครัง้น้ีจะทาํการลดเปอรเ์ซน็ตข์อง
ความชื้นใหเ้หลอือยู่ประมาณ 55 – 70 % [7] จากความชืน้ทัง้หมด
เน่ืองจากจะนําตูอ้บและรปูแบบการจดัวางถาดทีด่ทีีสุ่ดไปประยุกตใ์ชใ้น
วธิกีารรมควนั จากการทดลองพบว่าเปอรเ์ซน็ตก์ารลดลงของความชืน้
ของหอยแมลงภู่แต่ละชัน้ทีท่ําการตดิตัง้ถาดตามรูปแบบที่กําหนดนัน้ 
ในรูปแบบที่ 1 (พจิารณารูปที่ 5.) ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานนัน้การลดลง
ของความชืน้มกีารลดลงตามอตัราส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนัทุกชัน้ของการจดั
วางถาดแต่ก็ยงัคงไม่สามารถทําให้ค่าของความชื้นสุดท้ายนัน้มคี่าที่
เท่ากนัได้ รูปแบบที ่5 (พจิารณารูปที่ 5. และรูปที่ 6.)  เป็นรูปแบบที่
สามารถลดเปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้ไดม้ากทีสุ่ดทีเ่ง ือ่นไขเดยีวกนัแต่กย็งัคง
ไมส่ามารถทาํใหค้วามชืน้ในแต่ละชัน้ของการจดัวางถาดนัน้มคี่าเท่ากนั
ได้ และในรูปแบบที่ 7 (พจิารณารูปที่ 4. และรูปที่ 5.)  เป็นรูปแบบที่
สามารถทําใหก้ารลดลงของความชื้นมคี่าใกล้เคยีงกนัมากทีสุ่ดแต่เมื่อ
มาพิจารณาที่ความสามารถในการอบแห้งแล้วกลับกลายเป็นว่าไม่
สามารถที่จะทําการลดความชื้นลงได้ดีกว่าแบบที่ 1 ซึ่งเป็นรูปแบบ
มาตรฐาน ดงันัน้จากการทดลองในครัง้น้ีจงึไดข้อ้สรุปว่าหากต้องการ
คํานึงถงึผลของการลดลงของความชื้นใหไ้ดม้ากทีสุ่ดควรเลอืกการจดั

Layer 1 

Layer 2 

Layer 3 
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วางถาดรูปแบบที่ 5 และหากต้องการให้การลดลงของความชื้นมคี่า
ใกลเ้คยีงกนัมากทีสุ่ดควรเลอืกการจดัวางถาดในรปูแบบที ่7 แต่หากจะ

ใชก้ารจดัวางถาดรปูแบบที ่7 นัน้ควรจะมกีารนําค่าของพลงังานความ
รอ้นทีส่ญูเสยีกลบัมาใชใ้หม ่

 

 
รปูที ่4. แสดงการลดลงของความชืน้ทีเ่วลาใดๆของการจดัวางรปูแบบถาดแบบต่างๆทีอุ่ณหภมู ิ C50°

 
 

 
รปูที ่5. แสดงการลดลงของความชืน้ทีเ่วลาใดๆของการจดัวาง
รปูแบบถาดแบบที ่1, 5 และ 7 ทีอุ่ณหภมู ิ C50°  
 
7.2 ผลกระทบต่อการอบแห้งเมื่อมีการเปล่ียนแปลงอณุหภมิู 

จากการศกึษาถงึอทิธพิลของการอบแหง้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง
อุณหภูมิ โดยที่ยงัคงให้จํานวนของชัน้ที่วางถาดมีจํานวน 3 ชัน้
เท่ากนั ในทีน้ี่จะทําการทดลองโดยการปรบัเปลี่ยนอุณหภูมสิองค่า 
คอื C50° และ C70°  จากการทดลองพบวา่เมือ่มกีารปรบัเปลีย่น
อุณหภูมเิพิม่ขึน้ทําให้อตัราการอบแห้งเพิม่มากขึน้พจิาณารูปที่ 7.  
ในครัง้น้ีได้กําหนดเงื่อนไขไวว้่าจะทําการอบแห้งให้ความชื้นเหลอื

ประมาณ 55 – 70 % [7] ซึ่งจากการทดลองนัน้พบว่าหากมกีาร
เปลีย่นอุณหภมูจิาก C50° เป็น C70° ทาํใหร้ะยะเวลาทีใ่ชใ้นการ- 

 
 

อบแหง้เพื่อใหเ้หลอืความชืน้ตามทีก่ําหนดนัน้ลดลง และยงัคงอยู่ใน
เงือ่นไขของการนําไปประยุกตใ์ชก้บัการรมควนัดว้ย [7] 
 

 
รปูที ่6. แสดงการลดลงของความชืน้ทัง้หมดทีเ่วลาใดๆของการจดั
วางรปูแบบถาดแบบต่างๆ ทีอุ่ณหภมู ิ C50°  
 
8. สรปุผลการทดลอง 

จากการผลทดลองทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ ในการทดลองนี้มุง่เน้นทีจ่ะ
ทําการศกึษาถงึผลกระทบของการจดัวางถาดในรูปแบบต่างๆและ
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ผลกระทบของการปรบัเปลี่ยนอุณหภูมติ่อการอบแห้ง ที่ผ่านมาได้
ทาํการวเิคราะหผ์ลการทดลองเป็นหวัขอ้ๆดงัต่อไปน้ี 

1. ผลกระทบของการออกแบบและการจดัวางถาดในรปูแบบ
ต่างๆต่อการอบแหง้ 

2. ผลกระทบต่อการอบแหง้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงอุณหภมู ิ
 

 
รปูที ่7. การลดลงของความชืน้ทีเ่วลาใดๆของการจดัวางถาดแบบที่
1 ทีอุ่ณหภมู ิ C50° และ C70°  
 

ดงันัน้จากผลการทดลองทัง้หมดทีไ่ดก้ล่าวมาแล้วในก่อนหน้า 
สรุปได้ว่า การจดัวางรูปแบบของถาดอบแห้ง เวลาและอุณหภูมมิี
อิทธิพลต่อการลดลงของความชื้นในการอบแห้ง ซึ่งจากผลการ
ทดลองจะเห็นได้ว่าถาดแบบที่ 5 สามารถลดความชื้นได้มากที่สุด 
ประมาณ 41 % และถาดแบบที ่7 สามารถลดความชื้นไดใ้กล้เคยีง
กนัมากทีสุ่ด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัถาดแบบมาตรฐาน (แบบที ่1) โดย
ใชเ้วลาในการทดลองเทา่กนั  

การเลือกใช้อุณหภูมิในการอบที่ได้ทําการทดลองมา คือ 
C50° และ C70° นัน้ใช้ระยะเวลาในการที่จะทําให้การลดลงของ

ความชืน้ใหเ้หลอืประมาณ 55 -70 % [7] นัน้ไมเ่ท่ากนั ทีอุ่ณหภูมสิงู
กวา่จะใชร้ะยะเวลาน้อยกว่า หากจะนําไปใชใ้นการรมควนัแลว้ หาก
เลอืกใชอุ้ณหภมูคิา่ใดควรจะคาํนึงถงึระยะเวลาในการทีจ่ะทาํใหเ้หลอื
ความชืน้สดุทา้ยตามทีต่อ้งการดว้ย 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้จดัทําขึ้นเพื่อศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ

เครือ่งอบแหง้แบบถาดทีม่คีวามเรว็การไหลของอากาศดา้นเขา้ 0.3 m/s 
อุณหภูมทิางเขา้ห้องอบ 50 C°  และ 70 C° และใช้หอยแมลงภู่ที่มี
ความชืน้เริม่ตน้ประมาณ 345 % มาตรฐานแหง้ โดยใชแ้บบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์ในการทํานายอัตราการอบแห้งจํานวน 5 แบบ ในการ
เปรยีบเทยีบผลของแบบจาํลองทําโดยการเปรยีบเทยีบ coefficient of 
determination )( 2r และ ผลรวมของความคลาดเคลื่อน )(SR   

จากการศึกษาพบว่าแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ Logarithmic
สามารถใชใ้นการทํานายอตัราการอบแหง้ของเครื่องอบแหง้แบบถาดที่
ใชอ้บแหง้หอยแมลงภู่ไดด้ทีีสุ่ดเมื่อทําการเปรยีบเทยีบกบัแบบจําลอง
อื่น  

 
Abstract 

This paper presents the study of mathematical modeling of 
the tray dryer that with an air inlet velocity of 0.3 m/s. Inlet 
temperature of drying chamber were 50 and 70 OC, initial 
moisture content of green mussel were about 345% dry basis. 
Mathematical model fifth types were used to predict drying rate, 
were compared with coefficient of determination )( 2r  and sum 
of residue )(SR . 

The result found the best model that can predict drying rate 
of green mussel tray dryer was Logarithmic. 

 
1. คาํนํา 

เน่ืองจากภาคใตม้ภีูมปิระเทศทีเ่หมาะสมกบัการทาํประมง เพราะ
ถูกขนาบดว้ยชายฝ ัง่ทะเลทัง้อ่าวไทยและอนัดามนั สง่ผลใหป้ระชากรมี
อาหารทะเลบรโิภคอย่างอุดมสมบูรณ์ บางครัง้อาหารทะเลดงักล่าวมี
ปรมิาณมากเกนิกว่าทีจ่ะบรโิภคไดท้นั จงึมกีารแปรรูปเพื่อใหส้ามารถ
เกบ็ไวใ้หไ้ดน้านมากยิง่ขึน้ และการกระจายผลติภณัฑอ์าหารทะเลไป
ยงับรเิวณหา่งไกล เชน่ ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมไป
ถงึการเพิม่มลูคา่ใหก้บัผลติภณัฑ ์

หอยแมลงภู่ (green mussel) เป็นอาหารทะเลทีไ่ดร้บัความนิยม
จากประชาชนโดยทัว่ไป จากการศกึษาพบว่าตามแนวรมิชายฝ ัง่ทะเล
ตัง้แต่จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี จนถงึปตัตานี จะมี
ช่วงวางไขข่องหอยแมลงภู่อยู่ในระหว่างเดอืนตุลาคมถงึธนัวาคม และ
ระหว่างเดอืนมกราคมถึงกรกฎาคม หลงัจากนัน้ประมาณ 6-7 เดอืน
(พฤษภาคมถึงมกราคม) ผลผลิตหอยแมลงภู่จะถูกวางขายตาม
ทอ้งตลาดเป็นจาํนวนมากจนลน้ตลาด ประกอบกบัรปูแบบการจาํหน่าย
หอยแมลงภู่ของชาวประมงส่วนใหญ่อยู่ในรูปของหอยแมลงภู่สด ซึ่ง
ราคาไม่สูงนัก หากสามารถทําการรกัษาและแปรรูปหอยแมลงภู่ใน
รูปแบบอื่นได้น่าจะเป็นแนวทางเลือกที่ดี จากการศึกษาพบว่า[7] 
ผลิตภณัฑ์หอยแลงภู่สามารถนําไปทําผลิตภณัฑ์ในรูปแบบของการ
รมควนัโดยตอ้งเหลอืความชืน้สดุทา้ย (มาตรฐานแหง้ ) ประมาณ  
55 – 70 % [7] จากความชืน้ทัง้หมด 

การอบแห้งเป็นกระบวนการไล่ความชื้นออกจากวสัดุโดยการ
ระเหย โดยทัว่ไปจะอาศยัอากาศเป็นตวักลางในการถ่ายเทความรอ้น
และความชืน้ การถ่ายเทความรอ้นจากอากาศไปยงัวสัดุ และการถ่ายเท
ความชืน้จากวสัดุไปยงัอากาศจะเกดิขึน้พรอ้ม ๆ กนั ซึง่อตัราการ
ถ่ายเทความรอ้น และความชืน้จะชา้หรอืเรว็เพยีงใดขึน้อยู่กบัอุณหภูม ิ
เวลา และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการอบแหง้ การอบแหง้จะช่วยใหเ้กบ็รกัษา
วสัดุไวไ้ดน้าน และเป็นการป้องกนัการเสยีหายของวสัดุ เน่ืองจากการ
ทําลายของจุลินทรีย์ โดยทัว่ไปมกัจะใช้อากาศที่มีอุณหภูมิสูงและ
ความชืน้สมัพทัธต์ํ่าเป็นตวักลางในการอบแหง้  

บทความนี้จะทาํการพฒันาแบบจาํลองทางคณิตศาสตรเ์พือ่ใชเ้ป็น
แนวทางในการทํานายความชื้นของเครื่องอบแห้งแบบถาดในการ
อบแหง้หอยแมลงภู่โดยทําการเลอืกแบบจาํลองจาํนวน 5 แบบในการ
เปรยีบเทยีบผลทีเ่กดิขึน้ 
 
2. เคร่ืองอบแห้งแบบถาด [8]  

เครื่องอบแหง้แบบถาด ประกอบดว้ยถาดเตี้ย ๆ มชี่องตาขา่ยอยู่
ดา้นล่างและบุดว้ยฉนวนทีผ่นัง ในแต่ละถาดจะบรรจุอาหารชิ้นบาง ๆ  
ขนาด 2-6 เซนตเิมตร  อากาศรอ้นจะไหลเวยีนอยู่ในตู้ทีค่วามเรว็ลม 
0.5-5 เมตร/วนิาท/ีตารางเมตร ของพืน้ทีผ่วิของถาด มรีะบบทอ่หรอื 
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แบฟเฟิล เพื่อนําลมร้อนขึ้นไปด้านบนผ่านแต่ละถาดเพื่อให้ลมร้อน
กระจายอย่างสมํ่าเสมอดงัแสดงในรปูที ่1. อาจมกีารตดิตัง้เครือ่งความ
รอ้นเพิม่ดา้นบนหรอืดา้นขา้งของถาดเพือ่เพิม่อตัราการทาํแหง้ นิยมใช้
เครือ่งอบแหง้แบบถาดในการผลติอาหารในปรมิาณตํ่า (1-20 ตนั / วนั)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รปูที ่1.  การทาํงานของเครือ่งอบแหง้แบบถาด[8] 
 
3. กระบวนการอบแห้ง [9] 
 การอบแหง้ คอื กระบวนการลดความชืน้ ซึง่สว่นใหญ่ใชก้าร
ถ่ายเทความรอ้นไปยงัวสัดุทีช่ ืน้ เพื่อไล่ความชืน้ออกจากวสัดุโดยการ
ระเหย โดยใชค้วามรอ้นทีไ่ดร้บัจากอากาศรอ้นเป็นความรอ้นแฝงของ
การระเหย ในกระบวนการอบแหง้แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ช่วง คอื ช่วงอตัรา
การอบแหง้คงที ่(Constant-rate Drying Period) จากรปูที ่2. ในช่วง A 
ถงึ B ผวิวสัดุจะมน้ํีาอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากการระเหยของน้ําทีผ่วิ
ล่าชา้กวา่การแพรข่องความชืน้ภายในวสัดุมายงัผวิของวสัดุ จงึสง่ผลให้

อุณหภมูขิองผวิวสัดุมคีา่คงทีท่ีอุ่ณหภมูกิระเปาะเปียกของอากาศ wbT  

และความเขม้ขน้ของน้ําทีผ่วิวสัดุคงที ่และ ช่วงอตัราการอบแหง้ลดลง 
(Falling-Rate Drying Period) ช่วง B ถงึ C หลงัจากทีค่วามชืน้บรเิวณ
ผิวหน้าของวสัดุถูกระเหยออกไปมากแล้ว อัตราการอบแห้งจะเริ่ม
เปลี่ยนแปลงจากช่วงอตัราการอบแห้งคงที่ เป็นช่วงอตัราการอบแห้ง
ลดลง ความชื้นที่ตําแหน่ง B น้ี เรียกว่า  ความชื้นวิกฤต (critical 
moisture content) ในช่วงอตัราการอบแห้งลดลงนัน้ การแพร่ของ
ความชื้นมายงัผวิวสัดุช้ากว่าการระเหยของน้ําที่ผิวของวสัดุ ดงันัน้
อตัราการอบแห้งจะถูกควบคุมด้วยการแพร่ของความชื้นภายในวสัดุ  
โดยทีผ่วิของวสัดุจะคอ่ยๆ แหง้และอุณหภูมกิจ็ะค่อยๆ สงูขึน้ เน่ืองจาก
ความรอ้นทีถ่่ายเทใหก้บัวสัดุถูกใชใ้นการเพิม่อุณหภูมใิหก้บัวสัดุส่วน
หน่ึงจงึมคีวามรอ้นเพยีงบางส่วนเท่านัน้ทีใ่ชใ้นการระเหยน้ํา อตัราการ
อบแหง้จงึลดลงเรื่อยๆ จนกระทัง่ถงึความชืน้ค่าหน่ึงแลว้ความชืน้จะไม่
ลดลงอกี เรยีกวา่ ความชนัสมดุล (equilibrium moisture content) ดงั
รูปที ่2 ทีจุ่ด C โดยทัว่ไปการอบแหง้เมลด็พชืจะมแีต่ช่วงอตัราการ
อบแห้งลดลงเท่านัน้ มีสมการอบแห้งหลายรูปแบบทัง้ สมการทาง
ทฤษฎ ีสมการกึง่ทฤษฎ ีและสมการเอมไพรเิคลิซึง่ไดจ้ากการทดลอง ที่
พยายามทาํนายในชว่งความชืน้ลดลง  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความชืน้ของแขง็และเวลาการอบแหง้ [9] 
 
4. แบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์
 การอบแหง้สว่นใหญ่เกดิขึน้ในชว่งอตัราการอบแหง้ลดลง ใน
การนี้ไดใ้ช้สมการทํานายความชื้นซึ่งเป็นสมการอบแห้งแบบเอมไพริ
เคลิ จาํนวน 5 รปูแบบ ดงัแสดงในตารางที ่1. 
 พจิารณาจากตารางที่ 1  พบว่าสมการอยู่ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนความชื้น )(MR เวลาและค่าคงที่

21 ,,,, kbkka  และ c  ทีข่ ึน้กบัอุณหภมูแิละตาํแหน่งของถาด 
สมการอตัราสว่นความชืน้ คอื 

ei

e

MM
MtM

MR
−
−

=
)(

  

  (1) 
เมือ่ )(MR  คอื อตัราสว่นความชืน้ (ไรห้น่วย) )(tM  คอื ความชืน้

ทีเ่วลาใดๆ (%) eM  คอื ความชืน้สมดุล (%) และ iM คอื ความชืน้

เริม่ตน้ (%) 
 การพจิารณาสมการทาํนายทัง้ 5 สมการกบัผลการทดลองที่

เกดิขึน้ ในทีน้ี่ค่าของ 2r จะต้องมคี่าใกล้เคยีง 1 มากทีสุ่ด ค่าของ 
SR (sum of residues) ตอ้งใกลเ้คยีงกบั 0 มากทีส่ดุ โดยที ่
  

 )( exp,
1

, i

N

i
ipre MRMRSR −=∑

=

  (2) 

เมื่อ SR คือ ผลรวมของความคลาดเคลื่อน(ไร้หน่วย) ipreMR , คือ 

อัตราส่วนความชื้นจากแบบจําลอง(ไร้หน่วย) และ iMRexp, คือ

อตัราสว่นความชืน้จรงิ (ไรห้น่วย) 
 
5. อปุกรณ์การทดลอง 

อุปกรณ์การทดลองและเครื่องมอืวดัไดต้ดิตัง้ตามตําแหน่งต่างๆ 
ดังรูปที่ 3. ในการทดลองนี้ ตู้อบมีมิติภายในตู้มีขนาด 

3503060 cm×× โดยภายในตูอ้บจะทาํการตดิตัง้ตําแหน่งของถาด
ไวจ้าํนวน 3 ถาด ชุดทดลองนี้จะมแีหล่งจา่ยความรอ้นอยู่ทีด่า้นล่างของ
ตู้อบ ตู้อบจะมแีผ่นป้องกนัไม่ให้น้ําที่ระเหยออกมาจากวสัดุที่ทดลอง
แลว้เกดิการกลัน่ตวัหยดลงมาสมัผสักบัแหล่งจ่ายความรอ้น ทีท่างออก
ของตูอ้บไดท้ําการตดิตัง้พดัลมดูดอากาศหลงัจากทีไ่ดท้ําการอบเป็นที่
เรยีบรอ้ย 
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ตารางที ่1. แบบจาํลองทางคณติศาสตรท์ีใ่ชใ้นการทาํนายอตัราการอบแหง้ของหอยแมลงภู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่3. แสดงโครงสรา้งและสว่นประกอบต่างๆ ของเครือ่ง 

 
6. วิธีการทดลอง 
1. เปิดเครือ่งควบคุมอุณหภมูไิวท้ี ่ C50 ° รอจนกวา่อุณหภมูคิงที ่
2. ทําการทดลองอบแห้งจนเหลือความชื้นสุดท้ายของแต่ละถาด
ประมาณ 55 – 70% [7] 
3. ทาํการปรบัเปลีย่นอุณหภมูเิป็น C70° แลว้ทาํการทดลองซํ้า 
ขอ้ 2.  
 
7. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 สําหรบัผลการทดลองของเครื่องอบแหง้แบบถาดทีใ่ชใ้น
การอบแหง้หอยแมลงภู่นัน้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คอื ผลกระทบทีม่ ี
ต่ออัตราการอบแห้งและผลการทํานายของแบบจําลองทาง
คณติศาสตรท์ีใ่ชใ้นการทาํนายอตัราการอบแหง้ 
 
7.1 ผลกระทบท่ีมีต่ออตัราการอบแห้ง 
 จากการศกึษา ผลกระทบทีม่ตี่ออตัราการอบแหง้ จาก
การทดลองพบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจาก C50 ° เป็น 

C70 °  จากการทดลองพบว่าเมื่อมกีารปรบัเปลี่ยนอุณหภูมเิพิม่ขึน้
ทําให้อัตราการอบแห้งเพิ่มมากขึ้นพิจาณารูปที่ 4.  ในครัง้น้ีได้
กําหนดเงื่อนไขไวว้่าจะทําการอบแหง้ใหค้วามชืน้เหลอืประมาณ 55 
– 70 % [7] ซึง่จากการทดลองนัน้พบว่าหากมกีารเปลีย่นอุณหภูมิ
จาก C50 ° เป็น C70 ° ทําใหอ้ตัราการอบแหง้เพิม่มากขึน้และเมื่อ

พจิารณาจากชัน้ทีว่างถาด พบว่าการลดลงของความชื้นทีต่ําแหน่ง
ใกลแ้หล่งความรอ้นมคีา่มากทีส่ดุและลดหลัน่ไปตามลาํดบั 
 

 
รปูที ่ 4. การลดลงของความชืน้ทีเ่วลาใดๆของแต่ละถาดทีอุ่ณหภมู ิ

C50° และ C70°  
 
7.2 ผลการทาํนายของแบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์

บทความนี้ทาํการพฒันาแบบจาํลอง 5 แบบ จากขอ้มลูทีไ่ดท้าํ
การทดลอง ตอนเริ่มต้นจะต้องทําการหาค่าคงที่ของสมการของ
ตารางที ่ 1. ทีเ่ง ื่อนไขการทดลองต่างๆโดยทําการแทนค่าของ
อตัราส่วนความชื้นต่อเวลาใดๆแลว้ใชเ้ทคนิคสมการถดถอยเพื่อทํา
การสรา้งเสน้แนวโน้มตามรปูแบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์จากนัน้จงึ
ใช้วิธีก า ร เทคนิคสมการถดถอยอีกครั ้ง  เพื่ อสร้า งสมการ
ความสมัพนัธข์องคา่คงทีต่่ออุณหภมูแิละถาดดงัแสดงในตารางที ่2 
 รปูที ่5. แสดงการเปรยีบเทยีบผลของการทดลองกบัการ
ทาํนายอตัราสว่นความชืน้โดยใชแ้บบจาํลอง henderson and pabis 
(1961) ทีอุ่ณหภูม ิ C50°  พจิารณาจากกราฟซึง่แสดงความสมัพนัธ์
ในรูปแบบเชงิเส้นตรง พบว่าแบบจําลองชนิดน้ีไม่สามารถทํานาย
อตัราส่วนความชื้นได้ตัง้แต่ตอนเริม่ต้นการทดลองจนถึงตําแหน่ง

สิน้สดุการทดลองโดยทีค่่าของ 2r จะอยู่ระหวา่ง 0.9294 ถงึ 0.9462 
ค่าของ SR  จะอยู่ระหว่าง -0.18728951 ถึง -0.19208547 และ
แบบจําลองชนิดน้ีสามารถทํานายผลการทดลองได้แม่นยําที่สุดที ่

แบบจาํลอง สมการ อา้งองิ 
Henderson and Pabis )exp( ktaMR −=  Henderson and Pabis (1961) 
Two term )exp()exp( 21 tkbtkaMR −+−=  Henderson (1974) 
Wang and Singh 21 btatMR ++=  Wang and Singh (1978) 
Modified Henderson and Pabis )exp()exp()exp( htcgtbktaMR −+−+−=  Karathanos (1999) 
Logarithmic cktaMR +−= )exp(  Togrul and Pehlivan (2002) 

Tray no.1 

Tray no.2 

Tray no.3 Tray no.3 

Tray no.2 

Tray no.1 
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ตารางที ่2. สมการความสมัพนัธข์องคา่คงทีต่่ออุณหภมูิ )(T และถาด )(Tr  

henderson and pabis (1961) 2r  
22 0003000707003620800372750 T.-Tr.T-.Tr.a +=  0.999994  

22 00000257140000025000035500003750 T.-Tr.T-.Tr.-b +=  0.999939  
Two term 

T.Tr.a 00781333300451750 +=  0.977269  
T.Tr.k 000173411000015901 +=  0.983937  

T.Tr.b 00712476700395490 +=  0.976596  
T.Tr.k 000173411000015902 +=  0.983937  
Wang and Singh1978 2r  
T.Tr-.a 0001146900003348840=  0.9882031 

2102070706 10806538104076581077712110933216 T.Tr.T.Tr.-b ---- ×+×+×+×=  0.9990626  
modified henderson and pabis 1999 2r  

22 0001042290003725001244400190250 T.-Tr.T-.Tr.a +=  0.9999882  
206205 10571432105200035500003750 T.-Tr.T-.Tr.-k -- ××+=  0.9999397  

22 0001016000200121420010450 T.-Tr.T-.Tr.b +=  0.9999951 
206205 10571432105200035500003750 T.-Tr.T-.Tr.-g -- ××+=  0.9999397  

2052 1077143900130011626000760 T.-Tr.T-.Tr.c -×+=  0.9999978 
206205 10571432105200035500003750 T.-Tr.T-.Tr.-h -- ××+=  0.9999397  

Logarithmic(2002) 2r  
ΤΤr.Τ.Τr-.-.c ×+= 49012751811643201934751296321409  0.9835106  

TTrTTra ×−++−= 5354.1817727.20365.129958.1412  0.9833080  
207205 10140394000242010484001964.0 T.Tr.T.Tr-k -- ×++×+=  0.9718350  

 
เงื่อนไขการทดลองอุณหภูม ิ C70° ที่การอบแห้งของถาดที่ 1 ค่า

ของ 2r คอื  0.96 และ SR  คอื -0.17289 
รูปที่ 6. แสดงการเปรียบเทียบผลของการทดลองกับการ

ทํานายอตัราส่วนความชื้นโดยใช้แบบจําลอง Two term (1974) ที่
อุณหภมู ิ C50°  พบวา่ผลการทดลองมลีกัษณะแนวโน้มเช่นเดยีวกบั 

รูปที ่5 โดยทีค่่าของ 2r จะอยู่ระหว่าง 0.9294 ถงึ 0.9462 ค่าของ 
SR  จะอยูร่ะหวา่ง -0.18729001 ถงึ -0.19208660  

รูปที่ 7. การเปรียบเทียบผลของการทดลองกับการทํานาย
อตัราส่วนความชืน้โดยใชแ้บบจาํลอง Wang and Singh(1978) ที่
อุณหภูม ิ C50° พจิารณาจากกราฟซึง่แสดงความสมัพนัธใ์นรปูแบบ
เชิงเส้นตรง พบว่าแบบจําลองชนิดน้ีสามารถทํานายอัตราส่วน
ความชื้นได้ตัง้แต่ตอนเริม่ต้นการทดลองจนถงึตําแหน่งสิ้นสุดการ

ทดลองโดยทีค่่าของ 2r จะอยู่ระหว่าง 0.9991 ถงึ 0.9996 ค่าของ 
SR  จะอยู่ระหวา่ง -0.00727643 ถงึ -0.01901603 เมือ่มาพจิารณา
รูปที่ 8. ซึ่งใช้แบบจําลองชนิดเดียวกันทํานายที่อุณหภูมิ C70°  
พบว่าแบบจําลองสามารถทํานายผลการทดลองได้อย่างแม่นยําที่

ตําแหน่งถาดที ่1 ส่วนทีต่ําแหน่งถาดอื่นๆไม่สามารถทาํนายผลการ
ทดลองที่เกิดขึ้นได้และแบบจําลองชนิดน้ีสามารถทํานายผลการ
ทดลองได้แม่นยําที่สุดที่เง ื่อนไขการทดลองอุณหภูม ิ C70° ที่การ

อบแหง้ของถาดที ่1 ค่าของ 2r คอื  0.9998 และค่าของ SR  ที่ดี
ทีสุ่ดเกดิทีเ่ง ื่อนไขการทดลองอุณหภูม ิ C50° ทีก่ารอบแหง้ของถาด
ที ่3 คอื -0.00727643 

รูปที่ 9. แสดงการเปรียบเทียบผลของการทดลองกับการ
ทํานายอตัราส่วนความชื้นโดยใชแ้บบจําลอง modified henderson 
and pabis (1999) ทีอุ่ณหภูม ิ C50° พบว่าผลการทดลองมลีกัษณะ

แนวโน้มเช่นเดียวกบั รูปที่ 5 และรูปที่ 6 โดยที่ค่าของ 2r จะอยู่
ระหว่าง  0 .9294 ถึง  0 .9462 ค่าของ  SR  จะอยู่ ระหว่าง  -
0.18729002 ถงึ -0.19208643  

รูปที่ 10. แสดงการเปรียบเทียบผลของการทดลองกับการ
ทาํนายอตัราสว่นความชืน้โดยใชแ้บบจาํลอง Logarithmic (2002) ที่
อุณหภูม ิ C50° พจิารณาจากกราฟพบว่าแบบจาํลองชนิดน้ีสามารถ
ทํานายอัตราส่วนความชื้นได้ตัง้แต่ตอนเริ่มต้นการทดลองจนถึง
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ตาํแหน่งสิน้สดุการทดลองโดยทีค่า่ของ 2r จะอยูร่ะหวา่ง 0.9992 ถงึ 
0.9995 ค่าของ SR  จะอยู่ระหว่าง 0.00000989 ถึง -0.00007328
เมื่อมาพจิารณารูปที่ 11. ซึ่งใช้แบบจําลองชนิดเดยีวกนัทํานายที่
อุณหภูมิ C70°  พบว่าแบบจําลองยังคงสามารถทํานายผลการ
ทดลองไดอ้ย่างแม่นยาํแสดงวา่แบบจาํลองชนิดน้ีสามารถทาํนายผล
การทดลองได้แม่นยําที่สุดเมื่อทําการเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆ 
แบบจําลองชนิดน้ีสามารถทํานายผลการทดลองได้แม่นยําที่สุดที่
เง ื่อนไขการทดลองอุณหภูม ิ C70° ทีก่ารอบแหง้ของถาดที ่3 ไคค้่า

ของ 2r คอื  0.9998 และค่าของ SR  ที่ดทีี่สุดเกิดที่เง ื่อนไขการ
ทดลองอุณหภมู ิ C70° ทีก่ารอบแหง้ของถาดที ่1 คอื -0.00000009 
 

 
รปูที ่ 5. การเปรยีบเทยีบผลของการทดลองกบัการทาํนายอตัราสว่น
ความชืน้โดยใชแ้บบจาํลอง henderson and pabis (1961) ที่
อุณหภมู ิ C50°  
 

 
รปูที ่ 6. การเปรยีบเทยีบผลของการทดลองกบัการทาํนายอตัราสว่น
ความชืน้โดยใชแ้บบจาํลอง Two term (1974) ทีอุ่ณหภมู ิ C50°  
 

 

รปูที ่ 7. การเปรยีบเทยีบผลของการทดลองกบัการทาํนายอตัราสว่น
ความชืน้โดยใชแ้บบจาํลอง Wang and Singh (1978) ทีอุ่ณหภมู ิ

C50°  

 
รปูที ่ 8. การเปรยีบเทยีบผลของการทดลองกบัการทาํนายอตัราสว่น
ความชืน้โดยใชแ้บบจาํลอง Wang and Singh (1978) ทีอุ่ณหภมู ิ

C70°  
 

 
รปูที ่ 9. การเปรยีบเทยีบผลของการทดลองกบัการทาํนายอตัราสว่น
ความชืน้โดยใชแ้บบจาํลอง modified henderson and pabis (1999) 
ทีอุ่ณหภมู ิ C50°  
 

 
รปูที ่ 10. การเปรยีบเทยีบผลของการทดลองกบัการทาํนาย
อตัราสว่นความชืน้โดยใชแ้บบจาํลอง Logarithmic (2002) ที่
อุณหภมู ิ C50°  
 
8. สรปุ 

ตวัแปรที่มีผลกระทบต่ออตัราการอบแห้งของเครื่องอบแห้ง
แบบถาด คอื อุณหภูมแิละตําแหน่งของถาด หากปรบัอุณหภูมใิห้
สงูขึน้ทาํใหก้ารอบแหง้เรว็ขึน้ เมือ่ถาดอยูห่า่งจากแหล่งความรอ้นทาํ
ใหอ้ตัราการอบแหง้เปลีย่นไปเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิ
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และปรมิาณความชื้นทีม่อียู่ในอากาศที่เพิม่ขึน้เมื่ออากาศไหลผ่าน
ถาดอบแหง้ชัน้ล่างขึน้ไป 

แบบจาํลองทางคณิตศาสตรท์ีใ่ชท้าํนายอตัราสว่นความชืน้ของ
หอยแมลงภู่ที่ได้มาจากเทคนิคสมการถดถอย พบว่า แบบจําลอง 
Logarithmic (2002) สามารถทาํนายความชืน้ไดใ้กลเ้คยีงกบัผลการ
ทดลองมากทีส่ดุทุกเงือ่นไขของการทดลอง  
 

 
รปูที ่ 11. การเปรยีบเทยีบผลของการทดลองกบัการทาํนาย
อตัราสว่นความชืน้โดยใชแ้บบจาํลอง Logarithmic (2002) ที่
อุณหภมู ิ C70°  
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บทคดัย่อ 
การออกแบบสรา้ง  และหาประสทิธภิาพของชุดทดลองจดุอิม่ตวั

ของน้ําทีค่วามดนัตํ่ากวา่บรรยากาศ เพือ่เปรยีบเทยีบอุณหภมูอิิม่ตวั
ของน้ําทีไ่ดจ้ากการทดลอง กบัตารางไอน้ํามาตรฐาน มวีตัถุประสงค์
เพือ่ใชชุ้ดทดลองทีส่รา้งขึน้เป็นชุดทดลองประจาํหอ้งทดลองปฏบิตักิาร
สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
 ในการออกแบบสรา้งชุดทดลอง อาศยัหลกัการในการเปลีย่น
สถานะของน้ําในขณะทีอุ่ณหภมูคิงที ่ เป็นจดุสงัเกตการเดอืดของน้ําใน
การทดลอง  โดยอุปกรณ์ในการทดลองประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัๆ 
ดงัน้ี 1). ป ัม๊สญุญากาศ  2). หมอ้สญุญากาศ  3). หมอ้ตม้  4). 
เครือ่งมอืวดัอุณหภมูแิละเครือ่งมอืวดัความดนัสญุญากาศ  5). ระบบ
ควบคุมการทาํงาน  ในการทดลองเริม่ตน้โดยการดดูอากาศออกจาก
หมอ้สญุญากาศ  แลว้ควบคุมความดนัใหค้งทีไ่ว ้  จากนัน้ใหค้วามรอ้น
กบัน้ําในหมอ้ตม้จนอุณหภมูใินหมอ้ตม้คงที ่  แสดงวา่อุณหภมูทิีอ่่านได้
เป็นอุณหภมูอิิม่ตวัของน้ํา ณ. ความดนัในจดุทีค่วบคุมไว ้
 ผลการสรา้งและทดสอบพบวา่  ชุดทดลองทีส่รา้งขึน้สามารถใหค้า่
อุณหภมูอิิม่ตวัของน้ําทีค่วามดนัตํ่ากวา่บรรยากาศ  ไดใ้กลเ้คยีงกบั
ตารางไอน้ํามาตรฐาน  โดยมคีวามแมน่ยาํไมต่ํ่ากวา่ 98 เปอรเ์ซน็ต ์
 

Abstract 
This paper presents the implement designed and used in 

Mechanical Laboratory to determine the saturated points of water 
under lower atmosphere pressure to compare with the point in 
the standard saturated water table. 

Water boiler under having a constant temperature is the 
principle to observe during the experiment by using 1. a vacuum 
pump, 2. a vacuum  vessel, 3. a boiler, 4. thermometer and 
pressure gauge, and 5. a control panel. In the experiment, air in 
the  vacuum  vessel will be exhausted and pressure inside is set 
to keep constant. Then, water in the boiler is heated until it show 
a constant temperature. The constant temperature is the 
temperature of the saturated water at that constant pressure set. 

The result shows that the implement designed achieves the 
temperature at saturated water points correctly comparing to that 
in the standard saturated water table at 98 percent.   

 

1. บทนํา 
 จากลกัษณะงานในภาคอุตสาหกรรมไดม้กีารนําสภาวะสญุญากาศ 
มาใชก้นัแพรห่ลายมากขึน้ เชน่ การบรรจุสนิคา้เกษตรภายใต้
สญุญากาศ  ซึง่การบรรจเุชน่น้ีตอ้งอาศยัอุณหภมู ิความชืน้ และความ
ดนัทีเ่หมาะสม เพือ่รกัษาคุณภาพของสนิคา้เอาไว ้ รวมทัง้การจดัเกบ็ก็
ตอ้งมกีารควบคุมดว้ยเชน่กนั  หรอืงานทางดา้นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
เชน่การฉีดเรซิน่ ในคอยลข์องขดลวดซึง่หากทาํการฉีดทีค่วามดนั
บรรยากาศ ออกซเิจนในอากาศจะทาํความเสยีหายใหก้บัชิน้งานโดย
การแทรกตวัเขา้ในเรซิน่ทาํใหเ้กดิฟองอากาศ เป็นผลทาํใหช้ิน้งานไม่
สามารถใชง้านได ้ 
 ในดา้นการผลติวศิวกรของสถาบนัการศกึษาต่างๆ หรอืหน่วยงาน
ทีใ่หค้วามรูก้บัผูท้ ีต่อ้งการศกึษาในเรือ่งสภาวะสญุญากาศ และการ
เปลีย่นแปลงสถานะของน้ําภายใตค้วามดนัสญุญากาศ ซึง่ในการศกึษา
หาความรูใ้นเรือ่งเหล่านี้หากทาํการศกึษาในภาคทฤษฎเีพยีงอยา่งเดยีว 
กจ็ะทาํใหไ้มส่ามารถมองเหน็ภาพ หรอืจนิตนาการภาพไมอ่อก ทาํได้
แคเ่พยีงเปิดตารางไอน้ํา  ซึง่การเรยีนรูท้างดา้นวทิยาศาสตรป์ระยุกต ์
ตอ้งสามารถพสิจูน์ใหเ้หน็จรงิได ้ เพือ่ความเป็นเหตุเป็นผลในเชงิ
วทิยาศาสตร ์ และสามารถนําความรูท้ ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิาร
จรงิไปปรยุุกตใ์ชง้านไดอ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั   
 จงึมแีนวคดิทีจ่ะสรา้งอุปกรณ์ ทีส่ามารถใชเ้ป็นชุดทดลองในหอ้ง 
ปฏบิตักิารเพือ่หาจดุอิม่ตวัของน้ําทีค่วามดนัตํ่ากวา่บรรยากาศ เพือ่
เสรมิสรา้งความเขา้ใจในเนื้อหาภาคทฤษฎ ี และการประยุกตใ์ชง้าน ใน
เชงิอุตสาหกรรมต่อไป ในการออกแบบสรา้งนัน้อาศยัพฤตกิรรมการ
เปลีย่นสถานะของน้ํา ในขณะทีอุ่ณหภมูคิงที ่ หรอืทีเ่รยีกวา่อุณหภมูิ
อิม่ตวั หรอืจดุเดอืดทีค่วามดนัใดๆ ซึง่ใชป้ ัม๊สญุญากาศดดูอากาศออก
แลว้ควบคุมความดนัสญุญากาศตามทีเ่ราตอ้งการโดยใช ้ สวทิชค์วาม
ดนัสญุญากาศ ชว่ยใหเ้ครือ่งทาํงานไดอ้ตัโนมตั ิ แลว้ใหค้วามรอ้นแก่ใน
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ทีอ่ยูใ่นถงัสญุญากาศ จนอุณหภมูขิองน้ําที ่ แสดงวา่อุณหภมูทิีอ่่านได้
ขณะนัน้ เป็นจดุเดอืดของน้ํา ณ ความดนัทีค่วบคุมไว ้
2. ทฤษฎี 

การออกแบบการทดลอง และการคาํนวณในสว่นของความดนั
สมับรูณ์ อุณหภมูอิิม่ตวัหรอืจดุเดอืดของน้ํา ตอ้งอาศยัหลกัการเปรยีบ 
เทยีบ จากความดนับรรยากาศทีร่ะดบัน้ําทะเลเพือ่ใหไ้ดค้า่ความดนั
สญุญากาศทีแ่ทจ้รงิ ณ สถานทีท่าํการทดลอง ซึง่มหีลกัในการพจิารณา
ดงัน้ี  
 
2.1 การหาค่าความดนัสมับรูณ์ (Absolute Pressure) 
 จากรปูที1่ เป็นการแสดงการหาคา่ความดนัสมับรูณ์ของชุดทดลอง
ซึง่สามารถหาไดจ้ากการวดัความดนัสญุญากาศ แลว้นําคา่มาแทนใน
สมการที ่ (4) เพือ่นําคา่ความดนัสมับรูณ์ไปหาอุณหภมูอิิม่ตวัจากตาราง
ไอน้ํามาตรฐาน 

 
 

 
 
 
 

รปูท่ี 1  Absolute, gage, and vacuum pressures. 
 

For Pressures Above Patm 

atmabsgage PPP −=         (1) 

 atmgageabs PPP +=         (2) 

For Pressures Below Patm 

 absatmvac PPP −=         (3) 

vacatmabs PPP −=         (4) 

โดยที ่ gageP  คอืความดนัเกจ atmP  คอืความดนับรรยากาศ vacP คอื

ความดนัสญุญากาศ และ absP คอืความดนัสมับรูณ์ 

 คา่ความดนับรรยากาศทีร่ะดบัน้ําทะเล 1atm = 101,325 Pa = 
101.325 kPa = 1.01325 bars  
  
2.2 กระบวนการเปล่ียนแปลงสถานะของน้ํา   (Phase-change    
processes of water) 

จากรปูที ่ 2  ในกระบวนการเปลีย่นแปลงสถานะของน้ําทีค่วามดนั
คงที ่ชว่งการเปลีย่นสถานะจาก 2-3 จะเหน็วา่อุณหภมูขิองน้ําคงทีแ่ละ
มกีารเปลีย่นสถานะจากของเหลวเป็นไอน้ํา ซึง่ ณ จดุน้ีเรยีกวา่จดุ
อิม่ตวั สามารถเรยีกได ้ 2 แบบ คอื 1. อุณหภมูอิิม่ตวั (saturation 
temperature, Tsat) และ 2. ความดนัอิม่ตวั (saturation pressure, Psat) 
ซึง่สามารถแปลความหมายไดว้า่เป็นจดุเดอืดของน้ําทีค่วามดนัใดๆ 
หรอืเป็นความดนัทีจ่ดุเดอืดใดๆ เช่น ทีค่วามดนั 1 บรรยากาศ (1atm) 

น้ําจะเดอืดทีอุ่ณหภมู ิ 100 oC หรอื จดุเดอืด 100 oC เป็นจดุเดอืดของ
น้ําทีค่วามดนั 1 บรรยากาศ   จากพฤตกิรรมการเปลีย่นสถานะของน้ํา 
ดงักล่าวสามารถใชเ้ป็นวธิกีารในการทดลอง โดยการควบคุมความดนั
แลว้ใหค้วามรอ้นแก่น้ําจนถงึจดุอิม่ตวั ซึง่สงัเกตไดจ้ากอุณหภมูทิีค่งที่
ในขณะการเปลีย่นสถานะ   

P=1atm

Co
m

pr
es

se
d

Saturated Su
pe

rh
ea

te
d

v

50

100

150

200

liq
ui

d

va
po

r

mixture

1

2 3

4

T, oC

รปูท่ี 2 T-v diagram for the heating process of water at constant 
    pressure. 
 

2.3 การประมาณค่าอณุหภมิูอ่ิมตวัของน้ํา 
 จากตารางไอน้ําสว่นใหญ่จะเป็นคา่ชว่งกวา้ง ไมล่ะเอยีดมากพอที ่
จะสามารถเปิดหาคา่ไดเ้ลย จงึตอ้งประมาณคา่จากสมการที ่ (5) โดย
กาํหนดตวัแปรความดนัสมับรูณ์ และอุณหภมูอิิม่ตวั ดงัตารางที ่1 ซึง่ใช้
เป็นตวัแปรในการเขยีนสมการประมาณคา่ของอุณหภมูอิิม่ตวั 
  

ตารางท่ี 1 แสดงตวัแปรในการประมาณคา่อุณหภมู ิ

Pressure (kPa) Temperature (oC) 
PA TX 
PB TY 
PC TZ 

 

 ⎥
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⎡
−

−−
+=
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))((

AC

ABXZ
XY PP

PPTTTT     (5) 

โดยที ่ AP  คอืความดนัดา้นตํ่ากวา่ความดนัควบคุม BP คอืความดนัที่

ควบคุม CP คอืความดนัดา้นสงูกวา่ความดนัควบคุม XT คอือุณหภมูิ

อิม่ตวัของความดนั AP , YT คอือุณหภมูอิิม่ตวัของความดนัควบคุมที่

ตอ้งการหา และ ZT คอือุณหภมูอิิม่ตวัของความดนั CP  

 
2.4 การอ้างอิงความดนับรรยากาศ ณ สถานท่ีทาํการทดลอง 
 เน่ืองจากในการทาํการทดลองสถานทีท่าํการทดลองไมไ่ดอ้ยูร่ะดบั
เดยีวกนักบัระดบัน้ําทะเล จงึตอ้งหาความดนั ณ สถานทีท่าํการทดลอง
เพือ่ใชอ้า้งองิผลการทดลอง เน่ืองจากเกจวดัความดนัสญุญากาศจะวดั
เป็นคา่ลบจากความดนับรรยากาศปกต ิ ณ ทีท่าํการทดลอง ซึง่การหา

Pabs=0Absolute
vacuum

Absolute
vacuum

Patm

Pabs
Pvac

Pgage
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ความดนับรรยากาศสามารถหาไดห้ลายวธิ ี แต่ในการทาํวจิยัครัง้น้ี
เลอืกใช ้ 2 วธิ ี คอื 1. คาํนวณจากความสงูของชัน้บรรยากาศโดยใช้
ความต่างของระดบัน้ําทะเลประมาณคา่จากตารางที ่2 และ 2. หาความ
ดนับรรยากาศโดยการตม้น้ํา ณ สถานทีท่าํการทดลองแลว้นําคา่ทีไ่ด ้ 
มาประมาณคา่ตามสมการที ่(5)  เพือ่หาความดนัอา้งองิ 
 

ตารางท่ี 2 Variation of the standard atmospheric pressure and 
       the boiling (saturation) temperature of water with altitude  

Elevation,
m 

Atmospheric 
pressure, 
kPa 

Boiling 
temperature, 
oC 

0 101.33 100.0 
1,000 89.55 96.3 
2,000 79.50 93.2 
5,000 54.05 83.0 

10,000 26.50 66.2 
20,000 5.53 34.5 

 

3. การทดลอง 
3.1 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่สรา้งและหาประสทิธภิาพของอุปกรณ์ทดลอง  หาจดุอิม่ตวั  

   ของน้ําทีค่วามดนัตํ่ากวา่บรรยากาศ 
 2. เพือ่ศกึษาวธิกีารทดลองหาจดุอิม่ตวัของน้ํา   ทีค่วามดนัตํ่ากวา่ 
    บรรยากาศ 
 3. เพือ่ใชเ้ป็นอุปกรณ์ทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร 
 

3.2 ขอบเขต 
 1. การทดลองใชถ้งัสญุญากาศขนาด 3.72 ลติร ดงัรปูที ่4 

2. ใชป้ ัม๊สญุญากาศขนาด 42 lt/min สามารถทาํความดนัสมับรูณ์ 
   ได ้5 kPa ดงัรปูที ่3 

 3. ใชเ้ทอรโ์มคปัเปิลแบบ K ในการวดัอุณหภมู ิ
 4. ใชฮ้ตีเตอรใ์หค้วามรอ้นขนาด 200 Watt 220 V  
 5. อุปกรณ์วดัความดนัสญุญากาศแบบดจิติอล โตยต่อวงจรควบ  
     คุมการทาํงานของป ัม้สญุญากาศ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ป ัม๊สญุญากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 ถงัสญุญากาศ 

 
3.3 หลกัการทาํงาน 

รปูท่ี 5 สว่นประกอบของอุปกรณ์ทดลอง 
 

สว่นประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ทดลองจากรปูที ่ 5 ตามหมายเลข
ทีก่าํกบัในรปูดงัน้ี 
  1. ตูค้วบคุมการทาํงาน 
  2. โครงฐาน 
  3. โซลนีอยวาลว์ควบคุมความดนั 
  4. ป ัม้สญุญากาศ  
  5. เทอรโ์มคปัเปิล 
  6. ถงัสญุญากาศ 
  7. วาลว์ 
  8. กรองดกัน้ํา 
  

การทาํงานของชุดทดลองเริม่ตน้จากเตมิน้ําในหมอ้ตม้ ซึง่อยูภ่าย 
ในถงัสญุญากาศหมายเลข 6  แลว้ครอบฝาถงัใหแ้นบสนิทกบัพืน้ เปิด
สวทิชท์ีตู่ค้วบคุมการทาํงานหมายเลข 1 ใหป้ ัม๊สญุญากาศทาํงานจนได้
ความดนัทีต่ ัง้เอาไว ้ ป ัม๊สญุญากาศจะหยุดทาํงานอตัโนมตั ิ จากนัน้ก็
เปิดสวทิชท์ีตู่ค้วบคุมการทาํงานหมายเลข 1 เพือ่ใหฮ้ตีเตอรท์าํงาน 
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สงัเกตอุณหภมูขิองน้ําทีส่งูขึน้จนคงทีแ่สดงวา่เป็นจดุอุณหภมูิ
อิม่ตวัของน้ํา ณ ความดนัทีค่วบคุมไว ้
 

3.2.1 ขัน้ตอนการทดลอง 
 1. เตมิน้ําในหมอ้ตม้ 
 2. ปิดหมอ้ตม้ดว้ยถงัสญุญากาศ 
 3. เปิดสวทิชต์ูค้วบคุม 
 4. ตัง้ความดนัสญุญากาศคา่ตวัเลขจะเป็นเครือ่งหมายลบ 
 5. เปิดสวทิชใ์หป้ ัม๊สญุญากาศดดูอากาศออกจากถงัสญุญากาศ 
 6. เมือ่ป ัม๊สญุญากาศหยุดทาํงาน เปิดสวทิชฮ์ตีเตอร ์
 7. สงัเกตจนอุณหภมูหิยุดน่ิง 
 8. บนัทกึคา่ในการทดลอง 
 

4. ผลการทดลอง 
 จากการทดสอบเพือ่หาความดนัอา้งองิ ณ วนัเวลา และสถานทีท่าํ
การทดลองไดค้า่ความดนับรรยากาศเทา่กบั 100.316 kPa   

ตารางท่ี 3 ตารางสรปุผลการทดลอง 

pressure 
control 
kPa 

absolute 
pressure 
kPa 

saturation 

temperature 
oC 

saturation 

temperature 

standard oC 

temperature  

errors % 

-80 20.316 60 60.369 0.60 
-70 30.316 70 69.290 -1.02 
-60 40.316 76 75.987 -0.017 
-50 50.316 81 81.401 0.492 
-40 60.316 86 86.009 0.010 
-30 70.316 90 90.061 0.067 
 -20 80.316 93 93.530 0.567 

   X  0.396 
 

รปูท่ี 6 กราฟแสดงคา่อุณหภมูอิิม่ตวัทีไ่ดจ้ากการทดลองกบัคา่ 
         มาตรฐาน 

จากตารางที ่ 3 และรปูที ่ 6 จะเหน็วา่ผลของอุณหภมูอิิม่ตวัทีไ่ด้
จากการทดลอง เมือ่เทยีบกบัค่ามาตรฐานมคีา่ความผดิพลาดมากสุด 
1.02% และน้อยสดุ 0.01% ซึง่คดิเป็นคา่ความผดิพลาดเฉลีย่ 0.396 %  
 
5. สรปุผลการทดลอง 
 จากการทดลองพบวา่ ความดนับรรยากาศ ณ วนัเวลา และสถาน 
ทีท่าํการทดลองไดค้า่ความดนับรรยากาศเทา่กบั 100.316 kPa ผลทีไ่ด้
จากการทดลองมคีา่ความผดิพลาดไมเ่กนิ 2 % แสดงวา่อุปกรณ์ทดลอง
ทีส่รา้งขึน้ สามารถใหค้า่อุณหภมูอิิม่ตวัของน้ํา ทีค่วามดนัตํ่ากวา่
บรรยากาศ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หรอืใหค้วามแมน่ยาํในการทดลอง 
ถงึ 98 % ขึน้ ไป 
 
5.1 อภิปรายผลการทดลอง 
 ในการออกแบบสรา้งและหาประสทิธภิาพชุดทดลองจุดอิม่ตวัของ
น้ําทีค่วามดนัตํ่ากวา่บรรยากาศ และผลทีไ่ดจ้ากการทดลองสามารถให้
ค่าอุณหภูมอิิม่ตวัของน้ําทีค่วามดนัตํ่ากว่าบรรยากาศ ไดใ้กล้เคยีงกบั
ค่ามาตรฐานมคี่าความผดิพลาดเพยีงเล็กน้อยเท่านัน้ ซึ่งค่าที่เกดิขึ้น
อาจเป็นผลมาจากเครือ่งมอืวดัอุณหภูมทิีเ่ป็นแบบทีไ่มส่ามารถสามารถ
อ่านเป็นค่าจุดทศนิยมได ้และความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้จากความชืน้
อุณหภมูขิองบรรยากาศในขณะทีท่ดลอง  
 ผลการทดลองทีไ่ดเ้ป็นไปตามแนวคดิในการสรา้งอุปกรณ์ทดลอง 
ซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์ทดลองที่สรา้งขึน้เป็นอุปกรณ์สําหรบัทดลองใน
หอ้งปฏบิตักิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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Abstract 

Governing equations describing the simultaneous 
heat and mass transfers for a rice grain during a drying 
process were solved by using a CFD code based upon the 
finite volume method. The rice grain was modeled as a 
continuous ellipsoid divided into three layers: hull, bran 
and endosperm. Unsteady heat conduction and moisture 
diffusion took place within the kernel and convective heat 
and mass transfer took place between the kernel surface 
and the drying air medium. The initial and boundary 
conditions were given by initial temperature and moisture 
distributions inside the rice kernel, temperature and 
relative humidity of the heated air. The experimental 
results of a thin-layer drying test were used to validate the 
CFD prediction. It was found that the temperature 
gradient within the grain existed only in the first few 
minutes of the drying process. The moisture content 
gradient, however, was the major feature that affected 
drying features of the rice grain. 
 
Keywords: CFD in paddy drying, Paddy drying, Grain 
drying 
 
1. Introduction 

Rice (sometimes called paddy) is an important 
agricultural product for world’s population especially in 
Asia. Most of rice is harvested at high moisture content; 
therefore rough rice is typically dried immediately after 
harvest for it to be stored safely. Drying is a costly but 
important step in rice production. Proper drying helps 
improve rice grain quality and increase storage time. 
Improper drying process, however, can reduce head rice 
yield and milled rice quality. An ideal drying process 
produces dried rice grains at a highest rate, highest 
quality and lowest cost. 

Drying of rough rice is a very complicated process. 
A theoretical drying model needs proper governing 
equations along with boundary conditions. Moisture and 
heat transfers inside and outside a rough rice kernel are 
two governing physical processes that occur 
simultaneously and interactively since evaporation of 
liquid into vapor consumes latent heat. Due to its 
importance and complexity paddy drying has been an 
area of intensive research. Luikov [1] postulated a set of 
governing equations for rice drying which coupled the 

two transfer processes. Most researchers have applied 
these equations to predict grain drying. Husain et al. [2] 
presented a model of simultaneous heat and mass transfer 
based on Luikov’s equations; the predicted results on 
rough rice drying agreed well with the experimental data. 
Numerical study was performed by Sarker et al. [3, 4] 
who used finite element method to compute rough rice 
drying rate. The studies indicated that the transient 
moisture gradient is highest along the long axis and 
located near the middle of the grain. Jia et al. [5] 
developed a mathematical model and afterwards Jia et al. 
[6] developed a computer simulation software using finite 
element method with graphical user interface that can be 
used to simulate single-kernel drying and subsequent 
tempering processes as well as internal stress distribution. 
Ranjan et al. [7] developed a three-dimensional (3-D) 
control volume model for temperature and moisture 
predictions on a rang of food materials. The overall 
predictions agreed well with the available experimental 
data and showed good potential for the application in 
grain and food drying. Wu et al. [8] used 2D and 3D 
finite volume methods to compute heat and mass transfer 
inside a single rice kernel. They found that it is sufficient 
to use the 2D simulation in determining important 
features inside a rice kernel such as the time for the 
occurring of maximum moisture content gradient. 

The majority of the mentioned studies above 
assumed constant convective heat and mass transfer 
coefficients which is not quite an accurate representation 
of nature. Kaya et al. [9] studied spatial variation of 
convective heat and mass transfer coefficients of a 
rectangular moist object in an external flow using a CFD 
technique. They analyzed the external flow and the 
temperature field around the object to predict the 
variations of the convective heat transfer coefficients and 
used the boundary layer analogy to compute the mass 
transfer coefficients. The distributions of these 
coefficients were related to the boundary conditions and 
used to solve the heat and moisture transfers inside an 
object. The results showed good agreement with the 
experimental data taken from the literature. 

So far computational drying technology is mainly a 
semi-theoretical procedure where boundary data such as 
heat and mass transfer coefficients are “specified” from 
experimental correlations. It is highly desirable that all 
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the transfer coefficients be “computed” rather than 
“specified”. 

The ultimate objective of this study was to 
investigate the drying process of a rough rice grain by 
numerical simulation where all the transfer coefficients 
would be computed simultaneously with the external 
flow field and the internal diffusive field of the grain. At 
this stage of the study, however, complicated, external 
airflow is excluded and transfer coefficients at boundaries 
are specified. 
 
2. Method 
2.1 Theoretical considerations for drying 

The modified form of the Luikov’s set of equations 
mentioned above was used in this study. The assumptions 
used together with the mathematical models are as 
follows: (1) the rice kernel is a continuous ellipsoid 
divided into three layers: hull, bran and endosperm (Fig. 
1 and 2). (2) The heat conduction and moisture diffusion 
processes are unsteady and (3) heat and mass transfer 
coefficients are specified at grain boundary. (4) 
Shrinkage or deformation of the rice kernel during drying 
is negligible. (5) No heat generation inside the rice 
kernel, and (6) no effects of radiation. From the above 
assumptions, the governing equations describing the 
conservation of heat inside a grain has the following 
form: 

( ) ( )TTc
t gg ∇⋅∇=
∂
∂ λρ     (1) 

where T is temperature [°C], t is time [sec], ρg is kernel 
density [kg⋅m−3], cg is rice specific heat capacity 
[J⋅kg−1⋅°C−1], and λ is thermal conductivity [W⋅m−1⋅°C−1]. 

Likewise, the Fick’s diffusive equation [1] or the 
moisture transport equation can be written as: 

( ) ( )Φ∇⋅∇=Φ
∂
∂

ΦD
t gg ρρ     (2) 

where Φ is moisture content [dry basis, d.b. (defined as 
the water per dry mass of the solid body)], and DΦ is 
diffusion coefficient [m2⋅s−1]. 
 
2.2 Boundary and initial conditions 

For the conservation of heat equation, the boundary 
condition is, 

( )at TTh
n
T

−=
∂
∂

−λ     (3) 

where n is the normal direction to the rice surface, ht is 
convective heat transfer coefficient [W⋅m−2⋅°C−1], and Ta 
is ambient temperature. For the conservation of mass 
equation, the boundary condition is, 

( )emh
n

D Φ−Φ=
∂
Φ∂

− Φ     (4) 

where Φe is equilibrium moisture content of the grain in 
the surrounding air and hm is convective mass transfer 
coefficient [m⋅s−1]. The initial conditions for both 
equations are: 

00 , TT =Φ=Φ      (5) 
where Φ0 is initial moisture content of the kernel and T0 
is initial temperature of the kernel. 

Correlations for ht, hm, λ, ρg, cg, DФ and Φe are now 
presented. Lague and Jenkins [10] used the following 
equations to determine ht, hm, λ, ρg and cg. 

53.087.6509.16 uht ×+=     (6) 
553.008073.001959.0 uhm ×+=    (7) 

where u is mean velocity of the air [m⋅s−1].  
( )
( )ave

ave

*475.0656.0
0958.00637.0

Φ×−
Φ×+

=λ    (8) 

where Φave is average moisture content of the rice kernel 
in kg-water/kg-dry-grain and Φ*ave is average moisture 
content in kg-water/kg-wet-grain, wet basis [w.b.].  

ave

ave
ii A

Φ+
Φ×+

×=
1

7051456
ρ    (9) 

where Ai are constants for endosperm, bran, and hull 
layers equaling to 1.257, 1.493, and 0.532, respectively. 
The specific heat models were adopted from Lague and 
Jenkins [10], as follows:  

aveendospermc *37661180 Φ×+=                (10) 

endospermave

bran

c

c
875.0

*38071201
1

125.0

−
Φ×+

=        (11) 

endospermbranave

hull

cc

c
7.01.0

*44771109
1

2.0

−−
Φ×+

=    (12) 

The kernel moisture diffusivities were calculated using 
the formulas from Lu and Siebenmorgen [11]: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−
×=

15.273
5.5289exp

3600
6163.1

ave
endosperm T

D       (13) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−
×=

15.273
5.7042exp

3600
969.110

ave
bran T

D           (14) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−
×=

15.273
5.6000exp

3600
0101.3

ave
hull T

D             (15) 

where Tave is average temperature of the rice kernel. For 
the equilibrium moisture content of the drying air, the 
value in ASAE Standards [12] was used: 

)]ln()703.35(ln[046015.029394.0 RHTae +−−=Φ   (16) 
where RH is relative humidity of drying air in decimal. 
 
2.3 Experimental Data 

Experimental data on thin layer drying of rice 
conducted by Cnossen and Siebenmorgen [13] and Yang 
et al. [14] were used to verify the present simulation. The 
conditions used in the experiment are as shown in Table 
1. The initial temperature of the rice kernels in all cases 
was set at 29°C and the velocity of the air blown to the 
thin layer of rice was set as 0.11 m⋅s−1. 
 

 Table 1. Drying condition of thin-layer dying tests. 
Case Ta (ºC) %RH M0 %[w.b.] 

I. 60 17 21.1 
II. 42 30 16.4 
III. 38 47 21.3 
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2.4 Dimensions 
In this study, it is assumed that the rice kernel is an 

ellipsoid as shown in Fig. 1. 
 

 

 
Figure 1. The volume of the ellipsoid with semi-axes a b c 
 

Long-grain Cypress rice was used in this study. The 
ellipsoid assumes the following dimensions: 8.83 mm in 
the longitudinal axis, 2.48 mm in the short axis and 1.92 
mm in the shortest axis [8]. Figure 2 depicts these 
dimensions together with the three-layer structure. 
 
 

Figure 2. Dimensions of the hull, bran and endosperm 
within a single rice kernel (1/4 section). 

 
2.5 Simulations 

The Computational Fluid Dynamics code [15] was 
chosen to carry out the simulation of the drying process. 
For this purpose, the CFD code solves the conservation 
and the transport equations by using finite volume 
method. The computational grid was generated using 
unstructured tetrahedral mesh methodology. The single 
rice kernel was modeled as axis-symmetry where the 
centerline along the longitudinal axis is the axis of 
symmetry. The axis-symmetric characteristic of the 
problem was simulated by a 2D computational domain 
with a wedge of 15º formed in the third direction (see 
Fig. 3). Due to symmetry, only a quarter of the entire 
cross section was computed. The domain was discretized 
into 4,881 triangular elements with a total of 1,487 nodes. 
The CFD code solves two transport equations for two 
unknowns: temperature and moisture content. Time-
dependent simulations were performed with time step 
size equaling to (i) 1 sec. for the early stage of drying; (ii) 
1 min. afterward; this is to be consistent with the rates of 
drying in those drying intervals. 

 

 
Figure 3. Unstructured grid using for 15 degree wedge, 
axisymmetric computational domain. 
 

Proper initial and boundary conditions are needed for 
a successful computational work. The initial conditions 

specified were the values of the temperature and moisture 
concentration of the grain and the surrounding air. 
Afterward, temperature and moisture boundary 
conditions, as indicated in Eq. (3) and (4), were employed 
at the outer surface of the grain. The ‘symmetry’ 
boundary conditions were applied at the high-θ and low-θ 
planes, and at the cross sectional face of the wedge. All 
the test cases were computed until residuals of all 
equations converges. Moreover, convergence of the 
simulation was reassured by monitoring the mass 
conservation of the flow field. 
 
3. Results and Discussion 

The comparison of the temperature at the center of 
the kernel with the experimental data of Yang et al. [14] 
is shown in Fig. 4. In the original computation 
(Simulation 1) the differences between the two results are 
quite large, especially at the early stage of drying. The 
disagreement was believed to result from the 
inappropriate values of the various parameters that were 
not measured specifically for the Cypress rice used in the 
experiment. The formulas for the properties of rice were 
obtained from the literatures; for example the mass 
diffusion coefficient was developed for the rice variety 
‘Newbonnet’. There are a few parameters related to the 
heat transfer rate, namely, the specific heat of rice cg, the 
thermal conductivity λ, and the convective heat transfer 
coefficient ht. A correction was made to cg by multiplying 
a correction factor obtained by trial and error. In Fig. 4, 
‘Simulation 1’, ‘Simulation 2’ and ‘Simulation 3’ 
represents the simulated result where cg was multiplied 
by 1.0, 0.8 and 0.6, respectively. It can be seen that the 
results of ‘Simulation 3’ agree best with the experimental 
data. Other parameters had also been varied but did not 
contribute to significant changes of the temperature 
profile. Note that the temperature of the kernel center 
reached the drying air temperature within about 2 
minutes. This rapid temperature rise results in high 
thermal stress which could damage the grain kernel [4]. 
 
 

 
Figure 4. Measured and simulated center temperature of a 

rough rice kernel at 60°C drying air and 17% RH. 
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Numerical calculations were executed for the three 
drying cases as indicated in table 1. As in the case of 
temperature, preliminary results showed a large 
difference in average moisture contents. Convective mass 
transfer coefficient hm and mass diffusion coefficient DΦ 
are major parameters that are related to mass transfer 
rates. To this end, a correction was made to DΦ by 
multiplying it with a correction factor in a whole grain 
while keeping the convective mass transfer coefficient 
unchanged. Comparisons of the average moisture 
contents of a whole kernel for the three cases are shown 
in Figs. 5−7. ‘Simulation 1’ and ‘Simulation 2’ represent 
the simulated result without and with a correction to DΦ, 
respectively. Case I in Fig. 5 was not corrected; cases II 
in Fig. 6 was corrected by 1.2 and case III in Fig. 7 
corrected by 1.8. It can be seen that the correction factors 
help improve the predictions to be comparable with the 
experimental data. The correction factor for the mass 
diffusion coefficient, cD, could be related to the drying air 
temperature in a quadratic form as: 

200606.06348.01727.17 aaD TTc +−=           (19) 
The gradients of moisture have been identified as the 

major source in fissuring of a rice grain. Sharp decreases 
in moisture contents could be observed during the first 
few minutes of drying period; afterward the moistures 
decrease much slower. This behavior is well known in 
rice drying and it was predicted very faithfully by the 
computation. 

Various researchers have reported that a combination 
of moisture and temperature gradients produce greater 
stress levels in grain. Because the temperature gradient 
only exists in the first few minutes of drying process; thus 
it should have less effect on fissuring than the moisture 
content gradients; therefore, most researchers [3,7,14] 
omitted reporting temperature profiles. On the contrary, 
the contribution of moisture content gradients is 
comparatively small in the early stage of drying when the 
moisture removal from the kernel is limited, but becomes 
more pronounced as drying proceeds [16].  
 
 

 
Figure 5. Measured and simulated moisture contents for 

60°C drying air and 17% RH. 

 

 
Figure 6. Measured and simulated moisture contents for 

42°C drying air and 30% RH. 
 
 

 
Figure 7. Measured and simulated moisture contents for 

38°C drying air and 47% RH. 
 

In order to examine the moisture and thermal gradients in 
detail, it is important to know the temperature and 
moisture distributions in the kernel. 

One advantage of CFD is that temperature and 
moisture fields over the whole computation domain at 
each time step are available. The temperature distribution 
within the kernel after 30 sec. of case I is shown in Fig. 8. 
It shows that in the initial stage of drying, there exists a 
big temperature difference between the surface and the 
interior of the rice kernel (the temperature difference is 
about 5ºC after 30 sec.) As the drying process continues, 
the temperature distribution levels off rapidly. Therefore, 
the drying process needs to be managed carefully in order 
to minimize the damage that may arise form the thermal 
stress within the kernel. 

Calculation of maximum temperature gradients were 
also carried out in this study. Here, temperature gradient 
is defined the temperature difference between the outer 
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bran node and the center node of the grain kernel divided 
by the distance between them. The temperature gradient 
along the two axes (long and short axes) is shown in Fig. 
9. It is seen that the maximum temperature gradient 
appeared within 5-10 sec. after the onset of drying and 
the temperature gradients leveled off after 2 min., this 
agrees with the findings reported by Yang et al. [14]. It 
can also be seen that the maximum temperature gradient 
along the short axis is nearly double that of along the 
long axis. Because the maximum temperature gradient 
only occurs during the first few minutes of drying, 
therefore if high drying air temperature is used, the 
drying process should be managed carefully in order to 
lower the gradient. 
 

 
Figure 8.  Simulated temperature contours after 30 sec. 

for case I in table 1. 
 
 

 
Figure 9. Temperature gradients of case I in table 1. 

 
Contrary to the temperature distribution, the moisture 

distribution within the kernel drops slowly as in portrayed 
in Figs. 10-11. The computed moisture contents at three 
selected nodes in the rice kernel under drying condition 
of case I is illustrated in Figure 11. Since the drying 
process took place from the outer shell to the interior of 
the kernel, the moisture contents of the center node were 
almost unchanged during the first 20 min. before it 
decreased slowly afterward. The moisture contents at the 
shell of the short axis node decreased more quickly than 
at the long axis node. 

 
Figure 10.  Simulated moisture contours for case I  

at 80 min. 
 
 

 
Figure 11. Moisture contents at the three specified  

nodes of case I. 
 

The moisture gradient is the driving force for 
moisture diffusion from the inner layers to the surface. 
The rice grain is hygroscopic and presents dynamic 
physical response to moisture and temperature changes in 
the surrounding air. A wet grain surface desorbs moisture 
in a relatively dry air. This occurs when the vapor 
pressure at the surface of a grain is higher than vapor 
pressure in the surrounding air. The moisture gradient 
within the kernel continues to increase cause an increase 
in drying rate. Sarker et al. [4] and Yang et al. [14] found 
that moisture content gradients inside the rice kernel had 
great effects on rice grain quality. The moisture content 
gradient is defined as the moisture content difference 
between the outer bran node and the center node of the 
grain kernel divided by the distance between them. Figure 
12 shows the moisture content gradient along the two 
axes under the drying condition of case I, the maximum 
value was reached at 45 min. along the short axis. It is 
confirmed that the maximum moisture content gradient 
exists along the short axis, as reported by Sarker et al. [4]. 
A steep increase in moisture content gradient appeared in 
the early stage, followed by a gradual decline. Therefore, 
proper techniques such as tempering and intermittent 
drying should be adopted in order to ease the problem of 
fissuring and therefore improve milled grain quality after 
drying. 
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Figure 12. Moisture contents gradient of case I. 

 
4. Conclusion 

The coupled heat and mass transfers inside a single 
rice kernel during drying were simulated by using CFD to 
solve temperature and moisture content equations. 
Theoretical predictions of local temperature and average 
moisture content of rice kernels were verified by 
experiment data. The predicted temperature and moisture 
distributions agree well with the measured data. The 
maximum moisture content gradient and maximum 
temperature gradient are found to occur along the short 
axis of a rice kernel. The effect of temperature gradients 
only exist in the initial stage of drying (about 2 min.) The 
maximum moisture content gradient occurs much later 
than the maximum temperature gradient, at about 45 min. 
CFD simulation, if used properly, could be used quite 
accurately to analyze and improve efficiency and quality 
in grain drying. 
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บทคดัย่อ 

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค(กฟภ.)ไดนํ้า Neutral Grounding Resistor 
(NGR) มาติดตัง้ใช้งานในสถานีไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
เพื่อลดผลกระทบจากปญัหาแรงดนัไฟฟ้าตกชัว่ขณะ (Voltage Dip)  
แต่จากการใช้งาน กลบัพบปญัหาเกิดชํารุดลุกไหม้ภายในตู้ในหลาย
สถานีฯ  สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกดิจากกระแสไหลผ่าน NGR อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน อนัเน่ืองมาจากเกดิกระแสไฟฟ้าลดัวงจรลง
ดนิแบบ High Impedance Fault หรอือาจเกดิจากกระแสไหลไมส่มดุล 
(Unbalanced Current)  ทาํใหเ้กดิความรอ้นสะสมภายในตูป้ระกอบกบั
การระบายอากาศในตูท้ีไ่มเ่พยีงพอ ดงันัน้เมื่อมคีวามรอ้นสะสมจนเกนิ
ขดีจาํกดัของอุปกรณ์ประกอบภายในตู ้เช่น สายไฟ, ปลกัไฟ จะทนได้
จงึเกดิการหลอมละลายและบดิงอ  

งานวจิยัน้ีข ัน้ตน้ไดศ้กึษาถงึการรอ้นขึน้ของ Neutral Grounding 
Resistor (NGR) อนัเน่ืองมาจากการทีม่กีระแสไฟฟ้าไหลผา่น NGR ลง
ดนิอย่างต่อเน่ือง โดยไดท้ําการทดลองจ่ายกระแสผ่านตวั NGR ซึง่
พบวา่อุณหภูมขิอง NGR จะเพิม่ขึน้สมัพนัธก์บักระแสทีจ่า่ยให ้โดยที่
ถา้จา่ยกระแส 25 แอมป์ผา่น NGR อย่างต่อเน่ือง พบวา่ อุณหภูมขิอง 
NGR จะมคี่าเป็น 60.9 องศาเซลเซยีสภายในเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
จากนัน้ไดนํ้าขอ้มลูทีไ่ดม้าศกึษาการไหลของอากาศและการกระจายตวั
ของอุณหภูมิของอากาศภายในตู้ NGR ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
พบวา่ทีอุ่ณหภูมขิอง NGR 60.9 องศาเซลเซยีส จะทาํใหอุ้ณหภูมทิีผ่วิ
ดา้นบนของตูส้งูขึน้เป็น 52 องศาเซลเซยีส ทัง้น้ีการจาํลองจะพจิารณา
ผลจากการถ่ายเทความรอ้นจาก NGR ไปยงัอากาศโดยรอบเพยีงอย่าง
เดยีว ไม่ได้คดิผลจากผนังของตู้ที่ได้รบัความรอ้นจากดวงอาทติย์อนั
เน่ืองมาจากการทีตู่ ้NGR ตอ้งตัง้อยูก่ลางแจง้ ซึง่ถา้เมือ่รวมผลของการ
ถ่ายเทความร้อนจากดวงอาทิตย์มายงัผนังตู้ ยิ่งทําให้อุณหภูมทิี่ผวิ
ด้านบนของตู้จึงสูงขึ้น จนเกินพิกัดของฉนวนสายไฟฟ้าแรงตํ่าและ
อุปกรณ์ประกอบภายในตูท้ีจ่ะทนไหว จงึทําใหเ้กดิการเสื่อมสภาพเกดิ

การหลอมละลาย จนเป็นสาเหตุใหเ้กดิการลุกไหมต้ามมาได ้การศกึษา
น้ียงัได้นําเสนอการปรบัปรุงการระบายความรอ้น  โดยเพิม่การตดิตัง้
พดัลมระบายอากาศขนาดเล็กที่ด้านขา้งของตู้ ซึ่งจากผลการจําลอง
พบวา่ สามารถทาํใหอุ้ณหภมูทิีผ่วิบนของตูม้คีา่ลดลงอยา่งพอเพยีงทีจ่ะ
ไมเ่กดิความเสยีหายต่ออุปกรณ์ 

 
 Abstract 

The Provincial Electricity Authority (PEA, Thailand) has been 
installed Neutral Grounding Resistor (NGR) at substation which 
located in the industrial zone for reducing voltage dip problem. 
There found that NGRs and devices inside the cabinet were 
damaged because of fire in many substations. The causing of 
high impedance fault or unbalance current was continuously 
flowing through NGR that effected to the rising of the temperature 
of NGRs inside the cabinet.According to the less ventilation 
system, temperature of air inside the cabinet was high due to 
heat collecting that will make some of the low voltage power 
cable and accessories in the cabinet were damaged by melting or 
deterioration of their insulation. 

This research wants to study of heat rising inside the cabinet 
of Neutral Grounding Resistor (NGR) because of high impedance  
fault or unbalance current continuously fed through the earthing  
system via NGR.So the test was followed by 25 ampere,electric 
current was continuously fed to NGR in order to find out the 
relationship between current and temperature of NGR. After the 
test, we found that the temperature of NGR was 60.9oC within 1 
hour after supplying 25 ampere. This result was used to set in 
the flow simulation model. Simulation’s results found that the 
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maximum temperature of air at the top of the cabinet was 52oC 
when NGR’s temperature was set at 60.9oC. The maximum 
temperature inside cabinet will increase if the effect of radiation 
from the sun is added.So that will be causing the ignition of fire 
and the deterioration of many devices inside the NGR cabinet. In 
order to improve air ventilation for the NGR cabinet, the 
ventilation fan is suggested.From the improved model with fan, 
the result show that the maximum at the top cover of the cabinet 
was reduced enough to prevent damage of devices and NGR in 
the cabinet.  

 
Keyword:  NGR, ventilation, CFD  
 

1.บทนํา 
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค(กฟภ.)ไดนํ้า Neutral Grounding Resistor 

(NGR) มาตดิตัง้ใช้งานในสถานีไฟฟ้า ที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
เพือ่ลดผลกระทบจากปญัหาแรงดนัไฟฟ้าตกชัว่ขณะ(Voltage Dip)  แต่
จากการใชง้านกลบัพบปญัหาเกดิชาํรุดลุกไหมภ้ายในตูใ้นหลายสถานีฯ  
สาเหตุเบือ้งตน้คาดวา่เกดิจากกระแสไหลผา่น NGR อยา่งต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลานานอนัเน่ืองมาจากเกดิกระแสไฟฟ้าลดัวงจรลงดนิแบบ High 
Impedance Fault หรอือาจเกดิจากกระแสไหลไมส่มดุล (Unbalanced 
Current) ทําให้เกิดความร้อนสะสมภายในตู้ ประกอบกบัการระบาย
อากาศในตู้ที่ไม่เพยีงพอ ดงันัน้เมื่อมคีวามรอ้นสะสมจนเกนิขดีจํากดั
ของอุปกรณ์ประกอบภายในตู ้เชน่ สายไฟ, ปลกัไฟ จะทนไดจ้งึเกดิการ
หลอมละลายและบดิงอ  

William L. และคณะ [1] ไดม้กีารศกึษาถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิ
การผดิพลาดทางกล (Mechanical failure) ใน  NGR อนัเน่ืองมาจาก
เกดิ Single Line to Ground fault ในระบบ  แลว้เป็นผลใหเ้กดิการสัน่ที่
ความถีสู่งระหว่าง NGR inductance และ Coupling capacitance 
ระหว่าง Phase-to-neutral ของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลงั  ทําให้เกิด
แรงดนัสงูตกครอ่มที ่NGR จนเกดิความรอ้น เป็นผลใหต้วั NGR ชาํรุด 
ลูกถ้วยแตก อย่างไรก็ตามงานวิจยัดงักล่าวยงัไม่ได้กล่าวถึงกรณีที่
ฉนวนสายไฟฟ้าแรงตํ่าและอุปกรณ์ประกอบภายในตู้เกดิเสื่อมสภาพ
หลอมละลายและบดิงอเนื่องมาจากความรอ้นโดยทีอุ่ปกรณ์ NGR ยงั
ไมไ่ดเ้กดิชาํรดุเสยีหาย  

T.H. Gillman [2] ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการเกดิไฟไหมอ้นัเน่ืองมาจาก
การผดิพลาดทางกลและทางไฟฟ้า (Mechanical and electrical 
failures) สามารถแบง่ไดด้งัน้ี  

1.1 การจุดตดิไฟเน่ืองจากสาเหตุทางกล (Mechanical sources) 
อนัไดแ้ก่ การเกดิความรอ้นเน่ืองจากการเสยีดทาน การเกดิความรอ้น
จนสูงเกนิอุณหภูมจิุดติดไฟของวสัดุนัน้ๆ รอยถลอกหรอืรอยตดัของ
สายไฟฟ้า หรอืฉนวนเสื่อมสภาพทําใหเ้กดิไฟฟ้าลดัวงจร การรัว่ของ
ก๊าซหรอืของเหลวทีต่ดิไฟได ้การเกดิสนิมทีข่ ัว้สมัผสัทางไฟฟ้า   

1.2 การจุดตดิไฟเน่ืองจากสาเหตุทางไฟฟ้า (Electrical sources) 
อันได้แก่ การเกิดประกายไฟ   การเกิดความต้านทานสูงที่จุดเกิด

ประกายไฟ ความรอ้นภายนอกสูงเกนิค่าความเป็นฉนวนของอุปกรณ์
จะทนได ้  การเกดิคายประจขุองไฟฟ้าสถติ  

จากการศกึษา พบว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชง้านโดยส่วนใหญ่จะระบุ
ขอ้กําหนดของอุปกรณ์ (Specification) วา่สามารถใชง้านไดท้ีอุ่ณหภูมิ
สงูสุดเท่าใด (Maximum Ambient Temperature) ขัน้ตอนการออกแบบ
การระบายอากาศของตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นการ
ออกแบบจากผูผ้ลติ  การพจิารณาถงึอุณหภูมทิีเ่กดิขึน้ในตู้อุปกรณ์
ไฟฟ้าซึ่งเป็นการออกแบบจากผูผ้ลิตไม่เป็นที่เผยแพร่ในเชงิวชิาการ
มากนัก  บางผู้ผลิตได้มกีล่าวถงึไว้แต่ไม่ละเอยีดนัก เช่น  ABB : 
Switchgear Manual [3]  ไดม้กีล่าวถงึแนวทางการคาํนวณอุณหภูมทิี่
เกดิขึน้ในตูอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า (Temperature Rise In Enclosed Switch 
Boards) โดยอา้งองิมาตรฐาน DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Part 
500) พบความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภูมทิีท่าํใหอ้ากาศภายในตูร้อ้นแปร
ตรงกนักบัความรอ้นที่เกดิขึน้ภายในตู้ และแปรผกผนักบัอุณหภูมิ
พื้นผวิที่เกิดจากการกระจายตวัของความร้อน (Heat dissipation 
surface temperature)   

Hoffman Enclosure Inc. [4] ไดพ้บวา่มตีวัแปรหลายตวัทีม่ผีลทาํ
ให้อุณหภูมทิี่ผนังตู้ภายในเพิม่ขึ้นจะประกอบด้วยความร้อนจากดวง
อาทิตย์ที่ตกกระทบ ขนาดตู้ ชนิดหรือวัสดุที่ใช้ทําตู้ สีที่ใช้ทาตู ้  
อุณหภูมแิวดล้อมสูงสุดทีเ่กดิขึน้ ความรอ้นที่เกดิขึน้จากอุปกรณ์นัน้ๆ 
และการเกิดความร้อนสะท้อนกลับของสิ่งแวดล้อมโดยรอบ การ
ออกแบบการระบายความร้อนภายในตู้จงึต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ
เหล่านัน้ดว้ย 

ผลการทดลองเกีย่วกบัการเกดิไฟไหมใ้นตูอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า (Fire in 
Electrical Cabinets) มคี่อนขา้งน้อยเช่นกนั J.Mangs [5] ไดท้าํการ
ทดลองเพือ่หาปรมิาณความรอ้นทีเ่กดิขึน้ในการเกดิไฟไหมใ้นตูอุ้ปกรณ์
ไฟฟ้า (Rate of Heat Release) เพือ่หาอตัราการสญูเสยีมวล (Mass 
Loss), ปรมิาณ CO, CO2, ก๊าซและควนัทีเ่กดิขึน้, รวมถงึวเิคราะห์
อุณหภมูทิีผ่นงั (Wall Temperature)  

นอกจากนี้ยงัมผีลการวจิยัของ Keski-Rahkonen O.และคณะ[6]  
ที่ได้ทําการทดลองเพื่อที่จะวิเคราะห์หากลไกการเกิดจุดติดไฟของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Fire Ignition) เกีย่วกบัการเกดิไฟไหมใ้นตู้
อุปกรณ์ไฟฟ้า   ผลการวิจยัชี้ให้เห็นว่าการเกิดลุกไหม้มกัเกิดจาก
สายไฟฟ้าภายในตูเ้กดิลดัวงจร หรอืชาํรุด   สว่น S.Me’lis และคณะ [7]   
ก็ได้ทําการศึกษารูปแบบการเกิดติดไฟของตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต ้
CARMELA Experimental Program โดยไดม้กีารทดลองเพือ่จาํลอง
รปูแบบปรากฏการณ์การเกดิไฟไหมใ้นตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและพบว่าช่อง
เปิดสาํหรบัระบายอากาศภายในตู้มคีวามสาํคญัอย่างยิง่ต่อการเกดิตดิ
ไฟ  

สถติกิารเกดิเหตุการณ์ตู ้NGR ลุกไหม ้ของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
(กฟภ.) มจีาํนวน 6 สถานีฯคอื สถานีไฟฟ้าปลวกแดง 1, สถานีไฟฟ้า
บ่อวนิ 2 ,สถานีไฟฟ้าระยอง 2 ,สถานีไฟฟ้าคลองขวาง ,สถานีไฟฟ้า
ลําพูน 3 และสถานีไฟฟ้าเขาย้อย ส่วนหลายสถานีฯ เกิดปญัหา
สายไฟฟ้าวงจรแรงตํ่ าและสายไฟฟ้าควบคุมเกิดหลอมละลายอัน
เน่ืองมาจากความรอ้นทีเ่กดิขึน้ภายในตู ้ดงัแสดงในรปูที ่1 และ 2  
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รปูที ่1 ตู ้NGR หลงัจากการลุกไหมท้ีส่ถานีไฟฟ้าเขายอ้ย 
 

 
รปูที ่2 แสดงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงตํ่าเกดิหลอมละลายภายในตู ้NGR 

 
 การที่ความร้อนภายในตู้สูงเกินพิกัดของสายไฟฟ้าแรงตํ่ า

นอกจากเป็นสาเหตุทาํใหเ้กดิสายไฟและอุปกรณ์ประกอบหลอมละลาย
แต่ยงัมผีลทําให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์นัน้ๆลดลง อย่างไรก็ตาม
สาเหตุของการที ่NGR เกดิชํารุดลุกไหม ้อาจเกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ
ประกอบกนั งานวจิยัน้ีเป็นเพยีงการศกึษาการกระจายตวัของความรอ้น
ที่สะสมภายในตู้ NGR เท่านัน้ ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กบั
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆทีจ่ะตอ้งตดิตัง้ภายในตูก้ลางแจง้ไดเ้ชน่กนั  
 

2.ข้อมลูและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ขอ้มลูทัว่ไปของ NGR ทีถ่กูศกึษา  
ตูแ้ละตวั NGR ที ่กฟภ. นํามาใชง้านเป็นแบบตู้ตดิตัง้ภายนอก

อาคาร ภายในตูม้กีารตดิตัง้ตวั NGR ชนิดพกิดัแรงดนั 12.7 กโิลโวลต ์
ตวั NGRทาํมาจาก NiCr 3020 ความตา้นทานรวมทัง้หมด 12.7 โอหม์   
ทนกระแสสูงสุดในกรณีเกดิการลดัวงจร (Short Circuit) ได ้ 1000 
แอมป์ภายในเวลาไม่เกนิ 10 วนิาท ี  และทนกระแสไหลต่อเน่ืองไดท้ี ่
10 แอมป์ และทนความรอ้นไดส้งูถงึ 760 องศาเซลเซยีสในกรณีเกดิ 
การลดัวงจรไดโ้ดยไมเ่กดิความเสยีหายต่อตวั NGR  นอกจากนัน้มกีาร
ตดิตัง้ Disconnecting Switch, Current Transformer และอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงตํ่า เช่น ไฟแสงสวา่ง , อุปกรณ์ทาํความรอ้น (Heater) และ 
แผงวงจรควบคุม  ตวัตูท้าํจากเหลก็หนาอย่างน้อย 2 มลิลเิมตร ขนาด
กวา้ง 2.2 เมตร ลกึ 2.8 เมตร และสงู 2.6 เมตร มรีะดบัการป้องกนั 
IP54  โดยมชี่องระบายอากาศขนาดเลก็ปิดดว้ยตะแกรงลวด จาํนวน 8 
ชอ่ง ดงัแสดงในรปูที ่3  

 

รปูที ่3 ตวัอยา่งตู ้NGR ทีต่ดิตัง้ในสถานทีจ่รงิ 
 
2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง  

งานวจิยัน้ีได้ทําการศึกษาการกระจายตวัของอุณหภูมภิายในตู ้
NGR ด้วยระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข โดยอาศยัโปรแกรม Fluent ซึ่ง 
แบบจาํลองของตูแ้ละตวั NGR แสดงในรปูที ่4 ดา้นล่าง  
 

 
รปูที ่4 แบบจาํลองตู ้Neutral Grounding Resistor 

 
ในแบบจาํลอง ตวั NGR ทัง้หมดจะถูกพจิารณาใหม้อุีณหภูมคิงที่

อันเน่ืองมาจากการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดินแบบ High 
Impedance Fault อย่างต่อเน่ืองซึง่สง่ผลใหเ้กดิการสงูขึน้ของอุณหภูมิ
ในตวั NGR และอากาศภายในตู ้โดยทีอ่ากาศสามารถไหลเขา้หรอืออก
จากช่องเปิดทัง้ 8 ช่องทีเ่ปิดสูภ่ายนอก  ผนงัของตูก้ําหนดใหเ้ป็น Wall 
เน่ืองจากการศกึษาในครัง้น้ีจะพจิารณาผลจากการถ่ายเทความรอ้นจาก 
NGR ไปยงัอากาศโดยรอบเพยีงอยา่งเดยีว ไมไ่ดค้ดิผลจากผนงัของตูท้ี่
ไดร้บัความรอ้นจากดวงอาทติยอ์นัเน่ืองมาจากการทีตู่ ้NGR ตอ้งตัง้อยู่
กลางแจง้ การเกดิความรอ้นสะทอ้นกลบัของสิง่แวดล้อมโดยรอบและ
ขนาดตู ้ชนิดหรอืวสัดุทีใ่ชท้าํตู ้สทีีใ่ชท้าตู ้ ซึง่ในการศกึษาการไหลของ
อากาศภายในกําหนดให้เป็นการไหลแบบป ัน่ป่วนที่สภาวะคงตัว
(Steady) แบบอดัตวัไม่ได้ในระบบพกิดัฉาก 3 มติิซึ่งมสีมการที่
เกีย่วขอ้งดงัน้ี  
    1) สมการกฎทรงมวล (Continuum equation) 

.( )V mS
t

+ ∇
∂

=
∂

ur
ρ

ρ
 

NGR 

ชอ่งเปิด
ระบายอากาศ 
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    2) สมการโมเมนตมั (Momentum Equations)   

( ) .( ).()V V g Fp
t

+ ∇ + +
∂

= −∇ + ∇
∂

ur ur uuruv
ρ ρ τ ρ  

    3) สมการพลงังาน (Energy Equation) 

))( ) .( ( )) .( ( hSE E p k T h Jj jefft j
⋅ +

∂
+∇ + =∇ ∇ − +∑

∂

r r
τ υρ υ ρ  

   4) สมการ k-ε มาตราฐานสาํหรบัการไหลป ัน่ปว่น (Standard k-ε 
model)  แบบจาํลองการป ัน่ปว่นทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้น้ีประกอบไป
ดว้ยสมการ 2 สมการ แสดงการเคลือ่นทีแ่บบพเิศษทีแ่สดงถงึคุณสมบตัิ
ของการไหลแบบป ัน่ปว่น โดยพจิารณาถงึผลกระทบเชน่ การพาและ
การแพรแ่บบป ัน่ป่วนของพลงังาน ตวัแปรของการเคลื่อนทีท่ีพ่จิารณา
ถงึหลกัๆม ี 2 ตวัแปรคอื Turbulent kinetic energy ทีจ่ะบง่บอกถงึ
พลงังานของความป ัน่ปว่น และ dissipation ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึระดบั
ความรนุแรงของความป ัน่ปว่นดงัน้ี  
      4.1) สมการพลงังานจลน์ของความป ัน่ปว่น (Turbulent Kinetic 
Energy Equation)         

( ) ( ) ( )t
i

i j k j
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                                    k b M kG G ρε Y S+ − − +  
     4.2) สมการอตัราการแพรข่องพลงังานจลน์ของความป ัน่ปว่น 
(Dissipation Rate Equation)             
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เมือ่ 1 21.44, 1.92, 0.09, 1.0, 1.3ε ε μ k εC C C σ σ= = = = =   

และ Turbulent viscosity, tμ หาไดจ้ากสมการ   

    2

t μ
kμ ρC
ε

=    เมือ่ 
μC  เป็นคา่คงที ่ 

 
3.วิธีดาํเนินการ 

การกําหนดอุณหภูมทิีใ่ชใ้นการตัง้ค่าอุณหภูมขิองตวั NGR นัน้  
ไดจ้ากการทดลองเพือ่ศกึษาถงึการรอ้นขึน้ของ NGR   ซึง่ทาํโดยจา่ย
กระแสต่อเน่ือง 40 แอมป์ แรงดนั 360 โวลต ์ผา่นตวั NGR โดยใชห้มอ้
แปลงทดสอบขนาด 25 kVA แลว้วดัอุณหภูมโิดยใชเ้ทอรโ์มคปัเปิล
ตดิตัง้ที ่NGR การเกบ็ขอ้มลูใชอุ้ปกรณ์บนัทกึขอ้มลูคอมพวิเตอร ์Data 
Acquisition MW100 ช่วยในการเกบ็ขอ้มูล จากการทดลองพบว่า
อุณหภูมเิพิม่ขึ้นอย่างมนีัยสําคญักบักระแสที่จ่ายให้และเขา้สู่สภาวะ
คงทีท่ีค่า่หนึ่ง ดงัแสดงตามกราฟในรปูที ่5  
 

Temperature,NGR 4.875 Ohm,40A
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รปูที ่5 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมูขิองตวั NGR กบัเวลาที่

เปลีย่นไปเมือ่มกีารจา่ยกระแสอยา่งต่อเน่ืองขนาด 40 แอมป์ 360 โวลต ์
 
     จากผลการจา่ยกระแสใหก้บัตวั NGR อย่างต่อเน่ืองคงทีจ่ะเกดิการ
เพิม่ขึน้ของอุณหภูมขิองตวั NGR และจะเขา้สูส่ภาวะคงทีเ่มือ่เวลาผา่น
ไปโดยประมาณ 1 ชัว่โมง ดงันัน้ในการตัง้ค่าของอุณหภูมขิองตวั NGR 
ในตู้ NGR ของแบบจําลองจะถูกตัง้ค่าให้คงที่ที่ค่าๆหนึ่ ง โดยค่า
อุณหภมูทิีใ่ชน้ัน้จะถูกพจิารณาจากการจา่ยกระแสขนาด 25 แอมป์ผา่น 
NGR ขนาด 12.7 โอหม์ เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชัว่โมง ซึ่งขนาดของ
กระแสไฟฟ้า 25 แอมป์นัน้เป็นค่ากระแสโดยเฉลี่ยอนัเน่ืองจากเกดิ
กระแสไฟฟ้าลดัวงจรลงดนิแบบ High Impedance Fault ซึง่ผลการ
ทดลองถกูแสดงในรปูที ่6  
 

Temperature of NGR ,12.7 Ohm,25A
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รปูที ่6 แสดงการรอ้นขึน้ของ NGR ขนาด 12.7 โอหม์ เมือ่จา่ยกระแส

อยา่งต่อเน่ืองขนาด 25 แอมป์ 
 
   ซึง่จากการทดลองพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 1 ชัว่โมง ตวั NGR มี
อุณหภูมเิฉลีย่เป็น 60.9 องศาเซลเซยีส ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้น้ีจะใช้
คา่อุณหภมู ิ60.9 องศาเซลเซยีสในแบบจาํลองของตวั NGR      
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4.ผลการศึกษา 
      จากการศกึษา พบว่าผลการกระจายตวัของอากาศภายในตู ้NGR 
ดงัรปูที ่7 ซึง่ผลแสดงการเกดิชัน้ของอุณหภูมภิายในตู ้NGR โดยที่
อากาศทีบ่รเิวณใกล้ๆ ผวิตูจ้ะมอุีณหภูมสิงูกวา่บรเิวณอื่นโดยลดหลัน่ไป
ตามระดบัความสงูจากพืน้ ผลการคํานวณชีว้่าทีบ่รเิวณใกลผ้วิดา้นบน
ของตูจ้ะมคีา่ของอุณหภมูสิงูถงึ 52 องศาเซลเซยีส นัน้หมายความวา่ถา้
รวมผลการรบัความรอ้นจากแสงอาทติย์โดยตรงเน่ืองจากการตดิตัง้ตู ้
NGR กลางแจง้จะทาํใหอุ้ณหภมูขิองอากาศใกล้ๆ  ผวิตูด้า้นบนและทีผ่วิ
ตู้ด้านบนเองมอุีณหภูมสิูงมากขึน้ไปอีก ซึ่งสอดคล้องจากการหลอม
ละลายของอุปกรณ์ภายในตู ้NGR จรงิทีเ่กดิความเสยีหายเนื่องจากการ
หลอมละลายของอุปกรณ์ประกอบทีด่า้นบนเป็นหลกั 

รปูที ่7 แสดงอุณหภมูภิายในตูเ้มือ่ NGR=60.9 องศาเซลเซยีส  
(หรอื 334 K ดงัแสดงในรปู) 

 
ดงันัน้จากการจําลองการกระจายอุณหภูมขิองอากาศภายในตู ้

NGR จงึกล่าวไดว้า่ ตู ้NGR แบบน้ีไดอ้อกแบบช่องระบายอากาศทีย่งั
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะช่องอากาศด้านบนที่ควรจะใหญ่พอที่จะให้
อากาศรอ้นระบายออกเพือ่ลดอุณหภูมสิะสมทีบ่รเิวณดา้นบนของตู ้แต่
เน่ืองจากการเปิดช่องว่างเพิม่จะทําใหส้ตัวต์่างๆสามารถหลบเขา้ตู้ได้
ง่ายขึน้ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ผูผ้ลติทําช่องเปิดบนเล็กเกนิไป และที่
สาํคญัผูผ้ลติอาจจะไม่คาดคดิว่าจะเกดิกระแสไฟฟ้าลดัวงจรลงดนิแบบ 
High Impedance Fault ซึง่อุปกรณ์ป้องกนัไมส่ามารถตรวจจบัได ้ ทาํ
ใหเ้กดิกระแสไฟฟ้าลดัวงจรลงดนิไหลผ่าน NGR อย่างต่อเน่ือง  ซึ่ง
หากไม่มกีระแสไหลผ่านอย่างต่อเน่ือง กจ็ะทําให้มคีวามรอ้นสะสมไม่
มากซึง่กจ็ะสามารถระบายความรอ้นออกไดเ้พยีงพอ แต่การใชง้านจรงิ
นัน้พบวา่จะเกดิการหลอมละลายของอุปกรณ์ประกอบตู ้และบางครัง้ตวั 
NGR กเ็กดิการลุกไหมด้ว้ย นัน่หมายถงึมกีารเกดิกระแสไฟฟ้าลดัวงจร
ลงดนิอย่างต่อเน่ืองนานพอทีจ่ะทําใหเ้กดิการสะสมของความรอ้นในตู ้
NGR ดงันัน้เพื่อทีจ่ะเป็นการป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิกบัตู ้
NGR อนัอื่นๆต่อไปในอนาคต จงึน่าจะมกีารปรบัปรุงระบบการระบาย
อากาศภายในตู้ NGR ในกรณีทีอุ่ณหภูมภิายในตู้สูงจนเกนิไป การ
ปรบัปรุงอาจทําได้โดยเพิม่ช่องเปิดให้กว้างขึ้นหรอืติดพดัลมระบาย
อากาศ ซึง่งานวจิยัน้ีเสนอการตดิพดัลมระบายอากาศทีท่าํงานกต็่อเมื่อ
อุณหภูมสิงูเกนิค่าทีต่ ัง้ไวค้่าหนึ่ง นัน่หมายความว่าถา้อากาศภายในตู้

ไม่สงูเกนิค่าทีต่ ัง้ไวพ้ดัลมระบายอากาศกจ็ะไม่ทํางาน กล่าวคอืถา้ไม่มี
การเกดิกระแสไฟฟ้าลดัวงจรลงดนิ อากาศภายในตู ้NGR กจ็ะไมร่อ้น
เกินค่าที่ตัง้ พดัลมก็จะไม่ทํางาน แต่ถ้ามกีารลดัวงจรซึ่งส่งผลให้ตวั 
NGR รอ้นและทาํใหอ้ากาศภายในรอ้นเกนิค่าทีก่ําหนด พดัลมระบาย
อากาศกจ็ะทาํงานเพือ่ระบายอากาศออกจากตู ้NGR  

ในแบบจาํลองจะทาํการตดิตัง้พดัลมระบายอากาศ(Exhaust Fan)
ขนาด 1060 cfm เพื่อระบายอากาศรอ้นออกทีด่า้นหลงัของตูใ้กล้
ตาํแหน่ง NGR ดงัรปูที ่8  
 

 
รปูที ่8 แบบจาํลองของตู ้NGR หลงัจากปรบัปรงุ 

โดยตดิพดัลมระบายอากาศ 
 

ผลการคํานวณจากแบบจําลองหลงัจากการติดตัง้พดัลมระบาย
อากาศพบว่า ไม่มกีารเกดิชัน้ของอุณหภูมขิองอากาศภายในตู้ NGR 
ดงัแสดงในรปูที ่9  

 

 
รปูที ่9 แสดงอุณหภมูขิองอากาศภายในตู ้NGR  

หลงัจากตดิตัง้พดัลมระบายอากาศเพิม่ 
 

นอกจากนัน้การติดตัง้พัดลมระบายอากาศยังสามารถทําให้
อุณหภูมทิีผ่วิบนของตู ้NGR มคี่าลดลงเหลอืประมาณ 27 องศา
เซลเซยีส (จากการตัง้ค่าอุณหภูมเิริม่ต้นของอากาศภายในเป็น 34.6 
องศาเซลเซยีส) ซึง่สง่ผลทําใหไ้ม่เกดิการหลอมละลายหรอืลุกไหมข้อง

พดัลมระบายอากาศ 

แนวตดั Section 

แนวตดั Section
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อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ NGR อนัเป็นการยดือายุการใชง้านของตู ้
NGR ใหย้าวนานยิง่ขึน้ 
 
5. สรปุ  

การศึกษานี้ได้ทําการศึกษาถึงการกระจายของอุณหภูมิของ
อากาศภายในตู ้NGR ซึง่การศกึษานี้มสีาเหตุมาจากการพบว่ามกีาร
หลอมละลายหรอืลุกไหมก้บัอุปกรณ์ประกอบภายในตู้ NGR ซึ่งจาก
การสญันิษฐานคาดว่าการหลอมละลายนี้เกดิจากการระบายความรอ้น
ของอากาศภายในตู้ไม่เพยีงพอเมื่อตวั NGR เกดิการลดัวงจรของ
กระแสลงดนิแบบ High Impedance Fault อย่างต่อเน่ืองซึง่ทาํใหเ้กดิ
การสะสมความรอ้นภายในตู้จนกระทัง่อุณหภูมสิงูเกนิกว่าวสัดุทีใ่ชท้ํา
อุปกรณ์ประกอบตู้ NGR จะทนไดไ้หว จากการสรา้งแบบจาํลองและ
การศกึษาดว้ยระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขโดยใชโ้ปรแกรม Fluent พบว่ามี
การสะสมของความรอ้นทีท่ําใหเ้กดิชัน้ของอุณหภูมติามขอ้สญันิษฐาน
อนัเน่ืองมาจากช่องระบายอากาศดา้นบนทีไ่ม่เพยีงพอ ดงันัน้เพื่อเป็น
การเพิม่การระบายความรอ้นของอากาศภายในตู ้NGR งานวจิยัน้ีจงึ
เสนอการตดิตัง้พดัลมระบายอากาศเพิม่เพื่อเพิม่การระบายอากาศ ซึ่ง
จากผลการจาํลองการตดิตัง้พดัลมระบายอากาศใหก้บัตู ้NGR พบว่า
พดัลมระบายอากาศสามารถระบายอากาศไดอ้ย่างเพยีงพอทีจ่ะรกัษา
อุณหภูมขิองอากาศภายในตู ้NGR ไมส่งูจนเกนิขดีจาํกดัของวสัดุทีใ่ช้
ในการผลติอุปกรณ์ประกอบตู ้NGR และจะไม่เกดิการสะสมของความ
รอ้นภายในตู ้NGR 
  
6. กิตติกรรมประกาศ  
     การศึกษาในครัง้น้ีได้รบัการสนับสนุนจากโครงการ Counterpart 
Fund ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงการสนับสนุนจากทีมงาน
เจา้หน้าทีจ่ากกองวศิวกรรมไฟฟ้าและทดสอบ, กองวจิยั, กองออกแบบ
สถานีไฟฟ้า และการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เขต 3 ภาค 1 จ.ชลบุร ีทีไ่ดใ้ห้
ความชว่ยเหลอื ทัง้ในดา้นเจา้หน้าทีร่ว่มทดสอบ, เครือ่งมอืทีใ่ชท้ดสอบ, 
ชุดเครือ่งมอืวดั และยงัอาํนวยความสะดวกดา้นสถานทีแ่ก่ผูว้จิยั   
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Abstract 

This is a paper which presents the effect of the 
oil film temperature on the oil film pressure in journal 
bearings lubricated with Palm oil.  It is well-known that 
Palm is a domestic crop and is a plant without side effects 
on the environment, so its oil is used to lubricate the 
journal bearings in this study. The Palm oil characteristic, 
which is the relationship between shear stress and shear 
strain rate, is experimentally obtained by using a 
rotational viscometer.  Reynolds equation is applied with 
the power-law model and is calculated numerically by 
using the finite difference method to obtain oil film 
pressures in the journal bearings at the length-to-diameter 
ratios of 0.5, 1.0 and 1.5 under any temperatures set of 
60°C, 75°C and 90°C. The result shows the higher the oil 
film temperature, the lower the oil film pressure for all 
the journal bearing ratios. 
 
Keywords:  journal bearing, Palm oil, oil film 
 
1. Introduction 
 As we know the world energy has been consumed for 
long time until nowadays it abruptly decreases. The 
hydrocarbon compound, a compound of hydrogen and 
carbon which are the chief components of petroleum and 
natural gas is used to lubricate in several parts of 
machines for industrial factories. The compound called 
“lubricant” is quit costly. Besides, the hydrocarbon 
compounds have effects on the environment for instance; 
a lubricant from hydrocarbon compounds contaminate 
from the industrial factories into the groundwater used in 
a near village possibly caused human health risk and this 
also becomes an environmental problem. It is obvious 
that a lubricant which comes from vegetables is friendly 
with environment. In this paper, Palm oil with additive 
ZDTP is introduced and used to lubricate in the journal 
bearing.  
 
 
2. Lubrication Theory 
 
2.1 Flow characteristic curve 
       In this paper, pure Palm oil is mixed with 1% of 
ZDTP by volume to boost its lubrication ability.  

 

 

 
 
 
 

 

 

Figure 1. Flow characteristic curve of Palm with 
1% of ZDTP by volume 

 
The oil has non-Newtonian behavior as dilatant as shown 
in Figure 1. The power law model can be approximated 
as:  
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2.2 Palm Oil Properties 
        The properties of the Palm oil are investigated by 
using an apparatus called “Rotational Rheometer” by 
DIN53019 standard shown in Table 1. 
 
 

Density, ρ =  903.4  kg/m3 
Specific heat, CP  = 2013   J/kgoC 
Viscosity consistency at To, mo = 0.0416  Pa.s 
Viscometric constant, n  = 1.02 
Viscosity temperatrue index, β  =  0.0252 o C-1 
Inlet oil temperature, To = 30 oC 
Ambient   pressure, Po = 1 atm. 

Table 1. Properties of Palm with 1% of ZDTP by volume 
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3.  Equations 
 
3.1 Modified Reynold’s Equation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure .2 Geometry of circular journal bearing 
 
 
Dimensionless terms are defined as following [6] 
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     The dimensionless film thickness  h   of circular 
journal bearings can be written as: 
 

θε cos1+=h                       (2) 
 
     The dimensionless modified Reynolds’ equation can 
be derived as [6]: 
  

θ
σ

ξξ

θθθ

∂
∂

=
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∂
∂

∂
∂

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∂
∂

+
∂
∂

∂
∂

+

+

hP
m

h
L
D

PP
mn

h

n

n

6
22

2

            (3) 

 
      The Reynolds’ boundary conditions can be expressed 
as: 
 

0)1,()1,( ==− θθ PP              (4) 
( ) 0,0 =ξP                  (5) 

0),( ≥ξθP                (6) 
( ) 0,
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∂
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ξθnP                 (7) 

 
 
3.2 The Energy Equation 
 The energy equation under adiabatic condition is 
formulated with the assumptions that the heat generated 
within the film is completely carried away by the 
lubricant and the temperature variation across the oil film 
is neglected can be written in non-dimensional form as 
[6]: 
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     (8) 

 
where dimensionless viscosity consistency m  is function 
of temperature as [6]: 
 
   m

Te−=                                            (9) 
 
The boundary conditions of dimensionless energy 
equation (8) can be written as: 
 
          0)1,()1,( ==− θθ TT                              (10) 
  ( ) 0,0 =ξT                                          (11) 
 
 
4. Results  
           The results of the oil film pressure distributions in 
circumferential axis shown from Figure 3 to Figure 5 and 
in axial axis shown from Figure 6 to Figure 8 in each 
length-diameter ratio respectively. They are obviously 
illustrated regarding the temperature in the lubricant, 
palm oil, mainly effects on the oil film pressure 
distribution. From all the figures, the oil film pressure can 
be built highest at 60 ºC, at 75 ºC and 90 ºC respectively 
for all length-diameter ratios. This means the temperature 
considerably effects on oil film pressure. This 
temperature effect disturbs the load carrying capability in 
the journal bearings, and it causes the journal bearing 
cannot built pressure effectively.  
 
 

 
Figure 3. Oil film pressure distribution in circumferential 

axis for the journal bearing at 5.0=
D
L  
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Figure 4. Oil film pressure distribution in circumferential 

axis for the journal bearing at 0.1=
D
L  

 

 
Figure 5. Oil film pressure distribution in circumferential 

axis for the journal bearing at 5.1=
D
L  

 

 
Figure 6.  Oil film pressure distribution in axial axis for 

the journal bearing at 5.0=
D
L  

 
 

 
Figure 7.  Oil film pressure distribution in axial axis for 

the journal bearing at 0.1=
D
L  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8.  Oil film pressure distribution in axial axis for 
the journal bearing at 5.1=

D
L  

 
5. Conclusion 

The results from Figure 3 to Figure 8 can be described 
as following; 

 
1. The result shows the higher the oil film 

temperature, the lower the oil film pressure for all the 
journal bearing ratios. 

2. The oil film temperature considerably effects 
on the oil film pressure distribution. 

3. For all the temperatures of 60 ºC, at 75 ºC and 
90 ºC respectively, the oil film pressure distribution 
broadly develops at the length-diameter ratio of 1.5 see 
Figure 8, while it is more acute for the length-diameter 
ratio of 0.5 see Figure 6. 

 
However, the length-diameter ratio has a small 

effect on the pressure distribution compared with the 
temperature. 
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Appendix A: Nomenclature 
 
c  Clearance 

PC  Specific heat 
d  Diameter 
e  Eccentricity 
h  Oil film thickness 

h  Dimensionless oil film thickness, ch /  
l  Length 
m  Thermal viscosity 

om  Thermal viscosity at oT  

m         Dimensionless thermal viscosity, 
om

mm =  

n  Flow index 
N  Speed 
P  Pressure 

oP  Pressure at Atmosphere 

P      Dimensionless Pressure, 
( )22 crN
PP

r

o

πμ
−

 

r  Radius 
T  Temperature 

oT  Inlet temperature 

T  Dimensionless inlet temperature, )( oTT −β  

U  Linear velocity, rNπ2  
x  Axis x 
y  Axis y 
z  Axis z 
β  Thermal viscosity index 

ε  Eccentricity ratio,
c
e

 

σ  Dimensionless term,
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0Bบทคดัย่อ 
1B ท่อความร้อนเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดหน่ึง ซึ่ง
ภายในบรรจุสารทํางานเพื่อใชใ้นการระบายความรอ้นออกจากอุปกรณ์
อเิลค็โทรนิกส ์แต่ปจัจุบนัอตัราความรอ้นทีต่อ้งระบายออกจากอุปกรณ์
มคีา่มากขึน้ จงึจาํเป็นตอ้งเพิม่สมรรถนะของท่อความรอ้น งานวจิยัน้ีจงึ
มุ่งศกึษาเพื่อเพิม่สมรรถนะการถ่ายเทความรอ้นของท่อความรอ้นโดย
ใชข้องไหลนาโนเป็นสารทํางาน ซึ่งของไหลนาโนทีใ่ชน้ัน้เป็นของผสม
ระหว่างสารทํางานกบัอนุภาคของแขง็ทีม่ขีนาดเลก็ของไทเทเนียมได
ออกไซด ์(TiOR2R) ซึง่มขีนาดอนุภาค 21 nm เพือ่เพิม่ความสามารถใน
การพาความรอ้นของสารทํางานเดมิ การทดลองใชท้่อความรอ้นแบบ
ท่อกลม ทําจากทองแดง ภายในเป็นสุญญากาศ บรรจุวคิสแ์บบเสน้ใย
ทองแดง ท่อความรอ้นมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 6 มลิลเิมตร ความ
ยาว 200 มิลลิเมตร สารทํางานที่บรรจุในท่อความร้อน คือน้ํา
ปราศจากออิอน (DI-water) กบั ของไหลนาโน (DI+TiOR2R) ทีค่วาม
เขม้ขน้ 10 mg/l , 50 mg/l และ 100 mg/l ตามลําดบั งานวจิยัน้ีศกึษา
สมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนที่บรรจุสารทํางานต่างๆ
เหล่านี้ โดยใหค้วามรอ้นแก่ท่อความรอ้น ที ่30 W , 40 W , 50 W , 60 
W และ 70 W ตามลาํดบั พรอ้มกนัน้ีไดท้าํการวดัอุณหภูมทิีผ่วิท่อความ
รอ้นตลอดความยาว และเปรยีบเทยีบความตา้นทานทางความรอ้นของ
ทอ่ความรอ้นทีใ่ชน้ํ้าปราศจากออิอน กบัทอ่ความรอ้นทีใ่ชข้องไหลนาโน
เป็นสารทาํงาน ผลการทดลองพบวา่ อุณหภูมทิีผ่วิของท่อความรอ้นที่
บรรจุของไหลนาโนมคี่าตํ่ากว่าท่อความรอ้นทีบ่รรจุน้ําปราศจากออิอน  
และคา่ความตา้นทานทางความรอ้นของทอ่ความรอ้นทีใ่ชข้องไหลนาโน
เป็นสารทํางาน ที่ความเขม้ขน้ 50 mg/l นัน้ลดลง 50% เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัค่าความต้านทานทางความรอ้นของท่อความรอ้นทีใ่ช ้
น้ําปราศจากออิอนเป็นสารทาํงาน 
 
Abstract 
 Heat pipe is a kind of heat exchanger that contains working 
fluid. It is used for cooling electronic equipments which recently 
require higher cooling rate of heat transfer. Thus, it is necessary 

to improve thermal performance of heat pipe. This research aims 
to improve thermal performance of heat pipe by using nanofluid 
as a working fluid. Nanofluid is a mixture of base fluid (i.e. DI-
water) and solid particles of titanium dioxide (TiOR2R) with 21 nm 
diameter for enhancing convective heat transfer in base fluid. In 
this experiment, heat pipes are made of circular copper tube. 
They contain copper fiber wick and has vacuum condition. Each 
heat pipe has a diameter of 6 mm and length of 200 mm. The 
working fluids are DI-water, nanofluid (DI-Water+TiOR2R) at 
concentration of 10 mg/l, 50 mg/l and 100 mg/l, respectively. This 
research investigates thermal performance of heat pipe with 
different working fluids. Heat transfer rate is set at 30 W, 40 W, 
50W, 60 W and 70 W, respectively. Additionally, the temperature 
distribution on the surface of heat pipe is also measured. Thermal 
resistances of the heat pipe using nanofluid and DI-water are 
compared. The experimental results show that the surface 
temperature of heat pipe using nanofluid as working fluid is lower 
that those using DI-water. Thermal resistance of the heat pipe 
using nanofluid at 50 mg/l TiOR2R is half of the one using DI-water. 
 
บทนํา 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปจัจุบนัส่วนใหญ่
แลว้เป็นผลพวงมาจากการพฒันาทางดา้นอเิลค็โทรนิกส ์เมือ่เทคโนโลยี
อเิล็คโทรนิกส์ถูกพฒันามากขึน้และมปีระสทิธภิาพสูงขึน้ ทําให้ความ
ร้อนที่เกิดในวงจรอิเล็คโทรนิกส์ก็จะมีค่าสูงตามไปด้วย ซึ่งปจัจุบนั
ปญัหาการระบายความร้อนของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ได้กลายเป็น
อุปสรรคทีส่าํคญัในการพฒันาเทคโนโลยอีเิลค็โทรนิกสท์ีต่อ้งการระบาย
ความรอ้นในอตัราทีส่งูและภายในพืน้ทีจ่าํกดั 

ท่อความรอ้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความรอ้นชนิดหน่ึงที่มี
ความสามารถในการถ่ายเทความรอ้นต่อพืน้ทีห่น้าตดัหน่ึงหน่วยสงูกวา่
อตัราการนําความรอ้นของโลหะมาก โดยพบว่าอตัราการถ่ายเทความ
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รอ้นของท่อความรอ้นนัน้มคี่าสงูกว่าแท่งทองแดงตนัทีม่ขีนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางเดยีวกนัถงึ 1000 เทา่  

เป็นที่ทราบกนัดีว่าโลหะที่อยู่ในสถานะของแขง็นัน้มคี่าการนํา
ความรอ้น (thermal conductivity) สูงกว่าของเหลว เช่นทองแดงที่
อุณหภูมหิอ้งมคี่าการนําความรอ้น 700 เท่าของน้ํา หรอื สงูกวา่ 3,000 
เท่าของน้ํามนัเครือ่ง ดงันัน้ของเหลวทีม่อีนุภาคของแขง็ผสมอยู่จงึคาด
ไดว้า่มคีา่การนําความรอ้นสงูกวา่ของเหลวทีเ่ป็นสารเบือ้งตน้ จงึทาํใหม้ี
นวตักรรมการผสมอนุภาคขนาดนาโนเมตรของของแขง็ทีม่คี่าการนํา
ความรอ้นสงูกบัสารทํางานทีใ่ชใ้นอุปกรณ์ต่างๆเพื่อส่งเสรมิการถ่ายเท
ความรอ้น ของเหลวทีม่สีว่นผสมของอนุภาคนาโนขนาด 10 ถงึ 40 นา
โนเมตร จะเรยีกวา่ “ของไหลนาโน” 

การวิจยัด้านของไหลนาโนนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1995 โดย
การศกึษาของ Choi [1] โดยพบวา่ค่าการนําความรอ้นของของไหลนา
โนนัน้มคี่าสงูกวา่สารเบือ้งตน้มาก และคาดวา่น่าจะนํามาประยุกตใ์ชใ้น
การระบายความร้อนได้ ต่อมาได้มกีารศึกษาเพิม่เตมิโดย Choi และ
คณะ [2] และ Eastman และคณะ [3] โดยพบว่าเพยีงเตมิ 1% โดย
ปรมิาตรของอนุภาคระดบันาโนเมตรของทองแดงหรอืท่อคารบ์อนนาโน
ใน glycol และ น้ํามนั สามารถเพิม่ค่าการนําความรอ้นไดถ้งึ 40% และ 
150% ตามลาํดบั 

สําหรบัการประยุกต์ใช้ของไหลนาโนสําหรบัท่อความร้อนนัน้มี
การศกึษาไมม่ากนกั Kang และคณะ [4] ไดศ้กึษาการใชข้องไหลนาโน
กบัท่อความรอ้นแบบมรี่องทัว่ไป โดยใชอ้นุภาคเงนิขนาด 35 nm ที่
ความเขม้ขน้ 1 mg/l ถงึ 100 mg/l เตมิเขา้ไปในน้ํา DI โดยพบวา่ค่า
ความตา้นทานทางความรอ้น (thermal resistance) ลดลง 10-80% เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัน้ํา DI ทีอ่ตัราการป้อนความรอ้น 30-60W นอกจากนี้
ยงัพบว่าค่าความต้านทานทางความร้อนของท่อความร้อนลดลงเมื่อ
ความเขม้ขน้ของของไหลนาโนเพิม่ขึน้ นอกจากนี้ Ma และคณะ [5,6] 
ได้ทําการทดลองโดยประยุกต์ใช้ของไหลนาโนที่ใช้อนุภาคนาโนของ
เพชร ที่ความเขม้ขน้ 1% โดยปรมิาตร กบัท่อความรอ้นแบบสัน่ โดย
พบว่าความสามารถในการถ่ายเทความรอ้นได้เพิม่สูงขึน้อย่างมาก ที่
อตัราการป้อนความรอ้น 80 W พบว่าสามารถลดอุณหภูมแิตกต่าง
ระหว่างตัวคอนเดนเซอร์กับอีวาพอเรเตอร์ได้จาก 40.9 P

o
PC ไปยัง 

24.3 P

o
PC  
นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการเพิม่ความสามารถใน

การพาความรอ้นของท่อความรอ้นในคอมพวิเตอรแ์บบพกพา โดยใช้
ของไหลนาโนเป็นสารทํางานของ Wei และคณะ [7] และ Wen และ 
Ding [8]  

ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีจงึมุ่งเน้นศกึษาสมรรถนะของการถ่ายเทความ
รอ้นของท่อความรอ้นทีใ่ชข้องไหลนาโนเป็นสารทาํงาน (DI+TiOR2R) ที่
ความเขม้ขน้และภาระความรอ้นต่างๆ สาํหรบัภาพถ่ายของของไหลนา
โนของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์  ซึ่ ง ถ่ ายภาพโดย  TEM 
micrograph [9] นัน้แสดงในรปูที ่1  
 
อปุกรณ์สาํหรบัการทดลอง 
 การทดลองนี้ไดท้าํการศกึษาสมรรถนะทางความรอ้นของท่อความ
รอ้นทีใ่ชข้องไหลนาโนเป็นสารทํางาน โดยจะใชท้่อทองแดงกลมขนาด

เสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอก 6 มลิลเิมตร ความหนา 0.44 มลิลเิมตรและ
ยาว 200 มลิลเิมตรเป็นทอ่ความรอ้น ซึง่ภายในบรรจดุว้ยวคิสท์ีเ่ป็นเสน้
ใยทองแดง โดยใชน้ํ้าปราศจากออิอน (DI-water) และของไหลนาโน
เป็นสารทํางาน เพื่อเปรยีบเทยีบสมรรถนะทางความรอ้นระหว่างท่อ
ความรอ้นทีใ่ชข้องไหลนาโนเป็นสารทํางานทีค่วามเขม้ขน้ต่างๆกนักบั
ทอ่ความรอ้นทีใ่ชน้ํ้าปราศจากออิอนเป็นสารทาํงาน 
 สําหรับชุดทดสอบนัน้ประกอบด้วย ท่อความร้อนที่ต้องการ
ทดสอบ ทีม่กีารตดิตัง้เทอรโ์มคปัเป้ิลสาํหรบัวดัอุณหภูม ิระบบใหค้วาม
ร้อนแก่ท่อความร้อน  ซึ่ง ในการทดลองน้ีใช้อีตเตอร์ไฟฟ้าเป็น
แหล่งกําเนิดความรอ้น โดยใชไ้ฟฟ้ากระแสตรงทีป้่อนจาก DC Power 
Supply (HY3200), ระบบหล่อเยน็เพื่อระบายความรอ้นออกจากท่อ
ความรอ้นโดยใชน้ํ้าในการระบายความรอ้น, เครื่องวดัอุณหภูมแิบบ
อตัโนมตั,ิ อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู (NI –DAQ9211) และคอมพวิเตอรเ์พือ่
การจดัเกบ็ขอ้มลู อุปกรณ์การทดลองเหลา่นี้แสดงในรปูที ่2   
 

 
    

รปูที ่1 แสดง TEM micrograph TiOR2R (21 nm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
รปูที ่2 แสดงชุดทดสอบทอ่ความรอ้นและตาํแหน่งการตดิตัง้เทอรโ์ม

คบัเปิลของทอ่ความรอ้น  
 

 ของไหลนาโนที่ใช้ในการทดลองเป็นของผสมระหว่าง น้ํา
ปราศจากออิอน (DI-water) และอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด ์ (TiOR2R) 

15 27 70 100 187 
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ขนาดอนุภาคประมาณ 21 นาโนเมตรทีค่วามเขม้ขน้ต่างๆกนัดงัน้ี 10 
mg/l, 50 mg/l และ 100 mg/l  
 ระบบหล่อเยน็จะถกูตัง้อุณหภมูใิหค้งทีท่ี ่40 ˚C ตลอดการทดลอง 
ในส่วนของการให้ความรอ้นในส่วนระเหย (evaporator) จะใช้ DC 
power supply เป็นตวัจ่ายไฟฟ้าเขา้สู่ฮตีเตอร ์โดยฮตีเตอรท์ีใ่ชเ้ป็น
แบบแผ่นซึง่สามารถใหค้วามรอ้นในอตัราสงูสุดถงึ 300 W ในส่วนของ
การวดัอุณหภูมทิีผ่วิท่อความรอ้นจะใชเ้ทอรโ์มคบัเปิล ชนิด T ซึง่มคี่า
ความคลาดเลื่อนตํ่า (± 0.1 P

o
PC) 

  
วิธีการทดลอง 
 วธิกีารทดลองมดีงัน้ี ทําการตัง้อุณหภูมน้ํิาหล่อเยน็ให้คงที่    ที ่
40 ˚C จากนัน้เปิด power supply เพือ่ป้อนกระแสไฟฟ้าเขา้สูฮ่ตีเตอร์
เพือ่ใหท้าํงานทีอ่ตัราการใหค้วามรอ้น 30 W ซึง่อยู่ในช่วงการระเหย
ของทอ่ความรอ้น ทาํการบนัทกึอุณหภูมทิีจุ่ดต่างๆ จนกระทัง่ระบบเขา้
สู่สภาวะคงที ่นําค่าอุณหภูมทิีผ่วิท่อความรอ้น ณ ทีต่ําแหน่งต่างๆ ดงั
แสดงในรปูที ่2 (ข) และ อตัราความรอ้นทีป้่อนใหท้่อความรอ้นไปหาค่า
ความตา้นทานทางความรอ้นของทอ่ความรอ้น จากนัน้ทาํการเพิม่อตัรา
ความรอ้นทีป้่อนใหก้บัท่อความรอ้นเป็น 40 W, 50 W, 60 W และ 70 
W ตามลาํดบั โดยคา่ความตา้นทางความรอ้นของท่อความรอ้นสามารถ
คาํนวณไดจ้ากสมการที ่(1)  
 

R = ΔT/Q                                     (1) 
โดยที ่R คอื ความตา้นทานทางความรอ้นของทอ่ความรอ้น 
 ΔT คือ ผลต่างระหว่างอุณหภูมทิี่ส่วนการระเหยกบัอุณหภูมทิี่
สว่นการควบแน่น(TR1R-TR5R)   
 Q คอื อตัราความรอ้นทีป้่อนสูฮ่ตีเตอรท์างสว่นการระเหย ซึง่มคี่า
เทา่กบั I*V  
เมือ่  I คอืกระแสไฟฟ้า 
 V คอืความต่างศกัดไิฟฟ้าทีต่กครอ่มฮตีเตอร ์
 
 ผลการทดลอง 

การกระจายอุณหภูมทิีผ่วิตลอดความยาว 200 มลิลเิมตรของท่อ
ความรอ้นขนาด 6 มลิลเิมตร แสดงในรูปที ่3(ก-จ) ทีอ่ตัราความรอ้นที่
ป้อนใหก้บัท่อความรอ้น 30 W, 40 W, 50 W, 60 W และ 70 W 
ตามลาํดบั โดยทีแ่ต่ละอตัราความรอ้นทีป้่อนนัน้ ไดท้าํการเปรยีบเทยีบ
อุณหภูมิที่ผิวของท่อความร้อนที่ใช้สารทํางานต่างๆ กันคือ น้ํา
ปราศจากออิอน (DI-water) และของไหลนาโน ทีค่วามเขม้ขน้ 10 mg/l, 
50 mg/l และ 100 mg/l จากรปูน้ีจะเหน็ไดว้า่อุณหภูมทิีผ่วิของทีค่วาม
รอ้นที่ใชส้ารทํางานเป็นของไหลนาโนนัน้จะมอุีณหภูมติํ่ากว่าท่อ
ความร้อนที่ใช้น้ําปราศจากอิออนเป็นสารทํางาน โดยที่ความ
เขม้ขน้ของของไหลนาโนเท่ากบั 10 mg/l นัน้มอุีณหภูมติํ่าสุด 
และมคี่าอุณหภูมทิี่ผวิสูงขึ้นเมื่อความเขม้ขน้ของของไหลนาโน
เพิม่ขึน้   

สาํหรบัคา่ความตา้นทานทางความรอ้นของทอ่ความรอ้นทีค่าํนวณ
จากสมการที ่(1) นัน้ แสดงในรปูที ่4(ก-ค) ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ค่าความ
ต้นทานทางความร้อนของท่อความร้อนที่ใช้ของไหลนาโนเป็นสาร

ทาํงานนัน้มคี่าตํ่ากวา่ค่าความตา้นทานทางความรอ้นของท่อความรอ้น
ทีใ่ชน้ํ้าเป็นสารทาํงาน โดยจะสงัเกตไดว้า่ความตา้นทานทางความรอ้น
ของทอ่ความรอ้นลดลงกวา่ครึง่เมือ่ใชส้ารทาํงานเป็นของไหลนาโน 
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รปูที ่3(ก) แสดงอุณหภมูผิวิของทอ่ความรอ้นทีใ่ชส้ารทาํงานต่างๆ ที่

อตัราการระบายความรอ้น 30 W 
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รปูที ่3(ข) แสดง อุณหภมูผิวิของทอ่ความรอ้นทีใ่ชส้ารทาํงานต่างๆ ที่

อตัราการระบายความรอ้น 40 W 
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รปูที ่3(ค) แสดง อุณหภมูผิวิของทอ่ความรอ้นทีใ่ชส้ารทาํงานต่างๆ ที่

อตัราการระบายความรอ้น 50 W 
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รปูที ่3(ง) แสดง อุณหภมูผิวิของทอ่ความรอ้นทีใ่ชส้ารทาํงานต่างๆ ที่

อตัราการระบายความรอ้น 60 W 
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รปูที ่3(จ) แสดง อุณหภมูผิวิของทอ่ความรอ้นทีใ่ชส้ารทาํงานต่างๆ ที่

อตัราการระบายความรอ้น 70 W 
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รปูที ่4(ก) แสดง การเปรยีบเทยีบคา่ความตา้นทานทางความรอ้นของ

ทอ่ความรอ้นทีค่วามเขม้ขน้ 10 mg/l กบัน้ําปราศจากออิอน 
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รปูที ่4(ข) แสดง การเปรยีบเทยีบคา่ความตา้นทานทางความรอ้นของ

ทอ่ความรอ้นทีค่วามเขม้ขน้ 50 mg/l กบัน้ําปราศจากออิอน 
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รปูที ่4(ค) แสดง การเปรยีบเทยีบคา่ความตา้นทานทางความรอ้นของ

ทอ่ความรอ้นทีค่วามเขม้ขน้ 100 mg/l กบัน้ําปราศจากออิอน 
 

สาํหรบัค่าความต้านทานทางความรอ้นของท่อความรอ้นทีค่วาม
เขม้ขน้ของของไหลนาโนต่างๆ แสดงในรูปที่ 5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่
ความเขม้ขน้ของไหลนาโนเท่ากบั 50 mg/l นัน้จะใหค้วามตา้นทานทาง
ความรอ้นตํ่าสดุทุกอตัราการใหค้วามรอ้น 
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รปูที ่5 แสดง การเปรยีบเทยีบคา่ความตา้นทานทางความรอ้นของทอ่

ความรอ้นทีใ่ชส้ารทาํงานต่างๆ 
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ทัง้น้ีเน่ืองมาจากในขณะทีท่่อความรอ้นรบัพลงังานความรอ้นจาก
ภายนอก สารทาํงานทีอ่ยู่ภายในท่อความรอ้น เช่น น้ําปราศจากออิอน 
เป็นต้น จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอ และเกดิฟองบางส่วน 
โดยฟองที่เกิดขึ้นน้ีจะทําหน้าที่ขดัขวางพลงังานความร้อนบางส่วน
ไม่ให้ถ่ายเทจากผวิของแขง็ของท่อความรอ้นมายงัสารทํางาน ทําให้
เกดิค่าความต้านทานทางความรอ้นสูง เมื่อเปลี่ยนสารทํางานมาเป็น
ของไหลนาโน อนุภาคนาโนจะทําหน้าทีใ่นลดการเกดิฟองไอใหน้้อยลง 
ทําให้การถ่ายเทความรอ้นจากผวิของแขง็ของท่อความรอ้นมายงัสาร
ทํางานดยีิง่ขึน้ ค่าความต้านทานทางความรอ้นของท่อความรอ้นที่ใช้
ของไหลนาโนเป็นสารทํางานจงึลดลงเมื่อเทยีบกบัท่อความร้อนที่ใช ้ 
น้ําปราศจากออิอนเป็นสารทาํงาน  

ในกรณีทีใ่ชส้ารทาํงานเป็นของไหลนาโนทีค่วามเขม้ขน้ 10 mg/l 
เมื่อเปรียบเทียบกับสารทํางานเป็นของไหลนาโนที่ความเข้มข้น       
50 mg/l พบวา่ของไหลนาโนทีค่วามเขม้ขน้ 50 mg/l ค่าสมัประสทิธิ
การถ่ายเทความรอ้นมคี่าสงูกวา่ จงึทําใหม้อีตัราการถ่ายเทความรอ้น
เกดิขึน้สูง ค่าความต้านทานทางความรอ้นของท่อความรอ้นที่ใช้ของ
ไหลนาโนความเขม้ขน้ 50 mg/l มคี่าตํ่ากวา่ท่อความรอ้นทีใ่ชข้องไหล
นาโนความเขม้ขน้ 10 mg/l แต่เมือ่เพิม่ความเขม้ขน้ของของไหลนาโน
ทีใ่ชเ้ป็นสารทาํงานเป็น 100 mg/l พบวา่ผลจากการเดอืดของของไหล
นาโนที่เป็นสารทํางานภายในท่อความรอ้น อนุภาคนาโนจํานวนมาก
ทีม่าจาก  ความเขม้ขน้ทีส่งูของของไหลนาโน สว่นหน่ึงไดไ้ปตกตะกอน
และอุดตนัใน nucleation site ทีผ่วิของแขง็ของท่อความรอ้น ทาํใหไ้ป
ขดัขวางการถ่ายเทความรอ้นแบบ pool boiling จากผวิของแขง็มายงั
สารทํางานทีเ่ป็นของไหลนาโน ดงันัน้ค่าความตา้นทานทางความรอ้น
ของท่อความรอ้นทีใ่ชข้องไหลนาโนความเขม้ขน้ 100 mg/l จงึมคี่าสงู
กวา่ทอ่ความรอ้นทีใ่ชข้องไหลนาโนความเขม้ขน้ 50 mg/l 
 
สรปุผลการทดลอง 

จากการศกึษาในครัง้น้ีพบวา่สมรรถนะทางความรอ้นของท่อความ
รอ้นทีใ่ชข้องไหลนาโนนัน้มคี่าสงูขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสารทาํงานเดมิ 
โดยพบว่าอุณหภูมทิี่ผวิของท่อความร้อนที่ใช้ของไหลนาโนเป็นสาร
ทาํงานมคี่าลดลงกวา่ 17% และความตา้นทานทางความรอ้นมคี่าลดลง
กวา่ 50% เมือ่ใชข้องไหลนาโนเป็นสารทาํงาน ทีค่วามเขม้ขน้ของของ
ไหลนาโนเท่ากบั 50 mg/l นัน้จะใหค้่าความตา้นทานทางความรอ้น
เฉลีย่ทีอ่ตัราการระบายความรอ้นต่างๆ ตํ่าทีส่ดุ  
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณบรษิทั ฟูจกิรูะ จาํกดั ทีใ่หก้ารสนบัสนุนท่อความรอ้นที่
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บทคดัย่อ 
ในลกัษณะอากาศรอ้นชื้นของประเทศไทย ระบบปรบัอากาศเป็น

สิง่สาํคญั สาํหรบัในยานยนต์ การพึง่พาระบบอดัไอในการปรบัอากาศ
ก่อให้เกิดปญัหาทัง้ด้านพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การศกึษานี้นําเสนอแนวทางการนําระบบทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิซึง่
วางอยู่บนพืน้ฐานการทาํงานยอ้นกลบัของวฏัจกัรสเตอรล์งิมาใชใ้นการ
ปรบัอากาศในรถยนต์ โดยหากมขีนาดการทําความเย็นที่ไม่มากนัก 
ระบบนี้จะได้เปรยีบในดา้นขนาดและน้ําหนักเมื่อเทยีบกบัระบบอดัไอ 
หากแต่ขอ้จํากดัของระบบนี้คอืการมบีรเิวณถ่ายเทความเย็นที่จํากดั 
และสมรรถนะเชงิ COP ทีต่ํ่าลงเมือ่อุณหภูมใินการทาํความเยน็สงูขึน้ 
เพื่ อแก้ป ัญหาทั ้งสอง  การศึกษานี้ ร ะ บุถึงแนวทางในการ นํ า 
thermosyphon และสารเปลี่ยนเฟสมาใช้ การศกึษานี้วเิคราะห์ขอ้มูล
การทดลองจากเอกสารวจิยัและทํานายโอกาสการปรบัปรุงค่า COP 
เมื่อปรบัปรุงอุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้น สําหรบัระบบทําความเยน็แบบ
สเตอรล์งิเปรยีบเทยีบกบัระบบ thermoelectric โดยพบวา่การปรบัปรุง
อุปกรณ์ดา้นรอ้นและดา้นเยน็ไมแ่สดงผลทีแ่ตกต่างกนัในค่า COP การ
ปรบัปรงุค่าการถ่ายเทความรอ้นขึน้ 50% สง่ผลเพิม่ค่า COP ราว 30% 
ในกรณรีะบบ thermoelectric และ 6 % ในกรณเีครือ่งทาํความเยน็แบบ
สเตอรล์งิ และเมือ่นํา thermosyphon มาใชท้ีด่า้นรอ้น จะเพิม่ค่า COP 
ของเครือ่งทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิไดร้าว 14%  
 
Abstract 

In the hot and humid climate, air-conditioning is essential for 
modern-day life. For mobile air-conditioning, the sole dependence 
on vapor compression system causes excessive use of energy 
and concerns for environment. This study proposes Stirling cooler 
as an alternative for mobile air-conditioning. For small cooling 
load, Stirling cooler has advantages of being small and light, 
working with natural refrigerant and high COP potential. 
Nevertheless, Stirling cooler has limited heat transfer areas and 
COP can be reduced at high ambient temperature. This study 
identifies the use of thermosyphon and phase change material to 
promote the performance of the Stirling cooler compared to the 
Thermoelectric cooler. From published experimental results, 

analysis shows that improvement on heat exchanger on the hot 
and the cold side shown no discernable differences. An increase 
in the heat exchanger heat resistance by 50% leads to about 
30% increase in the COP of thermoelectric unit and 6% in Stirling 
cooler. With thermosyphon installed on the hot side, the analysis 
indicates 14% increase in the COP. 

 
1. บทนํา 

ในลกัษณะอากาศรอ้นชื้นของประเทศไทย ระบบปรบัอากาศเป็น
สิง่สาํคญัไมว่า่จะในบา้นเรอืนหรอืในการเดนิทางดว้ยยานยนต ์อยา่งไร 
กด็ ีหากไม่ใช่ในอุตสาหกรรมแลว้ ระบบปรบัอากาศเกอืบทัง้หมดล้วน
พึง่พาระบบอดัไอ สาํหรบัในยานยนต ์ปญัหาทัง้ดา้นวกิฤตพลงังานและ
สิง่แวดลอ้มผลกัดนัใหม้กีารเปลีย่นแปลงระบบการปรบัอากาศจากทีไ่ด้
พึง่พาระบบอดัไอมาเป็นเวลายาวนาน โดยการปรบัอากาศสามารถมผีล
ต่ออตัราการใชพ้ลงังานไดอ้ย่างสาํคญั การศกึษา [1,2] ระบุวา่สาํหรบั
รถยนต์ขนาดกลาง ในภูมอิากาศร้อนชื้น การปรบัอากาศมผีลให้ใช้
เชือ้เพลงิไดม้ากขึน้ถงึ 20% และเมื่อพจิารณาถงึแนวโน้มของยานยนต์
ในอนาคตอนัใกล้ที่จะเป็นรถยนต์ที่มขีนาดเล็กและประหยดัพลงังาน 
หากการปรบัอากาศยงัอยู่ในรปูแบบเดมิ การปรบัอากาศอาจมผีลใหใ้ช้
เชือ้เพลงิไดม้ากขึน้ถงึ 50% นอกจากปญัหาเรื่องพลงังานแล้ว สาร
ทําความเย็นยงัมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม จากความกงัวลเรื่องการ
ทาํลายชัน้โอโซนของสาร CFC เช่น R12 ทีไ่ดนํ้าอุตสาหกรรมการทํา
ความเยน็มาสู่สารทางเลอืกเช่น R134a แต่เมื่อวกิฤตโลกรอ้นมาถงึ 
โลกกไ็ดต้ระหนกัวา่สารนี้มคี่า GWP (global warming potential) ได้
กวา่ 1300 เท่าของคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) และสาร HFC เหล่านี้ก็
เป็นสว่นหน่ึงทีอ่ยูใ่นพธิสีารเกยีวโตทีต่อ้งลดและเลกิใช ้

เพื่อตอบสนองต่อปญัหาดงักล่าวอุตสาหกรรมการปรบัอากาศใน
ยานยนต์ไดพ้ยายามพฒันาสารทําความเยน็ทางเลอืกในหลายทศิทาง 
ทัง้สารสงัเคราะห์และสารธรรมชาต ิเช่นระบบทีใ่ช ้ CO2 ทีเ่รยีกใน
อุตสาหกรรมว่า R744 หรอืแมแ้ต่เปลี่ยนระบบโดยสิน้เชงิ เช่นระบบ 
absorption หรอืระบบ ejector แต่ความพยายามเหล่านี้กย็งัไมเ่ป็นที่
ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางในอุตสาหกรรม  
 การศกึษานี้นําเสนอแนวทางการนําเครือ่งทาํความเยน็แบบสเตอร์
ลงิมาใชใ้นการปรบัอากาศในรถยนต ์ เครือ่งทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิ
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องิอยู่กบัการทํางานของวฏัจกัรสเตอร์ลงิ ซึ่งถูกคดิค้นขึน้โดย Robert 
Stirling ตัง้แต่ปี ค.ศ.1816 เพือ่การทาํงานเป็นเครือ่งยนต ์อย่างไรกด็ ี
ดว้ยการบุกเบกิวจิยัและพฒันาของบรษิทั Philips ในช่วงปี ค.ศ. 1940 
[3]ไดพ้บว่าวฏัจกัรสามารถทํางานยอ้นกลบั โดยการใหง้านแก่อุปกรณ์ 
อุปกรณ์สามารถทําความเย็นได้ในระดบัเยอืกแขง็  (cryogenics) 
จากนัน้มา เครือ่งทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิกม็ปีระวตักิารใชง้านในเชงิ
พาณิชย์ในการทําความเยน็ระดบัเยอืกแขง็มายาวนาน อย่างไรก็ด ี
ดงักล่าวขา้งตน้ถงึปญัหาของระบบทําความเยน็แบบอดัไอ ดว้ยโอกาส
ทางตลาดทีเ่ปิดกวา้งสําหรบัอุปกรณ์ทําความเยน็ทางเลอืก จงึมคีวาม
พยายามทีจ่ะปรบัเครือ่งทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิใหท้าํความเยน็ไดใ้น
ระดบัอุณหภมูทิีส่งูขึน้ เพือ่มาเป็นอุปกรณ์ทางเลอืกในการทาํความเยน็  
 บทความนี้เริม่ตน้ดว้ยการระบุลกัษณะเฉพาะของการปรบัอากาศ
ในยานยนต์และเครื่องทําความเย็นแบบสเตอร์ลิง จากนัน้ด้วยการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากการทดลอง จะได้ทํานายการทํางานของระบบทํา
ความเยน็เมือ่ปรบัเปลีย่นอุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้นเพือ่บง่ชีค้วามเป็นไป
ไดใ้นการนําเครือ่งทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิมาใชใ้นยานยนต ์
 
2. ลกัษณะเฉพาะของการปรบัอากาศในยานยนต ์
 ในส่วนน้ีจะได้อธบิายถึงลกัษณะเฉพาะของการปรบัอากาศใน
ยานยนต์เพื่อใหเ้หน็ถงึศกัยภาพและขอ้จํากดัในการประยุกต์ใชเ้ครื่อง
ทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิ 
 ระบบปรบัอากาศในรถยนต์โดยทัว่ไปมขีนาดทําความเย็นอยู่
ในช่วง 4-9 กโิลวตัต์ และใชก้ําลงัในการขบัเคลื่อนระบบตัง้แต่ 1-4 
กโิลวตัต์ทาํใหส้่งผลกระทบโดยตรงต่อสมรรถนะของเครือ่งยนตท์ีม่แีรง
ขบัเคลื่อนจาํกดั กล่าวคอืกําลงัทีใ่ชข้บัเครือ่งอดัไอน้ีอาจคดิเป็น 5-30% 
ของกําลงัเครือ่งยนต ์และสดัสว่นจะสงูขึน้อกีมากในระหวา่งจอดรถและ
ตดิเครือ่งในรอบเดนิเบา [4] มผีลกระทบไดต้่ออตัราการใชเ้ชือ้เพลงิรวม
ไปถงึมลพษิทีจ่ะเพิม่มากขึน้ นอกจากนัน้ ระบบปรบัอากาศในยานยนต์
มอีตัราการรัว่ไหลของสารทําความเย็นมากกว่าระบบที่อยู่กบัที่มาก 
รวมทัง้การเกบ็สารทาํความเยน็คนืจากระบบเมือ่ยุตกิารใชง้านกเ็ป็นไป
ไดย้าก ปจัจยัน้ีเป็นสว่นหน่ึงทีท่าํใหก้ารเลอืกระบบและสารทาํความเยน็
เป็นสิง่สาํคญั 
 เพือ่การทาํความเยน็ในรถยนต ์เครือ่งทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิ
มศีกัยภาพจากการที่ใช้สารทําความเย็นที่เป็นธรรมชาติ เช่นฮเีลียม  
และโดยเปรยีบเทยีบแล้วมปีระสทิธภิาพเชงิพลงังานสูงเมื่อเทยีบกบั
ระบบ Thermoelectric และสามารถมขีนาดทีก่ะทดัรดัและน้ําหนักเบา
เมือ่เทยีบกบัระบบ Absorption หรอืแมแ้ต่ระบบอดัไอทีใ่ช ้CO2 แมจ้ะมี
ประสทิธิภาพและสมรรถนะทําความเย็นได้สูง แต่ก็ยงัมปีญัหาเรื่อง
น้ําหนัก ซึ่งแม้ว่าอาจจะมีผลไม่มากสําหรับรถทัว่ไป แต่สําหรับ 
รถไฟฟ้าหรอืรถไฮบรดิ ขอ้พจิารณาเรือ่งน้ําหนกัมคีวามสาํคญัไดม้าก 
 
3. ลกัษณะเฉพาะของเครื่องทาํความเยน็แบบสเตอรลิ์ง 
 ถึงแม้การพัฒนาเครื่องทําความเย็นแบบสเตอร์ลิงจะสะสม
ประสบการณ์มามากในการทาํงานระดบัเยอืกแขง็ แต่ในการปรบัใชง้าน
ทีอุ่ณหภูมทิําความเยน็ทีส่งู กม็คีําถามอยู่หลายส่วนถงึความเป็นไปได้
ของการนํามาใช ้

3.1 สมรรถนะท่ีจาํกดัท่ีอณุหภมิูทาํความเยน็ท่ีสงู 
 รปูที ่1 จากบทความของไพบูลย ์(2548)[5] แสดงถงึสมรรถนะ
ของอุปกรณ์ทําความเยน็แบบสเตอรล์งิในระดบัอุณหภูมติ่างๆ (ระบบ
ทาํความเยน็ = อุปกรณ์ทําความเยน็ + อุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้น) โดย
คา่ % ของค่า COP ของคารโ์นตแ์สดงใหเ้หน็วา่ระบบอดัไอเป็นระบบที่
ทํางานไดด้ใีนระดบัอุณหภูมสิูง แต่ไม่สามารถทํางานได้ทีอุ่ณหภูมติํ่า
กวา่ -30 °C ในขณะทีอุ่ปกรณ์ทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิแสดงใหเ้หน็
ถงึสมรรถนะสูงทีร่ะดบัอุณหภูมติํ่า แต่เมื่ออุณหภูมดิา้นเยน็มคี่าสูงขึน้ 
อุปกรณ์ทําความเยน็แบบสเตอรล์งิจะไดป้ระสทิธภิาพทีล่ดลง แต่การ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง (ในช่วงสบิปีดงัรูป) กแ็สดงใหเ้หน็ถงึสมรรถนะที่
เพิม่ขึน้มาไดจ้นเทยีบเคยีงไดก้บัระบบอดัไอ 
 

 
รปูที ่1 อตัราสว่นของคา่ COP ต่อคา่ COP แบบคารโ์นตเ์ทยีบกบั
อุณหภมูดิา้นเยน็ของอุปกรณ์ทาํความเยน็ คา่วตัตท์า้ยขอ้มลูบอกถงึ
ขนาดภาระความเยน็ทีส่ภาวะ  ASHRAE (54.4 °C/-23.3 °C) โดย SC 

คอือุปกรณ์สเตอรล์งิ และ VC คอือุปกรณ์อดัไอ 
(อุณหภมูดิา้นรอ้นอยูท่ี ่55 °C ยกเวน้อุปกรณ์สเตอรล์งิอยูท่ ี ่30 °C) 

 
 แต่อย่างไรกด็ ีสาํหรบัระบบอดัไอแลว้ โดยแทจ้รงิแล้ว ขอ้จํากดั
ทางทฤษฎขีองระบบไมไ่ดอ้ยู่ทีป่ระสทิธภิาพของคารโ์นต ์ แต่ถูกจาํกดั
อยู่ด้วยพื้นฐานของวฏัจกัรอดัไอ ยกตวัอย่างเช่นหากใช้สารทําความ
เยน็เป็น R134a ทํางานทีส่ภาวะ ASHRAE ระบบอดัไอจะมคี่าทาง
ทฤษฎขีอง COP ทีร่าว 70% ของ COP ของคารโ์นต ์หรอืหมายความ
ไดว้่า สมรรถนะของระบบอดัไอในรปูที ่1 มคี่าสงูถงึ 67%ของค่าทาง
ทฤษฎี ในมุมมองน้ี เครื่องทําความเย็นแบบสเตอร์ลิงยงัสามารถถูก
พฒันาไปได้อีกมากเพื่อเข้าใกล้ขดีจํากัดทางทฤษฎีของคาร์โนต์ได้
มากกวา่ในปจัจบุนั 
 สําหรบัขดีจํากดัในดา้นสมรรถนะของอุปกรณ์ทําความเยน็แบบ
สเตอรล์งินัน้ ดงัทีไ่ดเ้หน็จากรปูที ่1 ถงึค่า COP ทีต่ํ่าลงทีอุ่ณหภูมดิา้น
เยน็ทีอุ่่นขึน้  การศกึษา [6] ระบุว่าประสทิธภิาพของอุปกรณ์ถ่ายเท
ความรอ้นเป็นปจัจยัหลกัทีล่ดค่า COP ของเครื่องทําความเยน็แบบ
สเตอร์ลิงในย่านทําความเย็นที่อุณหภูมติํ่ามากแบบเยือกแขง็และที่
อุณหภูมสิงู เช่นในการปรบัอากาศ การศกึษา [7] ระบุวา่ค่า COP ทีล่ด
ตํ่าลงดา้นอุณหภูมติํ่าของรูป 1 เป็นผลมาจากความไม่มปีระสทิธภิาพ
ของตวั regenerator ในขณะทีค่่า COP ทีล่ดตํ่าลงดา้นอุณหภูมสิงู เป็น
ผลมาจากประสทิธภิาพของอุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้น เมือ่เป็นเช่นน้ีแลว้ 
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อาจระบุได้ว่าที่การทํางานที่อุณหภูมิด้านเย็นที่สูงขึ้นเช่นการปรับ
อากาศนัน้ เครื่องทําความเยน็แบบสเตอรล์งิมศีกัยภาพทีจ่ะมคี่า COP 
ที่สูงขึ้นได้หากประสทิธิภาพของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนได้รบัการ
ปรบัปรงุ  
3.2 ข้อจาํกดัในการถ่ายเทความร้อน  
 ขอ้จาํกดัอกีส่วนหน่ึงของเครื่องทําความเยน็แบบสเตอรล์งิไดแ้ก่
ขอ้จํากดัของการถ่ายเทความร้อนออกจากปลายด้านเย็น ในขณะที่
ระบบอดัไอพึง่พาการเปลีย่นเฟสของสารทาํความเยน็ทีท่ ัง้สองดา้นของ
การถ่ายเทความรอ้น แต่สาํหรบัเครือ่งทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิ ถงึแม้
การทํางานกับเฟสเดียวของแก๊สจะให้ข้อดีที่สามารถทํางานในช่วง
อุณหภูมทิีก่วา้งกว่า เช่น สามารถทําความเยน็ไดอุ้ณหภูมดิา้นเยน็ตํ่า
กวา่ -30 °C หรอืแมอุ้ณหภูมดิา้นรอ้นสงูกวา่ 50 °C [8] เมือ่เทยีบกบั
ระบบอดัไอ แต่ก็ทําให้การถ่ายเทความรอ้นผ่านอุปกรณ์ถ่ายเทความ
รอ้นเป็นไปไดไ้มด่เีท่า โดยพืน้ฐาน เครือ่งทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิจงึ
มักจะเหมาะกับการทําความเย็นในขนาดเล็ก ที่ขนาดอุปกรณ์ให้
อตัราสว่นระหวา่งพืน้ทีต่่อปรมิาตรไดส้งู  
 ในความพยายามทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพในการถ่ายเทความรอ้น
ใหแ้ก่เครือ่งทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิ พบวา่ปญัหาของเครือ่งทาํความ
เย็นแบบสเตอร์ลิงเป็นปญัหาเดียวกันกับอุปกรณ์ทําความเย็นแบบ 
Thermoelectric โดยชุด Thermoelectric นัน้มลีกัษณะเป็นแผน่ขนาด
เลก็ ทีพ่ืน้ทีข่นาด 40x40 มม2 อาจส่งผ่านความรอ้นถงึ 40000 W/m2 
ในขณะทีใ่นเครื่องปรบัอากาศแบบอดัไอทัว่ไปมกีารส่งผ่านความรอ้น
ราว 300-800 W/m2 เท่านัน้ [9] ผลกค็อือุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้นตอ้ง
ทาํงานไดอ้ยา่งด ีมฉิะนัน้คา่ COP ของการทาํความเยน็ ซึง่น้อยอยู่แลว้
ในกรณขีองชุด Thermoelectric กจ็ะน้อยลงไปอกี  
 สําหรบัชุด Thermoelectric นัน้ รูปแบบการถ่ายเทความรอ้น
ปกติคอืการใช้ครบีระบายความร้อนมขีอ้จํากดัเนื่องจากการนําความ
ร้อนจากชุด Thermoelectric มาสู่ครีบระบายความร้อนมีการ
เปลีย่นแปลงพืน้ทีท่ ีม่าก ทาํใหใ้นทางปฏบิตั ิพืน้ทีข่องครบีระบายความ
ร้อนไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ ทางออกอีกส่วนของขอ้จํากดัในการ
ถ่ายเทความรอ้นไดแ้ก่การใชอุ้ปกรณ์ถ่ายเทความรอ้นเพิม่พเิศษ เช่น
ในการพฒันาเริม่ตน้มกัจะใชข้องไหลในการแลกเปลีย่นความรอ้นแทน
อากาศ แต่รปูแบบน้ีกม็กีารสูญเสยีในปมัไดม้าก อกีรูปแบบหน่ึงทีใ่ช ้
ไดแ้ก่ระบบ Thermosyphon โดย Astrain และคณะ (2003) [10] แสดง
การนําระบบ Thermosyphon มาช่วยระบายความรอ้นทีด่า้นรอ้นของ
ชุด Thermoelectric ผลการทดลองแสดงว่าค่าความต้านทานการ
ถ่ายเทความรอ้นลดลงจาก 0.14 K/W ลงราว 36% และทาํใหค้่า COP 
ดขีึ้นได้ 32% การศึกษาของ Lee และคณะ(2003) [11] ใช ้
Thermosyphon แบบ loop และระบุว่าใหก้ารถ่ายเทความรอ้นไดถ้งึ 
5400 W/K.m2 ระหวา่งอุณหภูม ิ-4.6 และ 25 °C เมือ่องิกบัพืน้ทีถ่่ายเท
ความรอ้นของชุด Thermoelectric แต่การศกึษานี้ไมไ่ดร้ะบุถงึค่า COP 
นอกจากนัน้ Vian และคณะ(2008) [12] นํา Thermosyphon มาช่วย
ระบายความรอ้นทีด่้านเยน็ของชุด Thermoelectric ผลการทดลอง
แสดงว่าค่าความต้านทานการถ่ายเทความรอ้นลดลงจาก 0.51 K/W 
ราว 37% และคา่ COP ดขีึน้ได ้32%  
 สาํหรบัเครื่องทําความเยน็แบบสเตอรล์งิเอง กม็กีารศกึษาหลาย

สว่นทีนํ่า Thermosyphon มาใชเ้ชน่กนั Welty และ Cueva (2001) [13] 
ระบุถงึความสาํคญัของอุปกรณ์การถ่ายเทความรอ้นทีเ่หมาะสมเพื่อนํา
เครือ่งทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิทีม่ ีflux ความรอ้นสงูมาใชใ้นตูเ้ยน็ทีม่ ี
flux ความรอ้นตํ่ากว่าได ้และไดต้ดิตัง้ชุด Thermosyphon ทีใ่ช ้CO2

เป็นสารทํางานสําหรบัห้องเย็น และใช้ชุด Thermosyphon ที่ใช ้
isobutane เป็นสารทํางานสาํหรบัการถ่ายเทความรอ้นออกจากระบบ 
ถดัมา Oguz และ Ozkadi (2002) [14] ตดิตัง้ชุด Thermosyphon ไปที่
ดา้นเยน็ ในขณะทีด่า้นรอ้นใชค้รบีระบายความรอ้นพรอ้มพดัลม หรอื
สาํหรบัการตดิตัง้ในเชงิพาณิชยใ์นผลติภณัฑ ์Tropikool ของ AvXcel 
ซึง่ใชเ้ครื่องทําความเยน็แบบสเตอรล์งิกใ็ชชุ้ด Thermosyphon ทีใ่ช ้
CO2 เพือ่ใหค้วามเยน็ 
 อกีทางเลอืกหน่ึงไดแ้ก่การนํา heat pipe มาใช ้ดงัเช่นใน Riffat
และคณะ(2001) [15] ซึ่งใหค้่าความต้านทานการถ่ายเทความรอ้นที ่
0.012 K/W นอกเหนือจากนัน้ มกีารใชส้ารเปลีย่นเฟส (Phase change 
material, PCM) มาเสรมิการทาํงาน โดย Riffat และคณะ(2001) [15] 
ระบุว่าการเกบ็กกัความรอ้นดว้ยสารเปลี่ยนเฟสสามารถช่วยเสรมิการ
จา่ยความเยน็สงูสุดได ้ทัง้ยงัใหค้่า COP ทีด่ขี ึน้ไดอ้ย่างมนียัสาํคญั แต่
อย่างไรกด็ ีการนําสารเปลีย่นเฟสมาใชใ้นระบบอดัไอโดย Wang และ
คณะ(2007) [16] พบวา่ใหค้า่ COP ทีด่ขี ึน้เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ สาํหรบั
การใชส้ารเปลีย่นเฟสนี้ สงัเกตว่าในงานของ Riffat และคณะ(2001) 
[15] ลว้นแสดงผลเฉพาะช่วงการทาํงานทีไ่มค่งตวั และไมไ่ดแ้สดงการ
ทาํงานแบบคงตวั ดงันัน้ จงึไมท่ราบไดถ้งึค่า COP ทีเ่ปลีย่นไปเมือ่นํา
สารเปลีย่นเฟสมาใช ้ 
3.3 แนวทางการศึกษา 
 จากการประเมนิทีผ่า่นมา จะเหน็ไดว้า่โดยเปรยีบเทยีบกบัระบบ
อดัไอ เครือ่งทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิยงัคงมโีอกาสทีจ่ะพฒันาไดอ้กี
มาก และการพฒันาทีส่าํคญัสว่นหน่ึงกค็อือุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้น โดย
เปรยีบเทยีบกบัระบบ Thermoelectric อุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้นที่
สามารถนํามาพฒันาไดไ้ดแ้ก่ การระบายความรอ้นดว้ยน้ํา หรอื 
Thermosyphon หรอืสารเปลีย่นเฟส การศกึษานี้เริม่ทีก่ารเปรยีบเทยีบ
ความสาํคญัระหวา่งอุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้นดา้นเยน็และดา้นรอ้น 
จากนัน้จะไดศ้กึษาถงึโอกาสที ่ Thermosyphon จะชว่ยปรบัปรงุคา่ 
COP สาํหรบัเครือ่งทาํความเยน็แบบสเตอรล์งิ 
 
4. การทาํนายการทาํงานของระบบทาํความเยน็ 
 ในส่วนน้ีจะได้ทํานายการทํางานของระบบทําความเย็นเมื่อ
ปรบัเปลีย่นอุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้นทัง้ดา้นรอ้นและดา้นเยน็ (รปูที ่ 2) 
โดยสมรรถนะของอุปกรณ์ทําความเย็นมาจากผลการทดสอบระบบ
สเตอรล์งิของ Kwon และ Berchowitz [17] ซึง่ใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่ง
วตัตค์วามเยน็และกาํลงัขาเขา้อนัเป็นผลจากการทดลองกบัระบบสเตอร์
ลงิรุ่น TB40 ขนาด 40 วตัต์ความเยน็ (สภาวะ ASHRAE) ของบรษิทั 
Twinbird ในขณะที่สําหรบัระบบ Thermoelectric พิจารณาชุด 
Thermoelectric รุ่น UT15-12-40-F2 ของ Melcor และใชส้มการการ
ออกแบบ [5] ซึง่ใหก้ารประมาณสมรรถนะของระบบ Thermoelectric 
จรงิไดอ้ยา่งพอเพยีง [18,19]  
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4.1 กรอบการทาํนายการทาํงาน 
การศึกษาในส่วนน้ีพจิารณาการทําความเย็นที่ภาวะคงตวั โดย

กําหนดใหอุ้ณหภูมดิา้นเยน็ของระบบทําความเยน็มคี่าคงทีอ่ยู่ที ่0 °C 
และพจิารณาการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะในมุมมองของค่า COP เมื่อ
รูปแบบการติดตัง้ อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนเปลี่ยนไปที่อุณหภูมิ

บรรยากาศ ( ambT ) เปลีย่นไป สมมตฐิานในทีน้ี่คอืวตัตค์วามเยน็ทีร่ะบบ

ทําได้มคี่าสูงขึน้อย่างเป็นเชงิเสน้กบัอุณหภูมบิรรยากาศที่สูงขึน้ หาก
พจิารณาใหค้่าการถ่ายเทความรอ้นของอุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้นดา้น

เยน็และดา้นรอ้นเป็น cK และ hK (W/K) ตามลําดบั อตัราการทาํความ

เยน็และการถ่ายความรอ้นออกจะเป็น 

( )c c r cQ K T T= −     (2) 

( )h h h aQ K T T= −     (3) 

โดยทีก่าํลงัขาเขา้อุปกรณ์ทาํความเยน็ P หาไดจ้าก 

h cQ Q P= +      (4) 
 

 
รปูที ่2 แผนภาพของการสง่ถ่ายพลงังานผา่นระบบทาํความเยน็ 

(ดดัแปลงมาจาก [21]) 
 
4.2 การปรบัปรงุสมรรถนะจากอปุกรณ์ถ่ายเทความร้อน 
 จากการศกึษาอุปกรณ์ทาํความเยน็ทัง้แบบ Thermoelectric และ
สเตอรล์งิ [10,11,17] จะไดส้งัเกตว่าอุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้นดา้นรอ้น
จะถูกออกแบบให้มสีมรรถนะค่าการถ่ายเทความรอ้นสูงกว่าด้านเย็น 
ทัง้น้ีเน่ืองจากตอ้งนําพลงังานทัง้ความรอ้นจากดา้นเยน็และกําลงัขาเขา้
ออกไปคายออก นอกจากนั ้นจากการศึกษารูปแบบสมการของ 
Berchowitz (1992) [6] กพ็บวา่ โดยเปรยีบเทยีบแลว้ การปรบัปรุง
ประสทิธภิาพของอุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้นดา้นเยน็มผีลไดส้าํคญักวา่ฝ ัง่
คายความรอ้น แต่ในกรณขีองระบบ Thermoelectric การศกึษา [10,12] 
บ่งชี้ว่าการปรบัปรุงประสทิธภิาพของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนฝ ัง่ทัง้
ดา้นรบัความรอ้นและดา้นคายความรอ้นใหผ้ลทีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนกั  
 ในส่วนน้ีจะได้ทํานายการทํางานของระบบทัง้สองในกรณีที่
ปรับปรุงสมรรถนะของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน เพื่อบ่งชี้ว่าการ
ปรบัปรุงดา้นใดจะส่งผลไดม้ากกว่าต่อค่า COP ของระบบ โดยระบบ
พืน้ฐานกําหนดใหม้คี่าการถ่ายเทความรอ้นที ่3 และ 6 W/K สาํหรบั
ดา้นเยน็และดา้นรอ้นตามลําดบั จากนัน้พจิารณาการเปลีย่นแปลงของ

ค่า COP เมือ่ปรบัปรุงอุปกรณ์ดา้นเยน็ใหด้ขี ึน้ 50% (4.5 และ 6 W/K) 
เทยีบกบัเมือ่ปรบัปรงุอุปกรณ์ดา้นรอ้นใหด้ขี ึน้ 50% (3 และ 9 W/K) ผล
ดงัรูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่าสําหรบัระบบ Thermoelectric ผลการ
ปรบัปรุงทัง้สองดา้นใหผ้ลไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณาจุดทํางานที่

ใหค้่า COP ของระบบพืน้ฐานทีป่ระมาณ 0.3 คอืที ่ ambT =22.5 °C การ

ปรบัปรุงอุปกรณ์ดา้นเยน็และดา้นรอ้นใหค้่า COP ดขีึน้ 28 และ 36% 
ตามลําดบั ซึง่อยู่ในระดบัเดยีวกบัผลทีท่ดลองไดจ้าก Astrain (2003) 
[10] และ Vian (2008) [12] 
 สาํหรบัเครื่องทําความเยน็แบบสเตอรล์งิ รูปที ่3 กแ็สดงว่าผล
การปรบัปรุงอุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้นสองดา้นใหผ้ลไมแ่ตกต่างกนั ซึง่
ไมส่นบัสนุนขอ้ระบุของ Berchowitz(1992) [6] และโดยเปรยีบเทยีบ 
ดว้ยค่า COP โดยรวมทีส่งูกวา่ การปรบัปรุงอุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้น
ใหด้ขี ึน้ 50% สง่ผลต่อค่า COP สงูสุดเพยีง 6% เท่านัน้ในทัง้สองกรณี

(พจิารณาที ่ ambT =45 °C) 

 
รปูที ่ 3 คา่ COP ของระบบทาํความเยน็เมือ่ปรบัเปลีย่นอุปกรณ์ถ่ายเท
ความรอ้น SC คอืระบบสเตอรล์งิ TE คอืระบบ Thermoelectric 
 

4.3 การนํา Thermosyphon มาใช้ 
 ดงัทีไ่ด้ระบุขา้งต้น ความพยายามแนวทางหนึ่งในการปรบัปรุง
อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนได้แก่การนํา Thermosyphon มาใช้ โดย 
Thermosyphon เป็นอุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้นที่ใช้การเปลี่ยนเฟส
ระหว่างของไหลและไอของสารทํางานเพื่อใหเ้กดิการถ่ายเทความรอ้น
ได้ด ีดงัแสดงในรูปที่ 4 ด้วยการเลอืกสารทํางานที่เหมาะสมกบัระดบั
อุณหภูมทิํางาน การเดอืดของสารทํางานในเฟสของเหลวช่วยให้การ
ถ่ายเทความรอ้นเป็นไปได้ดแีมว้่าจะมพีื้นที่ในการถ่ายเทความรอ้นที่
จาํกดั จากนัน้ การกลัน่ตวัทีผ่วิดา้นในของ Thermosyphon ทีม่พีืน้ที่
มากกเ็ป็นไปไดโ้ดยงา่ย จากตวัอย่างค่าของการถ่ายเทความรอ้นทีส่ว่น
ต่างๆของ Thermosyphon จะเหน็วา่ขดีจาํกดัของการถ่ายเทความรอ้น
อยูท่ีส่ว่นการเดอืดและสว่นการถ่ายเทความรอ้นออกทีค่รบีระบายความ
รอ้น แต่อย่างไรก็ด ีที่อุณหภูมดิ้านร้อนที่สูงขึ้น จะเหน็ว่าการถ่ายเท
ความรอ้นผา่นการเดอืดกจ็ะมสีมรรถนะทีด่ขี ึน้ 
 ในการศกึษานี้ ใช้กรอบสมรรถนะของ Thermosyphon ของ 
Astrain (2003) [10] ซึง่ไดร้ะบุถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าการถ่ายเท
ความร้อนกับอุณหภูมิที่ด้านร้อนของอุปกรณ์ทําความเย็นแบบ

Cooling 
unit 

Cold-side 
Heat exchanger 

Hot-side 
Heat exchanger 
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พาราโบลา โดยเมือ่พจิารณาขอ้มลูระหวา่ง 20-35 °C ทีม่คี่าการถ่ายเท
ความรอ้น 8-12.67 W/K จะไดค้วามสมัพนัธเ์ชงิประจกัษด์งัสมการ 

6 2 1

, ( 5.10 10 0.563)h TSF ambK T− −= − × +  W/K 

 

 
 

     

contactR  wallR  boilingR  condensationR  finR  

0.03 K/W 0.001 K/W 0.057 K/W 0.005 K/W 0.057 K/W 

รปูที ่4 การทาํงานของ Thermosyphon พรอ้มตวัอยา่งคา่ความ
ตา้นทานการถ่ายเทความรอ้น ( 1/R K= ) ทีส่ว่นประกอบต่างๆของ

การทาํงาน [10] 
 
 ผลการทาํนายการทํางานดว้ย Thermosyphon แสดงไดด้งัรปูที ่
5 โดยแสดงใหเ้หน็ว่าการนํา Thermosyphon มาใชก้บัเครือ่งทําความ
เยน็แบบสเตอรล์งิมผีลดอียา่งสมํ่าเสมอต่อค่า COP โดยใหก้ารปรบัปรุง

ค่า COP สูงสุด 14% ที่ ambT = 45 °C แต่สําหรบัระบบ 

Thermoelectric แล้ว Thermosyphon ส่งผลกระทบได้มาก โดย
เฉพาะที่อุณหภูมสิูงซึ่งชุด Thermoelectric ที่พจิารณาทํางานได้ถงึ 

ambT = 24 °C เท่านัน้ แต่การนํา Thermosyphon มาช่วยถ่ายเทความ

รอ้นทีด่า้นรอ้น นอกจากจะช่วยใหชุ้ด Thermoelectric ทาํงานต่อเน่ือง
ได ้แต่ยงัใหค้า่ COP ทีด่ขี ึน้กวา่สามเทา่ (ที ่24 °C) 

 
รปูที ่ 5 คา่ COP ของระบบทาํความเยน็เมือ่ปรบัเปลีย่นใช ้
Thermosyphon ทีด่า้นรอ้น SC คอืระบบสเตอรล์งิ TE คอืระบบ 
Thermoelectric 
 
 

5 บทสรปุ 
 จากการทํานายการทํางานของระบบทําความเยน็ทัง้สอง พบว่า
การปรบัปรุงอุปกรณ์ถ่ายเทความรอ้นมผีลสําคญัในการเพิม่ค่า COP 
ในกรณีของระบบ Thermoelectric ไดม้าก แต่อย่างไรก็ด ีระบบ 
Thermoelectric ยงัมคี่า COP อยู่ในระดบัทีต่ํ่ามาก ดงันัน้ การนํามาใช้
ปรบัอากาศในยานยนตจ์งึไมน่่าจะเป็นไปได ้สาํหรบัเครือ่งทาํความเยน็
แบบสเตอร์ลงินัน้ การปรบัปรุงอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนให้ผลสําคญั
น้อยกว่าโดยเปรยีบเทยีบ แต่การนํา Thermosyphon มาใชก้ม็คีวาม
เหมาะสมเพราะใหผ้ลปรบัปรุงค่า COP ไดอ้ย่างมนีัยสาํคญัโดยไม่ใช้
พลงังานในการทํางาน นอกจากนัน้ โดยการเพิม่พืน้ทีก่ารถ่ายเทความ
รอ้นของ Thermosyphon กท็าํใหก้ารนําไปใชใ้นการปรบัอากาศเป็นไป
ได้โดยง่ายขึ้น ดงันัน้ ทศิทางของการพฒันาเครื่องทําความเยน็แบบ
สเตอรล์งิควรมุ่งไปที่การเพิม่สมรรถนะของตวัอุปกรณ์ เน่ืองจากยงัมี
ศกัยภาพอยู่อกีมาก หากเครื่องทําความเยน็แบบสเตอรล์งิสามารถทํา
ความเย็นได้ที่สมรรถนะสูง ก็มคีวามเป็นไปได้ที่จะนํามาใช้เพื่อปรบั
อากาศในยานยนต์ โดยตดิตัง้เครื่องทําความเยน็แบบสเตอรล์งิขนาด
เล็กที่หลายตําแหน่งในยานยนต์ในลกัษณะการทําความเย็นแบบจุด 
และสามารถปรบัการทาํความเยน็ในแต่ละตาํแหน่งไดโ้ดยอสิระต่อกนั 
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Abstract 

Solar tower plant is a power plant that generates 
mechanical energy by using a rising, buoyant hot air, 
which is heated by solar energy, to turn a turbine which is 
located at the base of a tall tower. In this paper, 
dimensional analysis methodology is used together with 
engineering intuition to combine eight primitive variables 
into one (and only) dimensionless variable that governs 
similarity of model plants. Numerical simulations for 
several plants models were performed with geometrically 
similar, partial similar and dissimilar characteristics. The 
values of the proposed dimensionless variable for all 
these cases were found to be nominally equal, suggesting 
the validity of the variable. The value for the physical 
plant actually built and tested previously was also 
evaluated to be about the same as the computed value. 
Engineering interpretation of this variable is finally 
explained. 
 
Keywords:  Solar chimney power plant, Solar tower 
plant, Solar energy, Dimensional analysis, Dimensionless 
constant, Natural convection. 
 
Nomenclature 
A      flow area, m2 

rA     roof area, m2 

pc      specific heat capacity at constant pressure,  
J/(kg.K) 

g      gravitational acceleration, m/s2 

hc  chimney height, m 
hr  roof height above the ground, m   
m&      mass flow rate, kg/s 
p      pressure, Pa 
q ′′     insolation, W/m2 
q ′′′     solar heat absorption per unit volume, W/m3 
rc  chimney radius, m  
rr  roof radius, m 
T      absolute temperature, K 
t   time, s 
V flow velocity, m/s 
 
Greek symbols 
β  volumetric coefficient of thermal expansion, 1/K  
 

 
γ      specific heat ratio  
η      efficiency  
Π  dimensionless group  
ρ      density, kg/m3 

 
Subscripts 
1,2,3,4 position along chimney (as depicted in Figure 1) 
const      constant 
o             overall 
p             potential 
t              turbine 
ref          reference state 
 
1. Introduction 
 Solar tower plant, or solar chimney power plant, was 
proposed as an alternate means to harness energy from 
the Sun (Schlaich, 1995). The schematic of a typical solar 
tower plant is sketched in Figure 1. Hot air is obtained 
under the transparent roof surface as a result of the 
greenhouse effect. Due to buoyancy, the heated air flows 
up the tower (chimney) and induces a continuous flow 
from the perimeter towards the middle of the roof where 
the chimney is located. Shaft energy can be extracted 
from thermal and kinetic energy of the flowing air to turn 
an electrical generator. 
 

 
Figure 1 Schematic layout of solar tower plant 

 
 A prototype solar tower plant with a designed peak 
output of 50 kW was constructed in Spain as a result of a 
joint venture between the German government and a 
Spanish utility. This pilot plant, with the chimney height 
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and the roof diameter nominally at 200 m, had been 
running from the year 1982 to 1989. Tests conducted 
have shown that the concept is technically viable and 
operated reliably (Haaf et al., 1983; Haaf, 1984). The 
energy balance, design criteria and cost analysis were 
discussed in Haaf et al. (1983). It was analyzed that the 
power production cost for the plant is 0.25 DM/KWh. A 
second paper (Haaf, 1984) dealt with the preliminary test 
results from the plant. Inspection of the available 
experimental data showed that the plant efficiency is only 
about 0.1%. Since then, no solar tower plant has been 
built again, but theoretical and numerical studies have 
been carried out by some researchers. 
 
 Padki and Sherif (1989a, 1989b, 1992) and Yan et al. 
(1991) conducted some of the earliest work on the 
thermo-fluid analysis of a solar tower plant. These 
articles assumed the flow through the system as a quasi-
one-dimensional system. Von BackstrÖm and Gannon 
(2000) presented a one-dimensional compressible flow 
approach for the calculation of the flow variables as 
dependence on chimney height, wall friction, additional 
losses, internal drag and area change. Afterward they also 
carried out an investigation of the performance of a solar 
chimney turbine (Gannon and Von BackstrÖm, 2003). 
Chitsomboon (2001) proposed an analytical model with 
thermo-mechanical mechanisms that allow flows in 
various parts of a solar tower plant to interact. Schlaich 
and Weinrebe (2005) developed a guideline for the 
design of a 200 MW commercial plant system, based on 
engineering theory, economy and their own practical 
experience. Onyango and Ochieng (2006) considered the 
appropriateness of a solar tower plant to small rural 
villages. Pretorius and KrÖger (2006) evaluated a 
convective heat transfer equation, more accurate turbine 
inlet loss coefficient and various types of soil on the 
performance of a large scale solar tower plant. The 
resultant optimal plant collector height is not as predicted 
by KrÖger and Buys (2001) or Pretorius et al. (2004). 
Tingzhen et al. (2006) proposed a mathematical model in 
which the effects of various parameters, such as the tower 
height and radius, collector radius and solar radiation, on 
the relative static pressure, driving force, power output 
and efficiency can be investigated.  
 
 The vast numbers of theoretical studies in the past 
was justifiable because an experimental study of a full 
scale solar chimney prototype is very expensive and time 
consuming since a “small” power plant is of the order of 
100 m in height (Schlaich, 1995). Small-scale model 
testing is obviously desirable but a similarity scaling law 
must first be established. Dimensional analysis combines 
various primitive variables into fewer dimensionless 
variables, thereby achieving similarity among different 
physical models. Aside from the scaling law, dimensional 
analysis also helps reduce the number of independent 
variables resulting in lesser experimental trials. This 
paper proposes to use dimensional analysis methodology 
to establish scaling law to extrapolate results from small-
scale model to the full scale prototype. The similarities 

between the models and the prototype is verified by 
scaling the numerical results obtained by using the 
computational fluid dynamics (CFD) code [1]. 
 
2. Dimensional Analysis 
 According to the previous work of Chitsomboon 
(2001), the mathematical model of the flow in a solar 
tower plant was proposed as, 
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 This mathematical model was a result of the 
synthesis of the conservation equations of mass, momenta 
and energy, together with the ideal gas relation. Due to its 
reliable predictions in comparison with results from CFD, 
the forms of the terms appear in this equation could 
perhaps be used as a guide to form the list of variables in 
the dimensional analysis. Guided by Eq. (1), Koonsrisuk 
and Chitsomboon (2007) suggested that the relevant 
primitive variables governing the flow are 

ghcqVA cp ,,,,,,, ''' βρ .  The relation for these variables was 
proposed as: 
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=    (2) 

 
 Note that the viscous effect was not included as the 
variables. The cited study had concluded and proved that 
flow in a solar tower, with low ratio of tower height to 
diameter, could be approximated as an inviscid flow 
without sacrificing much in accuracy. Therefore this 
study will investigate only inviscid flow.  Turbine work 
also is not included since it is beyond the scope of this 
study in which the amount of no load air kinetic energy is 
the main aim.  
 
 In the previous study, the functional relationship 
between dimensionless variables in solar tower plant 
modeling was found as )( 21 Π=Π nf , or 
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 The validity of Eq. (3) was satisfactorily proved by 
scaling the numerical results of the various models. 
However it was found that this relationship poses a 
serious obstacle for conducting a “similar” experiment 
because a means for reducing insolation is needed. 
 It is noted in this study that the undesirable similar 
constraint of the previous study might be due to the use 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 4 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        307 

 

of )(
rh

qq ′′=′′′  instead of q ′′ . Therefore the direct use of 

q ′′  is now proposed. By examining Eq.(1) it is seen that 
this term always appear in combination with others as 

p
r

c
Aq ′′ which is the total heat flux striking the entire roof 

scaled by the specific heat at constant pressure. This 
quantity, rather than just q ′′ , will be proposed as a 
variable in this study. 
 
 In addition, by realizing that the gravitational 
acceleration always appears together with the tower 
height in Eq.(1), the term cgh  is therefore also proposed 
as a single fundamental variable in this analysis. 
 
 Consequently, the relevant variables are proposed as, 
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 Using mass (M), length (L), time (t), and temperature 
(Θ ) as the fundamental dimensions, the matrix of 
dimensions for this case is  
 

 
2

2VAVρ  
 
ρ  

p

r
c
Aq ′′   

β  
 
cgh  

M  1 1 1 0 0 
L  2 -3 0 0 2 
t  -3 0 -1 0 -2 
Θ  0 0 1 -1 0 

 
 According to Buckingham’s pi theorem, the number 
of dimensionless group is therefore ,145 =− and it is 
given by 
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 When only one non-dimensional group exists, it 
cannot be a function of any other variable. Therefore it 
must equal a constant. Thus, 
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 Hence the original eight primitive variables 
( ghcqVA cp ,,,,,,, βρ ′′ ) in Eq.(4), have been combined and 
the number is reduced to only one. Note that the 
Buckingham’s pi theorem dictates that the number of 
dimensionless variables should be four. The reduction of 
another three dimensionless variables is made possible by 
combining primitive variables together by using 

engineering intuition and the guidance from Eq.(1). This 
should help make the ensuing experiments much simpler 
and more economical. The validity and completeness of 
the derived dimensionless variable, however, remain to 
be proven. To this end, the commercial CFD code [1] was 
employed to obtain numerical solutions of several 
different-size solar tower plants.  The numerical results of 
the various plant models were scaled to obtain constΠ , 
and compared to verify the validity of the proposed 
dimensionless variable. 
 
3. Computational Works 
 The CFD code [1] solves the conservation equations 
for mass, momenta, and energy using a finite volume 
method. Adaptive unstructured tetrahedral meshes are 
used in the present study. The plants studied are modeled 
as axis-symmetry where the centerline of the tower is the 
axis of symmetry. To simulate axis-symmetry in the 3-
dimensional setting, a 5 degree section of the plant is cut 
out from the entire periphery as shown in Figure 2. To 
make certain that similarity (or the lack thereof) was not 
interfered by grid-topology, “grid similarities” for all the 
test cases were enforced. By “grid similarity” it is meant 
that if the small-scale model is scaled up to be the same 
size as the prototype, its computational grid will be 
exactly the same as that of the prototype. The grid 
convergence issue was already investigated in the 
previous study (Koonsrisuk and Chitsomboon, 2007); 
those grid configurations are then adopted in this work. A 
typical mesh system for the computational domain is 
shown in Figure 2. 
 

 
Figure 2 Unstructured mesh used for the 5 degree axis-

symmetric computational domain. 
 
 The same boundary condition settings as the previous 
work are also employed. At the roof inlet, the total 
pressure and temperature are specified; whereas at the 
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chimney exit the ‘outlet’ condition with zero static 
pressure is prescribed. Additionally, the ‘symmetry’ 
boundary conditions are applied at the two sides of the 
sector. The adiabatic free-slip conditions are prescribed to 
the remaining boundaries. As specified above that 
frictionless flow is being modeled, then the free-slip 
conditions are applied to all walls. All test cases were 
computed until residuals of all equations had reached 
their respective minimum. Moreover, global conservation 
of mass had been rechecked to further ascertain the 
convergence of the test cases.  
 
4. Results and Discussion 
 The flows through six physical models, as indicated 
in Table 1, are investigated numerically.  Note that there 
are three classes of models, namely, similar, partially 
similar and dissimilar. The partial similarity is a concept 
we proposed in the previous study such that the same 
insolation value used in the prototype can also be used in 
a small model, whereas the dissimilar model is 
introduced here only to study about its trend.  
 
Table 1 Specification of prototype and models 

Case Tower 
height 

(m) 

Roof 
height  

(m) 

Tower 
radius  

(m) 

Roof 
 radius 

(m) 

Geometric 
 similarity 

characteristics 

Prototype 100 2 4 100 reference 
Model 1 20 0.4 0.8 20 similar 
Model 2 5 0.1 0.2 5 similar 
Model 3 20 0.4 0.8 13.37 partially similar 
Model 4 5 0.1 0.2 2.36 partially similar 
Model 5 50 1 2 25 dissimilar 
Model 6 200 1 2 50 dissimilar 
Model 7 194.6 1.85 5.08 122 dissimilar 
 
Remarks: the specification of prototype, model 1, and 
model 2 are the same as the plants studied in Koonsrisuk 
and Chitsomboon (2007); model 3 and 4 are the distorted 
model of model 1 and 2, respectively; model 5 and 6 are 
the non-geometrically similar models of prototype; model 
7 is the Manzanares plant. 
 
 The computed updraft velocity at the tower top, as a 
function of the solar insolation, is presented in Figure 3. 
The values of insolation were varied from 200 to 1,000 
W/m2. The distributions of the graphs appear to be in 
accord with their physical sizes and the requirements of 
the governing conservation principles. 
 
 The temperature distributions at the collector exit are 
displayed in Figure 4 wherein it can be seen that the exit 
temperature of the prototype and of all the models, 
despite their wide differences in geometry, are 
comparatively identical. This rather intriguing 
phenomenon will be elaborated further, after the main 
results are presented. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 3 Numerical prediction of updraft velocity at 
tower top as a function of insolation. 

 
 

 
 

Figure 4 Numerical prediction of temperature at roof exit 
as a function of insolation. 

 
 To verify the validity of the similarity proposition, 
that constΠ  must be of a constant value, Table 2 presents 
the values of constΠ  that were computed from the 
involved primitive variables of the six models as 
indicated in Table 1. It is evident that the numerical 
values of the proposed constΠ  for all the cases are about 
the same, of the order of 1.0, with the maximum error not 
exceeding 13% even though the operating conditions 
were widely different. The mentioned similarity 
surprisingly extends also to the ‘dissimilar’ cases.  
 
 To test the similarity issue further, constΠ  for the 
solar tower plant that was actually built and tested at 
Manzanares desert in southern Spain (Haaf et al., 1983) is 
also examined. Experimental data taken from Weinrebe 
and Schiel (2001), compensated with the 0.32 collector 
efficiency, the 3

2  ratio of 
p

t
p

p  (Haaf et al., 1983) and 

the 0.15 pressure loss co-efficient (Weinrebe and Schiel, 
2001), were used in the computation. This is shown in 
Table 2 as the data in model 7; in which it is shown that 
the value of the constant is only about 8% off from the 
bench mark value of 1.0. 
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 The unified values of this variable under wide (even 
dissimilar) conditions has prompted us to investigate 
further. It is noted that without an extracting turbine the 
whole buoyant energy resulting from the insolation is 
converted into kinetic energy. The overall efficiency of 
the system might be defined by 
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 Recall that T

1=β  for an ideal gas (Cebeci and 
Bradshaw, 1988); then constΠ  could be arranged as 
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 Note that the overall efficiency was proposed by 
Gannon and Von BackstrÖm (2000) and Schlaich and 
Weinrebe (2005) as

1Tc
gh

p
c . Then it should not be a 

surprise that the value of ))((
1Tc
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p

c
oconst ÷=Π η  should be 

equal to 1.0 since it is a mere efficiency devided by 
“inself”. In other words, the pi group proposed in this 
study could be interpreted in another perspective which is 
consistent with the previous establishment. 
 
 Physical meaning of a dimensionless group helps in 
engineering interpretation, which deepens the 
understanding of the problem. The scaling variable 

of constΠ , c
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r ghc
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⎛ ′′ β , could, in yet another 

perspective, be interpreted as the rate of energy the air 
expenses in floating from the base to the top of the tower. 
To clarify this, first note that 
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c
Aq ′′  is proportional to 

TmΔ& , where m&  is air mass flow rate and TΔ  is the air 
temperature increase through the roof portion.  When this 
term is multiplied to β   ( ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

∂
∂= T
ρ

ρ
1 ), the term is 

proportional to ( )AvρΔ , where ρΔ  is the differential air 
density incurred along the roof portion. Further 
multiplication by cgh , resulting into, vg )( ρΔ∀ , where 

cAh=∀  is the tower volume. The term in the parenthesis 
is the buoyant force in the tower, thus, the whole term is 
the buoyant energy of the rising hot air in the tower.  So, 

constΠ  could be interpreted as the total kinetic energy of 
the system measured in the scaling unit that is 
proportional to the buoyant energy of the heated air. 
 
 Also recall that Richardson number, which is 
typically interpreted as a measure of the relative 
importance of free and forced convections (Cebeci and 
Bradshaw, 1988), is defined as  
 

22Re V
ghGrRi

ρ
ρΔ

==     (9) 

 
where Gr  and Re  are the Grashof number and Reynolds 

number, respectively. It can be shown that 
Riconst ⋅

=Π
2

1 .  

 
It is ironic that this study, which began as an inviscid 
study, should end up with a pi group which could be 
interpreted in a viscous context. To circumvent this 
anomaly, we can rewrite the Richardson number as 

2AV
gRi

ρ
ρ∀Δ

=  which now can perhaps be interpreted as the 

ratio of buoyant force to the inertial force; this precludes 
the viscous effect altogether. The Richardson number, 
thus, seems to exhibit a dual character. 
 
Coming back to the side issue of temperature similarity 
that was mentioned earlier. To further investigate this, the 
temperature distribution along the normalized flow path 
for these models, using insolation of 1000 W/m2, are 
shown in Figure 5. It is seen that the temperatures along 
the towers are the same but those along the roofs are 
slightly different. The reason for this sameness might be 
explained by non-dimensionalizing Eq.(1). 
 
The governing equation, Eq.(1), is rewritten, 
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The variables will now be scaled in the following 
manner: 
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Rewriting Eq.(10) in terms of these dimensionless 
variables gives 
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The three terms in parentheses are dimensionless, 
namely,

TcV
q

prefref Δ
′′=Π′ ρ1 , 

TR
ghref

Δ=Π′ γ2   and  

TcV
qgh

prefref

ref
Δ

′′
=Π′ 33 ρ

. As a consequence, the solutions 

for these plants, when expressed in dimensionless forms, 
will be identical, if the three variables 1Π′ , 2Π′  and 3Π′  
have the same values. Moreover, any combination of 
these variables is also a variable; then a new variable,  1Π′′  
can be formed by letting 
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For a complete similarity of a multivariate problem, at the 
minimum it is required that one pi group must be 
identical, hence, 
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For the same working fluid in the same insolation, this 
yields, 
 

prototypemodel TT Δ=Δ                          (14) 
 
Surprisingly, this is also applicable for the partially 
geometrically similar plants too, as can be seen from 
Figure 4 and 5. 
 

 
 

Figure 5 Numerical prediction of temperature profiles for 
insolation = 1,000 W/m2. 

 
3. Conclusion 
 This study proposed a single dimensionless similarity 
variable that has proved to be universal for all similar, 
partially similar and dissimilar cases alike.  The variable 
is interpreted as the total kinetic energy scaled by the 
buoyant energy of the rising hot air. The proposed 
variable was examined from various perspectives and was 

found to be related to the Richardson number and 
consistent with the overall conversion of solar energy into 
kinetic energy. The variable proposed here should render 
the experimental study of a solar tower plant very simple 
and economical. The finding was made possible by the 
guidance from the previous theoretical investigation as 
well as from engineering intuition. 
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Table 2 Dimensionless variable for prototype and models 
Case Prototype Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

 
q ′′  

(W/m2) 1,000 600 200 1,000 600 200 1,000 600 200 1,000 600 200 1,000 600 200 1,000 600 1,000 600 1,017 
 

constΠ  1.03 1.05 1.13 1.00 1.00 1.01 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.01 0.98 0.98 0.98 1.02 1.04 1.11 1.16 0.95 
 

Percent 
difference N/A 1.97 9.55 3.71 3.28 1.71 4.37 4.23 3.87 4.07 3.61 2.00 5.42 5.19 4.68 0.71 1.34 7.80 12.97 8.33 
 
Note: the percentage difference for each cases are based on the case of prototype with q ′′ =1,000 W/m2.  
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Abstract 
The mixing structure in the near field of a jet in 

crossflow is investigated. Experiment is performed using 
the combination of smoke fluid condensation, Mie 
scattering, and laser-sheet visualization techniques. A 
series of planar laser-sheet visualization images in the 
planes perpendicular to the jet exit are taken. The 
instantaneous images as well as the statistics of the 
images are then analyzed, and the three-dimensional 
mean mixing structures are reconstructed. The jet to 
crossflow effective velocity ratio is 4; the jet and 
crossflow Reynolds numbers are 14,000 and 5,400, 
respectively. The instantaneous images show three 
dominant instantaneous mixing structures: (1) the 
cascading azimuthal Kelvin-Helmholtz (K-H) mixing 
structures around the jet column, (2) the leeward vortical 
roll ups, and (3) the windward vortical roll ups. The 
cascading K-H structures are initiated and develop early 
on near the leading edge on the windward side of the jet 
column. These structures are responsible for the mixing 
in the very near field region and lead to concentric-
cylinder three-dimensional mean mixing structure. 
Further away, the windward vortical roll ups – as 
opposed to the leeward ones – predominantly govern 
entrainment and mixing and lead to cascading ellipsoidal 
three-dimensional mean mixing structures and the 
development of the familiar kidney-shaped mean 
structure.  
 
Keywords: jet in crossflow, mixing structure, near field   
 
 
1. Introduction 

Jet in crossflow (JICF), or transverse jet, has its 
applications in many technologies, e.g., energy and 
combustion (e.g., entrainment and mixing of injected fuel 
with combusting air), chemical process (e.g., entrainment 
and mixing of injected specie with a stream of reacting 
specie), gas turbine and aerospace (e.g., V/STOL, 
injection of cold air which acts as a protecting film in 
film cooling of turbine blade). In these applications, the 
fundamental physical characteristics of JICF that govern 
the efficient (or inefficient) operation of the equipments 
are the jet entrainment and mixing. 

The entrainment and mixing characteristics of the 
JICF is closely related to the large-scale vortical 
structures and their formations in the near field region 
close to the jet exit (Smith and Mungal [1]; Yuan et al. 
[2]; Bunyajitradulya and Sathapornnanon [3]). Smith and 
Mungal [1], used planar laser-induced fluorescence, have 
shown that, although the CVP is the main mechanism for 
entrainment in the far field, it is the formation of the CVP 
in the near field that results in enhancement in 
entrainment and mixing of a JICF over a free jet. Yuan et 
al. [2], used large-eddy simulation, have suggested that 
the formation of the CVP is closely related to the skewed 
mixing layers that develop at both lateral edges of the jet. 
(See also Sau et al. [4].) In this respect, besides the 
mechanism via the skewed mixing layer, quite a few 
different mechanisms for the formation of the CVP have 
been proposed in the past (Kelso et al. [5]; Cortelezzi and 
Karagozian [6]; Lim et al. [7]). Bunyajitradulya and 
Sathapornnanon [3], used temperature distribution, have 
shown that the generation mechanism of the flow 
structure in JICF is sensitive to tab disturbance in the 
windward region and have suggested that it is rather 
closely related to the development of the skewed mixing 
layer along the surrounding crossflow direction and 
around the jet exit column. Muppidi and Mahesh [8], 
used two-dimensional simulation, have found a series of 
evolving Kelvin-Helmholtz (K-H) azimuthal rollers 
around the jet column for the case of high Reynolds 
number, while none is found for the case of low Reynolds 
number.  

These past results have made considerable progress 
towards the revelation and understanding of the structures 
of a jet in crossflow, their development, and the relation 
between the development of the structures and the 
entrainment and mixing of a jet in crossflow. 
Specifically, they have shown that the development of the 
near field structures plays important role in the 
entrainment and mixing process. Nonetheless, due to 
various techniques that are used to infer entrainment and 
mixing, some are more direct than others, the extent of 
the mixing and the mixing structures in the near field – 
where they are deemed important - are still more or less 
elusive. In this respect, it is the objective of the current 
study to use a technique that is in some aspect related to 
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mixing more directly to visualize and study mixing in the 
near field of a jet in crossflow. This is achieved through 
the combination of smoke fluid condensation, Mie 
scattering, and laser-sheet visualization techniques. The 
specific questions of interest are regarding the extent and 
the identification, formation, and evolution of the mixing 
structures, or the mixed fluid structures, especially in the 
near field (the experimental domain in the present study 
lies within the near-field region according to Smith and 
Mungal [1]’s criteria). In this regard, it is necessary to 
remark that the very definition of ‘mixing’ and the 
indicators that can be used to indicate mixing are by 
themselves no simple questions. Thus, the present report 
has a rather modest aim and attempts to present the 
identification, formation, and evolution of the mixing 
structures in the near field of a jet in crossflow from an 
alternative view and technique. 
 
2. Experiment 
 
2.1. Experimental Technique 
 In order to visualize the mixing structure, the 
combination of smoke fluid condensation, Mie scattering, 
and laser-sheet visualization techniques are used. 
Specifically, a heated jet seeded with vaporized smoke 
fluid is used. As the jet leaves the exit, and entrains and 
mixes with the cooler crossflow fluid, the smoke fluid 
condenses into aerosol particles. With planar laser-sheet 
visualization, the aerosol particles act as scattering tracers 
that mark the region and structure of mixing in the very 
near field. On the contrary, in the region where the jet is 
not yet appropriately mixed with the crossflow, especially 
the jet core region, there are no condensed aerosol 
particles and thus no scattering signal, signifying the 
region of not yet fully mixed fluid. A series of planar 
laser-sheet visualization images of the planes 
perpendicular to the jet pipe axis (top view) are taken. 
The instantaneous images as well as the statistics of the 
images are then analyzed and the three-dimensional mean 
mixing structures are reconstructed.  

The diagram of the experimental setup, the 
coordinate axes, and an example of the instantaneous top-
view image are shown in Fig. 1. Figure 2 illustrates the 
instantaneous and mean images of the side view at the 
center plane, showing an example of mixed and unmixed 
regions as well as the locations of a few top-view slices 
used in the present experiment.      

It is necessary to note that while the technique is 
expected to give reasonable indication of intense mixing 
region in the near field, it is not expected to be so further 
away where the jet fluid is considered fully mixed with 
the crossflow fluid at a specified ‘stoichiometric ratio.’ 
Thus, the extent of the current data is limited to the 
region from the plane very close to the jet exit ( rdy / = 
0.05) to the plane at the end of the unmixed jet core   
( rdy / = 0.65), where the contrast between the mixed-
fluid region and the unmixed fluid region at the jet core 
in such planes is still present. The furthest extent of the 
experimental domain ( rdy / = 0.65) is shown in Fig. 2. It 
is further noted that the experimental domain in the 

present study still lies within the near-field region 
according to Smith and Mungal [1]’s criteria.      
 
2.2. Experimental Setup  

The flow facility is essentially the same as those of 
our past works. It is shown schematically in Fig. 3; the 
details can be found in [3]. Briefly, it consists of two 
main components: a 98.5× 98.5 cm2 blower tunnel for 
generating a uniform crossflow and a 32-mm heated-jet 
setup.  

For the present experiment, smoke fluid is introduced 
into the upstream heating chamber via air-atomizing 
nozzle and a gravity-fed overflow reservoir at the 
location downstream of the heaters. This is to ensure a 
constant flowrate of the smoke fluid. For the planar laser-
sheet visualization, an argon ion laser (Spectra-Physics 
Stabilite 2017) with an approximated power of 3 W is 
used. With the current optical setup, the laser sheet has a 
diverging angle of approximately 50o and a thickness of 

Figure 2.   Instantaneous image (top) shows the 
regions of mixed and unmixed fluid. Mean image 
(bottom) shows a few top-view slices and the 
furthest extent of the experimental domain. 

Figure 1.   Flow visualization setup. 
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approximately 1 mm. Thirteen top-view planes are 
visualized, ranging from at rdy /  = 0.05 to 0.65, with the 
spacing between adjacent planes of 0.05 rd . Images of 
the flow are taken with a digital video camera (Sony 
DCR-VX200E) with a frame rate of 25 frames/sec and a 
pixel format of 720× 576 pixels. Each video clip that is 
used for data analysis is a sequence of 1,000 images.  
 
2.3. Experimental Condition  

For the present experiment, the jet and crossflow 
Reynolds numbers based on the jet exit diameter ( d ), 
and the jet mean velocity ( ju ) and the crossflow velocity 

( cfu ) are 14,000 and 5,400, respectively. The effective 
velocity ratio ( r ), defined as the square root of the 

momentum flux ratio ( 22 / cfcfjj uu ρρ ) is 4. The center 

and average temperatures of the jet, measured at the jet 
exit plane while the crossflow and the smoke fluid are 
turned off, are 150 oC and 132 oC, respectively. When the 
smoke fluid is turned on, the center temperature is 
approximately 130 oC. The crossflow temperature is 31 
oC. The uncertainty of these temperature measurements is 
estimated to be within 1 oC. The initial jet velocity and 
temperature profiles are similar to those of our past works 
[3]; for velocity, approximately top-hat with slight dip at 
the center; for temperature, more developed. The 
crossflow velocity is 2.2 m/s with the laminar boundary 
layer on the wall measured to be 7 to 8 mm thick at 

rdx / = -0.5.  
    

3. Results  
Figure 4 shows examples of the instantaneous and 

mean images as well as the mean contour in the planes 
from rdy / = 0.1 to 0.6. In the very near field close to the 
jet exit, for example at rdy / = 0.1, the instantaneous and 
mean images indicate the mixing region as a ring around 
the jet column, hereafter shall be referred to as mixing 
ring. This shows that this is the region where the jet fluid 
and the crossflow fluid first interact and mix, resulting in 
the condensation of the smoke fluid in this region. On the 
contrary, in the region of the jet core at the center, the 

crossflow fluid cannot yet penetrate into and interact with 
the jet fluid, resulting in no mixing and thus no scattering 
signal in the core region, hereafters shall be referred to as 
the unmixed jet core. The corresponding instantaneous 
and mean images at this very near field, rdy / = 0.1, 
show qualitatively similar overall structure. However, 
while the cascading azimuthal structures around the jet 
column can be observed in the instantaneous image – the 
point we shall further discussed, it cannot be observed in 
the mean image because of the wiped-out due to the 
averaging effect. As the flow develops further down-
stream, the unmixed jet core decreases in size and 
deforms in shape, from approximately elliptic to crescent 
shape with the convex on the windward side and the 
concave on the leeward side. In addition, a large-scale 
vortical structure, superimposed by smaller ones, is seen 
to be present on each lateral side (for example, from 

rdy /  = 0.3 to 0.6), later resulting in the familiar kidney-
shaped structure in the mean images.    

To investigate the instantaneous structure in the very 
near field of the jet further, three representative images: 
two at rdy / = 0.05 and one at rdy / = 0.1 are shown in 
Fig. 5. In Fig. 5(a), which is the image at rdy / = 0.05, a 
series of evolving and cascading azimuthal Kelvin-
Helmholtz (K-H) mixing structures around the jet column 
is clearly observed. For simplicity in reference, we shall 
mark these cascading azimuthal K-H mixing structures as 
(1). The structures are seen to be initiated and to develop 
early on near the leading edge on the windward side of 
the jet column. This is consistent with our earlier 
suggestion [3]. Further downstream, large-scale vortical 
roll up is observed at slightly leeward location as shown 
in Figs. 5(b) and (c); we shall mark this vortical roll up as 
(2). At times, the vortical roll ups are observed 
simultaneously, one on each lateral side; at others, they 
are observed alternately at different times. These vortical 
roll ups are also observed and marked at the location 

rdy /  = 0.2 in Fig. 4.  
Further examination at rdy /  = 0.2 in Fig. 4 shows 

that there are in fact two large-scale vortical roll ups that 
are closely related and linked to the cascading azimuthal 
K-H mixing structures. They are initiated at two different 
azimuthal locations. The first roll up, corresponding to 
the one we have just discussed (2), is initiated and rolls 
up at a more azimuthally leeward location with respect to 
the mixing ring. The second roll up, which is more-
developed and much larger as seen at rdy / = 0.2, is 
initiated at a more azimuthally windward location and is 
marked (3) in the figure. Evaluating from their relative 
positions and sizes, we see that the vortical roll up (3) - as 
opposed to (2) - contributes to the roll up that is clearly 
observed in the corresponding mean images in Fig. 4. 
Further examination shows that, while the voritcal roll up 
(3) later dominates, the vortical roll up (2) is present as 
early as at rdy / = 0.05 while the vortical roll up (3) is 
not present until the plane rdy /  = 0.1 to 0.15.  

Figure 3.   The jet in crossflow setup. 
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 Instantaneous images      Mean images        Mean Contours 
 

Figure 4.   Instantaneous and mean images, and mean contours (arbitrary digital unit). The streamwise 
direction is from left to right. Vertical and horizontal dashed lines indicate the center of the jet. Note that the 

fields of view are not all the same. 

y/rd = 0.3 

y/rd = 0.1 

y/rd = 0.4 

y/rd = 0.5 

y/rd = 0.6 

y/rd = 0.2 
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 (3)  (3) 

(2) 
(3) (3) 
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It is important to note that while the presentation of 
the instantaneous images in Fig. 4 may give an 
impression that the structures, particularly the vortical 
roll up at each lateral side, are nicely symmetric, this is 
not the case. At times, the two vortical roll ups on the 
lateral sides may be observed to coexist rather 
symmetrically; at others, they are asymmetric, and rather 
unsteady and violent. This is illustrated by examples of 
image sequences at rdy / = 0.3 and 0.4 in Fig. 6.  

Figure 7 shows the three-dimensional reconstruction 
of the isosurfaces of the means in arbitrary digital unit. In 
the near field, Fig. 7(a), concentric cylindrical structure, 
together with part of the vortical roll up (2) on the lateral 
side, is observed. Further away, Fig. 7(b), cascading (and 
interacting) ellipsoidal structures, with the major axis 
aligned in the streamwise direction, are observed on each 
lateral side. Note that the cascading structures imply that 
there are multiple local peaks on each lateral side. 
Examining the turbulent intensity and the kurtosis, which 
are defined as the ratio of the standard deviation to the 
mean and the fourth-order moment to the fourth-power of 
the standard deviation respectively, in Fig. 8, it is found 
that the concentric cylindrical structure corresponds to the 
region of high turbulent intensity and kurtosis on the 
windward side, while the cascading ellipsoidal structures 
to the region of high turbulent intensity and kurtosis on 
the lateral sides. The manifestation of the difference in 
the structure and the statistics in the two regions suggests 
to the transitions of the role of various structures in the 
mixing process. Namely, the mixing in the very near 
field, which results in the concentric cylindrical mean 
mixing structure, is mainly due to the cascading 
azimuthal K-H mixing structure (1).  Further away, the 
mixing, which results in the cascading ellipsoidal mixing 
structures on each lateral side, is mainly due to the more 
developed vortical roll up (3).    

 

y/rd = 0.3 y/rd = 0.4 

Figure 6.   Sequences of instantaneous images at 
y/rd = 0.3 and 0.4 illustrating the asymmetric, 
unsteady, and violent nature of the structures. 
The streamwise direction is from left to right. 

Figure 5.   Instantaneous images at rdy / = 0.05 and 0.1 showing the cascading azimuthal Kelvin-Helmholtz 
mixing structures (1) and the leeward vortical roll up (2). The streamwise direction is from left to right. 

(a)   y/rd = 0.05 (b)   y/rd = 0.05 (c)   y/rd = 0.1 
(1) (1) (2) 

(2) 
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4. Discussions 
Discussions related to past results are offered. 

Firstly, with respect to the cascading azimuthal K-H 
mixing structure (1), it is noted that Muppidi and Mahesh 
[8] found similar structures from the observation of 
‘passive scalar’ in their simulation for the case of high 
Reynolds number although none is found for the case of 
low Reynolds number. Nonetheless, the two dominant, 
almost shedding-like, vortical roll ups (2) and (3) are not 
apparent in their results. Secondly, with respect to the 
two vortical roll ups (2) and (3), it is noted that Kelso et 
al. [9] and Lim et al. [7] also observed seemingly similar 
roll up from passive scalar image of laminar jets. 
Nonetheless, in their cases there is no evidence of the 
cascading azimuthal K-H mixing structures (1) as 
observed in the present turbulent jet. Given that their 
experiments and the present experiment have similar 
velocity ratio, it is plausible that the inherent instability 
that induces the cascading azimuthal K-H mixing 
structures (1) in the present experiment is due to the 
inherent disturbance in the turbulent jet. Thirdly, from the 
current result, the effect of tab disturbance in our past 
work (Bunyajitradulya and Sathapornnanon [3]) can be 
explained in terms of the interference and inhibition of 
the vortical roll up (3), which would otherwise lead to the 
formation of the downstream kidney-shaped mean 
structure. 
 
5. Conclusions 

In the present study, we identify three related and 
dominant instantaneous ‘mixing’ structures: (1) the 
cascading azimuthal Kelvin-Helmholtz (K-H) structure 
around the jet exit column, (2) the leeward vortical roll 
up (initiated at the more leeward azimuthal location with 
respect to the mixing ring), and (3) the windward vortical 

roll up (initiated at the more windward azimuthal location 
with respect to the mixing ring).  

The cascading azimuthal K-H structures are seen to 
be initiated and to develop early on near the leading edge 
on the windward side of the jet column. In addition, with 
respect to the transverse location, the structures are seen 
as early as the first measurement station ( rdy / = 0.05).  

The vortical roll ups (2) and (3) are seen to be linked 
to the K-H structures. While the leeward vortical roll up 
(2) is initiated earlier with respect to the transverse 
location rdy / , the windward vortical roll up (3) develops 
faster and later dominates.     

In the very near field close to the jet exit, the 
cascading azimuthal Kelvin-Helmholtz instantaneous 
mixing structure leads to the concentric-cylinder three 
dimensional mean mixing structure. Further away, the 
windward instantaneous vortical roll up – as opposed to 
the leeward one – predominantly governs the entrainment 
and mixing in this region and leads to the cascading 
ellipsoidal mean mixing structure as well as the 
development of the familiar kidney-shaped mean 
structure.  

 

Figure 8.   Distributions of turbulent intensity 
and kurtosis. Dashed circles are the locations of 

the jet exit. 

a)  Turbulent intensity b)  Kurtosis 

Figure 7.   Isosurfaces of the mean; the magnitude 
level increases from top to bottom. 

a)    2.0/1.0 ≤≤ rdy  b)    65.0/25.0 ≤≤ rdy  

x 
y 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีไดศ้กึษาพฤตกิรรมและสมรรถนะของการเผาไหมร้่วม
ระหว่างแกลบและถ่านหนิบทิมูนิสัในเตาเผาไหมว้อรเ์ทค-ฟลูอไิดซเ์บด 
(VFBC) ขนาดพกิดั 120 kWth  โดยสดัส่วนของแกลบต่อถ่านหนิ       
บทิมูนิสัที ่100:0, 90:10, 80:20 และ 75:25 (ฐานพลงังาน) ถูกใชเ้ป็น
เชือ้เพลงิ  อตัราส่วนอากาศส่วนเกนิสาํหรบัทุกเงื่อนไขถูกคงไวท้ี ่1.76 
การกระจายตัวของอุณหภูมิและแก๊สเผาไหม้ภายในเตาถูกใช้ใน
การศกึษาพฤตกิรรมการเผาไหม ้  ในขณะทีป่ระสทิธภิาพการเผาไหม้
ถูกใชใ้นการพจิารณาถงึสมรรถนะการเผาไหม ้  ผลการทดลองพบว่า
เชื้อเพลงิทัง้สองชนิดสามารถเผาไหมร้่วมกนัได้โดยไม่เกดิปญัหาการ
เกาะตวัของเบด   เมื่อพจิารณาการกระจายตวัของอุณหภูมแิละแก๊ส
ออกซเิจน (O2) ตามแนวกึง่กลางเตาแสดงใหเ้หน็ว่าการเผาไหมส้่วน
ใหญ่ถูกจํากัดอยู่ภายใต้วงแหวนวอร์เทค (ระดบั 0.35-0.60 m)  
ถงึแมว้า่แก๊สคารบ์อนมอนออกไซด ์(CO) ไดเ้กดิขึน้มากทีต่ําแหน่งใต้
วงแหวนวอรเ์ทค (>400,000 ppm) แต่ปรมิาณ CO ทีท่างออกเตากเ็ป็น
ทีน่่าพอใจ (120-230 ppm ทีร่ะดบั 6% O2) ส่วนแก๊สไนโตรเจน
ออกไซด ์(NOx) ปรากฏวา่มคี่าค่อนขา้งสงู (250-400 ppm ทีร่ะดบั 6% 
O2) อนัเป็นผลมาจากอุณหภูมเิบดทีสู่ง  อย่างไรกต็าม NOx มกีาร
เพิม่ขึน้อยา่งไมเ่ป็นสดัสว่นปรมิาณการผสมถ่านหนิ   ในขณะทีป่รมิาณ
แก๊สซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เปลีย่นแปลงตามสดัส่วนซลัเฟอรใ์น
เชือ้เพลงิเปลีย่นไป (10-120 ppm)  ส่วนประสทิธภิาพการเผาไหมใ้น
ทุกเงื่อนไขการทดลองมคี่าสูงกว่า 97% ภายใต้อุณหภูมเิบดในช่วง 

950-1020°C  
 

คาํสาํคญั : การเผาไหมร้ว่ม/แกลบ/ถ่านหนิ/วอรเ์ทค-ฟลอูไิดซเ์บด 
 
 
 

Abstract  
    This research describes the combustion characteristics and 
the combustion performance of the co-firing of rice-husk with 
bituminous coal in a 120 kWth-capacity vortex-fluidized bed 
combustor (VFBC). The various ratios of rice husk and 
bituminous coal--100:0, 90:10, 80:20 and 70:30 (energy basis) -- 
were used as fuel. The excess air ratio was fixed at 1.76 for all 
conditions. Gas concentration and temperature profiles were used 
to characterize combustion behavior, while combustion efficiency 
was used for considering the combustion performance. The 
results showed that both fuels can be co-fired without bed 
agglomeration problem. Concurring with axial temperature 
profiles, axial O2 profiles illustrated that the combustion was 
confined chiefly to regions under vortex ring (0.35-0.60 m). 
Despite massive CO production in the lower section, CO 
emissions were satisfactory (range 120-230 ppm, at 6% O2). NOx 
appeared rather high (250-430 ppm, at 6% O2) due to the high 
bed temperatures. Moreover, NOx was not proportionally increase 
with coal ratio while SO2 emissions varied directly with sulfur 
content of fuel mixture (range 10-120 ppm). According to bed 

temperature of 950-1020°C, combustion efficiency was generally 
>97%.  

 
Keyword: bituminous coal/ co-combustion /rice-husk /vortex-
fluidized bed 
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1.บทนํา 
      ปจัจุบนัวกิฤตการณ์ด้านราคาพลงังานน้ํามนัที่มแีนวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ืองควบคู่กบัการตื่นตวัในเรือ่งสภาวะโลกรอ้น สง่ผลใหน้านา
ประเทศไดก้ําหนดนโยบายทีจ่ะสง่เสรมิใหม้กีารใชช้วีมวลเป็นเชือ้เพลงิ
เพิม่สงูขึน้  โดยประเทศไทยกไ็ดม้กีารกําหนดนโยบายใหม้เีพิม่สดัสว่น
พลงังานทดแทนจากรอ้ยละ 0.5 ของพลงังานเชงิพาณิชยใ์หเ้ป็นรอ้ยละ 
8% ในปี 2554 [1] ทําใหร้ะยะเวลาทีผ่่านมามกีารใชช้วีมวลจาํพวก 
แกลบ ขี้เลื่อย และชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทัง้น้ี   
ชวีมวลดงักล่าวจะถูกนําไปใช้เผาไหม้ตรงในเตาเผาไหม้ชนิดต่าง ๆ 
อาทเิชน่ เตาตะกรบั เตาไซโคลน หรอืเตาเผาแบบฟลอูไิดซเ์บด เป็นตน้ 
อย่างไรก็ตาม หากเปรยีบเทยีบสมรรถนะของเตาเผาไหมแ้ต่ละชนิด
ขา้งต้นพบว่าเตาเผาไหมฟ้ลูอไิดซ์เบดเป็นเตาเผาทีม่ปีระสทิธภิาพสูง 
[2-3] และกาํลงัเป็นทีนิ่ยมอยูใ่นปจัจบุนั  โดยเชือ้เพลงิทีม่กัถูกนําไปเผา
ไหมไ้ดแ้ก่ แกลบ [4-7]  ชานออ้ย [8] และเชือ้เพลงิรว่ม [9-14] เป็นตน้  
นอกจากนี้ ในงานวิจ ัยที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาเตาเผาแกลบที่มี
ประสทิธภิาพการเผาไหม้ที่สูงกว่า 99% ซึ่งมชีื่อว่า “เตาเผาไหม ้    
วอรเ์ทค-ฟลูอไิดซ์เบด” [7] ตลอดจนไดท้ําการศกึษาเบือ้งตน้ของการ
เผาไหมร้่วม (Co-combustion) ซึง่เป็นเทคนิคการเผาไหมท้ีจ่ะไดร้บั
ความนิยมในอนาคตเพราะสามารถเสริมเสถียรภาพของเชื้อเพลิง     
ชวีมวลทีป่รมิาณจาํกดัตามช่วงฤดกูาลได ้ โดยไดท้าํการศกึษาการเผา
ไหม้ร่วมระหว่างแกลบและถ่านหินบิทูมินัส (เน่ืองจากถ่านหินเป็น
เชือ้เพลงิทีม่ปีรมิาณมากและเสถยีรภาพในการใชง้านค่อนขา้งสงู) โดย
เชื้อเพลงิทัง้สองชนิดไดถู้กแยกการจ่ายออกจากกนั ซึ่งผลการทดลอง
พบว่าเชื้อเพลิงทัง้สองนัน้สามารถเผาไหม้ร่วมกันได้อย่างดีและมี
ประสทิธภิาพการเผาไหมส้งูกวา่ 97% [15]  อยา่งไรกต็าม เพือ่ใหม้กีาร
พฒันาองค์ความรูแ้ละความเขา้ใจในดา้นการเผาไหมเ้ชื้อเพลงิชวีมวล
ร่วมกบัถ่านหนิในเตาเผาไหมด้งักล่าวดยีิง่ขึน้ ดงันัน้วตัถุประสงค์ของ
งานวจิยัน้ีคอื 1) ศกึษาพฤตกิรรมการเผาไหมแ้กลบร่วมกบัถ่านหนิ    
บิทูมนิัสในเตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบด โดยพจิารณาจากการ
กระจายตวัของแก๊สเผาไหมภ้ายในเตาควบคู่กบัอุณหภูมขิองแก๊สทีแ่ต่
ละระดบัความสงูของเตาเผาไหมแ้ละ 2) ศกึษาสมรรถนะของเตาเผา
ไหม้ในเทอมของประสิทธิภาพการเผาไหม้  โดยการทดลองจะคง

อตัราสว่นอากาศสว่นเกนิ (Excess air ratio;λ) ที ่1.76 และใชแ้กลบ
และถ่านหนิบทิมูนิสัในสดัสว่น 100:0, 90:10, 80:20 และ 75:25 (ฐาน
พลงังาน) เป็นเชือ้เพลงิซึง่จะคาํนวณจากอตัราการผลติความรอ้นสุทธทิี ่
120 kWth  
 

2. องคป์ระกอบของเช้ือเพลิง 
    เชื้อเพลงิทีเ่ลอืกใช้ในงานวจิยัน้ีคอืแกลบและถ่านหนิบทิูมนิัส ซึ่งมี
องคป์ระกอบของเชือ้เพลงิในตารางที ่1 สว่นขนาดของถ่านหนิบทิมูนิสั
ทีใ่ชใ้นการทดลองมขีนาดในช่วง 0-5 mm และมกีารกระจายขนาดดงั
รปูที ่1 ทัง้น้ี สงัเกตเหน็วา่ถ่านหนิทีใ่ชม้ขีนาดเลก็มากซึง่เหมาะกบัการ
ลาํเลยีงเขา้สูเ่ตาเผาไหมด้ว้ยลม (Pneumatic Feeding)  

 
รปูที ่1 สดัสว่นโดยมวลของขนาดถ่านหนิบทิมูนิสั 

 
ตารางที ่1 องคป์ระกอบของเชือ้เพลงิ (as received)  
 

 Bituminous coal  Rice Husk  
Proximate analysis (wt.%)   

Fixed carbon 38.92 20.1 
Volatile matter 32.2 55.6 

Moisture 24.69 10.3 
Ash 4.19 14.0 

Ultimate analysis (wt.%)   

Carbon 57.15 38.0 
Hydrogen 3.29 4.55 
Oxygen 14.18 32.4 
Nitrogen 1.2 0.69 
Sulfur 1.28 0.06 

Moisture 17.49 10.3 
Ash 5.41 14.0 

Colorific value (MJ/kg) 24.5 14.98 
 

3.อปุกรณ์และวิธีการทดลอง  
    รปูที ่2 แสดงตําแหน่งตดิตัง้อุปกรณ์การทดลองของเตาเผาไหมว้อร์
เทค-ฟลูอไิดซ์เบด โดยเตาเผาไหม ้VFBC ทีใ่ชใ้นการทดลองนัน้ถูก
ออกแบบโดยรวมเอาลกัษณะเด่นของเตาเผาแบบไซโคลนคอืการเผา
ไหมแ้บบหมุนวนหรอืวอรเ์ทคและการเผาไหมข้ณะแขวนลอยในกระแส
อากาศของเตาเผาแบบฟลูอไิดซ์เบดเขา้ดว้ยกนัจงึทําใหเ้ตาเผาตวัน้ีมี
ประสทิธภิาพสงู  ขนาดของเตา VFBC คอื เสน้ผ่านศูนยก์ลางภายใน
เตาเผาเท่ากบั 40 cm และสงู 165 cm โดยลกัษณะของเตาเผาไหม้
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัรูปที ่3 คอื ส่วนทีห่น่ึงเป็นรปูร่าง
ทรงกระบอกสงู 90 cm และสว่นทีส่องคอืเป็นทรงกรวยหงายตดัยอดสงู 
25 cm  โดยทีห่อ้งเผาไหมท้รงกระบอกจะมกีารตดิตัง้วงแหวนวอรเ์ท
คซึง่มขีนาดชอ่งเปิดของรเูทา่กบั 20 cm ทาํใหเ้กดิเป็นหอ้งเผาไหมส้อง
สว่นคอื 1) ดา้นบนวงแหวนวอรเ์ทคเป็นหอ้งเผาไหมแ้บบวอรเ์ทค และ
2) ดา้นล่างวงแหวนวอรเ์ทคเป็นหอ้งเผาไหมฟ้ลอูไิดซเ์บด สว่นดา้นล่าง
ของเตาเผาทีเ่ป็นทรงกรวยหงายนัน้จะเป็นสว่นรองรบัอนุภาคเชือ้เพลงิ
ในขณะเผาไหมแ้บบฟลูอไิดซ์เบด ซึ่งมกีารตดิตัง้แผ่นกระจายอากาศ 
(Air Distributor) ไวด้า้นล่างสุด สาํหรบัการจ่ายอากาศเขา้เตาเผาจะ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื อากาศส่วนทีห่น่ึงซึ่งถูกจ่ายในแนวสมัผสักบั
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ผนังเตาดงัรูปที่ 4  โดยจะถูกจ่ายเขา้มาพรอ้มกบัเชื้อเพลงิแกลบที่
บรเิวณดา้นบนของเตาเผาไหม ้อากาศสว่นทีส่องเป็นอากาศทีก่่อใหเ้กดิ
ฟลูอไิดเซชนัซึ่งถูกจ่ายบรเิวณดา้นล่างเตาเพื่อใหเ้ชือ้เพลงิเกดิการฟุ้ง
กระจาย และอากาศส่วนทีส่ามเป็นส่วนทีช่่วยในการเผาไหมซ้ึง่จะจ่าย
เข้ามาพร้อมกบัถ่านหินบิทูมนิัสในห้องเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบด (ใต้วง
แหวนวอร์เทค) ในลักษณะสมัผสักับผนังห้องเผาไหม้เช่นเดียวกับ

อากาศส่วนที่หน่ึง โดยวงแหวนวอร์เทคนี้จะช่วยในการดกัอนุภาค
เชื้อเพลิงที่ยงัเผาไหม้ไม่หมดให้ตกกลบัมายงัเบดซึ่งจะสามารถเพิม่
ระยะเวลาในการเผาไหม ้นอกจากนี้ ภายในเบดยงัไดต้ดิตัง้ใบกวนเพื่อ
ป้องกนัการเกาะตวักนัของอนุภาคเชื้อเพลงิขณะเผาไหมท้ีอ่าจเกดิขึน้  
เน่ืองจากหากเกดิการเกาะตวัขึน้จะทาํใหเ้กดิการสญูเสยีสภาพการเกดิ
ฟลอูไิดเซชนัและเป็นผลใหต้อ้งหยุดการทาํงานของเตาลงได ้

 

 
 

รปูที ่2 แสดงการตดิตัง้อุปกรณ์การทดลองของเตาเผาไหมว้อรเ์ทค-ฟลอูไิดซเ์บด 
 

 

 
 
รปูที ่3 แสดงขนาดมติติ่างๆและตําแหน่งวดัอุณหภูมแิละแก๊สไอเสยีของ
เตาเผาไหมว้อรเ์ทค-ฟลอูไิดซเ์บด (unit:cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่4 ลกัษณะการจา่ยอากาศสว่นทีห่น่ึงและอากาศสว่นทีส่ามเขา้
เตาเผาไหม ้
 
 

Air 
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    การวดัปรมิาณอากาศทีใ่ชใ้นการทดลองของงานวจิยัน้ีไดใ้ชเ้วนจรูทีี่
ทาํการสอบเทยีบแลว้รว่มกบัเซนเซอรว์ดัความดนัแตกต่าง (differential 
pressure transmitter) ซึง่มคีวามคลาดเคลื่อน ± 3% ของย่านการวดั 
เป็นอุปกรณ์ในการวดัอตัราการไหลของอากาศ   การควบคุมอตัราการ
ป้อนเชื้อเพลงิแกลบและถ่านหนิบทิูมนิัสนัน้จะใชอ้นิเวอรเ์ตอรค์วบคุม
ความเรว็รอบมอเตอรท์ีใ่ชข้บัสกรปู้อนเชือ้เพลงิทัง้สองชนิด  สว่นการ
วดัอุณหภูมใินการทดลองจะใชเ้ทอรโ์มคบัเปิลชนิด K คู่กบัอุปกรณ์
แสดงผลซึง่มคีวามละเอยีด ± 1 oC  ซึง่ทาํการวดัจาํนวน 5 ตาํแหน่งคอื 
0.10, 0.35, 0.60, 0.85 m เหนือแผน่กระจายอากาศ และทีท่่อทางออก
เตาเผาไหม ้(ระดบั 1.65 m) ดงัรปูที ่3 สาํหรบัในการวดัองคป์ระกอบ
แก๊สเผาไหม้ที่ระดับต่าง ๆ นัน้ได้ใช้เครื่องวิเคราะห์แก๊สเสีย (Gas 
Analyzer) Testo 350 XL ซึง่สามารถวดัแก๊ส O2, CO, NOx, และ SO2 
ส่วน CO2 ทีแ่สดงนัน้ไดม้าจากการคํานวณยอ้นกลบัจากปรมิาณ O2  
ของเครื่องวดั    สาํหรบัประสทิธภิาพการเผาไหมข้องเตานัน้หาไดจ้าก
การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนที่ไม่เผาไหม้ภายในเถ้าที่ด ักได้จาก
ไซโคลนโดยใชเ้ครื่องวเิคราะห์องค์ประกอบธาตุ LECO CHNS 932 
ร่วมกบัปรมิาณ CO ทีว่ดัได ้  ในการทดลองเผาไหมเ้ชือ้เพลงิแกลบ
ร่วมกบัถ่านหนิบทิูมนิัสภายในเตาเผาไหมว้อรเ์ทค-ฟลูอไิดซ์เบดจะใช้
เงือ่นไขดงัตารางที ่2 
    ขัน้ตอนการทดลองเริม่จากการปรบัปรมิาณอากาศส่วนต่าง ๆ ดงั
ตาราง  จากนัน้ทาํการจุดเตาเผาไหม ้โดยจะเริม่ใชแ้กลบเป็นเชือ้เพลงิ

เพือ่อุ่นใหเ้ตาอุณหภูมสิงูขึน้ประมาณ 700-800°C แลว้จงึเริม่ป้อนถ่าน
หนิบทิูมนิัสเขา้สู่เตาเผาไหมซ้ึ่งทําการปรบัอตัราการป้อนเชื้อเพลงิทัง้

สองดว้ยอนิเวอรเ์ตอรใ์หไ้ดป้รมิาณความรอ้นทีป้่อนเขา้สู่เตาเผาไหมท้ี ่
120 kWth  โดยในช่วงเวลานี้จะเริม่บนัทกึการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิ
ภายในเตา  เมื่อสภาวะการทํางานของเตาเผาไหมเ้ขา้สู่สภาวะคงตวั 
(Steady) ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 60-90 นาทแีล้วจงึเริม่บนัทกึค่าต่าง ๆ 
ดงัน้ีคอื อุณหภมูแิละความเขม้ขน้ของแก๊สเผาไหมใ้นแนวกึง่กลางเตาที่
ระดบัต่าง ๆ (ดงัรูปที ่3) ปรมิาณเถ้าทีด่กัไดจ้ากไซโคลน (เกบ็ทุก 30 
นาท ีเป็นเวลา 15 นาท)ี เพือ่นําไปวเิคราะหห์าคารบ์อนทีไ่มถู่กเผาไหม ้ 
โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถกูนําไปคาํนวณหาประสทิธภิาพการเผาไหม ้( cE )ได้
ตามสมการที ่(1) [4-7] ทัง้น้ี การคงอตัราส่วนอากาศส่วนเกนิที ่1.76 
และปรบัเปลี่ยนสดัส่วนผสมของแกลบและถ่านหนิเน่ืองจากทีป่รมิาณ
อากาศดังกล่าวเป็นค่าที่ทําให้การเผาไหม้เป็นไปได้อย่างดีจาก
การศกึษาทีผ่า่นมา [15] สว่นการปรบัเฉพาะสดัสว่นเชือ้เพลงิน่าจะเป็น
วิธีที่สะดวกในทางปฏิบัติในระดับอุตสาหกรรมเมื่อทําการเผาไหม้
เชือ้เพลงิรว่ม  
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EF = ปรมิาณความรอ้นทีไ่ดจ้ากเชือ้เพลงิทีป้่อนเขา้เตาเผาไหม ้
Ea = ปรมิาณความรอ้นทีส่ญูเสยีไปกบัคารบ์อนทีไ่มเ่ผาไหมใ้นเถา้ 

Efg= ปรมิาณความรอ้นทีส่ญูเสยีไปกบัแก๊สคารบ์อนมอนออกไซด ์(CO) 

ในแก๊สไอเสยีซึง่คาํนวณไดจ้ากปรมิาณ CO×คา่ความรอ้นของ CO 

 
 ตารางที ่2 เงือ่นไขการทดลองเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิรว่มในเตา VFBC 

 

Testing conditions 
Blending ratio of rice husk: bituminous coal (energy basis) 

100:0 90:10 80:20 75:25 

Rice husk feed rate (kg/h) 28.74 25.96 23.16 21.77 
Bituminous feed rate (kg/h) 0 1.77 3.55 4.43 

Primary air  
Velocity (m/s) 15.5 

Mass fraction 0.59 

Secondary air 
Velocity (m/s) 1.35 
Mass fraction 0.19 

Tertiary air 
Velocity (m/s) 22 

Mass fraction 0.22 

Stirring blade cooling water flow rate (kg/min) 0.098 ± 0.002 

Inlet cooling Stirring blade water temperature (๐C) 30 ± 1 

Excess air ratio (-) 1.76 ± 0.01 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการศกึษาพฤตกิรรมการเผาไหมแ้ละสมรรถนะของการเผาไหม้
แกลบร่วมกบัถ่านหนิบทิูมนิัสในเตาเผาไหมว้อรเ์ทค-ฟลูอไิดซ์เบด ซึ่ง

ได้พจิารณาพฤตกิรรมการเผาไหมด้ว้ยโปรไฟล์ของอุณหภูมแิละแก๊ส
เผาไหมภ้ายในแนวกึ่งกลางเตาทีร่ะดบัความสูงต่าง ๆ ส่วนสมรรถนะ
ของการเผาไหม้จะพจิารณาจากประสทิธภิาพการเผาไหมเ้ป็นสําคญั 
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โดยทัว่ไปพบว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงทัง้ชนิดภายใต้เงื่อนไขต่างๆ 
เกดิขึน้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง (8-10 ชัว่โมง) โดยไม่ต้องผสมวสัดุเฉื่อยลง
ในเบดและไมเ่กดิปญัหาการเกาะตวัของอนุภาคบนแผน่กระจายอากาศ 
สว่นผลการทดลองอื่น ๆ ไดแ้สดงดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
3.1 การกระจายอณุหภมิูในแนวก่ึงกลางเตาเผาไหม้ 

การกระจายอุณหภูมใินแนวกึง่กลางเตาเผาไหมว้อรเ์ทค-ฟลูอไิดซ์
เบดทีแ่ต่ละระดบัความสูงเหนือแผ่นกระจายอากาศดงัรูปที ่5 แสดงให้

เหน็วา่อุณหภูมทิีร่ะดบัความสงู 0.1 m มคี่าตํ่าสุดในช่วง  640-740°C 
เน่ืองจากผลของอากาศสว่นทีก่่อใหเ้กดิฟลูอไิดเซชนัทีร่ะบายความรอ้น
ในบริเวณดังกล่าวประกอบภายในกรวยซึ่งเป็นที่รองรับอนุภาค
เชื้อเพลงิที่กําลงัเผาไหมน้ัน้มสีดัส่วนของอากาศส่วนที่สองไม่มากนัก 
(สดัสว่นมวล 19%)  จงึทาํใหก้ารเผาไหมไ้มส่มบรูณ์มากนกั   เมือ่ระดบั
ความสูงของเตาเผาไหม้เพิม่สูงขึ้นการเผาไหม้อนุภาคเชื้อเพลิงและ
แก๊สเผาไหมท้ีเ่กดิขึน้อย่างต่อเน่ืองเป็นผลใหอุ้ณหภูมเิพิม่สงูขึน้ โดยที่
ระดบัความสงู 0.35 m เหนือแผน่กระจายอากาศอุณหภูมเิพิม่ขึน้อย่าง

รุนแรงซึง่มคี่าระหวา่ง 950-1020°C  หลงัจากนัน้อุณหภูมจิะลดตํ่าลง

เหลอื 800-870°C  ซึง่การลดลงอยา่งรวดเรว็ทีร่ะดบัความสงู 0.60 และ 
0.85 m นัน้เป็นจากการผสมกนัของแก๊สเผาไหมก้บัอากาศสว่นทีส่าม 
(สดัสว่นมวล 22%)  และอากาศสว่นทีห่น่ึง (สดัสว่นมวล 59%) สาํหรบั
การเพิม่ขึน้ของอุณหภูมทิีร่ะดบั 1.35 m นัน้เป็นผลมาจากสารระเหย
ของแกลบที่ระเหยออกมาลอยขึ้นไปพร้อมกบัไอเสยีแล้วเกิดการเผา
ไหมใ้นบรเิวณดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณีทีม่สีดัสว่นการผสมของ
แกลบมาก      
 
3.2 การกระจายตวัของแกส๊เผาไหม้แนวก่ึงกลางเตาเผาไหม้ 

ในการศกึษาพฤตกิรรมการเผาไหมใ้นเตา VFBC นัน้ ไดพ้จิารณา
จากการกระจายตวัของแก๊สเผาไหมแ้นวกึง่กลางเตาทีแ่ต่ละระดบัความ
สงู ดงัรปูที ่6 (a-c)  ซึง่ไดศ้กึษาใน 2 เงือ่นไขคอื 1) เผาไหมแ้กลบ
อย่างเดยีวและ 2) กรณีแกลบ 75 ต่อถ่านหนิ 25 ซึง่พบวา่การกระจาย
ตวัของแก๊สเผาไหม้ทัง้สองเงื่อนไขนัน้มลีกัษณะที่คล้ายกนั  โดยการ
กระจายตวัของออกซเิจน (O2) ในรูปที ่6(a) แสดงใหเ้หน็ว่าปรมิาณ
ออกซเิจนมคี่าตํ่าทีบ่รเิวณในกรวย (0.1 m) และมคี่าเพิม่ขึน้เมือ่ระดบั
ความสงูเพิม่ขึน้ซึง่เป็นผลของอากาศสว่นทีห่น่ึงและสว่นทีส่ามทีถู่กจา่ย
เขา้มาในบรเิวณดงักล่าว   เมื่อพจิารณาที่บรเิวณใต้วงแหวนวอร์เทค 
(0.0-0.65 m) พบวา่ปรมิาณ O2 ในบรเิวณน้ีลดลงอย่างรวดเรว็และมตีํ่า
มาก (< 2%) ถงึแมม้กีารจา่ยอากาศสว่นทีส่องและสว่นสามทีถ่กูจา่ยเขา้
มาใต้วงแหวนวอรเ์ทคซึง่จากปรากฏการณ์ดงักล่าวสามารถบ่งบอกได้
วา่การเผาไหมห้ลกัเกดิขึน้ในบรเิวณน้ี   โดยการลดลงของปรมิาณ O2 

อย่างมากน้ีได้สอดคล้องกบัปรมิาณแก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) 
ซึง่มคี่าสงูเกนิขดีจาํกดัในการวดัของเครือ่งวเิคราะห ์(> 400,000 ppm) 

ทีบ่รเิวณใตว้งแหวนวอรเ์ทค ดงัรปูที ่6(b)   อย่างไรกต็าม CO จะลดลง
อย่างรวดเรว็เพยีงแค่พน้ระดบัที่ตดิตัง้วงแหวนวอร์เทคขึ้นมาเท่านัน้ 
เพราะเกดิการทําปฏกิริยิาของ CO กบั O2  จากอากาศส่วนทีห่น่ึง
บางส่วนทีจ่่ายเขา้ไปทีต่ําแหน่ง 1.15 m  โดย CO จะลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองจนถงึทอ่ทางออกของเตาเผาไหม ้ สว่นการกระจายตวัของแก๊ส
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ทีแ่ต่ละระดบัความสูงซึ่งจะสมัพนัธ์อย่าง
ลกึซึง้กบัปรมิาณ CO และ O2  แสดงดงัรปูที ่6(c)  โดยพบวา่ทีร่ะดบัใต้
วงแหวนวอร์เทคเป็นบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมรีดิวซิง (reducing 
atmosphere)  ซึง่เป็นปจัจยัหลกัทีม่ผีลต่อการยบัยัง้การเกดิ NOx ทาํให้
ปรมิาณ NOx ทีว่ดัไดม้คี่าตํ่ากว่า 20 ppm  ในขณะทีต่ําแหน่งเหนือ   
วงแหวนวอรเ์ทคซึง่เป็นบรเิวณทีม่สีภาพรดีวิซงิน้อยประกอบกบัการทาํ
ปฏกิริยิาของ O2 กบัสารระเหยจากเชือ้เพลงิจาํพวก NH3 และ HCN [3] 
หรอืการทําปฏิกิรยิากบัไนโตรเจนในอนุภาคเชื้อเพลิงเป็นผลให้แก๊ส 
NOx ทีว่ดัไดเ้พิม่สงูขึน้ โดยมคีา่ในชว่ง 260-350 ppm 
 
 3.3 แกส๊ไอเสียท่ีทางออกเตาเผาไหม้ 
 จากรปู 7 (a)-(d) แสดงองคป์ระกอบของแก๊สเผาไหมท้ีท่่อทางออก
เตาทีร่ะดบัความสูง 1.65 m จากแผ่นกระจายอากาศ พบว่าในทุก
เงือ่นไขการทดลองนัน้ปรมิาณออกซเิจน (O2) ทีว่ดัไดม้คี่าระหวา่ง 6.5-
9.5% โดยปรมิาณ O2 มคี่าเพิม่ขึน้ตามสดัสว่นการผสมถ่านหนิบทิมูนิสั
ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการที่ถ่านหินเผาไหม้ยากกว่าแกลบจึงทําให้
ออกซเิจนถูกดงึไปใชใ้นการเผาไหมน้้อยลงส่งผลใหเ้หลอืออกซเิจนที่
ทางออกเตาเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาถึงแก๊สมลพิษที่ระดับออกซิเจน
ส่วนเกนิ 6% คอื คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ไนโตรเจนออกไซด ์
(NOx) และซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) นัน้พบวา่ ปรมิาณ CO นัน้มคี่า
เพิม่ขึน้ตามสดัส่วนการผสมถ่านหนิซึง่เป็นผลมาจากอนุภาคถ่านหนิที่
เผาไหมย้ากกว่าแกลบจะลอยขึน้ไปเผาไหมบ้รเิวณหอ้งเผาไหมเ้หนือ 
วงแหวนวอรเ์ทคซึง่ทาํใหร้ะยะเวลาในการเผาไหมไ้มเ่พยีงพอทีจ่ะทาํให ้
CO แปลงไปเป็น CO2 ได ้ โดยปรมิาณ CO ทีว่ดัไดน้ัน้มคี่าในช่วง 
120-230 ppm   สว่นปรมิาณแก๊ส NOx ทีเ่กดิขึน้นัน้ มแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่
มากขึ้นเมื่อปรมิาณการผสมถ่านหนิเพิม่มากเพิม่ขึ้น ซึ่งผลเน่ืองจาก
ปรมิาณไนโตรเจนรวมของเชือ้เพลงิทีป้่อนเขา้สูเ่ตาเพิม่มากขึน้จงึทาํให้
ไนโตรเจนในเชือ้เพลงิมโีอกาสทําปฏกิริยิากบัออกซเิจนจากอากาศได้
เพิม่มากขึน้ ทัง้น้ี NOx ทีเ่กดิขึน้น้ี ไม่น่าจะเป็น NOx ทีเ่กดิขึน้จาก
ไนโตรเจนในอากาศ (thermal NOx) เพราะกรณีน้ีจะเกดิขึน้ภายใต้
อุณหภูมสิงูประมาณ 1,400ºC [3,7,12] เท่านัน้  จากการทดลองพบวา่
ปรมิาณ NOx ทีว่ดัไดน้ัน้มคี่าค่อนขา้งสงูในช่วง 250-400 ppm อนั
เน่ืองมาจากอุณหภูมเิบดในการเผาไหมท้ีค่่อนขา้งสงู [7]   ส่วนแก๊ส 
SO2 ทีว่ดัไดม้คี่าเพิม่ขึน้ตามสดัสว่นของการผสมถ่านหนิอย่างชดัเจน 
โดยมคีา่ในชว่ง 10-120 ppm  
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รปูที ่5 การกระจายอุณหภมูใินแนวกึง่กลางเตาเผาไหมท้ีแ่ต่ละระดบัความสงู 
 
 

 

รปูที ่6 การกระจายตวัของแก๊สเผาไหมแ้นวกึง่กลางเตาทีแ่ต่ละระดบัความสงู 
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รปูที ่7 องคป์ระกอบแก๊สไอเสยีทีท่อ่ทางออกเตาเผาไหม ้
 
 

3.4 อณุหภมิูเบดและประสิทธิภาพการเผาไหม้ 
 จากรูปที ่8 แสดงความสมัพนัธข์องอุณหภูมเิบดทีร่ะดบัความสูง 
0.35 m เหนือแผน่กระจายอากาศและประสทิธภิาพการเผาไหมพ้บวา่ 
ประสทิธภิาพการเผาไหมม้คี่าสงูกว่า 97% ในทุกเงื่อนไขการทดลอง 
โดยมีแนวโน้มลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนถ่านหินบิทูมินัส 
เน่ืองจากอนุภาคถ่านหนิมคีวามหนาแน่นมากกว่าแกลบทําใหเ้ผาไหม้
ยากซึ่งทําให้ระยะเวลาการเผาไหม้ในเตาไม่เพียงพอจึงเป็นผลให้
ประสทิธภิาพการเผาไหมล้ดตํ่าลง ซึง่สอดคลอ้งกบัอุณหภูมเิบดทีต่ํ่าลง 

โดยมคีา่ในชว่ง 990-1030°C   

 
 

รปูที ่8 อุณหภมูเิบดและประสทิธภิาพการเผาไหม ้
 

4.สรปุผลการทดลอง  
    จากการศกึษาพฤตกิรรมการเผาไหมร้ว่มระหว่างแกลบและถ่านหนิ
บทิูมนิัสในเตาเผาไหมว้อรเ์ทค-ฟลูอไิดซ์เบด โดยใชส้ดัส่วนของแกลบ

และถ่านหนิบทิมูนิสัที ่100:0, 90:10, 80:20 และ 75:25 (ฐานพลงังาน) 
ซึ่งคํานวณจากอตัราการป้อนความรอ้นสุทธทิี ่120 kWth และคง
อตัราส่วนอากาศส่วนเกนิที ่1.76 ในทุกเงื่อนไขการทดลอง สามารถ
สรปุไดด้งัน้ี  
    1. การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิรว่มในเตาเผาไหมไ้ดเ้กดิขึน้ในบรเิวณใตว้ง
แหวนวอรเ์ทคเป็นหลกัซึง่พจิารณาไดจ้ากอุณหภูมใินแนวกึง่กลางเตาที่

ระดบั 0.35-0.60 m ซึง่มคี่าสงูในช่วง 950-1020°C และการลดลงของ 
O2 อย่างรวดเรว็จนเหลอืน้อยกวา่ 2% ประกอบกบั CO ปรมิาณมาก
ชว่ยยนืยนัถงึการเกดิการเผาไหมอ้ย่างมากในบรเิวณดงักล่าว สว่นการ
เผาไหม้สารระเหยได้เกิดขึน้บรเิวณเหนือวงแหวนวอร์เทคซึ่งเหน็ได้
จากการเพิม่ขึน้ของอุณหภมูใินบรเิวณดงักล่าว 
    2. แก๊สไนโตรเจนออกไซดเ์กดิขึน้น้อยภายใตว้งแหวนวอรเ์ทคซึ่ง
เป็นผลของสภาพแวดลอ้มรดีวิซงิทีช่่วยยบัยัง้การเกดิ NOx ส่วนการ
เพิม่ขึน้ของ NOx เหนือวงแหวนเกดิจากการทาํปฏกิริยิาของสารระเหย
จากเชือ้เพลงิกบั O2 จากอากาศสว่นทีห่น่ึง      
    3. การเพิ่มสัดส่วนการผสมถ่านหินบิทูมินัสส่งผลให้แก๊สไหม้ที่
ทางออกเตาดงัน้ี คอื ปรมิาณ O2, CO, NOx และ SO2 มแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้   โดยปรมิาณแก๊สมลพษิต่างๆ ทีร่ะดบั O2 สว่นเกนิ 6% มดีงัน้ี  
โดย CO และ NOx มคี่าในช่วง 120-230 ppm  และ 250-430 ppm 
ตามลาํดบั สว่น  SO2 มคีา่เพิม่ขึน้ในชว่ง 10-120 ppm  
      4. ประสทิธภิาพการเผาไหมทุ้กเงือ่นไขการทดลองมคีา่สงูกวา่ 97% 
ส่วนอุณหภูมเิบดในเตาทีร่ะดบัความสงู 0.35 m มคี่าในช่วง 950-

1020°C โดยมแีนวโน้มลดลงตามสดัส่วนการเพิม่ถ่านหนิบทิูมนิัส
เลก็น้อย   
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาอทิธพิลของกาํลงัอนิฟราเรด อุณหภมูลิม

รอ้น และความเรว็ลมทีม่ผีลต่อการอบแหง้เน้ือลาํไย พรอ้มทัง้ทาํการ
พฒันาสมการจลนพลศาสตรข์องการอบแหง้ทางทฤษฎ ี โดยทาํการ
ทดลองอบแหง้เน้ือลาํไยทีม่คีวามชืน้เริม่ตน้ระหวา่ง 450 – 580 %db. 
ดว้ยเครือ่งอบแหง้อนิฟราเรดรว่มกบัลมรอ้นในหอ้งปฏบิตักิารที่
ความเรว็ลม 0.3, 0.5 และ 0.7 m/s ใชก้าํลงัอนิฟราเรดขนาด 200, 
500 และ 800 W และ/หรอือุณหภมูลิมรอ้น 40, 50 และ 60 ๐C โดย
วางตวัอยา่งหา่งจากแทง่อนิฟราเรด 250 mm อบจนเหลอืความชืน้ 
18% db จากการศกึษาพบวา่ อตัราการอบแหง้และอุณหภมูขิองเน้ือ
ลาํไยเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของกาํลงัอนิฟราเรดและ/หรอือุณหภมูลิม
รอ้นทาํใหใ้ชเ้วลาอบแหง้ลดลง โดยทีค่วามเรว็ลมไมม่ผีลต่อเวลา
อบแหง้และอุณหภมูลิาํไย จากการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารแพร่
ความชืน้โดยรวมและพฒันาสมการจลนพลศาสตรข์องการอบแหง้ ได้
สมการความสมัพนัธท์างคณติศาสตรข์องคา่สมัประสทิธิก์ารแพร่
ความชืน้โดยรวมของเนื้อลาํไยเป็นฟงักช์ัน่กบักาํลงัอนิฟราเรดและ
อุณหภมูลิมรอ้น  
Abstract 

The objectives of this research were to study the 
influence of infrared power, drying air temperature and air 
velocity on the drying characteristic of longan flesh and to 
develop the effective diffusion coefficient model. The 
experiments was carried out at the infrared power of 200, 500 
and 800 W, the drying temperature of 40, 50 and 60 ๐C, and air 
velocity of 0.3, 0.5 and 0.7 m/s. The distance between infrared 
and longan flesh was 250 mm. The initial moisture content of 
longan flesh was 450 – 580 %db. This longan was dried until 
final moisture content 18 %db. It was found that the drying rate 
and the longan temperature increase with the increasing of the 
infrared power and drying air temperature. The air velocity 
effected not significantly on the drying rate and the longan 
temperature. The effective diffusion coefficient model was 
developed to use in the equation as a function of infrared power 
and drying air temperature. It was found that the effective 

diffusion coefficient was increase with the increasing of the 
infrared power and drying temperature.  
 
Key word: Drying Kinetic, Effective Diffusion Coefficient, Longan 
Flesh Drying, Infrared and Hot Air drying 

 
1.   คาํนํา 

การอบแหง้ลาํไยเป็นกระบวนการแปรรปูเพือ่ยดือายุการ
เกบ็รกัษาและทาํใหม้มีลูคา่เพิม่ขึน้ ซึง่เทคโนโลยกีารอบแหง้ดว้ยลม
รอ้นถกูนํามาใชอ้ย่างแพรห่ลายและสิง่ทีผู่ป้ระกอบการตอ้งการมาก
ทีส่ดุคอื  การผลติลาํไยอบแหง้ทีม่คีณุภาพด ี เวลาการอบแหง้สัน้ และ
เสยีคา่ใชจ้า่ยน้อยทีส่ดุ ทัง้น้ีกรรมวธิกีารผลติลาํไยอบแหง้เชงิพาณชิย์
ไดแ้ก่ การอบแหง้ลาํไยทัง้ลกู และการอบแหง้ลาํไยเฉพาะเนื้อ ทัง้น้ี
มาตรฐานกรมสง่เสรมิการเกษตรและกรมการคา้ภาย ไดก้าํหนดเกณฑ์
ทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพของลาํไยเฉพาะเนื้อทีอ่บแหง้ โดยเกรด A 
จะตอ้งมลีกัษณะเป็นผลชดัเจน ขนาดผลสมํ่าเสมอ ขนาดผลสมํ่าเสมอ 
ไมม่เีศษวสัดุเจอืปน เน้ือลาํไยมสีเีหลอืงทอง มกีลิน่หอมของลาํไย ไมม่ี
กลิน่ควนัหรอืเหมน็ไหม ้ รสชาตขิองเน้ือลาํไยหวานไมข่ม เน้ือลาํไย
แหง้มคีวามชืน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 18  

การตรวจเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ การอบแหง้ลาํไยเฉพาะ

เน้ือดว้ยลมรอ้นอุณหภมูทิีเ่หมาะสมทีส่ดุคอื 65 °C ใชเ้วลา 12.5 h [1] 
ทัง้น้ีไดม้กีารวจิยัเพือ่นําเทคโนโลยอีืน่ๆ มาใช ้เชน่ การอบแหง้ดว้ยลม
รอ้นรว่มกบัคลื่นไมโครเวฟ [2] หรอืการอบแหง้ดว้ยลมรอ้นรว่มกบัไอ
น้ํารอ้นยวดยิง่ [3] เพือ่ลดเวลาและคา่ใชจ้า่ย โดยไดคุ้ณภาพผลติภณัฑ์
ทีด่ ี แต่เน่ืองจากยงัขาดขอ้มลูการศกึษาการอบแหง้เน้ือลาํไยดว้ยคลื่น
อนิฟราเรด ซึง่ปจัจบุนัการอบแหง้วสัดุเกษตรดว้ยอนิฟราเรดมอียูก่าร
อยา่งแพรห่ลายเพราะสามารถลดเวลาและการใชพ้ลงังานในการ
อบแหง้ ซึง่สว่นใหญ่ใชส้าํหรบัการอบแหง้วสัดุทีข่นาดเลก็และบาง  แต่
การนําคลื่นอนิฟราเรดมาใชใ้นการอบแหง้วสัดุทีม่ขีนาดใหญ่เพือ่เพิม่
อุณหภมูวิสัดใุนชว่งแรกของการอบแหง้กจ็ะทาํใหเ้วลาอบแหง้ลดลง 
จากรายงานการวจิยัพบวา่ การอบแหง้ดว้ยคลื่นอนิฟราเรดและ/หรอืลม
รอ้นเพือ่ศกึษาอทิธพิลของกาํลงัอนิฟราเรด อุณหภมูลิมและ/หรอื
ความเรว็ลมทีม่ผีลต่อการถ่ายเทความรอ้นและมวล และหรอืการ
วเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ของวสัดุดงัน้ี โดยพบวา่การ
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เพิม่ขึน้ของกาํลงัอนิฟราเรดและอุณหภมูลิมรอ้นจะทาํใหอ้ตัราการ
อบแหง้เพิม่ขึน้ เป็นผลใหเ้วลาอบแหง้และพลงังานในการอบแหง้ลดลง 
แต่เมือ่ความเรว็ลมเพิม่ขึน้กลบัทาํใหอ้ตัราการอบแหง้ลดลงจงึใชเ้วลา
อบแหง้และพลงังานในการอบแหง้เพิม่ขึน้ [4, 5, 6] นอกจากนี้ [7, 8] 
ไดท้ดลองอบเนื้อลาํไยดว้ยคลื่นอนิฟราเรดเพือ่หาสภาวะทีเ่หมาะสม
ทีส่ดุในการอบแหง้เน้ือลาํไยในชว่งความเรว็ลม 0.4-1.8 m/s 
อนิฟราเรดขนาด 800 W จาํนวน 2 หลอด ใชร้ะยะหา่งระหวา่งผวิลาํไย
ถงึผวิฮตีเตอรอ์นิฟราเรดทีเ่หมาะสมคอื 25 cm. และความเรว็ลม 1.1 

m/s สามารถเพิม่อุณหภมูเิน้ือลาํไยสงูสดุ 120 °C แลว้อบแหง้ต่อโดย

อุณหภมูเิน้ือลาํไยอยูท่ี ่ 80°C อบจนเหลอืความชืน้ 35% db. ใชเ้วลา 
156 นาท ี  

สาํหรบังานวจิยัน้ีเป็น การทดลองอบแหง้เน้ือลาํไยดว้ยรงัสี
อนิฟราเรดรว่มกบัลมรอ้น เพือ่ศกึษาอทิธพิลของกาํลงัรงัสอีนิฟราเรด 
อุณหภมูลิมรอ้น และความเรว็ลมทีม่ผีลต่ออตัราสว่นความชืน้ของเน้ือ
ลาํไย คา่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ และอุณหภมูขิองเนื้อลาํไย แลว้
ทาํการพฒันาสมการจลนพลศาสตรข์องการอบแหง้ทางทฤษฎ ี ซึง่
แสดงคา่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้โดยรวมเป็นฟงักช์ัน่กบักาํลงั
อนิฟราเรด อุณหภมูลิมรอ้น และความเรว็ลม 
 
2.   อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 

2.1    อปุกรณ์ทดลองและวิธีการทดลอง 
การศกึษาวจิยัน้ีไดใ้ชเ้ครือ่งอบแหง้ดว้ยรงัสอีนิฟราเรด

รว่มกบัลมรอ้นสาํหรบัหอ้งปฏบิตักิารดงัแสดงในรปูที ่ 1 โดย เครือ่ง
อบแหง้ประกอบดว้ย หอ้งอบแหง้ขนาด 450 x 450 x 500 mm ( กวา้ง 
x ยาว x สงู ) อุปกรณ์ใหค้วามรอ้นเป็นอนิฟราเรดชนิดแทง่สีเ่หลีย่มทาํ
จากเซรามคิเคลอืบสดีาํขนาด 1000 W ระยะหา่งระหวา่งแทง่รงัสี
อนิฟราเรดกบัผลติภณัฑเ์ทา่กบั 250 mm ในแนวตัง้ฉาก และขด
ลวดความรอ้นขนาด 6000 W พดัลมทีใ่ชเ้ป็นแบบเหวีย่งใบพดัโคง้
หน้าขบัดว้ยมอเตอรส์ามารถปรบัความเรว็รอบได ้ การวดัอุณหภมูิ
อากาศและอุณหภมูขิองเน้ือลาํไยทีต่าํแหน่งต่างๆ โดยใชเ้ทอร์
โมคปัเปิลชนิด K เชือ่มต่อกบัอุปกรณ์อ่านคา่ (Kane–May รุน่ MK330 
คา่ความถกูตอ้ง ±0.1 OC) การวดัความเรว็ลมไดใ้ช ้ hot wire 
anemometer การชัง่น้ําหนกัของเนื้อลาํไยจะใชเ้ครือ่งชัง่น้ําหนกัแบบ
ดจิติอล (Sarterius รุน่ CP323S คา่ความถกูตอ้ง ±0.001 g) และการ
วดัความชืน้สมัพทัธอ์ากาศแวดลอ้ม (Testo รุน่ 650 คา่ความถกูตอ้ง 
±0.1 %) 

การทดลองใชล้าํไยพนัธุด์อขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 25-30 
mm ทาํการควา้นเมลด็และแกะเปลอืกออก ซึง่ลาํไยสดน้ําหนกัรวม 10 
kg หลงัจากแกะเปลอืกและเมด็ออกจะไดเ้น้ือลาํไยสด 7 kg (หลงั
อบแหง้แลว้จะไดเ้น้ือลาํไยแหง้ 1 kg) เน้ือลาํไยสดมคีวามชืน้เริม่ตน้
ประมาณ 465 %db อบดว้ยเครือ่งอบแหง้อนิฟราเรดรว่มกบัลมรอ้นใน
หอ้งปฏบิตักิารทีค่วามเรว็ลม 0.3, 0.5 และ 0.7 m/s ใชก้าํลงั
อนิฟราเรดขนาด 200, 500 และ 800 W และ/หรอือุณหภมูลิมรอ้น 40, 
50 และ 60 ๐C โดยวางตวัอยา่งหา่งจากแทง่อนิฟราเรด 250 mm  

ในแต่การทดลองม ี3 ตวัอยา่ง ตวัอยา่งละ 9 ผล (ประมาณ 
90 g) นําเนื้อลาํไยวางเรยีงบนตะแกรง และทาํการอบแหง้ตามเงือ่นไข

ใหเ้หลอืความชืน้สดุทา้ย 18 %db. ในระหวา่งการอบแหง้จะทาํการ
บนัทกึขอ้มลู น้ําหนกัตวัอยา่ง อุณหภมูผิวิแทง่อนิฟราเรด อุณหภมูิ
ตวัอยา่ง อุณหภมูลิมเขา้และออกจากหอ้งอบแหง้ อุณหภมูอิากาศ
ภายนอกหอ้งอบแหง้ และความชืน้สมัพทัธอ์ากาศแวดลอ้ม โดยทาํการ
บนัทกึขอ้มลูทุกๆ 30 นาท ี ใน 3 ชัว่โมงแรก ทุกๆ 1 ชัว่โมงใน 3 
ชัว่โมงต่อมา และทุกๆ 2 ชัว่โมงจนสิน้สดุการอบแหง้ นําตวัอยา่งหลงั
สิน้สดุการอบมาอบแหง้มาอบแหง้ดว้ยลมรอ้นอุณหภมู ิ 103 OC นาน 
72 ชัว่โมง [9]  เพือ่หามวลแหง้และคาํนวณหาความชืน้ต่อไป 

 
รปูที ่1 เครือ่งอบแหง้แบบลมรอ้นรว่มกบัรงัสอีนิฟราเรด [10] 

 
2.2    การวิเคราะหข้์อมลู 

จากการทดลองไดก้าํหนดใหส้มมตุฐิานวา่รปูรา่งของเนื้อ
ลาํไยทีใ่ชใ้นการศกึษากลไกการอบแหง้มลีกัษณะเป็นแผน่แบนกวา้ง 
เพราะหากนําเนื้อลาํไยมคีลีอ่อก พบวา่ความกวา้งและความยาวของ
ลาํไยมคีา่มากความหนาของเนื้อลาํไยมาก (Infinite slab) และการ
ถ่ายเทความชืน้เกดิขึน้ในทศิทางเดยีว การหาความชืน้ของผลติภณัฑ์
ทีเ่วลาใดๆ ไดจ้ากสมการการแพรท่างทฤษฎซีึง่เป็นสมการทีอ่ยูร่ปูคา่
สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ ในกรณทีีท่าํการพล๊อตกราฟระหวา่ง ln 
MR กบั เวลา ไดก้ราฟเป็นเสน้ตรงแสดงวา่คา่สมัประสทิธิก์ารแพรข่อง
ความชืน้ไมเ่ป็นฟงักช์นักบัความชืน้ การเปลีย่นแปลงความชืน้สามารถ
อธบิายดว้ยสมการที ่1 [11] 
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แต่เน่ืองจากการอบแหง้ดว้ยอนิฟราเรดสามารถลดความชืน้ไดจ้นวสัดุ
มคีวามชืน้สมดุลทีต่ํ่ามาก [6] จงึกําหนดให ้Meq = 0 ดงันัน้ สมการ

อตัราสว่นความชืน้ทีใ่ชค้อื 
 
i

M

 M
MR=  

กรณทีีก่ราฟไมเ่ป็นเสน้ตรง แสดงวา่คา่สมัประสทิธิก์ารแพร่
ความชืน้เป็นฟงักช์นักบัความชืน้ของวสัดุ ดงันัน้การคาํนวณหาคา่
สมัประสทิธิก์ารแพรท่ีแ่ปรตามความชืน้นัน้จะใชว้ธิกีารของความชนั
[12] ซึง่คาํนวณจากอตัราสว่นระหวา่งอตัราการอบแหง้ทีไ่ดจ้ากการ
ทดลองและอตัราการอบแหง้ทางทฤษฎ ีณ ความชืน้เดยีวกนั แสดงดงั
สมการ 2 
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2L
thoerydMR/dFo

experimentdMR/dt
eff

D =    (2) 

และการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติจิะใชก้ารวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว โดยใชว้ธิกีารทดสอบของ Duncan ในการ
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วเิคราะหจ์ะพจิารณาทีร่ะดบัความน่าเชือ่มัน่ที ่ 95% (p<0.05) โดยใช้
โปรแกรม SPSS 
 

3.    ผลการทดลองและวจิารณ์ 
3.1    ผลของกาํลงัอินฟราเรด อณุหภมิูลมร้อน และความเรว็ลมท่ี

มีต่อการอบแห้งลาํไยเน้ือ 
รปูที ่ 2, รปูที ่ 3 แสดงความสมัพนัธข์องอตัราสว่นความชืน้ของ

เน้ือลาํไย และอุณหภมูเิน้ือลาํไยกบัเวลาอบแหง้ตามลาํดบั ทีอุ่ณหภมูิ
ลมรอ้น 40 OC ความเรว็ลมรอ้น 0.3 m/s และกาํลงัอนิฟราเรด 200, 
500 และ 800 W พบวา่ คา่อตัราสว่นความชืน้จะลดลงเรว็ตามขนาด
กาํลงัอนิฟราเรดทีเ่พิม่ขึน้ โดยอุณหภมูขิองลาํไยทีเ่พิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเน่ือง ซึง่อุณหภมูขิองลาํไยจะสงูกวา่อุณหภมูขิองลมรอ้นตลอดการ
อบแหง้ จงึทาํใหค้วามแตกต่างของความดนัไอน้ําระหวา่งเนื้อลาํไยกบั
อากาศมคีวามแตกต่างเพิม่ขึน้ตามอุณหภมูลิมรอ้น ทาํใหก้ารแพร่
ความชืน้จากลาํไยออกสูอ่ากาศจงึมคีา่เพิม่ขึน้ และเมือ่อุณหภมูลิาํไย
ทา้ยของการอบแหง้คงที ่ ความแตกต่างของความดนัไอน้ําระหวา่งเนื้อ
ลาํไยกบัอากาศจงึลดลงทาํใหใ้นชว่งทา้ยการลดลงของความชืน้จงึ
เกดิขึน้ไดช้า้ ซึง่มแีนวโน้มเชน่เดยีวกบัผลการอบแหง้หอมซอยของ [5] 
ทีอุ่ณหภมูลิมรอ้น 35 OC และความเรว็ลมรอ้น 1.0 m/s และเมือ่กาํลงั
อนิฟราเรดเพิม่ขึน้จะทาํใหอ้ตัราการอบแหง้เพิม่ขึน้ จาก 200 เป็น 500 
และ 800 W จะตอ้งใชเ้วลาอบแหง้ 16, 6 และ 4 ชัว่โมง ตามลาํดบั 
เน่ืองจากการเพิม่กาํลงัอนิฟราเรดจะทาํใหอุ้ณหภมูขิองเน้ือลาํไย
เพิม่ขึน้ โดยมคีา่ 57.6, 84.2 และ 102.2 OC ตามลาํดบั ทาํใหค้วาม
แตกต่างของความดนัไอน้ําระหวา่งเนื้อลาํไยกบัอากาศมคีวามแตกต่าง
เพิม่ขึน้ ทาํใหใ้ชเ้วลาอบแหง้ลดลง 

และจากการเปรยีบเทยีบความเรว็ลมรอ้น พบวา่ เมือ่ความเรว็ลม

รอ้นเพิม่ขึน้จะทาํใหใ้ชเ้วลาอบแหง้เพิม่ขึน้ จากการทดลองทีอุ่ณหภมูิ
ลมรอ้น 40 OC และกาํลงัอนิฟราเรด 200 W จะตอ้งใชเ้วลาอบแหง้ 16, 
16 และ 18 ชัว่โมง ตามลาํดบั แสดงดงัรปูที ่ 2 เน่ืองจากการเพิม่
ความเรว็ลมจะทาํใหอุ้ณหภมูขิองเน้ือลาํไยลดลง เพราะการอบแหง้
ดว้ยอนิฟราเรดนัน้จะทาํใหล้าํไยมอุีณหภมูทิีส่งูกวา่การอบแหง้ดว้ยลม
รอ้น ดงันัน้เมือ่ลมรอ้นทีม่อุีณหภมูทิีต่ํ่ากวา่ลาํไยทาํใหล้าํไยถ่ายเท
ความรอ้นมายงัอากาศจงึทาํใหล้าํไยจงึมอุีณหภมูทิีล่ดลง คา่ความ
แตกต่างของความดนัไอน้ําภายในวสัดุและอากาศลดลง จงึใชเ้วลา
อบแหง้ทีย่าวนานขึน้ และจากการวเิคราะหค์า่อตัราสว่นความชืน้ของ
เน้ือลาํไยทางสถติทิีร่ะดบัความน่าเชื่อมัน่ที ่ 95% (p<0.05) พบวา่วา่
ความเรว็ลมทีใ่ชใ้นการศกึษาไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั 
เพราะความเรว็ลมรอ้นทีใ่ชใ้นการศกึษามคีา่ใกลเ้คยีงกนั 

รปูที ่ 4, รปูที ่ 5 และตารางที ่ 1แสดงความสมัพนัธข์องอตัราสว่น
ความชืน้ของเน้ือลาํไย คา่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ และอุณหภมูิ
เน้ือลาํไยกบัเวลาอบแหง้ โดยพจิารณาทีอุ่ณหภมูลิมรอ้น 40, 50 และ 
60 OC กาํลงัอนิฟราเรด 200 และ 500 W และความเรว็ลมรอ้น 0.3 
m/s พบวา่มแีนวโน้มเชน่เดยีวกบัรปูที ่ 2 และ 3 จากการเปรยีบเทยีบ
อุณหภมูลิมรอ้น พบวา่ เมือ่อุณหภมูลิมรอ้นเพิม่ขึน้จะไมส่ง่ผลต่อการ
เปลีย่นแปลงของเวลาอบแหง้มากนกั ทัง้น้ีเน่ืองจากการทดลองพบวา่ 
จากการอบแหง้ดว้ยลมรอ้นสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงอุณหภมูขิอง
ลาํไยไมม่ากนกัเมือ่เทยีบกบัอทิธพิลของกาํลงัอนิฟราเรด โดยอุณหภมูิ
ของลาํไยมคีา่ใกลเ้คยีงกนั เพราะอุณหภมูลิมรอ้นทีใ่ชใ้นการศกึษามคีา่
ใกลเ้คยีงกนัมาก และจากการวเิคราะหค์า่อตัราสว่นความชืน้ของเน้ือ
ลาํไยทางสถติทิีร่ะดบัความน่าเชือ่มัน่ที ่ 95% (p<0.05) พบวา่อุณหภมูิ
ลมรอ้นทีใ่ชใ้นการศกึษาไมส่ง่ผลต่ออตัราสว่นความชืน้ของเน้ือลาํไย  
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รปูที ่2 การเปรยีบเทยีบคา่อตัราสว่นความชืน้ของเน้ือลาํไยเมือ่อบแหง้ 
ทีก่าํลงัอนิฟราเรด 200, 500 และ 800 W ความเรว็ลม 0.3, 0.5 และ 0.7 
m/s อุณหภมูลิมรอ้น 40 OC และระยะหา่งระหวา่งอนิฟราเรดกบัลาํไย 
250 mm 
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รปูที ่4 การเปรยีบเทยีบอทิธพิลคา่อุณหภมูขิองเน้ือลาํไยเมือ่อบแหง้ ที่
กาํลงัอนิฟราเรด 200, 500 และ 800 W ความเรว็ลม 0.3, 0.5 และ 0.7 
m/s อุณหภมูลิมรอ้น 40 OC และระยะหา่งระหวา่งอนิฟราเรดกบัลาํไย 
250 mm 
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รปูที ่5 การเปรยีบเทยีบคา่อตัราสว่นความชืน้ของเน้ือลาํไยเมือ่อบแหง้ 
ทีก่าํลงัอนิฟราเรด 200 และ 500W ความเรว็ลม 0.3 m/s อุณหภมูลิม
รอ้น 40, 50 และ 60 OC ระยะหา่งระหวา่งอนิฟราเรดกบัลาํไย 250 mm 
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รปูที ่6 การเปรยีบเทยีบคา่อุณหภมูขิองเน้ือลาํไยเมือ่อบแหง้ ทีก่าํลงั
อนิฟราเรด 200 และ 500W ความเรว็ลม 0.3 m/s อุณหภมูลิมรอ้น 40, 
50 และ 60 OC และระยะหา่งระหวา่งอนิฟราเรดกบัลาํไย 250 mm 

ตารางที ่1 ผลการทดลองอบแหง้เน้ือลาํไยดว้ยเครือ่งแหง้อนิฟราเรดรว่มกบัลมรอ้น ทีร่ะยะหา่งระหวา่งอนิฟราเรดและถาดลาํไย 250 mm 

PIR 
(W) 

Tdi 
(OC) 

v 
(m/s) 

RHdi 
(%) 

Wi 
(g) 

Wf 
(g) 

Mi 
(%db) 

Mf 
(%db) 

Mc 
(%db) 

tc 
(h) 

DT 
(h) 

Tmax 
(OC) 

DRavg 

(g/h) 
Deff 

(x10-6m3/h) 

200 

40 

0.3 33 44.831 7.923 587.276 21.463 345.148 2.5 16 57.6 2.307 0.794 

0.5 29 37.922 8.927 444.700 28.225 253.131 2.5 16 52.1 1.812 0.749 

0.7 34 43.404 9.376 464.055 21.845 282.014 2.5 18 52.4 1.890 0.581 

50 

0.3 16 38.802 6.840 588.101 21.298 298.493 2.5 14 64.6 2.283 0.984 

0.5 12 34.042 7.540 453.709 22.642 228.871 2.5 14 60.6 1.893 0.915 

0.7 20 41.026 7.426 566.981 20.728 296.326 2.5 14 66.3 2.400 0.882 

60 

0.3 11 40.293 7.306 560.541 19.770 248.672 2.5 10 75.9 3.299 1.136 

0.5 9 44.316 9.015 497.895 21.627 269.914 2.5 16 66.9 2.206 0.856 

0.7 8 49.610 9.426 532.861 20.245 270.443 2.5 16 67.4 2.512 0.928 

500 

40 

0.3 19 42.174 7.934 549.831 22.250 195.855 2.0 6 84.2 5.707 1.761 

0.5 30 32.508 6.261 520.619 19.530 168.309 2.0 6 97.1 4.375 1.816 

0.7 35 41.880 7.567 566.031 20.340 265.204 2.0 10 89.4 3.431 1.327 

50 

0.3 11 39.423 7.196 548.938 18.453 183.144 2.0 6 101.7 5.371 2.111 

0.5 14 34.376 7.106 482.644 20.441 156.797 2.0 10 97.3 2.727 1.881 

0.7 18 41.857 7.057 606.567 19.126 230.368 2.0 12 89.0 2.900 1.714 

60 

0.3 9 37.974 8.138 460.916 20.207 129.808 2.0 8 101.7 3.730 2.136 

0.5 8 42.987 7.803 561.440 20.065 206.339 2.0 5 91.7 7.037 1.775 

0.7 10 50.776 9.603 542.246 21.465 243.132 2.0 12 82.2 3.431 1.327 

800 

40 

0.3 28 41.380 7.555 566.452 20.635 202.100 1.5 4 102.2 8.456 2.441 

0.5 27 43.181 8.465 512.496 20.325 230.078 1.5 6 107.8 5.786 1.907 

0.7 41 43.883 7.982 577.520 19.558 248.447 1.5 10 95.1 3.590 1.957 

50 

0.3 15 46.382 9.543 475.388 18.385 163.379 1.5 4 112.7 9.210 2.474 

0.5 12 40.754 7.218 576.752 19.861 194.952 1.5 4 102.1 8.384 2.477 

0.7 9 43.868 7.729 579.703 19.755 238.193 1.5 6 98.2 6.023 2.068 

60 

0.3 8 46.382 9.543 475.388 18.385 163.379 1.5 4 124.1 9.210 2.474 

0.5 9 43.239 7.504 590.278 19.796 252.443 1.5 4 122.3 8.934 2.195 

0.7 8 43.178 9.689 440.401 21.264 184.055 1.5 5 95.0 6.698 1.998 
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3.2 ผลการพฒันาสมการจลนพลศาสตรข์องการอบแห้ง 

จากการวเิคราะหห์าคา่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ของ
การอบแหง้ลาํไยดว้ยอนิฟราเรดรว่มกบัลมรอ้น แสดงดงัรปูที ่ 7 พบวา่
การเพิม่ขึน้ของรงัสอีนิฟราเรดจะทาํใหค้า่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้
มคีา่เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั แต่การเพิม่ขึน้ของความเรว็ลมและ
อุณหภมูลิมรอ้นไมม่ผีลต่อคา่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ ทัง้กรณกีาร
อบแหง้ดว้ยอนิฟราเรดทีส่งูหรอืตํ่า ดงันัน้ในการพฒันาสมการ
จลนพลศาสตรจ์งึพจิารณาสมการทีเ่ป็นฟงักช์นัของกาํลงัอนิฟราเรด
เป็นหลกั 

จากการวเิคราะหส์มการถดถอยกาํลงัสองน้อยทีส่ดุเพือ่
สมการความสมัพนัธข์องคา่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้กบักาํลงั
อนิฟราเรดและอุณหภมูลิมรอ้น สามารถสรา้งความสมัพนัธไ์ดด้งั
สมการที ่4, 5 และ 6 และแสดงคา่คงทีด่งัตารางที ่2 จากการนําสมการ
จลนพลศาสตรม์าทาํนายคา่คา่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ของลาํไย
เน้ือทีก่าํลงัอนิฟราเรด 200 500 และ 800 W ความเรว็ลม 0.3, 0.5 
และ 0.7 m/s อุณหภมูลิมรอ้น 60 OC และระยะหา่งระหวา่งอนิฟราเรด
กบัลาํไย 250 mm พบวา่แบบจาํลองที ่ 2 สามารถทาํนายคา่
สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ของลาํไยเนื้อไดด้ทีีส่ดุ โดยใหค้า่ความน่า

เชือ่มัน่ (R2) สงูสดุเทา่กบั 0.8499 ซึง่เทา่กบัแบบจาํลองที ่ 3 แสดงดงั
รปูที ่ 9 และตารางที ่ 2 และจากนัน้นําสมการสมัประสทิธิก์ารแพร่
ความชืน้ (สมการที ่ 2) มาใชค้าํนวณคา่อตัราสว่นความชืน้ของลาํไย 
โดยแทนคา่ลงในสมการที ่ 1 พบวา่สมการทีไ่ดพ้ฒันาขึน้สามารถ
ทาํนายการลดลงของความชืน้ไดใ้กลเ้คยีงกบัการทดลอง โดยไดท้าํการ
เปรยีบเทยีบผลการอบแหง้ทีก่าํลงัอนิฟราเรด 200 W อุณหภมูลิมรอ้น 
50 OC และ 800 W อุณหภมูลิมรอ้น 60 OC พบวา่ใหค้า่ R2 เทา่กบั 
0.9282 และ 0.9526 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่2 แสดงคา่คงทีข่องแบบจาํลองคา่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ของลาํไยเนื้อ 

Model a b c d E R2 
1 1.6326x10-5 2.4484x102 4.6735x10-1 1.0761x104 - 0.8135 
2 -1.2071x10-11 6.1532x10-9 1.4323x10-8 -4.1376x10-6 - 0.8499 
3 -1.1572x10-11 5.9327x10-9 1.3990 x10-8 -4.0427x10-6 -7.1165x10-1 0.8499 
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รปูที ่7 การเปรยีบเทยีบคา่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ปรากฏเฉลีย่
ของเน้ือลาํไยอบแหง้อนิฟราเรดรว่มกบัลมรอ้น ทีก่าํลงัอนิฟราเรด 
200, 500 และ 800 W ความเรว็ลม 0.3, 0.5 และ 0.7 m/s อุณหภมูิ
ลมรอ้น 40, 50 และ 60 OC และระยะหา่งระหวา่งอนิฟราเรดกบัลาํไย 
250 mm 
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รปูที ่ 8 การเปรยีบเทยีบคา่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ของเน้ือลาํไย
อบดว้ยดว้ยอนิฟราเรดรว่มกบัลมรอ้นทีไ่ดจ้ากการทดลองและ
แบบจาํลอง ทีก่าํลงัอนิฟราเรด 200 500 และ 800 W ความเรว็ลม 
0.3, 0.5 และ 0.7 m/s อุณหภมูลิมรอ้น 60 OC และระยะหา่งระหวา่ง
อนิฟราเรดกบัลาํไย 250 mm 
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4.   สรปุผลการวิจยั 
การทดลองอบแหง้เน้ือลาํไยดว้ยรงัสอีนิฟราเรดรว่มกบัลมรอ้น 

เพือ่ศกึษาอทิธพิลของกาํลงัรงัสอีนิฟราเรด อุณหภมูลิมรอ้น และ
ความเรว็ลมทีม่ผีลต่ออตัราสว่นความชืน้ของเน้ือลาํไย คา่สมัประสทิธิ ์
การแพรค่วามชืน้ และอุณหภมูขิองเน้ือลาํไย พบวา่ เมือ่กาํลงั
อนิฟราเรดเพิม่ขึน้จะทาํใหใ้ชเ้วลาอบแหง้ลดลง โดยทาํใหค้า่
สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ และอุณหภมูขิองเน้ือลาํไยเพิม่ขึน้ แต่
ความเรว็ลมและอุณหภมูลิมรอ้นไมม่ผีลต่อเวลาอบแหง้ และคา่
สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ จากการพฒันาสมการจลนพลศาสตรข์อง
การอบแหง้โดยสรา้งแบบจาํลองทางคณติศาสตรข์องคา่สมัประสทิธิก์าร
แพรค่วามชืน้โดยรวมของเนื้อลาํไย พบวา่แบบจาํลองที ่ 2 ดงัสมการ 
สามารถทาํนายคา่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ของลาํไยเนื้อไดด้ทีีส่ดุ 
โดยใหค้า่ความน่าเชือ่มัน่ (R2) สงูสดุเทา่กบั 0.8499 และสามารถ
ทาํนายการลดลงของความชืน้ไดใ้กลเ้คยีงกบัการทดลอง 

 
สญัลกัษณ์ 

a, b, c, และ  d  คา่คงที ่
DT เวลาอบแหง้เน้ือลาํไย (h) 

DR อตัราการการอบแหง้เน้ือลาํไย (g/h) 

Deff คา่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ของเน้ือลาํไย (x106m2/h) 
Fo The Fourier number (Fo = Deff t/L

2) 
Mi ความชืน้เริม่ตน้ของเนื้อลาํไย (%db) 

Mf ความชืน้สดุทา้ยของเนื้อลาํไย (%db) 

Mc ความชืน้วกิฤตของเนื้อลาํไย (%db) 

MR คา่อตัราสว่นความชืน้ของตวัวสัดุ 
PIR กาํลงัอนิฟราเรด (W) 

R คา่คงทีข่องก๊าซสากล (=8.314 kJ/kg mol K) 

RHdi ความชืน้สมัพทัธข์องอากาศก่อนเขา้หอ้งอบแหง้ (%) 

Tdi อุณหภมูลิมรอ้น (OC) 

Tp max อุณหภมูเิน้ือลาํไยสงูสดุ (OC) 

Tabs อุณหภมูอิบแหง้ (K) 

tc เวลาอบแหง้วกิฤตของการอบแหง้เน้ือลาํไย (h) 

v ความเรว็ลมก่อนเขา้หอ้งอบแหง้ (m/s) 

Wi น้ําหนกัของเน้ือลาํไยก่อนการอบแหง้ (g) 

Wf น้ําหนกัของเน้ือลาํไยหลงัการอบแหง้ (g) 
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การเพ่ิมการถ่ายเทความรอ้นในท่อส่ีเหล่ียมโดยใช้ครีบและปีก 
Heat transfer augmentation in a rectangular duct using ribs and Winglets 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้ นําเสนอการศึกษาการเพิ่มสมรรถนะในการ

ถ่ายเทความรอ้นในท่อสีเ่หลี่ยมทีม่คีรบีสามเหลี่ยมและปีกโดยการทํา
การทดลองทีส่ภาวะผวิเป็นแบบฟลกัซค์วามรอ้นทีผ่วิคงที ่และของไหล
ทีใ่ชใ้นการทดลองคอือากาศ  ในการทดลองจะใชค้วามเรว็อากาศต่างๆ 
กัน โดยค่าตัวเลขเรย์โนลด์อยู่ ในช่วง 4,000 ถึง 25,000 ทําการ
เปรยีบเทยีบผลของกรณีท่อสีเ่หลีย่มมผีนังเรยีบ ท่อสีเ่หลีย่มทีม่คีรบีที่
ผวิบนและผวิล่าง และท่อสีเ่หลี่ยมทีม่คีรบีทีผ่วิบน-ล่างและมกีารตดิตัง้
ปีกทีท่างเขา้ของท่อทดสอบ โดยทําการจดัวางครบีแบบมแีนวเดยีวกนั  
เพื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความร้อนและค่าตวัประกอบ
เสยีดทาน  จากการทดลองพบวา่ท่อทีม่กีารใสค่รบีและ/หรอืตดิตัง้ปีกที่
ทางเขา้ใหค้่าสมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้นและค่าตวัประกอบเสยีด
ทานเพิม่สงูมากขึน้ เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบกบัท่อสีเ่หลีย่มทีม่ผีนงัเรยีบ
และทอ่สีเ่หลีย่มทีม่คีรบีอย่างเดยีว  พบวา่ท่อสีเ่หลีย่มทีม่คีรบีและมกีาร
ตดิตัง้ปีกทีท่างเขา้ของทอ่สีเ่หลีย่มใหผ้ลการถ่ายเทความรอ้นดทีีส่ดุ 
 
Abstract 

This paper presents the study of heat transfer enhancement 
in a ribbed channel with winglets mounted at the test duct 
entrance for a constant heat flux condition and the working fluid 
is air. In this experimental work, the airflow based on the 
Reynolds number at the inlet is in the range of 4000 to 25,000. 
The measurements from using triangular ribs on the upper and 
lower channel walls with in-line arrangement are compared with 
those from similar ribs and the winglet pairs placed at the tested 
channel entry. The experimental results reveal that the use of 
winglets in conjunction with the ribs leads to the considerable 
increase in heat transfer coefficient and friction factor in 
comparison with the smooth channel. In addition, the application 
of combined ribs and winglets provides higher heat transfer rate 
and thermal performance than that of ribs alone. 

 

1. บทนํา 
การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทของแผ่นความร้อนที่ได้เคยมี

การศกึษาดงัน้ี Taslim et al. [1] รายงานค่านสัเซลิลน์มัเบอรท์ีจุ่ดใดๆ 
ในท่อสีเ่หลีย่มจตุัรสัทีม่คีวามหยาบเนื่องจากมุมครบี, รปูร่างครบีตวัว ี
และความไมต่่อเน่ืองครบี (แนวครบีตวัวมีทีศิทางเดยีวกบัการไหลและมี
ทศิทางตรงกนัขา้มกบัการไหลสลบักนัตลอดหน้าตดั) บนผวิท่อที่อยู่
ตรงกนัขา้ม โดยใหผ้วิท่อดา้นหน่ึงถูกใหค้วามรอ้นดว้ยฟลกัซค์วามรอ้น
คงที ่ในขณะทีผ่วิทอ่ดา้นอื่นๆ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงความรอ้น พบวา่ค่า
สมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้นมากที่สุดเมื่อแนวครบีตวัวมีทีศิทาง
เดยีวกบัการไหล Kawa [2] ไดท้าํการศกึษาการเพิม่สมรรถนะของช่อง
หน้าตดัสีเ่หลีย่มทีม่คีรบีขวางอยู่หน่ึงดา้น โดยครบีทีท่ดลองมลีกัษณะ
เป็นครบีตรง ครบีรปูตวัวตี่อเน่ือง 60 องศา,ครบีรปูตวัวแีบบแยกส่วน 
60 องศา และครบีทะแยงมุม 60 องศา โดยทําการทดลองทีค่่าตวัเลข
เรยโ์นลดใ์นช่วง 3,000 – 20,000 อตัราการสว่นความกวา้งต่อความสงู
แผน่ทดลองเทา่กบั 7.19-7.75 และอตัราสว่นระยะพติตต์่อความสงูแผน่
ครบีเท่ากบั 10 ความสูงครบี 3.4 มลิลเิมตร ความกวา้งครบี 6.58 
มลิลเิมตร ถ่ายเทความรอ้นชนิดคงที ่Constant Heat Flux โดยผลการ
ทดลองพบวา่ครบีรปูตวัวแีบบแยกสว่น 60 องศา จะมปีระสทิธิภ์าพการ
ถ่ายเทความรอ้นมากทีส่ดุและมคีา่ตวัประกอบความเสยีดทานน้อยทีสุ่ด 
ส่วนครบีตรงจะมสีมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้นน้อยที่สุด ส่วนและ
ครบีรปูตวัวตี่อเน่ือง จะมตีวัประกอบความเสยีดทานมากทีสุ่ด Benlu , 
Jiang  [3] ไดท้าํการศกึษาค่าการถ่ายเทความรอ้นและคุณสมบตักิาร
เสยีดทานของแผน่โซลารฮ์ตีเตอรส์ีเ่หลีย่ม ชนิดครบีเอยีงทํามุม 0 ถงึ 
90 องศากบัทศิทางการไหล โดยมขีอบเขตการศกึษาในช่วงอตัราการ
ไหลอากาศ 0.001 – 0.0018 kg/s ระยะพติต ์ เท่ากบั 4 มลิลเิมตร 
ความสงูแผน่ครบี  0.8 มลิลเิมตร กวา้ง 1 มลิลเิมตร  จากการทดลอง
พบว่า ทีมุ่มครบี 60 องศาจะใหค้่าสมัประสทิธกิารพาความรอ้นและ
แรงดนัตกคร่อมมากทีสุ่ดแต่พบว่าทีมุ่ม 20 องศาจะใหป้ระสทิธภิาพ
โดยรวมของการถ่ายเทความร้อนดีที่สุด เมื่อศึกษาต่อที่มุมครีบ 20 
องศาพบวา่ทีร่ะยะพติตน้์อยลงจะทาํใหส้มัประสทิธกิารพาความรอ้นและ
แรงดนัตกครอ่มเพิม่มากขึน้ และทีร่ะยะพติต ์1 และ 2 มลิลเิมตรจะให้
ประสทิธภิาพรวมของการถ่ายเทความรอ้นสงูทีสุ่ดและมคี่าใกลเ้คยีงกนั 
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Promvonge , Thianpong [4] นอกเหนือจากบทความนี้ ในการศกึษา
ส่วนใหญ่จะใหค้วามสนใจช่องขนานแบบสีเ่หลีย่มจตุัรสั หรอือตัราส่วน
ของรปูทรงของชอ่งขนานตํ่าๆ โดยรปูรา่งของครบีเป็นแบบ ครึง่วงกลม 
วงกลม สีเ่หลีย่มจตุัรสั หรอืแชมเฟอร ์และมมุของครบีเป็น 30 , 45 และ 
60 องศา สาํหรบัอตัราสว่น e/H ระหวา่ง 0.05 และ 0.15 และอตัราสว่น 
P/e อยู่ในช่วงระหวา่ง 5 ถงึ 20 การหาความเหมาะสมรปูร่างของครบี
ของความแตกต่างหน้าตดัสามเหลีย่มพบไม่บ่อยในรายงาน ดว้ยเหตุน้ี
จุดมุ่งหมายสําคญัของการนําเสนอผลงานเพื่อเพิม่เตมิของขอ้มูลการ
ทดลองครบีรปูสามเหลีย่มต่างๆ (สามเหลีย่มหน้าจัว่และสามเหลีย่มมุม
ฉาก) โดยในทาํนองเดยีวกนั อตัราสว่น e/H เพิม่ขึน้เป็น 0.3 ผลลพัธ์
เหล่านี้ช่วยการออกแบบทีด่ขี ึน้ของเครื่องแลกเปลีย่นความรอ้น ในการ
ทดสอบจะใชอ้ากาศในการทดสอบ โดยการไหลเป็นแบบป ัน่ป่วนทีช่่วง
ตวัเลขเรยโ์นลดอ์ยู่ในช่วง 4,000 ถงึ 16,000 Gentry , Jacobi [5] การ
ออกแบบปีกเพื่อใหเ้กดิการหมุนวนของของไหล ซึง่เป็นการเพิม่ระดบั
การป ัน่ป่วน และการพาความรอ้นดขีึน้ก่อใหเ้กดิสมรรถนะการถ่ายเท
ความรอ้นทีด่ขี ึน้ ไดนํ้าเสนอการเพิม่การถ่ายเทความรอ้น โดยการเพิม่
การหมุนวนที่หวัมุมของแผ่นเรยีบ โดยค่าเฉลี่ยของการถ่ายเทความ
รอ้นดขีึน้ 50-60 % โดยทีผ่วิของแผน่เรยีบจะใชปี้กแบบ เดลตา้  ซึง่ถอื
ว่าดกีว่า ปีกแบบ สามเหลี่ยมหน้าจัว่ เพราะเพิม่สดัส่วนการไหล และ
มุมปะทะ  Joardar , Jacobi [6] ประสทิธผิลของการเพิม่การหมุนวน
ของปีกแบบ เดลต้า เป็นการทดสอบของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอ้น
แบบกะทดัรดั ที่ใช้ในระบบของรถยนต์ กลไกสําคญัของการเพิม่การ
หมนุวน คอื การพจิารณา และพืน้ฐานของการออกแบบปีกแบบ เดลตา้  
สมรรถนะการถ่ายเทความรอ้นและความดนัตกครอ่ม จะประเมนิภายใต ้
เงื่อนไขระหว่าง ผวิเปียกและผวิแห้ง สําหรบัเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอ้น แบบครบีบานพบั และแบบครบีบานพบัที่มกีารเพิม่การหมุนวน 
โดยค่าเฉลี่ยการถ่ายเทความรอ้นสําหรบัครบีบานพบัทีม่กีารเพิม่การ
หมุนวนเพิม่ขึน้ 21 % สาํหรบัผวิแหง้ และ 23.4 % สาํหรบัผวิเปียก 
โดยทีค่วามดนัตกคร่อมเพิม่ขึน้ 7 % การสรา้งการหมุนวนไดท้ดสอบ
แลว้วา่ไดเ้พิม่สมรรถนะการถ่ายเทความรอ้น ในเครือ่งแลกเปลีย่นความ
รอ้นในระบบรถยนต ์  
 จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมานัน้ การศึกษาครัง้น้ีจึงได้นําข้อมูล
ทัง้หมดมาประยุกต์ใช้เพื่อพจิารณาการถ่ายเทความร้อนผ่านในท่อ
สีเ่หลี่ยมทีม่คีรบีสามเหลี่ยมและไดม้กีารตดิตัง้ปีกเพื่อเพิม่การหมุนวน
ของอากาศก่อนทางเขา้ชุดครบีสามเหลีย่ม โดยทาํการศกึษาในช่วงการ
ไหลแบบเทอรบ์เูลนท ์ ในช่วงค่า Re = 5,000 ถงึ 25,000  เพือ่เพิม่
ขอ้มลูทางดา้นนี้ใหม้ากและดยีิง่ขึน้ 

 
2. ทฤษฎี 

การพจิารณาประสทิธภิาพการถ่ายเทความร้อนของช่องขนาน
ชนิดมคีรบีจําเป็นจะต้องพจิารณา ทัง้ในส่วนพลงังานที่ต้องใช้ในการ
ขบัเคลื่อนพดัลมและการถ่ายเทความรอ้นใหก้บัอากาศทีไ่หลผ่าน โดย
พลงังานทีพ่ดัลมใชใ้นการขบัเคลื่อนอากาศใหไ้หลผ่านแผ่นช่องขนาน
สามารถพจิารณาไดค้อื [7] 

inW Q p= Δ&                                (1) 

 

hD
VLfp

2

2ρ
=Δ                           (2)  

โดยที ่

inW  = พลงังานทีใ่ชใ้นการขบัเคลื่อนอากาศใหไ้หลผา่นชอ่ง

ขนาน; Watt 

Q         =   อตัราการไหลของของไหล, sm3  

pΔ       =     ความดนัตกครอ่มของของไหล, 2mN  

f         =       สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน 

ρ     =  ความหนาแน่นของของไหล, 3mkg    
L      = ความยาวทอ่, m. 
V     = ความเรว็เฉลีย่ของของไหล, sm  

hD    = เสน้ผา่นศนูยก์ลางไฮดรอลคิ(hydraulic 

diameter), m. 
 

การสมดุลพลงังาน กรณีการถ่ายเทความรอ้นทีผ่วิคงที(่constant heat 
flux) 

      ( ) ( )p i o s w bQ mC T T hA T T= − = −                                 (3)  

โดยที ่  

Q     =   อตัราการถ่ายเทความรอ้นทีอ่ากาศไดร้บั,Watt 

m      = อตัราการไหลเชงิมวลของอากาศ, kg/s 

pC  = คา่ความจคุวามรอ้นจาํเพาะของอากาศ, kJ/kg·K 

iT  = อุณหภมูอิากาศดา้นขาเขา้, oC 

oT  = อุณหภมูอิากาศดา้นขาออก, oC 

h  = คา่สมัประสทิธิก์ารพาความรอ้น, W/m2·K  

sA  = พืน้ทีผ่วิถ่ายเทความรอ้น, m2 

wT  = อุณหภมูผิวิเฉลีย่ผนงัรอ้น, oC 

bT  = อุณหภมูขิองไหลเฉลีย่, (Ti +To)/2, oC 

Nusselt number; NuD 

 

h
D

hDNu
k

=                                                (4) 

โดยที ่

DNu  =   Nusselt number 

k  = สมัประสทิธิก์ารนําความนําความรอ้นอากาศW/m·K 
 

Reynolds number; Re       

Re hvDρ
μ

=                                                 (5) 

โดยที ่
         Re      =   คา่ตวัเลขเรยโ์นลด ์

          μ       =    คา่ความหนืดเชงิกลของอากาศ; (kg/m.s) 
 
ค่าประสทิธภิาพการเพิม่สมรรถนะการถ่ายเทความรอ้น (η ) กรณี
พิจารณาถึงการสูญเสียกําลังเน่ืองจากการไหลเดียวกัน (constant 
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pumping power) ระหว่างท่อทดสอบผวิเรยีบกบัท่อทดสอบทีม่คีรบี 
สามารถจดัสมการใหอ้ยูใ่นรปูของสมการพลงังานของการไหลไดด้งัน้ี 
 

 

( ) ( )PVPV Δ=Δ &&
0      (6) 

โดยที ่
V&     =        อตัราการไหลเชงิปรมิาตรของสารทาํงาน, (m3/s) 

 
ตวัแปรทางดา้นซา้ยมอืของสมการ (6) เป็นพลงังานการไหลของของ
ไหลในท่อเปล่าและตวัแปรทางดา้นขวามอืของสมการเป็นพลงังานการ
ไหลของของไหลภายในท่อทีม่แีผ่นครบี ด้วยการพจิารณาบนพืน้ฐาน
ของการสูญเสยีกําลงัเน่ืองจากการไหลที่เท่ากนั ซึ่งในการพจิารณา
ประสิทธิภาพของการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนได้นิยามขึ้นมาด้วย

สดัส่วนของค่าสมัประสทิธิก์ารพาความร อนของท่อทดสอบทีม่คีรบี(h) 

กบัค่าสมัประสทิธิก์ารพาความร อนของท่อเปล่า (h 0 ) หรอืนิยามดว้ย

สดัส่วนของค่าตวัเลขนัสเซลท  ของท่อทดสอบที่มคีรบี (Nu) กบัค่า

ตวัเลขนสัเซลท  ของทอ่เปล่า (Nu0) จากขอ้แนะนําของ Webb [8] 
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โดยที ่
      η     = คา่ประสทิธภิาพการเพิม่สมรรถนะการถ่ายเทความรอ้น 

      
0h  = คา่สมัประสทิธิก์ารพาความรอ้นของทอ่เปล่า, W/m2·K 

 0Nu  =  คา่ตวัเลขนสัเซลท ของทอ่เปล่า 

     
0f   =  สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานของทอ่เปลา่ 

 
3. อปุกรณ์ทดลอง  

อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลองประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่างๆตามรปูที ่(1) 
ด้านล่าง โดยใช้พดัลม (1) (blower) ขนาดพกิดั 1.5 kW เป็น
แหล่งกาํเนิดลม (2) control valve ซึง่ควบคุมปรมิาณลมไหลเขา้ชิน้งาน
ทดสอบ (3) Orifice meter เป็นชุดวดัอตัราการไหลของอากาศที่
ทางเขา้ชุดทดลอง (4) Manometer ใชว้ดัความแตกต่างของความดนั 
เพื่อใช้หาอตัราการไหลของอากาศ ความแตกต่างของความดนั ซึ่ง
สามารถอ่านคา่ไดจ้ากความแตกต่างของระดบัน้ํา Inclined manometer  
(5) air chamber ซึง่มหีน้าทีจ่ดัระเบยีบการไหลของอากาศใหม้กีารไหล
ป ัน่ป่วนน้อยทีสุ่ด (6) ท่อปรบัสภาพการไหล  เพือ่ใหอ้ากาศทีไ่หลก่อน
เขา้ชุดทดลองมลีกัษณะเป็น fully develop และไหลเขา้ชิน้งานทดสอบ 
(7) ชิ้นงานที่ทดสอบประกอบด้วยช่องขนานอลูมเินียมทีม่คีรบี ขนาด
กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 0.42 เมตร และระยะความสงูของช่องขนาน (D) 
เท่ากบั 30 มลิลเิมตร โดยลกัษณะครบีภายในช่องขนาน มขีนาดความ
สูง (e) เท่ากบั 4, 6 และ 8 มลิลเิมตร และกวา้ง (t) เท่ากบั 10 
มลิลเิมตร และระยะพติต ์(P) คงทีเ่ท่ากบั 20 มลิลเิมตร ตามรปูที ่(2) 
โดยแผ่นช่องขนานดงักล่าวถูกทําให้รอ้นด้วย heater ไฟฟ้าขนาด 
1,000 วตัต์ ตดิตัง้ประกบแผน่คู่ขนานทัง้ 2 ดา้น (8) เครื่องควบคุม
ความร้อนแผ่นฮตีเตอร์ แบบสไลด์โวลท์เทจ TDGC 2-3 kVA 
CAPACITY : 3000 VA MAX. 12 Amp เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการควบคุม
โวลทเ์ทจทีใ่หก้บัแผน่ฮตีเตอร ์ในการควบคุมฟลกัซ์ความรอ้นของแผ่น
ฮตีเตอรใ์หไ้ดต้ามทีก่ําหนด (9) Data Logger FLUKE 2680A เป็น
อุปกรณ์แสดงอุณหภูมผิวิครบีทีต่ําแหน่งต่างๆ อุณหภูมทิีท่างเขา้ครบี 
และอุณหภูมทิี่ทางออกครบี โดยอุณหภูมอิากาศที่ไหลเขา้ออก และ
อุณหภูมผิวิภายในถูกวดัดว้ยเทอรโ์มคปัเปิล type K จาํนวนรวมทัง้สิน้ 
12 จุด (10) เครื่องวดัความดนัตกคร่อม TESTO 350-M/XL เป็น
อุปกรณ์ทีใ่ชว้ดัความดนัตกครอ่มระหวา่งตําแหน่งทางเขา้ และตําแหน่ง
ทางออกของครบี (11) คอมพวิเตอรบ์นัทกึขอ้มูลที่ได้รบัจาก Data 
Logger และเครือ่งวดัความดนัตกครอ่ม 

 
 

รปูที ่(1) แสดงอุปกรณ์การทดลอง 
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4.วิธีการทดลอง 
การทดลองเพือ่หาประสทิธภิาพการถ่ายเทความรอ้นของแผน่ช่อง

ขนานทีม่คีรบีสามเหลีย่มหน้าจัว่ และครบีสามเหลีย่มหน้าจัว่แบบตดิตัง้

ปีกที่ทางเข้า ตามรูปที่ (3) โดยมมีุมปะทะ 30 o โดยทดลองที่ขนาด
ความสูงแผ่นช่องขนานที่ (D) 30 มิลลิเมตร โดยลักษณะแผ่นครีบ
ทดลองตดิตัง้ในลกัษณะตรงกนั ตามรูปที ่(4) ชิน้งานทีใ่ชท้ดสอบ
จะตอ้งมกีารหุม้ฉนวนใยแกว้กนัความรอ้นเพือ่ป้องกนัการสญูเสยีความ
รอ้นจากแผน่ Heater ไหลออกสูบ่รรยากาศภายนอก 

การทดลองทาํการเปิดพดัลม จากนัน้ปรบัปรมิาณการไหลของลม
ใหไ้ดต้ามทีต่อ้งการ โดยควบคุมความเรว็ลมใหอ้ยูใ่นชว่ง 0.20 ถงึ 2.20  
เมตรต่อวนิาท ีซึง่ทีค่วามเรว็ดงักล่าวครอบคลุมค่าตวัเลขเรยโ์นลดใ์หม้ี
ค่าอยู่ระหว่าง 4,000 ถงึ 25,000 ในแต่ละช่วงความเรว็ลมทีท่ดสอบ 
จะต้องรอใหอุ้ณหภูมผิวิภายในแผ่นช่องขนานและอุณหภูมอิากาศเขา้
ออก มคี่าคงทีก่่อนจะทําการบนัทกึค่า โดยอุณหภูมแิผ่นช่องขนานทํา
การตรวจวดัทัง้หมด 10 จุด และอกี 2 จุดสาํหรบัอุณหภูมอิากาศเขา้
และออกแผน่ช่องขนาน ในขณะเดยีวกนักท็ําการบนัทกึค่าความดนัตก
ครอ่มแผน่ชอ่งขนานดงักล่าวดว้ย  

 
รปูที ่(2) แสดงคา่ตวัแปรระยะต่างๆ 

 
 

 
รปูที ่(3) แสดงลกัษณะการตดิตัง้ปีก 

 
 
 

 
 

รปูที ่(4)แสดงภาพตดัชอ่งขนานชนิดครบี 
 

 
รปูที ่(5) พกิดัและมมุปะทะของปีก 

 

 
 

รปูที ่(6) ขนาดของปีก 
5.ผลการทดลอง 

ผลของการทดลองแสดงในรปูความสมัพนัธต์่างๆในรปูแบบกราฟ 
ไดด้งัน้ี 

รปูที ่(7) แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัเลขนสัเซลิลก์บัตวัเลขเรย์
โนลด ์กรณีท่อมคีรบีรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่ และครบีรปูสามเหลีย่มหน้า

จัว่แบบติดตัง้ปีกทีทางเข้า มคีวามสงู (e) ของครบี 4, 6 และ 8 มลิลเิมตร 

จากการทดลองพบวา่ในช่วงการไหลแบบเทอรบ์เูลนท ์ เมือ่ค่าตวัเลขเร
โนลดเ์พิม่ขึน้ จะทําใหค้่าตวัเลขนัสเซลิล์เพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั ครบีรูป
สามเหลี่ยมหน้าจัว่แบบติดตัง้ปีกทีทางเข้าจะให้ค่าตัวเลขนัสเซิลล์

มากกว่าครบีรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ทีไ่ม่ไดต้ดิตัง้ปีกทีท่างเขา้ และจาก
การทดลองยงัพบอกีวา่เมือ่มคีวามสงู (e) ของครบีมคี่าเพิม่ขึน้ จะทาํให้

คา่ตวัเลขนสัเซลิลเ์พิม่ขึน้เชน่เดยีวกนั  
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รปูที ่(7) ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัเลขนสัเซลิลก์บัตวัเลขเรยโ์นลด ์
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รปูที ่(8) แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนตวัเลขนัสเซลิล์ต่อ
ตัวเลขนัสเซิลล์ของท่อผนังเรียบกับตัวเลขเรย์โนลด์ กรณีครีบรูป
สามเหลี่ยมหน้าจัว่ และครีบรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่แบบติดตัง้ปีกที

ทางเข้า มคีวามสงู (e) ของครบี 4, 6 และ 8 มลิลเิมตร จากการทดลอง

พบวา่ในช่วงการไหลแบบเทอรบ์เูลนท ์ ครบีรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่ และ

ครบีรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่แบบติดตัง้ปีกทีทางเข้าทีม่คีวามสงู (e) ของ

ครบี 4 มลิลเิมตร มคีา่ตวัเลขนสัเซลิลเ์ฉลีย่มากกวา่ผนงัเรยีบ 1.75 และ 
2.31 เทา่ สาํหรบัครบีรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่ และครบีรปูสามเหลีย่มหน้า

จัว่แบบติดตัง้ปีกทีทางเข้าทีม่คีวามสงู (e) ของครบี 6 มลิลเิมตร มคี่า

ตวัเลขนสัเซลิลเ์ฉลีย่มากกวา่ผนงัเรยีบ 2.74 และ 3.15 เท่า และสาํหรบั
ครบีรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่ และครบีรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่แบบติดตัง้ปีก

ทีทางเข้าทีม่คีวามสงู (e) ของครบี 8 มลิลเิมตร มคี่าตวัเลขนัสเซลิล์

เฉลีย่มากกวา่ผนงัเรยีบ 3.60 และ 4.10 เทา่ ตามลาํดบั 
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รูปที่ (8) ความสมัพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนตัวเลขนัสเซิลล์ต่อตัวเลข
นสัเซลิลข์องทอ่ผนงัเรยีบกบัตวัเลขเรยโ์นลด ์

 
รปูที ่(9) แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่าตวัประกอบเสยีดทานและ

ค่าตวัเลขเรย์โนลด์กรณีท่อมคีรบีรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ และครบีรูป

สามเหลีย่มหน้าจัว่แบบติดตัง้ปีกทีทางเข้า มคีวามสงู (e) ของครบี 4, 6 

และ 8 มลิลเิมตร จากการทดลองพบวา่ในชว่งการไหลแบบเทอรบ์เูลนท ์
เมื่อค่าตวัเลขเรยโ์นลดเ์พิม่ขึน้ จะทําใหค้่าตวัประกอบเสยีดทานลดลง 
ครบีรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่แบบติดตัง้ปีกทีทางเข้าจะมคี่าตวัประกอบ

เสยีดทานมากกวา่ครบีรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่ทีไ่มไ่ดต้ดิตัง้ปีกทีท่างเขา้ 
และจากการทดลองยงัพบอกีว่าเมื่อมคีวามสงู (e) ของครบีมคี่าเพิม่ขึน้ 

จะทาํใหค้า่ตวัประกอบเสยีดทานเพิม่ขึน้เชน่เดยีวกนั  
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รปูที ่ (9) ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ตวัประกอบเสยีดทานและตวัเลขเรย์
โนลด ์

 
รูปที่ (10) แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนค่าตวัประกอบ

เสยีดทานต่อค่าตวัประกอบเสยีดทานของท่อผนังเรยีบกบัตวัเลขเรย์
โนลด ์ กรณีครบีรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่ และครบีรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่

แบบติดตัง้ปีกทีทางเข้า มคีวามสงู (e) ของครบี 4, 6 และ 8 มลิลเิมตร 

จากการทดลองพบว่าในช่วงการไหลแบบเทอร์บูเลนท์ ครบีรูป
สามเหลี่ยมหน้าจัว่ และครีบรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่แบบติดตัง้ปีกที

ทางเข้าทีม่คีวามสงู (e) ของครบี 4 มลิลเิมตร มคีา่ตวัประกอบเสยีดทาน

เฉลีย่มากกวา่ผนงัเรยีบ 3.04 และ 5.05 เท่า สาํหรบัครบีรปูสามเหลีย่ม
หน้าจัว่ และครบีรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่แบบติดตัง้ปีกทีทางเข้าทีม่คีวาม

สงู (e) ของครบี 6 มลิลเิมตร มคี่าตวัประกอบเสยีดทานเฉลีย่มากกว่า

ผนงัเรยีบ 11.81 และ 16.71 เท่า และสาํหรบัครบีรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่ 
และครบีรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่แบบติดตัง้ปีกทีทางเข้าที่มคีวามสูง (e) 

ของครบี 8 มลิลเิมตร มคีา่ตวัประกอบเสยีดทานเฉลีย่มากกวา่ผนงัเรยีบ 
83.66 และ 91.98 เทา่ ตามลาํดบั 
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รปูที ่(10) ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนค่าตวัประกอบเสยีดทานต่อ
คา่ตวัประกอบเสยีดทานของทอ่ผนงัเรยีบกบัตวัเลขเรยโ์นลด ์
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รูปที ่(11) ความสมัพนัธ์ระหว่างประสทิธภิาพการเพิม่สมรรถนะ
การถ่ายเทความรอ้นกบัตวัเลขเรยโ์นลด ์ กรณีครบีรปูสามเหลีย่มหน้า
จัว่ และครบีรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่แบบติดตัง้ปีกทีทางเข้า มคีวามสงู (e) 

ของครบี 4, 6 และ 8 มลิลเิมตร จากการทดลองพบวา่ในช่วงการไหล
แบบเทอรบ์ูเลนท์ ครบีรูปสามเหลีย่มหน้าจัว่ และครบีรปูสามเหลีย่ม

หน้าจัว่แบบติดตัง้ปีกทีทางเข้าทีม่คีวามสงู (e) ของครบี 4 มลิลเิมตร มี

ค่าประสทิธภิาพการเพิม่สมรรถนะการถ่ายเทความรอ้นเฉลี่ยมากกว่า
ผนังเรยีบ 1.21 และ 1.35 เท่า สาํหรบัครบีรปูสามเหลี่ยมหน้าจัว่ และ

ครบีรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่แบบติดตัง้ปีกทีทางเข้าทีม่คีวามสงู (e) ของ

ครบี 6 มลิลเิมตร มคี่าประสทิธภิาพการเพิม่สมรรถนะการถ่ายเทความ
รอ้นเฉลีย่มากกว่าผนังเรยีบ 1.20 และ 1.23 เท่า และสาํหรบัครบีรปู
สามเหลี่ยมหน้าจัว่ และครีบรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่แบบติดตัง้ปีกที

ทางเข้าทีม่คีวามสงู (e) ของครบี 8 มลิลเิมตร มคีา่ประสทิธภิาพการเพิม่

สมรรถนะการถ่ายเทความรอ้นเฉลีย่มากกว่าผนงัเรยีบ 0.82 และ 0.91 
เทา่ ตามลาํดบั 
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รปูที ่ (11) ความสมัพนัธร์ะหวา่งประสทิธภิาพการเพิม่สมรรถนะการ
ถ่ายเทความรอ้นกบัตวัเลขเรยโ์นลด ์
 
6.สรปุผลการทดลอง 

จากการทดลองเพื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้น
และค่าตวัประกอบเสยีดทาน  พบว่าท่อทีม่กีารใส่ครบีและ/หรอืตดิตัง้
ปีกทีท่างเขา้ใหค้่าสมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้นและค่าตวัประกอบ
เสยีดทานเพิม่สงูมากขึน้ เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบกบัท่อสีเ่หลีย่มทีม่ผีนงั
เรยีบและท่อสีเ่หลีย่มทีม่คีรบีอย่างเดยีว  พบวา่ท่อสีเ่หลีย่มทีม่คีรบีและ
มกีารตดิตัง้ปีกที่ทางเขา้ของท่อสีเ่หลี่ยมให้ผลการถ่ายเทความรอ้นดี
ทีสุ่ด โดยทีค่รบีรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่ และครบีรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่

แบบติดตัง้ปีกทีทางเข้าทีม่คีวามสงู (e) ของครบี 4 มลิลเิมตร มคี่า

ประสทิธภิาพการเพิม่สมรรถนะการถ่ายเทความรอ้นเฉลีย่มากกวา่ผนงั
เรยีบ 1.21 และ 1.35 เท่า สําหรบัครบีรปูสามเหลี่ยมหน้าจัว่ และครบี

รปูสามเหลีย่มหน้าจัว่แบบติดตัง้ปีกทีทางเข้าทีม่คีวามสงู (e) ของครบี 6 

มลิลเิมตร มคี่าประสทิธภิาพการเพิม่สมรรถนะการถ่ายเทความรอ้น
เฉลี่ยมากกว่าผนังเรยีบ 1.20 และ 1.23 เท่า และสําหรบัครบีรูป

สามเหลี่ยมหน้าจัว่ และครีบรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่แบบติดตัง้ปีกที

ทางเข้าทีม่คีวามสงู (e) ของครบี 8 มลิลเิมตร มคีา่ประสทิธภิาพการเพิม่

สมรรถนะการถ่ายเทความรอ้นเฉลีย่มากกว่าผนงัเรยีบ 0.82 และ 0.91 
เทา่ ตามลาํดบั เน่ืองมาจากอทิธพิลกระแสการหมนุวนของอากาศทีไ่หล
ผา่นปีกก่อนทางเขา้ครบี จงึทาํใหเ้กดิการสมัผสักนัอย่างทัว่ถงึระหวา่ง
อากาศที่ถูกจ่ายเขา้ภายในชุดทดลองกบัผวิครบีมากขึน้ และเป็นการ
เพิม่ระยะเวลาในการรบัความร้อนที่ผวิครบีให้นานมากขึ้น จงึทําให้
ประสทิธภิาพในการถ่ายเทความรอ้นมากขึน้ 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีเป็นการนําวธิกีารคาํนวณเชงิตวัเลขทางพลศาสตรข์อง
ไหลและการถ่ายเทความรอ้นมาใชใ้นการแกไ้ขปญัหาการถ่ายเทความ
รอ้นของกลุ่มวตัถุรอ้นจํานวน 5 ตวัทีถู่กจดัวางเรยีงตวัภายในช่อง
ทางการไหล  โดยกาํหนดใหท้ีบ่รเิวณทางเขา้มกีารปรบัแต่งรปูแบบของ
กระแสการไหลเข้าจากเดิมแบบกระแสการไหลเข้าแบบสมํ่าเสมอ 

OU U= ให้เป็นแบบการไหลเป็นจงัหวะ )2sin1( t f AUU o ′′+= π   
การคํานวณสําหรบังานวจิยัน้ีสนใจศกึษาอทิธพิลของค่าความถี่บงัคบั
ในช่วง npn fff 102 << และค่าแอมพลจิดูในช่วง 5.01.0 << A  ผล

การคํานวณพบว่า การไหลแบบเป็นจงัหวะเป็นตวัเพิม่ความไม่เสถยีร
ใหเ้กดิขึน้กบัการไหล ซึ่งทําใหก้ารถ่ายเทความรอ้นของวตัถุรอ้นทีถู่ก
จดัวางเรยีงตวักนัมคี่าเพิม่ขึน้และมอีตัราการถ่ายเทความรอ้นทีด่กีว่า
การไหลแบบสภาวะไมค่งตวัแบบกระแสการไหลเขา้แบบสมํ่าเสมอทีไ่ม่
มกีารปรบัแต่งกระแสการไหลเขา้ โดยการไหลและการถ่ายเทความรอ้น
ขึน้อยูก่บัการควบคุมคา่แอมพลจิดูและคา่ความถีบ่งัคบั 
 
Abstract 
 This research is the numerical study of the influence of 
pulsating flow on heat transfer enhancement of 5 heated block 
arrays in channel flow. At inlet, the incoming free stream flow is 
disturbed by modifying from uniform flow to be pulsating flow.      
This pulsating flow is in sinusoidal pattern and can be expressed 
as )2sin1( t f AUU o ′′+= π . The calculation is performed within 
the frequency variation of the range npn fff 102 << , and the 

amplitude of the range 5.01.0 << A . The results showed that 
the pulsating flow creates and increases the instability in the flow 
field and result in better heat transfer rate at heated block array 

than the uniform flow pattern. The heat transfer enhancement is 
also dependent on the controlling of the amplitude, the frequency. 

 
1. คาํนํา 
 ในการศึกษาการถ่ายเทความร้อนของกลุ่มวัตถุร้อน (Heated 
blocks) ที่จดัวางเรียงตัวกันแบบตรงแนว (In-line) หรือ แบบต่างๆ  
เช่นการถ่ายเทความรอ้นของครบีในอุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้นแบบ
กระทดัรดั หรอืจากอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ เป็นตน้ มกัมวีตัถุประสงค์
สําคญัที่เหมือนกนั คือต้องการให้อุปกรณ์เหล่านี้มีอตัราการถ่ายเท
ความรอ้นทีส่งูขึน้ เพื่อเป็นการป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิจากการ
สะสมของความรอ้น ผลการศกึษาจากงานวจิยัทีผ่่านมาทัง้การทดลอง 
และการคํานวณเชงิตวัเลข พบว่าประสทิธภิาพการถ่ายเทความร้อน
ของกลุ่มวตัถุรอ้นเหล่านัน้มกัขึน้อยู่กบัค่าตวัเลขเรยโ์นลด์ )(Re    และ
ระยะห่างของวตัถุร้อนแต่ละตวั )( WS [1-4] ซึ่งงานวจิยัเหล่านัน้ได้
เสนอให้ทําการเพิ่มค่าพารามิเตอร์ทัง้สอง อย่างไรก็ตามการเพิ่ม
ค่าพารามิเตอร์ทัง้สองนี้  โดยเฉพาะในด้านของการผลิตอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสย์งัมขีดีจาํกดั การเพิม่ความเรว็สงูๆ มกัมเีสยีงดงัรบกวน
และการเพิ่มระยะห่างก็ต้องใช้พื้นที่ของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
(Printed Circuit Board) ใหม้ขีนาดใหญ่มากขึน้ตามมา และจากสาเหตุ
เหล่านี้จงึทาํใหม้กีารพฒันาหาแนวทางอื่นๆ  
 แนวทางหนึ่งคอืการศกึษารปูแบบของกระแสการไหลเขา้โดยการ
ทําให้การไหลเป็นแบบจังหวะที่มีรูปแบบเป็นคลื่นไซน์(Sinusoidal 
wave) ซึง่แนวทางนี้เริม่ไดร้บัความสนใจศกึษาอย่างกวา้งขวางในงาน
ด้านการถ่ายเทความร้อน[5-7] เพราะปกติกระแสการไหลเข้าแบบ
สมํ่าเสมอทีม่คีวามเรว็สงูนัน้ถงึแมจ้ะสง่ผลใหม้กีารถ่ายเทความรอ้นไดด้ ี
แต่ก็ยากต่อการควบคุมคุณลักษณะการไหลที่เกิดขึ้นตามมาเพื่อให้
เป็นไปตามทีต่อ้งการได ้ 
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 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคส์าํคญัในการศกึษา คุณลกัษณะการไหล
และการถ่ายเทความรอ้นของวตัถุรอ้นจาํนวน 5 ตวัทีถู่กจดัวางเรยีงตวั
ภายในช่องทางการไหลแบบตรงแนว เมื่อกระแสการไหลเขา้เป็นแบบ
สมํ่าเสมอในชว่งการไหลแบบสภาวะไมค่งตวั (Unsteady flow) และการ
กระตุน้ดว้ยกระแสการไหลเขา้แบบเป็นจงัหวะในรปูแบบคลื่นไซน์ เพื่อ
หาผลที่เกิดขึ้นในค่าความถี่บงัคบัในช่วง npn fff 102 <<   และค่า

แอมพลจิดูในชว่ง 5.01.0 << A  โดยผลทีไ่ดจ้ะทาํการเปรยีบเทยีบกบั
ผลการคาํนวณทีใ่กลเ้คยีง 
 
2. สมการควบคมุการไหล 
 สมการสําหรบัการควบคุมการไหลได้แก่สมการความต่อเน่ือง 
สมการ Navier-Stokes และสมการพลงังานสาํหรบัการไหลแบบสภาวะ
ไมค่งตวัของของไหลชนิดอดัตวัไมไ่ด ้(incompressible) สามารถเขยีน
ในรปูของเทอมไรห้น่วยไดด้งัน้ี 
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เมือ่ Pr คอื คา่ตวัเลขพรนัดเ์ทลิ (Prandtl number; αν=Pr ) 
 
3. ระเบียบวิธีการคาํนวณเชิงตวัเลข  
 ในการจาํลองการไหลดว้ยวธิกีารเชงิคาํนวณเชงิตวัเลขนัน้สาํหรบั
งานวจิยัน้ีไดเ้ลอืกใชว้ธิรีะเบยีบวธิปีรมิาตรสบืเน่ือง (Finite Volume 
Method; FVM) โดยใชก้ารจดัวางกรดิแบบ Staggered grid สาํหรบั
เทอมการพา (Convective terms) และเทอมการแพร ่(Diffusion terms) 
ใช้วธิ ีQUICK เป็นแบบอย่างสําหรบัการกระจาย (Discretization) 
สําหรบัเทอมเวลาใช้วธิกีารอมิฟลิซทิอนัดบัที่สอง (Second order 
implicit) ในการกระจายหาคาํตอบ กระบวนการหาคาํตอบ (Solution 
method) เลอืกใชว้ธิกีาร SIMPLE 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่1 โดเมนการคาํนวณใน 2 มติ ิ
 
 การคํานวณกระทําภายในโดเมนช่องทางไหลใน 2 และ 3 มติดิงั
แสดงในรูปที ่1 โดยพจิารณาปญัหาการไหลและการถ่ายเทความรอ้น 

จากวตัถุรอ้นรูปทรงสีเ่หลี่ยมจํานวน 5 ตวั ทีจ่ดัวางเรยีงตวักนัภายใน
ช่องทางการไหลแบบตรงแนว และกําหนดให้ทีบ่รเิวณทางเขา้มรีะยะ
เป็น B3  ความยาวของโดเมนทัง้หมดมขีนาด B116  ซึ่งระยะความ
ยาวน้ีสามารถทาํใหเ้กดิการไหลแบบพฒันาสมบรูณ์ (Fully developed)   
ทีบ่รเิวณทางออกซึง่จะไมส่่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของคําตอบ 
ในช่องทางการไหล สําหรบัการคํานวณการไหลใน 3 มิตินัน้
ค่า BLz 25=  เมื่อ zL คอื ขนาดของโดเมนการคํานวณในทศิทางแกน 
z สาํหรบัค่าอตัราสว่นความสงูของโดเมน (Blockage ratio: Br = y/H) 
และค่าระยะห่ างระหว่างวัต ถุร้อนกํ าหนดไว้ที่ค่ าคงที่ เท่ ากับ 

%25=Br , %42=WS ตามลาํดบั 
 ส่วนค่าเงื่อนไขขอบเขตที่ใช้ในการคํานวณ กําหนดไว้ดังน้ี 
สภาวะทางเขา้(Inlet boundsewqary) กาํหนดใหเ้ป็นกระแสการไหลเขา้
แบบสมํ่าเสมอ และกระแสการไหลเข้าแบบเป็นจงัหวะในรูปสมการ 

)2sin1( t f AUU o ′′+= π  เมือ่ A และ f ′  คอืค่าแอมพลจิดูและค่า 
ความถีบ่งัคบัของการไหลตามลําดบั สภาวะทางออก(outlet boundary) 
ไดก้ําหนดเป็นค่าเงื่อนไขแบบ outlet condition คอื 0=∂∂ xU  ซึ่ง
การไหลจะเป็นแบบการไหลพฒันาสมบูรณ์ด้านทางออก และเงื่อนไข
ขอบเขตทีบ่รเิวณผนงัของวตัถุรอ้นเป็นสภาพทีไ่มม่กีารลื่นไถล (no-slip 
condition) ส่วนผนังด้านบนและด้านล่างของช่องทางการ
ไหล )1,0( == yy  เป็นเงือ่นไขแบบ adiabatic boundary condition 
ค่าเงื่อนไขสาํหรบัสมการพลงังาน กําหนดใหค้่าฟลกัซค์วามรอ้น (heat 
flux) มคีา่คงทีท่ีผ่นงัของวตัถุรอ้นทุกตวั  
 
4. ผลการศึกษาและบทวิเคราะห ์ 
4.1 เงื่อนไขการไหลเข้าแบบสมํา่เสมอ 
 งานวจิยัทีผ่า่นมาไดม้กีารศกึษาการถ่ายเทความรอ้นสาํหรบัวตัถุ
ร้อนจํานวน 9 ตัวที่เรียงจัดตัวกันแบบตรงแนวในช่องการไหล [8] 
สําหรบัการศกึษาในครัง้น้ีได้ลดจํานวนวตัถุรอ้นเหลอืเพยีง 5 ตวัทัง้น้ี
เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบคําตอบกบัผลการทดลองทีม่อียู่ การ
คาํนวณนี้จะทดสอบสภาพการไหลและการถ่ายเทความรอ้นทีค่่าตวัเลข
เรยโ์นลดค์งทีเ่ท่ากบั 1000=BRe (ความยาวจาํเพาะเป็นความสงูของ
โดเมน) ซึง่จากงานวจิยัทีผ่า่นมาพบวา่อยู่ในช่วงการไหลแบบสภาวะไม่
คงตวั %42=WS และ %25=Br  ทัง้น้ีเพื่อต้องการศึกษาผลของ
ความถีแ่ละคา่แอมพลจิดูทีม่ผีลต่อการไหลและการถ่ายเทความรอ้น รปู
ที ่2 แสดงเสน้ streamline ของการไหล ณ สองช่วงเวลาพบวา่ทีช่ ัน้ชดิ
ผวิของวตัถุรอ้นตวัที ่1 ถงึตวัที ่5 เสน้ streamline เกดิการไมร่าบเรยีบ
และมกีารสูญเสยีเสถยีรภาพ นอกจากนี้สงัเกตพบว่าทีผ่วิผนังดา้นบน
ของวตัถุรอ้นตวัที ่1 จะเกดิการไหลแตกแยก (Separated flow) และ
การไหลบรรจบ (Reattaching flow) ขึน้เป็นผลกระทบโดยตรงจากการ
เพิ่มค่าตัวเลขของเรย์โนลและพบว่าที่ค่า %42=WS นั ้นทําให้
คุณลกัษณะการไหลมกีารก่อตวัของ vortex เฉพาะทีบ่รเิวณดา้นทา้ย
ของวตัถุร้อนตวัที่ 5 ซึ่งจะทอดตวัยาวออกไปถึงตําแหน่ง 79/ =Bx

ก่อนทีจ่ะสลดัหลุดออกไป ซึง่กระบวนการเกดิและการสลดั vortex น้ีได้
ถูกดาํเนินเป็นรอบวฎัจกัรแบบซํ้าซอ้น(Periodic vortex shedding) ซึง่
เป็นคุณลกัษณะการไหลสาํคญัทีม่กัเกดิกบัการไหลสภาวะไมค่งตวั 
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รปูที ่2  เสน้ streamline ของการไหล ณ เวลาใดๆ ทีค่า่ 1000=BRe  
%25=Br , %42/ =WS   
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รปูที ่3 สเปกตรมัพลงังานที่
คา่ 1000=BRe , %25=Br , %42=WS  

 
 รปูที ่3 แสดงค่าสเปกตรมัพลงังาน (Power Spectrum Density; 
PSD) เปรียบเทียบกับค่าความถี่ไร้หน่วย (Non-dimensional 

frequency;
0

n
ff

HU
= ) โดยแสดงความถีใ่นช่วง 4.00 ≤≤ nf   ซึง่ค่า

ทัง้สองนี้เป็นผลที่ได้มาจากการวเิคราะห์สญัญาณความเรว็ที่บรเิวณ
ด้านท้ายของวตัถุร้อนจํานวน 5 ตําแหน่งที่ความสูง 1 033y . B= จาก
การคํานวณพบว่าความถีไ่รห้น่วยที ่ 147.0=nf  มสีเปกตรมัพลงังาน
สงูสดุ ซึง่เรยีกความถีน้ี่วา่เป็นความถีแ่สดงคุณลกัษณะ (Characteristic  

frequency) หรอืเป็นความถีธ่รรมชาตขิองการไหลทีแ่สดงการสลดัของ 
vortex ออกจากวตัถุรอ้น โดยทีบ่รเิวณตําแหน่ง 2, 3 และ 4 ค่าความถี่
ที่คํานวณได้ก็คือค่าความถี่แสดงคุณลักษณะเป็น 147.0=nf ด้วย
เช่นกัน แต่จะมีค่าสเปกตรมัพลังงานน้อยกว่าบริเวณตําแหน่งที่ 5 
เน่ืองจากได้รบัอิทธิพลของค่า WS ซึ่งส่งผลให้ไม่เกิดการสลัดของ 
vortex ในระหวา่งช่องของวตัถุรอ้น สาํหรบัการบนัทกึค่าสญัญาณของ
ความเรว็บรเิวณดา้นทา้ยของวตัถุรอ้นตวัที ่1 เมือ่นํามาทาํการวเิคราะห ์
พบว่าค่าความถี่ที่ส่งผลมากต่อการไหลและมคี่าสเปกตรมัพลังงาน
สงูสุดนัน้มคี่าเป็น 0.221 ซึง่ค่าความถีน้ี่เป็นความถี่ไรห้น่วยทีเ่กดิจาก
การสลดั vortex อนัเน่ืองมาจากการไหลแตกแยกบนผนงัดา้นบนของ
วัตถุร้อนตัวที่ 1 จัดได้ว่าเป็นค่าความถี่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าความถีแ่สดงคุณลกัษณะ  สาํหรบัการคาํนวณต่อไปค่าความถีแ่สดง
คุณลกัษณะที ่ 147.0=nf จะถกูใชเ้ป็นคา่ความถีม่ลูฐานในการทดสอบ
ผลกระทบของความถีท่ีม่ผีลต่อการไหลและการถ่ายเทความรอ้น 
 
4.2. เงื่อนไขการไหลเข้าแบบเป็นจงัหวะ  
4.2.1 ผลของค่าแอมพลิจดูและค่าความถ่ีบงัคบัท่ีมีต่อการไหล 
 จากผลการคํานวณการไหลแบบสภาวะไม่คงตวัทีม่กีารไหลเขา้
แบบสมํ่าเสมอพบว่ามกีารไหลบรรจบบนผนังวตัถุร้อนตวัที่ 1 โดยมี
ขนาดความยาวของการไหลบรรจบเป็น Bx nr 7.8, =  ซึ่งขนาด nrx , มี

อทิธพิลสาํคญัต่อการไหลและการถ่ายเทความรอ้น จากผลการศกึษาที่
ผา่นมาพบวา่การลดขนาดของ nrx , ทาํไดโ้ดยการเพิม่ค่า Br [9] แต่ตอ้ง

มขีอบเขตที่ไม่มากเกนิไปจงึจะส่งผลดตี่ออตัราการถ่ายเทความร้อน 
สาํหรบัผลการคํานวณของค่าแอมพลจิูดและค่าความถีบ่งัคบัทีม่ผีลต่อ
การไหลพบวา่ขนาดการไหลบรรจบบนผนังของวตัถุรอ้นตวัที ่1 ขึน้อยู่
กบัคา่แอมพลจิดูและคา่ความถีบ่งัคบัดงัแสดงในรปูที ่4  
 จากรูปที ่4 พบว่าทีค่่าแอมพลจิูดเดยีวกนัการเพิม่ค่าความถี่
บงัคบัในช่วงระหว่าง nn ff 42 − จะทําให้ขนาดของการไหลบรรจบ
( nrprr xxX ,, /= ) มีขนาดน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามการควบคุมให้

ค่าความถีบ่งัคบัมคี่าสงูขึน้มากกว่าค่านี้ ขนาดของ rX ไม่ไดล้ดลงตาม 
โดยจะแกว่งตัวอยู่ในช่วง 0.5-0.75 ซึ่งสอดคล้องกับ Streamline 
patterns ในรปูที ่5 ซึง่จะพบวา่ภายในของการไหลบรรจบประกอบไป
ดว้ยกระแสการไหลวนขนาดเลก็จาํนวนหลายลกูไหลเวยีนอยู ่
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            รปูที ่4 ผลของคา่แอมพลจิดูและความถีบ่งัคบัทีม่ตี่อคา่ rX  
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รปูที ่5 เสน้ Streamline ในรปูคา่เฉลีย่ต่อเวลาของการไหล 
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รปูที ่6 Vortex pattern ชัว่ขณะที ่ 977.420=t  
 

  รปูที ่6 เป็นการแสดงรปูแบบของ vortex จากการไหลชัว่ขณะ
ใดๆ จากอทิธพิลของการปรบัค่าแอมพลจิูดในช่วงค่าความถี่บงัคบัตํ่า 
ซึ่งจากการไหลแบบสภาวะไม่คงตวั ที่ไม่มกีารรบกวนการไหลของ
กระแสการไหลหลกันัน้ การก่อตวัของ vortex ทีช่ดัเจนเกดิขึน้บรเิวณ
เฉพาะดา้นทา้ยของวตัถุรอ้นตวัที ่5 เท่านัน้ ดงัแสดงในรปูที ่2 แต่เมือ่มี
การเปลีย่นกระแสการไหลเขา้เป็นแบบการไหลเขา้แบบเป็นจงัหวะ ดว้ย
ค่าแอมพลจิูดและค่าความถี่บงัคบัในช่วงตํ่า พบว่ารูปแบบการไหลได้
เกิดการเปลี่ยนแปลง  การไหลถูกรบกวนด้วยการไหลเข้าแบบเป็น
จงัหวะ ทําใหก้ารไหลเกดิความไรเ้สถยีรภาพงา่ยขึน้ โดยจะส่งผลใหม้ี
การแตกตวัของ vortex ขึน้ทนัททีีบ่รเิวณดา้นบนของวตัถุรอ้นตวัที ่ 1 
และบรเิวณรอบวตัถุรอ้นตวัที ่1 และเมื่อมกีารเพิม่ค่าแอมพลจิดูของ
กระแสการไหลเขา้แบบเป็นจงัหวะ จะส่งผลใหก้ารแตกตวัของ vortex 
เกดิขึน้รอบๆ วตัถุรอ้นทุกตวัและมปีรมิาณมากขึน้จนเกดิทัว่สนามการ
ไหล และไม่สามารถคงรูปแบบการสลัด vortex แบบซํ้าได้ ซึ่ง
พฤติกรรมการไหลที่ค่าแอมพลิจูดสูงน้ีมคีวามคล้ายคลึงกบัการไหล
แบบป ัน่ปว่นทีค่า่ตวัเลขเรยโ์นลสงูๆ  
 
4.2.2 ผลของค่าแอมพลิจดูและค่าความถ่ีบงัคบัท่ีมีต่อการถ่ายเท
ความร้อน 
 การคํานวณหาผลกระทบของความถีบ่งัคบัและแอมพลจิดูทีม่ผีล
ต่อการถ่ายเทความรอ้นถูกคํานวณในแบบจาํลอง 2 และ 3 มติ ิจากรปู
ที่ 7 แสดงผลการคํานวณของค่าเฉลี่ยตวัเลขนัสเซลท์จากโดเมนการ
คํานวณ 3 มติแิละ 2 มติิ ซึ่งพบว่าเมื่อวตัถุร้อนถูกจดัวางเรยีงตวักนั
ภายในชอ่งทางการไหล การถ่ายเทความรอ้นจะมคีา่สงูสดุทีว่ตัถุรอ้นตวั
ที ่1  จากนัน้การถ่ายเทความรอ้นทีเ่กดิขึน้ตามมาในวตัถุรอ้นดา้นปลาย
น้ําจะมีอัตราการถ่ายเทความร้อนที่ลดลงตามลําดับการจัดวางใน
ช่องทางการไหล ซึง่สอดคลอ้งกบั[1-6] ทัง้น้ีเป็นเพราะการพดัพาความ
รอ้นจากวตัถุรอ้นตน้ทาง มาสะสมทีบ่รเิวณวตัถุรอ้นทีอ่ยู่ปลายทาง และ
รวมทัง้อทิธพิลของการสะสมความรอ้น ในพืน้ทีร่ะหว่างวตัถุรอ้นแต่ละ
ตวั   ทาํใหว้ตัถุรอ้นทีอ่ยูป่ลายทางมอีตัราการถ่ายเทความรอ้นทีต่ํ่าลง  
 จากการคํานวณพบว่าสําหรบัการไหลใน 3 มตินิัน้จะมคี่าเฉลี่ย
ตวัเลขนสัเซลทส์งูกวา่กรณกีารไหลใน 2 มติใินทุกตวัของวตัถุรอ้น ทัง้น้ี
เน่ืองมาจากการคํานวณการไหลใน 3 มิติมีความเสมือนจริงและมี
ผลกระทบจากมติทิี ่3 เมื่อเปรยีบเทยีบในกรณีการไหลใน 3 มติพิบว่า 
สาํหรบัการไหลเขา้แบบสมํ่าเสมอจะใหอ้ตัราการถ่ายเทความรอ้นโดย
เฉลี่ยที่ตํ่ ากว่าสําหรับกรณีที่มีการไหลเข้าเป็นแบบจังหวะที่มีการ
ปรบัแต่งดว้ยคา่แอมพลจิดูและค่าความถีบ่งัคบั เน่ืองจากการไหลทีเ่กดิ
มกีารแตกตวัของ vortex ที่มขีนาดเล็กเป็นจํานวนมาก ซึ่ง vortex 
เหล่านี้จะเป็นตวัพาความรอ้นออกจากผนงัทีร่อ้นเพือ่พาไปผสมกบัของ
ไหลเย็นด้านบนได้ดกีว่ากรณีการไหลเขา้แบบสมํ่าเสมอ จงึส่งผลให้
อตัราการถ่ายเทความรอ้นโดยรวมมคี่าสงูดงัแสดงในรปูที ่8 แต่อย่างไร
กต็ามผลการถ่ายเทความรอ้น ยงัใหแ้นวโน้มทีค่ลา้ยคลงึกนักบัการไหล
ที่ไม่มีการปรบัแต่งกระแสการไหล คือไม่สามารถช่วยให้อัตราการ
ถ่ายเทความรอ้นของวตัถุรอ้นตวัที ่ 2-5 มอีตัราการถ่ายเทความรอ้นที่
ใกลเ้คยีงกบัวตัถุรอ้นตวัที ่1 ได ้ 
 

0,0 == pfA  

np ffA 23.0 ==

 

np ffA 43.0 ==  

np ffA 63.0 ==  

np ffA 2,1.0 ==  

np ffA 2,3.0 ==  

np ffA 2,5.0 ==  
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รปูที ่7 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ตวัเลขนสัเซลทข์องวตัถุรอ้นแต่
ละตวัสาํหรบัการคาํนวณทีค่า่ 1000=BRe  
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รปูที ่8 การกระจายตวัของอุณหภมูชิัว่ขณะที ่ 977.420=t  
(สเีขม้แสดงอุณหภมูสิงู) 
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รปูที ่9 ผลของการเปลีย่นแปลงคา่แอมพลจิดูและความถีบ่งัคบัสาํหรบั

การคาํนวณทีค่า่ 1000=BRe , %25=Br , %42/ =WS   
 
 ในรูปที ่9 พบว่าการไหลทีม่กีารปรบัแต่งกระแสการไหลเขา้นัน้
สง่ผลดกีบัวตัถุรอ้นตวัที ่1 ซึง่เป็นวตัถุรอ้นตน้ทางมากกว่าตวัอื่นๆ ซึง่
ผลการคํานวณให้ผลที่สอดคล้องกบัการทดลอง[6] เพราะการไหลที่
ไดร้บัการปรบัแต่งกระแสการไหล สามารถช่วยทําลายการไหลบรรจบ
บนผนงัวตัถุรอ้นตวัที ่1 ซึง่เป็นตวัลดประสทิธภิาพการถ่ายเทความรอ้น
ลงได้ และจากรูปที่ 9 น้ี พบว่าค่าพารามิเตอร์ที่สามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนได้ดีและเหมาะสมที่สุดอยู่ที่ค่า 

5.0=A และ np ff 4=  ซึ่งเป็นช่วงค่าแอมพลจิูดสูง และช่วงความถี่

บงัคบัตํ่า 
 
5. สรปุผล 
 การคํานวณเชงิตวัเลข เพื่อศกึษารูปแบบการไหลเขา้แบบเป็น
จงัหวะผ่านกลุ่มวตัถุรอ้นทีจ่ดัวางเรยีงตวัในช่องทางไหลจาํนวน 5 ตวั 
โดยงานวจิยัน้ีศกึษาถงึผลของตวัแปรในการไหลแบบเป็นจงัหวะสองตวั 
คอื ค่าแอมพลจิดูและค่าความถีบ่งัคบั โดยการคํานวณเริม่ต้นจากการ
ไหลทีค่่า 1000=BeR ซึง่เป็นสภาวะการไหลไม่คงตวั และลําดบัต่อมา
ทาํการกระตุน้ดว้ยกระแสการไหลรปูแบบคลื่นไซน์  ผลจากการคาํนวณ 
พบว่า การไหลเข้าแบบเป็นจงัหวะในรูปแบบคลื่นไซน์ เป็นตวัเพิ่ม
ความไม่เสถยีรใหก้บัการไหล ส่งผลใหก้ารไหลมกีารก่อตวัและแตกตวั
ของค่า vortex เพิม่มากขึน้ และพบว่าค่าแอมพลจิูดและค่าความถี่
บงัคบัมผีลต่อขนาดของการไหลบรรจบทีเ่กดิบนผนังของวตัถุรอ้นตวัที ่
1 ซึง่จะมขีนาดลดลงไดถ้า้สามารถควบคุมค่าแอมพลจิดู และค่าความถี่
บังคับให้อยู่ในช่วงเหมาะสม ซึ่งในงานวิจ ัยน้ีพบว่าค่าที่ 5.0=A

และ np ff 4= จะส่งผลใหข้นาดการไหลบรรจบมขีนาดเลก็สุด สําหรบั

ผลด้านการถ่ายเทความร้อน พบว่าการควบคุมค่าแอมพลิจูดและ
ค่าความถี่มคีวามสาํคญัเช่นกนั เพราะการเพิม่ค่าความถี่ทีม่ากเกนิไป 
ไมไ่ดส้ง่ผลดตี่ออตัราการถ่ายเทความรอ้นไปมากกวา่การไหลปกต ิและ
การเพิ่มค่าแอมพลิจูดสามารถช่วยเพิ่มการถ่ายเทความร้อนได้ด ี
เปรยีบเสมอืนกบัการไหลแบบป ัน่ปว่นทีค่า่ตวัเลขเรยโ์นลสงูๆ  
 

0,0 == pfA  

np ffA 2,1.0 ==  

np ffA 4,1.0 ==  
 

np ffA 6,1.0 ==  
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บทคดัย่อ 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบที่นํามาอธบิาย

ลกัษณะเฉพาะของการอบแหง้มะพรา้วขดูแบบชัน้บาง ทาํการทดลองที่
เง ื่อนไขอุณหภูม ิ80oC, 100oC และ 120oC ความเรว็ของอากาศมี
ค่าคงที่ 2.5 m/s ทําการอบแห้งมะพร้าวขูดที่มีความชื้นเริม่ต้น
105%d.b. จนกระทัง่เหลอืความชื้นสุดท้ายประมาณ 3%d.b. โดย
ในช่วงอัตราการอบแห้งลดลงของมะพร้าวขูดจะนํามาพิจารณาหา
ความสมัพนัธก์บัรปูแบบสมการทางทฤษฎซีึง่เกีย่วขอ้งกบัพารามเิตอร์
ของการอบแหง้ทีเ่ง ื่อนไขของการทดลอง ประสทิธผิลของการทํานาย
ของแบบจาํลองสามารถพจิารณาไดจ้าก ค่าสมัประสทิธิข์องสหสมัพนัธ ์
(R2) ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลงัสอง (RMSE) 
และค่าความผดิพลาดสมัพทัธเ์ฉลีย่ (P) โดยทีส่มการของ Midilli เป็น
รปูแบบทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะนําไปใชอ้ธบิายการลดลงของความชืน้มะพรา้วขดู
แบบชัน้บาง โดยที่ค่าสมัประสทิธิแ์ละค่าคงที่ของการอบแห้งที่อยู่ใน
รปูแบบสมการของ Midilli สามารถเขยีนใหอ้ยู่ในรปูแบบของสมการ
เสน้ตรงและรปูแบบสมการโพลโินเมยีลซึ่งเป็นฟงัก์ชนัของอุณหภูมไิด ้

ค่าการแพร่ความชื้นประสทิธิผลมคี่าเพิม่ขึ้นจาก 1.19×10-7 ถึง 

2.66×10-7 m2/s เมือ่อุณหภมูใินการอบแหง้มคี่าเพิม่ขึน้จาก 80 ไปเป็น 
120oC และค่าพลงังานทีใ่ชใ้นการเคลื่อนทีข่องสสารมคี่าเท่ากบั 25.94 
kJ/mol 
 
คาํสําคญั: การแพร่ความชื้นประสทิธิผล / ชัน้บาง / มะพร้าว / 
พลงังานทีใ่ชใ้นการเคลื่อนทีส่สาร / ฟลอูไิดซเ์บด  
 
Abstract 

Various mathematical models describing the drying  
characteristics of thin layer chopped coconut were investigated. 
Experiments were performed at drying temperature of 80oC, 
100oC and 120oC., constant velocity of 2.5 m/s. Chopped coconut 

was dried from about 105%d.b. to approximately 3%d.b. Falling 
rate drying period were fitted to the theoretical models to relate 
the parameters of the drying models. The predictive effectiveness 
of model fitting are reflected by statistical results i.e., coefficient of 
determination (R2), root mean square error (RMSE), mean 
relative percent error (P). The Midilli model was found to be the 
most efficient to explicate the characteristics of thin layer chopped 
coconut. The model coefficients and drying rate constants in the 
Midilli model can be expressed as a linear and polynomial 
function of drying temperature. The effective diffusivity (Deff) of 

chopped coconut increased from 1.19×10-7 to 2.66×10-7 m2/s 
depending on drying air temperature of a thin-layer dryer varying 
80-120oC. The activation energy of diffusion (Ea) was 25.94 
kJ/mol. 
 
Keywords: Activation energy / Coconut / Effective diffusivity / 
Fluidized bed / Thin-layer 
 
1. บทนํา 

มะพร้าวอบแห้งเป็นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหน่ึงที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ไดห้ลายอย่าง และยงันําไปเป็นส่วนประกอบของอาหารคาว
และหวานได้หลากหลายชนิด เช่น น้ํากะท ิเค้ก โดนัท และไอศกรมี 
เป็นต้น รวมไปถึงสามารถนําไปโรยไอศกรมีและเค้ก เพื่อเพิม่ความ
สวยงามไดอ้กีดว้ย จากงานวจิยัทีผ่า่นมาไดม้กีารศกึษาพฤตกิรรมการ
อบแหง้ชัน้บางสาํหรบัอาหารและผลติภณัฑท์างการเกษตรหลากหลาย
ชนิด ยกตวัอย่างเช่น แอปเป้ิล [1] สตรอเบอรี ่[2] ถัว่เขยีว [3] ขา้วโพด 
[4] และอื่นๆอกีมากมาย แต่ยงัไม่พบการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัมะพรา้ว 
และสว่นใหญ่การศกึษาการอบแหง้ชัน้บางมกันิยมทีจ่ะใชเ้ครือ่งอบแหง้
แบบถาดทัง้หมด ซึ่งอาจจะเป็นวธิทีี่มมีาแต่ดัง้เดมิและเป็นวธิทีี่ใช้ใน
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การอบแห้งอาหารและผลติภณัฑ์ทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แต่ใน
ปจัจุบนัไดม้เีทคนิคหรอืวธิกีารทีส่ามารถเพิม่การถ่ายเทความรอ้นและ
มวลไดส้งูยิง่ขึน้ เน่ืองจากมกีารสมัผสักนัระหวา่งตวักลางกบัผลติภณัฑ์
ไดด้กีวา่ เทคนิคทีก่ล่าวมานี้คอื เทคนิคฟลอูไิดซเ์บด [5-7] 
 
1.1 ปรากฏการณ์ฟลอิูไดซเ์ซชนั 
 เป็นคํานิยามที่ใช้อธบิายกระบวนการหรอืวธิกีารที่ของแขง็ซึ่งมี
รูปร่างลักษณะเป็นเม็ดหรือชิ้น สมัผสักับของไหลแล้วเม็ดของแข็ง
เหล่านี้จะมคีุณสมบตัคิลา้ยของไหล ทัง้น้ีเน่ืองจากเมด็หรอืชิ้นของแขง็
ดงักล่าว โดยเริม่จะถูกวางไวบ้นตะแกรงในหอทดลองทีม่กัจะมรีูปร่าง
เป็นทรงกระบอก ของไหลทีใ่ชก้จ็ะมก๊ีาซ หรอืของเหลว ปล่อยใหผ้่าน
มาทางดา้นล่างของตะแกรงทีร่องรบัเมด็ของแขง็ของไหลจะผา่นชัน้เมด็
ของแขง็ แลว้ไหลออกทางสว่นบนของหอทดลอง เมือ่เพิม่ความเรว็ของ
ไหลให้มากขึ้นเรื่อยๆ จะทําให้เม็ดของแขง็ขยบัตวั และลอยขึ้นเป็น
อสิระไม่เกาะตดิกนั เมด็ของแขง็ทีอ่ยู่ในลกัษณะแบบนี้ จะมพีฤตกิรรม
คลา้ยกบัของไหล กล่าวคอื มกีารไหลหมนุเวยีนของเมด็ของแขง็ภายใน
หอทดลอง เราจงึเรยีกเมด็ของแขง็ในลกัษณะนี้วา่ ฟลอูไิดซเ์ซชนั 
 

1.2 ความช้ืนในวสัด ุ[1] 
 ความชืน้เป็นตวับอกปรมิาณของน้ําทีม่อียูใ่นวสัดุเมือ่เทยีบกบัมวล
ของวสัดุชืน้หรอืแหง้ ความชืน้ในวสัดุสามารถแสดงได ้2 แบบ คอื 
 1.ความชืน้มาตรฐานเปียก 
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2.ความชืน้มาตรฐานแหง้ 
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3.อตัราสว่นความชืน้  
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โดยที ่ MR(t) คอื ความชืน้ ณ เวลาใดๆ, %d.b. MRin คอื ความชืน้
เริม่ตน้ MReq คอื ความชืน้สมดุล, %d.b.  w  คอื มวลของวสัดุ, kg d  
คอื มวลของวสัดุแหง้ (ไมม่คีวามชืน้), kg  
 

1.3 แบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์
รูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่นํามาหาความสมัพนัธ์

สามารถทํานายความสมัพนัธ์กบัข้อมูลที่ได้จาการทดลอง เพื่อที่จะ
อธบิายการลดลงของความชืน้ ดงัแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 แบบจาํลองทางคณติศาสตรท์ีนํ่ามาพจิารณา 
 

No.   Model names    Model        References 
 

1   Logarithmic   ( )MR expa kt b= − +      [1] 

2   Page   
 

( )MR exp nkt= −              [2-3]  

3   Midilli    ( )MR exp na kt bt= − +      [1] 

 

ขอ้มูลที่ได้จากการทดลองจะนํามาวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์กบั
พารามเิตอรต์่างๆ โดยใชว้ธิถีดถอย (Regression analysis) โดยใช้
โปรแกรมวเิคราะหท์างสถติ ิรปูแบบของสมการดงัแสดงในตารางที ่1 ที่
จะนํามาใช้ทํานายผลข้อมูลที่ได้จากการทดลองว่ามคีวามเหมาะสม
หรอืไม่ สามารถทีจ่ะนํามาเปรยีบเทยีบกบัค่าทางสถติติ่างๆ อาทเิช่น 
ค่าสมัประสิทธิข์องสหสมัพนัธ์ (R2) ค่ารากที่สองของค่าความ
คลาดเคลื่อนเฉลีย่กําลงัสอง (RMSE) และความผดิพลาดสมัพทัธเ์ฉลีย่ 
(P) ซึง่ค่า R2 ทีม่คี่าสงูและ RMSE, P ทีม่คี่าน้อยจะบ่งบอกไดว้่า
รูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์สามารถที่จะทํานายการลดลงของ
ความชืน้ไดด้ทีีส่ดุ [1-4] 
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โดยที ่MRexp คอื อตัราสว่นความชืน้ทีไ่ดจ้ากผลการทดลอง MRpre คอื 
อตัราสว่นความชืน้ทีไ่ดจ้ากการทาํนาย N คอื จาํนวนของชุดขอ้มลู 
 

2. วสัด ุอปุกรณ์และวิธีการทดลอง 
2.1 วสัดท่ีุใช้ในการทดลอง 
 1.นํามะพรา้วทีท่าํการปลอกเปลอืกออกแลว้นํามาผา่ครึง่ 
 2.นําลงไปแช่ในน้ําสะอาดทีผ่สมกบัสารคลอรนีในอตัราส่วนผสม 
ผงปนูคลอรนี 3.5 กรมั ต่อน้ํา 10 ลติร เป็นเวลา 15 นาท ีเพือ่ใชใ้นการ
ฆา่เชือ้โรค [5] 
 3.นํามะพรา้วมาขูดเอาเฉพาะเนื้อทีเ่ป็นสขีาว และนําใส่กล่อง
พลาสตกิทีม่สีารดดูความชืน้อยูภ่ายใน  

4.นํามะพรา้วมาขดูไปหาขนาดโดยใชเ้ครือ่ง Sieve analysis ซึง่
ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางเฉลีย่ของมะพรา้วขดูอยูท่ี ่2.28 มลิลเิมตร  
  

2.2 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองและขัน้ตอนการทดลอง 
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่างๆ ในการศกึษาทดลองแสดงในรปูที ่2  
 

 
 

รปูที ่1 ลกัษณะของเครือ่งอบแหง้แบบฟลอูไิดซเ์บด 
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ส่วนประกอบหลกัๆ ของเครื่องอบแห้งแบบฟลูอไิดซ์เบด มดีงัน้ี 
ห้องอบแห้ง พดัลม ขดลวดความร้อน ไซโคลน และชุดเวนจูรี่ ห้อง
อบแหง้มลีกัษณะเป็นทรงกระบอกทาํมาจากอะครลิกิใสมขีนาดเสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง 21 cm และสงู 120 cm ในสว่นของทอ่อากาศและไซโคลนจะ
ทาํมาจากสแตนเลสทัง้หมด ปรมิาณของอากาศในสว่นทีก่่อใหเ้กดิฟลูอิ
ไดซ์เซชัน่มาจากพดัลมขนาด 2-hp โดยปรบัและควบคุมปรมิาณของ
อากาศดว้ยวาล์วและชุดเวนจรู ี(ชุดเวนจรูทีีส่รา้งขึน้ไดม้กีารปรบัเทยีบ
ระหว่างความดนัตกคร่อมทีชุ่ดเวนจูรแีละปรมิาณการไหลของอากาศ) 
อุณหภูมทิีใ่ชใ้นการทดลองมาจากขดลวดความรอ้นขนาด 5 kW และ
รักษาระดับของอุณหภูมิด้วยชุดควบคุมอุณหภูมิ (Temperature 
controller) ซึง่อุณหภูม ิณ ตําแหน่งต่างๆ อ่านค่าไดจ้ากชุดแสดงผล
อุณหภูม ิ(data logger) รว่มกบัอุปกรณ์วดัอุณหภูมเิทอรโ์มคปัเปิลชนิด 
K (±1oC) โดยที่ภายในห้องอบแห้งจะทําการตดิตัง้ชุดใบกวนเพื่อ
ป้องกนัการเกาะตวักนัของมะพรา้วขดู  

 
2.3 ขัน้ตอนการทดลอง 
 ทําการทดลองที่เง ื่อนไขอุณหภูม ิ80-120oC โดยอุณหภูมจิะ
เพิม่ขึน้ช่วงละ 20oC ความเรว็ของอากาศจะกําหนดใหม้คี่าคงที ่2.5 
m/s ทุกเงื่อนไขของการทดลอง ความชื้นเริม่ต้นของมะพร้าวขูด
ประมาณ 105±15%d.b. ทาํการเปิดเครือ่งโดยทีไ่มม่โีหลดประมาณ 20 
นาท ีเพือ่ใหร้ะบบอยูใ่นสภาวะคงที ่จากนัน้นํามะพรา้วขดูมวล 10±0.1g 
ลงในหอ้งอบแหง้ แล้วทําการอบแหง้จนกระทัง่ความชืน้เหลอืความชื้น
สดุทา้ยประมาณ 3%d.b. และทําการเกบ็ตวัอย่างของการทดลองทุกๆ 
20 วนิาท ีในช่วง 0-2 นาท ีทุกๆ 30 วนิาท ีในช่วง 2-5 นาท ีทุกๆ 1 
นาท ีในชว่ง 5-10 นาท ีและทุกๆ 2 นาท ีในชว่ง 10-20 นาท ีตวัอย่างที่
เกบ็จะถกูทาํใหเ้ยน็ลงและเกบ็ไวใ้นถุงพลาสตกิพรอ้มปิดผนึกดว้ยความ
รอ้น แลว้นําไปหาความชืน้โดยการนําเขา้ตูอ้บไฟฟ้าทีอุ่ณหภูม ิ103oC 
เป็นเวลา 72 ชัว่โมง และทาํการทดลองซํ้าทุกเงือ่นไขของการทดลอง 2-
3 ครัง้ แล้วนําเอาค่าเฉลี่ยไปใช้ในการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์กบั
พารามเิตอรข์องการอบแหง้ต่างๆ ต่อไป   
 
3. ผลลพัธท่ี์ได้จากการทดลอง 
3.1 อิทธิพลของอณุหภมิูท่ีส่งผลต่อการอบแห้ง 
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รปูที ่2 แสดงการเปรยีบเทยีบอตัราสว่นความชืน้ของมะพรา้วขดูที่
เง ือ่นไขอุณหภมูติ่างๆ 

 รปูที ่2 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราสว่นของความชืน้กบัเวลา
ที่ใช้ในการทดลองที่เง ื่อนไขอุณหภูมิต่างๆ จะสามารถสงัเกตได้ว่า
ความชืน้จะลดลงอย่างต่อเน่ืองเมื่อเวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้มคี่าเพิม่ขึน้ 
เมือ่อุณหภมูทิีใ่ชใ้นการอบแหง้มคีา่สงูขึน้ อตัราการของอบแหง้ของมคี่า
เพิม่สงูขึน้ เน่ืองจากเป็นการเพิม่อตัราการถ่ายเทความรอ้นจากอากาศ
ไปยังผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น เวลาที่ใช้ในการอบแห้งมะพร้าวขูดให้
ความชืน้สุดทา้ยเหลอือยู่ที ่3%d.b. มคี่าเท่ากบั 3.667, 2.333 และ 
1.667 นาท ีทีเ่ง ือ่นไขอุณหภูม ิ80, 100 และ 120oC ตามลําดบั โดยที่
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้มคี่าลดลง เมื่ออุณหภูมขิองอากาศทีใ่ชใ้น
การอบแหง้มคีา่เพิม่ขึน้ [1-4] 
 
3.2 แบบจาํลองทางคณิตศาสตรข์องการอบแห้ง 
 ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากโปรแกรมทางสถติสิามารถสรปุและแสดงในตาราง
ที ่2 ซึง่แสดงใหเ้หน็ไดว้า่รปูแบบสมการของ Midilli มคีา่ R2 ทีส่งู ซึง่มี
คา่เทา่กบั 0.99399 และมคีา่ RMSE, P ทีน้่อย ซึง่มคีา่เทา่กบั 
0.019330, 14.61 ตามลาํดบั แสดงใหเ้หน็วา่รปูแบบสมการของ Midilli 
สามารถทีจ่ะทาํนายหรอือธบิายการลดลงของความชืน้ไดด้ทีีส่ดุ 
 
ตารางที ่2 คา่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากโปรแกรมทางสถติ ิ
 

No.      Model name    2R        P (%)            RMSE  
  

1      Page     0.99236        19.63        0.021792  
2      Logarithmic    0.98582        33.36        0.029688  
3      Midilli     0.99399        14.61        0.019330  

 
 

 รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการทํานายใน
รปูแบบสมการของ Page, Logarithmic และ Midilli กบัผลทีไ่ดจ้ากการ
ทดลอง จะสังเกตได้ว่ารูปแบบสมการของ Midilli จะสามารถที่จะ
ทํานายผลการทดลองได้ดทีี่สุดตลอดช่วงเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง แต่
รปูแบบสมการอื่นจะไมส่ามารถทาํนายผลการทดลองในช่วงสุดทา้ยของ
การทดลองได ้เน่ืองจากมผีลลพัธท์ีค่าดเคลื่อนออกจากผลทีไ่ดจ้ากการ
ทดลอง สาํหรบัค่าสมัประสทิธิ ์(a, b, n)และค่าคงทีข่องการอบแหง้ (k) 
ที่อยู่ในรูปแบบสมการของ Midilli สามารถที่จะเขยีนให้อยู่ในรูปแบบ
ของสมการเสน้ตรงและรูปแบบสมการโพลโินเมยีลซึง่เป็นฟงัก์ชนัของ
อุณหภมูไิด ้ดงัแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางที ่3 คา่สมัประสทิธิแ์ละคา่คงทีข่องการอบแหง้ 
 

No.      Model name      Model coefficients and drying rate constant 
  

1      Page      k = -0.794814 - 0.035162T   
      n = 0.852593 - 0.00321T 
2      Logarithmic     a = 0.763614 + 0.001775T 
      k = 0.7214 - 0.042844T + 0.000963T2 
      b = 0.100558 - 0.0005T 
3      Midilli    a = 0.985034 + 0.000171T 
      k = -0.910532 + 0.038027T 
      n = 0.946392 - 0.003725T 
      b = 0.006683 + 0.000005T 
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รปูที ่3 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่ทีไ่ดจ้ากการทาํนายของรปูแบบสมการ
ต่างๆ กบัผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

Experimental moisture ratio
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รปูที ่4 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่ทีไ่ดจ้ากการทาํนายของรปูแบบสมการ
ต่างๆ กบัผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

  
 รูปที่ 4 แสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์การเปรยีบเทยีบระหว่าง
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทาํนายของแบบจาํลอง 
Midilli ทีเ่ง ื่อนไขอุณหภูมติ่างๆ จากกราฟ จะสงัเกตไดว้่า จุดหรอื
แนวโน้มของขอ้มลูจะมลีกัษณะทแยงมุม 45o เป็นเสน้ตรง ซึง่สามารถ
บ่งบอกไดว้่าค่าทีไ่ดจ้ากรปูแบบสมการสามารถทีจ่ะอธบิายหรอืทาํนาย
ผลการทดลองไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
3.3 การคาํนวณหาค่าการแพร่ประสิทธิผล 
 รูปแบบของสมการการอบแห้งชัน้บางที่ได้สามารถที่จะนําไป
คํานวณหาค่าการแพร่กระจายความชื้นประสิทธิผลเพื่อที่จะนําไป
อธบิายการลดลงของความชื้นโดยใชส้มการการแพร่กระจายความชื้น
ตามกฎขอ้ทีส่องของ Fick ดงัต่อไปน้ี 
 

2
eff

M D M
t

∂
= ∇

∂
           (6) 

 
 ผลเฉลยทัว่ไปของสมการ (6) ถูกพฒันาโดย Crank (1975) 
สาํหรบัวสัดุรปูรา่งทรงกลมทีม่ลีกัษณะสมมาตร ซึง่อยู่ภายใตส้มมตฐิาน

ทีว่่าการแพร่ความชืน้ไปในทศิทางมติเิดยีว (ตามแนวรศัม)ี ไมเ่กดิการ
หดตวัระหว่างการอบแห้ง อุณหภูมแิละค่าการแพร่กระจายความชื้น
ประสทิธผิลมคีา่คงที ่และไมค่ดิความตา้นทานภายในเนื้อวสัดุ [8] จะได้
วา่ 
 

2 2
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2 2 2
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6 1 exp
n
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MR

n r

π

π

∞

=

⎛ ⎞
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⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑        (7) 

 
โดยที ่Deff คอื ค่าการแพรป่ระสทิธผิล (m2/s) r คอื รศัมทีรงกลมของ
มะพรา้วขดู (m) และ n คอื จาํนวนของชุดขอ้มลู 
 
 จากสมการข้างต้น สามารถเขยีนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ โดย
พจิารณาเฉพาะเทอมแรกของผลเฉลยของสมการที ่7 จะไดว้า่ 
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6 exp

D t
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π

π
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         (8) 

 
สมการที ่(8) สามารถเขยีนใหอ้ยู่ในรปูแบบของลอการทิมึธรรมชาตไิด ้
ดงัต่อไปน้ี 
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eff

2 2
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D t
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π

π

⎛ ⎞⎛ ⎞
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        (9) 

 
สมการที ่(9) สามารถเขยีนใหอ้ยู่ในรปูแบบทัว่ไปของสมการเสน้ตรงได ้
ดงัต่อไปน้ี 
 
ln MR A Bt= −               (10) 
 
ค่าการแพร่กระจายความชื้นประสทิธผิลโดยทัว่ไปสามารถหาได้จาก
การสรา้งกราฟจากขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการทดลองในรูปของลอการทิมึของ
ตวัแปรไรห้น่วยของอตัราสว่นความชืน้ (ln(MR)) เปรยีบเทยีบกบัเวลา 
(t) จะไดค้วามชนัของเสน้กราฟ โดยทีค่่า B จากสมการที ่(10) คอืค่า
ความชนัของรปูแบบทัว่ไปของสมการเสน้ตรง ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัค่า
การแพรก่ระจายความชืน้ประสทิธผิล ดงัต่อไปน้ี 
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eff

2Slope
D

r

π
=             (11) 

 
สําหรบัอุณหภูม ิ60-120oC ค่าการแพร่ความชื้นประสทิธิผลได้

แสดงในตารางที ่3 มคี่าอยู่ระหวา่ง 1.19 × 10-7-2.66 × 10-7 m2/s โดยที่
คา่การแพรก่ระจายความชืน้ประสทิธผิลมคี่าเพิม่ขึน้เมือ่อุณหภูมทิีใ่ชใ้น
การอบแหง้มคี่ามากขึน้ จากการตรวจสอบผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากงานตพีมิพ์
และผลงานวิจ ัยที่ผ่านมา  พบว่า  ค่าการแพร่กระจายความชื้น
ประสิทธิผลจะมคี่าอยู่ในช่วง 10-11 ถึง 10-9สําหรบัผลิตภณัฑ์ที่เป็น
อาหาร [9] 
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จากรายงานวจิยัน้ีพบว่า ค่าการแพร่ประสทิธผิลมคี่ามากกว่างาน
ตีพมิพ์และผลงานวจิยัที่ผ่านมา อนัเน่ืองมาจากสาเหตุลกัษณะหรอื
พฤตกิรรมของการอบแหง้ โดยทีก่ารอบแหง้มะพรา้วขดูแบบชัน้บาง
ดว้ยเทคนิคฟลูอไิดซ์เบด อากาศจะมกีารสมัผสักบัผลติภณัฑไ์ดด้แีละ
ชัน้บาวดด์ารเีรเยอรม์ลีกัษณะบางลง เน่ืองจากมกีารเคลื่อนทีข่อง 
ผลติภณัฑ ์จงึทาํใหก้ารถ่ายเทความรอ้นเพิม่ขึน้ ทาํใหอ้ตัราการอบแหง้
สงู จงึทาํใหค้า่การแพรป่ระสทิธผิลมคีา่สงูขึน้ตามไปดว้ย 
 
ตารางที ่3 คา่สมัประสทิธิก์ารแพรค่วามชืน้ประสทิธผิลทีอุ่ณหภมูติ่างๆ 
 

Temperature (oC) Effective diffusivities (Deff) (m
2/s) 

 

80   1.1932 × 10-7 
100   1.9514 × 10-7 
120   2.6616 × 10-7 

 
3.4 การคาํนวณหาค่าพลงังานท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีของสสาร 
 ค่าพลงังานที่ใช้ในการกระตุ้นการเคลื่อนที่ของสสาร (Ea) มี
ความสมัพนัธก์บัอุณหภูม ิซึง่สามารถทีจ่ะอธบิายไดจ้ากรปูแบบสมการ
ความสมัพนัธข์อง Arrhenius ดงัน้ี [1, 9-10] 
 

a
eff 0 exp

E
D D

RT
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

             (12) 

 
เมื่อ D0 คอื ค่าคงทีข่อง Arrhenius (m2/s) R คอื ค่าคงทีข่องแก๊ส 
(kJ/mol K) และ T คอื อุณหภมูขิองอากาศอบแหง้ (K) 
 

ดงันัน้คา่พลงังานทีใ่ชใ้นการกระตุน้การเคลื่อนทีข่องสสารสามารถ
หาได้จากการสร้างกราฟจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองในรูปของ
ลอการิทึมของค่าการแพร่กระจายความชื้นประสิทธิพล (ln(Deff)) 
เปรยีบเทยีบกบัส่วนกลบัของอุณหภูม ิ(1/T) ดงัแสดงในรปูที ่5 จะได้
ความชนัของเส้นกราฟ ซึ่งจะได้ความสมัพนัธ์ระหว่างความชนัของ
เสน้กราฟกบัค่าพลงังานทีใ่ชใ้นการกระตุน้การเคลื่อนทีข่องสสาร และ
จะสามารถคาํนวณหาไดจ้ากสมการที ่
 

aSlope
E
R

=                (13) 

 
โดยที ่ค่า Ea สามารถทีจ่ะคํานวณไดจ้ากสมการที ่13 ซึง่มคี่า

เท่ากบั 25.94 kJ/mol และมคี่าคงทีข่อง Arrhenius (D0) ซึง่มคี่าเท่ากบั 
8.0208× 10-4 

1/T
abs

 (K-1)

ln
 D

ef
f

y = -3120.247x - 7.1283

R2 = 0.9678

Deff = 0.000802exp(-3120.247/T
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)

0 0.0026 0.0027 0.00290.0028
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รปูที ่5 ความสมัพนัธข์อง Arrhenius ระหวา่งคา่การแพรก่ระจาย
ความชืน้ประสทิธผิลกบัอุณหภมู ิ

 
4. สรปุ 

ค่าการแพร่กระจายความชื้นประสิทธิผลมีค่าอยู่ในช่วง (Deff) 
1.19 × 10-7-2.66 × 10-7 m2/s โดยทีอ่ตัราการอบแหง้และค่าการแพร่
ความชืน้ประสทิธผิลมคีา่เพิม่สงูขึน้ เมือ่อุณหภูมทิีใ่ชใ้นการอบแหง้มคี่า
มากขึ้น (ซึ่งมีความสมัพนัธ์กับเวลาที่ลดลง) ซึ่งอุณหภูมิจะมี
ความสมัพนัธก์บัคา่การแพรค่วามชืน้ประสทิธผิลสามารถทีจ่ะอธบิายได้
โดยความสมัพนัธ์ของ Arrhenius ค่าพลงังานทีใ่ชใ้นการกระตุ้นการ
เคลื่อนที่ของสสารมคี่าเท่ากบั 25.94 kJ/mol และรูปแบบสมการของ 
Midilli สามารถทีจ่ะอธบิายผลการทดลองไดด้ทีีส่ดุ  
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Abstract 

A computational fluid dynamics (CFD) method was 
used to investigate the velocity and temperature 
distribution in a natural rubber sheet smoking cooperative 
(RSSC). The measured velocity and temperature data at 
various locations were used as boundary conditions and 
to validate the CFD model. Simulation was performed 
using turbulent free convection flows where the Rayleigh 
number was found to be between 5.3838 x 1010 and 
33.2003 x 1010. A total of 601,999 mesh volumes were 
applied to the entire RSSC. This was obtained when no 
error on GAMBIT was present.. It was found that the 
results from the CFD simulation and experiment are in 
good agreement. The air contains smoke particles flows 
naturally from ventilating lids of the smoking room to the 
roof. Experimental and simulation results show that the 
thick cloud of smokes has a long residence time in the 
roof area. The smoke particles follow the airflow fields 
where some of them leave the junction of the roof and the 
others deposit onto the walls. The smoke particles that 
leave the junction of the roof then travel to the workplace 
areas which then make the workers feel uncomfortable 
and irritable. Moreover, since smoke particles contain 
hazardous chemical compounds, proper ventilation of the 
smoke inside the cooperative is necessary. 
 
Keywords:  Computational fluid dynamics, Flow 
simulation, Aerosol concentration, Free convection, 
Rubber smoking-cooperative 
 
1. Introduction 
 Thailand is the largest natural rubber producer in the 
world [1]. One of the main products is the ribbed smoked 
sheet (RSS) rubber. Currently, production of RSS is 
shifted from large factories to small-scale community-
based rubber sheet smoking cooperatives (RSSC). There 
are totally about 500 RSSC undergoing business in 
Thailand. In general, there are two models of RSSC, 
models 1994 and 1995. These two models differ in the 
size of smoking rooms and, hence, the capacity of the 

rubber sheet production. For model 1995, the size of the 
rubber sheet smoking room is 5.0 m (width) x 4.0 m 
(height) x 6.0 m (depth) doubling of that for model 1994. 
In the RSS production, rubber-wood is burned to supply 
heat and smoke to the rubber sheets [2]. 
 Burning of woods results in a large portion of fine 
smoke aerosol particles. This is potentially harmful to 
workers in the factories as part of the particles is allowed 
to flow into the workplace area in the RSSC (Fig. 1). 
Improvement of the airflow is then necessary to reduce 
the risk to workers’ health by exposing to these smoke 
particles. No particle concentration data have been 
obtained, however. Moreover, no studies of airflow inside 
the workplace area have been conducted so far. In this 
paper, velocity and temperature distributions inside of the 
RSSC as well as smoke particle trajectories have been 
investigated to determine the proper ventilation of these 
particles from the workplace area. 
 
2. Theory 
 The numerical solution of fluid flow, and other 
related processes can begin with the laws governing these 
processes expressed in mathematical forms, generally in 
terms of differential equations [3]. From fluid dynamics, 
for the steady-state incompressible flow, the continuity 
equation can be written as: 

0=⋅∇ )(ρu  (1) 

 The differential equation for the conservation of 
momentum in a given direction takes the following form: 

pu ∇−∇⋅∇=⋅∇ )()( uu μρ  (2) 

where: μ  is the viscosity [kg/(m.s)], u  is the denoting 
the x,y,z-direction velocity [m/s], and p  is the pressure 
[Pa]. 
 The energy equation can be written as: 

μθρ +∇= Tk
Dt
DT

P
C 2  (3) 

where: 
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Figure 1.  Diagram of measurement positions at RSSC 
(Top view). 
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Here T2∇  is the Laplacian term and k is the thermal 
conductivity. 
 The simplest "complete models'' of turbulence are 
two-equation models in which the solution of two 
separate transport equations allows the turbulent velocity 
and length scales to be independently determined. In this 
work, the standard k-ε model has been used [4] because 
this model is one of the most widely used turbulent 
model. Robustness, economy, and reasonable accuracy 
for a wide range of turbulent flows explain its popularity 
in industrial flow and heat transfer simulations. It is a 
semi-empirical model, and the derivation of the model 
equations relies on phenomenological considerations and 
empiricism. 
 The standard k-ε model is a semi-empirical model 
based on model transport equations for the turbulence 
kinetic energy (k) and its dissipation rate (ε ). The model 
transport equation for k is derived from the exact 
equation, while the model transport equation for ε  was 
obtained using physical reasoning and it bears little 
resemblance to its mathematically exact counterpart. In 
the derivation of the k-ε model, the assumption is that 
the flow is fully turbulent, and the effects of molecular 
viscosity are negligible. The standard k-ε  model is 
therefore valid only for fully turbulent flows. 
 The turbulence kinetic energy, k, and its rate of 
dissipation, ε , are obtained from the following transport 
equations:  
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In these equations, Gk represents the generation of 
turbulence kinetic energy due to the mean velocity 
gradients, Gb is the generation of turbulence kinetic 
energy due to buoyancy, YM represents the contribution of 
the fluctuating dilatation in compressible turbulence to 
the overall dissipation rate, 

ε1C , 
ε2C  and 

ε3C  are constants, 

kσ  and εσ  are the turbulent Prandtl numbers for k, and 
ε , respectively, 

kS  and 
εS  are user-defined source terms. 

The turbulent (or eddy) viscosity, tμ , is computed by 
combining k and ε  as follows: 

εμρμ /2kCt =  (7) 
where 

μC  is a constant. The model constants 
ε1C , 

ε2C , 
μC , 

kσ , and εσ  have the following default values [4]:  

,44.11 =εC  ,92.12 =εC  ,09.0=μC  0.1=kσ
, 3.1=εσ  (8) 

 
3. Methodology 
 The velocity and temperature distributions, and 
smoke particle trajectories are obtained numerically using 
a commercial FLUENT CFD package version 6.2 run on 
a PC 2.79 GHz. The grid generation program, GAMBIT, 
is used to construct the grid system prior to the 
calculation by FLUENT. The result of meshing process 
of the domain RSSC geometry is shown in Table 1. A 
total of 601,999 mesh volumes were applied to the entire 
RSSC. Proper grid scheme was obtained when no error 
on GAMBIT was present. Velocity and temperature 
measured at boundaries are used as boundary conditions, 
while measured data at various positions inside RSSC are 
used to validate the simulation results.  
 To consider whether the flow is mixed or natural 
(free) convection, calculation of ratio between Grasshoff 
number and Reynolds numbers should be performed. 
According to the real measurement, values of velocity 
near the walls are always zero, and about 0.01 m/s at 
about 10 cm from the vertical walls, and average value of 
0.05 m/s for free stream flows, so the fluid flows to be 
modeled and solved behave as natural convection and a 
mixed convection (when Gr/Re2 >> 1.0 the flow is mixed 
convection). Since the Rayleigh number 

3( ( ) / )sRa g T T Hβ να∞= −  lies between 5.3838 x 1010 to 
33.2003 x 1010 (for TΔ  between 1.2 to 7.4ºC), the flow 
is turbulent. This paper presents solution of turbulent free 
convection flow modeling. 
 In the current simulation, appropriate meshing details 
are shown in Table 1. Measurement positions and the 3-D 
diagram of the RSSC are shown in Figs. 1 and 2, 
respectively. The smoke flow naturally from ventilating 
lids into anywhere inside the cooperative: worker 
residential area, worker room, working place, junction of 
the roof, six large openings around the factory (IO1 – 
IO6), latex receiving platform, and walls. The smoke 
flow (airflow contain smoke particles) is the flow under 
investigation. Values of boundary conditions are shown 
in Table 2. 
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Table 1. Result of volume meshing process 
Elements Tet/Hybrid 
Type TGrid 
Size 0.1 (m) 
Mesh volumes generated 601,999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2.  Schematic diagram of the RSSC indicating 

location of measurements. 
 
 Table 2. Boundary conditions of simulation 

 
4. Results and Discussion 
 Results from simulation are shown in Figs. 3 to 5. 
The velocity and temperature contours at the plane cut 

across the center of the ventilating lid B1 are shown in 
Figs 3 and 4, respectively. Results show that hot air from 
the ventilating lid flows to the roof of the cooperative due 
to buoyant force causing the air near the roof area hotter 
than the lower portion. Maximum values of temperature 
and velocity in this area are 48.4oC and 1.03 m/s, 
respectively. The lowest velocity of airflow containing 
smoke particles is located in the middle of the RSSC, 
indicated by dark blue color. We can see that the flow 
comes from IO4 to IO3 near the boundary at the right 
hand side of Fig. 3. From Fig. 4 we can see sample of the 
temperature’s streamlines, temperature distributions in 
the area. The lowest values of temperature distribution at 
the plane across the center of ventilating lid B1 is around 
large opening of IO6 (bottom left hand side of Fig 4, 
located between the roof and ceiling of 4 chambers of the 
rubber smoke room), and IO4 (located between roof and 
IO3), and IO3 (right hand side of Fig.4, located between 
IO4 and the floor). 
 The trajectory of particles released from surface of 
the ventilating lid is shown in Fig. 6. The particles were 
released normal to boundaries and will be reflected if 
particles collide with the walls. There are 18 sampled 
particles released, 9 particles from B1 and 9 particles 
from B2. The particle diameter is uniform of 1.0 
micrometer. Initially, every particle velocity is 1.025 m/s, 
temperature is 321.8 K, and mass flow rate is 1.5416 x 
10-6 kg/s. It can be seen that some of the particles seem to 
be congested near the roof area before vented out of the 
cooperative. About 6 particles are escaped and 12 
particles are incomplete (particles still inside of the RSSC 
for a given specific number of step of simulation): 2 
vented out (escaped) via IO1, 1 via IO2, and 3 via IO5. 
The smoke particles follow the airflow fields where some 
of them leave the junction of the roof and some of them 
deposit onto the walls. 
 Comparison of velocity and temperature between 
simulation and experiment are shown in Tables 3 and 4 
respectively. Error of velocity between measurement and 
simulation at location P is high because sometimes there 
are many workers and peoples came to deliver their 
rubber latex at the IO5 near point P. In general, results 
show a good agreement between the measurement and 
simulation values indicating a proper simulation scheme. 

 

Inlet Boundaries 

Locations Velocity (m/s) 
Temperature 

(K) 
B1 1.03 321.9 
B2 1.02 321.7 

Outlet Boundaries 
Gauge pressure (Pa) : 0 

IO1 Temperature (K): 304.7 
IO2 Temperature (K): 304.8 
IO3 Temperature (K): 309.2 
IO4 Temperature (K): 307.1 
IO5 Temperature (K): 304.6 
IO6 Temperature (K): 308.2 

Solid Boundaries 
W1 Temperature (K): 320.8 
W2 Temperature (K): 317.3 
W3 Temperature (K): 307.1 
W4 Temperature (K): 315.4 
W5 Temperature (K): 305.3 
WB Temperature (K): 309.6 
Roof Temperature (K): 313 
Floor Temperature (K): 305.7 

IO3 

IO2 

IO1 

IO6 

IO5 

IO4 

B1 B2 

4 Chambers 

W1 

W2 W3 

W4 

W5 
WB 

Roof 

Floor 

X = 0 to 25 (m) 
Y = -4 to 4.32 (m) 
Z = 0 to 22 (m) 
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Figure 3.  Contour of velocity magnitude at the plane cut 
across the center of B1. 

 
Figure 4.  Contour of temperature magnitude at the plane 

cut across the center of B1. 
 

 
Figure 5.  Trajectories of smoke particles with diameter = 

1 micron released from B1 and B2 (average traveling 
distance of about 200 m). 

 
 

Table 3. Comparison between measurement and 
simulation results of velocity. 

Parameters 
Velocity (m/s) Error 

(%) Mea Sim 

P 0.14 0.08 42.86 
G 0.02 0.02 0.00 
B1 1.03 1.03 0.00 
B2 1.02 1.02 0.00 
IO1 0.79 0.66 16.46 
IO2 0.49 0.50 2.04 
IO3 0.32 0.27 15.79 
IO4 0.35 0.35 0.00 
IO5 0.35 0.40 14.29 
IO6 0.004 0.004 0.00 

 
 

Table 4.  Comparison between measurement and 
simulation results of temperature. 

Parameters 
Temperature (K) Error 

(%) Mea Sim 

P 305.9 307.0 0.36 
G 307.0 307.8 0.26 
B1 321.9 321.7 0.06 
B2 321.7 321.5 0.06 
IO1 304.7 307.3 0.85 
IO2 304.8 306.5 0.56 
IO3 308.30 305.02 1.06 
IO4 307.10 305.6 0.49 
IO5 304.6 307.3 0.89 
IO6 308.2 306.12 0.67 

 
5. Conclusion 
 Hot air (smoke, aerosol particles from the sources) 
flows mainly from ventilating lids to the workplace area. 
The Discrete Phase Model of FLUENT was applied to 
show the trajectories of the particles. Location of the 
fastest velocity measurement and simulation is at the 
ventilating lid. Location of the highest temperature 
measurement and simulation is at the ventilating lid. 
 Airflow field of the RSSC has been investigated. 
Results between CFD simulation and measurement are in 
good agreement. Turbulent free convection model was 
applied to represent the airflow containing smoke 
particles flows inside of the RSSC. Moreover, particles 
trajectories of every particle suspended in a gas (air) 
starting from ventilating lids as a source of particles 
concentration to anywhere inside of the RSSC (especially 
to the workplaces concentration) was well-predicted. 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีไดทําการวิเคราะหกฎที่สองทางเทอรโมไดนามิกสใน

การถายเทความรอนและความเสียดทานของการไหลในเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสองชั้นโดยใชทอลูกฟูก โดยใชนํ้าเปนของ
ไหลในการทดสอบ ซ่ึงนํ้ารอนไหลภายในทอทดสอบมีอัตราการไหลอยู
ในชวงคาตัวเลขเรยโนลด 5000 - 60000 ขณะที่นํ้าเย็นไหลคงที่มีคา
ตัวเลขเรยโนลดเทากับ 5000 อุณหภูมิทางเขาของน้ํารอนและน้ําเย็น
ถูกควบคุมอยูที่ 70 และ 30°C ตามลําดับ และอุณหภูมิหองที่ใชในการ
ทดลองอยูที่ 28°C คุณลักษณะของทอลูกฟูกที่ใชในการทดสอบคือ 
ระยะความสูงตอเสนผานศูนยกลางทอ (e/Di) เทากับ 0.12, 0.10 และ 
0.08 สวนระยะพิตซของทอลูกฟูกมีคาคงที่เทากับ 6.5 มิลลิเมตร ผล
การทดลองที่ไดจากทอลูกฟูกถูกนําไปเปรียบเทียบกับทอเรียบ พบวา
ทอลูกฟูกที่ทดสอบใหคาอัตราการถายเทความรอนและความเสียดทาน
ที่สูงกวาทอเรียบและที่ตัวเลขเรยโนลดเพิ่มข้ึนอัตราการถายเทความ
รอนก็เพิ่มดวย สวนการเกิดเอนโทรปและการสูญเสียเอกซเซอยีของทอ
ลูกฟูกที่ระยะความสูงตอเสนผานศูนยกลางทอ (e/Di) ที่มีคาเปน 0.12, 
0.10 และ 0.08 ตามลําดับ จะมีคาเทากับ 1.31,1.23 และ 1.06 เทาของ
ทอเรียบ และพบวาที่คาอัตราความจุความรอน(mCp)ของนํ้ารอนและน้ํา
เย็นเทากัน จะมีคาการเกิดเอนโทรปและคาการสูญเสียเอกซเซอยีไรมิติ
นอยที่สุด  
 
Abstract 

This research presents an analysis of the second law of 
thermodynamics on the heat transfer and friction flow in a double 
tube heat exchanger using corrugated tube. Water is used as the 
test fluid. The hot water flowing in tube has a flow rate in the 
range of Reynolds number from 5,000 – 60,000 while the cold 
water flow is kept constant at Reynolds number of 5,000. The 
inlet hot water and the inlet cold water temperatures are at 70 
and 30°C, respectively. The ambient temperature in the 

experiment is 28°C. The characteristics of corrugated tubes 
defined as a rib-height per diameter (e/Di) are 0.12, 0.10 and 
0.08 and its pitch of the tubes is fixed at 6.5 mm. The results of 
corrugated tubes are compared with those of the smooth tube. It 
is found that the heat transfer rate and friction loss in the 
corrugated tube is considerably higher than that in the smooth 
tube and increases with the rise of Reynolds number. The 
entropy generation and exergy loss ratios of the tubes with e/Di 
of 0.12, 0.10 and 0.08, respectively, are 1.31, 1.23 and 1.06 over 
the smooth tube. The entropy generation number and the 
dimensionless exergy loss are minimum when the heat capacity 
rates (mCp) of the hot water and the cold water are similar. 
 
1. คํานํา 

เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน(Heat exchanger) ถือไดวาเปน
อุปกรณตัวหน่ึงที่ใชกันมากในงานทางดานอุตสาหกรรม ซ่ึงอุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอนน้ีไดมีการศึกษาและปรับปรุงใหมีสมรรถนะการ
ถายเทความรอนสูงข้ึนดวยเทคนิคการเพิ่มการถายเทความรอนหลาย
วิธีดวยกัน และเทคโนโลยีทางดานการเพิ่มการถายเทความรอนน้ีไดถูก
นําไปปรับปรุงและพัฒนา แลวนําไปประยุกตใชกับเคร่ืองแลกเปลี่ยน
ความรอนในอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย เชนในระบบปรับอากาศ 
หมอนํ้ารถยนต และในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
มากมาย  ในงานวิจัยของ Leiner and Fiebig [1] ออกแบบเคร่ืองทํา
อากาศรอนจากพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงไดการถายเทความรอนสูงและ
ความเสียดทานต่ํา งานถัดมาของ Fiebig [2] ศึกษาเอกซเซอยีสูงสุดที่
ไดภายในตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย ผลของการหาคาเหมาะสมเชิง
ตัวเลขไดแสดงชนิดของตัวกักเก็บแบบตางๆ Mahmud and Fraser [3] 
ทําการวิเคราะหกฎที่หน่ึงและกฎที่สองของเทอรโมไดนามิกสในการ
ไหลของของไหลนอนนิวโตเนียนแบบปรับตัวเต็มที่แลวและการถายเท
ความรอนภายในชองขนานที่มีแผนเรียบสองแผน งานตอมาของ 
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Mahmud [4] ประยุกตใชกฎที่สองในการวิเคราะหของการถายเทความ
รอนที่มีการเคลื่อนที่ของของไหลหมุนรอบทรงกระบอก Sahin [5] ได
ศึกษาการเกิดเอนโทรป และกําลังที่ใชขับสําหรับการไหลแบบเทอรบู
เลนทในทอเรียบที่ฟลักชความรอนคงที่ Can et al. [6] ไดศึกษาเชิง
ทดลองอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียเอกซเซอยีในเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสองชั้น Mimura and Isozaki [7] ศึกษา
ผลกระทบของรูปรางทอผิวลูกฟูกที่ความลึกและระยะพิตชตางกันใน
คุณลักษณะของการถายเทความรอนและความดันตกครอม สัมประสิทธิ์
การถายเทความรอนดานในทอลูกฟูกแบบ two start มีคานอยกวาทอ
แบบ single start. Asako and Nakamura [8] ศึกษาเชิงตัวเลข
คุณลักษณะการถายเทความรอนและความดันตกครอมในทอผิวลูกฟูกที่
หมุนทํามุมแบบตางๆ  จะพิจารณาทอผิวลูกฟูกทั้งสามมุมและคา
aspect ratio ทั้งส่ีคา Srinivasan and Christensen [9] ออกแบบใชทอ
ลูกฟูกในเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน ซ่ึงพิจารณาคุณลักษณะการ
ถายเทความรอนและความดันตกครอม  ได เสนอความสัมพันธ
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนและตัวประกอบความเสียดทานจาก
ขอมูลซ่ึงไดจากการทดลอง Obot et al. [10] ศึกษาเชิงทดลอง
คุณลักษณะการถายเทความรอนและความดันตกครอมของทอลูกฟูก
ในชวงการเปลี่ยนการไหลลามินารและเทอรบูเลนท ตัวประกอบความ
เสียดทานที่ไดจากทอลูกฟูกมีคาสูงกวาทอเรียบ Paisarn [11] ได
วิเคราะหกฎที่สองตอการถายเทความรอนของเคร่ืองแลกเปลี่ยนความ
รอนแบบทอรวมศูนยในแนวนอน ซ่ึงผลจากการทํานายและการทดลอง
มีความสอดคลองกัน ชี้ใหเห็นวาตัวแปรที่สําคัญมีนัยสําคัญตอการเกิด
เอนโทรปและการสูญเสียเอกซเซอยี 
  

2. ทอทดสอบและอุปกรณชุดทดลอง 
 การศึกษาผลของการวิเคราะหกฎที่สอง ไดแกการวิเคราะหเอน
โทรปและเอกซเซอยี เราประยุกตใชทอผิวลูกฟูกในเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนแบบทอสองชั้น และทอลูกฟูกดังกลาวไดสรางข้ึนมาที่
ระยะพิตทคงที่คือ 6.5 mm มีความสูงของผิวลูกฟูกแตกตางกันสามคา
คือ 2.0 mm, 2.5 mm และ 3.0 mm ตามลําดับ ทอทั้งสามแบบถูกนําไป
ทดสอบกับชุดแลกเปลี่ยนความรอน โดยลักษณะรูปรางของทอลูกฟูก
ไดแสดงในรูปที่ 1 สวนตารางที่ 1 แสดงคาตัวแปรตางๆ ของทอทดสอบ
ทั้งสามแบบ 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของทอลูกฟูก 
 

ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของทอทดสอบ 
Di e P e/Di Tube 

no. (mm) (mm) (mm) (-) 
00 25.4 0 0 0 
01 25.4 2.0 6.5 0.08 
02 25.4 2.5 6.5 0.10 
03 25.4 3.0 6.5 0.12 

 
 

 

  
รูปที่ 2 ไดอะแกรมแสดงการทํางานของชุดทดสอบ 
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การทดสอบการแลกเปลี่ยนความรอนของทอผิวลูกฟูกน้ันไดอาศัย
ชุดอุปกรณทดลองตามรูปที่ 2 ในการวิเคราะหกฎที่สองของการถายเท
ความรอนและความเสียดทานของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่ใชทอ
ผิวลูกฟูก รายละเอียดตางๆไดแสดงไวในรูปที่ 2 ซ่ึงทอในเปนทอ
ทองแดงมีนํ้ารอนไหลผาน ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 25.4 mm สวน
ทอนอกเปนทอนํ้าเย็น ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 38 mm ชุดอุปกรณ
ถูกหุมดวยฉนวนเพื่อใหความรอนมีการสูญเสียไปกับส่ิงแวดลอมนอย
ที่ สุด จากรูปที่ 2 นํ้ารอนในถังพักถูกควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ดวย
ตูควบคุมอุณหภูมิ นํ้าในถังพักถูกปมเขาไปในทอนํ้ารอนของเคร่ือง
แลกเปลี่ยนความรอนผานวาลวปรับอัตราการไหลและอุปกรณวัดอัตรา
การไหล (Rota meter) บริเวณทางเขาและทางออกของทอนํ้ารอนไดทํา
การติดตั้ง ตัววัดอุณหภูมิแบบ RTD สองตัวเพื่อวัดอุณหภูมิของนํ้ารอน
ทางเขาและทางออกของทอทดสอบ พรอมทั้งติดตั้งมานอรมิเตอรเพื่อ
ใชเปนอุปกรณวัดความดันตกครอมดวย ในขณะเดียวกันนํ้าเย็นก็ถูกปม
เขาไปในทอวงแหวนของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน  แลวนํ้ารอนกับ
นํ้าเย็นก็แลกเปลี่ยนความรอนซ่ึงกันและกันโดยอาศัยการนําความรอน
ผานผนังทอทดสอบ จากนั้นทั้งนํ้ารอนและน้ําเย็นตางก็ไหลกลับเขาสูถัง
พักดังเดิม ในถังพักนํ้ารอนมีชุดฮีตเตอรคอยใหความรอนแกนํ้าตาม
คาที่กําหนดไวโดยถูกควบคุมดวยชุดควบคุมอุณหภูมิ (Temperature 
Controller) สวนบริเวณทางเขาและทางออกของทอนํ้าเย็น ไดติดตั้งตัว
วัดอุณหภูมิไวดานละสองตัวเชนกัน นํ้าเย็นที่มีการแลกเปลี่ยนความ
รอนกับนํ้ารอนแลวอุณหภูมิจะสูงข้ึนและไหลกลับเขาสูถังพักนํ้าเย็นของ
เครื่องทําน้ําเย็น (water chiller) แลวเคร่ืองทําน้ําเย็นน้ีไดทําการลดและ
ควบคุมอุณหภูมิของนํ้าใหเย็นตามคาที่กําหนดเชนกัน 
 
3. ทฤษฎีและการวิเคราะห 
3.1 การถายเทความรอน 

อัตราการถายเทความรอนของนํ้ารอนภายในทอทดสอบ 
( )

outhinhhP,h ,T,TC mQh −= &&        (1) 

 
อัตราการถายเทความรอนของนํ้าเย็นภายในทอวงแหวน  

( )
incoutccP,c ,T,TCmQc −= &&                 (2) 

 
เม่ือ  hm& , cm&  คือ อัตราการไหลเชิงมวลของนํ้ารอนและน้ําเย็น  

    hP,C , cP,C คือ ความรอนจําเพาะของน้ํารอนและนํ้าเย็น  

,h inT ,
,h outT คือ อุณหภูมิทางเขาและทางออกของน้ํารอน            

,c inT ,
,c outT คือ อุณหภูมิทางเขาและทางออกของน้ําเย็น 

คาตัวเลขนัสเซลทสามารถคํานวนหาไดดังน้ี 

k
i

hD
Nu =                    (3) 

   
เม่ือ  h   คือ สัมประสิทธิ์การพาความรอน  
       k   คือ คาการนําความรอนเฉลี่ยของของไหล         
       Di  คือ เสนผานศูนยกลางภายในทอทดสอบ 

สวนคาตัวประกอบความเสียดทานที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการไหล
ภายในทอทดสอบสามารถคํานวนไดจาก 

( )( )2// 2ρUDL
P

i
f

∆
=                                    (4) 

 

เม่ือ ∆P คือ ความดันตกครอมตลอดความยาวของทอทดสอบ 

        ρ คือ คาความหนาแนนเฉลี่ยของนํ้ารอน  
         U คือ ความเร็วเฉลี่ยของนํ้ารอน  
         L คือ ยาวของทอทดสอบ  
 
3.2 การวิเคราะหกฎท่ีสอง 

ในแตละดานของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสองชั้น การ
เกิดเอนโทรปประกอบไปดวยสองเทอมดังน้ี [11]   

)(,)(, PgenTgengen SSS ∆∆ += &&&       (5) 

 
เม่ือ genS& คือ อัตราการเกิดเอนโทรป 

      
)(, TgenS ∆

& , )(, PgenS ∆
&  คือ อัตราการเกิดเอนโทรปเน่ืองจากความ

แตกตางของอุณหภูมิและความแตกตางของความดัน 
สําหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสองชั้น การถายเท

ความรอนจากน้ํารอนไปสูนํ้าเย็น การเกิดเอนโทรปรวมของระบบ
สามารถแสดงไดดังน้ี   

cgenhgengen SSS ,,
&&& +=         (6)                      

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

inc

outc
c

inh

outh
h

inc

outc
cp

inh

outh
hpgen

P
P

Rm
P
P

Rm

T
T

Cm
T
T

CmS

,

,

,

,

,

,

,

,

ln)(ln)(

ln)(ln)(

&&

&&&

   (7) 

 
เม่ือ  

hgenS ,
&      คือ อัตราการเกิดเอนโทรปของนํ้ารอน 

         
cgenS ,

&      คือ อัตราการเกิดเอนโทรปของนํ้าเย็น 

,h inP ,
,h outP คือ ความดันทางเขาและทางออกของน้ํารอน 

,c inP ,
,c outP  คือ ความดันทางเขาและทางออกของน้ําเย็น 

          R  คือ คาคงที่ของแกส 
สองเทอมแรกทางดานขวาของสมการ (7) แสดงถึงความไม 

สามารถยอนกลับไดของการถายเทความรอน สวนสองเทอมสุดทาย
แสดงถึงความไมสามารถยอนกลับไดจากความเสียดทานของของไหล 
ในกรณีศึกษานี้เราไมคิดสภาพการยอนกลับไมไดเน่ืองจากความเสียด
ทานของของไหล และจากสมการที่ (7) จะแสดงไดดังน้ี 
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กรณี A 
อัตราคาความจุความรอนของดานน้ํารอน hpCm )( & , ต่ํากวาของ

ดานน้ําเย็น cpCm )( & , เพราะฉะนั้นอัตราคาความจุความรอนนอย
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ที่สุด min)( pCm& , จะแทนคาโดยใชอัตราคาความจุความรอนของนํ้ารอน 

ประสิทธิผลของเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน ε , แสดงไดดังน้ี 
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แทนสมการ (9) ลงในสมการ (8) และจัดรูปใหมจะได 
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เม่ือ  minC  คือ อัตราคาความจุความรอนต่ําสุด,

min)( pCm&   

maxC  คือ อัตราคาความจุความรอนสูงสุด,
max)( pCm&  

rT      คือ อัตราสวนของอุณหภูมิ, )/( ,, incinh TT    

rC      คือ อัตราสวนอัตราคาความจุความรอน, )/( maxmin CC  
การสูญเสียเอกซเซอยีสามารถหาไดดังน้ี 

        genloss STxE &&
0=                               (11)                                                                                                                 

 
เม่ือ  lossxE&  คือ อัตราการสูญเสียเอกซเซอยี  

        0T       คือ อุณหภูมิส่ิงแวดลอม       
ตัวเลขการเกิดเอนโทรป, sN  หาไดจาก                                                                                                                             
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กรณี B 
อัตราคาความจุความรอนของดานน้ํารอน hpCm )( & , สูงกวาของ

ดานน้ําเย็น cpCm )( & , เพราะฉะนั้นอัตราคาความจุความรอนนอย

ที่สุด min)( pCm& , จะแทนคาโดยใชอัตราคาความจุความรอนของนํ้าเย็น 

ประสิทธิผลของเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน ε , แสดงไดดังน้ี 
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แทนสมการ (13) ลงในสมการ (8) และจัดรูปใหมจะได 
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ตัวเลขการเกิดเอนโทรป, sN  หาไดจาก                                                                                                                       
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4.ผลการทดลองและบทวิเคราะห 
การศึกษาการวิเคราะหกฎที่สองของการถายเทความรอนและ

ความเสียดทานที่เกิดข้ึนจากการใชทอผิวลูกฟูกในเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน การทดลองไดทดสอบกับทอที่มีคุณลักษณะตางกันคือ ทอที่
มีระยะพิตทคงที่ เทากับ 6.5 มิลลิเมตร และความสูงของผิวลูกฟูกตอ
เสนผานศูนยกลาง (e/Di) เทากับ 0.12, 0.10 และ 0.08 ตามลําดับ สวน
ผลการทดลองทางดานการถายเทความรอนของทอผิวเรียบ (Smooth 
tube) เราใชวิธี Wilson plot นําไปเปรียบเทียบกับสมการของ Dittus-
Boelter [12] เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการทดลอง จากการ
เปรียบเทียบพบวามีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยโดยประมาณ 3.2% ถือ
วาอยูในเกณฑที่สามารถยอมรับได (คาไมควรเกิน 5%) 
 

 
รูปที่ 3 การแปรเปลี่ยนของคาตัวเลขนัสเซลทกับตัวเลขเรยโนลด 

 
รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคาตัวเลขนัสเซลทระหวางทอผิว

เรียบกับทอผิวลูกฟูกแบบตางๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคาตัวเลขนัสเซลท
ของทอผิวเรียบต่ําที่สุดในชวงคาตัวเลขเรยโนลดที่ใชทดสอบ และเม่ือ
คาตัวเลขเรยโนลดเพิ่มข้ึนการถายเทความรอนก็สูงข้ึนตาม เน่ืองจาก
ความเร็วในการไหลของน้ํารอนภายในทอทดสอบมีคาสูงข้ึนตามตัวเลข
เรยโนลดซ่ึงทําใหเกิดการไหลที่ปนปวนมากยิ่งข้ึนสงผลใหชั้นชิดผิวของ
อุณหภูมิบางลงมากขึ้นและทําใหมีการถายเทความรอนดีข้ึน  และยัง
พบวาทอผิวลูกฟูกที่มีระยะความสูงตอเสนผานศูนยกลาง e/Di = 0.12 
มีคาตัวเลขนัสเซลทสูงที่สุด และรองลงมาคือทอผิวลูกฟูก e/Di = 0.10 
และ e/Di = 0.08 ตามลําดับ ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาทอที่มีความสูงของ
ผิวลูกฟูกมากจะทําใหความหนาแนนของการไหลที่ปนปวนและการไหล
หมุนวนมีปริมาณสูงกวาแลวของไหลสามารถไหลเขาไปสัมผัสกับผิวทอ
ไดดีกวา ซ่ึงจะชวยทําใหการไหลผสมกันไดรวดเร็วยิ่งข้ึนสงผลทําให
สามารถแลกเปลี่ยนความรอนไดดีข้ึน 

รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบคาตัวประกอบความเสียดทานที่
เกิดข้ึนจากการไหลระหวางทอผิวเรียบกับทอผิวลูกฟูกแบบตางๆ 
พบวาคาตัวประกอบความเสียดทานของทอเรียบมีคาต่ําสุดในชวงคา
ตัวเลขเรยโนลดที่ใชทดสอบ สวนทอผิวลูกฟูก e/Di = 0.12 มีคาตัว
ประกอบความเสียดทานสูงที่สุด และรองลงมาคือทอผิวลูกฟูก e/Di = 
0.10 และ e/Di = 0.08 ตามลําดับ และเม่ือคาตัวเลขเรยโนลดเพิ่มข้ึน
คาตัวประกอบความเสียดทานลดลง สาเหตุที่ตัวประกอบความเสียด
ทานของทอผิวลูกฟูกมีคาสูงกวาทอเรียบ เน่ืองจากผนังของทอผิว
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ลูกฟูกมีความขรุขระมากกวาจึงทําใหของไหลไหลผานไดยากขึ้นแลว
สงผลทําใหคาตัวประกอบความเสียดทานเพิ่มสูงข้ึนตามลักษณะของ
ความสูงของผิวลูกฟูก กลาวคือ ทอที่มีความสูงของผิวลูกฟูกมากคาตัว
ประกอบความเสียดทานก็เพิ่มมาก 

 

 
รูปที่ 4 การแปรเปลี่ยนคาตัวประกอบเสียดทานกับตัวเลขเรยโนลด 

 

 
รูปที่ 5 การแปรเปลี่ยนการเกิดเอนโทรปกับตัวเลขเรยโนลด 

 
คาการเกิดเอนโทรประหวางทอเรียบกับทอผิวลูกฟูกลักษณะตางๆ 

ดังรูปที่ 5 แสดงใหเห็นวาในชวงคาตัวเลขเรยโนลด 5000-60000 การ
เกิดเอนโทรปของทอผิวเรียบน้ันมีคาต่ําที่สุด และเม่ือคาตัวเลขเรย
โนลดเพิ่มข้ึนคาการเกิดเอนโทรปก็เพิ่มตามดวย เน่ืองจากตัวเลขเรย
โนลดสูงข้ึนทําใหเกิดการไหลที่ปนปวนยิ่งข้ึนจึงมีการถายโอนความรอน
เพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงการถายโอนความรอนเปนกระบวนการผันกลับไมได 
ดังน้ันจึงมีการเกิดเอนโทรปหรือเอนโทรปเจนเนอเรชัน (Sgen) ข้ึน และ
สงผลใหเอนโทรปเพิ่มตาม และเม่ือเปรียบเทียบการเกิดเอนโทรป
ระหวางทอเรียบกับทอผิวลูกฟูกแบบตาง จะเห็นวาทอผิวลูกฟูกที่มี
อัตราคาความสูงตอเสนผานศูนยกลาง (e/Di) = 0.12 มีคาการเกิดเอน
โทรปสูงสุด รองลงมาคือ (e/Di) = 0.10 และ 0.08 ตามลําดับ ซ่ึงการ
เกิดของเอนโทรป น้ีแสดงถึงความไมสามารถยอนกลับไดของ
กระบวนการ และการใชทอผิวลูกฟูกในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนน้ี 
จะเกิดการถายโอนความรอนมากกวาทอเรียบ ดังน้ันทอผิวลูกฟูกจึง
เกิดเอนโทรปสูงกวาทอผิวเรียบ 

 
รูปที่ 6 การแปรเปลี่ยนการสูญเสียเอกซเซอยีกับตัวเลขเรยโนลด 

   

 
รูปที่ 7 การแปรเปลี่ยนคาตัวเลขการเกิดเอนโทรปกับตัวเลขเรยโนลดที่

คาความจุความรอน (mCP) ของนํ้ารอนต่ําๆ 
 
คาการสูญเสียเอกซเซอยีระหวางทอเรียบกับทอผิวลูกฟูกแบบ

ตางๆ ดังในรูปที่ 6 แสดงใหเห็นวาทอผิวเรียบมีคาการสูญเสียเอกซเซอ
ยีต่ําที่สุดในชวงคาตัวเลขเรยโนลดที่ใชทดสอบ และเม่ือคาตัวเลขเรย
โนลดเพิ่มข้ึนคาการสูญเสียเอกซเซอยีก็สูงข้ึนดวย และจากรูปยังพบวา
ทอผิวลูกฟูกที่มีความสูงตอเสนผานศูนยกลาง (e/Di) เทากับ 0.12 มี
การสูญเสียเอกซเซอยีสูงที่สุด รองลงมาคือทอผิวลูกฟูก e/Di = 0.10 
และ 0.08 ตามลําดับ ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาทอที่มีระยะความสูงของ
ผิวลูกฟูกมากจะมีการถายโอนความรอนมาก และจะเกิดการสูญเสีย
เอกซเซอยีมากตาม 

จากกราฟรูปที่ 7 จะเห็นไดวาที่ตัวเลขเรยโนลดประมาณ 5000 จะ
มีคาตัวเลขการเกิดเอนโทรปสูงสุด เม่ือตัวเลขเรยโนลดสูงข้ึนคาตัวเลข
การเกิดเอนโทรปจะลดลง และจะมีคาตัวเลขการเกิดเอนโทรปต่ําสุดที่
ตัวเลขเรยโนลดประมาณ 19000 และคาตัวเลขการเกิดเอนโทรปของ
ทอผิวลูกฟูกแบบตางๆ เม่ือเปรียบเทียบกับทอเรียบพบวา ทอผิวลูกฟูก 
e/Di = 0.12 จะเกิดเอนโทรปสูงสุด รองลงมา e/Di = 0.10 และ 0.08 
ตามลําดับ และทอเรียบเกิดเอนโทรปนอยสุด 

จากกราฟรูปที่ 8 จะเห็นไดวาที่ตัวเลขเรยโนลดประมาณ 25000 
จะมีคาตัวเลขการเกิดเอนโทรปต่ําสุดและเมื่อตัวเลขเรยโนลดสูงข้ึนคา
ตัวเลขการเกิดเอนโทรปก็เพิ่มตาม จะมีคาตัวเลขการเกิดเอนโทรป
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สูงสุดที่ตัวเลขเรยโนลดประมาณ 60000 และคาตัวเลขการเกิดเอนโทร
ปของทอผิวลูกฟูกแบบตางๆ เม่ือเปรียบเทียบกับทอเรียบพบวา ทอผิว
ลูกฟูก e/Di = 0.12 จะเกิดเอนโทรปสูงสุด รองลงมา e/Di = 0.10 และ 
0.08 ตามลําดับ และทอเรียบเกิดเอนโทรปนอยสุด 

   

 
รูปที่ 8 การแปรเปลี่ยนคาตัวเลขการเกิดเอนโทรปกับตัวเลขเรย

โนลด ที่คาความจุความรอน (mCP) ของนํ้ารอนสูงๆ 
 

 
รูปที่ 9 การแปรเปลี่ยนคาตัวเลขการเกิดเอนโทรปกับตัวเลขเรยโนลด 

 
       รูปที่ 9 เปนการพลอตรวมระหวางรูปที่ 7 กับ 8 เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงชวงของน้ํารอนและน้ําเย็นมีคาอัตราความจุความรอนนอยสุด 
(mCP)min ซ่ึงที่คาตัวเลขเรยโนลดของนํ้ารอน Re < 19000 นํ้ารอนมีคา
อัตราความจุความรอน (mCP)h นอยกวานํ้าเย็น (mCP)C เพราะอัตรา
การไหลของน้ํารอนนอยกวานํ้าเย็นซ่ึงนํ้าเย็นมีอัตราการไหลคงที่สวน
คา Cp ของนํ้ารอนและนํ้าเย็นไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ทํานองเดียวกันที่
ชวงคา Re > 19000 นํ้ารอนมีคาอัตราความจุความรอน(mCP)h 
มากกวาน้ําเย็น (mCP)C เพราะอัตราการไหลของน้ํารอนมากกวาน้ําเย็น 

และจากกราฟจะเห็นไดวาที่ตัวเลขเรยโนลดต่ําๆ คาตัวเลขการเกิดเอน
โทรปจะสูงมากเพราะเปนชวงที่นํ้ารอนมีอัตราคาความจุความรอนนอย
กวาน้ําเย็น และคอยๆลดลงเม่ือตัวเลขเรยโนลดเพิ่มข้ึนจนถึงคาตัวเลข
เรยโนลดประมาณ 24000 คาตัวเลขการเกิดเอนโทรปจะต่ําสุด เม่ือ
ตัวเลขเรยโนลดเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ คาตัวเลขการเกิดเอนโทรปจะเพิ่มตาม
เปนผลมาจากน้ําเย็นมีอัตราคาความจุความรอนนอยกวาน้ํารอน ซ่ึงเรา
พบวาจุดที่มีการเกิดเอนโทรปนอยสุด คือจุดที่อัตราคาความจุความรอน 

(mCP) ของนํ้ารอนและน้ําเย็นมีคาเทากัน สวนการเกิดเอนโทรปของทอ
ลูกฟูกที่ระยะความสูงตอเสนผานศูนยกลางทอ (e/Di) ที่มีคาเปน 0.12, 
0.10 และ 0.08 ตามลําดับ จะมีคาเทากับ 1.31,1.23 และ 1.06 เทาของ
ทอเรียบ    
 
5. สรุป 

การศึกษาผลกระทบของการใชทอผิวลูกฟูกแบบตางๆในเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสองชั้นสรุปไดวา 

ทอผิวลูกฟูกที่ระยะความสูงตอเสนผานศูนยกลาง e/Di = 0.12 มี
การถายเทความรอนสูงสุดในชวงคาตัวเลขเรยโนลดที่ใชทดสอบ 
รองลงมาคือทอผิวลูกฟูก e/Di = 0.10 และ e/Di = 0.08 ตามลําดับ ทอ
เรียบถายเทความรอนนอยสุด คาตัวประกอบความเสียดทานของทอ
เรียบมีคาต่ําสุดในชวงคาตัวเลขเรยโนลดที่ใชทดสอบ สวนทอผิวลูกฟูก 
e/Di = 0.12 มีคาตัวประกอบความเสียดทานสูงที่สุด และรองลงมาคือ
ทอผิวลูกฟูก e/Di = 0.10 และ e/Di = 0.08 ตามลําดับ  

การเกิดเอนโทรปและการสูญเสียเอกซเซอยีของทอลูกฟูกที่ระยะ
ความสูงตอเสนผานศูนยกลางทอ (e/Di) ที่มีคาเปน 0.12, 0.10 และ 
0.08 ตามลําดับ จะมีคาเทากับ 1.31, 1.23 และ 1.06 เทาของทอเรียบ 
และจะเกิดเอนโทรปนอยสุดที่อัตราคาความจุความรอน (mCP) ของนํ้า
รอนและน้ําเย็นมีคาเทากัน  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาการเพิ่มการถายเทความรอนของเคร่ือง
แลกเปลี่ยนความรอนดวยชองขนานที่มีครีบสามเหลี่ยมแบบตางๆ โดย
ทําการทดลองที่สภาวะการถายเทความรอนที่ผิวแบบคงที่ (Constant 
Heat Flux)  ในการทดลองโดยปรับใชความเร็วลมหลาย ๆ  คาในชวง
คาตัวเลขเรยโนลด Re =  5,000 – 25,000  ทําการเปรียบเทียบผลของ

ชองขนานที่มีผนังเรียบ  ชองขนานที่มีครีบรูปส่ีเหลี่ยม  ชองขนานที่มี
ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  และชองขนานที่มีครีบรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัว
ที่ผิวบนและผิวลางทอ  โดยทําการจัดวางครีบแบบมีแนวเยื้องกัน  เพื่อ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนและคาตัวประกอบเสียด
ทาน  จากการทดลองพบวาชุดทดลองที่มีครีบทําใหคาสัมประสิทธิ์การ
ถายเทความรอนและคาตัวประกอบเสียดทานเพิ่มมากข้ึน  เ ม่ือ
เปรียบเทียบระหวางชองขนานที่มีครีบรูปส่ีเหลี่ยม  ชองขนานที่มีครีบ
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  และชองขนานที่มีครีบรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัว จะ
ไดวาชองขนานที่มีครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  โดยดานมุมฉากสัมผัส
ลม  ใหผลการถายเทความรอนดีที่สุด 

 
Abstract 

This research presents the study of heat transfer 
enhancement in a channel fitted with various triangular ribs. The 
experiments are made by varying airflow rate for Reynolds 
number ranging from 5,000 to 25,000 in the test section with a 
constant surface heat flux. The ribs mounted on the bottom and 
the top surfaces of the tested duct are placed in staggered 
arrangements. The experimental result shows that the triangular 
ribs mounted on the bottom and the top plates of the duct leads 
to the highest heat  transfer  rate  and  friction  factor  in  
comparison  with  the  smooth duct  without  ribs. In comparison 
among ribs, it is found that the right-triangular rib pointing 
upstream provides the highest heat transfer rate than the 
isosceles rib, rectangular rib and right-triangular rib pointing 
downstream. 

1. บทนํา 
     ปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเปน 
อุปกรณที่มีความสําคัญกับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมาก 
เชน หมอไอนํ้า เครื่องทําความเย็น และเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
ตางๆ ในกระบวนการผลิต เปนตน และเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
ตางๆ เหลานี้เปนอุปกรณที่ใชพลังงานคอนขางมากอีกดวย ดังน้ันการ
หาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถายเทความ
รอนของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน จะเปนการชวยเพิ่มประสิทธิผลใน
กระบวนการผลิตและยังเปนการลดการใชพลังงานในกระบวนการผลิต
ไดอีกดวย [1, 2] 
     แนวทางหนึ่งที่มีการใชในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน คือการเพิ่มความปนปวนในการไหลของ
ของไหลผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ซ่ึงการติดครีบที่พื้นที่ถายเท
ความรอนก็เปนวิธีการหนึ่งในการเพิ่มความปนปวนของการไหล 
Rajendra Kava [3] ไดทําการศึกษาการเพิ่มสมรรถนะของชองหนาตัด
ส่ีเหลี่ยมที่มีครีบขวางอยูหน่ึงดาน โดยครีบที่ทดลองมีลักษณะเปนครีบ
ตรง ครีบรูปตัววีตอเน่ือง 60 องศา,ครีบรูปตัววีแบบแยกสวน 60 องศา 
และครีบแทยงมุม 60 องศา โดยทําการทดลองที่คาตัวเลขเรยโนลด
ในชวง 2,800 – 15,000 อัตราการสวนความกวางตอความสูงแผน
ทดลองเทากับ 7.19-7.75 และอัตราสวนระยะพิตตตอความสูงแผนครีบ
เทากับ 10 ความสูงครีบ 3.4 มิลลิเมตร ความกวางครีบ 6.58 มิลลิเมตร 
ถายเทความรอนชนิดคงที่ Constant Heat Flux โดยผลการทดลอง
พบวาครีบรูปตัววีแบบแยกสวน 60 องศา จะมีประสิทธิ์ภาพการถายเท
ความรอนมากที่สุดและมีคาตัวประกอบความเสียดทานนอยที่สุด สวน
ครีบตรงจะมีสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนนอยที่สุด สวนครีบรูปตัววี
ตอเน่ือง จะมีตัวประกอบความเสียดทานมากที่สุด 
      Giovanni Tanda [4] ไดทําการศึกษาคาการถายเทความรอนและ
คุณสมบัติการเสียดทานของแผนโซลารฮีตเตอรส่ีเหลี่ยม ชนิดผิวรูปราง 
V-Shape ชนิดแยกสวน โดยการศึกษาเปนการศึกษาในชวงคาตัวเลข
เรยโนลด 8,900 – 28,500 ความขรุขระสัมพัทธ (e/Dh) 0.009, 0.15 
ระยะพิตตสัมพัทธ (p/e) เทากับ 4,8,13.5 อัตราสวนความสูงพิตตตอ
ความสูงแผนชองขนาน (e/H) 0.15,0.25 จากการทดลองสรุปไดวา คา
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สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเม่ือความสูง
แผนครีบ (Rib) มีคาสูงข้ึน และแผนครีบมีลักษณะเปนแบบแยกสวน 
ระยะพิตตที่ 0.05 เมตรมีคามากกวาระยะพิตตที่ 0.03 เมตร และที่การ
ทดลองในชวงดังกลาวจะมีสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนมากกวา
แผนเรียบอยูประมาณ 300 เปอรเซนต สวนคาตัวประกอบเสียดทาน
(Friction factor) มีแนวโนมลดลงเม่ือความสูงของแผนครีบมีคาลดลง 
แผนครีบมีลักษณะเปนรูปตัววี และครีบมีลักษณะเปนแบบแยกสวน 
      Benlu, Pei-Xue Jiang  [5] ไดทําการศึกษาคาการถายเทความ
รอนและคุณสมบัติการเสียดทานของแผนโซลารฮีตเตอรส่ีเหลี่ยม ชนิด
ครีบเอียงทํามุม 0 ถึง 90 องศากับทิศทางการไหล โดยมีขอบเขต
การศึกษาในชวงอัตราการไหลอากาศ 0.001 – 0.0018 kg/s ระยะพิตต 
เทากับ 4 มิลลิเมตร ความสูงแผนครีบ  0.8 มิลลิเมตร กวาง 1 
มิลลิเมตร  จากการทดลองพบวา ที่มุมครีบ 60 องศาจะใหคาสัมประ
สิทธิการพาความรอนและแรงดันตกครอมมากที่สุดแตพบวาที่มุม 20 
องศาจะใหประสิทธิภาพโดยรวมของการถายเทความรอนดีที่สุด เม่ือ
ศึกษาตอที่มุมครีบ 20 องศาพบวาที่ระยะพิตตนอยลงจะทําใหสัมประ
สิทธิการพาความรอนและแรงดันตกครอมเพิ่มมากขึ้น และที่ระยะพิตต 
1 และ 2 มิลลิเมตรจะใหประสิทธิภาพรวมของการถายเทความรอนสูง
ที่สุดและมีคาใกลเคียงกัน 
      ดังน้ันในการศึกษานี้จะไดพิจารณาการถายเทความรอนผานชอง
ขนานที่มีการติดตั้งครีบรูปสามเหลี่ยมแบบตางๆ โดยจะทําการศึกษา

ในชวงการไหลแบบปนปวนในชวงคา Re = 5,000 ถึง 25,000 เพื่อเพิ่ม
ขอมูลทางดานนี้ใหมากยิ่งข้ึน 
 

2. สมมุติฐานและทฤษฎี 
      ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทดลองนี้ไดแก 
         การพิจารณาประสิทธิภาพการถายเทความรอนของชองขนาน
ชนิดมีครีบจําเปนจะตองพิจารณา ทั้งในสวนพลังงานที่ตองใชในการ
ขับเคลื่อนพัดลมและการถายเทความรอนใหกับอากาศที่ไหลผาน โดย
พลังงานที่พัดลมใชในการขับเคลื่อนอากาศใหไหลผานแผนชองขนาน
สามารถพิจารณาไดคือ [4] 

 

 
 

      การสมดุลพลังงาน กรณีการถายเทความรอนที่ผิวคงที่ (Constant 
Heat flux) 
 

         ( ) ( )bwsip TThATTmCQ −=−= 0                    (3) 

  โดยที่   
Q   =   อัตราการถายเทความรอนที่อากาศไดรับ,Watt 
m   = อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ, kg/s 

pC  = คาความจุความรอนจําเพาะของอากาศ, kJ/kg. oK 

iT    = อุณหภูมิอากาศดานขาเขา, oC 

0T    = อุณหภูมิอากาศดานขาออก, oC 
h     = คาสัมประสิทธิ์การพาความรอน, W/m2. oK 

         sA   = พื้นที่ผิวถายเทความรอน, m2 

wT    = อุณหภูมิผิวเฉลี่ยผนังรอน, oC 

bT     = อุณหภูมิของไหลเฉลีย่, (Ti +To)/2, oC 
 
            สําหรับคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจะพิจารณาในรูปของ 
คาตัวเลขนัสเซิลท (Nusselt Number, Nu ) ดังสมการ 

 

 
k

hDNu h
D =                                                       (4) 

โดยที ่

           Nu    =   คาตัวเลขนัสเซลท 
             k      =   สัมประสิทธิ์การนําความรอนอากาศ, W/m. oK 
       
     การจําแนกลักษณะการไหลของของไหลภายในทอซ่ึงจะพิจารณา 
จากตัวเลขเรยโนลด (Reynolds Number: Re) ซ่ึงมีนิยามดังน้ี [1] 
 

                                  
µ

ρ hvD
Re =                                           (5) 

โดยที ่
      Re   =   คาตัวเลขเรยโนลด 

 µ      =   คาความหนดืเชิงกลของอากาศ, kg/m.s 
 

คาประสิทธิภาพการเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอน (η ) 
      กรณีพิจารณาถึงการสูญเสียกําลังเน่ืองจากการไหลเดียวกัน 
(Constant pumping power) ระหวางทอทดสอบผิวเรียบกับทอทดสอบ
ที่มีครีบ สามารถจัดสมการใหอยูในรูปของสมการพลังงานของการไหล
ไดดังน้ี 

 

 

 

      ตัวแปรทางดานซายมือของสมการที่ (6) เปนพลังงานการไหลของ 
ของไหลในทอเปลาและตัวแปรทางดานขวามือของสมการเปนพลังงาน
การไหลของของไหลภายในทอที่มีแผนครีบ ดวยการพิจารณาบน
พื้นฐานของการสูญเสียกําลังเน่ืองจากการไหลที่เทากัน ซ่ึงการพิจารณา



 

 รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 4 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22                                                                        367

ประสิทธิภาพของการเพิ่มการถายเทความรอนไดนิยามขึ้นมาดวย
สัดสวนของคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนของทอทดสอบที่มีครีบ(h) 
กับคาสัมประสิทธ ิ์การพาความรอนของทอเปลา (h o ) หรือนิยามดวย
สัดสวนของคาตัวเลขนัสเซลทของทอทดสอบที่มีครีบ (Nu) กับคา
ตัวเลขนัสเซลทของทอเปลา (Nu0) จากขอแนะนําของ Webb [7] 
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โดยที ่
      η    = คาประสิทธิภาพการเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอน 
      0h   = คาสัมประสิทธิ์การพาความรอนของทอเปลา, W/m2. oK 
     0Nu = คาตัวเลขนัสเซลทของทอเปลา 
     0f    = คาแฟกเตอรความเสียดทานของทอเปลา 

           pp  = pumping power คือคิดที่กําลังขับของปมที่เทากัน 

 
3. อุปกรณทดลอง  

อุปกรณที่ใชในการทดลองประกอบดวยอุปกรณตางๆ ตามรูปที่ 1 
ดานลาง โดยใชพัดลม (Blower) ขนาดพิกัด 1.5 kW เปนแหลงกําเนิด
ลม ซ่ึงควบคุมปริมาณลมไหลเขาชิ้นงานทดสอบโดยการปรับหร่ีวาลว 
โดยปริมาณลมแตละครั้งของการทดสอบจะถูกกําหนดโดยคาความดัน
ตกครอมแผน Orifice อากาศที่ไหลผานเขาสูชุดทดลองจะตองไหลผาน
กลองลม ซ่ึงมีหนาที่จัดระเบียบการไหลของอากาศใหมีการไหลปนปวน
นอยที่สุด และใหไหลผานทอปรับสภาพการไหล เพื่อใหอากาศที่ไหล
กอนเขาชุดทดลองมีลักษณะเปน fully develop และไหลเขาชิ้นงาน
ทดสอบ (Test Section)  

ชิ้นงานที่ทดสอบประกอบดวยชองขนานอลูมิเนียมที่ มีครีบ
สามเหลี่ยมแบบตางๆ ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 0.42 เมตร และ
ระยะความสูงครีบคงที่ 6 มิลลิเมตร และระยะพิตต (P) คงที่เทากับ 20 
มิลลิเมตร โดยลักษณะแผนครีบทดลองติดตั้งในลักษณะวางเยื้องกัน 
ตามรูปที่ 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับและแผนชองขนานดังกลาวถูกทําให
รอนดวย Heater ไฟฟาขนาด 1,000 วัตต ติดตั้งประกบแผนคูขนานทั้ง 
2 ดาน โดยอุณหภูมิอากาศที่ไหลเขาออก และอุณหภูมิผิวภายในถูกวัด
ดวยเทอรโมคัปเปล Type K จํานวนรวมทั้งส้ิน 16 จุด โดยบันทึกคาที่
วัดไดลงอุปกรณ FLUKE 2680A สวนคาความดันตกครอมแผนชอง
ขนานตรวจบันทึกคาที่ไดลงอุปกรณ TESTO 350 M/XL, TESTO 454 

ชิ้นงานที่ใชทดสอบจะตองมีการหุมฉนวนกันความรอนเพ่ือปองกัน
การสูญเสียความรอนจากแผน Heater ไหลออกสูบรรยากาศภายนอก 

 

 
รูปที่ 1 อุปกรณการทดลอง 

 
 

 
 
รูปที่ 2 ภาพตัดของชองขนานที่มีครีบสามหลี่ยมหนาจ่ัว 6 มิลลิเมตร 

 
 

 
 

รูปที่ 3 ภาพตัดของชองขนานที่มีครีบสามหลี่ยมมุมฉากโดยดานมุม
ฉากสัมผัสลม 6 มิลลิเมตร 

 
 

 

 
 
รูปที่ 4 ภาพตัดของชองขนานที่มีครีบสามหลี่ยมมุมฉากโดยดานตรง

ขามมุมฉากสัมผัสลม 6 มิลลิเมตร 
 

 
 

รูปที่ 5 ภาพตัดของชองขนานที่มีครีบสีเหลี่ยม 6 มิลลิเมตร  
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4.วิธีการทดลอง 
การทดลองเพื่อหาประสิทธิ์ภาพการถายเทความรอนของแผนชอง

ขนานที่มีครีบสามเหลี่ยม โดยทดลองที่ขนาดความสูงของครีบที่ความ
สูง 6 มิลลิเมตรและความสูงของชองขนาน 30 มิลลิเมตร  

การทดลองทําการเปดพัดลม จากน้ันปรับปริมาณการไหลของลม
ใหไดตามที่ตองการ โดยควบคุมความเร็วลมใหอยูในชวง 1.5 ถึง 6.5 
เมตรตอวินาที ซ่ึงที่ความเร็วดังกลาวครอบคลุมคาตัวเลขเรยโนลดใหมี 
คาอยูระหวาง 5,000 ถึง 25,000 ในแตละชวงความเร็วลมที่ทดสอบ 
จะตองรอใหอุณหภูมิผิวภายในแผนชองขนานและอุณหภูมิอากาศเขา
ออก มีคาคงที่กอนจะทําการบันทึกคา โดยอุณหภูมิแผนชองขนานทํา
การตรวจวัดทั้งหมด 14 จุด และอีก 2 จุดสําหรับอุณหภูมิอากาศเขา
และออกแผนชองขนาน ในขณะเดียวกันก็ทําการบันทึกคาความดันตก
ครอมแผนชองขนานดังกลาวดวย   
 

5.ผลการทดลอง 
ผลของการทดลองแสดงในรูปความสัมพันธตางๆในรูปแบบกราฟ

ไดดังน้ี 
รูปที่ 6  แสดงความสัมพันธระหวางตัวเลขนัสเซิลลกับตัวเลขเรย

โนลด กรณีทอมีครีบลักษณะตาง ๆ มีความหนา 6 มิลลิเมตร เม่ือติด
ครีบแบบมีแนวเยื้องกัน จากการทดลองพบวาในชวงการไหลแบบ
ปนปวน เม่ือคาตัวเลขเรยโนลดของครีบทุกแบบเพิ่มข้ึน จะทําใหคา
ตัวเลขนัสเซิลลเพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยให
ดานมุมฉากสัมผัสลม มีคาตัวเลขนัสเซิลลมากที่สุด ตามดวยครีบรูป
สามเหลี่ยมหนาจ่ัว ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยดานตรงขามมุมฉาก
สัมผัสลม ครีบรูปส่ีเหลี่ยม และทอที่มีผนังเรียบ ซ่ึงมีคาตัวเลขนัสเซิลล
ลดลงตามลําดับ  
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รูปที่ 6 การแปรเปลี่ยนของตัวเลขนัสเซลทกับตัวเลขเรยโนลด 
 

รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนตัวเลขนัสเซิลลตอ
ตัวเลขนัสเซิลลของทอที่มีผนังเรียบกับตัวเลขเรยโนลด กรณีทอมีครีบ
ลักษณะตางๆ มีความหนา 6 มิลลิเมตร เม่ือติดครีบแบบมีแนวเยื้องกัน 
จากการทดลองพบวาในชวงการไหลแบบปนปวน ครีบรูปสามเหลี่ยม
มุมฉากโดยใหดานมุมฉากสัมผัสลม มีคาตัวเลขนัสเซิลลเฉลี่ยมากกวา
ผนังเรียบ  2.36  เทา  และครีบรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัวมีคาตัวเลข

นัสเซิลลเฉลี่ยมากกวาผนังเรียบ 2.17 เทา  ในขณะที่ครีบรูปสามเหลี่ยม
มุมฉากโดยใหดานตรงขามมุมฉากสัมผัสลม  มีคาตัวเลขนัสเซิลลเฉลี่ย
มากกวาผนังเรียบ 1.83  เทา สวนครีบรูปส่ีเหลี่ยมมีตัวเลขนัสเซิลล
เฉลี่ยมากกวาผนังเรียบ 1.52  เทา  สําหรับการติดครีบแบบมีแนวเยื้อง
กัน    
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รูปที่ 7 การแปรเปลี่ยนของตัวเลขนัสเซลทกับตัวเลขเรยโนลดชอง
ขนานมีครีบตอชองขนานแผนเรียบ 
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รูปที่ 8 การแปรเปลี่ยนของตัวประกอบเสียดทานกับตัวเลขเรยโนลด 
 

รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวางตัวประกอบเสียดทานตัวเลข
เรยโนลด  กรณีทอมีครีบลักษณะตาง ๆ  มีความหนา  6  มิลลิเมตร  
เม่ือติดครีบแบบมีแนวเยื้องกัน  จากการทดลองพบวาในชวงการไหล
แบบปนปวน  ครีบทุกแบบมีคาตัวประกอบเสียดทานลดลงเล็กนอยเม่ือ
คาตัวเลขเรยโนลดเพิ่มข้ึน  ทอที่มีผนังเรียบมีคาตัวประกอบเสียดทาน
นอยที่สุด  ตามดวยครีบรูปส่ีเหลี่ยม  ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยให
ดานตรงขามมุมฉากสัมผัสลม  ครีบรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัว และครีบรูป
สามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานมุมฉากสัมผัสลม 

รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนตัวประกอบเสียดทาน
ตอตัวประกอบเสียดทานของทอที่มีผนังเรียบกับตัวเลขเรยโนลด  กรณี
ทอมีครีบลักษณะตางๆ มีความหนา 6 มิลลิเมตร เม่ือติดครีบแบบมีแนว
เยื้องกัน  จากการทดลองพบวาในชวงการไหลแบบปนปวน  ครีบรูป
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สามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานมุมฉากสัมผัสลม  มีคาตัวประกอบเสียด
ทานเฉลี่ยมากกวาผนังเรียบ 22.27 เทา สําหรับการติดครีบแบบมีแนว
เยื้องกัน  สวนครีบรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัวมีคาตัวประกอบเสียดทาน
เฉลี่ยมากกวาผนังเรียบ 8.92  เทา  ในขณะที่ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
หนาโดยใหดานตรงขามมุมฉากสัมผัสลม มีคาตัวประกอบเสียดทาน
เฉลี่ยมากกวาผนังเรียบ 7.85  เทา  และครีบรูปส่ีเหลี่ยมมีคาตัว
ประกอบเสียดทานเฉลี่ยมากกวาผนังเรียบ  5.54  เทา 

 รูปที่ 10  แสดงความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการเพิ่ม
สมรรถนะการถายเทความรอนกับตัวเลขเรยโนลด  กรณีทอมีครีบ
ลักษณะตางๆ  มีความหนา  6  มิลลิเมตร  เม่ือติดครีบแบบมีแนวเยื้อง
กัน  จากการทดลองพบวาในชวงการไหลแบบปนปวน  ครีบรูป
สามเหลี่ยมหนาจ่ัวมีคา  η   เฉลี่ยมากกวาผนังเรียบ  1.26  เทา ครีบ
รูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานตรงขามมุมฉากสัมผัสลม  มีคา  η   
เฉลี่ยประมาณ 1.11  เทา สวนครีบรูปส่ีเหลี่ยมมีคา  η   เฉลี่ย
ประมาณ 1.04  เทา และครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานมุมฉาก
สัมผัสลม มีคา  η   เฉลี่ยประมาณ 0.98  เทา  
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รูปที่ 9 การแปรเปลี่ยนของอัตราสวนตัวประกอบเสียดทานของชอง

ขนานมีครีบตอชองขนานผิวเรียบกับตัวเลขเรยโนลด 
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รูปที่ 10 การแปรเปลี่ยนของประสิทธิภาพการเพิ่มสมรรถนะการถายเท

ความรอนกับตัวเลขเรยโนลด 

6. สรุปผลการทดลอง 
 1. การศึกษาผลของรูปรางครีบและตําแหนงครีบ  โดยติดครีบที่ผิว
บนและผิวลางทอ ภายในชุดทดลองของทอส่ีเหลี่ยมผืนผา  แบบมีแนว
เยื้องกัน  จากการทดลองพบวาในชวงการไหลแบบปนปวน  เม่ือตัวเลข
เรยโนลดของครีบทุกแบบเพ่ืมข้ึน  จะทําใหตัวเลขนัสเซลทเพิ่มข้ึน

เชนเดียวกัน  การติดครีบลักษณะตาง ๆ  ภายในชุดทดลอง   ทําให
ตัวเลขนัสเซลทเพิ่มข้ึน  ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยใหดานมุมฉาก
สัมผัสลม   มีคาตัวเลขนัสเซลทมากที่ สุด   ตามมาดวยครีบ รูป
สามเหลี่ยมหนาจ่ัว ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานตรงขามมุม
ฉากสัมผัสลม  ครีบรูปส่ีเหลี่ยมและทอที่มีผนังเรียบ  ซ่ึงมีคาตัวเลขนัส
เซลทลดลงตามลําดับ  

2. ในชวงการไหลแบบปนปวน  ครีบทุกแบบมีคาตัวประกอบเสียด
ทานลดลงเล็กนอยเม่ือคาตัวเลขเรยโนลดเพิ่มข้ึน  การติดครีบลักษณะ
ตางๆ ภายในชุดทดลอง  ทําใหคาตัวประกอบเสียดทานเพิ่มข้ึน  ทอที่มี
ผนังเรียบคาตัวประกอบเสียดทานนอยที่สุด  ตามดวย ครีบรูปส่ีเหลี่ยม 
ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานตรงขามมุมฉากสัมผัสลม  ครีบรูป
สามเหลี่ยมหนาจ่ัวและครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานมุมฉาก
สัมผัสลม  ซ่ึงจะมีคาตัวประกอบเสียดทานเพิ่มข้ึนตามลําดับ 

3. จากการทดลองพบวาครีบรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัวใหคา
ประสิทธิภาพการเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอนสูงสุด ตามดวย
ครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานตรงขามมุมฉากสัมผัสลม ครีบรูป
ส่ีเหลี่ยม และครีบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานมุมฉากสัมผัสลม อัน
เน่ืองมาจากคาตัวเลขนัสเซลทและคาตัวประกอบเสียดทาน ดังครีบรูป
สามเหลี่ยมมุมฉากโดยใหดานมุมฉากสัมผัสลมจะใหคาตัวเลขนัสเซลท
มากสุดแตในขณะเดียวกันก็ใหคาตัวประกอบเสียดทานมากดวยเชนกัน
จึงสงผลใหประสิทธิภาพการเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอนต่ํา 
ขณะที่ครีบรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัวมีคาตัวประกอบเสียดทานต่ํากวาจึง
สงผลใหประสิทธิภาพการเพิ่มสมรรถนะการถายเทความรอนมีคาสูงสุด 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีไดสรางเครื่องอบแหงอินฟราเรดรวมกับลมรอนสําหรับ
หองปฏิบัติการ แลวทําการหาความสม่ําเสมอของอุณหภูมิภายในหอง
อบแหงและความชืน้ของตัวอยางหลงัอบแหง พรอมทั้งศึกษาอิทธิพล
ของกําลังอินฟราเรดและ/หรืออุณหภูมิลมรอนที่มีผลตออัตราการ
อบแหง โดยทําแตละการทดลองทําการอบแหงแหงมันฝร่ังขนาด 
10x10x50 mm3 จํานวน 1.0 kg ที่กําลังอินฟราเรดขนาด 100, 500 
และ 1000 W และ/หรืออุณหภูมิลมรอน 40, 50 และ 80 OC ใช
ความเร็วลมคงที่ 0.7 m/s และระยะหางระวางมันฝร่ังกับแทงอินฟราเรด 
200 mm ลดความชื้นมันฝร่ังจนเหลือ 10 %db. จากการศึกษาพบวา 
อุณหภูมิภายในหองอบแหงและความชื้นของมันฝร่ังหลังการอบแหง
ดวยเครื่องอบแหงอินฟราเรดรวมกับลมรอนคอนขางมีความสม่ําเสมอ 
อีกทั้งยังพบวาการอบแหงดวยลมรอนอยางเดียวหรือการอบแหงดวย
อินฟราเรดรวมกับลมรอนที่ใชขนาดกําลังอินฟราเรดต่ําๆ อิทธิพลของ
กําลังอินฟราเรดมีผลนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลของอุณหภูมิลม
รอนที่มีผลอยางมากตอการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิวัสดุและการเพิ่มข้ึน
ของอัตราการอบแหงทําใหใชเวลาอบแหงลดลง สวนการอบแหงมันฝร่ัง
ดวยอินฟราเรดอยางเดียวหรือการอบแหงดวยอินฟราเรดรวมกับลม
รอนที่กําลังอินฟราเรดสูงๆ พบวาเม่ืออิทธิพลของกําลงัอินฟราเรดมีผล
อยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลของอุณหภูมิลมรอนที่มีผลนอยตอการ
เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิวัสดุและการเพิ่มข้ึนของอัตราการอบแหง 
 
Abstract 

The objectives of this research were to develop the 
combination infrared and hot air dryer for a laboratory-scale and 
evaluate effects of infrared power and hot air temperature on the 
air temperature in drying chamber and the uniform of moisture 
content of dry product were determined. The influence of the hot 
air temperature and infrared power on drying rate, drying time 
and product temperature of potato were study too. The 
experiments were carried out at infrared power level of 100, 500 
and 1,000 W and/or hot air temperature of 40, 60 and 80 OC.  
The distance between infrared bulb and sample were 200 mm 
and constant air velocity of 0.7 m/s. In each drying experiment 
used sample of potato in cubic shaped with dimension of 

10x10x50 mm3 for 1.0 kg and were dried until final moisture 
content of 10 %db. It was found that the comparison of air 
temperature and final moisture content of sample at any position 
in drying chamber had a little bite difference of temperature and 
moisture content. The result of hot air drying or combination 
infrared - hot air drying with the low infrared power level, the 
drying rate and product temperature increase with increasing of 
hot air temperature. But the low infrared power level had not 
affected significantly on the drying rate and product temperature. 
Conversely, for infrared drying alone or combination drying with 
high infrared power level, it was found that the drying rate and 
product temperature increase with increasing of hot air 
temperature infrared power level. The drying temperature had 
affected not significantly on the drying rate and the longan 
temperature. 
 
Key word: combination drying, combination infrared - hot air 
drying, potato drying 
 
1.   บทนํา 

การอบแหงเปนกระบวนการไลความชื้นออกจากวัสดุ โดยอาศัย
หลักการการถายเทความรอนและมวลระหวางวัสดุกับของไหล การ
อบแหงวัสดุมีรูปแบบหรือหลักการอบแหงที่แตกตางกนัข้ึนอยูกับชนิด
หรือแหลงกําเนิดความรอน เชน การอบแหงดวยลมรอนจะอาศัย
หลักการการถายเทมวลและความรอนระหวางวัสดุกับอากาศรอนแสดง
ดังรูป 1 (ก) กลาวคือ เม่ือวัสดุไดรับความรอนจากลมรอน อากาศจะ
ถายเทความรอนไปยังผิวของวัสดุแลวเคลื่อนที่เขาสูภายในจึงเกิดการ
ถายเทมวลจากวัสดุสูอากาศ การอบแหงลักษณะนี้จะใชเวลาอบแหงที่
ยาวนาน เน่ืองจากเมื่อผิววัสดุเร่ิมแหงจะเกิดการหดตัวของวัสดุ นํ้าหรือ
ความชื้นจึงเคลื่อนที่ออกจากวัสดุสูภายนอกไดยาก [1, 10] การอบแหง
ดวยลมรอนใชเวลาที่ยาวนานและสิ้นเปลืองพลังงานจึงมีการนําคลื่นรังสี
อินฟราเรดมาประยุกตใชกับการอบแหง [11] คลื่นอินฟราเรดเปนคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นอยูในชวง 0.75 – 1000 µm รังสี
อินฟราเรดสามารถแบงยอยออกได 3 ระดับ คือ รังสีอินฟราเรดใกล 
(Near infrared, NIR) ชวงความยาวคลื่น 0.75 – 3 µm รังสีอินฟราเรด
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กลาง (Middle infrared, mid-IR) ชวงความยาวคลื่น 3 – 25 µm และ
รังสีอินฟราเรดไกล (Far infrared, FIR) ชวงความยาวคลื่น 25 – 100 
µm ซ่ึงคุณสมบัติเดนของการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด คือ พลังงาน
จากรังสีอินฟราเรดจะถูกแผไปยังวัสดุซ่ึงจะทําใหโมเลกุลของนํ้าภายใน
วัสดุส่ันและเกิดเปนความรอนข้ึนภายในวัสดุ ทําใหอุณหภูมิภายในวัสดุ
สูงกวาอุณหภูมิที่ผิว [2, 3, 12] ทําใหผิวภายนอกวัสดุไมเหี่ยวยนหรือ
เกิดการหดตัวมากนักทําใหเกิดการถายเทมวลไดงาย ดังน้ันจึงมีการนํา
รังสีอินฟราเรดมาใชอบแหงวัสดุรวมกับการใชลมรอน ซ่ึงหลักการ
อบแหงดวยเทคนคิดังกลาวแสดงดังรูปที่ 1 (ข) คือการนําหลักการ
อบแหงดวยลมรอนมารวมกับการอบแหงดวยอินฟราเรด โดยวัสดุจะ

แหงจากผิวดานนอกเขาสูเน้ือภายในซึ่งเกิดจากอิทธิพลจากการอบแหง
ดวยลมรอนพรอมกับวัสดุจะแหงจากเนื้อภายในมายังผิวภายนอกเกิด
จากการอิทธิพลจากการอบแหงดวยอินฟราเรด แตการอบแหงดวยรังสี
อินฟราเรดอยางเดียวยังมีขอจํากัดหลายอยางเชน หากอากาศที่ไหล
ผานวัสดุมีอุณหภูมิที่ต่ําๆ มาก อุณหภูมิของวัสดุที่สูงจะถูกถายเทความ
รอนมายังอากาศทาํใหวัสดุมีอุณหภูมิที่ลดลง ดังน้ันจึงมีการนํารังสี
อินฟราเรดมาอบแหงวัสดุรวมกับลมรอนเพ่ือลดปญหาดงักลาว แสดง
ดังรูปที่ 1 (ค) ซ่ึงสามารถจะใชเวลาอบแหงเร็วข้ึน [4] 
 

    
(ก)   หลักการอบแหงดวยลมรอน                      (ข)   หลักการอบแหงดวยอินฟราเรด 

การเคลื่อนท่ีความชื้น

ลมรอน ความชื้น

รังสีอินฟราเรด

 
(ค)   หลักการอบแหงดวยอินฟราเรดรวมกับลมรอน 
รูปที่ 1 หลักการอบแหงวัสดุทางการเกษตร [4, 5] 

 

ปจจุบันไดมีการศึกษาการอบแหงโดยใชอินฟราเรด โดย Hebbar 
et al. [4] ไดศึกษาพัฒนาเครื่องอบแหงแบบตอเน่ืองโดยใชสายพาน
ลําเลียงดวยอินฟราเรดรวมกับลมรอนสําหรับการอบแหงผัก โดยเครื่อง
อบแหงสามารถอบแหงวัสดุได 3 ลักษณะ คือ การอบแหงดวยลมรอน
อยางเดียว อินฟราเรดอยางเดียว และอินฟราเรดรวมกับลมรอน จาก
การศึกษาพบวาการอบแหงมันฝร่ังและแครอทที่ 80 OC ความเร็วลม
รอน 1.0 m/s และมีการใชรังสีอินฟราเรดรวมสามารถลดระยะเวลา
อบแหงได 48% และสามารถประหยัดพลังงานในการอบแหงถึง 63% 
เม่ือเทียบกับการอบแหงดวยลมรอนอยางเดียว และ D. Nowak และ 
P.P. Lewicki ไดออกแบบเคร่ืองอบแหงระดับหองปฏิบัติการโดยใช
อินฟราเรดหรือลมรอน การทดสอบโดยใชรังสีอินฟราเรดใกลที่ความ
ยาวคลื่น 1200 nm พบวาประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่อง
อบแหงอยูระหวาง 35 – 45% และยังพบวาระยะหางระหวางตัวแผรังสี
กับวัสดุ และความเร็วลมมีอิทธิพลตอการอบแหงดวยอินฟราเรด เม่ือ
เปรียบเทียบการอบแหงดวยอินฟราเรดและลมรอน พบวาการอบแหง
ดวยอินฟราเรดสามารถลดระยะเวลาอบแหงไดถึง 50% [6] 

อําไพศักดิ์ ทีบุญมา และคณะ [1]  ไดทําการศึกษาถึงผลของ
ความเร็วลม และกําลังอินฟราเรดตอระยะเวลาอบแหง อุณหภูมิ และสี
ของเน้ือวัว พบวาเม่ือลดความเร็วลม และเพิ่มกําลังไฟฟาที่ปอนใหกับ
แทงอินฟราเรด จะมีผลทําใหระยะเวลาการอบแหงส้ันลง ในขณะ
อุณหภูมิของผลิตภัณฑมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน และการเปลี่ยนแปลงของสี
เน้ือจะเพิ่มมากข้ึน [1] และ Sharma et al. [7] ไดศึกษาผลกระทบของ

กําลังอินฟราเรด อุณหภูมิอากาศ และความเร็วลมที่มีผลตอการอบแหง
ซอย พบวาเม่ือเพิ่มอุณหภูมิลมรอนและกําลังอินฟราเรดจะใชเวลา
อบแหงหอมที่ส้ันลง แตหากเพิ่มความเร็วลมจะมีผลทําใหตองใชเวลา
อบแหงที่ยาวนาน และการอบแหงหอมซอยภายใตการใชอินฟราเรด
รวมกับลมรอนจะใหคาอัตราการดูดนํ้ากลับสูงกวาการอบแหงดวยลม
รอนอยางเดียว 

ดังน้ันงานวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิลมรอนและ/หรือ
กําลังอินฟราเรดที่มีผลตอความสม่ําเสมอของอุณหภูมิลมรอนภายใน
หองอบแหงและความชื้นของตัวอยางหลังอบแหงที่ตาํแหนงตางๆใน
หองอบแหง และเพื่อศกึษาอิทธิพลของอุณหภูมิลมรอนและกําลัง
อินฟราเรดที่มีผลตอเวลาอบแหงและอุณหภูมิของมันฝร่ัง 
 
2.   อุปกรณและวิธีการทดลอง 
2.1   เคร่ืองอบแหงอินฟราเรดรวมกับลมรอน 

เคร่ืองอบแหงอินฟราเรดรวมกับลมรอนสําหรับหองปฏิบัติการ 
( รูปที่ 1) ถูกออกแบบและสรางใหสามารถใชอบแหงวัสดุไดทั้ ง
อินฟราเรดและ/หรือลมรอน โดยใหลมไหลในเขาหองอบแหงขนานกับ
วัสดุ การออกแบบเครื่องใหสามารถอบแหงมันฝร่ังได 1.0 kg ซ่ึงมันฝร่ัง
ความชื้นมีเร่ิมตน 450 %db รายละเอียดของเครื่องอบแหงมีดังน้ี 

1)   หองอบแหงมีขนาดภายใน 400 x 400 x 500 mm3 ทําจาก
สังกะสีหุมฉนวนหนา 25 mm และมีถาดวางตัวอยางอบแหงเปน
ตะแกรงอะลูมิเนียมขนาด 350 x 400 mm2  
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2)   ระบบการใหความรอนแกอากาศใชขดลวดความรอนขนาด 
6000 W ชนิดมีครีบ และควบคุมอุณหภูมิดวยเทอรโมสตัสสามารถเพิ่ม
อุณหภูมิอากาศรอนจากอุณหภูมิหองไปเปนอุณหภูมิ 85 OC  

3)   ฮีตเตอรอินฟราเรดที่เลือกใชเปนชนิดแผนส่ีเหลี่ยมเซรามิคสี
ดําขนาด 1000 W มีขนาด 60 x 210 mm2 จํานวน 1 แทง โดยติดตั้ง
อยูดานบนเพดานของหองอบแหง และสามารถปรับกําลังไฟฟาดวย
อุปกรณปรับแรงดันไฟฟาที่เขาโดยตรงกับแทงอินฟราเรด และสามารถ
ปรับระยะหางระหวางแทงอินฟราเรดและวัสดุสูงสุด 250 mm 

4)   พัดลมเปนชนิดแบบเหว่ียงใบพัดโคงหนาขับเคลื่อนดวย
มอเตอรไฟฟาขนาด 0.25 hp ที่ความเร็วรอบ 1,400 rpm พรอมชุด
กระจายลม โดยใชอินเวอรเตอรปรับความเร็วรอบของมอเตอรเพื่อการ
ควบคุมความเร็วลม สามารถปรับความเร็วลมสูงสุด 2.5 m/s 

 
รูปที่ 2 เครื่องอบแหงดวยใชอินฟราเรดรวมกับ 

ลมรอนในหองปฏิบัติการ 
สวนประกอบของเครื่องอบแหง 1. พัดลม, 2. อินเวอรเตอร, 3. ขด
ลวดความรอน, 4. เทอรโมสตัส, 5. ชุดกระจายลม, 6. หองอบแหง, 7. 
อุปกรณปรับกําลังอินฟราเรด, 8. แทงอินฟราเรด, 9. วัสดุ, 10. ถาดวาง
วัสดุ และ 11. อุปกรณปรับระยะของอินฟราเรด 
 
2.2   การทดลองอบแหง 

นํามันฝร่ังที่มีขายตามทองตลาดมาลางทําความสะอาดและปอก
เปลือก แลว หั่นใหมีขนาด 10x10x50 mm3 มันฝร่ังจะมีความชื้นเร่ิมตน
ประมาณ 435 %db ซ่ึงการทดลองแตละครั้งจะใชมันฝร่ังประมาณ 1.0 
kg นํามาทําการทดลองอบแหงเพื่อศึกษาหาความสม่ําเสมอของ
อุณหภูมิภายในหองอบแหงและความชื้นของตัวอยางหลังอบแหง 
พรอมทั้งอิทธิพลของอุณหภูมิลมรอนและกําลังอินฟราเรดที่มีผลตอ
อุณหภูมิของตัวอยาง โดยไดทําการอบแหง 3 รูปแบบ (ที่ความเร็วลม
คงที่ 0.7 m/s) ดังน้ี 

ก. การอบแหงมันฝร่ังดวยลมรอนอยางเดียวที่อุณหภูมิ 50, 60 
และ 80OC  

ข. การอบแหงมันฝร่ังดวยอินฟราเรดอยางเดียวที่กําลัง
อินฟราเรด 100, 500 และ 1,000W  

ค. การอบแหงมันฝร่ังดวยอินฟราเรดรวมกับลมรอนที่อุณหภูมิ 
50 และ 60OC และกําลังอินฟราเรด 100 และ 500W  

ในแตละการทดลองมีการนํามันตัวอยางที่เตรียมมาจัดเรียงบน
ถาดโดยแผกระจายใหเต็มถาดอบแหงแลวนําเขาหองอบ ระหวางการ
อบแหงทําการวัดอุณหภูมิที่ตําแหนงตางๆแสดงดังรูปที่ 2 ไดแก 
อุณหภูมิผิวแทงอินฟราเรด อุณหภูมิมันฝร่ัง อุณหภูมิลมเขา-ออกจาก
หองอบแหง และอุณหภูมิที่ตําแหนงตางๆในหองอบแหง (รูปที่ 3) โดย
ใชสายเทอรโมคับเปลชนิด K เชื่อมตอกับดิจิตอลเทอรโมมิเตอร (ยี่หอ 

Kane–May รุน MK330 คาความถูกตอง ±0.1 OC) และบันทึกความชื้น
สัมพัทธอากาศแวดลอมและความเร็วลมดวยเครื่อง Hot wire 
anemometer และชั่งนํ้าหนักตัวอยางทั้งหมดดวยเครื่องชั่งนํ้าหนัก
อิเลคทรอนิกส (ยี่หอ Sarterius รุน CP323S คาความถูกตอง ±0.001 
g) โดยบันทึกคาทุกๆ 30 นาที ทําการอบอบแหงจนตัวอยางเหลือ
ความชื้น 10%db จึงส้ินสุดการอบแหง  สําหรับการทดสอบความ
สมํ่าเสมอของความชื้นตัวอยางเม่ือส้ินสุดการอบแหงจะมีการแยกตัว
อยางที่วางอยูตรงตําแหนงตางๆ (รูปที่ 3) มาชั่ง นํ้าหนักและหา
ความชื้น ในการหาความชื้นของตัวอยางจะนําตัวอยางมาอบแหงดวย
ลมรอนที่อุณหภูมิ 103OC นาน 72 ชั่วโมง [8] แลวคํานวณหาความชื้น
มาตรฐานแหงดังสมการ (1) 

สําหรับขอมูลที่ไดจากการทดลองที่เปนความสัมพันธของความชื้น
และเวลาอบแหงจะนํามาคํานวณหาอัตราการอบแหง จากสมการ (2) 

d

d - w
db

M =      (1) 

t

m
DR

∆
∆

=     (2) 

 
รูปที่   3   ตําแหนงอางอิงที่ทําการวัดอุณหภูมิลมและคาความชื้น

สุดทายของตัวอยางบนถาดในหองอบแหง 
 

3.   ผลการทดลองและวิจารณ 
3.1   สมรรถนะของเครื่องอบแหงอินฟราเรดรวมกับลมรอน 

เม่ือพิจารณาความสม่ําเสมอของอุณหภูมิลมรอนภายในหองอบ 
แหงและความชื้นของตัวอยางหลังอบแหงที่ตําแหนงตางๆ ในหองอบ 
แหง เม่ืออบแหงมันฝร่ังดวยความเร็วลม 0.7m/s และระยะหางระหวาง
อินฟราเรดกับมันฝร่ัง 200mm แสดงผลดวยรูปที่ 4 และตารางที่ 1 ดังน้ี 

รูป 4 (ก) เปนการอบแหงดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 60OC พบวา
อุณหภูมิที่แตละตําแหนงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยทั้งน้ีเน่ืองจากเปน
การอบแหงระบบเปดจึงไดรับผลกระทบจากสภาวะอากาศแวดลอม
ภายนอก โดยในการอบแหงวัดคาอุณหภูมิที่ตําแหนง 5 มีคาสูงสุด 
56.9±2.37OC สวนที่ตําแหนง 2 มีอุณหภูมิต่ําสุด 52.5±0.97OC ทั้งน้ี
อุณหภูมิเฉลีย่ตลอดการอบแหงเทากบั 54.8±1.10OC สําหรับอุณหภูมิ
อากาศในหองอบแหงที่ตําแหนงตางๆเม่ืออบดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 50 
และ 80OC ก็มีลักษณะเสนกราฟในทํานองเดียวกัน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดการอบแหงคือ 44.7±1.04OC และ 64.1±3.24OC ตามลําดับ 
สําหรับคาความชื้นสุดทายของตัวอยางที่ตําแหนงตางๆซึ่งแสดงใน

ตารางที่ 1 พบวาเม่ืออบดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 50, 60 และ 80°C อบ
จนเหลือความชื้น 12.92±0.92, 10.81±1.20 และ 9.12±0.68%db 
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ตามลําดับ ใชเวลาอบแหง 14,10 และ 6.5h ตามลําดับ จะเห็นที่
อุณหภูมิอบแหง 50OC คาความชืน้สุดทายมันฝร่ังมีความแตกตางกัน
ไมมากนัก โดยตําแหนงกลางหองอบแหง (ตําแหนง 3) จะมีความชื้น
สูงสุด เน่ืองจากการไหลของอากาศซึ่งเปนการพาความรอนจากแหลง 
กําเนิดเขาสูหองอบแหง โดยมันฝร่ังที่อยูดานหนาของถาดจะไดรับ
ความรอนและเปนการขวางการไหลของอากาศ เม่ืออากาศไหลชนกับ
มันฝร่ังบริเวณดานหนา (ตําแหนง 1 และ 2) อากาศก็จะยกตัวไหลขาม
มันฝร่ังบริเวณตรงกลาง (ตําแหนง 3) และจะไหลตกลงบริเวณดานทาย 
(ตําแหนง 4 และ 5) ทําใหบริเวณดังกลาวไดรับความรอนไมเต็มที่ 

รูป 4 (ข) เปนการอบแหงดวยกําลังอินฟราเรด 500W พบวา
อุณหภูมิของอากาศภายในหองอบแหงที่ตําแหนงตางๆ มีความ
แตกตางกันโดยเฉพาะบริเวณตรงกลางหองอบแหง เน่ืองจากตําแหนง
ที่วัดบริเวณกลางอยูใกลแหลงกําเนิดรังสีอินฟราเรดมากสุดจึงไดรับ
อิทธิพลจากการแผรังสีทําใหมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณอื่นๆ โดยเริ่มตน
ในหองอบแหงมีอุณหภูมิเทาอากาศแวดลอมภายนอก แตเม่ืออบแหงไป
ระยะหน่ึงจะมีการสะสมความรอนจากการแผรังสีทําใหอุณหภูมิภายใน
หองอบแหงเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ทุกตําแหนง โดยการอบแหงมันฝร่ัง ดวย
กําลังอินฟราเรด 100, 500 และ 1000W จนเหลือความชื้นสุดทาย 
19.23±1.78, 11.05±3.10 และ 11.24±3.27%db ตามลําดับ จะใชเวลา
อบแหง 15, 9.5 และ 6.0 h ตามลําดับ และตารางที่ 1 เม่ือเปรียบเทียบ
คาความชื้นสุดทายที่ตําแหนงวางตางๆของแตละกําลังอินฟราเรด 

พบวาคาความชื้นมีความแตกตางกันอยางมาก โดยตัวอยางที่อยู
ตําแหนงกลางหองอบแหง(ตําแหนง 3)จะมีความชื้นต่ําสุด เน่ืองจากอยู
ใกลกับแหลงกําเนดิรังสีจึงสามารถรับรังสีจากแหลงกําเนิดรังสีมากที่สุด 
และเม่ือเปลี่ยนกําลังอินฟราเรดเปน 100 และ 1,000W ก็ใหผลการ
กระจายตัวของอุณหภูมิและความสม่ําเสมอในทํานองเดียวกัน 

รูป 4(ค) เปนการอบแหงดวยกําลังอนิฟราเรด 100W พบวา การ
กระจายตัวของอุณหภูมิของอากาศภายในหองอบแหงและความ
สมํ่าเสมอของความชื้นของมันฝร่ังที่ตําแหนงตางๆ คอนขางมีความ
สมํ่าเสมอตลอดการอบแหง เพราะจากการทดสอบไดใชขนาดกําลัง
อินฟราเรดที่ต่ํามีลักษณะเชนเดียวกบัการอบแหงดวยลมรอน แตมี
ความสม่ําเสมอของความชื้นมากขึ้น เน่ืองจากบริเวณกลางหองที่รับ
ความรอนไดนอยแตจะมีรังสีอินฟราเรดเปนตัวเรงการระเหยน้ํา ทําให
ความชื้นออกมันฝร่ังในปริมาณพอๆ กัน เม่ือเพิ่มขนาดกําลังอินฟราเรด
จะมีลักษณะการอบแหงเชนเดียวกับการอบแหงดวยอินฟราเรด ซ่ึงการ
กระจายตัวของอณุหภูมิและความสม่ําเสมอของความชื้นของมันฝร่ังมี
ความสม่ําเสมอมากขึ้น เพราะบริเวณที่อยูหางจากอินฟราเรดจะดึง
ความชื้นไดนอย แตเม่ือมีการใหลมรอนไหลเขาสูระบบจะทําใหเปนตัว
เสริมความรอนใหกับมันฝร่ังบริเวณที่อยูไกลรังสีอินฟราเรด ทําใหการ
ลดลงของความชื้นสามารถลดลงไดพรอมๆกัน ทําใหความชื้นของมัน
ฝร่ังหลังการอบแหงและการกระจายตวัของอุณหภูมิภายในหองอบแหง
คอนขางมีความความสม่ําเสมอ  
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(ค) 

รูปที่ 4 อุณหภูมิลมรอนที่ตําแหนงตางๆในหองอบแหงเม่ืออบแหงมันฝร่ังดวยความเร็วลม 0.7 m/sและระยะหางระหวาง
อินฟราเรดและมันฝร่ัง 200 mm. โดยมีเงื่อนไข (ก) อบแหงดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 60 OC  (ข) อบแหงดวยกําลังอินฟราเรด 

500 W และ (ค) อบแหงดวยกําลังอนิฟราเรด 100 W และอุณหภูมิลมรอน 60 OC 
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3.2   การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิวัสดุและอัตราการอบแหง 
จากตารางที่ 1 แสดงผลการอบแหงมันฝร่ังดวยลมรอนที่ความเร็ว

ลม 0.7 m/s และอุณหภูมิลมรอน 50, 60 และ 80 OC ใชเวลาอบแหง 
14, 10 และ 6.5 ชั่วโมง ตามลําดับ และวัสดุเหลือความชื้น 

14.63±4.96, 10.98±1.21 และ 8.88±0.49 %db ตามลําดับ พบวา
การลดลงของความชื้น จะลงในชวงแรกของการอบแหงอยางรวดเร็ว 
เน่ืองจากชวงตนวัสดุมีอุณหภูมิต่ํากวาอากาศภายในหองอบแหงทําให
ความแตกตางของความดันไอนํ้าระหวางอากาศและวัสดุจึงสูงข้ึน สงผล
ใหชวงแรกของการอบแหงอัตราการถายเทมวลจากวัสดุสูอากาศจึงมีคา
สูง ทําใหชวงตนจึงสามารถลดความชื้นไดอยางรวดเร็ว แตเม่ืออุณหภูมิ
วัสดุและอากาศภายในหองอบแหงใกลเคียงกัน จะทําใหความแตกตาง
ของความดันไอนํ้าระหวางอากาศและวัสดุมีคานอยอัตราการถายเท
มวลจากวัสดุ สูอากาศจึงมีคาลดลง แสดงดังรูปที่ 5(ก) และการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอบแหง พบวา เม่ืออุณหภูมิอบแหงจะสามารถลด
ระยะเวลาอบแหงไดส้ันลง เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิลมรอนเพ่ิมข้ึนวัสดุก็
จะมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน โดยจะเพิ่มความแตกตางของอุณหภูมิอากาศกับ
วัสดุเพิ่มข้ึนทําใหอัตราการถายเทมวลจากวัสดุออกสูอากาศเพิ่มข้ึน [9] 
ดังน้ันการเพิ่มอุณหภูมิลมรอนเพ่ิมข้ึนจึงสามารถลดระยะเวลาในการ
อบแหงใหส้ันลง 

จากการอบแหงมันฝร่ังดวยอินฟราเรดที่ความเร็วลม 0.7 m/s 
ระยะหางระหวางอนิฟราเรดและมันฝร่ัง 200 mm และระดับกําลัง
อินฟราเรด 100, 500 และ 1000 W ใชเวลาอบแหง 15.0, 9.5 และ 6.0 

h ตามลําดับ โดยสามารถลดลงความชื้นไดถึง 22.59±4.34 %db, 

11.61±3.60 %db และ 13.87±5.44 %db ตามลําดับ พบวา การลดลง
ของความชื้นจะเกิดไดรวดเร็วในชวงแรกของการอบแหง เน่ืองจากเมื่อ
กําลังอินฟราเรดสูงข้ึนทําใหอุณหภูมิของมันฝร่ังเพิ่มข้ึนดวย โดยการ
อบแหงดวยอินฟราเรดนั้นวัสดุจะมีอุณหภูมิสูงกวาอากาศ ทําใหความ
ดันไอนํ้าภายในวัสดุสูงกวาอากาศภายนอกเปนผลใหอตัราการถายเท
มวลจึงเพิ่มข้ึน แตซ่ึงทายของการอบแหงอุณหภูมิวัสดุเร่ิมคงที่ซ่ึงทําให
ความแตกตางของความดันไอนํ้าจึงคงที่ กอปรกับวัสดุมีความชื้น
เหลืออยูนอย ทําใหความชื้นลดลงชาในชวงทาย แสดงดังรูปที่ 5(ข) 
จากการเปลี่ยนแปลงระดับกําลังอินฟราเรด พบวาระยะเวลาในการ
อบแหงจะลดลงและอุณหภูมิของวัสดุจะเพ่ิมข้ึน  

จากการอบแหงมันฝร่ังดวยอินฟราเรดรวมกับลมรอนที่ความเร็ว
ลม 0.7 m/s ระยะหางระหวางอินฟราเรดและมันฝร่ัง 200 mm กําลัง
อินฟราเรด 100 และ 500 W และอุณหภูมิลมรอน 50 และ 60 OC 
พบวา ระยะเวลาอบแหงระยะเวลาอบแหงจะเพิ่มข้ึนตามระดับกําลัง
อินฟราเรด และอุณหภูมิลมรอนที่เพิ่มข้ึน จากรูปที่ 5(ค) จะเห็นไดวาที่
กําลังอินฟราเรดต่ําอุณหภูมิลมรอนจะมีผลตอการลดลงของความชื้น
มากกวาอิทธิพลที่มาจากอินฟราเรด เพราะอุณหภูมิวัสดุเพิ่มข้ึนไมมาก
นัก แตหากเพิ่มกําลังอินฟราเรดใหสูงข้ึน อุณหภูมิลมรอนก็มีอิทธิพลตอ
เวลาอบแหงมากกวาลมรอน เพราะอินฟราเรดสามารถเพิ่มอุณหภูมิ
วัสดุไดสูงกวาการอบแหงดวยลมรอน  

 

ตารางที่ 1 คาอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในหองอบแหงและความชื้นเฉลี่ยสุดทายของฝรั่งที่ตําแหนงตางๆ เม่ือการอบแหงดวยกําลังอินฟราเรดและ/หรือ
ลมรอนที่ความเร็วลม 0.7 m/s ระยะหางระหวางอินฟราเรดและมันฝร่ัง 200 mm 

สภาวะอบแหง ตําแหนงการบนัทึกขอมูล 
 T (OC) P (W) 

Mave 
(%db.) 

t 
(h) 1 2 3 4 5 

50 - 14.63±4.96 14.0 
44.8±2.94°C 

12.40%db 
41.2±2.49°C 

12.09%db 
49.4±1.87°C 

23.49%db  
47.1±1.19°C 

12.32%db  
40.7±0.87°C 

12.84%db  

60 - 10.98±1.21 10.0 
56.4±1.87°C 

9.43%db 
52.5±0.97°C 

10.58%db 
54.7±2.25°C 

12.80%db 
53.7±1.46°C 

11.18%db 
56.9±2.37°C 

10.92%db 
ลมรอน 

80 - 8.88±0.49 6.5 
70.0±0.60°C 

8.18%db 
56.9±7.18°C 

8.94%db 
66.2±1.98°C 

9.56%db 
68.2±2.94°C 

9.00%db 
59.4±4.86°C 

8.72%db 

- 100 22.59±4.34 15.0 
31.6±1.56°C 

19.64%db 
31.5±0.90°C 

23.64%db 
34.8±2.18°C 

16.68%db 
30.3±1.65°C 

26.22%db 
31.1±0.78°C 

26.77%db 

- 500 11.61±3.60 
9.5 33.4±2.32°C 

12.31%db 
32.7±2.29°C 

15.09%db 
48.4±5.12°C 

5.79%db 
35.9±3.44°C 

10.99%db 
37.8±4.79°C 

13.87%db 
อินฟราเรด 

- 1000 13.87±5.44 
6.0 35.1±1.22°C 

12.51%db 
59.1±4.32°C 

20.61%db 
46.8±4.49°C 

7.19%db 
   –   °C 
10.95%db 

c   –   °C 
18.11%db 

50 100 21.86±1.08 
14.5 43.9±1.98°C 

20.29%db 
34.4±2.87°C 

22.37%db 
49.1±2.54°C 

21.24%db 
44.7±1.97°C 

22.46%db 
44.2±2.20°C 

22.96%db 

50 500 10.18±2.16 
5.5 47.9±1.00°C 

9.99%db 
35.8±2.39°C 

11.52%db 
58.8±1.31°C 

6.96%db 
45.2±1.05°C 

9.72%db 
49.9±2.23°C 

12.71%db 

60 100 12.49±1.82 
8.5 55.2±1.17°C 

12.07%db 
53.9±0.89°C 

12.63%db 
55.4±2.30°C 

10.81%db 
55.5±1.09°C 

11.42%db 
54.1±1.60°C 

15.52%db 

อินฟราเรด
รวมกับลมรอน 

60 500 6.95±1.57 
4.0 55.0±0.78°C 

7.86%db 
35.9±1.10°C 

7.36%db 
70.9±1.88°C 

4.15%db 
56.1±1.26°C 

7.77%db 
57.3±2.12°C 

7.60%db 
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(ค) 

รูปที่ 5 อัตราสวนความชื้นและอุณหภูมิของเน้ือมันฝร่ังขณะอบแหงที่ความเร็วลม 0.7 m/s และระยะหางระหวาง
อินฟราเรดและมันฝร่ัง 200 mm โดยมีเงื่อนไข (ก) อบแหงดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 50, 60 และ 80 OC 
(ข) อบแหงดวยกําลังอินฟราเรด 100, 500 และ 1000 W และ (ค) อบแหงดวยกําลังอินฟราเรด 100 

และ 500 W รมกับลมรอนอุณหภูมิ  50 และ 60 OC 
 
ตารางที่   2   ขอมูลและผลการทดลองอบแหงมันฝร่ังดวยเครื่องแหงอินฟราเรดรวมกับลมรอนในหองปฏิบัติการ 

สภาวะอบแหง 

 T (OC) P (W) 

Mi  
(%db.) 

Mf  
(%db.) 

Min 

 (kg) 
Mf 

(kg) 
DT  
(h) 

DR  
(kg/h) 

50 - 434.18 10.84 0.934 0.194 14.0 0.0529 

60 - 436.28 8.07 0.887 0.179 10.0 0.0708 ลมรอน 

80 - 427.37 9.89 0.954 0.199 6.5 0.1162 

- 100 427.12 18.45 1.045 0.235 15.0 0.0540 

- 500 425.43 11.17 1.002 0.212 9.5 0.0832 อินฟราเรด 

- 1000 424.96 12.19 0.992 0.212 6.0 0.1300 

50 100 438.87 12.76 1.094 0.229 14.5 0.0597 

50 500 438.93 10.04 0.974 0.199 5.5 0.1409 

60 100 432.93 10.92 1.162 0.242 8.5 0.1082 

อินฟราเรด
รวมกับลม

รอน 
60 500 436.33 13.49 0.869 0.184 4.0 0.1713 

 
4.   สรุปผลการศึกษา 

จากการทดสอบผลการอบแหงมันฝร่ังดวยของเคร่ืองอบแหง
อินฟราเรดรวมกับลมรอน โดยพิจารณาการกระจายของอุณหภูมิลม
รอนภายในหองอบแหง และความสม่ําเสมอของความชื้นของมันฝร่ัง 

พบวา อุณหภูมิภายในหองอบแหง และความชื้นของมันฝร่ังหลังการ
อบแหงมีความชื้นที่สมํ่าเสมอตลอดการอบแหง และจากการศึกษา
อิทธิพลของอุณหภูมิลมรอนและกําลังอินฟราเรดที่มีตอการอบแหงมัน
ฝร่ัง พบวา กรณีการอบแหงดวยลมรอนพบวาเม่ืออุณหภูมิลมรอน
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เพิ่มข้ึนจะทําใหอุณหภูมิวัสดุเพิ่มข้ึน สงผลใหอัตราการถายเทมวล
สูงข้ึนจึงใชเวลาอบแหงลดลง สวนการอบแหงมันฝร่ังดวยอินฟราเรด
พบวาเม่ือกําลังอินฟราเรดเพิ่มข้ึนสามารถเพิ่มอุณหภูมิมันฝร่ังสูงข้ึนจึง
ทําใหลดระยะเวลาอบแหงลดลง สําหรับการอบแหงดวยอินฟราเรด
รวมกับลมรอน พบวาที่กําลังอินฟราเรดต่ํา อุณหภูมิลมรอนจะมีผลตอ
การลดลงของความชื้นมากกวาอิทธิพลที่มาจากอินฟราเรด จึงมี
ลักษณะการอบแหงเชนเดียวกับการอบแหงดวยลมรอนอยางเดียว แตที่
อินฟราเรดสูง อุณหภูมิลมรอนก็มีอิทธิพลตอเวลาอบแหงมากกวาลม
รอน จึงมีลักษณะการอบแหงเชนเดียวกับการอบแหงดวยอินฟราเรด
อยางเดียว 
 
สัญลักษณ 

MR อัตราสวนความชื้นของมันฝร่ัง 
Mave ความชื้นเฉลี่ยของมันฝร่ังที่เวลาใดๆ (เปอรเซ็นต

มาตรฐานแหง) 
Mi ความชื้นเร่ิมตนของมันฝร่ัง (เปอรเซ็นตมาตรฐาน

แหง) 
Mf ความชื้นมันฝร่ังสุดทาย (เปอรเซ็นตมาตรฐาน

แหง) 
T อุณหภูมิอบแหง (OC) 
Tp อุณหภูมิมันฝร่ัง (OC) 
P กําลังอินฟราเรด (W) 
DR อัตราการอบแหง (kg/h) 
t เวลาอบแหง (h) 
w นํ้าหนักของฝรั่ง 
d นํ้าหนักแหงของฝรั่ง (g) 
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Solar Dryer Machine: Adjustable Plate Angle 
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บทคดัย่อ 
         งานวจิยัน้ีไดท้าํการศกึษา ออกแบบ สรา้ง และทดสอบเครือ่งอบ
พลงังานแสงอาทติยท์ีส่ามารถปรบัแผงรบัพลงังานแสงอาทติยไ์ด ้เพื่อ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการใช้ตู้อบพลังงาน
แสงอาทติย์ที่ได้ออกแบบไวก้บัการตากแดดแบบธรรมดา โดยเครื่อง
อบแห้งที่ใช้จะมอีากาศร้อนไหลผ่านแผงรบัพลงังานแสงอาทติย์ที่ได้
ปรบัมุมองศาของแผงรบัให้ตัง้ฉากกับรงัสีแสงของดวงอาทิตย์ก่อน
บงัคบัใหไ้หลเขา้บรเิวณสู่บรเิวณด้านล่างของตู้ และไหลเขา้สู่ตู้อบทัง้   
2 ฝ ัง่ทางดา้นขา้ง ผ่านผลติภณัฑท์ีว่างอยู่บนชัน้ทีอ่อกแบบใหเ้กดิการ
ไหลของอากาศผา่นแต่ละชัน้อย่างสมํ่าเสมอ  จากผลการทดสอบพบว่า
อุณหภูมใินตูอ้บจะมคี่าอยู่ในช่วง 45 – 55 องศาเซลเซยีส และเมื่อนํา
เครื่องอบต้นแบบไปทําการทดสอบกบัผลหมากที่วางในถาดทัง้ 5 ชัน้ 
พบว่า ชัน้บนสุดและชัน้ล่างสุดของตู้อบจะทําใหห้มากแหง้ไดเ้รว็ทีสุ่ด 
และหมากทีว่างอยูใ่นตูอ้บนัน้จะแหง้เรว็กวา่หมากทีไ่ดต้ากแดดธรรมดา
ประมาณ 1-2 วนั ส่วนอุณหภูมภิายในตู้อบนัน้จะมคี่าสูงกว่าอุณหภูมิ
ของสิง่แวดลอ้มโดยเฉลีย่ประมาณ 15 องศาเซลเซยีส 
 
Abstract 
         This paper was to study of the affect of angle solar plate 
and the dry of herbal product considered to the length of drying 
time to compare the differences between using the solar energy 
machine which was generated to hot air from moving solar plates’ 
angle every 2 hours to make the sunlight perpendicular and using 
ordinary sun drying. The solar energy machine was invented 
similar to a box which used hot air flow system subsequently  
flow from the solar plates into the machine pass through the 
drilled both 2 sides of machine walls which was designed for the 
equilibrate and equal hot air flow to all 5 shelves and finally 
flowed to the product in the shelves. In this case, none of using 
other hot air sources cause of the unstable temperatures inside 
machine which depended on the intenseness of sunlight in each 
hour of testing. The experiment found that the temperature inside 

machine was approximately 45-55oC. And it also found the first 
and the fifth shelf positions made the betel nuts in the trays dry 
fastest. However, the betel nuts in the trays placed on all           
5 shelves could dry efficiently faster than using common sun 
drying method about 1-2 days. And the mean temperature inside 
machine is higher than the outside at about 15oC. 
 
1. บทนํา 
         ในปจัจบุนัหมากยงัมกีารเพาะปลูกและใหผ้ลเกอืบตลอดปี    ทาํ
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในรูปของ
หมากสดและหมากแหง้ โดยหมากแหง้นัน้จะถูกใชใ้นอุตสาหกรรมการ
ฟอกหนัง ฟอกเสน้ใย และทํายารกัษาโรค ส่วนผลหมากก็สามารถใช้
เป็นยาสมุนไพรในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได ้ซึ่งหมากทีจ่ะนําไปใช้
หรือส่งออกนัน้จะต้องนําไปตากแดดหรืออบแห้ง เพื่อเป็นการไล่
ความชืน้ทีม่อียูใ่นผลหมาก ทาํใหส้ามารถป้องกนัการเกดิเชือ้ราได ้
         ในการตากแดดนัน้อาจจะต้องใชร้ะยะเวลามากเพื่อไล่ความชื้น
แต่ถ้าวนัใดเกดิสภาพอากาศไม่ด ีเกิดมฝีนตกหรอืมเีมฆปกคลุมก็จะ  
ทําใหไ้ม่สามารถควบคุมระยะเวลาการตากแดด เพื่อลดความชืน้ในผล
หมากได้ ทําใหใ้นบางครัง้ผูผ้ลติอาจจะไม่สามารถส่งสนิคา้ไดท้นัตาม
นดัหมายได ้ 
         การอบแหง้เป็นวธิกีารหนึ่งในการไล่ความชืน้ทีม่อียู่ในผลหมาก
ออกไป ซึง่ความรอ้นจากพลงังานแสงอาทติยก์เ็ป็นอกีทางเลอืกหน่ึงที่
สามารถนํามาใชใ้นการลดความชืน้ได ้เน่ืองจากประเทศไทยไดต้ัง้อยู่ใน
เขตรอ้นและมอุีณหภมูเิฉลีย่สงูตลอดเกอืบทัง้ปี 
         จากการศกึษาพบว่าเครื่องอบแห้งจากพลงังานแสงอาทติย์นัน้
ได้มีนักวิจยัหลายท่านได้ทําการศึกษาและทําการทดลองกันอย่าง
แพร่หลาย แต่ลกัษณะเด่นของเครื่องอบแห้งแต่ละแบบนัน้ก็จะมี
แตกต่างกนัออกไป ซึง่จะขึน้อยูก่บัการออกแบบและความเหมาะสมของ
พืน้ทีแ่ต่ละแหง่  
         ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึไดท้าํการศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบระยะเวลาใน
การอบแห้ง อุณหภูมเิฉลี่ยภายในตู้อบ และอุณหภูมใินแต่ละตําแหน่ง
ของชัน้วางทัง้ 5 ชัน้ภายในตูอ้บของเครื่องอบแหง้พลงังานแสงอาทติย์
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ทีอ่อกแบบใหม้จีุดเด่น คอืแผงรบัพลงังานแสงอาทติยส์ามารถทีจ่ะปรบั
ใหอ้ยู่ในแนวตัง้ฉากกบัดวงอาทติยไ์ดก้บัวธิกีารตากแหง้โดยธรรมชาต ิ
เพื่อทําให้สามารถนําพลงังานความร้อนจากดวงอาทติย์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ไดส้งูสดุในสภาวะเศรษฐกจิแบบปจัจบุนั 
 
2. ทฤษฎี 
2.1 ทฤษฎีการอบแห้ง 
         การอบแหง้ เป็นกระบวนการทีค่วามรอ้นถูกถ่ายเทดว้ยวธิใีดวธิี
หน่ึงไปยงัวตัถุที่มคีวามชื้น เพื่อไล่ความชื้นออกโดยการระเหย 
หลกัการของการอบแหง้วสัดุทัว่ๆไปนัน้ มกัใชอ้ากาศเป็นตวักลาง โดย
ในการอบแห้งความร้อนจะถูกถ่ายเทจากกระแสอากาศไปยงัผวิของ
วสัดุทีม่คีวามชืน้อยูภ่ายใน เมือ่ผวิของวสัดุเกดิการสมัผสักบัอากาศรอ้น
กจ็ะเกดิการถ่ายเทความรอ้นขึน้ ทาํใหว้สัดุอบแหง้ดงักล่าวมอุีณหภูมิ
สงูขึน้ ความชืน้จะระเหยกลายเป็นไอออกจากวสัดุไปสูบ่รรยากาศรอบ
ขา้ง กระบวนการอบแหง้วสัดุใดๆ จะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการถ่ายเท
มวลของความชื้น หรอืน้ํา จากวสัดุไปสู่บรรยากาศรอบๆขา้ง ถ้า
กําหนดให้อุณหภูมแิละความชื้นของอากาศที่ไหลผ่านวสัดุอบแห้งมี
ค่าคงที่และอากาศที่ถูกถ่ายเทความร้อนให้แก่วสัดุเป็นแบบการพา
ความรอ้น การลดลงของความชืน้ในวสัดุอบแหง้จะมลีกัษณะเป็นไป  
ดงัรปูที ่1 

 
รปูที ่1 เสน้อตัราสว่นความชืน้กบัเวลา 

 
2.2 เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์
         เครื่องอบแหง้ทีใ่ช้พลงังานอาทติย์มมีากมายหลายชนิด แต่
สามารถแบง่เป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภทตามลกัษณะการใหค้วาม
รอ้น และวธิกีารนําความรอ้นไปใช ้คอืระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติย์
แบบแอคทฟี (active solar-energy drying systems) ทีไ่ดใ้ชก้ารพา
ความรอ้นแบบบงัคบั โดยมพีดัลมดูดหรอืผลกัอากาศเขา้สู่เครื่องอบ 
โดยอากาศทีไ่หลเขา้เครือ่งอบจะไดร้บัความรอ้นจากแสงอาทติยผ์า่นชุด
รบัรงัสคีวามรอ้น และถูกบงัคบัใหไ้หลผา่นผลติภณัฑ ์ซึง่วางอยู่ในตูอ้บ 
โดยอากาศทีไ่หลผา่นผลติภณัฑแ์ลว้จะถูกระบายออก ระบบอบแหง้อกี
ชนิดหน่ึง คอืระบบอบแหง้แบบพาสซฟี (passive solar energy drying 
systems) ในกรณีน้ีจะคลา้ยกบัแบบแรกเพยีงแต่การพาความรอ้นจะ

เป็นแบบอสิระโดยไม่มพีดัลมช่วย แต่จะมปีล่องระบายช่วยใหก้ารพา
ความรอ้นดยีิง่ขึน้ [1, 2] 
 
3. การออกแบบและอปุกรณ์การทดลอง 
         งานวิจยัน้ีได้ออกแบบและสร้างเครื่องอบพลังงานความร้อน
แสงอาทติยต์น้แบบทีส่ามารถปรบัมุมของแผงรบัตามการเคลื่อนทีข่อง
ดวงอาทติยเ์พื่อเปรยีบเทยีบผลการตากผลติภณัฑโ์ดยธรรมชาต ิซึง่ได้
แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื การทดทดสอบเบื้องต้น และ
การทดสอบจรงิ 
3.1 การทดสอบเบือ้งต้น 
         การทดสอบเบื้องต้นเป็นการจําลองการรบัพลงังานความร้อน
จากแสงอาทติย์ที่กระทําต่อแผ่นรบัความร้อนที่มกีารปรบัองศาต่างๆ 
ตามแนวทางเดนิของดวงอาทติย ์โดยขัน้ตน้จะทาํการทดลองโดยถอืว่า
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นเส้นโค้งวงกลม โดยใช้
หลอดไฟทาํหน้าทีเ่ป็นดวงอาทติยส์อ่งตกกระทบกบัแผน่รบัความรอ้นที่
ทําจากสังกะสีที่ได้ทาสีดําไว้ โดยในการทดลองได้ทําการทดลอง        
2 ลักษณะ คือการกําหนดให้แผ่นรับความร้อนอยู่กับที่ โดยจะ
กําหนดใหแ้หล่งความรอ้นมกีารเคลื่อนที ่กบัการกําหนดใหแ้หล่งความ
รอ้นอยูก่บัที ่แต่จะมกีารปรบัแผน่รบัความรอ้นใหม้กีารเคลื่อนที ่ซึง่จาก
การทดลองเบือ้งตน้น้ีพบวา่ องศาการรบัความรอ้นทีไ่ดผ้ลดทีีสุ่ดคอื มุม
ของแหล่งความรอ้นกบัแผ่นรบัความรอ้นนัน้ตอ้งตัง้ฉากกนั ทัง้ในกรณี
การให้แหล่งความร้อนเคลื่อนที่และในกรณีการให้แผ่นรบัความร้อน
เคลื่อนที ่ดงัแสดงในรปูที ่2 

 

 
 

รปูที ่2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งมมุรบัความรอ้น (องศา) กบัอุณหภมู ิ(oc) 
 
3.2 การออกแบบและการสร้างเครื่องอบ 
         เครือ่งอบทีไ่ดอ้อกแบบและสรา้งขึน้จะมขีนาดความกวา้ง     50 
เซนตเิมตร  ความยาว 50 เซนตเิมตร  ความสงู 50 เซนตเิมตร 
โครงสร้างของเครื่องอบทําจากแผ่นอลูมิเนียม ดังแสดงในรูปที่ 3     
ตรงกลางมฉีนวนกนัป้องกนัความร้อน  ส่วนของแผงรบัพลงังาน
แสงอาทติยจ์ะทําจากสงักะสแีบบฟูกทาสดีํา มพีืน้ทีร่บัแสงขนาดความ
กวา้ง 70 เซนตเิมตร  ความยาว 90 เซนตเิมตร  สว่นดา้นบนมแีผ่น
กระจก เพือ่กกัเกบ็อากาศรอ้นทีแ่ผงรบั โดยใหอ้ากาศไหลไปตามฟูก
ของสงักะสเีพือ่เขา้เครือ่งอบ ภายในเครือ่งอบถูกออกแบบใหก้ระแสลม
รอ้นสามารถกระจายความรอ้นไดท้ัว่ถงึสาํหรบัถาดทัง้ 5 ชัน้ ดงัรปูที ่4  
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รปูที ่3 เครือ่งอบทีท่าํการออกแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4 แสดงทศิทางการไหลของลมรอ้นเขา้ตูอ้บ 
 
3.3 อปุกรณ์ทดลอง 
         ชุดอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลองประกอบดว้ย 
         1. เครือ่งอบพลงังานแสงอาทติย ์
         2. เทอรโ์มมเิตอรแ์บบดจิติอล สาํหรบัวดัอุณหภูม ิ(ภายนอกและ
ภายในตูอ้บ)    
         3. Anemometer สาํหรบัวดัความเรว็ลม    
         4. เครือ่งชัง่น้ําหนกัแบบดจิติอล  3 ตําแหน่ง สาํหรบัชัง่น้ําหนกั
ของผลติภณัฑ ์
 
4. การทดลองและวิจารณ์ผล 
         ในส่วนของการทดลอง ได้ทําการทดลองที่สภาวะต่างๆของ
เครือ่ง เพือ่หาสภาวะทีเ่หมาะสม และเพือ่ใหเ้กดิความคุม้คา่สงูสดุ ซึง่ได้
แบง่การทดลองเป็น 2 วธิ ีคอื 
         1. การทดลองในหอ้งทดลอง 
         2. การทดลองจรงิกบัสภาวะแวดลอ้ม 

 
4.1 การทดลองในห้องทดลอง 
         กรณีการการทดลองในหอ้งทดลองไดใ้ชแ้สงของหลอดไฟแทน
แสงของดวงอาทิตย์ส่องไปตกกระทบกับแผงรบัความร้อนโดยตรง 
จากนัน้จงึทาํการปรบัมมุของแผงรบัความรอ้นใหต้ัง้ฉากกบัหลอดไฟทีม่ ี

ขนาด 200 W จาํนวน 12 หลอด ซึง่มคี่าความเขม้แสง 594 KJ/ m2 ที่
เป็นคา่ความเขม้แสงทีใ่กลเ้คยีงกบัคา่พลงังานแสงอาทติยเ์ฉลีย่ใน 1 วนั 
คอืประมาณ 600 วตัตต์่อตารางเมตร [3, 4] โดยค่าทีไ่ดจ้ากการทดลอง
ดงักล่าวไดแ้สดงดงัรปูที ่5 

 

 
 

รปูที ่5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปลีย่นแปลงอุณหภมู ิ(oC) กบั
ระยะเวลา (นาท)ี 

 
         จากการศกึษา และทดลองในหอ้งทดลอง พบวา่การทดลองทีไ่ด้
นัน้อุณหภูมิที่แผงรับความร้อน ซึ่งได้ร ับพลังงานความร้อนจาก
หลอดไฟจะมคี่าอุณหภูมทิีส่งูมาก จนทาํใหอุ้ณหภูมสิงูสุดของลมรอ้นที่
ออกจากแผงรบัความรอ้นมคี่าอยู่ระหว่าง 79-80 องศาเซลเซยีส เป็น
ผลใหอุ้ณหภูมภิายในตูม้คี่าอยู่ระหวา่ง 60-62 องศาเซลเซยีส นัน้น่าจะ
เป็นเพราะในกรณีน้ีเป็นการทดสอบในหอ้งปิดจนแทบจะไมม่ลีมพดัเลย 
ทาํใหค้วามรอ้นทีส่ญูเสยีออกไป เน่ืองจากการถูกถ่ายเทออกไปยงันอก
ตูอ้บหรอืสิง่แวดลอ้มมน้ีอยกว่าการทดลองภายนอกหอ้งทดลอง หรอื
การทดลองจรงิ 
 
4.2 การทดลองจริงกบัสภาวะแวดล้อม 
         การทดลองเครื่องอบพลงังานความรอ้นแสงอาทติย์กบัสภาวะ
แวดลอ้มจรงิ  สามารถแบง่การทดลองเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 
           ขัน้ตอนท่ี1 
         ทําการทดลองเพื่อวดัอุณหภูมภิายในเครื่องต้นแบบทีจุ่ดต่างๆ 
โดยทําการทดลองเพียงเฉพาะเครื่องอบ โดยไม่มีการใส่ตัวอย่าง
ทดสอบ  
           ขัน้ตอนท่ี2 
         นําหมากที่เตรียมไว้ มาทําการแบ่งเพื่อทําการทดลองเป็น       
2 ชุด คอื 
         ชุดที่ 1 นําไปทําการตากแดดโดยวธิธีรรมชาติ แล้วทําการชัง่
น้ําหนกัทุก 1 ชัว่โมง 
         ชุดที่ 2 นําไปอบในตู้อบต้นแบบที่ได้ทําการสร้างขึ้น โดย
แบ่งเป็น 5 ส่วน แลว้นําไปใส่ถาดเพื่อวางในตู้อบทัง้ 5 ชัน้ แลว้ทําการ
ชัง่น้ําหนกัทุก 1 ชัว่โมง และทาํการทดลอง 4 สภาวะ ดงัน้ี 
         สภาวะที ่1  ความเรว็ลมทีเ่ป่าเขา้ตู ้3 m/s และไมเ่ปิดพดัลมพดั
ลมระบายออก 
         สภาวะที ่2  ความเรว็ลมทีเ่ป่าเขา้ตู ้3 m/s และความเรว็ลมดา้น
ระบายออก 0.5 m/s 
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         สภาวะที ่3  ความเรว็ลมทีเ่ป่าเขา้ตู ้3 m/s และความเรว็ลมดา้น
ระบายออก 1 m/s 
         สภาวะที ่4  ความเรว็ลมทีเ่ป่าเขา้ตู ้3 m/s และความเรว็ลมดา้น
ระบายออก 2 m/s 
         โดยการทดลองทัง้ในชุดที ่1 และ ชุดที ่2 จะเริม่ทําการทดลอง
พรอ้มกนัในแต่ละวนั ตัง้แต่เวลา 09.00-17.00 และจะเกบ็ผลการทดลอง
ทุกๆ 1 ชัว่โมง 
 
หมายเหต ุ
         -ไม่มกีารควบคุมอุณหภูมภิายในเครื่องอบ ค่าอุณหภูมทิี่ได้จะ
ขึ้นอยู่กบัความเข้มของแสงอาทิตย์ที่กระทําต่อแผ่นรบัแสง ณ เวลา
ต่างๆ โดยอุณหภมูใินตูอ้บจะมคีา่อยูร่ะหวา่ง 45- 55 องศาเซลเซยีส 
 
4.3 ผลการทดลอง 
            ขัน้ตอนท่ี 1 
         ในการทดลองนี้ได้มกีารนําเครื่องอบต้นแบบไปตัง้ไว้ในที่ที่มี
แสงแดดส่องถงึตลอดทัง้วนั เพื่อวดัค่าอุณหภูมภิายในเครื่องอบที่ช ัน้
ต่างๆ เทียบกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิของแผงรับ  
ความรอ้นตามลาํดบั 
         จากรปูที ่6, 7 และ 8 เมื่อทําการวดัอุณหภูมภิายในเครื่องอบ
ต้นแบบโดยไม่มกีารใส่ตวัอย่างการทดลอง เพื่อดูความแตกต่างของ
อุณหภูมแิละระยะเวลาการปรบัมุม ผลปรากฏว่าทัง้ 3 รปูแสดงผลทีไ่ม่
ต่างกนัมาก จงึสามารถเลอืกปรบัแผงรบัแสงอาทติย์ทุกๆ 2 ชัว่โมงได ้
เพื่อลดช่วงความถี่ของการปรบัแผงรบัแสงและเพื่อให้ได้รบัความเขม้
แสงเต็มที่  จากการศกึษาพบว่าอุณหภูมทิี่แผงรบันัน้จะมคี่าสูงสุดถึง      
68  องศา เซล เซียส   อุณหภูมิภายในเครื่ อ งอบมีค่ าสู งสุดถึง              
55  องศา เซล เซียส  ส่วน อุณหภูมิสิ่ง แวดล้อมมีค่ าสู งสุด เ ป็น              
35 องศาเซลเซยีส  และพบว่าอุณหภูมเิฉลีย่ภายในเครื่องตน้แบบจะมี
ค่าสงูกว่าอุณหภูมขิองสิง่แวดลอ้มประมาณ 15 องศาเซลเซยีส  โดยที่
ค่าของอุณหภูมขิองแผงรบัความรอ้น อุณหภูมภิายในตู้อบ จะมคี่าขึน้
ลงตามคา่อุณหภมูขิองสิง่แวดลอ้มดว้ยเชน่กนั 

 

 
 
รปูที ่6 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมู ิ(oC) กบัระยะเวลาของ 

การปรบัแผงรบัแสงอาทติยท์ุก 1 ชัว่โมง 
 

 
 
รปูที ่7 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมู ิ(oC) กบัระยะเวลาของ        

การปรบัแผงรบัแสงอาทติยท์ุก 2 ชัว่โมง 
 

 
 
รปูที ่8 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมู ิ(oC) กบัระยะเวลาของ              

การปรบัแผงรบัแสงอาทติยท์ุก 3 ชัว่โมง 
 
            ขัน้ตอนท่ี 2 
         การทดลองทีส่ภาวะต่างๆ โดยจะนําหมากกลมแป้น มาทดลอง
ทีส่ภาวะต่างทัง้ 4 สภาวะขา้งตน้ 

 

 
 
รปูที ่9 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปลีย่นแปลงอุณหภมู ิ(oC) กบั

ระยะเวลาเดนิเครือ่ง (ชัว่โมง) ของสภาวะที ่1 
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รปูที ่10 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งน้ําหนกัทีล่ดลง (กรมั) กบั
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบ (ชัว่โมง) ของสภาวะที ่1 

 

 
 
รปูที ่11 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปลีย่นแปลงอุณหภมู ิ(oC) กบั

ระยะเวลาเดนิเครือ่ง (ชัว่โมง) ของสภาวะที ่2 
 

 
 

รปูที ่12 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งน้ําหนกัทีล่ดลง (กรมั) กบั  
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบ (ชัว่โมง) ของสภาวะที ่2 

 
 

 
 
รปูที ่13 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปลีย่นแปลงอุณหภมู ิ(oC) กบั

ระยะเวลาเดนิเครือ่ง (ชัว่โมง) ของสภาวะที ่3 
 

 
 

รปูที ่14 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งน้ําหนกัทีล่ดลง (กรมั) กบั 
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบ (ชัว่โมง) ของสภาวะที ่3 

 

 
 
รปูที ่15 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปลีย่นแปลงอุณหภมู ิ(oC) กบั

ระยะเวลาเดนิเครือ่ง (ชัว่โมง) ของสภาวะที ่4 
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รปูที ่16 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งน้ําหนกัทีล่ดลง (กรมั) กบั
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบ (ชัว่โมง) ของสภาวะที ่4 

 
         จากกราฟทีไ่ดจ้ากจากการทดลองทีส่ภาวะทัง้ 4 แบบ (รปูที ่9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 และ 16) พบวา่การทดลองทีส่ภาวะที ่3 จะทาํ
ใหเ้หน็ผลต่างของการแหง้ตวัในตูอ้บกบัการตากโดยแสงแดดธรรมชาติ
จะมีค่าสูงสุด ทัง้ น้ี เพราะความเร็วลมด้านดูดและด้านเป่านั ้นมี
ความสมัพนัธก์นั ทาํใหส้ามารถทีจ่ะดงึความรอ้นออกจากแผงรบัความ
ร้อนเขา้สู่ตู้อบ พร้อมกบัสามารถระบายความชื้นจากผลิตภณัฑ์ออก
ภายนอกตู้อบไดใ้นปรมิาณทีส่งู  เน่ืองจากหากไม่มกีารระบายลมออก
จากตูแ้ลว้ กจ็ะทาํใหป้รมิาณของการดงึความรอ้นจากแผงรบัความรอ้น
เข้าสู่ตู้อบน้อย เป็นผลให้การระบายความชื้นออกจากตู้อบมีค่า        
ลดน้อยลงเช่นกัน ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ผลิตภัณฑ์เกิดการแห้งตวัช้า    
ดงัรูปที่ 9 และ 10 ตามลําดบั แต่หากมกีารระบายลมออกจากตู้อบ  
มากจนเกนิไปกจ็ะทําใหค้วามรอ้นที่ไดร้บัจากแผงรบัความรอ้นถูกดงึ
ออกไปมาก  จนเป็นผลให้ความร้อนภายในตู้อบถูกดึงออกไปเร็ว
จนเกนิไป ผลติภณัฑจ์งึมรีะยะเวลาสมัผสักบัความรอ้นน้อยลง เป็นผล
ใหเ้กดิการแหง้ตวัชา้ลง ดงัเชน่ในรปูที ่15 และ 16 ตามลาํดบั 
 
5. สรปุผลการทดลอง 
         จากการทดลอง การปรบัมุมองศาของแผงรบัแสงทีร่บัความรอ้น
ในการรบัแสง จะไดค้วามเขม้แสงมากทีสุ่ดทีก่ระทําต่อแผ่นรบั เมื่อรงัสี
แสงตัง้ฉากกบัแผงรบัโดยตรง เมื่อทําการวดัอุณหภูมภิายในเครื่องอบ
โดยไม่มกีารใส่ตวัอย่างการทดลอง เพื่อดูความแตกต่างของอุณหภูมิ
และระยะเวลาการปรบัมุมของแผงรบั ผลปรากฏว่าไม่ต่างกนัมาก จงึ
เลอืกปรบัแผงทุกๆ 2 ชัว่โมง เพื่อลดช่วงความถี่ของการปรบัแผงรบั
และเพื่อให้ไดร้บัความเขม้แสงเตม็ที่ โดยอุณหภูมภิายในเครื่องอบสูง
กว่าอุณหภูมสิิง่แวดลอ้มเฉลี่ยประมาณ 15 องศาเซลเซยีส และเมื่อได้
นําเครื่องต้นแบบไปทําการอบหมากจริงก็พบว่า เมื่อได้กําหนดให้
ความเรว็ของลมทีเ่ป่าเขา้ตูอ้บคอื 3 m/s แลว้ ความเรว็ลมทีเ่หมาะสม
ของดา้นระบายความชืน้ออกภายนอกตูอ้บทีจ่ะทาํใหห้มากแหง้เรว็ทีสุ่ด
สาํหรบัการทดลองทัง้ 4 กรณีนัน้จะมคี่า 1 m/s และยงัพบว่าหมากที่
วางอยู่ในตู้อบนัน้จะแห้งเรว็กว่าหมากทีไ่ด้ตากแดดธรรมดาประมาณ  
1-2 วนั 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีไดศ้กึษาคุณลกัษณะการถ่ายเทความรอ้นและการไหล
ของกลุ่มเจท็หมุนควงที่พุ่งชนพื้นผวิ ในการทดลองนี้ได้ใช้เจท็ที่เป็น
หวัฉีดแบบทอ่ มขีนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางภายใน (D) 16.5 mm จาํนวน 9 
ท่อ ทีเ่รยีงกนัเป็น 3 แถว แถวละ 3 ท่อ พุ่งชนตัง้ฉากกบัพืน้ผวิ และใช้
แผ่นบดิที่มรีะยะพติช์ต่างๆสอดในท่อเจท็เพื่อกําเนิดกระแสหมุนควง
ของเจท็ สาํหรบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการทดลองประกอบดว้ย ระยะจากปาก
ทางออกหวัฉีดถงึพืน้ผวิพุ่งชน L=2D, 4D, 6D, และ 8D ระยะห่าง
ระหว่างเจท็ S= 2D, 4D, 6D, และ 8D ระดบัของการหมุนควง (Swirl 
number) Sw=0.40,  0.62, 0.78, 0.94 และเจท็ท่อเปล่า(ไมใ่สแ่ผน่บดิ) 
โดยกําหนดให้ค่าเรย์โนลด์ของเจ็ทคงที่ในแต่ละการทดลองเท่ากับ 
25,000 (อตัราการไหลของอากาศเท่ากนัทุกกรณี) สําหรบัการศกึษา
การถ่ายเทความรอ้นบนพืน้ผวิไดใ้ชแ้ผน่Temperature sensitive liquid 
crystal (TLC) วดัการกระจายอุณหภูมแิละหาการกระจายของ
สมัประสิทธิการพาความร้อนบนพื้นผิวที่เจ็ทพุ่งชนด้วยเทคนิคการ
วเิคราะหภ์าพ นอกจากนี้ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการไหลบนพืน้ผวิทีเ่จท็พุง่
ชนโดยใช้เทคนิคฟิล์มน้ํามนั จากการที่ได้ศกึษาพบว่าการใชก้ลุ่มเจท็
หมุนควงสามารถเพิม่อตัราการถ่ายเทความรอ้นบนพื้นผวิที่พุ่งชนได ้
โดยเฉพาะกรณีที่ระยะจากปากทางออกหวัฉีดถงึพื้นผวิพุ่งชน L=2D 
และกรณีทีร่ะยะห่างระหวา่งเจท็ S=2D, 4D แต่ในกรณีที ่ L>2D อตัรา
การถ่ายเทความรอ้นเฉพาะจุดบนพืน้ผวิจะลดลงและมลีกัษณะทีไ่มเ่ป็น
ระเบยีบเมือ่เทยีบกบักรณขีองกลุ่มเจท็จากทอ่เปล่า 

 
Abstract 

The flow and heat transfer characteristics of array of swirling 
impinging jets on a surface were investigated. The jet flows were 
produced by in-line arrangement of 3x3 pipe nozzles which have 
16.5 mm in diameter and impinged normally to the surface. Some 
twisted tapes with different length of twisted pitch were inserted in 
the pipe nozzle to generate swirling jet flow with different swirl 
number. The experimental parameters were the distance from  
nozzle exit to impinged surface L=2D, 4D, 6D and 8D, jet-to-jet 
distance S=2D, 4D, 6D and 8D, swirl number Sw=0.40, 0.62, 

0.78, 0.94 and conventional pipe nozzle at constant jet Reynolds 
number of 25,000 (mass flow rate was constant). The 
distributions of temperature and convective heat transfer 
coefficient on impinged surface were measured using 
temperature sensitive liquid crystal (TLC) sheet with image 
processing technique. Flow patterns on an impinged surface were 
visualized using Oil film technique. The experimental results show 
that swirling impinging jets can increase heat transfer rate on 
impinged surface in cases of distance from nozzle exit to 
impinged surface L=2D and jet-to-jet distance S=2D, 4D. 
However, for case of L>2D, the local heat transfer rate on 
impinged surface decreases and heat transfer patterns were 
complex when compare with conventional impinging jets case. 
 
1. คาํนํา 

การใช้เจ็ทพุ่งชนพื้นผิวเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน
ระหว่างเจท็ของไหลและพืน้ผวิทีนิ่ยมใชใ้นการระบายความรอ้นใบพดั
แก๊สเทอร์ไบน์ ผนังห้องเผาไหม้ อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
เน่ืองจากเป็นวธิทีี่ให้อตัราการถ่ายเทความร้อนสูงโดยเฉพาะพื้นผวิ
บรเิวณที่เจท็พุ่งชนโดยตรง เหมาะสําหรบังานทีต่้องการใหค้วามรอ้น
หรอืระบายความรอ้นบนพืน้ผวิอย่างรวดเรว็ รวมถงึใชใ้นการเพิม่อตัรา
การแลกเปลีย่นความรอ้นในอุปกรณ์ทางความรอ้น เช่น อุปกรณ์ระบาย
ความรอ้นขนาดเลก็ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู (Compact High Intensity 
Cooler, CHIC) โดยสว่นใหญ่อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้นทีก่ล่าวมา
จะมพีืน้ผวิแลกเปลีย่นความรอ้นทีก่วา้ง จาํเป็นตอ้งใชเ้จท็หลายลําหรอื
กลุ่มเจ็ท เพื่อให้เพียงพอต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิว 
อย่างไรกต็ามปญัหาทีเ่กดิขึน้ในเจท็กลุ่มคอื จะเกดิการผสมกนัระหวา่ง
เจท็ทีอ่ยู่ใกลก้นั เมื่อเจท็พุ่งชนผนังกจ็ะเกดิการผสมกนัระหวา่งเจท็บน
ผนงัจากนัน้เจท็กจ็ะระบายออกนอกบรเิวณทีพุ่ง่ชน ซึง่จะมผีลทีต่ามมา
คอื บรเิวณทีเ่จท็ผสมกนับนผนงัและระบายออกนอกบรเิวณทีพุ่ง่ชนนัน้
จะมอีตัราการถ่ายเทความรอ้นบนผนังทีต่ํ่ามาก ทําใหก้ารถ่ายเทความ
ร้อนบนผนังไม่สมํ่าเสมอ ซึ่งหลายๆงานวจิยัพยายามที่จะแก้ปญัหา
ดงักล่าวโดยศกึษาตวัแปรระยะพุง่ชนและระยะหา่งระหวา่งเจท็ เพือ่ทีจ่ะ
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กําหนดตวัแปรที่มอีตัราการถ่ายเทความร้อนบนผนังที่สูงและมอีตัรา
การถ่ายเทความรอ้นบนผนงัทีส่มํ่าเสมอมากทีส่ดุ 

San และ Lai [1] ไดท้าํการทดลองใชเ้จท็กลุ่มพุง่ชนพืน้ผวิ 5 ลํา 
โดยการจดัเรยีงหวัฉีดให ้1 ลาํอยูต่รงกลางและอกี 4 ลาํทีเ่หลอืลอ้มรอบ
เป็นสีเ่หลีย่มโดยทีด่า้นกวา้ง ลําเจท็จะทํามุมต่อกนั 60o และดา้นยาว 
ลําเจท็จะทํามุม 120o  โดยทีค่่าเรย์โนลด์ที่ใชใ้นการศกึษาอยู่ในช่วง 
Re=10,000 - 20,000 พบวา่การถ่ายเทความรอ้นบนพืน้ผวิจะขึน้อยู่กบั
ระยะจากปากทางออกหัวฉีดถึงพื้นผิวพุ่งชน (ระยะพุ่งชน) และ
ระยะห่างระหวา่งเจท็ โดยทีร่ะยะพุง่ชน L=8D พบว่าระยะห่างระหวา่ง
เจท็ S=2D จะเหมาะสมทีสุ่ด และในกรณีทีร่ะยะพุ่งชน L=2D พบว่า
ระยะห่างระหว่างเจท็ S=3D จะเหมาะสมทีสุ่ด นอกจากนี้ San และ
คณะ [2] ไดใ้ชชุ้ดทดลองรปูแบบเดยีวกนั ทาํการทดลองในกรณีทีป่รบั
คา่เรยโ์นลดข์องเจท็ทัง้หมดใหเ้ท่ากนั และอกีกรณีปรบัค่าเรยโ์นลดข์อง
เจท็ทีอ่ยูต่รงกลางและเจท็ทีอ่ยูร่อบใหแ้ตกต่างกนั โดยทดลองในช่วงค่า
เรยโ์นลด ์Re=5,000 – 15,000 จากผลการการทดลองพบวา่ในกรณีที่
กําหนดใหค้่าเรยโ์นลดข์องเจท็ใหเ้ท่ากนัทัง้หมด อตัราการถ่ายเทความ
รอ้นของเจท็ทีอ่ยู่ตรงกลางจะตํ่ากว่าเจท็ทีอ่ยู่รอบๆ และกรณีทีป่รบัค่า
เรย์โนลดข์องเจท็ทีอ่ยู่ตรงกลางและเจท็ทีอ่ยู่รอบๆใหแ้ตกต่างกนั โดย
ใหค้า่เรยโ์นลดข์องเจท็ทีอ่ยูต่รงกลางคงทีแ่ละปรบัคา่เรยโ์นลดข์องเจท็ที่
อยู่รอบๆให้สูงขึ้น พบว่าอตัราการถ่ายเทความร้อนของเจท็ที่อยู่ตรง
กลางจะสงูขึน้ตามการเพิม่คา่เรยโ์นลดข์องเจท็ทีร่อบ 

Barata [3] ไดศ้กึษาเกีย่วลกัษณะการไหลของเจท็พุ่งชน 3 ลํา
กรณีทีเ่รยีงเป็นแถว ผลการทดลองไดเ้สนอเกี่ยวกบัที่มาของการเกดิ
กระแสไหลวนขึน้ (Upwash flow) เกดิจากเจท็ 2 ลําที่อยู่ตดิกนั 
หลงัจากเจท็พุ่งชนผนังแล้วเจท็ทีไ่หลบนผนังทีส่วนทางกนัจะเกดิการ
ปะทะกนัและไหลจากผนงัขึน้ดา้นบน 

Brevet และคณะ [4] ไดศ้กึษาการถ่ายเทความรอ้นบนพืน้ผวิของ
เจท็พุ่งชนทีเ่รยีงกนัแบบ 1 แถว และ 3 แถว ในแต่ละแถวจะมเีจท็เรยีง
กนั 3 ลํา โดยจาํลองชุดทดลองใหเ้หมอืนลกัษณะการระบายความรอ้น
ในใบพดัแก๊สเทอรไ์บน์ คอื ปรบัใหก้ระแสลมทิง้ (Spent air) หลงัจากที่
เจท็พุง่ชนแลว้ไหลไปยงัทางออกทางเดยีว จากผลการทดลองปรากฏวา่ 
เงือ่นไขทีเ่หมาะสาํหรบัการจะนําไปใชจ้ะอยู่ในช่วงระยะพุง่ชน L= 2D-
5D และในชว่งระหวา่งนี้ทีร่ะยะพุง่ชน L=3D จะมอีตัราการถ่ายเทความ
รอ้นสงูสุด และหากมกีารเพิม่ค่าเรยโ์นลดพ์รอ้มกบัลดระยะห่างระหวา่ง
เจท็แลว้ อตัราการถ่ายเทความรอ้นมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ 

ในงานวจิยัน้ีมีแนวคิดที่จะเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อนบน
พื้นผวิ โดยเฉพาะบรเิวณที่มอีตัราการถ่ายเทความร้อนตํ่าที่เกิดขึ้น
ระหว่างบรเิวณที่เจท็พุ่งชนโดยตรง โดยใช้เจท็หมุนควงพุ่งชนพื้นผวิ
แทนเจท็จากท่อเปล่า ในเบือ้งตน้จะศกึษาคุณลกัษณะการถ่ายเทความ
รอ้นและพฤติกรรมการไหลของเจท็กลุ่มแบบหมุนควง ในกรณีที่เจท็
อากาศพน่ออกมาจากหวัฉีดแบบท่อ (Pipe nozzle) จาํนวน 9 ท่อทีว่าง
เรยีงกนั 3 แถว แถวละ 3 ท่อ พุง่ชนตัง้ฉากกบัพืน้ผวิ สาํหรบัการสรา้ง
เจท็หมุนควงจะสอดแผ่นบดิ (Twisted tape) ในท่อเจท็ ซึง่ระยะพติช์
ของเกลยีวแผน่บดิหรอืจาํนวนรอบทีบ่ดิต่อความยาวแผน่บดิจะมผีลต่อ
ระดบัความหมุนควงของเจท็ ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาประกอบดว้ย 
ระยะพุง่ชน L=2D, 4D, 6D, และ 8D ระยะหา่งระหวา่งเจท็ S= 2D, 4D, 

6D, และ 8D  ระดบัของการหมุนควง (Swirl number) Sw=0.40,  
0.62, 0.78 และ 0.94 และไดศ้กึษากรณีของเจท็ท่อเปล่า (ไม่ใสแ่ผ่น
บดิ) เพือ่เปรยีบเทยีบกบักรณีเจท็แบบหมุนควง ในแต่ละการทดลองจะ
กาํหนดใหค้า่เรยโ์นลดข์องเจท็คงทีเ่ท่ากบั 25,000 สาํหรบัวธิกีารศกึษา
การถ่ายเทความรอ้นบนพื้นผวิจะใช้แผ่น Temperature sensitive 
liquid crystal (TLC) วดัการกระจายอุณหภูมแิละการถ่ายเทความรอ้น
บนพืน้ผวิ นอกจากนี้จะทาํการศกึษาพฤตกิรรมการไหลบนพืน้ผวิทีเ่จท็
พุ่งชนโดยใชเ้ทคนิคเชงิทศัน์ฟิล์มน้ํามนั (Oil film technique) เพื่อ
เปรยีบเทยีบลกัษณะการไหลกบัการถ่ายเทความรอ้น 
 
2. ชดุการทดลองและวิธีการทดลอง 
2.1 ชดุทดลอง 

รูปที ่1 แสดงรายละเอยีดของโมเดลการทดลอง ในการทดลอง
จะใช้เจท็จากหวัฉีดที่เป็นแบบท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (D) 
16.5 mm จํานวน 9 ท่อ เรยีงกนั 3 แถว แถวละ 3 ท่อ กําหนดให้
ระยะห่างระหว่างท่อเจท็และระยะระหว่างแถวของเจท็เท่ากนั สําหรบั
ตวัแปรทีใ่ชใ้นการทดลองประกอบดว้ย ระยะจากปากทางออกหวัฉีดถงึ
พืน้ผวิพุง่ชน L=2D, 4D, 6D, และ 8D ระยะห่างระหวา่งเจท็ S= 2D, 
4D, 6D, และ 8D  โดยทีก่ําหนดใหค้่าเรยโ์นลดข์องเจท็ทุกการทดลอง
คงที่ Re=25,000 (ใช้ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเจ็ทและ
ความเรว็เฉลีย่ทีป่ากทางออกของเจท็ในการคาํนวณ) 
 

 

 
รปูที ่1 แสดงโมเดลการทดลองและลกัษณะการเรยีงของทอ่เจท็ 

 รปูที ่2 แสดงชุดทดลองทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
 

รูปที่ 2 แสดงรายละเอียดของชุดทดลองที่ใช้ในงานวิจ ัยน้ี 
อากาศภายในห้องทดลองจะถูกดูดผ่านโบรเวอร์ที่สามารถควบคุม
ความเรว็รอบของมอเตอรด์้วยอนิเวอเตอร ์หลงัจากนัน้อากาศจะไหล
ผ่านออรร์ฟิิสเพื่อวดัอตัราการไหล และผ่านไปยงัหอ้งควบคุมอุณหภูมิ
เจท็ทีม่ชีุดฮตีเตอรต์ดิตัง้อยู่ เพือ่ควบคุมอุณหภูมขิองเจท็อากาศใหค้งที่
ก่อนที่จะเข้าห้องกกัอากาศและผ่านไปยงัท่อเจ็ท ในการทดลองนี้ที่

D 

S 

L 
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S 
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ปลายทางออกของท่อเจท็จะตดิตัง้ผนังของท่อเจท็ไวด้งัแสดงในรปูที ่3 
หลังจากที่เจ็ทพุ่งชนผนังแล้ว เจ็ทจะไหลออกทางด้านข้างในช่อง
ระหว่างผนังของท่อเจท็และผนังทีเ่จท็พุ่งชน ชุดทดลองนี้ถูกออกแบบ
ใหส้ามารถปรบัระยะพุง่ชนและระยะหา่งระหวา่งเจท็ได ้

 
2.2 ตวักาํเนิดกระแสหมนุควง 
 รปูที ่3 แสดงตวัอย่างของแผ่นบดิทีส่รา้งขึน้และลกัษณะของแผ่น
บดิทีส่อดในทอ่เจท็ แผน่บดิน้ีทาํจากแผน่สเตนเลสแบนมคีวามหนา 2.5 
mm ขนาดความกวา้งประมาณ 16.5 mm มขีนาดความยาว 300 mm 
บดิในทศิทางทวนเขม็นาฬกิา สอดในท่อเจท็ทีม่ขีนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 
16.5 mm ยาว 300 mm โดยที่ปลายด้านหนึ่งของแผ่นบดิสอดใน
ลกัษณะเสมอกบัปากทางออกของทอ่เจท็ และสนัของแผน่บดิทีต่าํแหน่ง
ปลายทอ่เจท็จะอยูใ่นตาํแหน่งแนวดิง่ดงัแสดงในรปูที ่3 ทุกการทดลอง 
 

                                 
 
 
 
รปูที ่3 แสดงแผน่บดิทีส่รา้งขึน้และลกัษณะการสอดแผน่บดิในทอ่เจท็ 

 
ในงานวจิยัน้ีระดบัความแรงของการหมุนควงของเจท็จะนิยาม

โดยใชค้า่ Swirl Number (Sw) ซึง่มนิียามคอื 

                                
nRG

GSw θ=                        (1) 

ในทีน้ี่ θG คอืฟลกัซโ์มเมนตมัเชงิมุมตามแนวแกนเจท็, nG คอื ฟลกัซ์

โมเมนตัมเชิงเส้นตามแนวแกนเจ็ทและ R คือรศัมีท่อเจ็ท โดยที่ค่า 
ฟลกัซ์ในแต่ละเทอมสามารถเขยีนให้อยู่ในรูปความเรว็เฉลี่ยของเจท็
และความเรว็เชงิมมุของเจท็ไดด้งัน้ี คอื 
                         22
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เมือ่ nV คอืความเรว็ในแนวแกนของเจท็ทีต่ําแหน่งรศัม ี(r) ใดๆ, 
θV คอื

ความเร็วในแนวสมัผสัของเจ็ทที่ตําแหน่งรศัม ี(r) ใดๆ, ρ คือความ
หนาแน่นของเจท็ ในทีน้ี่จะสมมุตใิห ้

nV มคี่าคงทีต่ลอดแนวรศัม ีและให ้

rV ωθ = โดยที่ω  คอืความเรว็เชงิมมุมคีา่คงทีต่ลอดแนวรศัม ี

ในกรณีที่ใช้แผ่นบิดสอดในท่อเจ็ท ความเร็วเชิงมุมของเจ็ทจะ
คาํนวณไดจ้ากจาํนวนพติช ์( n ) และความยาวแผน่บดิ ( l ) ดงัน้ี 

 
l
nVnπω 2

=                                  (4) 

จากสมการทัง้หมด จะไดค้วามสมัพนัธข์องคา่ Swirl number ดงัน้ี  

l
nRSw π

=                                   (5) 

ซึ่งจากสมการความสมัพนัธ์น้ีพบว่า ค่า Swirl number น้ีไม่ขึน้กบั
ความเรว็ของเจท็ แต่อย่างไรก็ตามสมการความสมัพนัธ์ทีไ่ดข้า้งต้นน้ี
ไดม้าจากสมมุตฐิานของกรณีทีส่มมุตใิหค้วามเรว็ในแกนของเจท็ และ

ความเรว็เชงิมุมของเจท็คงที่ตลอดทางออกของท่อเจท็ ซึ่งตามความ
เป็นจรงิแล้ว จะเกดิชัน้ขอบเขตการไหลบรเิวณใกล้ผนังท่อเจท็ ทําให้
ความเรว็ในแกนของเจท็และความเรว็เชงิมุมของเจท็เปลีย่นแปลงตาม
ตําแหน่งรศัมขีองท่อเจท็ ดงันัน้ค่า Swirl number ทีไ่ดจ้ากสมการ
ขา้งต้นเป็นค่าประมาณทางทฤษฎเีท่านัน้ สําหรบัค่า Swirl number 
จรงินัน้จําเป็นต้องหาจากการวดัการกระจายความเรว็ในแนวแกนและ
ความเรว็ในแนวสมัผสัของเจท็ทีต่ําแหน่งรศัมตี่างๆ ทีป่ากทางออกของ
ท่อเจท็ ตารางที ่1 แสดงรายละเอยีดของแผ่นบดิทัง้หมดทีส่รา้งขึน้และ
คา่ประมาณทางทฤษฎขีอง Swirl number ของแผน่บดิแต่ละแบบ 
 

ตารางที ่1 แสดงจาํนวนพติชต์่อความยาวและคา่ Swirl number 
Number of pitch (l=300mm) Swirl number 

5 0.40 
8 0.62 
10 0.78 
12 0.94 

 
2.3 วิธีการศึกษาการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวโดยใช้แผ่น 
Temperature sensitive liquid crystal (TLC) 

ในการทดลองนี้จะใชแ้ผน่สเตนเลสแบบบาง (Stainless foil) ทีม่ี
ความหนา 0.03 mm เป็นผนังทีเ่จท็พุ่งชน แผ่นสเตนเลสนี้จะถูกขงึให้
เรยีบตงึกบัแผน่พลาสตกิหนา 15 mm ทีเ่จาะหน้าต่างขนาด 220 mm x 
220 mm ไวก้ลางแผ่น โดยใชแ้ท่งทองแดงยดึแผน่สเตนเลสไวท้ัง้สอง
ขา้ง และแท่งทองแดงทัง้สองนี้จะต่อเขา้กบัขัว้ของตวัจ่ายกระแสไฟฟ้า 
เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไหลผ่านแท่งทองแดงไปยงัแผ่นสเตนเลส จะ
เกิดความร้อนขึ้นทัว่ทัง้แผ่นสเตนเลส ซึ่งอัตราการเกิดความร้อนน้ี
สามารถคาํนวณไดจ้ากความสมัพนัธด์งัต่อไปน้ี   

                                  
A
RIq

2

=                                     (6) 

เมื่อ I คือกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับแผ่นสเตนเลส R  คือค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าของแผ่นสแตนเลส และ  A คือพื้นที่ของพื้นผิวของ
แผน่สเตนเลส 

สาํหรบัการกระจายอุณหภูมบินพืน้ผวิทีเ่จท็พุง่ชนนัน้จะวดัโดยใช้
แผน่ TLC ตดิดา้นหลงัของแผน่สเตนเลส (ดา้นตรงขา้มกบัทีเ่จท็พุง่ชน) 
แผน่ TLC ทีจ่ะเลอืกใชใ้นการทดลองนี้จะมคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงสจีาก
สแีดง สเีหลอืง สเีขยีว สน้ํีาเงนิ เมื่ออุณหภูมเิพิม่ขึน้ในช่วง 30oC ถงึ 
35oC ก่อนการทดลองได้ทําการสอบเทยีบอุณหภูมกิบัสทีี่ปรากฏบน
แผ่น TLC และได้ใช้เทคนิคการประมวลภาพในการเปลี่ยนขอ้มูลสทีี่
บนัทกึดว้ยกลอ้งดจิติอลเป็นขอ้มลูส่วนประกอบของสหีลกั คอื แดง (R) 
เขยีว (G) น้ําเงนิ (B) และเทยีบกบัขอ้มลูอุณหภูมแิทนการใชส้ายตาผู้
สงัเกตในการแยกแยะสแีละประมาณคา่อุณหภมู ิ 

ในการทดลองนี้จะใช้เจ็ทอากาศที่ประมาณอุณหภูมหิ้องพุ่งชน
พื้นผิวที่มีฟลักซ์ความร้อนคงที่เพื่อระบายความร้อน  สําหรับค่า
สมัประสทิธกิารพาความรอ้น (h) สามารถคาํนวณไดจ้ากความสมัพนัธ์
ดงัต่อไปน้ี 
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jLC TT

qh
−

=                            (7) 

 โดยที ่ LCT คอือุณหภมูขิองพืน้ผวิพุง่ชนทีว่ดัจากแผน่ TLC, 
jT  คอื

อุณหภมูขิองเจท็ในหอ้งกกัอากาศ และ Nusselt number บนพืน้ผวิ
คาํนวณไดจ้ากความสมัพนัธด์งัต่อไปน้ี  
                                     

k
DhNu ⋅

=                                (8) 

ในทีน้ี่ D  คอืขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของท่อเจท็ และ k  คอืสมัประสทิธิ
การนําความรอ้นของอากาศ 

เสน้แถบแต่ละสทีีป่รากฏบนแผน่ TLC จะเป็นเสน้แถบของแต่ละ
อุณหภูมหิรอืเสน้ Isotherm และเนื่องจากค่าฟลกัซ์ความรอ้นบนผนังมี
คา่คงทีต่ลอดทัง้แผน่ ดงันัน้จากสมการ (7) เสน้แถบแต่ละสจีะเป็นเสน้ที่
มสีมัประสทิธกิารพาความรอ้นเท่ากนัดว้ย แต่อย่างไรกต็าม เน่ืองจาก
ช่วงอุณหภูมขิองการเปลีย่นแปลงสขีองแผ่น TLC ทีใ่ชใ้นการทดลอง
ค่อนขา้งที่จะแคบ (ประมาณ 5oC) เพื่อให้สามารถศกึษาคุณลกัษณะ
การถ่ายเทความรอ้นทัว่ทัง้พืน้ผวิ ในการทดลองจะควบคุมสภาวะการ
ไหลใหค้งเดมิ (ระยะพุง่ชน ระยะห่างระหวา่งเจท็ อตัราการไหลของเจท็ 
และอุณหภมูขิองเจท็) แต่จะทาํการเปลีย่นคา่กระแสไฟฟ้าหรอือตัราการ
เกดิความรอ้นบนพื้นผวิ เมื่อตําแหน่งของเสน้แถบสแีต่ละเสน้เปลี่ยน
ตําแหน่งและหลงัจากการกระจายอุณหภูมบินผนังเขา้สู่สภาวะคงตวั
แลว้ จงึบนัทกึภาพแผน่ TLC โดยกลอ้งดจิติอล และจะทาํการเปลีย่นค่า
กระแสไฟฟ้าซํ้าอกีจนกระทัง่เสน้แถบสเีคลื่อนทีท่ ัว่ทัง้แผ่น ซึง่เสน้แถบ
สแีต่ละเสน้สามารถนํามาคาํนวณค่าสมัประสทิธกิารถ่ายเทความรอ้นได ้
และหากนํารูปภาพที่บนัทกึทัง้หมดมาประมวลผลโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ภาพในคอมพิวเตอร์แล้วจะได้ข้อมูลการกระจายของ
สมัประสทิธกิารถ่ายเทความรอ้นของเจท็บนพืน้ผวิ 

 
2.4 วิธีการศึกษาการไหลของเจท็บนผนังโดยใช้เทคนิคฟิลม์น้ํามนั 
(Oil film technique) 

ในการทดลองนี้จะศกึษาพฤตกิรรมการไหลบนพืน้ผวิทีเ่จท็พุง่ชน
โดยใชเ้ทคนิคเชงิทศัน์ฟิลม์น้ํามนั (Oil film technique) การทดลองจะ
ใช้แผ่นพลาสติกใสเป็นผนังที่เจ็ทพุ่งชนแทนแผ่นสเตนเลส และบน
พืน้ผวิดา้นทีเ่จท็พุ่งชนจะทาน้ํามนัสขีาวทีม่สี่วนผสมของพาราฟินแบบ
เหลว ผงไททาเนียมไดออกไซด ์ และกรดโอเลอกิบางๆ ทัว่ทัง้พืน้ผวิ 
หลงัจากนัน้จะใหเ้จท็พุ่งชนผวิน้ํามนั แล้วบนัทกึการเปลี่ยนแปลงของ
ฟิลมน้ํ์ามนัทีเ่วลาต่างๆ จากดา้นหลงัของผนงัใสโดยใชก้ลอ้งดจิติอล 
 
3. ผลการทดลอง 
 รปูที ่4 แสดงตวัอย่างการกระจายของ Nusselt number ทีไ่ดจ้าก
การประมวลภาพ โดยรปูที ่4(a) เป็นภาพถ่ายของแผน่ TLC แสดงการ
กระจายของอุณหภูมบินพื้นผวิ และค่า Nusselt number สามารถ
คาํนวณไดจ้ากอุณหภมูขิองแต่ละสทีีป่รากฏบนแผน่ TLC โดยบรเิวณที่
เจท็พุง่ชนโดยตรงจะมอุีณหภูมติํ่าและมคี่า Nusselt number ทีส่งู สว่น
บรเิวณห่างจากจุดที่เจ็ทพุ่งชนอุณหภูมจิะสูงขึ้นและค่า Nusselt 
number จะลดลงตามลําดบั ในรปูที ่4(b) แสดงการกระจายของค่า 
Nusselt number บนพืน้ผวิ โดยวธิเีลอืกเสน้สเีหลอืงจากแผน่ TLC ที่
เง ื่อนไขฟลกัซ์ความรอ้นต่างๆ มาซ้อนกนัโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์

ภาพในคอมพวิเตอร ์ในรปูเสน้แต่ละสจีะแสดงค่า Nusselt number ที่
ระดบัต่างๆ 

 

                 
       (a) ภาพถ่ายของแผน่ TLC             (b) การกระจายของคา่ Nu 
รปูที ่4 แสดงการเปรยีบเทยีบการกระจายของอุณหภมูบินแผน่ TLC   
       และการกระจายของ   Nusselt number บนพืน้ผวิทีเ่ง ือ่นไข   

        q =300 W/m2 และ 
jT = 28.5 oC (เจท็ทอ่เปล่า, L=4D, S=8D) 

 
3.1 ผลของระยะพุ่งชนท่ีมีผลต่อการถ่ายเทความร้อนบนพืน้ผิว 
 

  
                (a) L=2D                             (b) L=4D      

  
                 (c) L=6D                             (d) L=8D         
รปูที ่5 แสดงการกระจายของคา่ Nusselt number บนพืน้ผวิทีเ่จท็จาก 
         ทอ่เปล่าพุง่ชนทีเ่ง ือ่นไข S=4D 
 
 รปูที ่5 แสดงการกระจายของค่า Nusselt number บนพืน้ผวิของ
เจท็ทอ่เปล่าทีเ่ง ือ่นไข S=4D และระยะพุง่ชนต่างๆ จากรปูพบวา่ทีร่ะยะ
พุ่งชน L=2D (รูปที่ 5 (a)) อตัราการถ่ายเทความรอ้นจะสูงเฉพาะ
บรเิวณทีเ่จท็พุง่ชนโดยตรงเท่านัน้ และเกดิบรเิวณทีม่อีตัราการถ่ายเท
ความร้อนตํ่าขึ้นเป็นบรเิวณกวา้งระหว่างบรเิวณที่เจท็พุ่งชนโดยตรง 
เน่ืองจากเจท็ทีอ่อกจากท่อเจท็จะพุ่งชนผนังทนัท ีแต่เมื่อระยะพุ่งชน L 
เพิม่ขึน้ (รปูที ่5 (b) - 5 (d)) พบวา่พืน้ทีข่องบรเิวณทีม่อีตัราการถ่ายเท
ความร้อนตํ่ านี้จะลดลงตามลําดับ เน่ืองจากเจ็ทแต่ละลําจะมีการ
ขยายตวัเพิม่ขึน้ก่อนพุง่ชนพืน้ผวิ ทาํใหก้ารถ่ายเทความรอ้นบนพืน้ผวิ
สูงขึ้นเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้ยงัพบว่าการถ่ายเทความร้อนใน
บรเิวณทีเ่จท็พุ่งชนโดยตรงจะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เมื่อระยะพุ่งชนเพิม่ขึน้
ดว้ย 
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                 (a) L=2D                            (b) L=4D 

  
                 (c) L=6D                            (d) L=8D 
รปูที ่6 แสดงลกัษณะการกระจายของคา่ Nusselt number บนพืน้ผวิที ่
        เจท็หมุนควง Sw=0.78 พุง่ชนทีเ่ง ือ่นไข S=4D 
 
 รปูที ่6 แสดงลกัษณะการกระจายของค่า Nusselt number บน
พื้นผวิ ในกรณีที่ใช้เจ็ทหมุนควงที่ Sw=0.78 แทนเจท็จากท่อเปล่าที่
เง ือ่นไข S=4D จากรปูน้ีพบวา่ทีร่ะยะพุ่งชน L=2D (รปูที ่6 (a) ) จะ
สามารถสงัเกตบรเิวณที่เจท็หมุนควงแต่ละลําพุ่งชนพื้นผวิได้ชดัเจน 
และหากเปรยีบเทียบกับกรณีของเจ็ทจากท่อเปล่า พบว่าอตัราการ
ถ่ายเทความรอ้นบนพืน้ผวิเพิม่ขึน้ ทัง้ในบรเิวณทีเ่จท็พุง่ชนโดยตรงและ
บรเิวณรอบๆ ที่มกีารถ่ายเทความรอ้นตํ่าจะมพีื้นที่ลดลง แต่เมื่อเพิม่
ระยะพุง่ชน L (รปูที ่6 (b) – 6 (d)) พบวา่ลกัษณะการถ่ายเทความรอ้น
บนพืน้ผวิจะไม่เป็นระเบยีบ ซึง่เป็นผลมาจากการผสมกนัระหวา่งเจท็
หมุนควงที่อยู่ติดกนัก่อนพุ่งชนพื้นผวิ ทําให้มอีตัราการถ่ายเทความ
รอ้นลดลงเมื่อเทยีบกบักรณีของเจท็จากท่อเปล่าที่มอีตัราการถ่ายเท
ความรอ้นสงูบรเิวณทีเ่จท็พุง่ชนโดยตรง 
 
3.2 ผลของระดบัความหมนุควงท่ีมีผลต่อการถ่ายเทความร้อนบน
พืน้ผิวท่ีระยะห่างระหว่างเจท็ต่างๆ 

รูปที่ 7 ถงึรูปที ่9 แสดงการเปรยีบเทยีบผลของระดบัความหมุน
ควง (Swirl number, Sw) ทีม่ต่ีอการกระจายของค่า Nusselt number 
บนพืน้ผวิทีร่ะยะพุง่ชน L=4D สาํหรบักรณีระยะห่างระหวา่งเจท็ S=2D, 
4D และ 8D  

กรณีทีเ่ง ือ่นไข S=2D, L=4D (รปูที ่7) อตัราการถ่ายเทความรอ้น
ของเจท็บนพืน้ผวิทีเ่ง ื่อนไข Sw=0.40 จะเพิม่สูงขึน้ เมื่อเทยีบกบักรณี
ของเจท็ท่อเปล่า โดยเฉพาะบรเิวณที่เจท็พุ่งชน (เปรยีบเทยีบรูปที่ 7 
(a) และ 7(b)) แต่ในกรณีทีเ่พิม่ค่า Sw>0.40 (รปูที ่7 (c) และ 7(d)) 
อตัราการถ่ายเทความรอ้นเฉพาะจุดบนพืน้ผวิจะลดลงและมลีกัษณะที่
ไม่เป็นระเบยีบมากขึน้ เน่ืองจากเกดิจากการผสมกนัระหว่างเจท็ก่อน
พุง่ชนซึง่จะเกดิขึน้อยา่งรนุแรงเมือ่ Sw เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะในกรณีน้ีทีม่ ี
ระยะหา่งระหวา่งเจท็ S น้อย 

ในกรณีทีร่ะยะห่างระหว่างเจท็ S=4D (รปูที ่8) การใชเ้จท็หมุน
ควงที่เง ื่อนไข Sw=0.40 แทนเจท็จากท่อเปล่าสามารถช่วยเพิม่อตัรา

การถ่ายเทความรอ้นในบรเิวณทีเ่จท็พุง่ชนโดยตรงได ้แต่ไมส่ามารถลด
บรเิวณทีม่อีตัราการถ่ายเทความรอ้นตํ่าทีเ่กดิขึน้ได ้และเมือ่เพิม่ค่า Sw 
พบวา่ลกัษณะการถ่ายเทความรอ้นบนพืน้ผวิไมเ่ป็นระเบยีบ 

 

   
               (a) ทอ่เปล่า                           (b) Sw=0.40 

   
             (c) Sw=0.62                            (d) Sw=0.78,  
รปูที ่7 แสดงผลของระดบัความหมนุควงทีม่ตี่อการกระจายของคา่    
          Nusselt number บนพืน้ผวิทีเ่ง ือ่นไข S=2D, L=4D 

 

 
0

X/D

Y
/D 0

-2

-2

-4

-4

-6
-6

2

2

4

4

6

6

 
               (a) ทอ่เปล่า                           (b) Sw=0.40 

  
              (c) Sw=0.62                            (d) Sw=0.78 
รปูที ่8 แสดงผลของระดบัความหมนุควงทีม่ตี่อการกระจายของคา่  
         Nusselt number บนพืน้ผวิทีเ่ง ือ่นไข S=4D, L=4D 

 
สาํหรบัในกรณีทีร่ะยะห่างระหวา่งเจท็เพิม่ขึน้เป็น S=6D (รปูที ่9) 

สามารถสงัเกตบรเิวณทีเ่จท็แต่ละลําพุ่งชนได้ชดัเจนทุกเงื่อนไขระดบั
ความหมุนควง และอตัราการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผวิโดยเฉพาะ
บรเิวณทีเ่จท็พุ่งชนโดยตรงจะเพิม่ขึน้เมื่อเพิม่ระดบัความหมุนควงของ
เจท็ แต่ในบรเิวณรอบๆจะพบบรเิวณทีม่อีตัราการถ่ายเทความรอ้นตํ่า
เป็นบรเิวณกวา้ง ซึง่ระดบัความหมนุควงของเจท็จะมผีลต่อลกัษณะการ
ถ่ายเทความรอ้นในบรเิวณน้ี  
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               (a) ทอ่เปล่า                           (b) Sw=0.40 

  
              (c) Sw=0.62                            (d) Sw=0.78 
รปูที ่9 แสดงผลของระดบัความหมนุควงทีม่ตี่อการกระจายของคา่  
         Nusselt number บนพืน้ผวิทีเ่ง ือ่นไข S=6D, L=4D 
 
3.3 ลกัษณะการไหลของเจท็บนพืน้ผิว 

รูปที่ 10 แสดงตวัอย่างผลการศึกษาการไหลของเจท็บนพื้นผวิ
ดว้ยวธิฟิีล์มน้ํามนัเพื่อเปรยีบเทยีบระหว่างกรณีของเจท็จากท่อเปล่า
และเจท็แบบหมุนควง จากรปูบรเิวณทีเ่ป็นสขีาวจะเป็นบรเิวณทีม่ฟิีล์ม
น้ํามนัเคลอืบอยู ่และบรเิวณสดีาํเป็นพืน้ผวิของผนงัทีฟิ่ลม์น้ํามนัถูกเจท็
พดัพาออกไปหมด จากภาพถ่ายของฟิล์มน้ํามนัจะสามารถสงัเกตการ
ไหลของบรเิวณต่างๆ บนพืน้ผวิได ้ ตําแหน่งทีเ่จท็แต่ละลําพุง่ชน (หรอื 
Stagnation point) จะสงัเกตไดว้า่มฟิีลม์น้ํามนัเป็นบรเิวณสขีาวเกาะตดิ
อยู่ สว่นบรเิวณทีเ่จท็พุง่ชน (Stagnation region) จะเป็นบรเิวณทีฟิ่ลม์
น้ํามนัถูกพดัพาออกไปรอบๆ จากจุดที่เจท็พุ่งชน จะเห็นเป็นบรเิวณ
ของผนังสดีําไม่มน้ํีามนัเกาะตดิเป็นบรเิวณที่มอีตัราการถ่ายเทความ
รอ้นสงู และบรเิวณของเจท็ผนงั (Wall jet region) เป็นบรเิวณทีเ่จท็
เปลี่ยนเป็นการไหลบนผนัง ในบรเิวณน้ีฟิล์มน้ํามนัถูกพดัพาออกไป
บางส่วนจากพื้นผวิ สามารถเหน็เป็นบรเิวณที่เหน็เป็นสขีาวสลบัสดีํา 
และบรเิวณทีม่น้ํีามนัสขีาวสะสมอยู่ระหว่างบรเิวณทีเ่จท็พุ่งชนจะเป็น
บรเิวณทีม่อีตัราการถ่ายเทความรอ้นตํ่า 

รปูที ่10 แสดงการเปรยีบเทยีบผลของเจท็หมุนควงทีม่ตี่อการไหล
ในกรณีทีร่ะยะห่างระหวา่งเจท็ S=2D และ S=8D ทีเ่ง ือ่นไข L=2D จาก
รปูพบว่าในกรณีทีเ่ง ื่อนไข S=2D บรเิวณทีน้ํ่ามนัถูกพดัพาออกจากผวิ
ทีเ่จท็หมนุควงพุง่ชนจะกวา้งกรณขีองเจท็ท่อเปล่า และผลของการหมุน
ควงของเจท็ชว่ยลดบรเิวณทีน้ํ่ามนัสะสมหรอืบรเิวณทีม่อีตัราการถ่ายเท
ความรอ้นตํ่า สาํหรบักรณีทีร่ะยะห่างระหว่างเจท็ S=8D พบว่าผลของ
การหมุนควงของเจท็จะมผีลต่อการไหลในบรเิวณทีเ่จท็พุ่งชนเท่านัน้ 
แต่มผีลต่อบรเิวณทีม่น้ํีามนัสะสมอยู่เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ ซึง่ผลเหล่านี้
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาการถ่ายเทความรอ้นของเจท็บนพืน้ผวิ 

 
3.4 สรปุผลการทดลอง  
(1)  ทีร่ะยะพุง่ชน L=2D การใชก้ลุ่มเจท็หมุนควงพุง่ชนพืน้ผวิแทนเจท็

จากท่อเปล่าจะสามารถเพิม่อตัราการถ่ายเทความรอ้นในบรเิวณที่

เจท็แต่ละลําพุ่งชนได ้แต่หากเพิม่ระยะพุ่งชน L จะทําใหล้กัษณะ
การถ่ายเทความร้อนบนพื้นผวิซบัซ้อนไม่เป็นระเบยีบ เน่ืองจาก
เกดิการผสมกนัระหวา่งเจท็หมนุควงทีอ่ยูต่ดิกนัก่อนพุง่ชนพืน้ผวิ 

(2) ในกรณีทีร่ะยะห่างระหวา่งเจท็มคี่าน้อย S=2D, 4D การใชเ้จท็หมุน
ควงแทนเจท็จากท่อเปล่าจะสามารถช่วยลดพืน้ทีบ่รเิวณทีม่อีตัรา
การถ่ายเทความรอ้นตํ่าระหวา่งบรเิวณทีเ่จท็พุง่ชนได ้แต่ในกรณีที่
ระยะห่างระหว่างเจท็เพิม่สงูขึน้ S=6D, 8D เจท็หมุนควง จะมผีล
ต่อลกัษณะการถ่ายเทความรอ้นในบรเิวณน้ีเพยีงเลก็น้อย และไม่
สามารถชว่ยเพิม่อตัราการถ่ายเทความรอ้นในบรเิวณระหวา่งทีเ่จท็
พุง่ชนได ้
 

    
      (a) ทอ่เปล่า, S=2D          (b) Sw=0.40, S=2D 

    
      (c) ทอ่เปล่า, S=8D          (d) Sw=0.40, S=8D 
รปูที ่10 แสดงผลการศกึษาการไหลของเจท็บนพืน้ผวิดว้ยวธิฟิีลม์ 
            น้ํามนั (L=2D) 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อศึกษาจลนพลศาสตรของการ
อบแหงมะพราวขูดดวยเครื่องอบแหงฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน 
พารามิเตอรที่ทําการศึกษา คือ ความสูงเบด ซ่ึงถูกปรับเปลี่ยนในชวง 
10-30 เซนติเมตร และอุณหภูมิของอากาศอบแหงในชวง 80-100 องศา
เซลเซียส ความเร็วของอากาศในสวนที่กอใหเกิดฟลูอิไดเซชันถูก
กําหนดใหคงที่เทากับ 2.5 เมตรตอวินาที และอากาศสวนที่ 2 คิดเปน
สัดสวนโดยมวลเทากับ 0.4 จะทําการอบแหงมะพราวที่ความชื้นเร่ิมตน 
110 เปอรเซ็นตมาตรฐานแหง จนกระทั่งเหลือความชื้นสุดทาย 3 
เปอรเซ็นตมาตรฐานแหง ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การเพิ่มข้ึน
ของอุณหภูมิอากาศอบแหงเปนผลใหอัตราการอบแหงเพิ่มสูงข้ึน 
ในขณะที่การเพิ่มความสูงของเบดทําใหตองใชเวลาในการอบแหง
เพิ่มข้ึน โดยระยะเวลาของการอบแหงจนกระทั่งเหลือความชื้นสุดทาย
ตามที่ตองการจะใชเวลาอยูในชวง 6-30 นาที ข้ึนกับเงื่อนไขของการ
ทดลอง 
 
คําสําคัญ: การอบแหง/การถายเทความรอน/ฟลูอิไดซเบดแบบ
หมุนเวียน/มะพราวขูด 
 
Abstract 

The objective of this research is to study the drying kinetics 
of chopped coconut in a circulating fluidized bed dryer. 
Experiments were conducted at bed depths of 10, 20 and 30 cm, 
and operating temperature of 80, 90 and 100oC. Fluidizing air 
velocity and secondary air mass fraction were held unchanged at 
2.5 m/s and 0.4, respectively. Chopped coconut was dried from 
about 110% d.b. to approximately 3% d.b. Increasing drying 
temperature contributed to enhance drying rate while increase in 
bed depth had an adverse effect on drying rate. Time required to 

dry product to a desired level was found to be 6-30 min 
depending on operating conditions. 
 
Keywords: chopped coconut / circulating fluidized bed / 
convective heat transfer / drying 
 
1. บทนํา 

จุดมุงหมายหนึ่งในการผลิตอาหารใหมีคุณภาพที่ดีแลว บางครั้ง
อาจจะตองคํานึกถึงในเร่ืองของการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนในการ
ผลิต โดยทั่วไปการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหารมีอยู
หลากกหลายวิธี วิธีที่งายที่สุดคือ การตากแดด [1] ซ่ึงเปนวิธีที่นิยมใช
กันอยางกวางขวาง เน่ืองจากมีตนทุนการผลิตคอนขางต่ํา และสะดวก 
แตมีขอเสียในเร่ืองของส่ิงเจือปนคอนขางสูง และตองพึ่งพาสภาวะของ
อากาศที่เอื้ออํานวยดวย ดังน้ันจึงสงผลใหมีการพัฒนาและปรับปรุง
กรรมวิธีในกระบวนการผลิตหรือวิธีการตางๆ ข้ึนมาอีกหลายรูปแบบ 
อาทิเชน การอบแหงแบบถาด [2] การอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ การ
อบแหงแบบดรัม และการอบแหงแบบฟลูอิไดซเบด ซ่ึงวิธีการตางๆ 
ตางก็เปนวิธีที่ชวยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ รวมไปถึงการลด
ระยะเวลาในการอบแหงใหส้ันลงเพื่อที่จะประหยัดพลังงาน และสามารถ
เก็บรักษาไดนานที่สุด แตในที่น้ีจะขอกลาวถึง เทคนิคที่เพิ่มอัตราการ
ถายเทความรอนไดดี และชวยใหผลิตภัณฑมีการสัมผัสกันกับอากาศได
ดีมากยิ่งข้ึน และความชื้นของผลิตภัณฑคอนขางจะสมํ่าเสมอเมื่อเทียบ
กับวิธีการอื่นๆ วิธีการแบบนี้เราจะเรียกวา การอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิ
ไดซเบด [3-4] 

อยางไรก็ตามจากงานวิจัยที่ผานมาพบวา ปญหาในการนําเอา
มะพราวขูดมาใชในเคร่ืองอบแหงแบบฟลูอิไดซเบด [5] จะพบปญหา
การจับตัวกันเปนกอนของมะพราวและจะเกิดการไหมในบริเวณที่จับตัว
กัน ซ่ึงในการแกปญหาเบ้ืองตนในเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบด
สามารถที่จะเพ่ิมความเร็วของอากาศในสวนที่กอใหเกิดฟลูอิไดซเซชัน 
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เพื่อใหมะพราวเกิดการแตกตัวกัน แตในการเพิ่มความเร็วของอากาศจะ
สงผลใหมะพราวบางสวนเกิดการหลุดลอยออกจากหองอบแหง 
เน่ืองจากความสูงของอบแหงไมเพียงพอ ดังน้ันจึงมีการใชเทคนิคฟลูอิ
ไดซเบดแบบหมุนเวียนที่ มักจะใชความเร็วของอากาศในสวนที่
กอใหเกิดฟลูอิไดซเซชันสูง เพื่อใหมะพราวขูดที่หลุดออกจากหอง
อบแหงที่ถูกลําเลียงเขาสูไซโคลน แลวหมุนเวียนกลับเขาสูหองอบแหง 
ซ่ึงลักษณะของเครื่องอบแหงจะมีการจายอากาศเขาสูหองอบแหง 2 
สวน คือ ในสวนที่ 1 เปนอากาศในสวนที่กอใหเกิดฟลูอิไดซเซชัน และ
ในสวนที่ 2 เปนสวนที่ทําการลําเลียงมะพราวที่ผานไซโคลนเวียนกลับ
เขาไปในหองอบแหงในแนวสัมผัสกับหองผนังหองอบแหง และยังชวย
เพิ่มการสัมผัสกับอากาศในหองอบแหงใหมากข้ึนดวย ซ่ึงจะกลายเปน
อีกกระบวนการหนึ่งที่ไวในการแกปญหาการเกาะตัวของมะพราวขูด  
 
1.1 ความชื้นในวสัดุ 
 ความชื้นเปนตัวบอกปริมาณของน้ําที่มีอยูในวัสดุเม่ือเทียบกับมวล
ของวัสดุชื้นหรือแหง ความชื้นในวัสดุสามารถแสดงได 2 แบบ คือ 
 1.ความชื้นมาตรฐานเปยก 

   
w

dwM w
−

=         (1) 

  
2.ความชื้นมาตรฐานแหง 

   d
dwMd

−
=         (2) 

 

เม่ือ w  คือ มวลของวัสดุ, kg และ d คือ มวลของวัสดุแหง (ไมมี
ความชื้น), kg 
 
1.2 ปรากฏการณฟลูอิไดเซชัน 
 เปนกระบวนการที่ของแข็งซ่ึงมีรูปรางลักษณะเปนเม็ดหรือช้ิน 
สัมผัสกับของไหลแลวเม็ดของแข็งเหลาน้ีจะมีคุณสมบัติคลายของไหล 
ทั้งน้ีเน่ืองจากเม็ดหรือชิ้นของแข็งดังกลาว โดยเริ่มจะถูกวางไวบน
ตะแกรงในหอทดลองที่มักจะมีรูปรางเปนทรงกระบอก ของไหลที่ใชก็จะ
มีกาซ หรือของเหลว ปลอยใหผานมาทางดานลางของตะแกรงที่รองรับ
เม็ดของแข็งของไหลจะผานชั้นเม็ดของแข็ง แลวไหลออกทางสวนบน
ของหอทดลอง เม่ือเพิ่มความเร็วของไหลใหมากข้ึนเร่ือยๆ จะทําใหเม็ด
ของแข็งขยับตัว และลอยข้ึนเปนอิสระไมเกาะติดกัน เม็ดของแข็งที่อยู
ในลักษณะแบบนี้ จะมีพฤติกรรมคลายกับของไหล กลาวคือ มีการไหล
หมุนเวียนของเม็ดของแข็งภายในหอทดลอง เราจึงเรียกเม็ดของแข็งใน
ลักษณะนี้วา ฟลูอิไดเซชัน 
 
2. วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง 
2.1 วัสดุท่ีใชในการทดลอง 
 มะพราวที่ทําการปลอกเปลือกออกแลวนํามาผาครึ่ง จากน้ันนําลง
ไปแชในนํ้าสะอาดที่ผสมกับสารคลอรีนในอัตราสวนผสม ผงปูนคลอรีน 
3.5 กรัม ตอนํ้า 10 ลิตร เปนเวลา 15 นาที เพื่อใชในการฆาเชื้อโรค [3] 
แลวนํามะพราวไปขูดเอาเฉพาะเนื้อที่เปนสีขาว และนําใสกลอง

พลาสติกที่มีสารดูดความชื้นอยูภายใน โดยที่มะพราวขูดที่ใชในการ
ทดลองมีความชื้นเร่ิมตนที่ 110±5 เปอรเซ็นตมาตรฐานแหง ซ่ึงมีขนาด
เสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของมะพราวขูดอยูที่ 2.28 มิลลิเมตร ซ่ึง
สามารถหาไดจากไดโดยใชเครื่อง Sieve analysis ในการวิเคราะห 
 
2.2 อุปกรณและวิธีการทดลอง 

Outlet air

Secondary air

Fluidizing / Primary air

Air distributor

Cyclone

Drying
chamber

Stiring blade

Secondary air + Particle

Return particle

Bed depth

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะของเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน 
 
 รูปที่ 1 แสดงการติดตั้งอุปกรณการทดลองของเครื่องอบแหงแบบ
ฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน โดยเครื่องอบแหงที่ใชในการทดลองเปน
เครื่องที่นําจุดดอยของของเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดมาปรับปรุง
และแกไข หองอบแหงจะทํามาจากอะคริลิกใสมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 21 เซนติเมตร และสูง 120 เซนติเมตร ทางออกของหอง
อบแหงจะทําการติดตั้งชุดไซโคลน เพื่อใหอนุภาคถูกลําเลียงเขาสู
ไซโคลนแลวหมุนเวียนกลับเขาสูหองอบแหง สําหรับอากาศที่หมุนเวียน
ภายในระบบจะใชพัดลมขนาด 2 แรงมา โดยที่ลักษณะของการจาย
อากาศจะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนอากาศในสวนที่
กอใหเกิดฟลูอิไดซเซชัน และในสวนที่ 2 เปนสวนที่ทําการลําเลียง
มะพราวที่ผานไซโคลนเวียนกลับเขาไปในหองอบแหงในแนวสัมผัสกับ
หองผนังหองอบแหง และใหความรอนดวยขดลวดความรอนขนาด 8 
กิโลวัตต โดยควบคุมอุณหภูมิของอากาศดวยชุดควบคุมอุณหภูมิ 
(Temperature controller) และวัดความชื้นสัมพัทธของอากาศขาเขา-
ออกหองอบแหง และอากาศภายนอก ทําไดโดยการวัดอุณหภูมิ
กระเปาะแหงและอุณหภูมิกระเปาะเปยก รวมไปถึงทําการตรวจสอบ
คาที่ ไดกับเคร่ืองมือวัดความชื้นสัมพัทธ  ซ่ึงมีความแมนยํา  ±2 
เปอรเซ็นตของคาที่อานไดคร้ังหลัง และภายในหองอบแหงจะทําการ
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ติดตั้งชุดใบกวนเพื่อปองกันการเกาะตัวกันเปนกอนของมะพราวขูดเพิ่ม
เขาไปอีกดวย   
 ในการทดลองจะทําการปรับเปลี่ยนความสูงของเบดที่ 10, 20 และ 
30 เซนติเมตร แลวทําการปรับเปลี่ยนที่เงื่อนไขอุณหภูมิ 80, 90 และ 
100 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะทําการปรับความเร็วของอากาศคงที่ โดย
ความเร็วของอากาศสวนที่ 1 มีคา 2.5 เมตรตอวินาที และความเร็วของ
อากาศในสวนที่ 2 มีคาคิดเปน 40 เปอรเซ็นตของอากาศสวนที่ 1 ทํา
การอบแหงมะพราวขูดที่มีความชื้นเร่ิมตน 110±5 เปอรเซ็นตมาตรฐาน
แหง จนกระทั่งเหลือความชื้นสุดทายอยูที่ประมาณ 3 เปอรเซ็นต
มาตรฐานแหง โดยจะทําการสุมตัวอยางทุกๆ 30 วินาที ในชวง 2 นาที
แรก ทุกๆ 1 นาที ในชวง 5-10 นาที และทุกๆ 5 นาที ในชวง 10-30 
นาที ตัวอยางที่เก็บไดจะถูกทําใหเย็นลงและเก็บไวในถุงพลาสติกพรอม
ปดผนึกดวยความรอน แลวนําไปหาความชื้นโดยการนําเขาตูอบไฟฟา
ที่อุณหภูมิ 103oC เปนเวลา 72 ชั่วโมง 
 
3. ผลท่ีไดจากการทดลอง 
 เครื่องอบแหงฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียนจะเหมาะสําหรับ
ผลิตภัณฑที่ มีลักษณะที่ เกาะกันเปนกอน อาทิเชน มะพราว โดย
ลักษณะของมะพราวมักจะเกิดการจับตัวและเกาะตัวกันเปนกอนขณะ
ทําการอบแหง  ในสวนที่เกิดการเกาะและจับตัวกันเปนกอนคิดเปน
ปริมาณมวล 25 เปอรเซ็นตของมวลแหงทั้งหมด [5] ซ่ึงเปนเหตุผลให
การอบแหงแบบน้ีที่มักจะใชความเร็วของอากาศที่คอนขางสูงกวาการ
อบแหงแบบฟลูอิไดซเบด (ความเร็วที่มีคาสูงกวาความเร็วต่ําสุดที่
กอใหเกิดฟลูอิไดเซชัน) เพื่อที่จะชวยทําใหมะพราวเกิดการแตกตัวกัน 
ซ่ึงสามารถที่จะนําไปประยุกตกับผลิตภัณฑที่มีลักษณะยึดจับกันได 
และอากาศในสวนที่ 2 ที่ทําการจายในแนวสัมผัสกับหองอบแหงยังเปน
ตัวหนวงหรือชวยใหระยะเวลาในการอบแหงมะพราวขูดในหองอบแหง
เปนไปไดนานเพิ่มข้ึนอีกดวย แตในของการอบแหงชวงแรกจะพบ
ปญหาในเรื่องของการกระจายตัวของอนุภาค (ไมสามารถเกิดฟลูอิไดเซ
ชันไดอยางสมบูรณ) แลวมะพราวภายในหองอบแหงจะเกิดการเกาะตัว
กันเปนกอนและเกิดการไหมเกิดข้ึนได ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงทําการเพอ
เพิ่มการติดตั้งชุดใบกวนภายในหองอบแหง เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแกปญหาการเกาะตัวของมะพราว 
 
3.1 อิทธิพลของอุณหภูมิของอากาศที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นมะพราวขูด 
 รูปที่ 2-4 แสดงการเปรียบเทียบการลดลงของความชื้นของ
มะพราวขูดที่เงื่อนไขอุณหภูมิ 80, 90 และ 100oC ที่ระดับความสูงของ
เบด 10, 20 และ 30 เซนติเมตร พบวาในชวงแรกของการทดลอง
ความชื้นของมะพราวจะคอยๆ ลดลงอยางชา เน่ืองจากมะพราวขูดที่อยู
ภายในหองอบแหงจะยังไมเกิดการแตกตัวกันของอนุภาค (การเกิด
ปรากฏการณฟลูอิไดซเซชันยังไมสมบูรณ) โดยการอบแหงมะพราวขูด
จะถูกแบงออกเปน 2 ชวง คือ ในชวงอัตราการอบแหงคงที่ (constant 
rate drying) ซ่ึงการลดลงของความชื้นจะกําหนดดวยปจจัยจาก
ภายนอก อาทิเชน อุณหภูมิ ความเร็วลม และความชื้นสัมพัทธของ
อากาศ และหลังจากนั้นการอบแหงจะอยูในชวงของอัตราการอบแหง

ลดลง (falling rate drying) โดยการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศในการ
อบแหงจะทําใหการถายเทความรอนจากอากาศไปยังผลิตภัณฑมาข้ึน 
อัตราการอบแหงก็จะสูง และสงผลใหเวลาที่ใชในการอบแหงจนกระทั่ง
เหลือความชื้นสุดทายที่ 3 %d.b. มีคาสั้นลงดวย เวลาที่ใชในการ
อบแหงจะแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 เวลาที่ใชในการอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน 
 

ความสูงเบด (cm) อุณหภูมิ (oC) 
เวลาที่ใชในการอบแหง (minute) 

ที่ความชืน้สุดทาย 3%d.b. 
80 10 
90 8 10 
100 6 
80 26 
90 23 20 
100 22 
80 32 
90 28 30 
100 27 
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รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการลดลงของความชื้นของมะพราวขูดที่
เงื่อนไขอุณหภูมิตางๆ (ระดับความสูงของเบด 10 เซนติเมตร) 
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รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการลดลงของความชื้นของมะพราวขูดที่
เงื่อนไขอุณหภูมิตางๆ (ระดับความสูงของเบด 20 เซนติเมตร) 
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รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการลดลงของความชื้นของมะพราวขูดที่
เงื่อนไขอุณหภูมิตางๆ (ระดับความสูงของเบด 30 เซนติเมตร) 
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รูปที่ 5 แสดงอุณหภูมิของอากาศและความชื้นสัมพัทธที่ออกจากหอง
อบแหงที่เงื่อนไขอุณหภูมิตางๆ (ความสูงของเบด 10 เซนติเมตร) 

 
เม่ือทําการพิจารณาอุณหภูมิของอากาศและความชื้นสัมพันธที่

ออกจากหองอบแหงดังแสดงในรูปที่ 5 พบวาในชวงแรกของการ
อบแหงหรือในชวงของอัตราการอบแหงคงที่อุณหภูมิของอากาศที่ออก
จากหองอบแหงจะคอนขางต่ํากวาอากาศกอนเขาหองอบแหง และ
ความชื้นสัมพัทธของอากาศจะมีคอนขางสูง เน่ืองจากใชพลังงานความ
รอนในการระเหยน้ําคอนขางมาก เพราะมะพราวยังมีความชื้นที่สูงอยู 
หลังจากนั้นอุณหภูมิของอากาศจะคอยๆ เพิ่มสูงข้ึน จนกระทั่งมี
อุณหภูมิเทากับอุณหภูมิของผลิตภัณฑ ซ่ึงจะสอดคลองกับความชื้นที่
จะคอยๆ ลดลง สวนความชื้นสัมพัทธของอากาศจะคอยๆ ลดลง 
จนกระทั่งมีคาเทากับความชื้นสัมพัทธของอากาศขาเขาหองอบแหง 
และที่ระดับความสูง 20 และ 30 เซนติเมตร อุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธที่ทางออกหองอบแหงก็จะมีลักษณะคลายคลึงกับกราฟที่แสดง
ในรูปที่ 5  
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รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบการลดลงของความชื้นของมะพราวขูดที่

ความสูงของเบดตางๆ (อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส) 
 

3.2 อิทธิพลของความสูงของเบดทีม่ีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นมะพราวขูด 
 รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบการลดลงของความชื้นของมะพราว
ขูดที่ความสูงของเบดตางๆ ที่เงื่อนไขอุณหภูมิ 80, 90 และ 100 องศา
เซลเซียส จะพบวาความสูงของเบดมีคามากขึ้นจะสงผลใหพลังงานที่
ใหกับผลิตภัณฑของแตละอนุภาคมีคานอยลง จึงสงผลใหการลดลงของ
ความชื้นที่ความสูงเบด 30 เซนติเมตร จึงมีอัตราการอบแหงที่นอยกวา
ที่เงื่อนไขความสูงของเบดที่ต่ํากวา  
 
4. สรุปผลการทดลอง 

ลักษณะของเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียนจะ
เหมาะสําหรับผลิตภัณฑมะพราว โดยลักษณะของมะพราวมักจะเกิด
การเกาะตัวกันเปนกอนขณะทําการอบแหง ซ่ึงเปนเหตุผลใหการ
อบแหงแบบน้ีที่ใชความเร็วของอากาศที่คอนขางสูงกวาการอบแหง
แบบฟลูอิไดซเบด (มักจะใชความเร็วมากกวาความเร็วต่ําสุดที่
กอใหเกิดฟลูอิไดเซชัน) เพื่อที่จะชวยทําใหมะพราวเกิดการแตกตัวกัน 
และในสวนของมะพราวที่ยังคงมีความชื้นสูงอยูที่เกิดการหลุดออกจาก
หองอบแหงก็จะถูกลําเลียงใหผานชุดไซโคลนเวียนกลับเขาสูหองอบใน
แนวสัมผัสของอากาศ (เพื่อชวยลดปญหาของมะพราวที่หลุดลอยออก
จากหองอบแหงที่ยังคงมีความชื้นเหลืออยู) และยังเปนการเพิ่มการ
ปนปวนและการสัมผัสกันของอากาศกับผลิตภัณฑ พรอมทั้งการจาย
อากาศในลักษณะของอากาศที่สัมผัสกับหองอบแหงยังชวยทําให
ระยะเวลาที่มะพราวอยูในหองอบแหงไดนานเพิ่มข้ึนอีกดวย จึงทําให
การลดลงของความชื้นเปนไปไดเร็ว  
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โดยใชเทคนิคฟลูอิดไดซเบด 

Effect Study of  Batch Thickness on Continual Chillies Drying by Using Fluidized Bed Technique      
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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของความหนาของ

ชั้นเบดที่มีตอการอบแหงพริกแบบตอเน่ืองโดยใชเทคนิคฟลูอิดไดซเบด  
ซ่ึงทําการทดสอบที่อุณหภูมิ  80  90 และ 100 องศาเซลเซียส ที่
ความเร็วลมรอน  4.0  5.0 และ 6.0 เมตรตอวินาที ชั้นเบดที่ความสูง 2  
3  4  และ 5 เซนติเมตร  ตามลําดับ ซ่ึงทดสอบโดยใชหองอบแหง
ขนาด กวาง 0.3 เมตร  ยาว 1 เมตร  สูง 0.5 เมตร จากการทดลองที่
ชั้นเบดสูง ๆ จะใชเวลาในอบแหงมากกวาชั้นเบดที่ต่ํากวาเนื่องจาก
นํ้าหนักและความชื้นของพริกที่เวลาเดียวกัน ชั้นเบดสูงจะมีการลดลง
ของนํ้าหนักที่ชากวาชั้นเบดต่ํากวา  ซ่ึงเม่ือความสูงเบดเพิ่มข้ึน 1.5 
เทา ทําใหเวลาในการอบเพิ่มข้ึน 1.25 เทา  เม่ือความสูงเบดเพิ่มข้ึน 2 
เทา ทําใหเวลาในการอบเพิ่มข้ึน 1.33 เทา เม่ือความสูงเบดเพิ่มข้ึน 2.5 
เทา ทําใหเวลาในการอบเพิ่มข้ึน 1.46 เทา และเม่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอบแหงจะพบวามีคาใกลเคียงกัน และจะไดจุดที่
เหมาะสมแตละชั้นเบดที่อุณหภูมิในหองอบ 90 องศาเซลเซียส 
ความเร็วลมรอน 6 เมตรตอวินาที โดยใชความชื้นมาตรฐานพริกแหง
ของ มอก.456-2526 ที่ความชื้น 13% ดังน้ี ที่ชั้นเบดที่ 2 เซนติเมตร
นํ้าหนักเริ่มตนที่ 540 กรัม จะใชเวลาในการอบพริก 135 นาที ที่ชั้นเบด
ที่ 3 เซนติเมตรนํ้าหนักเริ่มตนที่ 790 กรัม จะใชเวลาในการอบพริก 
181 นาที ที่ชั้นเบดที่ 4 เซนติเมตรนํ้าหนักเร่ิมตนที่ 1300 กรัม จะใช
เวลาในการอบพริก 224 นาทีที่ชั้นเบดที่ 5 เซนติเมตรนํ้าหนักเริ่มตนที่ 
1700 กรัม จะใชเวลาในการอบพริก 239 นาที  
 
Abstract 

This study is aimed at studying the effect of  bed thickness 
on continuous chili drying by using fluidized bed technique, The 
size of the drying room is 0.3 meters wide, 1 meter long and 0.5 
meter high. Testing temperature is 80, 90 and 100 degrees 
Celsius. The velocity of hot air was 4.0, 5.0 and 6.0 meters per 
second with the bed height of 2, 3, 4 and 5 centimeters. It was 
found, from the study, that more time was spent in drying on 
higher beds because the weight and humidity of chilli on higher 
beds would reduce more slowly. If the bed height is 1.5 times 
more, the time spent on drying would increase 1.25 times. If the 
bed height increased at 2.5 times, the drying time would increase 
to 1.46 times. Comparing the production efficiency, the figures 
were very close and the suitable point on each bed is as follow: 
on the 2 centimeter bed, at the temperature of 90 degree Celsius, 
the velocity of hot air of 6 meters per second, the standard 
humidity of Industrial Standard 456-2526 of 13 %, the starting 
weight of 540 grams, the time spent on drying 13 % humidity 
chilli was 135 minutes. On the 3 centimeter bed, at the 
temperature of 90 degree Celsius, the velocity of hot air of 6 
meters per second, at the standard humidity of dry chilli, the 
starting weight of 1,300 grams, the time spent on drying 13 % 
humidity chilli was 224 minutes. On the 3 centimeter bed, at the 
temperature of 90 degree Celsius, the velocity of hot air of 6 
meters per second, at the standard humidity of dry chilli, the 
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starting weight of 1,700 grams, the time spent on drying 13 % 
humidity chilli was 239 minutes.  

 
1. คํานํา 
          พริกเปนพืชที่อยูในตระกูล  Solanaceae  ซ่ึงจัดเปนตระกูล
เดียวกันกับ  มะเขือ  มะเขือเทศ  มันฝร่ังและ  ยาสูบ  เชื่อกันวาพริกมี
ถ่ินกําเนิดในเขตรอนของทวีปอเมริกาไดแก  อเมริกาใต  และ  อเมริกา
กลาง  มีการนําพริกไปสูประเทศสเปนและโปรตุเกส และประเทศอื่นๆ 
หลังจากนั้นพริกก็ถูกเผยแพรไปตามสวนตาง ๆ ของทวีปยุโรปและ
เอเชีย พริกเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญและอยูคูสังคมไทยมานาน 
คนไทยนิยมใชพริกเปนเคร่ืองปรุงแตงรสชาติอาหาร สารใหความเผ็ดใน
พริก นอกจากจะทําใหอาหารมีรสชาติที่ มี เอกลักษณแลว  ยังมี
คุณสมบัติทางการแพทยอีกดวย  เรียกวาแคบไซซิน (capsaicin) สาร
ดังกลาวจะออกฤทธิ์ตอระบบตางๆ ของรางกาย เชน  ในระบบทางเดิน
อาหาร ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ ระบบประสาทและ
อุณหภูมิของรางกาย สารแคบไซซินจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในวงการ
เภสัชกรรม 
         สําหรับคนไทยนั้นสามารถกลาวไดวาพริกมีความสําคัญอยางยิ่ง
และแทบจะขาดพริกไมไดเลย มีรายงานวาคนไทยเปนชนชาติที่บริโภค
พริกเฉลี่ยตอคนสูงที่สุดในโลก คือ 5 กรัมตอคนตอวัน(วรวุฒิ, 2545) 
พริกเปนผักที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดตลอดทั้งป แตจะใหผลผลิต
มากที่สุดในชวงตั้งแต เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ ในชวงเวลา
ดังกลาว ทําใหเกิดปญหาในลักษณะของผลผลิตลนตลาด และไม
สามารถจําหนายไดราคาดี จึงมีการแกปญหาลักษณะนี้ดวยการทําพริก
แหงซ่ึงมีคุณภาพและราคาที่คงที่สมํ่าเสมอ คุณภาพของพริกเองที่เปน
เงื่อนไขหลักในการกําหนดราคาของพริก ดังน้ัน การทําพริกแหงที่มี
คุณภาพดี จึงเปนวิธีการเพิ่มคาใหแกพริกในชวงที่ผลผลิตออกมาลน
ตลาดอีกทางหนึ่ง  
         ในการวิจัยน้ีเลือกทําการศึกษาการอบแหงพริกดวย เทคนิคฟลู
อิดไดซเบด ซ่ึงเปนวิธีการอบแหงที่มีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากวัสดุที่จะ
อบแหงมีการเคลื่อนที่ภายในกระแสลมรอน ทําใหมีการถายเทความ
รอนและมวลความชื้นระหวางกระแสลมรอนและเน้ือวัสดุสูง สามารถลด
ความชื้นลงไดภายในเวลาสั้น เม่ือเทียบกับการอบแหงวิธีอื่นโดยที่
คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตที่ไดไมมีความแตกตาง โดย
เปาหมายหลักจะใหความสนใจในเรื่องคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อแสดง
ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ที่จะใชเปนตัวควบคุมของการอบแหง
พริกดวยเทคนิคฟลูอิดไดซเบด เพื่อใหไดพริกแหงที่ได มีคุณภาพ รวม
ไปถึงความสะอาด ตามเกณฑที่ตองการตามทองตลาด และปริมาณที่
เพิ่มข้ึนในเวลาอันส้ันและในกรณีศึกษานี้ทางคณะผูวิจัยไดนําเอาพริก
พันธุจินดามาใชในการทดสอบเพราะดังตอไปน้ี   
 1) โคนผลจะใหญและจะเรียวไปหาปลาย ผลสุกมีสีแดงสดเขม 
 2) รสเผ็ดจัดมีเมล็ดมากและมีน้ําหนักมาก 
 3) ผลยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง
เฉลี่ยกวาง 0.9 เซนติเมตร 
 4) เม่ือทําเปนพริกแหงจะไดพริกที่มีผลสีแดงเขม  เปนมันกรอบ  
เหยียดตรง  ผิวเรียบ 

 5) คุณภาพดีตรงกับความตองการของตลาด 
2. วรรณกรรมและงานวจิัยท่ีผานมา 
         พริกเปนพืชที่รูจักกันโดยทั่วไปวา เปนเครื่องเทศที่สําคัญชนิด
หน่ึงของโลก มีการปลูกกันอยางกวางขวางทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเขตรอน ในป 2546 องคการอาหารและเกษตรแหงประชาชาติ 
(FAO, 2003) รายงานขอมูลเกี่ยวกับการปลูกพริกระหวางป 1998-
2002 มีพื้นที่เกี่ยวกับโลกประมาณ สิบลานไร ไดผลผลิตทั้งส้ินกวา 22 
ลานเมตริกตันตอป ผลผลิตเฉลี่ย 2,200 กิโลกรัมตอไร[1] แหลงผลิตที่
สําคัญของโลกคือ จีน อินโดนีเซีย เม็กซิโก ไนจีเรีย เกาหลีใต กานา 
ตุรกี สหรัฐอเมริกา อียิปต อิตาลี และ สเปน โดยในประเทศจีนมีพื้นที่
การผลิตมากที่สุดในขณะที่ประเทศเนเธอรแลนดมีผลผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่
สูงที่สุด[3] 
         สําหรับในประเทศไทยนั้น พริกเปนพืชเปนผักชนิดหน่ึงที่มี
ความสําคัญอยางมาก ในชีวิตประจําวันและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากสามารถใชเปนสวนประกอบในการปรุงแตงรสชาติอาหาร ทั้ง
ในรูปพริกสด และพริกแหง หรือพริกปนรวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปอื่นๆ 
นอกจากนั้นยังใชเปนสวนประกอบของยารักษาโรค ทั้งน้ีพริกเปนพืชที่
มีคุณคาทางอาหาร มีสาระสําคัญ มีสี และรสชาติที่ไมอาจใชผลผลิตจาก
พืชอื่นทดแทนได ในดานการผลิตน้ัน ในป  2549 และ 2550  ประเทศ
ไทยพ้ืนที่ปลูกพริกรวมทั้งส้ิน  474,717  ไร ผลผลิตรวม  353,922.45  
ตัน พริกที่สําคัญมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด คือ พริกข้ีหนูใหญ มีพื้นที่ปลูก  
114,958  ไร ผลผลิตรวม  237,812.10  ตันแหลงผลิตสําคัญอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแกจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ เลย ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี[5] โดยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ีมีพื้นที่
เพาะปลูกคิดเปนรอยละ  52.1  ของพื้นที่การเพาะปลูกทั้งหมด สวน
แหลงที่ปลูกรองลงมาคือ ภาคเหนือคิดเปนรอยละ  27.2  และที่เหลือ
เปนภาคอื่นๆ คิดเปนรอยละ  20.7  ของพื้นที่ทั้งหมด พริกชี้ฟาเปน
พริกที่มีพื้นที่ปลูกรองลงมาจากพริกข้ีหนูใหญและลดหลั่นไปตามลําดับ 
ไดแก พริกข้ีหนูสวน พริกหยวก พริกยักษ [4] 
         การนําเขา  ปริมาณการนําเขาพริกแหงมีมากเกือบ   10   เทา
ของการสงออก   เชนในป2550 นําเขา 24,274.43 ตัน มูลคา 536.39  
ลานบาท  และการสงออก   พริกมีมูลคาการสงออกสูงราว       900-
1000 ลานบาท/ป  การสงออกพริกมีทั้งรูปผลสด  ซอสพริก  และพริก
แหง[2] การทําพริกแหงโดยทั่วไปยังคงใชวิธีการตากพริกสดดวยวิธี
ธรรมชาติใชพลังงานดวงอาทิตย โดยการเอาพริกสดวางบนลานกวางๆ 
ระยะเวลาที่ใชในการตากนี้ จะข้ึนอยูกับความเขมของแสงแดด อุณหภูมิ
และความชื้นของอากาศบริเวณลานตาก ซ่ึงใชระยะเวลาคอนขางนาน
ประมาณ10-15 วัน [8]  มีความยุงยากในการเก็บเขาออกในแตละวัน 
มักประสบปญหาในการตากแหงไมสมํ่าเสมอ เม่ือสภาพอากาศไม
เอื้ออํานวยเกิดเชื้อราอายุการเก็บรักษาทําไดนอยลงรวมไปถึงมี
ส่ิงเจือปนติดมากับพริกแหงได 
 
2.1  การอบแหง[7] 
         การอบแหง (drying) คือกระบวนการลดความชื้น ซ่ึงสวนใหญใช
การถายเทความรอนที่ยังวัสดุที่ชื้น เพื่อไลความชื้นออกโดยการระเหย 
โดยใชความรอนที่ไดรับเปนความรอนแฝงของการระเหย ผลผลิตทาง
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การเกษตรสวนใหญจะมีความชื้นคอนขางสูงขณะเก็บเกี่ยว ทําใหเก็บ
รักษาไมไดนาน การอบแหงจะชวยใหสามารถเก็บรักษาผลผลิตไดเปน
ระยะเวลายาวนานขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ๆ และตองทํา
การอบแหงไดแก ธัญพืชชนิดตาง ๆ เชน ขาว ขาวโพด เปนตน 
ผลิตภัณฑผลไมแชอิ่มตาง ๆ เชน สับปะรดแชอิ่ม มะละกอแชอิ่ม 
มะมวงแชอิ่มเปนตน 

 
( )

WWw m W
=

+
   (1) 

 อัตรารอยละของความชื้นแบบมาตรฐานแหง = (นํ้าหนัก
ของนํ้าในวัสดุอบแหง x 100 %) / (นํ้าหนักของวัสดุอบแหง)  

 B
WW
m

=    (2) 

โดยที่  wW   คือ อัตรารอยละของความชื้นแบบมาตรฐานเปยก 

    BW   คือ อัตรารอยละของความชื้นแบบมาตรฐานแหง 
    W   คือ  นํ้าหนักของน้ําในวัสดุอบแหง 
    m   คือ  นํ้าหนักของวัสดุอบแหง 
 
2.2  การอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิดไดซเบด [6] 
        คือการใหอนุภาคของของแข็งบรรจุอยูภายในคอลัมนทรงกระบอก
กลม โดยที่มีตะแกรงที่มีรูขนาดเล็กกวาอนุภาคที่เล็กที่สุดของของแข็ง 
เม่ือเราใหของไหลผานเขาทางดานลางของคอลัมนของไหลจะไหลผาน
ตะแกรงผานกลุมอนุภาคแลวออกจากคอลัมนทางดานบน ถาหากใช
ความเร็วของของไหลตํ่าๆ อนุภาคจะอยูกับที่ เรียกวา เบดนิ่ง (Fixed 
bed) เม่ือเพิ่มความเร็วของของไหลข้ึนไปเร่ือย ๆ จะถึงจุดหน่ึงที่
อนุภาคเริ่มขยับตัวมีการจัดตัวอยางเปนระเบียบ และมีการเคลื่อนไหว
เกิดข้ึนในเบด ที่จุดน้ีแรงพยุงอนุภาคของแข็งเน่ืองจากของไหลจะสมดุล
กับนํ้าหนักของอนุภาคของแข็งลักษณะเชนน้ีเรียกวา เบดเริ่มฟลูอิด
ไดซ (Incipiently Fluidized Bed) ซ่ึงความเร็วของของไหลตอนน้ี
เรียกวา ความเร็วต่ําสุดของการเกิดฟลูอิดไดซ (Minimum Fluidization 
Velocity) แตถาหากยังเพิ่มความเร็วตอไปอีกเรื่อย ๆ จะสังเกตเห็นวา
อนุภาคภายในเบดมีการหมุนเวียนเปลี่ยนที่กันมากขึ้น ในกรณีของไหล
เปนของเหลวลักษณะการขยายตัวของเบดจะสม่ําเสมอ (Particularly 
Fluidized Bed) แตเม่ือของไหลเปนกาซมักจะเกิดการรวมตัวเปนฟอง
กาซข้ึนภายในเบด (Aggregative Fluidized bed) และถาเพิ่มความเร็ว
สูงข้ึนไปอีกจะพบวา มีอนุภาคไหลออกไปจากคอลัมนพรอมกับของไหล
ความเร็วที่จุดน้ีเรียกวา ความเร็วสุดทายของการฟลูอิดไดซ  
ปริมาณของอัตราสวนความชื้นที่มากขึ้นของอนุภาคอาจจะมีผลตอ
พฤติกรรมอนุภาคระหวางกระบวนการฟลูอิดไดซเซชั่น โดยทั่วไปแลว
ความเร็วต่ําสุดที่ทําใหเกิดฟลูอิดไดซเซชั่น,Umf สามารถอธิบายไดโดย
สมการของ Kunii and Livenspiel [9]: 
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 โดยที่ Re  คือ คาเรยโนลดส นัมเบอร  
Ar  คือ Archimedes number  

sφ    คือ Shape factor   

gρ คือ ความหนาแนนของอากาศ 

pρ  คือ ความหนาแนนของวัสดุ  

pd คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางของเม็ดของวัสดุ  

mfε  คือ สัดสวนชองวางต่ําสุด 

g คือ ความเรงเน่ืองจากความโนมถวงของโลก  

gµ คือ ความหนืดของอากาศ 

 
ความเร็วต่ําสุดของการเกิดฟลูอิดไดซเซชั่นสามารถวัดได 
โดยการทดลองและพบวาสอดคลองกับสมการที่ (3) ในกรณีที่เปน 
อนุภาคแหง  และการใชฐานขอมูลจากการทดลองสําหรับแตละตัว 
อยางของวัสดุโดยละเอียดสําหรับอนุภาคที่เปนขาวสาลแีละทราย 
ความเร็วต่ําสุดจะสงผลตออัตราสวนความชื้นของอนุภาค และการ 
เพิ่มข้ึนของอัตราสวนความชื้นเพิ่มข้ึน ถาความเร็วของฟลูอิดไดซเซชั่น 
มีคาต่ํา   
 
2.3 ลักษณะทั่วไปของการทําแหงดวยเทคนิคฟลูอิดไดซเบด 

การทําแหงดวยเทคนิคฟลูอิดไดซเบด เปนวิธีการอบแหงที่มี
ประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากวัสดุที่จะอบแหงมีการเคลื่อนที่ภายในกระแส
ลมรอน ทําใหมีการถายเทความรอนและมวลความชื้นระหวางกระแสลม
รอนและเน้ือวัสดุสูง สามารถสรุปการใชเทคนิคทางฟลูอิดไดซเบดมีผล
ดังน้ี 

2.3.1 ความสามารถในการอบแหงสูงมากเนื่องจากการอบแหงวิธีน้ี
อนุภาคของแข็งจะลอยตัวอยูในอากาศรอนตลอดเวลา จึงทําใหมีการ
สัมผัสกันระหวางอากาศรอนกับอนุภาคเหลานั้นอยางทั่วถึง และรวดเร็ว
ซ่ึงทําใหความสามารถในการอบแหงสูงมาก 

2.3.2 อุณหภูมิภายในฟลูอิดไดซเบดจะสม่ําเสมอกันหรือเทากัน
ทุกจุด ถึงแมอุณหภูมิจะสูงกวาอุณหภูมิวิกฤต (Critical Temperature) 
ดังน้ันจึงปองกันการอนุภาคไดรับความรอนสูงเกินไปเฉพาะแหงของ
อนุภาคไดดี โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ไมสามารถใชความรอนสูงในการ
อบแหง 

2.3.3 สามารถเพิ่มอุณหภูมิของการอบแหงไดสูงกวาวิธีอื่น ๆ ทํา
ใหระยะเวลาในการอบแหง ลดนอยลง 

 2.3.4 สามารถควบคุมโดยใชระบบอัตโนมัติและสามารถทํางาน
แบบตอเน่ืองได 

2.3.5 ขนาดของเครื่องอบแหงเล็กกวาแบบอื่น ไมตองใชเน้ือที่
มากในการติดตั้งหรือใชฐานรองรับที่แข็งแรง 

2.3.6  การปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาเครื่องอบแหงงายการ
ออกแบบไมยุงยากเพราะไมมีสวนที่เคลื่อนที่เลย 
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จากที่เห็นวา การทําแหงดวยเทคนิคฟลูอิดไดซเบด มีขอดีหลาย
อยาง แตใชวาสามารถจะใชการทําแหงวิธีน้ีไดกับวัสดุทุกชนิด ยังมี
ปจจัยทางดานคุณสมบัติทางตัววัสดุเองที่เปนตัวกําหนดวาควรทําการ
อบแหงดวยวิธี ไดแก เปนอนุภาคที่มีขนาดไมใหญและไมเล็กเกินไป  มี
ขนาดแตละอนุภาคไมแตกตางกันมากนัก รูปทรงไมตางจากทรงกลม
นัก เชน แผนบาง หรือทอนยาว ๆ  ไมเกาะกันงายเกินไป     ไม เปราะ 
เน่ืองจากอาจจะแตกและสูญเสียไดงาย 
 
3. วัตถุประสงคของการศึกษา 
    3.1 เพื่อศึกษาผลของความหนาของชั้นเบดที่มีตอการอบแหงพริก 
    3.2 เพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการอบแหงในแตละชั้นเบด 
โดยเปรียบเทยีบกับมาตรฐานความชื้นพริกอบแหง มอก.456-2526 
 
4. เคร่ืองมือและการทดลอง 
4.1 อุปกรณทดสอบ 
  

 
 
 
 
 
 
   

 
รูปท่ี 1 เครื่องอบแหงที่ใชในการทดลอง 

 1) หองอบแหง 2) หองขดลวดความรอน 3) โบรลวเวอร 
 4) ขดลวดความรอน 5) ถาดใสพริก 6) อินเวอรเตอร  

7) ชุดควบคุมอุณหภูมิ 8) ทางเขาพริก 9) ทางออกพริก  
10) แผนกระจายลม 11) เทอรโมคับเปล  

       
  4.2 การทดลอง 
 4.2.1 เงื่อนไขที่ใชในการทดสอบ 

 1) ความเร็วลมที่ใชในการอบคือ 4.0 5.0 และ 6.0 m/s 
    2) อุณหภูมิที่ใชในการอบคือ 80 90 และ 100 ๐C 
    3) ขนาดของหองอบพริก กวาง 0.3 m ยาว 1.0 m สูง 0.5 m 
    4) ความหนาของชั้นเบด 2  3  4 และ 5 cm 
      4.2.2 ข้ันตอนการทดสอบ       
          สําหรับในการทดลองเพื่อหาคาตาง ๆ น้ันได ทดลองกับ
เคร่ืองอบแหงพริกที่ใช ขดลวดความรอนเปนแหลงความรอน โดยมี
ข้ันตอนดังน้ี 
          1)  ติดตั้งชุดขดลวดความรอนเขากับชุดหองอบ แลวทําการหุม
ฉนวนกันความรอนใหเรียบรอย 
          2)  เปดเครื่องและปรับความเร็วลมภายในหองอบไปที่ 4 m/s 
          3)  เปดสวิตซไฟของชุดขดลวดความรอนแลวปรับอุณหภูมิของ
ชุดควบคุมไปที่ 80๐C แลวรอใหอุณหภูมิภายในหองอบคงที่ 

          4)  บรรจุพริกเขาไปในหองอบตรงทางเขาตามความสูงของชั้น
เบดที่ไดกําหนดไว  2 3 4 และ 5cm. 
          5) วัดหาคาน้ําหนักพริก ทุก ๆ 5 นาที  
          6) ทดลองเหมือนข้ันตอนที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 5 ซํ้าแตเปลี่ยน
อุณหภูมิของลมรอนเปน 80 ๐C 90 ๐C และ 100 ๐C 
          7) ทดลองเหมือนข้ันตอนที่ 3 ถึงข้ันตอนที่ 7 ซํ้าแตเปลี่ยน
ความเร็วลมรอนเปน 4 m/s 5 m/s และ 6 m/s 
         8)บันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลองที่ความเร็วลมรอนตาง ๆ และ
อุณหภูมิตางๆ   
5. ผลการทดลอง 
         จากการทดลองการอบแหงพริกโดยใชพลังงานความรอนจากขด
ลวดความรอนที่สภาวะการทดลองตางกัน เพื่อศึกษาถึงผลกระทบตาง 
ๆ ที่มีผลตอนํ้าหนักและปริมาณความชื้นของพริกโดยใชเครื่องอบแหง
แบบตอเน่ืองโดยใชกระบวนการอบแหงตามเทคนิคฟลูอิดไดซเบด 
สามารถแสดงผลการทดลองไดดังตอไปน้ี  
 
5.1  ผลของการเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการอบแหงของชั้นเบด 2  
3  4 และ 5 cm  
 จากการทดลองอบแหงพริกดวยเครื่องอบแหง เพื่อศึกษา
ผลกระทบของชั้นเบด ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความชื้น
ของพริกภายใตเงื่อนไขการทดลองตาง ๆ กัน ไดผลการทดลองดังรูปที่ 
2 ซ่ึงเปนกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความชื้นกับเวลาที่ชั้น
เบดตาง ๆ 
  
5.2 ผลของการเปรียบเทียบความชื้นมาตรฐานกับเวลาในแตละ 
ชั้นเบด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2  กราฟแสดงการเปรียบเทียบความชื้นมาตรฐานแหงของพริก

แหงกับเวลาในแตละชั้นเบด ที่ความเร็วลม 6 m/s ที่ 90 ๐C 
 

จากผลการทดลองจะไดจุดที่เหมาะสมที่ ในชั้นเบดตาง ๆ ดังน้ี 
       5.2.1 ที่ชั้นเบดที่ 2 เซนติเมตร อุณหภูมิในหองอบ 90 องศา
เซลเซียส ความเร็วลมรอน 6 เมตรตอวินาที โดยมีนํ้าหนักเริ่มตนที่ 540 
กรัม และน้ําหนักสุดทาย 153 กรัม มีความชื้น 13.00% โดยใชเวลาใน
การอบ 135 นาที 
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        5.2.2  ที่ชั้นเบดที่ 3 เซนติเมตร อุณหภูมิในหองอบ 90 องศา
เซลเซียส  ความเร็วลมรอน 6 เมตรตอวินาที โดยมีนํ้าหนักเริ่มตนที่ 
790 กรัม และน้ําหนักสุดทาย 219 กรัม มีความชื้น 13.00% โดยใช
เวลาในการอบ 181 นาที 
          5.2.3  ที่ชั้นเบดที่ 4 เซนติเมตร อุณหภูมิในหองอบ 90 องศา
เซลเซียล ความเร็วลมรอน 6 เมตรตอวินาที โดยมีนํ้าหนักเริ่มตนที่ 
1300 กรัม และนํ้าหนักสุดทาย 365 กรัม มีความชื้น 13.00% โดยใช
เวลาในการอบ 224 นาที 
         5.2.4  ที่ชั้นเบดที่ 5 เซนติเมตร อุณหภูมิในหองอบ 90 องศา
เซลเซียส  ความเร็วลมรอน 6 เมตรตอวินาที โดยมีนํ้าหนักเริ่มตนที่ 
1700 กรัม และน้ําหนักสุดทาย 475 กรัม มีความชื้น 13.00% โดยใช
เวลาในการอบ 239 นาที 
 
5.3 ลักษณะทางกายภาพของพริกแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3  ลักษณะของพริกหลังการอบแหงที่อุณหภูมิ 90 oC 
 
          ลักษณะทางกายภาพของพริกอบแหงที่อุณหภมิู 90 องศา
เซลเซียส และความเร็วลมรอน 4, 5, และ 6 เมตรตอวินาที พบวา
ความเร็วลมรอนจะมีผล  คือถาความเร็วลมรอนที่ต่ําผิวของพริกจะคอน 
ขางเรียบตรงและมันวาวแตถาความเร็วลมรอนต่ําเม็ด พริกจะไมเคลื่อน 
ที่ออกจากหองอบเม่ือความชื้นของเม็ดพริกถึงจุดสมดุลแลว และถา
ความเร็วลมรอนที่สูงเกินไปจะทําใหผิวพริกจะยน และเม็ดพริกไมคอย
ตรงและความชื้นในเม็ดพริกก็เหลือมากเพราะวาความเร็วลมรอนที่สูง
เกินไปจะทําใหเม็ดเคลื่อนที่ออกจากหองอบกอนที่ความชื้นในเม็ดพริก
จะถึงจุดสมดุล 
 
6. สรุป 
         6.1 จากผลทดลองพบวา ถาอุณหภูมิของลมรอนที่ใชในการ
อบแหงสูงข้ึน จะทําใหนํ้าหนักของพริกลดลงตามความรอนที่เพิ่มข้ึน 
และชั้นเบดก็มีผลตอนํ้าหนักดวยเชนดวยกัน จากการทดลองพบวา ที่
ความสูงเบดสูง ๆ นํ้าหนักจะลดลงไดชากวาที่ความสูงชั้นเบดต่ํากวาที่
เวลาเดียวกัน ที่ระดับความสูงเบดตางกัน  
         6.2 จากการทดลองพบวา ที่ความสูงเบดสูง ๆ ความชื้นจะลดลง
ไดชากวาที่ความสูงชั้น  เบดต่ํากวาที่เวลาเดียวกัน โดยพิจารณาจาก

ระดับความสูงเบดตางกัน จึงสรุปไดวาความสูงของชั้นเบดมีผลตอการ
อบแหง คือ ถาความสูงเบดเพิ่มข้ึนจะทําใหใชเวลานานในการอบแหง
มากข้ึน  โดยใชความชื้นมาตรฐานพริกแหงของ มอก.456-2526 ที่
ความชื้น 13% ที่ชั้นเบดที่ 2 เซนติเมตรนํ้าหนักเริ่มตนที่ 540 กรัม จะ
ใชเวลาในการอบพริก 135 นาที ที่ชั้นเบดที่ 3 เซนติเมตรนํ้าหนัก
เร่ิมตนที่ 790 กรัม จะใชเวลาในการอบพริก 181 นาที ที่ชั้นเบดที่ 4 
เซนติเมตรนํ้าหนักเริ่มตนที่ 1300 กรัม จะใชเวลาในการอบพริก 224 
นาทีที่ชั้นเบดที่ 5 เซนติเมตรนํ้าหนักเริ่มตนที่ 1700 กรัม จะใชเวลาใน
การอบพริก 239 นาที  
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผูศึกษาขอขอบคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกนและขอบคุณภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  ที่สนับสนุนทุนในการวิจัยน้ี 
 
เอกสารอางอิง 
1.  http://www.apps.fao.org (cited on March 31, 2003) 
2.  http://www.doa.go.th/p_data/chilli/1stat/st02.html 
3. สุชีรา เตชะวงศเสถียร, 2549, พริก : การผลิตการจัดการและการ

ปรับปรุงพันธุ, จัดพิมพโดยบริษัท Advance Agriculture 
Technology & Supplies. 

4. วีระ ภาคอุทัย, 2550, สถานภาพการผลิต การจัดการการผลิตพริก
ของประเทศไทย, การประชุมวิชาการศักยภาพการผลิตพริกเพื่อ
อุตสาหกรรมการสงออกของไทยในปจจุบันและอนาคต, 
มหาวิทยาลยัขอนแกน, ขอนแกน, 21-22 กันยายน 2550, หนา 
23-40. 

5. กรมสงเสริมการเกษตร, 2550, ขอมูลเน้ือที่เพาะปลูกพรกิ. ไตร
มาศที่ 1/2550.คน เม่ือ 3 กันยายน 2550, จาก 
http://Production.doae.go.th/#12.  

6. สมศักดิ์  ดํารงเลิศ, 2528. ฟลูอิดไดเซชัน. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

7. สมชาติ  โสภณรณฤทธ, 2540. การอบแหงเมล็ดพืชและอาหาร
บางประเภท. พิมพคร้ังที่ 7.กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี. 

8. กิตติ  สิทธิประภาพร, 2547. คุณลักษณะการอบแหงพริกดวย
เทคนิคฟลูอิดไดซเบด. วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

9  D. Kunii, O. Levenspiel, 1991, Fluidization Engineering,   
Boston: Butterworth–Heinemann, Tanne.  

 
 
. 

Doongam
Stamp



TSF036 

400                                                                       รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 4  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 

 

การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 

การศึกษาการไหลของลมรอนที่อยูภายในหองอบแหงแบบตอเนื่อง  
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บทคัดยอ 
        การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลและการ
กระจายตัวของลมรอนที่อยูในหองอบแหงแบบตอเน่ืองโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการหาองศาและความยาวของครีบบังคับลม
รอนที่เหมาะสม โดยกําหนดขนาดของหองอบคือ ขนาดความกวาง 
เทากับ 30 เซนติเมตร ความยาว เทากับ 100 เซนติเมตร  และความสูง 
เทากับ 50 เซนติเมตร การทดสอบการไหลของลมรอนจะทดสอบ
ทั้งหมด 7 คร้ัง อุณหภูมิที่ขดลวดความรอนอยูที่ประมาณ 700 องศา
เคลวิน และมีความดันเร่ิมตนที่ พัดลมหอยโขงประมาณ 102 กิโล
ปาสคาล จากการทดสอบพบวาในการเปลี่ยนมุมของใบบังคับทิศทาง
ลมมีผลตอความเร็ว อุณหภูมิและความดัน ซ่ึงคาแตละจุดจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การกระจายตัวของลมจะกระจายอยางทั่วถึง
ภายในหองอบน้ัน ข้ึนอยูกับการปรับเปลี่ยนมุมของใบบังคับทิศทางการ
ไหลของลมใหไดองศาและตําแหนงเหมาะสม ซ่ึงการทดลองแบบเดิมที่
ออกแบบโดยไมติดตั้งครีบบังคับทิศทางการไหลของลมรอนและไมมีทอ
ตรงกอนเขาหองอบ แลววัดคาเฉพาะชั้นที่ 1 คือชั้นที่ติดตั้งถาดรองรับ
ผลิตภัณฑจะไดคาความเร็วเฉลี่ยเทากับ 6 เมตรตอวินาที อุณหภูมิ
เฉลี่ยเทากับ 81 องศาเซลเซียส  และความดันเฉลี่ยรวมเทากับ 101.37 
กิโลปาสคาล เม่ือติดตั้งครีบบังคับการไหลของลมรอนภายในหอง
อบแหงคาความเร็วเฉลี่ยเทากับ 8 เมตรตอวินาที ความดันเฉลี่ยเทากับ 
101.37 กิโลปาสคาล และอุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ 82 องศาเซลเซียส  เม่ือ
นําผลการทดลอง แตละแบบมาเปรียบเทียบกันแลวพบวา แบบที่ไดตรง
กับวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากที่สุดคือ แบบที่ใสครีบบังคับการไหลของลม
รอน 1 แผน วางแนวขนานกับตูอบ มีความยาวของครีบเทากับ 1.4 
เมตร เพราะความเร็วสูงสุดของลมที่จุดเร่ิมตนมีคามากกวาทางออกซึ่ง
ดูไดจากกราฟการทดลอง 
  Abstract 
 The study is aimed at studying the continual hot air flow and 
distribution, applying the computer program to find the degree 
and length of the suitable hot air controller “flipper”. The required 
size of the chamber includes; 30 cm in width, 100 cm in length 

and 50 cm in height. The study was tested 7 times. The hot hair 
coil is around 700 K. The starting pressure is around 102 kPa. It 
was found from the tests that the change of the direction of the 
air control flipper affects of the speed, temperature and pressure. 
The value of each point is always changing, scattering the wind 
thoroughly over the whole chamber, depending on the adjustment 
of the suitable direction of the airflow. The former test format has 
no installation of the suitable air flow controller and without the 
direct pipe into the dryer chamber. The value measurement was 
conducted only on the first part which is closest to the product 
tray. The average velocity is 6 m/s. The average temperature is 
81 oC and the average pressure is 101.37 kPa. When installing 
the hot air control flipper in the dryer chamber the average 
velocity is 8 m/s, the average pressure is 101.37 kpa and the 
average temperature is 82 oC. Comparing each type of 
experiments, it was found that the most corresponding type 
towards objective is the one with a plate of air flow control flipper, 
parallel with the stove. The “flipper” length is 1.4 m because the 
highest velocity of the hot air at the starting point is more than 
the exit which can be found on the test results. 
 
1. บทนํา 
         การวิจัยน้ีเปนการประยุกตใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรเขามา
ชวยในการวิเคราะห การเคลื่อนตัวของลมรอนที่อยูภายในหองอบแหง
จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยางไร เพื่อที่จะใหเกิดการเคลื่อนตัวของ
วัสดุที่นํามาอบแหงไดอยางตอเน่ือง ลมรอนที่อยูภายในหองอบแหงจมี
การเคลื่อนตัวยอยางไร  โดยเปาหมายหลักจะเนนในเร่ืองการแสดง
รูปแบบของการกระจายตัวของอากาศ  เพื่อจะไดนําไปประยุกตใช
ออกแบบและเครื่องมือหรืออุปกรณทีนํ่ามาใชในการอบแหงจริง  
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2. วัตถุประสงคของศึกษา 
      2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการไหลและการกระจายตัวของลมรอนที่
อยูในหองอบแหงแบบตอเน่ือง โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  
 2.2 เพื่อหาองศาและความยาวที่เหมาะสมของครีบบังคับลม
รอนภายในหองอบแหงแบบตอเน่ือง  
 
3. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 ในปจจุบันวิธีการลดความชื้นของผลผลิตทางการเกษตรนั้น 
โดยทั่วไปเกษตรกรสวนใหญจะใชวิธีการตากโดยใชแสงอาทิตยและผ่ึง
ลมแตบางครั้งสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยในการตาก ดังน้ันจึงไดตอง
อาศัยเทคโนโลยีการทําแหง โดยการสรางเครื่องมือเพื่อนํามาใชสําหรับ
ทําแหงผลผลิตทางการเกษตรที่เรียกวา ”การอบแหง” มาใช การ
อบแหงแบบตอเน่ืองเปนการใชความเร็วลมรอนเปนตัวควบคุมการ
เคลื่อนตัวของอนุภาคภายในหองอบซ่ึงเม่ือนํ้าหนักและความชื้นลดลง
ถึงจุด ๆ หน่ึงจะทําใหอนุภาคเคลื่อนตัวออกจากหองอบ  
                การอบแหง (Drying) [4] 
 หมายถึงการถายเทของเหลว (Liquid) จากของแข็งที่ชื้น
(Wet Solid) ไปยังกาซที่ยังไมอิ่มตัว (Unsaturated) เพื่อไลความชื้น
ออกจากของแข็งดวยการระเหยโดยอาศัยความรอนที่ไดรับจากกาซ
รอนที่ยังไมอิ่มตัว 
 การที่จะเกิดการถายเทของเหลวจากของแข็งที่ชื้นไปยังกาซ
ที่ไมอิ่มตัวไดน้ัน จะตองมีกระบวนการถายเทความรอนดวนวิธีใดวิธี
หน่ึง โดยอาศัยกระบวนการถายเทความรอนจากกาซไปยังวัสดุหรือ
ของแข็งที่เปยกชื้น เพื่อไลหรือระเหยความชื้นออกมาในรูปของไอ 
หลักการที่สําคัญที่สุดในกระบวนการอบแหงคือ การหาวิธีการที่จะทําให
เกิดการถายเทความรอนจากกาซ หรือส่ิงที่เปนตัวพาความรอนไปยัง
วัสดุที่ตองการอบแหงอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ความชื้น (Moisture Content) หรือปริมาณนํ้าที่อยูในวัสดุ
น้ัน มักกําหนดเปนอัตรารอยละของน้ําตอนํ้าหนักของวัสดุทั้งหมด
เรียกวา ความชื้นมาตรฐานเปยก (Wet Basic Moisture Content) หรือ
อัตรารอยละของนํ้าหนักของน้ําตอนํ้าหนักแหงของวัสดุเ รียกวา 
ความชื้นมาตรฐานแหง  (Dry Basis Moisture Content) 
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 อัตรารอยละของความชื้นแบบมาตรฐานแหง = (นํ้าหนัก
ของนํ้าในวัสดุอบแหง x 100 %) / (นํ้าหนักของวัสดุอบแหง)  
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โดยที่  wW   คือ อัตรารอยละของความชื้นแบบมาตรฐานเปยก 

    BW   คือ อัตรารอยละของความชื้นแบบมาตรฐานแหง 
    W   คือ  นํ้าหนักของน้ําในวัสดุอบแหง 
    m   คือ  นํ้าหนักของวัสดุอบแหง 
 
 
 

4. การออกแบบและสรางแบบทดลอง 
4.1 สวนประกอบของเครื่องอบแหงแบบตอเนื่อง 
 

 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 1 สวนประกอบของเครื่องอบแหง 
1) หองอบแหง 2) หองขดลวดความรอน 3) โบรลวเวอร 

 4) ขดลวดความรอน 5) ถาดใสวัสดุ 6) ทางเขาวัสดุ 
7) ทางออกของวัสดุ 8) แผนกระจายลม 9) มอเตอร  

4.2 การทดสอบแบบทดลอง 
 การทํางานของเครือ่งอบแหงจะใชเครื่องอบแหงที่อาศยัลม
รอนในการลดความชื้นของวัสดุ โดยตัวเคร่ืองจะมีสวนประกอบหลักๆ
หลายสวน เชน โบรลวเวอร, ขดลวดความรอน, หองอบ และ ชุด
ควบคุม เปนตน โดยเครื่องน้ีจะมีหลักการทํางานโดยจะใชโบรลวเวอร 
เปาลมผานขดลวดความ และลมรอนจะไปตามทอทางเขาไปยังหองอบ
แลวผานออกไปทางดานบนของหองอบไปตามทอทางที่ตอเขาไปยังทอ
ทางเขาของโบรลวเวอร ลมรอนก็จะถูกดูดกลับมาใชอีกครั้ง ทําใหลม
รอนไมเสียเปลา  
 หลักการในการอบวัสดุคือ วัสดุที่เตรียมไวจะถูกเทเขาไปใน
หองอบเพ่ือที่จะวางในถาดรอง ที่พรอมจะเตรียมในการอบแหงซ่ึงลม
รอนที่จะสัมผัสกับผิวของวัสดุจะมาจากทางดานลางของหองอบโดยลม
รอนที่ใชในการอบจะขึ้นอยูกับ 2 สวนคือ โบรลวเวอรโดยจะถูกควบคุม
ดวยชุดควบคุมความเร็วรอบ และชุดกําเนิดความรอนซ่ึงจะถูกควบคุม
ดวยชุดควบคุมอุณหภูมิโดยจะมีชุดวัดอุณหภูมิตอเขาวัดอุณหภูมิ
ภายในหองอบเพ่ือที่จะใหไดอุณหภูมิตามที่ตองการสําหรับการทดลอง 
     เม่ือระยะเวลาในการอบแหงเพิ่มมากข้ึนจะมีผลทําให
นํ้าหนักและความชื้นของวัสดุหรืออนุภาคลดลง ทั้งน้ีรวมถึงความเร็ว
ของลมรอนที่มีผลตอการลอยตัวของวัสดุ และเคลื่อนที่ออกหองอบทาง
ชองทางออกเมื่อนํ้าหนักและความชืน้ถึงจุด ๆ หน่ึงที่เหมาะสม 
 
4.3  เงื่อนไขเริ่มตนในการทดลอง 
 4.3.1 หองอบมีขนาดความกวาง เทากับ 30 เซนติเมตร ความยาว 
เทากับ 100 เซนติเมตร   และความสูง เทากับ 50 เซนติเมตร 
      4.3.2 เปลีย่นลักษณะชองทางลมเขาหองอบแหง 2 ลักษณะ คือ 
จากทอตอเขาตูอบโดยตรง ซ่ึงจะมีมุมหักงอตรงทอตอมาก ดังแสดงใน
รูปที่ 2 และแบบใชทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร งอแลว
ตอตรงเขาหองอบ ดังแสดงในรปูที่ 3 
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รูปท่ี 2 แสดงการไหลของลมรอนกอนการแกไขแบบและติดตั้งครีบ

บังคับการไหลของลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 แสดงการไหลของลมรอนหลงัการแกไขแบบและติดตั้งครีบ

บังคับการไหลของลม 
4.3.3 การทดสอบการไหลของลมรอนจะทดสอบทั้งหมด 7 คร้ัง ทดสอบ
คร้ังที่ 1 ไมติดตั้งครีบบังคับการไหลของลมรอน และ คร้ังที่ 2 จะติดตั้ง
ครีบบังคับการไหลของลมรอนตัวที่วางตามขนานกับหองอบเทานั้นและ
อีก 5 คร้ังตอมา จะติดตั้งครีบบังคับการไหลของลมรอนโดยที่กําหนด
มุมของแผนกระจายลมและความยาวดังน้ี  ทดสอบครั้งที่ 2 มีครีบที่ 1 
ทํามุม 60 องศา ครีบที่ 2 ทํามุม 65 องศาและครีบที่ 3 ทํามุม 70 องศา 
ทดสอบครั้งที่  3 มีครีบที่ 1 ทํามุม 61 ครีบที่ 2 ทํามุม 66 องศา และ
ครีบที่ 3 ทํามุม 71  ทดสอบครั้งที่ 4 มีครีบที่ 1 ทํามุม 62 องศา  ครีบที ่
2 ทํามุม 67 องศา  และครีบที่ 3 ทํามุม 72 องศา  ทดสอบครั้งที่ 5 มี
ครีบที่ 1 ทํามุม 63 องศา  ครีบที่ 2 ทํามุม 68 องศา  และครีบที่ 3 ทํา
มุม 73 องศา  ทดสอบครั้งที่ 6 มีครีบที่ 1 ทํามุม 64 องศา  ครีบที่ 2 ทํา
มุม 69 องศา  และครีบที่ 3 ทํามุม 74 องศา (ทํามุมกับแนวดิ่ง)  
 4.3.4 อุณหภูมิทีข่ดลวดความรอนอยูที่ 700 K และมีความดัน
เร่ิมตนที่โบรลวเวอร อยูที่ประมาณ 101.37 kPa และอณุหภูมิที่หองอบ
จะตองเทากันทั่วหองอบ   
4.4 วิธีการทดลอง 
 ในการทดลองจะใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร จําลอง
สถานการณแทนการสรางเครื่องอบจริง  ซ่ึงมีวิธีการทดลองดังน้ี 
 1) เขียนแบบเครื่องอบแหง โดยกําหนดอุปกรณตางๆ ให
ครบตามความเปนจริงทุกประการณ (ถาถูกตองตามจริงมากเทาไหร 
ผลที่ไดจะเที่ยงตรงมากขึ้น) 

 2) ทดสอบโดยการสั่งใหโปรแกรมวิเคราะหจําลอง
สถานการณ (RUN) 
 3) วิเคราะหกราฟและคาตัวเลขจากการจําลองสถานการณ
ของโปรแกรม           
 4) ทดสอบนําแผนบังคับลมมาติดตั้งไวที่ทอสงลมกอนเขา
หองอบ 3 แผน แลวปรับมุมของครีบบังคับลม 5 คร้ัง ดังแสดงในรูปที่  
4 ถึงรูปที่ 10 
 5)  ถายังไมไดคาตามที่ตองการ ตองปรับแกที่แผนบังคับลม
รอนโดยการปรับขนาดมุมและความยาวของแผนบังคับลมรอน ซ่ึงก็มี
อยู 5 ขนาด คือ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 แสดงลักษณะของหองอบแบบที่ 1 (ไมมีครีบบังคับลมรอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

รูปท่ี 5 แสดงขนาดของหองอบแบบท่ี 2 (มีครีบบังคับลมรอน 1 แผน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 แสดงขนาดการปรับมุมและความยาวแบบที่ 3 

ครีบบังคับการไหลของลมรอน 

ขอตอ 

ขอตอ 

ทอตรงที่ติดตั้งเพิม่ 
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รูปท่ี 7 แสดงขนาดการปรับมุมและความยาวแบบที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 แสดงขนาดการปรับมุมและความยาวแบบที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 แสดงขนาดการปรับมุมและความยาวแบบที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 แสดงขนาดการปรับมุมและความยาวแบบที่ 7 
 

4.5 วิธีการเก็บขอมูล 
 ในโปรแกรม Soldworks Cosmos Floworks จะมีคําสั่งใน
การเก็บขอมูลหลายรายการที่ตองการทราบ เชน ความเร็ว อุณหภูมิ 
ความดันและความหนาแนน เปนตน ซ่ึงในการเก็บขอมูลก็จะตอง
กําหนดเสนในการเก็บขอมูลดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปท่ี  11 แสดงตําแหนงของเสนที่ทําการวัดคาความดัน อุณหภูมิและ
ความเร็ว (มองจากดานบน)  แตละเสนจะมีหางกัน 5  เซนติเมตร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 12 แสดงตําแหนงของชั้นที่ทําการวัดคาความดัน อุณหภูมิและ
ความเร็ว (มองจากดานขาง) ชั้นที่ 1, 2 และ 3 จะวัดที่ระดับความสูง

ตางกัน 5 เซนติเมตร และชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 วัดที่ระดับความสูงตางกัน 10 
เซนติเมตร 

 
5. ผลการทดสอบ 
         จากการจําลองสถานการณและวิเคราะหการไหลของลมรอน
ดวยโปรแกรม Solidworks Cosmos Floworks เพื่อศึกษารูปแบบการ
ไหลของลมรอนในหองอบแหงตามเทคนิคฟลูอิดไดซเบด สามารถ
แสดงผลการจําลองการไหลของลมรอนไดดังน้ี 
 
5.1 ผลกอนการแกไขและหลังการดแกไขแบบหองอบแหง 
         จากแบบเดิมของหองอบแหงที่มีการสรางมาดังแลวในรูปที่ 2 
แตจะมีปญหาตรงที่การไหลของลมรอนยังไมทั่วทั้งหองอบ ซ่ึงจะมี
อากาศไหลแรงมากในสวยปลายของหองอบ แตจะมีอากาศไหลนอยใน
สวนที่มีผลิตภัณฑเขามาใหม 
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รูปท่ี 13 แสดงผลการทดลองแบบที่ 1 ทิศทางการไหลของลมรอนใน

ตูอบแบบไมมีครับบังคับลมรอน 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 14 แสดงผลการทดลองแบบที่ 2 การไหลของลมรอนในตูอบแบบ
มีครีบบังคับลมรอน วางแนวขนานกับตูอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 15 แสดงการไหลของลมรอนในตูอบแบบมีครีบบังคับลมรอน 
แบบที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 16 แสดงการไหลของลมรอนในตูอบแบบมีครีบบังคับลมรอน 
แบบที่ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 17  แสดงการไหลของลมรอนในตูอบแบบมีครีบบังคับลมรอน 
แบบที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 18 แสดงการไหลของลมรอนในตูอบแบบมีครีบบังคับลมรอน 
แบบที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 19 แสดงการไหลของลมรอนในตูอบแบบมีครีบบังคับลมรอน 
แบบที่ 7 

 
 
 
 
 

 
 
  (ก)     (ข) 

รูปท่ี 20 รูปแสดงการเปรียบเทียบระหวาง  
(ก) กอนการแกไขแบบ (ข) หลังการแกไขแบบ 
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        5.2 วิจารณผลการทดสอบ    
       จากการทดลองสถานการณการไหลของลมรอนแบบตอเน่ืองที่มี
การออกแบบชองทางเขาหองอบโดยการติดตั้งแผนครีบบังคับทิศทาง
ลมซ่ึงกําหนดมุมของใบแตละแบบตามที่ขอบเขตกําหนด เม่ือออกแบบ
ทางเขาของลมแตละแบบจะเห็นไดชัดวา  ในการเปลี่ยนมุมของใบ
บังคับทิศทางลมมีผลตอ ความเร็วลม อุณหภูมิ และ ความดัน แตละจุด
คาที่ไดจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เน่ืองจากแรงกระทําของลมที่
ไหลเขามากระทํากับพื้นที่หนาตัดใด ๆ ใหเกิดการปนปวนของลมในแต
ละจุด ซ่ึงสังเกตจากการใชโปรแกรมวิเคราะหในแตละจุดที่ทําการวัดคา
ตาง ๆ ภายในหองอบแหง  ดังน้ันการกระจายตัวของลมจะกระจาย
อยางทั่วถึงภายในหองอบ ข้ึนอยูกับการปรับเปลี่ยนมุมของใบบังคับ
ทิศทางลมใหไดองศาที่เหมาะสม ตําแหนงที่ถูกตอง ซ่ึงจะใชโปรแกรม
วิเคราะหและออกแบบแทนการสรางจริง จากการออกแบบใชการแบง
ชั้นและแบงเสนระดับการวัดเพื่อในการอานคาการทดลอง 
 
6. สรุป 
 6.1 ในการออกแบบโดยไมมีครีบบังคับทิศทางลมรอนและไมมีทอ
ตรงกอนเขาหองอบแหง เม่ือวิเคราะหที่กราฟแสดงความเร็วของลมรอน
เทียบกับความยาวจะสังเกตไดวาคาความเร็วเร่ิมตนที่ผลิตภัณฑไหล
เขาหองอบแหง มีคาความเร็วลมต่ํากวาชวงกลางของหองอบ สวนที่
ทางออกของผลิตภัณฑ จะมีคาความเร็วมากกวา ทําใหลมไหล
ยอนกลับพัดพาผลิตภัณฑในสวนที่แหงกลับคืน ซ่ึงเม่ือคิดเปนความเร็ว
เฉลี่ยตรงที่ผลิตภัณฑไหลเขา สวนกลางของหองอบและสวนที่
ผลิตภัณฑไหลออก คือ 4 เมตรตอวินาที 5 เมตรตอวินาที และ 15 
เมตรตอวินาที ตามลําดับ  แตเ ม่ือติดตั้งทอตรงกอนเขาหองอบแลว
พบวา การไหลของลมรอนมีการกระจายตัวมากขึ้น ลมไหลท่ัวหองอบ
มากขึ้น และเม่ือคิดเปนความเร็วเฉลี่ยตรงที่ผลิตภัณฑไหลเขา 
สวนกลางของหองอบและสวนที่ผลิตภัณฑไหลออก คือ 10 เมตรตอ
วินาที 13 เมตรตอวินาที และ 8 เมตรตอวินาที ตามลําดับ ซ่ึงในสวนน้ี
จะชวยใหการไหลของลมรอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6.2 เม่ือติดตั้งทอตรงและแผนกระจายลมรอนกอนเขาหองอบแหง 
โดยทดสอบติดตั้งทั้งหมด 6 แบบ แลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซ่ึงไดผลการกระจายตัวของลมรอนในแตละแบบท่ี
แตกตางกันไป และพบวาการกระจายตัวของลมในหองอบมีทั้งขอดีและ
ขอเสียดังน้ี 
 แบบที่ 1 ติดตั้งทอตรง แตไมมีครีบบังคับการไหลของลมรอน 
พบวา การไหลของลมรอนในหองอบแหงมีการกระจายตัวของลมรอนดี
มาก แตเม่ืออากาศมีการเคลื่อนที่ดวยความเร็วและมีการขยายตัวดวย
ปริมาณที่มากข้ึน ลมที่ไหลน้ันจะพยายามวิ่งเขาหาผนังของหองอบ จึง
ยังมีสวนที่อากาศยังหมุนวนออกไปทางดานขาง 
 แบบท่ี 2 ติดตั้งทอตรงและมีครีบบังคับการไหลของลมรอนวาง
ตามแนวขนานกับตูอบ พบวา การกระจายตัวของลมรอนจะดีมากข้ึน 
เพราะครีบคั้นกลางของหองอบจะเปนตัวปองกันไมใหลมเกิดการหมุน
วนออกทางดานขาง และความเร็วของลมรอนก็สมํ่าเสมอทั่วทั้งหอง
อบแหง ถึงแมจะมีบางสวนที่ลมยังมีการหมุนวน แตสวนที่หมุนวนนั้น
เปนสวนที่ไมมีผลิตภัณฑอบไหลผาน 

 แบบที่ 3 ติดตั้งทอตรงมีครีบกั้นกลางและมีครีบสามใบ การไหล
ของลมรอนเร่ิมตนและทางออกของผลิตภัณฑมีคาสูง แตสวนกลางของ
หองอบมีคาต่ํา 
 แบบที่ 4 ติดตั้งทอตรงมีครีบกั้นกลางและมีครีบสามใบ การไหล
ของลมรอนจะมีบางสวนที่สูงและมีบางสวนที่ต่ํามากและการไหลของลม
ไมสมํ่าเสมอ อีกทั้งอุณหภูมิไมสมํ่าเสมอทั่วทั้งหองอบ 
 แบบที่ 5 ติดตั้งทอตรงมีครีบกั้นกลางและมีครีบสามใบ การไหล
ของจะมีคาสูงในสวนเร่ิมตนของผลิตภัณฑและมีบางสวนที่มีคาต่ํา คือ 2 
เมตรตอวินาที และบางสวนที่มีคาสูงคือ 14 เมตรตอวินาที ซ่ึงทําใหลม
รอนที่พัดพาผลิตภัณฑไมสมํ่าเสมอ อีกทั้งอุณหภูมิยังมีสวนที่มีสูงและ
ต่ําตางกันมาก  
 แบบที่ 6 ติดตั้งทอตรงมีครีบกั้นกลางและมีครีบสามใบ แบบนี้จะ
คลายกับแบบที่ 3 คือ การไหลของลมรอนเร่ิมตนและทางออกของ
ผลิตภัณฑมีคาสูง แตสวนกลางของหองอบมีคาต่ํา และบางชวงจะมีคา
ความเร็วต่ํามาก คือ 2 เมตรตอวินาที 
 6.3 เม่ือนํากราฟอุณหภูมิและความดันของแบบที่ไมมีครีบ และ 
แบบที่ 2 มาเปรียบเทียบ จะเห็นไดวา ความดันเฉลี่ย และอุณหภูมิ
เฉลี่ยแตละจุด จะมีคาใกลเคียงกันมาก ดังน้ันจึงสรุปไดวาความดันและ
อุณหภูมิที่ในหองอบมีคาเทากันทั่วทั้งหองอบ  เม่ือเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะหการกระจายตัวของลมรอนของทุก ๆ แบบ พบวาพฤติกรรม
การกระจายตัวของลมรอนในแบบที่ 2 คือแบบติดตั้งครีบบังคับการไหล
ของลมรอน 1 แผน วางแนวขนานกับหองอบ ทํามุม 90 องศา ซ่ึงมี
ความยาวครีบ 1.4  เมตร  มีการกระจายตัวของลมดีที่สุด เพราะคา
ความเร็วของลมชวงแรกมีคาเฉลี่ยประมาณ 4.06 m/s มากกวา
ความเร็วชวงกลางของหองอบมีคาประมาณ 3.98 m/s และมากกวาชวง
ทางออกหรือชวงทายซึ่งมีดคาความเร็วเฉลี่ยของลมรอนประมาณ 3.66 
m/s ซ่ึงจะเห็นวามีคาลดลงตามลําดับ เม่ือเทียบกับแบบอื่น ๆ 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค  เพื่อออกแบบสรางทอความรอนสําหรับ

ใชลดอุณหภูมิในคอนกรีต  และเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในคอนกรีต
ระหวางที่ติดตั้งทอความความรอนกับไมติดตั้งทอความรอน คอนกรีตที่
ใชทดสอบมีขนาด 1 m3. จํานวน 2 แทง  คอนกรีตแตละแทงจะวัด
อุณหภูมิที่ตําแหนง  ดานลางคอนกรีต ตรงกลาง ดานบนและที่ผิว
คอนกรีตทั้งสองแทง ผลของการทดสอบพบวาอุณหภูมิสูงสุดที่ตรง
กลางและผิวหนาคอนกรีตที่ไมติดตั้งทอความรอนมีคาเทากับ  63 oC 
และ 40 oC สวนอุณหภูมิสูงสุดที่ตรงกลางและผิวคอนกรีตที่ติดตั้งทอ
ความรอนเทากับ  57 oC และ 53 oC ตามลําดับ  และเม่ือเปรียบเทียบ
กันระหวางอุณหภมิูผิวของคอนกรีตกับตรงกลางของคอนกรีตที่ไมมีการ
ติดตั้งทอความรอนจะมีอุณหภูมิแตกตางกันมากถึง 23 oC สวน
คอนกรีตที่มีการติดตั้งทอความรอนมีอุณหภูมิแตกตางเฉลี่ย 6.5 oC 
จากผลสรุปน้ีจะเห็นวาอุณหภูมิของคอนกรีตที่มีการติดตั้งทอความรอน
มีคาต่ํากวาอุณหภมิูของคอนกรีตที่ไมมีทอความรอน ซ่ึงจะชวยลดการ
แตกราวภายในแทงคอนกรีตลงได  
 
Abstract 
       The objective of the research was to design the heat pipe 
for concrete temperature decreasing, and compare concrete 
temperature of concrete with heat pipe installation and without 
heat pipe installation. The size of tested concrete had to be 1 m3 

with 2 blocks, the temperature to be measured had to be made at 
the lower, middle, upper, and the surface parts of both concrete 
blocks. The result of testing showed that the highest temperature 
at the middle and surface parts of the concrete was at 63°C, and 
at 40°C, but the highest temperature at the middle, and surface 
parts of concrete was at 57°C, and at 53°C respectively. After 
comparing temperature at the surface and middle parts of the 
concrete without heat pipe installation was different at 23°C, but 
the temperature of the concrete with heat pipe installation was 

average different at 6.5°C. From the testing result mentioned, it 
can be seen that the temperature of the concrete with heat pipe 
installation was lower than the temperature of the concrete 
without heat pipe installation, which could reduce concrete crack.  

 
1. คํานํา 
     ปจจุบันอุตสาหกรรมกอสรางไดเขาไปมีบทบาทอยางมากกับการ
พัฒนาประเทศ  ซ่ึงโครงสรางของสิ่งกอสรางเหลานี้สวนใหญจะมี
คอนกรีต เปนวัสดุหลักในการกอสรางโดยเฉพาะการเทคอนกรีตที่ฐาน
ราก  หรือเสาของสิ่งกอสราง    ซ่ึงภายในของคอนกรีตจะเกิดการทํา
ปฏิกิริยากันระหวางสวนผสมของคอนกรีต  และจะเกิดความรอนทําให
อุณหภูมิสูงข้ึน  ความรอนที่เกิดข้ึนน้ี   เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ควบคุมระดับอุณหภูมิภายในคอนกรีตใหอยูในสภาวะที่เหมาะสม  ซ่ึง
ถาหากอุณหภูมิภายในคอนกรีตสูงเกินไป จะสงผลตอคุณสมบัติของ
วัสดุผสมคอนกรีต   ตอเน่ืองถึงการรับกําลังอัด  การรับแรงดึง  และแรง
เฉือนของคอนกรีต   น้ันหมายความวาจะสงผลถึงความเสียหายแกฐาน
รากของโครงสรางนั้น  การเทคอนกรีตจํานวนมากและมีขนาดใหญ  
เชน  การทําฐานรากขนาดใหญและการสรางเข่ือน  ความรอนจาก
ปฏิกิริยาระหวางปูนซีเมนตกับนํ้าจะเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองทําใหภายใน
คอนกรีตมีอุณหภูมิสูงมากและทําใหเกิดการแตกราวจากอุณหภูมิ ( 
Thermal Cracking) ได   ความแตกตางของอุณหภูมิของคอนกรีตจะ
เกิดข้ึนถาไมมีการหุมคอนกรีตดวยฉนวน อุณหภูมิภายในคอนกรีตจะ
สูงกวาอุณหภูมิที่ผิวภายนอกคอนครีต   เน่ืองจากที่ผิวมีการระบาย
ความรอนไดเร็ว คอนกรีตภายในจะพยายามขยายตัวโดยมีคอนกรีต
ภายนอกตานทานไว ทําใหเกิดแรงดึงรอบนอกขณะที่คอนกรีตยังไม
แข็งแรงพอที่จะรับแรงดึงเน่ืองจากความแตกตางของอุณหภูมิ เม่ือแรง
ดึงสูงพอจะทําใหเกิดรอยแตกราวที่ผิวนอกของคอนกรีตได และเม่ือ
คอนกรีตเร่ิมเย็นลง คอนกรีตภายในจะหดตัวมากกวาคอนกรีตภายนอก
และจะถูกคอนกรีตรอบนอกตานทานไวทําใหเกิดแรงดึงภายในขึ้น       
จึงทําใหคอนกรีตภายในเกิดการแตกราวและเสียหายได และไดมีผูวิจัย
ไดศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองอุณหภูมิคอนกรีตคือ Kim K.J et al. 2000 ได
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ศึกษาถึงการวิเคราะหทางความรอนของการไหลความรอนในโครงสราง
คอนกรีตดวยระบบทอทําความเย็นโดยที่โครงสรางของคอนกรีตมีขนาด 
31x42x6 m3 ติดตั้งทอนํ้าเย็นหางจากผิวหนาดานบนคอนกรีต 1.2 m 
อุณหภูมินํ้าเย็นไหลเวียนภายในทอ 25 oC จากการศึกษาพบวา
ตําแหนงที่มีการลดอุณหภูมิดีที่สุดจะอยูหางจากทอนํ้าเย็นเทากับ 55 
cm เม่ือเทียบกับคอนกรีตที่ไมมีทอนํ้าหลอเย็น  และGajda et al. 2002 
ไดศึกษาการควบคุมอุณหภูมิภายในมวลคอนกรีต โดยใชทอนํ้าเย็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ลักษณะของทอความรอน  
 
พบวา มวลของคอนกรีตที่ไมมีทอนํ้าเย็น จะมีอุณหภูมิอยูที่ 49 – 54 oC 
และคอนกรีตมีระบบน้ําหลอเย็นอุณหภูมิจะลดลงมาอยูที่ประมาณ 29.5 
oC โดยใชเวลาประมาณ 10 วัน แตสําหรับการลดอุณหภูมิดวยทอนํ้า
เย็นจําเปนจะตองติดตั้งปมสําหรับไหลเวียนของนํ้าเย็นสงผลทําใหเสีย
คาใชจายเพ่ิมข้ึนในสวนของ ปมนํ้า และระบบทําความเย็น และสําหรับ
การลดอุณหภูมิในคอนกรีตดวยทอความรอนยังไมมีผูวิจัย ซ่ึงขอดีคือ
ทอความรอนไมใชพลังงานภายนอกในการทํางานเลยสงผลใหไมตอง
เสียคาใชจายในสวนของพลังงาน ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงมุงเนนที่จะ
ศึกษาถึงการลดอุณหภูมิในคอนกรีตโดยใชทอความรอน ซ่ึงทอความ
รอนน้ีสามารถชวยลดอุณหภูมิของการทําปฏิกิริยาของคอนกรีตลงไดก็
จะชวยลดผลกระทบตอคุณสมบัติของคอนกรีตลงได  และสามารถเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการทํางานใหไดมากข้ึน  หน่ึงในอุปกรณสําหรับลด
อุณหภูมิภายในคอนกรีต คือ ทอความรอน ซ่ึงเปนอุปกรณที่มีสภาพ

การนําความรอนที่สูง  สามารถดึงเอาความรอนออกจากคอนกรีตโดย
ไมตองใชพลังงานจากภายนอกเลยดังแสดงในรูปที่ 1 ความรอนจาก
คอนกรีตเปนตัวทําใหเกิดความแตกตางระหวางภายในและภายนอก
คอนกรีต  น่ันคือ   อุณหภูมิภายในคอนกรีต ที่ มีอุณหภูมิสูงกวา
อุณหภูมิภายนอกโดยใชหลักการถายเทความรอนจากสารทํางานที่อยู
ภายในทอความรอน ทําใหสารทํางานภายในทอความรอนเดือด
กลายเปนไอ ลอยข้ึนสูดานบนที่เปนสวนควบแนนและปะทะกับอากาศที่
มีอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิภายในคอนกรีตจึงทําใหสารทํางานที่อยู
ภายในทอความรอนเกิดการควบแนนกลายเปนหยดน้ําที่มีอุณหภูมิต่ํา
กวาอุณหภูมิภายในคอนกรีตตกลงสูดานลางอีกครั้งเปนการชวยลด
อุณหภูมิภายในคอนกรีตชวยใหคอนกรีตถายเทความรอนออกไดเร็วข้ึน
จึงทําใหอุณหภูมิภายในกับผิวของคอนกรีตมีอุณหภูมิไมแตกตางกัน
มากนัก คอนกรีตที่มีการติดตั้งทอความรอนสามารถลดความแตกตาง
ระหวางอุณหภูมิภายในกับผิวภายนอกของคอนกรีตได  
     ดังน้ันในการวิจัยน้ีจึงมุงที่จะสรางทอความรอนที่เหมาะสม  สําหรับ
ดึงเอาความรอนออกจากคอนกรีตได   ซ่ึงงานวิจัยน้ีจะมุงเนนการลด
อุณหภูมิภายในคอนกรีตโดยใชทอความรอน 
 
2. เคร่ืองมือการทดลอง 
    ทอความรอนจะถูกออกแบบจากการทดสอบเบื้องตนกับแทงคอน 
กรีตเพื่อหาปริมาณความรอนที่เกิด ดังน้ันจะไดขนาดทอความรอนที่
เหมาะสมสําหรับแทงคอนกรีตขนาด 1 ลูกบาศกเมตรดังแสดงในรูปที่ 2 
ก. ข. และ ค. โดยมีรายระเอียดดังน้ี  
  - ความยาวของทอความรอน                                 1  เมตร 
  - ความยาวสวนรับความรอน (Evaporator)             0.7  เมตร 
  - ความยาวสวนคายความรอน (Condenser)             0.3  เมตร 
  - เสนผานศูนยกลางภายนอก (OD)             0.01905  เมตร 
  - เสนผานศูนยกลางภายใน (ID)         0.01753  เมตร 
  - ใช R 134 a เปนสารทํางานภายในทอความรอน 
  - อัตราการเติมสาร 50 % โดยนํ้าหนักของสวนรับความรอน 
        

 
 
 
 
 

(ก) ขนาดของทอความรอน 
 
 

(ก)                                                  
(ข)                                               (ค) ทอความรอนพรอมติดตั้งในแทงคอนกรีต 

 
 

(ข) สวนประกอบของทอความรอน 
รูปที่ 2 (ก) (ข) และ(ค) ขนาดและสวนประกอบของทอความรอน                                                          

สวนคายความรอน 

สวนกันความรอน 

สวนรับความรอน ความรอน 

ระบายความรอน 

ไอ 

ของเหลว 
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รูปที่ 3 แทงคอนกรีตที่ติดตั้งและไมติดตั้งทอความรอน 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 ตําแหนงตางๆที่วัดอุณหภูมิแทงคอนกรีต 

 

เม่ือ 
T1 คือ  ระยะกึ่งกลางคอนกรีต สูงจากดานลาง 25 ซ.ม. ที่ไมมีทอ 
            ความรอน 
T2 คือ  ระยะกึ่งกลางคอนกรีตที่ไมมีทอความรอน  
T3 คือ  ระยะกึ่งกลางคอนกรีตจากผิวดานบน 25 ซ.ม. ที่ไมมีทอ 
           ความรอน 

T4 คือ  ระยะดานขางคอนกรีต 15 ซ.ม.ที่ไมมีทอความรอน 
T5 คือ  ระยะกึ่งกลางคอนกรีต สูงจากดานลาง 25 ซ.ม. มีทอความ 
            รอน   
T6 คือ  ระยะดานขางคอนกรีต 15 ซ.ม. ที่มีทอความรอน  
T7 คือ  ระยะกึ่งกลางคอนกรีตจากผิวดานบน 25 ซ.ม.  ที่มีทอความ 
            รอน  
T8 คือ  ผิวตรงกลางทอความรอนของทอกลาง  
T9 คือ  ระยะกึ่งกลางคอนกรีตที่มีทอความรอน  
T10 คือ  ผิวตรงกลางทอความรอนทอดานนอก  
T11 คือ  ผิวทอความรอนดานบนทอดานนอก  
T12 คือ  ที่ผิวทอความรอนดานบนทอกลาง   
T13 คือ  อุณหภูมิที่ผิวคอนกรีตมีทอความรอน 
T14 คือ  อุณหภูมิที่ผิวคอนกรีตไมมีทอความรอน 
T15  คือ  อุณหภูมิของอากาศ 
 
หลังจากนั้นติดตั้งทอความรอนกับแทงคอนกรีต  ซ่ึงคอนกรีตที่ใช
ทดสอบมีขนาด 1 ลูกบาศกเมตร  คาความแข็งแรง 350 นิวตัน/ ตาราง
เมตร  และมีจํานวน 2 แทง  คือ แทง A ไมมีทอความรอน และแทง B   
ติดตั้งทอความรอนจํานวน 5 ทอ  ดังแสดงในรูปที่ 3  โดยที่คอนกรีตทั้ง 
2 แทง  จะมีการติดตั้งสายเทอรโมคัปเปลไวภายในแทงคอนกรีต  ที่
ตําแหนงตางๆ รวม 15 จุด   ดังน้ี  แทง A มี 4 จุด แทง B มี  8 จุด  ที่
ผิวคอนกรีตทั้ง 2 แทง 2 จุด และอีก 1  จุดสําหรับวัดอุณหภูมิของ
อากาศ  ดังแสดงในรูปที่ 4 ทําการวัดอุณหภูมิของคอนกรีตโดยเก็บ
ขอมูลทุก ๆ 5 นาที ตั้งแตเร่ิมเทคอนกรีตไปจนกวาคอนกรีตจะเซทตัว 
ซ่ึงคอนกรีตจะใชเวลาในการเซทตัวประมาณ 93 ชั่วโมง ทั้งที่ไมได
ติดตั้งทอความรอนและที่ติดตั้งทอความรอนการบันทึกขอมูลจะใชเวลา 
96 ชั่วโมงเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในคอนกรีตทั้งสอง
แทงหลงัการเซทตวัของคอนกรีต โดยใชเครื่องบันทึกขอมูลแบบ 
ดาตาล็อกเกอร CR23X (Data Logger) 

    
3. ผลการทดสอบ 
 3.1 ผลของอุณหภูมิแทงคอนกรีตท่ีไมมีการติดต้ังทอความรอน 
      รูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบในแตละตําแหนงที่ทําการวัดคา
อุณหภูมิของคอนกรีตที่ไมติดตั้งทอความรอน พบวาตําแหนงอุณหภูมิ
ของคอนกรีตที่ตําแหนงกลางการวัดอุณหภูมิที่จุด T1 , T2 , T3 , T4  และ 
T14  จะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในชวง 5 ชม.แรกหลังจากเริ่มเทคอนกรีต
ลงในแทง  หลังจากนั้นอุณหภูมิคอนกรีตที่ผิวหนา(T14)  คอนกรีตจะเร่ิม
คงที่ แตที่ตําแหนงดานลาง (T1)  ที่จุดตรงกลาง (T2)  ที่ดานผิวบนของ
คอนกรีต (T3) และที่ดานขางคอนกรีต (T4)   จะเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
จนถึงชั่วโมงที่ 15 หลังจากเทคอนกรีตและหลังจากนัน้อุณหภูมิจะเร่ิม
ลดลงเรื่อยๆซึ่งอณุหภูมิสูงสุดของคอนกรีตเทากับ 65 องศา ณ 
ตําแหนงกลางคอนกรีตทั้งน้ีจะแตกตางจากอุณหภูมิดานบนประมาณ 
10 องศา ซ่ึงสาเหตุน้ีอาจทําใหคอนกรีตเกิดการแตกราวได  

 

 

ทอความรอน 

บล็อกคอนกรีต 

T6, T10, T11 

T13 
T5, T7, T8, T9, T12 

T5 T8, T9 

T6, T10 
T7 

T13 

T12 T11 

T5 T6, T10 

T11 T12 
T13 
T7 

T8, T9 
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รูปที่ 5 ผลอุณหภมิูของแทงคอนกรีตที่ไมติดตั้งทอความรอน 
 
 

 
 

รูปที่ 6 ผลอุณหภมิูของคอนกรีตที่มีติดตั้งทอความรอน 
 
3.2 ผลของอุณหภูมิแทงคอนกรีตท่ีมีการติดต้ังทอความรอน 
    ผลของอุณหภูมิของคอนกรีตที่มีการติดตั้งทอความรอน  ที่ตําแหนง
การวัดอุณหภูมิที่จุด T5 , T6 , T7 , T9 , T13 และ T15  ดังแสดงในรูปที่ 6   
แสดงใหเห็นไดวาอุณหภูมิที่ตําแหนงตางๆ ของคอนกรีตที่มีการฝงทอ
ความรอน  พบวาอุณหภูมิที่ตําแหนงการวัดทั้ง 5 จุด  จะมีคาใกลเคียง
กันมาก  เม่ือเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของอากาศพบวาระยะเวลาในการ
เซทตัวของคอนกรีตจะอยูที่ประมาณ 93 ชั่วโมงหลงัจากเทคอนกรีต  
จากกราฟสามารถบอกไดวาการฝงทอความรอนในคอนกรีตสามารถลด
ความแตกตางของอุณหภูมิของคอนกรีตลงได   และทอความรอนยัง
สามารถควบคุมความแตกตางระหวางอุณหภูมิที่ผิวคอนกรีตกับภายใน
คอนกรีตไมใหเกิน 20 องศาเซลเซียส     

  3.3 ผลของอุณหภูมิกลางแทงคอนกรีตท่ีมีและไมมีการติดต้ังทอ 
       ความรอน 
       ผลอุณหภูมิของคอนกรีตที่ตําแหนงตรงกลางคอนกรีตที่มีและไมมี
ทอความรอน  ที่ตําแหนงกลางคอนกรีตที่ไมมีทอความรอน (T2)  กับ
กลางคอนกรีตที่มีทอความรอน (T9) และอุณหภูมิของอากาศ (T15) ดัง
ในรูปที่ 7 ผลอุณหภูมิของคอนกรีตที่ตําแหนงตรงกลางของคอนกรีตทั้ง
ที่มีกับไมมีทอความรอน จะเห็นไดวาอุณหภูมิของคอนกรีตที่มีทอความ
รอนจะมีคาต่ํากวาอุณหภูมิของคอนกรีตที่ไมมีทอความรอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับอุณหภูมิของอากาศพบวาอุณหภูมิของคอนกรีตที่มีการ
ติดตั้งทอความรอน จะมีคาใกลเคียงกวาคอนกรีตที่ไมมีทอความรอน
และระยะเวลาในการเซทตัวของคอนกรีตทั้ง 2 แทง จะไมแตกตางกัน 
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รูปที่ 7 ผลอุณหภมิูกลางแทงคอนกรตีที่มีและไมมีการติดตั้งทอความรอน
        
4. สรุปผล 

จากผลการลดอุณหภูมิในแทงคอนกรีตขนาด 1 m3 โดยใชทอ
ความรอนสามารถสรุปไดดังน้ี 
       4.1 อุณหภูมิตรงกลางคอนกรีตกับผิวคอนกรีตที่ไมมีการฝงทอ
ความรอน พบวาอุณหภูมิจะแตกตางกันมากสุดถึง 25.5 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิที่ผิวของคอนกรีตจะคอนขางคงที่ 
     4.2 ทอความรอนสามารถควบคุมความแตกตางระหวางอุณหภูมิที่
ผิวคอนกรีตกับภายในคอนกรีตเทากับ 6.5 องศาเซลเซียส 
     4.3 แทงคอนกรีตที่มีการฝงทอความรอนไมเกิดการแตกราวข้ึน
ภายในคอนกรีต เน่ืองจากสามารถชวยลดอุณหภูมิแตกตางระหวางผิว
กับอุณหภูมิภายในคอนกรีตไดไมใหเกิน 20 องศาเซลเซียส  
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บทคัดยอ 
ในโครงงานนี้จะทําการศึกษาการออกแบบและผลของตัวแปร

ตางๆ ของทอความรอนชนิดส่ันแบบปลายปดและแบบวงรอบโดยใช
สมการการทดลองงานวิจัยทอความรอนชนิดส่ันแบบปลายปดของ ณัฐ
วิทย พรหมมา (2544) และ สมการการทดลองงานวิจัยทอความรอน
ชนิดส่ันแบบปลายปดของอภิมน มณีวรรณ (2545) จากผลการศึกษา
สมการของงานวิจัยทั้งสองได นําเอาสมการเหลานั้นมาใชในการเขียน
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการออกแบบทอความรอนชนิดส่ันแบบปลาย
ปดและแบบวงรอบ โดยโปรแกรมที่ไดนํามาตรวจสอบความนาเชื่อถือ 
และนําผลการคํานวณ ที่ไดจากโปรแกรม เทียบกับผลการทดลองที่ได
จากงานวิจัยของทั้งสองงานวิจัย โดยใชคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และคาการตัดสินใจ จากการศึกษาพบวาทอความรอนชนิดส่ันแบบ
ปลายปด ที่มุมเอียงการทํางานที่ 0 องศา และ 90 องศา คาความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 25.93 เปอรเซ็นต และ 26.89 เปอรเซ็นต คาความ
นาเชื่อถือ 0.73 และ 0.71  และทอความรอนชนิดส่ันแบบวงรอบ ที่มุม
เอียงการทํางานที่ 0 องศา และ 90 องศา คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
29.43 เปอรเซ็นต และ 25.35 เปอรเซ็นต คาความนาเชื่อถือ 0.81 และ 
0.72 ตามลําดับ ทั้งน้ีไดนําโปรแกรมคํานวณหาผลกระทบของตัวแปร
ตางๆ ที่มีตอทอความรอนชนิดส่ันแบบปลายปดและแบบวงรอบ ซ่ึง
ลักษณะผลกระทบของตัวแปรตางๆ จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน ของ
ทอความรอนแบบส่ันทั้งสองชนิด เม่ือขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน
เพิ่ม อัตราการถายเทความรอนก็จะเพ่ิมข้ึน  เม่ือความยาวสวนฉนวน
เพิ่มข้ึน อัตราการถายเทความรอนก็จะลดลง เม่ือความยาวรวมทั้งหมด
เพิ่มข้ึน อัตราการถายเทความรอนก็จะลดลง และเมื่อนําผลที่ไดจาก
โปรแกรมเปรียบเทียบผลการทดลองของงานวิจัยทั้งสองจะเห็นไดวา 
แนวโนมของผลการทํานายเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
Abstract 

       This project is the study of the design and the results 
of various variables of closed - end oscillating heat pipe (CEOHP) 
and closed - loop oscillating heat pipe (CLOHP) applying 

experimental equation of closed - end oscillating heat pipe of 
Nattawit Promma (2001) and closed - loop oscillating heat pipe of 
Apimon Maneewan (2002). From the study of both experiments, 
the equations were used to write a ready-made program to 
design closed - end and closed – loop oscillating heat pipe. The 
program was tested for reliability. The results of calculation 
computed from the program were then compared with both thesis 
results, applying standard deviation and decision-making values. 
It was found that Promma’s closed - end oscillating heat pipe with 
the slope of 0 degrees and 90 degrees, standard deviation of 
25.93% and 26.89% with the R - square of 0.75 and 0.71 and 
Promma’s closed - end oscillating heat pipe with the slope of 0 
degrees and 90 degrees, standard deviation of 29.43% and 
25.35% with the R - square of 0.81 and 0.72 respectively. Then 
the researcher than applied the program to calculate the affection 
on closed - end and closed – loop oscillating heat pipe. All 
aspects of affecting results of both oscillating heat pipe follow the 
same tendency. When the total length of oscillating heat pipe 
Increases, the heat transfer rate also reduces. The results of the 
program, when compared with the results of both researches, 
were found to follow the same tendency. 
 

1. คํานํา 
      ทอความรอน เปนอุปกรณที่มีสภาพการนําความรอนสูง ทอความ
รอนใชหลักการระเหยและกลั่นตัวของสารทํางาน ทอความรอนเปนทอ
ปดซ่ึงภายในเปนสุญญากาศและมีสารทํางานบรรจุอยู (Dunn and 
Reay,1982). จะแบงออกเปน 3 สวน ตามหลักการทํางาน  คือ  สวน
ระเหย (Evaporator)  สวนไมถายเทความรอน (Adiabatic) และสวน
ควบแนน (Condenser) ทอความรอนนําไปประยุกตใชไดหลายทาง 
เชนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน อุปกรณระบายความรอนของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   ทอความรอนแบงออกเปน 3 ประเภทคือ ทอ
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ความรอนแบบไมมีใส (Wick) หรือเทอรโมไซฟอน (Thermosyphon) 
ทอความรอนแบบมีวัสดุพรุน (Wick) และทอความรอนแบบส่ัน 
(Oscillating heat pipe) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ทอความรอนไมมี Wick หรือ Thermosyphon 
 

  หลักการทํางานของทอความรอนเทอรโมไซฟอน  คือ  ความรอนจาก
สวนทําระเหย (Evaporator) จะทําใหสารทํางานซึ่งมีสถานะเปน
ของเหลวอิ่มตัวเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอ และลอยข้ึนสูสวนดานบนไป
ยังสวนควบแนน (Condenser)   ซ่ึงมีอุณหภูมิต่ํากวา เกิดการควบแนน
และไหลกลับสูสวนระเหยดวยแรงโนมถวง    เน่ืองจากความรอนแฝง
ของการกลายเปนไอของสารทํางานซึ่งมีคาสูงมาก ดังน้ันสารทํางานจึง
สามารถถายเทความรอนจากปลายดานหน่ึงไปสูปลายอีกดานหน่ึง โดย
ที่อุณหภูมิระหวางสวนทําระเหยและสวนควบแนนแตกตางกันเพียง
เล็กนอยดังแสดงในรูปที่ 1 ความสามารถในการสงผานความรอนของ
ทอเทอรโมไซฟอนน้ัน  ข้ึนอยูกับหลายปจจัย  เชน  ขนาดของทอ  
ชนิดของทอ  ลักษณะการติดตั้งทอ  ชนิดของสารทํางาน  อุณหภูมิของ
แหลงความรอนและแหลงความเย็น  เปนตน สําหรับทอความรอนแบบ
ส่ัน แบงออกได 3 ชนิด หลักๆ คือทอความรอนแบบส่ันปลายปด 
(Closed-End Oscillating Heat Pipe: CEOHP ) รูป 2 (ก) ทอความ
รอนแบบสั่นที่เปนวงรอบ (Closed-Loop Oscillating Heat Pipe : 
CLOHP ) รูป 2 (ข)  และทอความรอนแบบส่ันที่เปนวงรอบมีวาลวกัน
กลับ (Closed-Loop Oscillating Heat Pipe with Check Valve : 
CLOHPW/CV ) รูป 2. (ค) 

 
  

(ก) แบบ CEOHP   (ข) แบบ CLOHP   (ค) แบบ CLOHPW/CV 
 

รูปที่ 2 ทอความรอนแบบสั่น  (Oscillating Heat Pipe) 
 

 ทอความรอนแบบทอความรอนแบบสั่นปลายปด(CEOHP) ทําจาก
ทอความรอนแบบคาปลารี่ที่ยาวๆ เสนหน่ึงที่ขดไปมา โดยที่ปลายทั้ง
สองขางไมไดตอเขาหากันและไมมีวาลวกันกลับดังแสดงในรูปที่ 1.1 (ก) 
การถายเทความรอนจะปรากฏในรูปการสั่นสะเทือนที่เกิดข้ึนมาจาก
คลื่นความดันที่ส่ันไปมาอยางรุนแรงเน่ืองจากการเดือดแบบฟองของ
สารทํางานภายใน โดยจะรับความรอนที่สวนทําระเหย (Le) และสงถาย
ตอไปยังสวนควบแนนหรือสวนระบายความรอน (Lc)  ซ่ึงทอระบาย
ความรอนบางชนิดอาจมีสวนกันความรอน (La) ประกอบอยูระหวาง
สวนทําระเหยและสวนควบแนน ทอความรอนแบบส่ันที่เปนวงรอบ
(CLOHP) ทําจากทอความรอนแบบคาปลารี่ที่ยาว ๆ เสนหน่ึงที่ถูกขด
ไปมาและเชื่อมปลายทั้งสองขางติดกันใหเปนวงรอบโดยไมมีวาลวกัน
กลับดังแสดงในรูป 1.1 (ข) ดังน้ันในกรณีน้ีการถายเทความรอนจะ
เกิดข้ึนจากการสั่นของสารทํางานในทิศทางตามแนวแกนของทอ และ
ทอความรอนแบบสั่นที่เปนวงรอบมีวาลวกันกลับ(CLOHPW/CV) ทํา
จากทอคาปลารี่ที่ยาวจํานวนหน่ึงทอหรือมากกวานั้นขดไปมาและเชื่อม
กันใหเปนวงรอบตามรูป 1.1 (ค) ในวงรอบของทอความรอนน้ันจะมี
วาลวกันกลับคอยบังคับทิศทางการไหลของสารทํางานจึงเปนสาเหตุให
เกิดการไหลเวียนทางใดทางหนึ่ง ในป 2544 ณัฐวิทย พรมหมาและ
คณะ ไดศึกษาคุณลักษณะการถายเทความรอนแบบสั่นปลายปด ซ่ึงใช 
เอชพี 62 และ เอ็มพี 39 เปนสารทํางาน โดยใชทอความรอนที่ทําจาก
ทอคาปลารี่ทองแดง ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 1.06 และ 2.03 
มิลลิเมตร ขนาดความยาวสวนทําระเหย สวนฉนวน และสวนควบแนน 
ที่เทากันที่ 50  100 และ 150 มิลลิเมตร อัตราสวนการเติมสาร 50 
เปอรเซ็นต ของปริมาตรทั้งหมด โดยขนาดความยาวทั้งหมดของทอคือ 
10   15 และ 20 เมตร ใชนํ้ารอนเปนแหลงความรอน ไหลผานสวนทํา
ระเหยของทอความรอน และในสวนควบแนนใชสารผสมน้ําผสมเอทธิ
ลีนไกลคอลอัตรา สวน 1 : 1 เปนแหลงระบายความรอน อุณหภูมินํ้า
รอนที่ใชในการทดสอบ คือ 60  70 และ 80 องศาเซลเซียส และอุณภูมิ
ของสารผสมน้ําผสมเอทธิลีนไกลคอลกําหนดที่ 20 องศาเซลเซียสทํา
การหุมฉนวนอยางดีในสวนฉนวนของทอความรอน โดยสภาวะการ
ทดสอบคือ เปลี่ยนมุมเอียง (β ) เทียบกับแนวระดับ (ดังภาพดานลาง) 
จาก 90 ถึง -90 องศา  จากผลการทดลองสรุปไดวา มุมเอียงการ
ทดสอบมีผลตออัตราการถายเทความรอนของทอความรอนแบบสั่น
ปลายปด โดยมุมเอียงของการทํางานชวง 50 – 60 องศา เปนชวงมุม
เอียงที่ใหคาการถายเทความรอนสูงสุด และจะมีผลเหมือนกันทั้งสอง
สารทํางานคือเอชพี 62 และ เอ็มพี 39    ซ่ึงทอความรอนดังกลาวจะ
ทํางานไดตองมีมุมเปนบวกเทานั้น และชวงมุมเอียงการทํางาน 50 – 
60 องศาจะใหคาความตานทานความรอนต่ําสุดทั้งสองสารทํางาน เสน
ผานศูนยกลางภายในของทอความรอนแบบสั่นปลายปดมีผลตออัตรา
การถายเทความรอนโดยทอขนาด 1.06 มิลลิเมตร ใหคาอัตราการสง
ถายความรอนที่มากกวาเสนผานศูนยกลางภายใน 2.03 มิลลิเมตร เชน 
เม่ือเสนผานศูนยกลางภายในเพิ่มจาก 1.06 มิลลิเมตร เปน 2.03 
มิลลิเมตร อัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียง 90 องศาจะลดลงจาก 
8366 วัตตตอตารางเมตร เปน 7294 วัตตตอตารางเมตร จากทอความ
ยาวทั้งหมด 15 เมตร ความยาวสวนทําระเหย 50 มิลลิเมตร และจะมี
แนวโนมเหมือนกันทั้งสองสารทํางาน และความยาวสวนทําระเหย สวน

สวนคายความรอน 

สวนกันความรอน 

สวนรับความรอน ความรอน 

ระบายความรอน 

ไอ 

ของเหลว 
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ฉนวน และสวนควบแนนที่เทากัน มีผลตออัตราการถายเทความรอน 
โดยทอขนาด 50 มิลลิเมตร ทีคาอัตราการถายเทความรอนสูงสุด  
รองลงมาคือ 100 มิลลิเมตร และ 150 มิลลิเมตร ตามลําดับ และความ
ยาวทั้งหมดของทอความรอนมีผลตออัตราการถายเทความรอน โดย
ความยาวทั้งหมด 10 เมตร ใหคาอัตราการถายเทความรอนสูงสุด 
รองลงมาคือ 15 เมตร และ 20 เมตร ตามลําดับ และผลของตัวเลขคูทา
เทลาดเซมีผลตออัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียงการทํางาน 0 
องศา ตามความสัมพันธ 
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 ….(1) 

 และผลของตัวเลขคูทาเทลาดเซมีผลตออัตราการถายเทความรอน
ที่มุมเอียงการทํางาน 90 องศา ตามความสัมพันธ 
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  ….(2) 

และในปตอมา 2545 อภิมน มณีวรรณและคณะ ศึกษาคุณลักษณะการ
ถายความรอนของทอความรอนชนิดส่ันแบบวงรอบซึ่งใช เอชพี 62 และ 
เอ็มพี 39 เปนสารทํางานทอความรอนที่ใชทําจากทอคาปลารี่ทองแดง
ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 0.66  1.06 และ 2.03 มิลลิเมตร ขนาด
ความยาวสวนทําระเหย คือ 50  100 และ 150 มิลลิเมตร ขนาดความ
ยาวรวมของทอ คือ 5  10 และ 15 เมตร โดยสภาวะการทดสอบ คือ

เปลี่ยนมุมเอียง ( )β เทียบกับแนวระดับจาก 90 ถึง -90 องศา พบวา 

มุมเอียงการทํางานมีผลตออัตราการถายเทความรอนของทอความรอน
ชนิดส่ันแบบวงรอบ โดยสําหรับทอความรอนที่ มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางมากกวาขนาดเสนผานศูนยกลางวิกฤตนั้น มุมเอียงการ
ทํางานชวง 60 – 90 องศา จะใหคาอัตราการถายเทความรอนสูงสุด 
และสําหรับทอความรอนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวาขนาดเสน
ผานศูนยกลางวิกฤตจะสามารถทํางานที่มุมเอียงการทํางานเปนลบไดดี
เทียบเทากับที่มุมเอียงการทํางานเปนบวก เสนผานศูนยกลางภายใน
ของทอความรอนขนาด 2.03 มิลลิเมตร ใหคาอัตราการถายเทความ
รอนสูงที่สุด ความยาวสวนทําระเหยขนาด 50 มิลลิเมตร ใหคาอัตรา
การถายเทความรอนสูงที่สุด ความยาวรวมของทอขนาด 5 เมตร ใหคา
อัตราการถายเทความรอนสูงที่สุด และสมการการทํานายหาคาอัตรา
การถายเทความรอนในรูปของตัวเลขคูทาเทลาดเซที่มุมเอียงการ
ทํางาน 90 องศา จะมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 24.39 เปอรเซ็นต และมี
ความสัมพันธดังน้ี 

1.250.01 0.011.2 2
1.2 0.05

90 0.7 0.5 322.7 Pri v v

e t l v

DKu N
L L

ρ σ ρ
ρ µ ω

−
⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎢ ⎥= ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

….(3) 

 ที่มุมเอียงการทํางาน 0 องศา จะมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
29.89 เปอรเซ็นต  และมีความสัมพันธดังน้ี 

1.340.1 0.012
1.2 0.2

0 0.9 0.1 30.7 Pri v v

e t l v

DKu N
L L

ρ σ ρ
ρ µ ω

−
⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎢ ⎥= ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

      ….(4)     

 

     จากสมการคูทาเทลาดเซนัมเบอรไรมิติที่มุม 90 และ 0 ของผูวิจัย
ทั้งสองไมสะดวกตอการทําไปใชงานในการออกแบบอุปกรณทอความ
รอน ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงมุงเนนที่จะนําสมการจากผลการ
ทดลองในงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนมา
ทําการศึกษาเพื่อหาสมการที่อางอิงกับผลการทดลองในงานวิจัยน้ัน ๆ 
แลวนําสมการที่ได ไปสรางโปรแกรมที่ชวยในการออกแบบทอความ
รอนแบบสั่นปลายปดและแบบสั่นวงรอบ โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการ
ประมวลผล แสดงผลออกมาเปนตารางคาการเปลี่ยนตัวแปรและกราฟ
แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรกับคาการถายเทความรอน ทําใหมี
ความรวดเร็ว และเที่ยงตรงกวาการคํานวณดวยมือและยังสามารถใช
เปนตัวชวยในการออกแบบทอความรอนในพื้นที่ที่จํากัดได 
 
2. เคร่ืองมือและอุปกรณ 

ในการศึกษาครั้งน้ีจะใชโปรแกรม Microsoft Visual C# 2005 เปน
เครื่องมือในการศึกษา โดยจะปอนขอมูลที่เหมาะสม โปรแกรมจะทํา
การคํานวณและประมวลผล หลังจากนั้นจะสงผลออกมาเปนคาการ
ถายเทความรอนและกราฟ ดังแสดงผังหลักและผังยอยของโปรแกรมใน
รูปที่ 3 และ 4 

 

 
รูปท่ี 3 ผังหลักของโปรแกรม 
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ผังหลักของโปรแกรม จะเปน ฟอรมแรกที่แสดงขึ้นมา
ในขณะเริ่มตนโปรแกรมโดยจะเปนสวนหลักที่ใหผูใชสามารถเลือกการ
ใชงาน จะมีอยู สองสวนหลัก คือ ออกแบบโดยใชโปรแกรมและ
ออกแบบโดยผูใช สวนออกแบบโดยใชโปรแกรม คือ  

 สวนโปรแกรมที่ใชในการออกแบบโดยอาศัยขอมูลในการคํานวณ
จากขอบเขตงานวิจัย ของ ณัฐวิทย พรหมมา  และ อภิมน มณีวรรณ 
(2545) ข้ึนอยูกับชนิดของทอความรอน  
      สวนออกแบบโดยผูใช คือ สวนโปรแกรมที่ใชในการออกแบบโดย
ใหผูใชเลือกขนาดมิติของทอความรอนชนิดส่ัน ตามที่ผูใชตองการที่มี
มากกวา 1 แบบแลวโปรแกรมจะแสดงผลออกมาเปนคาอัตราการ
ถายเทความรอน และอัตราการถายเทความรอนตอพ้ืนเพื่อใหผูใช
เปรียบเทียบดวยตวัของผูใชเอง โดยโปรแกรมจะรับคาจากผูออกแบบ 
โดยจะตองเลือกมุมการทํางานของทอความรอน และชนิดของสาร
ทาํงานที่บรรจุอยูภายในทอ สมการที่ใชในการคํานวณจะขึ้นอยูกับมุม
การทํางาน โดยจะมีสมการไมเหมือนโดยแยกเปนสองสมการตอชนิด
ของทอความรอน หลังจากนั้นใหผูใชปอนขอมูลดังน้ี อัตราการไหลเชิง

มวล ( m& ) อุณหภูมิสวนทําระเหย ( eT ) อุณหภูมิทางเขาสวนควบแนน 

( ciT ) และ อุณหภูมิทางออกสวนควบแนน ( coT ) จากนั้นโปรแกรมจะ

ทําการคํานวณจากสมการ 
สมการการหาคาอัตราการถายเทความรอน 
 

( )p out inQ mC T T= −&      ..…….(5) 

  
สมการการหาคาฟลักซความรอน 
 

2 i
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n D Leπ

=       ……..(6) 

 
สมการการหาคาตัวเลขคูทาเทลาดเซ 
 

1
4

2
l v

v fg
v

qKu

h g ρ ρρ σ
ρ

=
⎡ ⎤⎛ ⎞−
⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦

     ……..(7) 

 
ในการคํานวณการออกแบบทอความรอนชนิดส่ันแบบปลาย

ปดจะใชตัวเลขคูทาเทลาดเซที่ไดจากงานวิจัยของนายณัฐวิทย พรหม
มา เน่ืองจากมีความผิดพลาดอยูที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นต ที่มุมเอียง
การทํางานที่ 0 และ 90 องศา ตามสมการที่ (1) และ (2)  

และในการคํานวณการออกแบบทอความรอนชนิดส่ันแบบ
วงรอบ จะใชตัวเลขคูทาเทลาดเซที่ไดจากงานวิจัยของอภิมน มณีวรรณ 
เน่ืองจากมีความผิดพลาดอยูที่ประมาณ 24.39 เปอรเซ็นต  และ29.89 
เปอรเซ็นต ที่มุมเอียงการทํางานที่ 90 และ 0 องศา จากสมการที่ (3) 
และ (4) 

  
รูปท่ี 4 ผังยอยของโปรแกรม 

 
3. ผลการทดสอบ 
 3.1 ผลของอัตราการถายเทความรอนของทอความรอนชนิดส่ัน

แบบปลายปดและแบบวงรอบโดยใชสมการการทํานายอัตรา
การถายเทความรอนวิจัยของ ณัฐวิทย พรหมมา และ อภิมน 
มณีวรรณ กับโปรแกรมการอออกแบบ 

      จากรูปที่ 5 และรูปที่ 6 แสดงผลของอัตราการถายเทความรอน
ของทอความรอนชนิดส่ันแบบปลายปดและแบบวงรอบโดยใชสมการ
การทํานายอัตราการถายเทความรอนวิจัยของ ณัฐวิทย พรหมมา และ 
อภิมน มณีวรรณ ที่มุมการทํางาน 0 องศาตามแนวระดับกับโปรแกรม
การอออกแบบทอความรอน  พบวาความแปรปรวนระหวางฟลั๊กซความ
รอนจากการคํานวณในโปรแกรมตอฟลั๊กซความรอนจากการสมการ
ทํานายของณัฐวิทย พรหมมา โดยจะมีสัมประสิทธิ์การตัดสินใจคือ 0.73 
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 25.93 เปอรเซ็นต และ ความ
แปรปรวนระหวางฟลั๊กซความรอนจากการคํานวณในโปรแกรม
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ตอฟลั๊กซความรอนจากสมการทํานายของอภิมน มณีวรรณ โดยจะมี
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจคือ 0.81 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
29.43 เปอรเซ็นต ซ่ึงถือวายอมรับได  
     จึงสรุปไดวาโปรแกรมนี้สามารถนํามาใชกับทอความรอนแบบสั่น
ชนิดปลายปด และชนิดวงรอบ ที่ใช เอชพี 62 และ เอ็มพี 39 เปนสาร
ทํางาน ที่มุมเอียงการทํางาน 0 องศา   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางฟลั๊กซความรอนของทอ 
ความรอนแบบส่ันปลายปดจากการคาํนวณในโปรแกรม 

ตอฟลั๊กซความรอนจากสมการทํานาย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 6   ความสัมพันธระหวางฟลั๊กซความรอนของทอ 
         ความรอนแบบสั่นวงรอบจากการคํานวณในโปรแกรม 

ตอฟลั๊กซความรอนจากสมการทํานาย 
 

3.2 ผลของเสนผานศูนยกลางภายใน ( Di ) ของทอความรอนตอ
อัตราการถายเทความรอน 
 
 

 
รูปที่   7 ความสัมพันธระหวางเสนผานศูนยกลางภายใน ของทอความ 

รอนแบบส่ันปลายปดกับอัตราการถายเทความรอน 
 
   ความสัมพันธระหวางเสนผานศูนยกลางภายใน ของทอความรอน
แบบส่ันปลายปด กับอัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียงการทํางาน 

90 องศา ( 90q ) ความยาวของสวนทําระเหย 10  ซม. ความยาวรวม 

10 เมตร จะแสดงในรูปที่ 7 พบวาอัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียง

การทํางาน 90 องศา ( 90q ) ของทอความรอนแบบส่ันทั้งสองชนิดมี

แนวโนมจะเพ่ิมข้ึน เม่ือเสนผานศูนยกลางเพิ่มข้ึน โดยเม่ือเปรียบเทียบ
ผลที่ไดจากการคํานวณโดยใชโปรแกรมกับผลการทดลองของ นายณัฐ
วิทย พรหมมา  และ นางสาวอภิมน มณีวรรณซ่ึงมีเอชพี 62 และ เอ็มพ ี
39เปนสารทํางาน ก็จะพบวาเสนกราฟมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกนั 
ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจาก เกิดความดันตกครอมของกอนไอที่เคลื่อนที่ไปยัง
สวนควบแนน ยิ่งผานเสนผานศูนยกลางภายในมีขนาดเล็กเทาใด คา
ความดันตกครอมก็จะยิ่งมีมากข้ึน ทําใหกอนไอเคลื่อนที่ไปยังสวน
ควบแนนยากขึ้นเปนผลใหอัตราการถายเทความรอนนอยลง 
 จากผลการทดลองใชโปรแกรมเทียบกับผลการทดลองของ
งานวิจัยทั้งสองสามารถสรุปไดวา ที่ทอขนาด  2.03 มิลลิเมตร จะใหคา
การถายเทความรอนไดมากที่สุด รองลงมา คือ 1.06 และ 0.66 
มิลลิเมตร  
 
3.3 ผลของความยาวสวนทําระเหย สวนกันความรอน และสวน
ควบแนนท่ีเทากันของทอความรอนท่ีมีตออัตราการถายเทความ
รอน        
     รูปที่ 8 ผลของความยาวสวนทําระเหยของทอความรอนแบบสั่น
ปลายปด ( Le ) กับอัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียงการทํางาน 90 
องศา ( 90q ) เสนผานศูนยกลางภายใน 2.03 มิลลิเมตร ความยาวรวม 

25.93 % 

-25.93 % 

2/),( mWproqo

29.43 % 

-29.43 % 

2/),( mWproqo
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10 เมตร พบวาอัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียงการทํางาน 90 
องศา (

90q ) ของทอความรอนแบบสั่นทั้งสองชนิดมีแนวโนมจะลดลง 

เม่ือความยาวสวนทําระเหยเพิ่มข้ึน โดยเม่ือเปรียบเทียบผลที่ไดจาก
การคํานวณโดยใชโปรแกรมกับผลการทดลองของนายณัฐวิทย พรหม
มา และ นางสาวอภิมน มณีวรรณ ซ่ึงมีเอชพี 62 และ เอ็มพี 39เปนสาร
ทํางาน ก็จะพบวาเสนกราฟมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน ที่เปน
เชนน้ีเพราะยิ่งคาความยาวสวนกันความรอนนอยลงเทาใด ระยะทาง
ระหวางสวนทําระเหยกับสวนควบแนนก็จะนอยลงเทานั้น เปนผลให
กอนไอที่ทําหนาที่พาความรอนจากสวนทําระเหย สามารถเคลื่อนที่ไปสู
สวนควบแนนไดงายข้ึน เน่ืองจากมีแรงเสียดทานนอยลง จึงทําใหคา
อัตราการถายเทความรอนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
รูปที่ 8 ความสัมพันธระหวางความยาวสวนทําระเหยของทอความรอน

แบบส่ันปลายปด  กับอัตราการถายเทความรอน 
 
    สรุปไดวา ที่ความยาวรวมคาใดคาหน่ึง ขนาดความยาวของสวนทํา
ระเหย สวนกันความรอน และสวนควบแนนที่เทากัน มีผลตออัตราการ
ถายเทความรอนที่มุมเอียงการทํางาน 90 องศา โดยความยาวของสวน
ทําระเหย 5 เซนติเมตร จะใหคาอัตราการถายเทความรอนมากที่สุด 
รองลงมา คือ 10 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร 
 
3.4 ผลของความยาวรวมทั้งหมดของทอความรอนท่ีมีตออัตรา
การถายเทความรอน 
     จากรูปที่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางความยาวรวมทั้งหมดของ
ทอความรอนแบบสั่นวงรอบ ( Lt ) กับอัตราการถายเทความรอนที่มุม
เอียงการทํางาน 90 องศา ( 90q ) เสนผานศูนยกลางภายใน 2.03 

มิลลิเมตร ความยาวรวม 10 เมตร ซ่ึงพบวาอัตราการถายเทความรอน
ที่มุมเอียงการทํางาน 90 องศา (

90q ) ของทอความรอนแบบสั่นทั้งสอง

ชนิดมีแนวโนมจะลดลง เม่ือความยาวสวนรวมทั้งหมดเพิ่มข้ึน โดยเม่ือ
เปรียบเทียบผลที่ไดจากการคํานวณโดยใชโปรแกรมกับผลการทดลอง

ของนักวิจัยทั้งสอง ซ่ึงมีเอชพี 62 และ เอ็มพี 39เปนสารทํางาน ก็จะ
พบวาเสนกราฟมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน ที่เปนเชนน้ีเพราะยิ่ง
ความยาวรวมของทอมากข้ึนเทาใด คาความเสียดทานที่ผนังทอก็จะ
มากข้ึนเทานั้น เปนผลใหกอนไอที่ทําหนาที่ถายเทความรอนเคลื่อนไปสู
สวนควบแนนไดยาก จึงทําใหคาอัตราการถายเทความรอนลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9 แสดงกราฟความสัมพันธระหวางความยาวรวมทั้งหมดของ

ความรอนแบบส่ันวงรอบ ( Lt ) กับอัตราการถายเทความรอน 
 
 ดังน้ันสรุปไดวา ที่ความยาวคาใดคาหนึ่ง ขนาดความยาวรวมของ
ทอความรอน มีผลตออัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียงการทํางาน 
90 องศา โดยความยาวรวมของทอความรอนแบบส่ันปลายปด 10 
เมตร จะใหคาอัตราการถายเทความรอนที่มากที่สุด รองลงมาคือ 15 
เมตร และ 20 เมตร และความยาวรวมของทอความรอนแบบสั่นวงรอบ 
5 เมตรจะใหคาอัตราการถายเทความรอนที่มากที่สุด รองลงมาคือ 10 
เมตร และ 15 เมตร 
 
4. สรุปผล 
     จากผลการออกแบบทอความรอนทอความรอนแบบส่ันปลายปด
และวงรอบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถสรุปไดดังน้ี 
      4.1 คาความแปรปรวนระหวางฟลั๊กซความรอนจากการคํานวณใน
โปรแกรมตอฟลั๊กซความรอนจากการสมการทํานาย ของทอความรอน
แบบส่ันปลายปดและวงรอบ ที่มุม 0 องศา โดยจะมีสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจคือ 0.73, 0.81  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 25.93, 29.43  
เปอรเซ็นต ตามลําดับ และที่มุม 90 องศา  จะมีสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจคือ 0.71, 0.72  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 26.89, 25.35 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงถือวายอมรับได จึงสรุปไดวาโปรแกรมน้ี
สามารถนํามาใชกับทอความรอนแบบส่ันชนิดปลายปด ที่ใช เอชพี 62 
และ เอ็มพี 39 เปนสารทํางาน 
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    4.2  ที่ทอขนาด  2.03 มิลลิเมตร จะใหคาการถายเทความรอนได
มากที่สุด รองลงมา คือ 1.06 และ 0.66 มิลลิเมตร  
    4.3 ขนาดความยาวของสวนทําระเหย สวนกันความรอน และสวน
ควบแนนที่เทากัน มีผลตออัตราการถายเทความรอนที่มุมเอียงการ
ทํางาน 90 องศา โดยความยาวของสวนทําระเหย 5 เซนติเมตร จะให
คาอัตราการถายเทความรอนมากที่สุด รองลงมา คือ 10 เซนติเมตร 
และ 15 เซนติเมตร 
    4.4 ขนาดความยาวรวมของทอความรอน มีผลตออัตราการถายเท
ความรอนที่มุมเอียงการทํางาน 90 องศา โดยความยาวรวมของทอ
ความรอนแบบส่ันปลายปด 10 เมตร จะใหคาอัตราการถายเทความ
รอนที่มากที่สุด รองลงมาคือ 15 เมตร และ 20 เมตร และความยาวรวม
ของทอความรอนแบบสั่นวงรอบ 5 เมตรจะใหคาอัตราการถายเทความ
รอนที่มากที่สุด รองลงมาคือ 10 เมตร และ 15 เมตร 
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บทคัดยอ 
     โครงงานวิจัยน้ีเปนการศึกษา และจําลองการกระจายตัวของ
อุณหภูมิภายในบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยเพื่อเปรียบเทียบผลที่
ไดจากการจําลองสภาวะและการทดลองโดยใชเงื่อนไขเดียวกันดังน้ี บอ
มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 300 เซนติเมตร สูง150 เซนติเมตร หนา 25  
เซนติเมตร หุมดวยฉนวนใยแกว ภายในบอฉาบดวยสีกันซึมสีดํา ใน
การทดลองจะแบงสารละลายเกลือ 3 ชั้น คือชั้นลางสุดเปนชั้นกักเก็บ
ความรอนระดับความลึกจากกนบอ 0-80 เซนติเมตร ความเขมขนของ
สารละลายเกลือ 24 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ชั้นกลางเปนชั้นกั้นการพา
ความรอนระดับความลึก   80-130 เซนติเมตรแบงออกเปน 5 ชั้น 
ความเขมขนของสารละลายเกลือ 4  8  12  16 และ20 เปอรเซ็นต ตาม
ระดับความลึกของบอ และชั้นบนสุดเปนชั้นการพาความรอนมีระดับ
ความลึก 130-150 เซนติเมตร จะเติมนํ้าเปลา จะติดตั้งสายวัดอุณหภูมิ
จากกนบอถึงผิวนํ้าและบริเวณส่ิงแวดลอม โดยจะเก็บขอมูลทุก ๆ 5 
นาที  จากการทดลองพบวาบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยที่ชั้นกัก
เก็บความรอนสามารถเก็บสะสมความรอนไดสูงสุด 43 องศาเซลเซียส 
ในชวงเดือนเมษายนซึ่งมีคาความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ยสูงที่สุด การ
กระจายตัวความเขมขนของสารละลายไมสงผลกระตอการกระจายตัว
ของอุณหภูมิมากนักเพราะมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากสําหรับชั้นกั้น
การพาความรอน อยางไรก็ตามบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยยังคง
สามารถรักษาเสถียรภาพของชั้นกั้นการพาความรอนไวไดจากการดูแล
ความโปรงใสของชั้นการพาความรอนดานบนและระดับความเขมขน
ของสารละลายที่ชั้นการพาความรอนดานลาง  
 
Abstract 

       This research is to study and model temperature 
distribution in a solar pond in order to compare with the result 
from model situation and experiment by using the same condition 
as follow: the pond’s diameters with is 300 centimeters with 150 

centimeters high, 25 centimeters thick, covered by fiberglass and 
with black color super proof inside the pond. From the 
experiment, the salt diffusion is divided into three layer ; the 
bottom layer is fro hot water storage at the depth of 0-80 
centimeters from the pond’s bottom, and with 24 percent of salt 
diffusion by weight, the middle layer is for blocking the heat at the 
depth of 80-130 centimeters which is divided into 5 layers of salt 
diffusion at 4 8 12 16 and24 percent due to the depth of the 
pond, and the upper layer with 130-150 centimeters deep, for 
transferring the heat, will fill with water and install the equipment 
for checking temperature from the bottom to the surface and the 
surrounding. Data collecting is done every 5 minutes. The result 
found that the solar pond at the heat storage layer is able to 
collect the hottest temperature of 43 Celsius in April when there 
is highest average of solar radiation. The distribution of salt 
diffusion has not much effect to the temperature distribution 
because there is a little change at the heat blocking layer. 
However, the solar pond can keep stability of this by seeing the 
transparent of heat transferring layer on the top and the salt 
diffusion at the bottom one.  

 

1. คํานํา 
   ปจจุบันในสภาวะที่ขอบเขตของการใชพลังงานมีขีดจํากัด อัน
เน่ืองมาจากแหลงพลังงานที่สําคัญของโลกเริ่มมีจํานวนลดลงตาม
ระยะเวลาที่ใชงาน สถานการณ ดังกลาวจึงทําใหประเทศตางๆตองมุง
ศึกษาและใชพลังงานทดแทนแบบใหมเพื่อที่จะทดแทนพลังงานในรูป
แบบเดิมที่อาจจะหมดไปจากโลกนี้   พลังงานตัวหน่ึงที่เราจะสามารถ
หยิบจับมาใชไดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆเลยคือพลังงานแสงอาทิตย
ซ่ึงเปนพลังงานที่ไดมาแบบฟรีๆ การที่เราจะ นําเอาพลังงาน
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แสงอาทิตยมาใชงานไดน้ันตองมีอุปกรณที่สามารถกักเก็บพลังงาน
ความรอนจากแสงอาทิตยเอาไวเพื่อที่จะนําความรอนในสวนน้ีออกไป
ใชประโยชนตอไปและบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยเปนอีกรูปแบบ
หน่ึงของวิธีการที่จะเลือกใชเก็บสะสมพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย
ได 
         บอความรอนพลังงานแสงอาทิตยดังแสดงในรูปที่ 1 บอความ
รอนเปนรูปทรงกระบอกหรือส่ีเหลี่ยมผนังดานนอกหุมฉนวนภายในบอ
จะบรรจุไปดวยนํ้าที่ผสมกับเกลือ (Sodium Chloride, NaCl) หรือ
เรียกวา “สารทํางาน” ที่ระดับความลึกเพิ่มข้ึนจะมีความเขมขนนของ
เกลือเพิ่มข้ึน และสามารถแบงชั้นความเขมขนของเกลือไดเปน 3 สวน
คือ สวนที่ 1 ชั้นผิวหนาเปนสวนที่มีความเขมขนของเกลือนอยหรือไมมี
เลย หรือเรียกชั้นน้ีวาชั้นการพาความรอนชั้นบน (Upper convective 
zone, UCZ)   อุณหภูมิที่สวนน้ีจะเทากับอุณหภูมิบรรยากาศ  สวนที่ 2 
ชั้นกลางหรือช้ันเกรเดี้ยน (Gradient zone, Non convective zone, 
NCZ) เปนสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของเกลือตามระดับ
ความลึก ซ่ึงเปนชั้นกั้นการพาความรอนระหวางชั้นบนกับชั้นลาง และ
สวนที่ 3 ชั้นลางหรือเรียกวาสวนกักเก็บความรอน (Heat storage 
zone, Lower convective zone, LCZ)  สวนน้ีสารทํางานจะมีความ
เขมขนของเกลือมากที่สุดและเกือบจะเปนเน้ือเดียวกัน [2]   เม่ือบอ
ความรอนไดรับความรอนจากแสงอาทิตยความรอนจะถูกสงผานไปยัง
สวนกักเก็บความรอนที่อยูดานลางซึ่งมีความเขมขนของเกลือสูง โดย
ผานชั้นผิวหนาและชั้น เกรเดี้ยนซ่ึงมีความโปรงแสงหลังจากความรอน
ผานชั้นเกรเดี้ยน นํ้าในชั้นเกรเดี้ยนไมสามารถระเหยได เน่ืองจากน้ําใน
สวน ชั้นบนมีความหนาแนนของเกลือนอยกวาและน้ําที่อยูในชั้นน้ีก็ไม
สามารถตกลงไปสูชั้นกักเก็บความรอนได  
 

 
รูปที่ 1 บอความรอนพลังงานแสงอาทิตย 

 
เม่ือบอความรอนไดรับความรอนจากแสงอาทิตยสองมายังผิวนํ้า ระดับ
แรกอุณหภูมิจะถูกชั้น UCZ กักเกบ็ความรอนจากแสงอาทิตยหมุนวน
ภายในชั้น UCZ หลังจากนั้นดวยปฏกิิริยาของเกลือที่อยูในชั้น NCZ จะ
ดึงความรอนจากชั้น UCZ ลงไปยงัชั้นกักเก็บความรอน (LCZ ) ที่มี
ระดับความเขมขนของเกลือมากกวาชั้นกันการพาความรอน (NCZ ) 
เปนเหตุใหเก็บความรอนไวในสวนดานลางของบอ solar pond ไวได
และอุณหภูมิจะหมุนวนอยูภายในชั้น LCZ โดยไมยอนกลับในทิศทาง
เดิม ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุงที่จะศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิและ
ความเขมขนของสารละลายในบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยเพื่อดู
การเปลี่ยนแปลงของความรอนในชั้นกักเก็บความรอน 

2.เคร่ืองมือและอุปกรณ 
 2.1  เงื่อนไขการทดลอง 
   บอความรอนพลังงานแสงอาทิตยทาํจากปูนซิเมนตที่มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 3 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 24  เซนติเมตร ผนังดานในทาสี
ดําเพื่อที่จะที่ใหสามารถดูดกลืนความรอนไดดี และหุมฉนวนภายนอก
เพื่อปองกันการสูญเสียความรอนที่กักเก็บ ดังแสดงในรูปที่ 2  

 

 
 

(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 2 (ก) ลักษณะของบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยที่ใชในการ
ทดสอบ (ข) แสดงการแบงชั้นในการเติมสารละลายเกลอื 

 
โดยที่  เงื่อนไขการทดสอบมีดังน้ีดังแสดงในตารางที่ 1  โดยชั้นผิวหนา 
(Upper - Convective Zone, UCZ)   ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร   
ชั้นกลาง หรือชั้นเกรเด้ียน (Non – convective Zone, NCZ) มีความลึก 
50 เซนติเมตร จะแบงความสูงของชั้น NCZ ออกเปน 5 ระดับๆละ 10 
เซนติเมตร 
 
 ตารางที่ 1 แสดงเงื่อนไขในการเติมสารละลายของบอในแตละชั้น 

ชั้น 
ความ
เขมขน (%) 

ความหนา 
 (ซ.ม.) 

ปริมาตร  
(ลูกบาศกเมตร) 

UCZ 0 20 1.413 
NCZ 1 4 10 0.706 
NCZ 2 8 10 0.706 
NCZ 3 12 10 0.706 
NCZ 4 16 10 0.706 
NCZ 5 20 10 0.706 
LCZ 24 80 5.654 

 
โดยแตละระดับจะมีความเขมขนตางกัน คือ 4 8 12 16 และ 20 
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก สวนชั้นลางหรือที่เรียกวาชั้นกักเก็บความรอน 
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(Low – Convective Zone, LCZ) ที่ระดับความสูง 80 เซนติเมตร เติม
สารละลาย 24 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ภายในและภายนอกบอจะติดตั้ง
สายเทอรโมคัปเปลเพื่อวัดอุณหภูมิภายในบอความรอนพลังงาน
แสงอาทิตย จะเก็บขอมูลอุณหภูมิภายในบอความรอนพลังงาน
แสงอาทิตย โดยจะใช (Data Logger) (ยี่หอ Cam bell Scientific Inc. 
รุน CR 23X Micro logger) จะเก็บคาทุก 5 นาทีสําหรับการตรวจวัดคา
ความหนาแนนของสารละลายภายในบอความรอนพลังงานแสงอาทิตย 
จะทําการดูดสารละลายขึ้นมาวัดคาความหนาแนนทุก 5 วัน  
    

2.2 เงื่อนไขแบบจําลองทางคณติศาสตรของการกระจายตัวของ
อุณหภูมิภายในบอความรอนพลังงานแสงอาทิตย 
      แบบจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิจะพิจารณาการไหลของ
ความรอนเปนไปตามทฤษฎีของงานวิจัย Huseyin และคณะ[1] ซ่ึง
สมมุติใหปริมาณความรอนไหลไปในทิศทางเดียว (ทิศทาง x) เพราะ
การกระจายตัวในทิศทางอื่นเปลี่ยนแปลงนอยมากเนื่องจากเงื่อนไขของ
บอที่ใชในการจําลองเปนบอที่มีขนาดไมใหญ และเน่ืองจากความ
เสถียรภาพของชั้นกั้นการพาความรอน (Non Convective Zone, NCZ) 
จะข้ึนอยูกับการกระจายตัวของอุณหภูมิ จะทําใหแกปญหาทาง
คณิตศาสตรยุงยากมากขึ้นดังน้ันจึงสมมุติใหชั้นกั้นการพาความรอนอยู
ในสภาวะที่คงที่เพื่อที่จะแยกสมการการกระจายมวลออกจากสมการ
การกระจายตัวของความรอน  

 
     
รูปที่ 3 โครงสรางบอพลังงานความรอนแสงอาทิตยที่ใชในการจําลอง 

  
 จากกฎการอนุรักษซ่ึงนํามาใชกับระบบควบปริมาตรของบอ
พลังงานความรอนแสงอาทิตย จะไดความสัมพันธวา 
[อัตราการนําความรอนเขาปริมาตรควบคุม] + [อัตราการพาความรอน   
เขาปริมาตรควบคุม] + [อัตราการปอนพลังงานความรอนจากการแผ
รังสีเขา]    =  [อัตราการนําความรอนออกจากปริมาตรควบคุม]  
+ [อัตราการพาความรอนออกจากปริมาตรควบคุม]  + [อัตราการ
เปลี่ยนแปลงพลงังานภายในปริมาตร] 
 โดยอัตราการเลี่ยนแปลงปริมาตรภายในคือ  พลังงานความ
รอนจากการแผรังสีที่บอไดรับในแตละระดับชั้นของของเหลว[1],[3] 
สามารถเขียนใหอยูในรูปสมการของคณิตศาสตรไดเปน 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )+∆ +∆ +∆⎡ ⎤ ⎡ ⎤− + − + −⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦x x x x x x x x xcond cond conv convq q q q I I  

( ),
p

T x tC x
t

ρ ∂
= ∆

∂

                            (1) 

         
 จากสมการ (1) สมมุติใหการพาความรอนเน่ืองจากการเคลื่อนที่
ของของเหลวและการแพรกระจายเนื่องการหมุนวนของของเหลวมีคา
นอยมากหรือใกลเคียงกัน สมการ (1) จึงลดรูปสมการไดเปน 
 
  ( ) ( )ρ∂ ∂ ∂⎡ ⎤+ =⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎣ ⎦

&
, ,

p
T x t T x tk q C

x x t
         (2) 

 เม่ือ  &q   คืออัตราการผลิตความรอนภายในปริมาตรควบคุม ซ่ึง
เกิดจากการแผรังสีของดวงอาทิตยโดยจะเปลี่ยนแปลงตามระดับความ
ลึก  จากผิวหนาของบอจนดนลางของบอ  มีสมการเปน 
 

 ( )I xq
x

∂
= −

∂
&                   (3)  

และคา ( )I x   เปนคาการแผรังสีความรอนในแตละระดับความลึกของ
บอโดยมีรูปแบบของสมการดังน้ี  
 ( ) (1 )(1 ) x

sI x a I e µβ −= − −      (4) 

เม่ือ 
       β  คือ  คาการหักเหของการดูดซับพลังงานที่ผิวหนาของบอ 

      a   คือ  คาการสะทอนจากการแผรังสีความรอนที่ผิวหนาของบอ 
       sI คือ   คาการแผรังสีที่ตกกระทบบริเวณผิวหนาของบอ 

     µ   คือ  เปนคาสัมประสิทธิ์การดูดซับ 
การวิเคราะหการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในบอจะพิจารณาแตชั้น
ไดดังน้ี 
 
 2.2.1) ที่ชั้นการพาความรอนดานบน (Upper Convective Zone, 
UCZ) จากกฎการอนุรักษพลังงานเม่ือนํามาวิเคราะหการกระจายตัว
ของอุณหภูมิที่ชั้นพาความรอนดานบน (Upper Convective Zone, 
UCZ) สามารถที่จะเขียนเปนสมการทางคณิตศาสตรไดเปน 

 
 
รูปที่ 4 วิเคราะหการพาความรอนดานบน Upper Convective Zone, 

UCZ) 
 
จากกฎการอนุรักษพลังงานเม่ือนํามาวิเคราะหการกระจายตัวของ
อุณหภูมิที่ชั้นพาความรอนดานบน (UCZ) สามารถที่จะเขียนเปน
สมการทางคณิตศาสตรไดเปน 
 

( )  1   0   1
( , ) ( , )

- -x L x x L t p UCZ
T x t T x tk I I Q C X

x t
ρ= = =
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+ =

∂ ∂
 (5) 

จัดรูปสมการใหมใหอยูในรูป Finite Differential ไดดังน้ี 

X 
Z 

Y 
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 เม่ือสมการ (6) คือ สมการเริ่มตนที่ใชหาคาการกระจายตัวของ
อุณหภูมิและเม่ือเวลาเปลีย่นไป คร้ังเราสามารถหาคาอุณหภูมิเม่ือเวลา
เปลี่ยนไปไดดังน้ี 

α
ρ

∆ ⎡ ⎤⎡ ⎤∆ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦∆ 1( i , t +1) (i + 1, t) (i , t) x = 0 x = L t (i , t)T  =   T - T  +  I - I - Q  + T 
UCZ UCZ p

tt
X x X c

  (7) 

 
   2.2.2) ที่ชั้นการพาความรอน (Non Convective Zone, NCZ)             
จากกฎการอนุรักษพลังงานเม่ือนํามาวิเคราะหการกระจายตัวของ
อุณหภูมิที่ชั้นกั้นการพาความรอน (Non Convective Zone, NCZ) 
สามารถที่จะเขียนเปนสมการทางคณิตศาสตรไดเปน 
 

 
 

รูปที่ 5  การวิเคราะหกั้นการพาความรอนดานบน 
(Non Convective Zone, UCZ) 

 
 .( , ) ( , )

p
T x t T x tk q C

x x t
ρ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ =⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

           (8) 

จากกสมการที่ (8) จัดรูปใหอยูในรูปของสมการ Finite Differential จะ
ได 

(i+1) ( i ) (i ,t+1) (i,t)
(i+1,t) (i-1,t) (i,t)2 ( 2 ) ρ

− −
⎡ ⎤+ − − =⎣ ⎦ ∆ ∆∆

p
I I T Tk T T T C

x tx

      

(9) 
เม่ือสมการ (9)  คือ สมการเริ่มตนที่ใชหาคาการกระจายตัวของ
อุณหภูมิและเม่ือเวลาเปลีย่นไป คร้ังเราสามารถหาคาอุณหภูมิเม่ือเวลา
เปลี่ยนไปไดดังน้ี 

(i ,t+1) (i+1,t) (i-1,t) (i,t) (i+1) ( i ) ( i,t )2 ( 2 ) ( )
P x
t

C
p

k tT T T T I I T
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∆
       (10) 

 
2.2.3) ที่ชั้นการพาความรอนดานลาง (Lower Convective Zone, LCZ) 
 

 
รูปที่ 6 วิเคราะหการพาความรอนดานลาง 

 (Lower Convective Zone, UCZ) 
   
 จากกฎการอนุรักษพลังงานเม่ือนํามาวิเคราะหการกระจายตัวของ
อุณหภูมิที่ชั้นการพาความรอนดานลาง (Lower Convective Zone, 
LCZ) สามารถที่จะเขียนเปนสมการทางคณิตศาสตรไดเปน 

 

2 2 3x=L x=L x=L
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           (11) 
 
จากกสมการที่ (11) จัดรูปใหอยูในรูปของสมการ Finite Differential จะ
ได 

2 3
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       (12) 

เม่ือสมการ (12) คือ สมการเริ่มตนที่ใชหาคาการกระจายตัวของ
อุณหภูมิและเม่ือเวลาเปลีย่นไป คร้ังเราสามารถหาคาอุณหภูมิเม่ือเวลา
เปลี่ยนไปไดดังน้ี 
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เม่ือ  

 ρ         คือ คาความหนาแนนของสารละลายเกลือแตละชั้น  
                   (กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
    ∆ t     คือ ชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง (กําหนดที่ 1800 วนิาที) 
    ∆ x    คือ ความหนาของชั้น (เมตร) 
      เงื่อนไขในการคํานวณการกระจายตัวของอุณหภูมิของสารละลาย
เกลือภายในบอความรอน คาการแผรังสีของดวงอาทิตยที่ตกกระทบ
ผิวหนาของชั้น UCZ จะใชขอมูลการแผรังสีของดวงอาทิตยตลอดทั้งปที่
เก็บทุกๆ 10 นาทีจากศูนยอุตนิยมวิทยาประจําจังหวัดขอนแกน 
 
3. ผลการทดสอบ 
 3.1 ผลของอุณหภูมิภายในบอความรอนพลังงานแสงอาทิตย 

 
 

รูปที่ 7 การกระจายตัวของอุณหภูมิเฉลี่ยของสารละลาย 
ภายในบอของแตละวัน 

 
     รูปที่ 7 แสดงกระจายตัวของอุณหภูมิเฉลี่ยของสารละลายภายใน
บอของแตละวัน พบวาที่ชั้นผิวหนา(UCZ) จะมีอุณหภูมิคอนขางคงที่
ตลอดความสูงของชั้นน้ีเน่ืองจากชั้นน้ีสารละลายไมมีคาความเขมขน
ของเกลือสงผลใหไมมีการกักเก็บความรอนจากรังสีดวงอาทิตยเอาไว ที่
ชั้นกลางหรือช้ันเกรเดี้ยน (NCZ) อุณหภูมิจะเพ่ิมอยางตอเน่ืองตาม



422                                                                        รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 4 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 

 

ความลึกของช้ันน้ี ทั้งน้ีจากการเติมสารละลายเกลือในชั้นน้ีที่เพิ่มคา
ความเขมขนเพิ่มข้ึนตามความลึกซ่ึงสงผลใหสารละลายเกลือกักเก็บ
ความรอนจากรังสีจากดวงอาทิตยไว และชั้นกักเก็บความรอน (LCZ) 
ชั้นน้ีมีคาความเขมขนของสารละลายเกลือคงที่ตลอดทั้งชั้นสงผลให 
อุณหภูมิแนวโนมใกลเคียงกันและจะลดลงเมื่อเขาใกลดานลางของบอ
ซ่ึงอาจมากจากสาเหตุของการสูญเสียความรอนไปยังพื้นดานลางของ
บอ และเม่ือเวลาเพิ่มข้ึนแนวโนมของอุณหภูมิของสารละลายภายในบอ
ในแตละชั้นมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง แตอุณหภูมิของสารละลายในขั้น 
NCZ และ LCZ จะเพ่ิมข้ึน  
 

 
 
รูปที่ 8 การกระจายตัวของอุณหภมิูในชั้น LCZ, NCZ ,UCZ และ
อุณหภูมิส่ิงแวดลอม 
 
     รูปที่ 8 ผลของการกระจายตัวของอุณหภูมิในแตละชั้นของบอ
พลังงานความรอนแสงอาทิตยตั้งแตวันที่ 1 ถึงวันที่ 24 จะเห็นไดวา ที่
ชั้นผิวหนา (UCZ) อุณหภูมิในชั้นน้ีคอนขางคงที่ตลอดการทดสอบโดย
มีอุณหภูมิเฉลี่อยูที่ประมาณ 29 องศาเซลเซียส โดยที่ชั้นน้ีเปนชั้นที่ไม
มีความเขมขนของเกลือเลยสงผลใหรังสีจากดวงอาทิตยผานลงไปยังชั้น
ตอไปโดยไมมีการกักเก็บความรอนไวในชั้นน้ีเลยซ่ึงทําใหอุณหภูมิ
ใกลเคียงกับนํ้าที่อุณหภูมิบรรยากาศ สําหรับอุณหภูมิชั้นกลางหรือชั้น
เกรเดี้ยน (NCZ) ซ่ึงเปนอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิในชั้นน้ีจะเพ่ิมข้ึน
เร่ือยๆตามเวลาการทดสอบนั่นหมายความวาชั้นน้ีมีคาความเขมขน
ของสารละลายเกลือเพิ่มข้ึนสงผลใหสารละลายกักเก็บความรอนจาก
รังสีของดวงอาทิตยและจะสะสมความรอนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆตามเวลา
ทดสอบเฉลี่ยประมาณ 1 องศาตอวัน  และชั้นกักเก็บความรอน (LCZ) 
อุณหภูมิจะเพ่ิมอยางตอเน่ืองตั้งแตวันแรกจนถึงสุทายของการเก็บ
ขอมูล โดยที่ชั้นน้ีจะมีคาความเขมขนของสารละลายเกลือสูงสุดสงผลให
กักเก็บความรอนไดมากที่สุดเชนเดียวกันซ่ึงอุณหภูมิเฉลี่ยสะสม
ประมาณ 1.5 องศาตอวัน โดยที่อุณหภูมิเฉลี่ยที่ชั้น LCZ จะเพ่ิมข้ึนและ
จะสูงที่สุดเทากับ 43 องศาเซลเซียส  
    สรุปไดวาชั้นที่มีความเขมขนของสารละลายเกลือมากจะมีคาการกัก
เก็บความรอนไดมากสงผลใหกระจายตัวของอุณหภูมิเพิ่มข้ึน ซ่ึงชั้นการ
พาความรอนดานลางจะมีคาการกระจายตัวของอุณหภูมิมากกวาชั้นอื่น 
ๆ เพราะมีคาความเขมขนของสารละลายเกลือมากที่สุด ตามดวยชั้นกั้น
การพาความรอนซ่ึงมีคาความเขมขนมากนอยตามระดับความลึกแต
นอยกวาชั้นการพาความรอนดานลาง 

 
3.2 ผลของการกระจายตัวของสารละลายภายในบอความรอน
พลังงานแสงอาทิตย 
     รูปที่ 9 แสดงความหนาแนนของสารละลายเกลือกับระดับความลึก
ของบอของแตละวันที่ทําการเก็บขอมูลทุกๆ 5วัน พบวาคาความ
หนาแนนของสารละลายจะมีแนวโนมเปล่ียนแปลงเล็กนอย ซ่ึงชั้นบน
เปนชั้นไมมีคาความเขมขนของสารละลายเกลือแตสวนที่ใกลกับชั้นการ
พาความรอน (NCZ)  จะมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึนเน่ืองจากอิทธิพลการแพร
ของสารละลายเกลือของชั้นกลาง แตเม่ือเวลาเพิ่มข้ึนชั้นผิวดานบนจะมี
คาความหนาแนนของสารละลายเกลือที่เพิ่มและจะใกลเคียงกับชั้นบน
ของช้ันกลาง สวนชั้นกลาง(NCZ) จะมีคาความหนาแนนที่เพิ่ม      ข้ึน
ตามเงื่อนไขการเติมสารละลาย แตเม่ือเวลาเพิ่มข้ึนความหนาแนนจะ
ลดลงเนื่องจากสารละลายเกลือไดแพรข้ึนไปยังสวนดานที่มีความความ
หนาแนนที่นอยกวา  สานชั้นลาง (LCZ) คาความหนาแนนจะเทากัน
ตลอดความสูงเน่ืองชั้นมีปริมาณความเขมขนของสารละลาย   เกลื่อ
เทากัน โดยที่คาความหนาแนนจะลดลงเมื่อเวลาเพิ่มข้ึนคลายกับชั้น
กลาง 
   สรุปไดวา การกระจายตัวของสารละลายเกลือแตละชั้นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการแพรกระจายตัวของสารละลายเกลือจาก
บริเวณที่มีความเขมขนของสารละลายสูงไปยังบริเวณที่ความเขมขน
ของสารละลายต่ําตามเวลาที่เพิ่มข้ึน  
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รูปที่ 9 ความหนาแนนกับระดับความลึกของบอของแตละวัน 
 
3.3 ผลของการจาํลองของอุณหภมูิของสารละลายภายในบอความ
รอนพลังงานแสงอาทิตย 
    รูปที่ 10 แสดงผลการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในบอความรอน
พลังงานแสงอาทิตยตลอดเดือนเมษายน พบวาเม่ือเวลาเพิ่มข้ึนการ
กระจายตัวของอุณหภูมิองชั้น UCZ จะไมแตกตางกัน สําหรับที่ชั้น 
NCZ น้ัน ไดแบงความหนาแนนของสารละลายเปนชั้นตามเงื่อนไขของ
โครงการ ซ่ึงที่ชั้นน้ีเสนการกระจายตัวของอุณหภูมิเพิ่มข้ึนเปนลักษณะ
ลาดเอียงตามความลึกของบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยที่มีความ
หนาแนนเพิ่มข้ึนตามตามเวลาที่เพิ่มข้ึนและการกระจายตัวของอุณหภูมิ
ที่ชั้น LCZ จะมีแนวโนมคอนขางคงที่ เน่ืองจากสารละลายมีความ
หนาแนนเทากันตลอด แตเม่ือเวลาเพิ่มข้ึนอุณหภูมิเฉลี่ยที่ชั้น LCZ จะ
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เพิ่มข้ึนซ่ึงมีอุณหภูมิ แตกตางจากชั้นชั้นการพาความรอนชั้นบนเทากับ 
10 องศาเซลเซียส 

 
รูปที่ 10 การกระจายตัวของอุณหภมิูในแตละชั้นของบอพลังงานความ
รอนแสงอาทิตยกับเวลาจากแบบจําลอง 
 
3.3 ผลของการเปรียบเทียบแบบจําลองและการทดลองของการ
กระจายตัวของอณุหภูมิสารละลายภายในบอความรอนพลังงาน
แสงอาทิตย 
   รูปที่ 11 แสดงผลของการเปรียบเทียบแบบจําลองและการทดลอง
ของการกระจายตัวของอุณหภูมิสารละลายภายในบอความรอนพลังงาน
แสงอาทิตย พบวาการกระจายตัวของอุณหภูมิในแตละระดับชั้นมีคา
ใกลเคียงกันมากโดยอุณหภูมิที่ชั้นการพาความรอนดานลางของการ
ทดลองมีคาเทากับ 38 องศาเซลเซียส สวนของแบบจําลองมีคาเทากับ 
39 องศาเซลเซียส 

 
รูปที่ 11 การเปรียบเทียบแบบจําลองและการทดลองของการกระจายตัว
ของอุณหภูมิสารละลายภายในบอความรอนพลังงานแสงอาทิตย 
 
4. สรุปผล 

จากผลการศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิและความเขมขนของ
สารละลายในบอความรอนพลังงานแสงอาทิตยสามารถสรุปไดดังน้ี 

4.1 การกระจายตัวของอุณหภูมิในแตละระดับชั้นจะคอยๆเพิ่มข้ึน 
บอความรอนพลังงานแสงอาทิตยสามารถเก็บสะสมความรอนไดสูงสุด
เฉลี่ยที่ชั้นกักเก็บความรอน 43 องศาเซลเซียส  

4.2 การกระจายตัวของสารละลายจะมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจาก
การแพรกระจายตัวของสารละลายจากบริเวณที่มีความเขมขนของสาร 
ละลายสูงไปยังบริเวณที่ความเขมขนของสารละลายต่ํา 

4.3 คาความเขมขนของสารละลายจะไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนัก
จากคาที่กําหนดใหเปนเงื่อนไขเร่ิมตนจะมีเพียงคาความเขมขนของชั้น
การพาความรอนดานบนที่เปลี่ยนแปลง เม่ือเวลาผานไปการกระจายตัว
ของสารละลายจะกระจายตัวจากชั้นลางข้ึนสูชั้นบนของบอ 
      4.4 แบบจําลองสภาวะใหคาอุณหภูมิสูงที่แตกตางระหวางชั้นกัก
เก็บความรอนและชั้นการพาความรอนชั้นบนเทากับ 10 องศาเซลเซียส 
ซ่ึงคาการกระจายตัวของอุณหภูมิในแตละชั้นของการจําลองสภาวะจะมี
คาเพิ่มข้ึนเร่ือยตามระยะเวลา 
      4.5 เม่ือนําคาการทดลองมาเปรียบเทียบกับการจําลองสภาวะจะ
เห็นไดวาทั้งการกระจายตัวอุณหภูมิสามารถใชทํานายพฤติกรรมของ
บอความรอนพลังงานแสงอาทิตยได 
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Abstract 

The enhancement of mass and heat transfer by 
electric fields, so-called electrohydrodynamics (EHD), 
has been experimentally evaluated in this study. 
Influences of hot-air flow with and without electric fields 
on the water moisture content and temperature in the 
unsaturated double-layered packed bed are examined. 
Velocity of air flow is about 0.33 m/s. Electric fields are 
applied in the range of 0 – 15 kV. Glass beads of 0.125 
and 0.38 mm in diameters are employed. Enhancement of 
heat and mass transfer is revealed through measuring the 
temperatures and weight loss of moisture content of the 
packed beds. The results show that with influence of 
corona wind on flow above the packed bed, the drying 
rate is enhanced considerably. Due to the effect of 
capillary pressure difference, increase of temperatures in 
double-layer packed bed appears unlikely that in single-
layered packed bed. By comparing without electric field 
cases, the drying rate of double-layered packed bed cases 
are increased by 1.5 – 1.97 times. In addition, the drying 
rate of fine-coarse packed-bed cases are 3.13 – 3.67 
higher than that of coarse-fine pack-bed cases.  
 
Keywords:  Electrohydrodynamics, Drying, Heat and 
mass transfer. 
 
1. Introduction 

Drying of porous material is a separation process in 
solid-liquid system, and plays an important role for many 
research fields, such as chemical, pharmaceuticals, 
agriculture. With occurring simultaneously transient 
transfer of heat and mass, drying is one of complicated 
phenomena, and is not clearly understood.  

Due to simple construction, conventional drying 
method with hot-air flow is commonly used for removing 
the moisture content from agriculture products. By this 
method, however, drying period is long, resulting in large 
energy consumption.  

Basically, the drying rate involves with two 
processes [1], i.e., the movement of moisture internally 
within the porous material, and the removal of water as 
vapor from the material surface. The movement of 
moisture in porous material depends on the external 

conditions of temperature, air humidity and flow, area of 
exposed surface, and pressure. In order to increase 
removing the moisture within the material, many 
researches [e.g., 2, 3, 4] have paid much attention on 
microwave heating in porous materials. Gori et al. [2] 
utilized the microwave to remove the moisture content 
within porous material. Theoretically, microwave 
irradiation penetrates in the bulk of the material, and thus 
creates a heat source at certain locations. This causes 
moisture inside material to heat, and moves moisture 
toward the material surface. In order to enhance the 
removal of water from the porous material surface, 
Chaktranond et al. [5] applied the electric fields on the 
hot-air flow, and investigated the drying rate of a single-
layered porous media. It is found from the experimental 
results that the effect of the corona wind conducted by 
electric fields in flow can enhance the transfer of heat and 
mass on the material surface considerably. This is 
because the thickness of boundary layer on the material 
surface is accomplished to be thinner. Moreover, due to 
effect of capillary pressure, the drying rate of smaller 
bead size is higher than that of bigger bead size.      

To get more understanding in the mechanisms of 
drying in complex geometry of porous material, this 
study aims to investigate the transfer of heat and mass 
within a double-layered porous packed bed (where a 
porosity size layer overlays the other porosity size layer) 
subjected to the influence of hot-air flow and electric 
fields. Transient temperature in the packed bed is 
measured at various locations, and the rate of drying is 
revealed through measurement of the gross weight loss of 
moisture content. 
 
2. Principle of Electrohydrodynamics   

 
Fig. 1 Mechanism of corona wind [6]. 
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  Theoretically, electrohydrodynamic forces (EHD) 
generates the secondary bulk flow, which is known as 
corona wind or ionic wind. By applying high voltage to 
an electrode, ions are produced by the ionization of gas in 
a high electric field. As shown in Fig. 1, these ions 
migrate to the electrode plate along electric field lines and 
collide with air molecules, which then form the 
secondary bulk flow. As a result, the momentum transfer 
of gas is enhanced.  
 Idea of heat-and-mass transfer enhancement with 
utilizing EHD is shown in Fig. 2. When hot-air flow 
exposed to electric fields, the flow is circulated, and then 
this circulating wind will reduces the influence of 
boundary layer on the packed-bed surface. This causes 
moisture on surface to move much into the air flow, and 
heat to transfer much into the packed bed. Consequently, 
the rate of moisture removal is enhanced.   

 
Figure 2. Idea of enhancement of heat and  

mass transfer with corona wind [5]. 
 
3. Experimental setup and procedure 
 Schematic diagram of experimental setup is shown 
in Fig. 3. The rig is an open system. The wind tunnel is 
open on one side and hot air is blown into the ambient. 
Air is supplied from a blower and temperature of air is 
increased by a hot-air generator, which is connected to 
the rig. In order to control the air temperature, 
thermocouple sensor (TC) is put in front of the test 
section, which has the dimensions of 15×15 cm2. The 
high voltage power supply is used to induce an electrical 
field in the test section.  
 As shown in Fig. 4, electrode wires are composed 
discharge and ground electrodes. The discharge 
electrodes are composed of 4 copper wires suspended 
from the top wall and placed in front of packed bed. 
Diameter of each copper electrode is 0.25 mm and the 
spacing between each wire is 26 mm. Ground electrode is 
also made of copper wire, but suspended horizontally 
across the test section. The porous packed bed used in 
this study is composed of glass beads, water and air. The 
container of glass beads is made of acrylic plate with a 
thickness of 0.5 mm. In addition, the dimensions are 3.5 
cm wide, 12 cm long and 6 cm high. Moreover, to control 
heat transfer from hot air towards only the upper surface 
of packed bed, other sides are insulated by rubber sheet. 
In order to investigate the heat transfer within the packed 

bed, three fiberoptic wires (LUXTRON Fluroptic 
Thermometer, Model 790, Santa Clara, Canada, accurate 
to ±0.5OC) are placed in the middle point of the planes of 
0, 2, 3 (interface plane), and 4 cm, which are measured 
from the surface of the packed bed.  
 Figure 5 shows the configuration of the double – 
layered packed beds, where fine bead layer overlaid 
coarse bead layer is of the F – C case, and the inverse is 
of the C – F case. Additionally, both layers have a same 
thickness.   
 In experiments, the maximum electrical voltage is 
tested that breakdown voltage does not occur. The 
diameters of glass beads are 0.125 mm for fine beads and 
0.38 mm for coarse beads. The details of testing 
conditions and characteristics of water transport in porous 
media are shown in Table 1 and 2, respectively. 

 
Figure. 3. Schematic diagram of experimental setup. 

  
Figure 4. Dimensions of packed bed, locations of 

electrodes, and positions of temperature measurement. 
 

 
Figure 5. Configuration of double – layered packed bed: 

(a) F – C case, and (b) C – F case. 
 
 

(a) (b) 

Ground

+

Anode
Hot-air flow 

Vapor diffusion & 
Capillary pressure

Drift of ions

2O+ 2N +

Flow of neutral 
molecules

Heat 

Ground

+

Anode
Hot-air flow 

Vapor diffusion & 
Capillary pressure

Drift of ions

2O+ 2N +

Flow of neutral 
molecules

Heat 



426                                                                        รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 4 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 
 

Table 1. Testing conditions 

Condition Symbol Value 
Initial moisture χdb,i 22 %db 
Drying temperature T 50 – 60 OC 
Ambient temperature Ta 25 OC 
Mean air velocity Ub 0.33 m/s 
Applied voltage V 0, 10, 15 kV 
Drying time t ~ 24 hr 
Glass beads d 0.125, 0.38 mm 

 
Table 2. Characteristics of water transport in porous 

media. 
 

Diameter, d 
(mm) 

Porosity, φ Permeability, K 
(m2) 

0.125 ~ 0.385 ~ 8.41 × 10 – 12   
0.38 ~ 0.371 ~ 3.52 × 10 – 11   

 
4. Results and discussions 
 In the experiment, it is assumed that the temperature 
in the packed bed is in state of thermodynamic 
equilibrium, thus temperatures of all phases, i.e., solid, 
liquid, and gas, are same. The average temperature of hot 
air, which is measured behind packed bed, approximately 
is 55OC. Bulk mean velocity of air flow is 0.33 m/s, 
which is equivalent to Reynolds number of 2,610.58 (Re 
= ρUbDh/µ, where ρ is density of air, µ is viscosity of air, 
and Dh is hydraulic diameter).  
 
4.1 Flow visualization 
 In order to observe the motion of flow subjected to 
the electric fields, this study utilizes incense smoke 
technique. A spot light of 500 W is placed at the outlet of 
channel, and the light direction is opposite on the flow 
direction. Due to high speed of flow, the bulk mean 
velocity is reduced to 0.1 m/s. In addition, the motion of 
flow is continuously captured by a digital video camera 
recorder (SONY DCR-PC108/ PC109E).      

 

 
Figure 6. Motion of air flow: (a) without electric fields, 
and (b) with electric fields at V = 10 kV. 
 
 As shown in Fig. 6, under the influence of EHD, air 
flow neighboring electrodes is induced by electric fields, 
and is circulated around ground electrode. In addition, 

strength of vortex is proportional to the magnitude of 
electrical voltage applied.  
 
4.2 Fine-coarse case 
 As shown in Fig. 7, when fine beads overlay coarse 
beads, in the early period (~ 1 hr), all temperatures in this 
packed bed rise up steadily. Later, they become constant, 
and temperature on surface of this packed bed is lowest. 
Until a certain time, the temperature on surface rapidly, 
and is higher than the other layers.  This is because of the 
effect of capillary pressure difference. From experimental 
results of Chaktranonod et al. [5], small bead packed bed 
provides the capillary pressure ( cp ) higher than bigger 
bead packed bed. In addition, the relationship between 
the capillary pressure and the water saturation is defined 
by using Leverett functions ( )eJ s [4, 7],  

  ( )
/c g l ep p p J s

K
σ
φ

= − =  (1), 

where pg and pl are pressure of gas and liquid phases, 
respectively, Se is the effective water saturation 
associated with the irreducible water saturation, and σ is 
surface tension.  
 From Eq. (1), if (σ J(Se))fine ~ (σ J(Se))coarse then 
pc,fine > pc,coarse. It means that in the case of same water 
saturation, a smaller particle size corresponds to a higher 
capillary pressure.  
 In the initial period, if both layers have same 
amount of saturation, then difference of capillary pressure 
will be happened. Therefore, effect of capillary action in 
the fine bead layer (upper layer) will induce the moisture 
from the coarse bead layer (lower layer) to its layer. This 
causes void in the lower layer to fill with more the vapor 
phase. Therefore, with a same heat flux, temperature of 
lower layer becomes high. As moisture evaporating 
process proceeds, temperatures of porous packed are 
constant, where heat is used for changing phase. Until a 
certain time, the surface becomes dry; heat will mainly 
transfer with conduction. Consequently, temperature in 
the upper layer rises up again when drying zone starts 
happening, and the temperature of surface layer is higher 
than the other layers.  
 It is evident in Fig. 8 that when electrical voltage 
supplied more increases, corona wind more influences on 
the boundary layer on the upper layer surface, and this 
causes heat and mass transfer between layers to be 
increased, resulting in higher temperature in each layer.   
 
4.3 Coarse-fine case 
 Figure 9 shows temperatures results when coarse 
beads overlay fine beads. Unlike F-C case, without 
electric fields applied, the temperature on the surface 
layer is highest. While with electric fields applied, 
temperature on the surface becomes lowest in during 
early period. In addition, temperature is higher when 
electrical voltage higher increases. Even though when 
electrical voltages are applied, the C-F results exhibit 
likely F-C cases, temperatures in C-F cases still are low. 
This is because moisture in the coarse layer (upper layer) 
slowly transfers to the surface, and this effect retards the 

Flow

ElectrodeGround

Flow

ElectrodeGround

(a) 

 (b) 
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moisture transfer from the lower layer to the upper.  
 

 
 

 

 
Figure 7. Temperature in F-C packed bed in various 

positions: (a) V = 0 kV, (b) V = 10 kV, and (c) V = 15 
kV. 

 
 

Figure 8. Temperature at z = 3 cm in F-C packed bed 
under various electric voltages. 

  
 
 
 

Moisture in the fine layer (lower layer) congregates on 
the interface layer. Therefore, temperatures in both layers 
are low in this case. 

 

 

 
Figure 9. Temperature in F-C packed bed in various 

positions: (a) V = 0 kV, (b) V = 10 kV, and (c) V = 15 
kV. 

 

 
Figure 10. Temperature at z = 3 cm in F-C packed bed 

under various electric voltages. 
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4.4 Comparisons between F-C and C-F cases  
 Figure 11 shows the comparison on temperatures 
between F-C and C-F cases at different elevations, i.e., at 
the surface (z = 0 cm), and at the interface layer (z = 3 
cm), when electrical voltage of V = 15 kV is applied. In 
the early period, heat transfers from hot air into both 
cases and increases their temperatures. Afterwards, heat 
is used for moisture evaporating process with constant 
temperature, i.e., latent heat. After the drying period, heat 
rises up temperatures of packed bed again, and this heat is 
a sensible heat form. Until thermal equilibrium, the 
temperature becomes constant again.    
 Due to effect of capillary pressure difference in F-C 
cases, moisture from the lower layer transfers to the 
upper layer faster. This causes, in the drying period, the 
temperatures on both elevations of F-C cases to be lower 
than that of C-F cases. After occurrence of drying on the 
surface, heat from hot-air flow is transferred to the 
structure of porous material. Therefore, temperature in F-
C cases rapidly increases.  In C-F cases, due to effect of 
low capillary pressure in the upper layer and high 
capillary pressure in lower layer, moisture transfer from 
the lower layers is retarded, resulting in low temperature.     
 It is clearly seen in Fig. 12 that the moisture 
removal in C-F case is much lower than that in F-C case. 
With influence of EHD, the drying rate can be increased.   
By comparing the rate of drying, F-C packed bed has 
3.13 – 3.67 times higher than C-F packed bed. In 
addition, with electrical voltage applied, the drying rate is 
improved about 1.5 – 1.97 times.   
 

 

 
Figure 11. Comparison on temperature between F-C and 
C-F cases when V = 15 kV: (a) at z = 0 cm, and (b) at z = 

3 cm. 
 
 

 

 
Figure 12. Comparison on weight loss of water in packed 
bed between F- C and C – F cases when V = 0 and 10 kV. 
 
5. Conclusion 
 Influence of hot air with/without electric field on the 
heat and mass transfer in the double-layered porous 
packed beds is experimentally investigated through 
measurement of temperature at three different positions 
and of weight loss of water in packed bed. In addition, 
experimental results of fine beads overlay coarse beads 
(F-C cases) and of coarse beads overlay fine beads (C-F 
cases) are compared.  
 With influence of corona wind, which is generated 
from four electrode needles, the boundary layer on 
packed bed surface is reduced. Thus temperatures and 
drying rate of the packed beds are enhanced, and their 
increases depend on the magnitude of electrical voltage 
supplied.  
 Due to effect of capillary pressure difference, the 
lower layers of both cases have low temperature in the 
drying period with constant temperature. In addition, with 
retarding of moisture motions in the upper layer of C-F 
cases, moisture in the lower layer do not much move 
towards the upper layers, resulting in low temperature. 
While effects of capillary pressure difference in F-C 
cases conduct moisture in the lower layers towards the 
upper layers better.  
 With electrical voltage applied, the drying rate is 
improved about 1.5 – 1.97 times.  In addition, the drying 
rate of Fine-Coarse packed-bed case is 3.13 – 3.67 higher 
than that of Coarse-Fine pack-bed case. 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการวิจัยน้ีคือเพื่อศึกษาการอบแหงเศษถานไม

ยางพาราดวยเทคนิคการอบแหงฟลูอิไดซเบดแบบตอเน่ือง โดยศึกษา
ถึงผลกระทบของอัตราการปอนถานไมยางพาราซึ่งปรับเปลี่ยนระหวาง 
130 kg/h และ205 kg/h รวมไปถึงผลของความสูงเบด ซ่ึงทําโดย
ปรับเปลี่ยนความสูงของแผนกั้นที่ 7, 10 และ12 cm ความชื้นเร่ิมตน
ของถานไมยางพารามีคาประมาณ 160-190%d.b สวนอุณหภูมิอากาศ
อบแหงที่ใชมีคา 80-90oC ผลการทดลอง การเพิ่มความสูงเบดสงผลให
ระยะเวลาการอยูในหองอบของอนุภาคเพิ่มข้ึน โดยมีคาระหวาง 7-12 
นาที และทําใหความชื้นของถานที่ออกจากหองอบแหงมีคาลดลงเหลือ
ประมาณ 60-75%d.b ในกรณีของอัตราการปอน 130 kg/h และ 
65-125%d.b สําหรับอัตราการปอนที่ 205 kg/h 
 
คําสําคัญ:การอบแหง/ความชื้น/ฟลอูิไดซเบด/เศษถานไมยางพารา 
 
Abstract 

The objective of this research is to study drying of rubber 
wood charcoal fragment by continuous fluidized-bed technique. 
The effects of charcoal feed rate, varied between 130 and 
 205 kg/h, and bed depth, changed by adjusting the height of 
weir 7,10 and 12 cm were investigated. The initial moisture 
content of the charcoal was about 160-190%d.b.; drying air 
temperature used was approximately 80-90oC. The results show 
that the increase in bed depth resulted not only in longer resident 
time in the drying chamber, varying 7-12 min, but also the lower 
moisture content, 60-75%d.b.(130 kg/h) and 65-125%d.b. 
(205 kg/h). 

 

Keywords: drying/fluidized-bed/moisture content/  
rubber wood charcoal  
 
1. บทนํา 

ปจจุบันการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมทางภาคใตสวนใหญ
ยังคงใชไมยางพาราเปนเชื้อเพลิงในหมอไอนํ้า ซ่ึงมักมีประสิทธิภาพ
การเผาไหมคอนขางต่ําเนื่องจากจะมีเศษถานที่ยังเผาไหมไมหมด 
(ปริมาณคารบอน 50-60%) โดยมขนาดประมาณ 5-20 mm (ประมาณ 
15 -20 ตัน/วัน) ซ่ึงเศษถานไมดังกลาวยังคงมีศักยภาพในการนํามาใช
ประโยชน เชน เปนวัตถุดิบในการทําเชื้อเพลิงแทงแข็ง[1] สบูผงถาน 
เปนวัสดุดิบสําหรับอาหารสัตว มีไวสําหรับดูดซับกลิ่นและเช้ือโรคและ
อื่นๆ อีกมากมาย แตเศษถานไมยางพาราที่ไดจากหมอตมไอนํ้า จะถูก
ทําการดับดวยนํ้า เพื่อไมใหเกิดการเผาไหมตอจนกลายเปนข้ีเถา 
เพราะฉะนั้นความชื้นของเศษถานไมยางพาราคอนขางที่จะสูง มี
ความชื้นอยูประมาณ160-190%d.b. ยังไมเหมาะกับการที่จะนําไปใช
งาน ซ่ึงกรรมวิธีในการลดความชื้นมีอยูหลากหลายวิธี เชน การตาก
แดด  การอบแหง ฯลฯ โดยทั่วไปแลวสามารถอบแหงไดหลายวิธี เชน
การอบแหงดวยลมรอนรวมกับสารดูดความชื้น การอบดวยปมความ
รอน ในการอบดวยเทคนิคดังกลาวตองใชระยะเวลาในการอบแหงนาน 
4-10 ชม. และอีกทั้งตนทุนของระบบปมมีตนทุนสูง ซ่ึงปจจุบันเทคนิค
การอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดมาใชในการอบแหงผลิตภันฑกันอยาง
แพรหลาย เน่ืองจากเปนเทคนิคการอบแหงที่อัตราการอบแหงสูง 
เ น่ืองจากเม็ดของแข็งกับตัวกลางในการอบแหงสัมผัสกันไดดี , 
ประสิทธิภาพทางความรอนสูง และมีตนทุนในการดําเนินการต่ํา เม่ือ
เปรียบเทียบกับการอบแหงแบบอื่น  [2] ได มีการนําไปอบแหง
ขาวเปลือก [3], ขาวโพด [4], ถ่ัวเหลือ[5] และพริก[6] เปนตน โดย
พบวาไดผลการอบแหงที่ดีคือสามารถลดความชื้นไดเร็วและคุณภาพ
ผลิตภันฑอยูในเกณฑดี โดยงานวิจัยที่ผานมาไดมีการศึกษาปจจัยที่มี
ผลตออัตราการอบแหงของขาวเปลือกดวยเทคนิคฟลูอิไดซเบดและ
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พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อใชในการทํานายผลการทดลอง 
พบวาปจจัยที่มีผลตออัตราการอบแหง คือ อุณหภูมิของอากาศ และ
ความสูงของเบด [7]  

ดังที่ไดกลาวมาขางตนจึงนํามาสูวัตถุประสงคของงานวิจัยคือเพื่อ
ศึกษาการอบแหงเศษถานไมยางพาราดวยเทคนิคฟลูอิไดซเบด
แบบตอเน่ือง โดยจะศึกษาถึงระดับความสูงของเบดและอัตราการปอนที่
ใชในการอบที่สงผลตอระยะเวลาการอบแหงและอัตราการอบแหงเศษ
ถานไมยางพารา 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง 
2.1 วัสดุท่ีใชในการทดลอง 
 วัสดุในการทดลองจะใชเศษถานไมยางพาราที่ออกมาจากหมอไอ
นํ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทางภาคใต มีความชื้นเ ร่ิมตนในชวง  
160-190-%d.b ดังรูปที่1 ซ่ึงขนาดของถานอยูในชวง 5-20 mm.  
 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะถานไมยางพาราที่ใชในการทดลอง 
 
2.2 อุปกรณและวิธีการทดลอง 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะของเครื่องอบแหงแบบตอเน่ืองที่สรางข้ึนเปน
อุปกรณ สําหรับการทดลอง  เปนหองอบแบบสี่ เหลี่ยมซ่ึงขนาด 
150×15×80 cm. โดยใชอากาศรอนเปนตัวกลางในการอบแหงโดยการ
ติดตั้งเตาที่ดานดูดของพัดลม ซ่ึงจะแบงการจายอากาศเปน 4 ชองซ่ึง
ความเร็วของอากาศแตละชองจะไมเทากันอากาศชองแรก(ตรงกับชอง
ปอนวัตถุดิบ) จะใชความเร็วลมสูงสุดและชองที่2-4 จะลดลงตามลําดับ
สามารถปรับไดจากวาลวปกผีเส้ือ(Butterfly Valve) สําหรับการปอน
วัตถุดิบจะใชโรตารี่ (Rotary) เปนตัวควบคุมอัตราการปอนโดยใช 
Inverter ในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรที่ใชขับโรตารี และที่
ชองออกจะติดตั้งแผนกั้น(Weir) เพื่อควบคุมความสูงของเบดในหองอบ
และในการวัดอุณหภูมิจะใชเทอรเทอโมคัปเปล(Thermocouple) ชนิด K 
ติดตั้งใตตะแกรง    

ในการทดลองศึกษาการอบแหงเศษถานไมยางพารา เตรียม
วัตถุดิบโดยนําเศษถานไมยางพารามาแชนํ้าทิ้งไวประมาณ 12 ชม.
เพื่อใหไดความชื้นเร่ิมตนอยูในชอง 160-190%d.b.(เทียบเทากับที่
ออกมาจากโรงงาน) ซ่ึงจะทําการปรับเปลี่ยนอัตราปอนเศษถานไม
ยางพาราระหวาง 130kg/h และ 205kg/h แลวศึกษาถึงผลของระดับ
ความสูงของแผนกั้นที่ทางออกที่ 7, 10 และ12 cm. โดยใชอุณหภูมิของ

อากาศอบแหงอยูในชวง 80-90oC และความเร็วลมที่ใชในการทดลอง
อยูในชวง 4-7m/s เก็บตัวอยางถานที่ชองทางออกแลวนําไปอบดวย
หองอบไฟฟาประมาณ 12 ชม. อุณหภูมิ 105oC เพื่อที่จะหาความชื้น
สุดทายของถานไมยางพารา 

สําหรับการทดลองศึกษาระยะเวลาการอบแหงใชการจับเวลา
ตัวอยางถานที่อยูภายในหองอบ ทําการทดลองโดยการนําถานมาพนสี 
1 kg แลวนําไปทําการอบแหงรวมกับถานทั่วไป ที่อัตรการปอน 
205kg/h ปรับเปลี่ยนระดับความสูงของแผนกันที่ทางออกที่ 7,10 และ
12 cm. โดยใชอุณหภูมิของอากาศอบแหงอยูในชวง 80-90oC ทําการ
จับเวลาถานสีตั้งแตเขาหองอบจนถานสีออกจากหองอบแตละชวงเวลา
จนกระทั้งถานสีออกจากหองอบหมดนําเม็ดถานสีแตละชวงเวลานํามา
ชั่งนํ้าหนักเพื่อที่จะดูการกระจายตัวของนํ้าหนักถานสีแตละชวงเวลา  

 

     รูปที่ 2 ลักษณะของเครื่องอบแหงแบบตอเน่ืองที่สรางข้ึน 
 

3.ผลการทดลอง 
การจากศึกษาผลของระดับความสูงของแผนกั้นที่ทางออกและที่

เงื่อนไขอัตราการปอน ที่สงผลตออัตราการอบแหงและระยะเวลาของ
ถานที่อยูในหองอบ ซ่ึงไดทําการปรับเปลี่ยนระดับความสูงของแผนกั้น
ที่ทางออกเทากับ 7,10,12 cm และอัตราการปอน 130kg/h และ 
205kg/h  

 
3.1 อิทธิพลของความสูงของแผนกั้นท่ีทางออกที่มีผลตอ
ระยะเวลาการอยูในหองอบของถานไมยางพารา 
 รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางเปอรเซนตของถานสีที่ชองทาง
ออกเทียบกับเวลา ที่ระดับความสูงของแผนกั้นขนาด 7,10,12 cm 
เงื่อนไขอัตราการปอน 205 kg/h พบวาการเพิ่มระดับความสูงของแผน
กั้นที่ทางออกสงผลใหระยะเวลาของถานที่อยูในหองอบเพิ่มข้ึน คาดวา
มาจากความสูงของเบดที่เพิ่มข้ึนทําใหสามารถยึดระยะเวลาของถานที่
อยูในหองอบใหนานขึ้น ซ่ึงถานสีจะเร่ิมออกจากหองอบเม่ือเวลาผานไป
ประมาณ 2-3 นาที และจะออกมากที่สุดเม่ือเวลาผานถานสีเร่ิมหลุด
ออกจากหองอบ เม่ือเวลาผานไปประมาณ 7 นาทีที่ระดับความสูงของ
แผนกั้นขนาด 7 cm สวนที่ระดับความสูง 10 และ 12 cm ออกมากที่สุด
ที่เวลา 10 และ 12 นาทีตามลําดับ ซ่ึงสังเกตไดวาระยะเวลาที่ถานไม
ยางพาราอยูในหองอบที่ระดับความสูงของชองทางออก 12 cm ใช
เวลานานที่สุด 
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รูปที่ 4 ระยะเวลาของถานสีที่อยูในหองอบที่ความสูงของแผนกั้นที่

ทางออก 7,10,12 cm เงื่อนไขอัตราการปอน 205 kg/h 
 

3.2 อิทธิพลของความสูงของแผนกั้นท่ีทางออกที่มีผลตอการลด
ความชื้นของถานไมยางพารา 

รูปที่ 5-6 แสดงความสัมพันธของการลดความชื้นของถานไม
ยางพาราที่ความสูงของชองเปดที่ทางออกที่ระดับ 7,10 และ12 cm 
ภายใตอัตราปอนเศษถานระหวาง 130 kg/h และ 205 kg/h จากการ
ทดลองที่เงื่อนไขอัตราการปอน 130 kg/h พบวาการลดลงของความชื้น
การเพิ่มข้ึนตามของระดับความสูงของแผนกั้นที่ทางออก จากการ
สังเกตุคาดวามาจากลักษณะการเกิดฟลูอิไดซเซชั่นอยางสมบูรณ  และ
เม่ือมีการเพิ่มความสูงของชองเปดที่ทางออกทําใหระยะเวลาของถานที่
อยูในหองอบนานข้ึน  สงผลใหปริมาณการถายเทความรอนมากขึ้นจึง
สงผลใหอัตราการอบแหงสูงข้ึนดวย ความชื้นของถานที่ทางออกอยู
ในชวง 60-75%d.b. และที่เงื่อนไขอัตราการปอนที่ 205 kg/h เม่ือเพิ่ม
ระดับความสูงของชองทางออกเทากับ 12 cm อัตราการอบแหงลดลง
น้ันคาดวาเกิดจากความสูงของเบดมากเกินไป สงผลใหการเกิด
ปรากฏการณฟลูอิไดเซชั่นไมสมบูรณเน่ืองจากปริมาณมวลภายในเบ
ดคอนขางมาก จึงสงผลใหการสัมผัสระหวางอากาศไมดีเม่ือเทียบกับ
ระดับความสูงของชองทางออกที่ 7 และ10 cm ดวย ความชื้นของถาน
ที่ทางออกอยูในชวง 65-125%d.b. 
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รูปที่ 5 ลักษณะของความชื้นของเศษถานไมยางพาราที่ระดับความสูง

ของแผนกั้นที่ทางออก เงื่อนไขอัตราการปอน 130 kg/h 
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รูปที่ 6 ลักษณะของความชื้นของเศษถานไมยางพาราที่ระดับความสูง
ของแผนกั้นที่ทางออก เงื่อนไขอัตราการปอน 205 kg/h 

 
4. สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองอบแหงถานไมยางพาราดวยเครื่องอบแหง
แบบตอเน่ืองที่เงื่อนไขอัตราการปอน 130 kg/h และ 205 kg/h ซ่ึง
ทําการศึกษาผลของความสูงของแผนกั้นที่ทางออกที่มีผลตอระยะเวลา
ของเศษถานที่อยูในหองอบและการลดลงของความชื้นของถาน พบวา
ระยะเวลาของถานที่อยูในหองอบจะเพิ่มข้ึนตามระดับความสูงของแผน
กั้นที่ทางออกซึ่งสงผลตอการลดลงของความชื้นของเศษถานไม
ยางพารา ระยะเวลาของถานที่อยูในหองอบอยูในชวง 7-12 นาที 
ความชื้นสุดทายของถานที่อัตราการปอน130 kg/h อยูในชวง  
60-75%d.b. และท่ีเงื่อนไขอัตราการปอน 205 kg/h ที่ระดับความสูง
ของชองเปดทางออก 12 cm การลดลงของความชื้นจะนอยลงเม่ือเทียบ
กับระดับความสูง 7,10 cm ความชื้นที่ทางออกอยูในชวง 65-125%d.b. 
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บทคัดยอ: การไหลผานกังหันลมมักเกิดการปอ (stall) ซ่ึงเปนการไหล
ที่ซับซอน นอกจากนี้ยังมีการหนวงการปอ (stall delay) ซ่ึงเปนผลจาก
ปฏิสัมพันธในสามมิติ ทฤษฎีที่ใชในการออกแบบกังหันที่แมนยําจึง
จําเปนตองจําลองการปอและการหนวงการปอใหถูกตอง  งานวิจัยน้ีได
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับออกแบบและประเมินประสิทธิภาพ
ของกังหันลมแกนนอน โดยใชทฤษฎี Blade-Element Momentum 
เพื่อใหโปรแกรมนี้สามารถใชงานในชวงที่เกิดการปอ (Stall) ไดอยาง
แมนยํา  การศึกษานี้จึงไดทดสอบแบบจําลองสําหรับกังหันลมชวงที่เกิด
การปอโดยเปรียบเทียบผลการคํานวณดวยโปรแกรมกับการทดลอง
ของ National Renewable Energy Laboratory (NREL, USA) พบวา
การใชแบบจําลองการหนวงการปอของ Snel รวมกับ แบบจําลองการ
ปอของ Viterna and Corrigan ใหผลที่สอดคลองกันดีกับการทดลอง 

 
 Abstract: Stall is a very complex flow phenomenon which often 
occurs in flows through wind turbines. Stall delay which is a three 
dimensional interactive phenomenon is also observed to 
significantly affect wind turbine performance.  An accurate design 
theory must adequately address the stall delay effect. The 
present work had developed a computer program for the design 
and evaluation of a HAWT using the Blade Element Momentum 
theory. Flow cases where stall happens were chosen as study 
cases.  Comparisons of the computational results with test data 
of The National Renewable Energy Laboratory (USA) showed 
good agreements in the case of using the Snel’s Stall-Delay 
model coupled with Viterna and Corrigan’s drag model. 
 
 

Keywords: Wind Turbine Design, Stall Delay Model, BEM, 
SuWiT 
 
1.บทนํา 

ความยากประการหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพกังหันลมแกน
นอน โดยเฉพาะอยางยิง่ชนิด Stall Regulated คือพฤติกรรมเชิงอากาศ
พลศาสตรของการปอ (stall) สําหรับกังหันลมที่กําลังหมุนจะมี
พฤติกรรมที่เรียกวาการหนวงการปอ (Stall-Delay) เกิดข้ึนดวย ซ่ึงทํา
ใหคาคุณลักษณะทั้งแรงยกและแรงตานของแพนอากาศ มีคาเปลีย่นไป
จากสภาพที่ไมหมุนเปนอยางมาก [1]  ซ่ึงการปอในลักษณะไมหมุนน้ี
ถือเปนการปอน่ิง (static stall) ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่พบในการทดลอง
แบบน่ิงในอุโมงคลม โดยผลจากการหนวงการปอทําใหมุมปะทะที่เกิด
การปอมีคาสูงข้ึนกวามุมปอน่ิง สงผลใหแรงยกยงัคงเพิ่มข้ึนไดแมแพน
อากาศ (airfoil) จะมีมุมปะทะที่สูงกวามุมปอน่ิงแลวก็ตาม พฤติกรรม
ของการหนวงการปอมีความซบัซอนมากและยังไมทราบสาเหตุอยางแน
ชัด นักวิจัยบางทานสันนิษฐานวาเปนปฏิสัมพันธในสามมิติของแรง
เฉื่อย แรงเหว่ียง และแรงคอริโอริส  [1-4] อยางไรก็ตามพฤติกรรมการ
ปอจะเกิดข้ึนนอยกับกังหันลมชนิดอื่น เชนกังหันชนิด Variable speed 
และ Pitch regulated 

ในงานวิจัยกอนหนานี้ไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใหชื่อ
วา ‘SuWiT’ (Suranaree Wind Turbine) เพื่อใชในการออกแบบและ
ประเมินประสิทธิภาพกังหันลมแกนนอน [5] ทฤษฎีที่ใชเปนหลักในการ
เขียนโปรแกรมคือทฤษฎี Blade Element Momentum (BEM) ผนวก
กับการปรับแก เพิ่มเติมในลักษณะตางๆเพื่อทําใหถูกตองแมนยํามาก
ข้ึน ในเบ้ืองตนไดทําการเปรียบเทียบความแมนยําโปรแกรมกับกังหัน
ลมรุน NREL Phase III [6] และ NREL Phase VI [7] ซ่ึงใชแพน
อากาศ (airfoil) รุน S809 ในการผลิตใบกังหัน ซ่ึงใหผลที่นาพอใจ คือมี
ความแมนยํามากในชวงการทํางานทีไ่มเกิด stall และมีความสอดคลอง
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กับการทดทองดีในชวงที่เกิด stall ไปแลว อยางไรก็ตามแบบจําลองที่
ใชตองอาศัยการกาํหนดคาคงที่ของแบบจําลองจากการทดลอง ซ่ึง
คาคงที่ดังกลาวจะไมสามารถใชไดกับกังหันลมรุนอื่น ดังน้ันบทความนี้
จึงไดเสนอการใชแบบจําลองอื่น ที่นาจะสามารถใชไดกับกังหันลมที่
หลากหลาย 

ไดใช SuWiT คนหาลักษณะกงัหันทีด่ีสุด [5] เพื่อเทียบกับกังหัน 
NREL Phase VI ซ่ึงเปนกังหัน 2 ใบ ชนิด Stall-Regulated ความเร็ว
รอบการหมุนคงที่ 72 RPM โดยลกัษณะใบเปนแบบ linear-taper ใช
แพนอากาศหมายเลข S809 เปนหนาตัดใบ พบวาคาสัมประสิทธิ์กําลัง
งานสูงสุดของกังหัน NREL มีคา 37.5% ขณะที่กังหันตวัใหมที่คนหาได
โดยโปรแกรมนี้มีคาถึง 46.6% (ดังในรูปที่ 1) นอกจากนี้ยังให
ประสิทธิภาพสูงในชวงความเร็วลม 5-9 m/s ซ่ึงเปนสภาพของความเร็ว
ลมทั่วไปในประเทศไทย 
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รูปที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกังหันลมที่ออกแบบใหมดวย

โปรแกรม SuWiT กับกังหัน NREL Phase VI [5] 
 
การออกแบบในเชิงทฤษฎี ดังโปรแกรม SuWiT ที่ไดพัฒนาข้ึนมี

ขอดีคือ สามารถคํานวณไดอยางรวดเร็วและปรับเปลี่ยนตัวแปรที่
เกี่ยวของไดงาย จึงเหมาะกับการประเมินประสิทธิภาพอยางคราวๆ 
และหาคาที่ดีที่สุดในการออกแบบ ซ่ึงอาจจะไดกังหันลมที่ดีที่สุดออกมา
หลายแบบที่จะนําไปสรางใชงาน หลังจากที่ออกแบบดวยทฤษฎีน้ีแลว 
การคํานวณเชิงตัวเลขอยางละเอียด ดวย CFD (Computational Fluid 
Dynamics) จะเปนกระบวนการตอเน่ืองเพื่อยืนยันวาเปนกังหันที่ดีที่สุด
จริง หากจําเปนจึงทําการทดลองเพื่อตรวจสอบการออกแบบในขั้น
สุดทาย การทําเชนน้ีจะชวยลดเวลาในการวิจัย พัฒนา และออกแบบ
กังหันลมลงไดมากเพราะไมตองเสียเวลาลองผิดลองถูกดวยการใช 
CFD และการทดลองซึ่งมีราคาแพง 
 
2 Blade Element - Momentum (BEM) Theory 

เม่ือแบงระนาบของใบกังหันออกเปนสวนวงเหวนในแนวรัศมี 
(Strips หรือ Annular Stream-tube) ดังแสดงในรูปที่ 2 แลวทําการ
วิเคราะหการถายเทมวลและโมเมนตัมในวงแหวนน้ี (Momentum 
Theory) ผนวกกับการพิจารณาแรงที่กระทําบนใบกังหันในลักษณะสอง
มิติที่อยูในแตละวงแหวน (Blade Element Theory) ดังแสดงในรูปที่ 3 

จะไดความสัมพันธของทฤษฎี Blade Element-Momentum (BEM) [1, 
8-10] เม่ือรวมผลของการศูนยเสียที่ปลายใบและโคนใบดวยการใสคา
แฟคเตอรการสูญเสีย [11] จะไดสมการที่เกี่ยวของดังน้ี 
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เม่ือความสัมพันธของ F คือ 

 

hubtip FFF =     (4) 

 
โดยที่การสูญเสียที่ปลายใบคือ 
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รูปที่ 2 โดเมนวงแหวนสําหรับการวิเคราะหดวยทฤษฎี Strip 
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รูปที่ 3 ความเร็วและแรงบนแพนอากาศของกังหันลม 
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และการสูญเสียที่โคนใบคือ 
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สมการหลักที่เกี่ยวของคือสมการ (1) (2) และ (3) โดยมีตัวแปรที่

ไมรูคา 3 ตัวแปรคือ φ  a  และ a′  เม่ือมีขอมูลของกังหันตัวหน่ึง ที่
ใชแพนอากาศรุนหน่ึง ซ่ึงทราบคุณลักษณะของ LC  และ DC ที่เปน
ฟงกชั่นของมุมปะทะ (α ) ซ่ึงเปนผลจากการทดลองในอุโมงคลม 
ทราบคา มุมเผิน (pitch, β ) และความยาวหนาตัด (chord, c ) ตลอด
ความยาวใบ ทราบคาความเร็วการหมุน (Ω ) ความเร็วลม (

0U ) 

จํานวนใบ ( N ) เม่ือทําการแบงการคํานวณใบกังหันเปนชวงเล็กๆ (r)  
จะคํานวณหาคาตวัแปรทั้งสามไดดวยวิธีเชิงตัวเลข จากนั้นสามารถ
คํานวณเพื่อหากําลังหรือสัมประสิทธิ์กําลังไดจาก 
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ซ่ึงเม่ือกระจายตัวแปรใหละเอียดมากขึ้นจะได 
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เม่ือ rNc πσ 2/=′  (local solidity)  

0/R Uλ = Ω  (tip speed ratio) 

โดย R  คือรัศมีใบ และ H  คือระยะรัศมีของ Hub  
หากกําหนดความยาวหนาตัดและมุมเผินและมุมบิดใบใหเปนตัว

แปรดวยก็จะสามารถทดลองคาเพื่อคาํนวณหาจุดที่ดีที่สุดของกังหันลม
ได 

ส่ิงสําคัญที่ตองพิจารณาเพิ่มคือ เม่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ
ของสัมประสิทธิ์แรงผลัก (thrust coefficient, TC ) ระหวางทฤษฎี
โมเมนตัมกับการทดลอง ที่เปลี่ยนไปตามคา a  ดังแสดงในรูปที่ 4 
พบวา เม่ือ a  มีคามากกวาประมาณ 0.4 สัมประสิทธิ์แรงผลักจะไม
เปนไปตามทฤษฎีโมเมนตัม ดังน้ันจึงตองมีการปรับแกในจุดน้ีข้ึน การ
ปรับแกคา a  มีผูเสนอไวหลายความสัมพันธ เชน ความสัมพันธของ 
Glauert [12] 
 

])889.0(6427.00203.0143.0)[/1( TCFa −−+=  (9) 

 
3 แบบจําลองหลงัการปอและการหนวงการปอ 

ป ค.ศ. 1940 Himmelskamp [13] ทดสอบอากาศพลศาสตรของ
ใบพัด พบวากรณีที่ใบพัดหมุนจะเกิดคาแรงยกที่สูงกวากรณีไมหมุน 
ปรากฏการณน้ีเปนเชนเดียวกันกับกังหันลม สําหรับการไหลที่ยังไมเกิด
การปอ (Stall) คาแรงยกกรณีมีการหมุนไมตางกันกับกรณีไมหมุน แต
เม่ือเกิดการปอข้ึนอากาศบริเวณที่แยกตัวออกจากผิวจะเคลื่อนที่ออกไป
ดานนอกของรัศมีใบซ่ึงเปนผลมาจากแรงเหวี่ยง ซ่ึงการเคลื่อนที่น้ี

กอใหเกิดแรงคอริโอริสในทิศการไหลหลัก ซ่ึงชวยทําใหเกิดการลดลง
ของความดันในทิศทางการไหลหลัก จึงทําใหเกิดเปนแรงดันชวย 
(favorable pressure gradient)  ซ่ึงชวยใหชั้นชิดผิวสามารถหนวงการ
แยกตัวออกไปจากผิวกังหันดาน suction ได  กอใหเกิดแรงยกที่สูงข้ึน
ดังไดกลาวมาแลว เรียกปรากฏการณน้ีวาการหนวงการปอ (Stall-
delay)  

 

 
รูปที่ 4 ความสัมพันธของ TC  กับคา a  

 
การหนวงการปอน้ีมีผลสูงในบริเวณชวงกลางของแนวยาวใบ

กังหัน ซ่ึงสันนิษฐานไดวาเปนเพราะที่บริเวณน้ีมีการปอและแรงเหวี่ยง
สูงพรอมกัน ในขณะที่ที่โคนใบและปลายใบจะไมมีความรุนแรงของ
ปจจัยทั้งสองพรอมกัน ตัวอยางผลของการวัดคาสัมประสิทธิ์แรงยกละ
แรงตาน ขณะที่กังหันกําลังหมุนซ่ึงเกิดปรากฏการณหนวงการปอ 
แสดงในรูปที่ 5 และ 6 ซ่ึงเปนผลการวัดคาจากกังหันลม NREL Phase 
VI ที่ทดสอบในอุโมงคลมของขนาดหนาตัด 24.4 m x 36.6 m ที่ NASA 
Ames Research Center [7] ชวงความเร็วลมทดสอบ 6-25 m/s โดย
แสดงคาสัมประสิทธิ์แรงยกและแรงตานเทียบกับมุมปะทะที่ไดจากการ
วัดจริงในแตละหนาตัดใบตั้งแต 30%-95% ของความยาวใบ โดยมี
ขอมูลการทดสอบแบบ 2 มิติเปรียบเทียบไวดวย [14] ซ่ึงขอมูล 2 มิติ
หมายถึงการวัดในอุโมงคลมที่ไมมีการหมุน 
 
3.1 แบบจําลองหลังการปอของ Viterna and Corrigan  

 Viterna and Corrigan [15] ไดเสนอแบบจําลองหลังการปอ 
สําหรับปรับแกคา คา LC  และ DC  ที่ไดจากการทดสอบในอุโมงคลม
2 มิติ บนพื้นฐานของทฤษฎี flat plate โดยใหความสําคัญกับคา 
Aspect Ratio (AR) เปนหลัก เน่ืองจากใบกังหันมีความยาวจํากัดจึงทํา
ใหคาแรงตานสูงสุดลดลงสัมพันธกับคา AR ดังน้ี 
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รูปที่ 5 สัมประสิทธิ์แรงยกเทียบกับมุมปะทะในระบบ 2 และ 3 มิติ  [14] 
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รูปที่ 6 สัมประสิทธิ์แรงฉุดเทียบกับมุมปะทะในระบบ 2 และ 3 มิติ [14]  

 
 

ความสัมพันธของแบบจําลองคือ 
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เม่ือ 

stallLC ,
 และ 

stallDC ,
 คือคาสัมประสิทธิ์แรงยกและแรงตาน 

ณ มุมปะทะที่เกิดการ stall (
stallα )  แพนอากาศทั่วไปจะอยูที่ประมาณ 

20 องศา แบบจําลองนี้ ถา AR มีคามากกวา 50  จะกลับไปสูคา LC  
และ  DC  จากอุโมงคลม (การไหลแบบ 2 มิติ) ดวยแบบจําลองนี้ที่มุม
ปะทะ 90 องศา จะไดคาสัมประสิทธิ์แรงตานสูงสุดเปน max,DC  และมี

สัมประสิทธิ์แรงยกเปนศูนย   
 

3.2 แบบจําลองการหนวงการปอของ Snel 
Snel el al. [16] ไดเสนอความสัมพันธอยางงายของสัมประสิทธิ์

แรงยกที่เพิ่มข้ึนจากผลของการหนวงการปอ ความสัมพันธที่เสนอได
จากการสังเกต ขอมูลของสัมประสิทธิ์แรงยกจาก 1.การคํานวณแบบ 
inviscid  2. ขอมูลจากอุโมงคลมใน 2 มิติ 3.ขอมูลจากการวัดของ 
Ronsten [17] ซ่ึงวัดสัมประสิทธิ์แรงยกของกังหันลมที่กําลังหมุนใน 3 
มิติ 
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เม่ือ 

DLinviscidLL CCC 2,, −=∆  โดย inviscidLC ,  คือคาสัมประสิทธิ์แรง

ยกกรณีไมคิดความหนืด อยางไรก็ตาม Snel ไมไดเสนอความสัมพันธ
ของคาสัมประสิทธิ์แรงตานที่เปนผลจาก Stall-Delay ไวดวย  
 
3.3 แบบจําลองการปอ ของ Chaviaropoulos and Hansen  

Chaviaropoulos and Hansen [18] ใช Quaisi-3D Navier-Stoke 
(เปนวิธี CFD) คํานวณคาของ แรงยก แรงตาน และโมเมนต เปน
ฟงกชั่นของมุมปะทะ ของกันหันที่ใชแพนอากาศ NACA63-2XX ซ่ึงได
จากการสังเกตุความสัมพันธของ สัมประสิทธิ์แรงยก จาก 1.การ
คํานวณแบบ inviscid  2. ขอมูลจากอุโมงคลม (2D) 3.การคํานวณใน 3 
มิติที่มีการหมุน (CFD) และไดสรุป เสนอเปนความสัมพันธของการ
หนวงการปอ โดยมีผลของมุมบิดใบเพิ่มเขามาดังน้ี  
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ตัวแปร X หมายถึงเปนไดทั้งแรงยก (L) แรงตาน (D) และโมเมนต (M)  
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Chaviaropoulos and Hansen เสนอใหคาคงที่ a=2.2 h=1 n=4 แตเม่ือ
ลองนําไปปรับใชกับกังหันลม LM14.2 พบวาการใชคา h=1.3 ใหผลที่
ดีกวา  

 
4. การพัฒนาโปรแกรม SuWiT และการทดสอบ 

โปรแกรม SuWiT (Suranaree Wind Turbine) เปนโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาผลเฉลยตามทฤษฎี BEM โดยมีการ
เพิ่มแบบจําลองและการปรับแกเพื่อใหโปรแกรมถูกตองและแมนยํา
ยิ่งข้ึน 

ในการศึกษาครั้งน้ีจะเนนไปท่ีแบบจําลองการหนวงการปอ (Stall-
Delay) เปนหลัก เน่ืองจากจะสงผลตอความแมนยําของการคํานวณ
ประสิทธิภาพกังหนัลม โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงหลงัการ Stall กรณี
การไหลที่ไดศึกษาแสดงอยูใน ตารางที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- กรณีที่ 1: กรณีพื้นฐาน ใชขอมูล CL และ CD จากการวัด
โดยตรงจากกังหันที่กําลังหมุน ดังแสดงในรูปที่ 5 และ 6  

- กรณีที่ 2: ใชแบบจําลองของ Viterna and Corrigan โดย
ใชคาเฉลี่ยของ CL และ CD ที่มุมปะทะ 20 องศา จาก
ขอมูลตลอดความยาวใบ วิธีน้ีจะทําใหสะทอนคา CL และ 
CD ไดโดยประมาณเนื่องจากเปนคาเฉลี่ย วิธีน้ีไดถูกเสนอ
โดย Tangler and Kocurek [19] และไดนํามาใชกับ
โปรแกรม SuWit ในชวงเร่ิมตนการพัฒนา  

- กรณีที่ 3: ใชแบบจําลองการหนวงการปอ ของ Snel ใน
การประมาณคา CL แตเน่ืองจาก Snel ไมไดเสนอ
แบบจําลองสําหรับคา CD เอาไว ดังน้ันจึงใช แบบจําลอง
ของ Viterna and Corrigan ในการประมาณคา CD 

- กรณีที่ 4: ใชแบบจําลองการหนวงการปอ ของ
Chaviaropoulos and Hansen โดยสมบูรณ 

 
ตารางที่ 1 กรณีการไหลที่ศึกษา 

CASE Lift coefficient (CL) Drag coefficient (CD) 

1 3D measurement 3D measurement 
2 Viterna (average from 3D 

measurement) 
Viterna (average from 3D 
measurement) 

3 Snel Viterna 
4 Chaviaropoulos Chaviaropoulos 

 
แบบจําลองการหนวงการปอ ของทั้ง Snel และ Chaviaropoulos 

and Hansen เปนการพิจารณาขอมูลจากการทดลองที่มุมปะทะไมเกิน 
40 องศา ดังน้ันที่มุมปะทะเกิน 40 องศาจึงตองทําการประมาณคากับ
ขอมูลจากแบบจําลอง Viterna and Corrigan ซ่ึงเปนแบบจําลองที่ใช
งานไดถึงมุมปะทะ 180 องศา  

การทดสอบความสามารถของ SuWiT ทําโดยการเปรยีบเทียบผล
การคํานวณกับการทดลอง และโปรแกรมการคํานวณที่ใชทฤษฎี BEM 
ของนักวิจัยอื่น ผลการทดลองที่ใชเปรียบเทยีบคือการทดลองของ 
NREL  ในกรณี Phase VI รายละเอยีดของกังหันแสดงอยูในตารางที่ 2 
และรูปรางของกังหันแสดงอยูในรูปที่ 7 โปรแกรมอื่นที่ใชในการ

เปรียบเทียบคือโปรแกรม Phatas [20] ที่พัฒนาข้ึนที่ Energy 
Research Center of the Netherlands (ECN) 
 

 
รูปที่ 7 กังหันลม NREL Phase VI [7] 

 
 

ตารางที่ 2 ขอมูลของกังหัน NREL Phase VI [7] 
Blade Linear Tapered, 

Twisted 
No. Blade 2 
Control Stall Regulated 
Generator type Induction 
Rotor Radius 5.029 m 
Chord 0.737 m @ 25%span 

0.356 m @ Tip 
Tip pitch 3 o 
Rotation Speed 72 RPM (Constant) 
Hub teeter 
Profile S809 
Airfoil start at 25 % span 

 
 
5. ผลลัพธและการวิจารณ  

คาแรงบิดที่เพลาที่ความเร็วลมตางๆ ของกังหันลม NREL Phase 
VI เปรียบเทียบกับผลการคํานวณจากโปรแกรม Phatas และ SuWiT 
ในกรณีตางๆ แสดงดังในรูปที่ 8 เห็นไดวาจากที่กังหันถูกควบคุมให
หมุนดวยความเร็วคงที่ทุกๆความเร็วลม และในชวงความเร็วลมต่ํา 5-9 
m/s ทําใหมุมปะทะตลอดความยาวใบกังหันคอนขางต่ํา ทําใหการไหล
ของอากาศยังคงไหลชิดผิวใบกังหัน ในชวงความเร็วลมนี้พฤติกรรมการ
ไหลยังไมซับซอน การคํานวณจึงใหผลลัพธที่คอนขางใกลเคียงกับการ
ทดลอง   
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รูปที่ 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณแรงบิดที่เพลา (LSST) ที่ความเร็ว

ลมตางๆ ของกังหันลม NREL Phase VI 
 
ที่ความเร็วลมตั้งแต 10 m/s ข้ึนไป (λ < 3.8 ลงมา)  เน่ืองจาก

ความเร็วลมที่มากข้ึนแตความเร็วรอบการหมุนยังคงที่ ทําใหมุมปะทะที่
ใบกังหันมากขึ้น การไหลแบบแยกตัวจะเกิดมากขึ้น นําไปสูการ stall 
ซ่ึงการไหลแบบแยกตัวจะเพิ่มมากขึ้นตามความเร็วลม พฤติกรรมการ
ไหลในชวงน้ีซับซอนมาก และมีการเกิด การหนวงการปอดวย ทําใหผล
จากการคํานวณจากกรณีศึกษาตางๆ รวมไปถึงโปรแกรม Phatas มีคา
ความผิดพลาดไปจากการทดลองมากขึ้น ซ่ึงการทํานายการไหลในชวง
น้ียังคงเปนเร่ืองทาทายนักวิจัยในปจจุบัน 

กรณีศึกษาที่ 1 ซ่ึงใชคาสัมประสิทธิ์แรงยกและแรงตานจากการวัด
ประกอบในการคํานวณ ในชวงหลังการปอใหผลทีส่อดคลองกับการ
ทดลองเปนอยางด ี และใหผลที่ดีมากที่ความเร็วลม 10-12 m/s แตมี
ความผิดพลาดมากขึ้นที่ความเร็วลมสูงกวานี้ข้ึนไป คาที่ไดจากการ
คํานวณจะมีคาต่ํากวาการทดลองในทุกความเร็วลม ความผิดพลาด
นาจะเกิดมาจาก คาสัมประสิทธิ์แรงยกและแรงตานที่ใชในการคํานวณ 
ซ่ึงใชขอมูลการวัดคาใน 5 หนาตัดใบ สวนที่เหลือจึงตองใชการ
ประมาณคา ความผิดพลาดยังนาจะเกิดจากการวัดคาที่ความเร็วลมสูง 
จะเกิดการไหลแบบปนปวนสูงและมีการ stall ซ่ึงทําใหเกิดคลื่นสะบัด
ทาย (wake) นําไปสูการรบกวนเครื่องมือวัดมุมลมสัมพัทธ (φ ) ทําให

คาจากการวัดมุม φ  มีความผิดพลาด และทําใหการคํานวณคามุม
ปะทะ α  ผิดพลาดดวย  

กรณีศึกษาที่ 2 ใหผลการคํานวณสอดคลองกับการทดลองเปน
อยางดีเชนกัน โดยชวงลม 10-12 m/s ใหคาที่สูงกวาการทดลอง และที่
ความเร็วสูงกวานี้จะมีคาต่ํากวาการทดลอง แนวโนมของเสนกราฟนั้น
คลายคลึงกับกรณศีึกษาที่1 ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนการนําคาสัมประสิทธิ์แรง
ยกและแรงตานจากการวัด ณ จุดที่เกิดการปอ มาเฉลี่ยและขยายผลที่
มุมปะทะสูงดวยแบบจําลองของ Viterna and Corrigan จากการเฉลี่ย
คาทําใหสัมประสิทธิ์แรงยกและแรงตานที่ใชในการคํานวณเทากันตลอด
ความยาวใบ จึงทําให CL และ CD ต่ํากวาคาจากการทดลองในชวงโคน
ใบ และสูงกวาคาจากการทดลองในชวงปลายใบ จึงอาจเปนผลใหการ
คํานวณมีทั้งสูงกวาและต่ํากวาคาจากการทดลอง แมวาการจําลอง
พฤติกรรมหลังการ Stall ในลักษณะนี้จะใหผลที่คอนขางดี แตจะไม
สามารถนําไปใชกับกังหันลมรุนอื่นได เน่ืองจากตองใชคาที่ไดจากการ

วัดจริงมาเปนองคประกอบของแบบจําลอง เม่ือตองการใชกับกังหันลม
ในรุนอื่น ตองทําการทดลองหาคาคงที่ใหม วิธีน้ีจึงเปนการจําลองที่ไม
ครอบคลุม 

กรณีศึกษาที่ 3 และ 4 เปนการใชแบบจําลองที่สรางข้ึนมาเพื่อให
ใชกับกังหันลมทั่วไปได แตอยางไรก็ตามจะตองทราบคาสัมประสิทธิ CL 
และ CD ของแพนอากาศที่ใชเปนพื้นฐานในการปรับคา ในข้ันตอนการ
สรางแบบจําลองนั้น ไดใชกังหันลมรุนอื่นในการสรางสมการ (NACA 
44XX สําหรับแบบจําลองของ Snel และ NACA63-2XX สําหรับ
แบบจําลองของ Chaviaropoulos) ดังน้ันการนํามาประยุกตใชกับกังหัน
ลม NREL Phase VI จึงเปนการทดสอบความสามารถของแบบจําลอง 
ผลจากการคํานวณแสดงใหเห็นวา การจําลองจากกรณีศึกษาที่ 3 หรือ
การใชแบบจําลองของ Snel รวมกับ Viterna and Corrigan ใหผลที่
สอดคลองกันดีกับการทดลอง แตสําหรับกรณีศึกษาที่ 4 หรือ 
แบบจําลองของ  Chaviaropoulos ใหผลที่สูงกวาการทดลองเปนอยาง
มาก  
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีเป็นการวเิคราะหก์ระบวนการอบแหง้วสัดุพรุนหลายชัน้
โดยใชท้อ่นําคลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่มรว่มกบัการพาความรอ้น (โหมด TE10  
ความถี ่2.45 GHz) สาํหรบัวสัดุพรุนหลายชัน้ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื เมด็
แก้วผสมกบัน้ําและอากาศ โดยมกีารศกึษาถึงอทิธพิลของขนาดเมด็
แก้วและความหนาแต่ละชัน้ภายในวสัดุพรุนที่มผีลต่อการถ่ายเทมวล
และความร้อนภายในวสัดุพรุนแบบไม่อิ่มตวั ซึ่งผลลพัธ์ที่ได้สามารถ
นําไปอธิบายถึงจลนพลศาสตร์ของวสัดุพรุนหลายชัน้เพื่อเป็นขอ้มูล
พืน้ฐานของกระบวนการอบแหง้ในภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

Abstract 
In this study, the drying of multi-layer porous materials with a 

combined microwave with rectangular waveguide at frequency 
2.45 GHz (TE10 Mode) and convective drying is investigated 
experimentally. The multi-layer porous materials are composed of 
glass beads, water and air. The effect of glass beads size and 
thickness of the layer on the heat and mass transport in 
unsaturated porous media are investigated. These findings are 
significant to a further research conducted along the same line of 
this study as well as to the application of the unsaturated porous 
media in microwave drying industry. 

1. บทนํา 
 ในปจัจุบนั อุตสาหกรรมการอบแห้งเป็นสิง่ที่เขา้มามบีทบาทใน
ชวีติประจําวนัมากขึน้ วธิทีี่นิยมใช้เป็นส่วนใหญ่จะใช้การอบแห้งด้วย
แสงแดดธรรมชาตหิรอืใชก้ระแสลมทีม่อุีณหภูมสิงู ซึ่งใชเ้วลาในการ
อบแห้งที่ยาวนาน นักวิจยัจึงได้นําไมโครเวฟมาประยุกต์ใช้ในการ
อบแหง้ เชน่ กระบวนการอบแหง้อาหาร กระบวนการอบแหง้วสัดุสิง่ทอ 
กระบวนการอบแห้งเยอืกแขง็ (Freeze Drying Process) และ
กระบวนการวลัคาไนซ์ยางพารา [1] และในปจัจุบนัน้ีเริม่มกีารศกึษา

เกีย่วกบักระบวนการใหค้วามรอ้นและการอบแหง้จากไมโครเวฟมากขึน้ 
ดงัเช่นในรายงานการวจิยัของ Ayappa และคณะ[2] Li และคณะ[3] 
Clements และคณะ[4] การวเิคราะหก์ระบวนการถ่ายเทมวลและความ
รอ้น 1 มติใินกระบวนการอบแหง้วสัดุพรุน ไดม้กีารศกึษาโดย Gori 
และคณะ[5]  Perkin[6]  Turner และคณะ[7] ซึง่สามารถลดระยะเวลา
ในการอบแหง้ลงได ้รวมถงึยงัคงรูปร่าง ส ีของผลติภณัฑไ์ดด้ ีแต่การ
เกดิความรอ้นในวสัดุระหวา่งการอบแหง้ดว้ยไมโครเวฟนัน้ จะขึน้อยู่กบั
หลายปจัจยั เช่น ค่าไดอเิลก็ตรกิของวสัดุ ขนาดของวสัดุ เป็นตน้ รวม
ไปถงึลกัษณะโครงสรา้งภายในของวสัดุพรุนดว้ย [8] ซึง่ในงานวจิยัน้ีจะ
ศกึษาถงึลกัษณะโครงสรา้งของวสัดุพรุนทีม่ผีลต่อการอบแหง้วสัดุพรุน
หลายชัน้ เช่น ถนน ซเีมนต์ วสัดุชวีมวลต่างๆ เป็นตน้ เพือ่ทําความ
เขา้ใจถงึปรากฏการณ์ของการเกดิความรอ้นและการถ่ายเทมวลภายใน
วสัดุพรุนหลายชัน้ และสามารถนําไปประยุกตเ์ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการ
อบแหง้วสัดุพรนุต่อไป  

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ปรากฏการณ์พืน้ฐานของวสัดพุรนุหลายชัน้ 

วัสดุพรุนหลายชัน้ เช่น ถนน ซีเมนต์ และวัสดุชีวมวลต่างๆ นัน้

ประกอบด้วยเมตริกซ์อนุภาคของแข็ง (Solid Matrix) เป็นโครงสร้าง       

ซงึจะมีอิทธิพลต่อการอบแห้ง ดงัรปูที ่1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง

ความดันคาพิลลารี (Pc) และค่าความอิ่มประสิทธฺผลของน้ํา (Se) 
สําหรบัแพคเบดวสัดุพรุนที่ต่างกัน พบว่ากรณีที่ความดนัคาพิลลารี
เดยีวกนั แพคเบดวสัดุพรุนละเอยีด (d=0.15 mm) จะมคีวามชืน้สงูกวา่
แพคเบดวสัดุพรนุหยาบ (d=0.4 mm)  
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รปูที ่1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความดนัคาพลิลาร ี(Pc) และค่าความ

อิม่ประสทิธผิลของน้ํา (Se) สาํหรบัแพคเบดวสัดุพรนุทีต่่างกนั [8]  

จากรูปที่ 2 แสดงกลไกการขบัเคลื่อนความชื้นระหว่าง
กระบวนการอบแห้ง จะพบว่าบรเิวณรอยต่อระหว่างชัน้แพคเบดวสัดุ
พรุนจะมคี่าความดนัคาพลิลารเีดยีวกนั แต่ความชื้นภายในแพคเบด
วสัดุพรุนจะมีค่าต่างกัน โดยแพคเบดวสัดุพรุนละเอียดมีค่าสูงกว่า     
แพคเบดวสัดุพรุนหยาบ และเมื่อเวลาผ่านไปค่าความชื้นจะเคลื่อนตวั
จากแพคเบดวสัดุพรุนหยาบไปสูแ่พคเบดวสัดุพรุนละเอยีดดว้ยอทิธพิล
ของความดนัคาพลิลาร ี 

 

 
 

 
 
 

2.2 สมการความรู้พื้นฐานของการทําความร้อนด้วยพลังงาน
ไมโครเวฟ 
 คลื่นไมโครเวฟเมื่อทะลุผ่านวสัดุไดอิเล็กตรกิจะถูกดูดซบัและ
เปลี่ยนเป็นพลงังานความรอ้น เรยีกว่าค่ากําลงัการดูดซบัคลื่นต่อหน่ึง
หน่วยปรมิาตร (Density of Microwave Power Absorbed, Q) ซึง่
สมัพนัธ์กบัสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กภายใน วสัดุไดอิเล็กตริก 
อยา่งไรกต็ามวสัดุไดอเิลก็ตรกิไมม่ผีลต่อสภาพเชงิขัว้แมเ่หลก็เมือ่อยู่ใน
สนามแมเ่หลก็ ดงันัน้จงึไมม่สีนามแมเ่หลก็สญูเสยีในระหวา่งการแผร่งัสี
ไมโครเวฟ แต่วสัดุไดอิเล็กตรกิจะมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงเฟสของ
สนามไฟฟ้าต่อหน่ึงหน่วยเวลา ดงันัน้ค่าเฉลี่ยรากทีส่องของความเขม้
ของสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าจะถูกใชใ้นการประมาณค่าพลงังานไมโครเวฟ
ที่ถูกดูดซับโดยวัสดุไดอิเล็กตริก เมื่อสมมติให้ไม่มีการสูญเสีย
สนามแม่เหลก็ ค่ากําลงัการดูดซบัคลื่นต่อหน่ึงหน่วยปรมิาตรสามารถ
แสดงไดด้งัน้ี [8] 

( ) 2
0

2
0 2 EδtanεεfπEεεωQ '

rr ⋅⋅⋅=′′=        (1) 

เมือ่ E คอื สนามไฟฟ้าซึง่จะเปลีย่นแปลงตามตําแหน่ง f คอืค่าความถี่

ของคลื่นไมโครเวฟ ω คอื ความเรว็เชงิมุมของคลื่นไมโครเวฟ '
rε คอื 

relative dielectric constant ซึง่บอกถงึคุณสมบตัขิองวตัถุใดๆทีอ่ธบิาย
ถงึความสามารถในการดูดซบั ส่งผ่านและสะท้อนพลงังานจากส่วนที่

เป็นสนามไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ โดย ε0 คอื Dielectric Constant 

ของอากาศ และ δtan คอื Dielectric Loss Tangent Coefficient ซึง่
บอกถึงความสามารถในการแปรเปลี่ยนพลังงานที่ว ัสดุดูดซับเป็น
พลงังานความรอ้น  

3. ระเบียบวิธีวิจยั 
3.1 ไมโครเวฟชนิดท่อนําคล่ืนรปูทรงส่ีเหล่ียม  

อุปกรณ์ไมโครเวฟชนิดท่อนําคลื่นรูปทรงสีเ่หลี่ยมเป็นระบบทีใ่ช้
คลื่นไมโครเวฟแบบ Monochromatic ชนิด TE10 Mode ความถี ่2.45 
GHz (ดงัรปูที ่3) 

 

รปูที ่3 ไมโครเวฟชนิดทอ่นําคลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่ม 

คลื่นไมโครเวฟกําเนิดจากแมกนีตรอน (Micro Denshi Co., Model 
UM-1500) และถูกสง่ผา่นตามทศิทางในแนวแกน z ภายในท่อนําคลื่น
รปูทรงสีเ่หลีย่มขนาดพืน้ทีห่น้าตดั 110 mm x 55 mm โดยมน้ํีาเป็นดมั
มี่โหลดที่ขอบเขตด้านล่าง เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของคลื่น
ไมโครเวฟไปสู่แพคเบดวสัดุพรุนและม ีIsolater เป็นตวัดกัคลื่น
ไมโครเวฟที่สะท้อนจากผิวแพคเบดเพื่อป้องกันไม่ให้ไปทําความ
เสียหายต่อแมกนีตรอน กําลังไมโครเวฟสามารถปรับได้ตัง้แต่            
0 – 1,500W กําลงัของคลื่นตกกระทบ คลื่นสะทอ้นและคลื่นสง่ผา่น จะ
ถูกวดัดว้ยวตัตม์เิตอรโ์ดยอาศยั Directional Coupler (Micro Denshi 
Co.,Model DR-500) โดยมตีาํแหน่งทีว่ดักาํลงัไมโครเวฟ ดงัรปูที ่4  

 
 
 
 
 

รปูที ่4 ตาํแหน่งการวดักาํลงัไมโครเวฟ 

ซึ่งประกอบด้วยคลื่นตกกระทบแพคเบดวสัดุพรุน (Incident Wave) 
คลื่นสะทอ้นบรเิวณผวิแพคเบดวสัดุพรุน (Reflected Wave : Before) 
คลื่นทะลุผา่นแพคเบดวสัดุพรุน(Transmitted Wave) และคลื่นสะทอ้น
บรเิวณดา้นล่างของแพคเบดวสัดุพรุน (Reflected Wave : From 
dummy load) ซึง่ในงานวจิยัน้ีกําหนดใหค้ลื่นตกกระทบแพคเบดวสัดุ
พรุน (Incident Wave)มคี่าเท่ากบั 0.05 kW และคลื่นสะทอ้นบรเิวณ
ดา้นล่างของแพคเบดวสัดุพรุน (Reflected Wave : from dummy load) 
มคี่าเป็นศูนย ์เน่ืองมาจากมน้ํีาเป็นดมัมีโ่หลดทีข่อบเขตดา้นล่าง โดย
ปรมิาณของคลื่นมคีวามสมัพนัธ ์ดงัสมการ 2 

Packed Bed 

A B 

C D 

A = Incident Wave 
B = Reflected Wave (Before) 
C = Transmitted Wave 
D = Reflected Wave (from dummy load) 

รปูที ่2 การเคลื่อนตวัของ
ความชืน้และความดนัคาพลิลารี
ภายในแพคเบด [8] 
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Incident Wave = Reflected Wave + Transmitted Wave + Absorbed Wave   (2)                                                       

การวัดอุณหภูมิของแพคเบดวัสดุพรุนจะวัดโดยใช้ Luxtron 
Fluroptic Thermometer Model 790 ณ ตําแหน่งกึง่กลางแพคเบดวสัดุ
พรุนและลกึจากผวิแพคเบดวสัดุพรุนเป็นระยะ 5, 15, 25 และ 35 mm 
ตามลาํดบั (ดงัรปูที ่5)  

 
 
 
 
 

รปูที ่5 ตาํแหน่งการวดัอุณหภมูแิพคเบดวสัดุพรนุ 

วสัดุทีใ่ชศ้กึษา คอื แพคเบดวสัดุพรุน(Porous Pack Bed) ซึง่เป็น
องค์ประกอบของเม็ดแก้วผสมกบัน้ําและอากาศ ซึ่งในงานวิจยัน้ีจะ
ศกึษาแพคเบดวสัดุพรนุ 6 กรณี  คอื แพคเบดวสัดุพรุนแบบละเอยีดทัง้
แพคเบด (F-Bed), แพคเบดวสัดุพรุนแบบหยาบทัง้แพคเบด (C-Bed), 
แพคเบดวสัดุพรุนแบบสองชัน้โดยชัน้บนเป็นแพคเบดวสัดุพรุนแบบ
ละเอยีดหนา 25 mmและชัน้ล่างแพคเบดวสัดุพรุนแบบหยาบหนา     
25 mm (F-C;25-25 mm), แพคเบดวสัดุพรุนแบบสองชัน้โดยชัน้บน
เป็นแพคเบดวสัดุพรุนแบบละเอยีดหนา 10 mmและชัน้ล่างแพคเบด
วสัดุพรุนแบบหยาบหนา 40 mm (F-C;10-40 mm), แพคเบดวสัดุพรุน
แบบสองชัน้โดยชัน้บนเป็นแพคเบดวสัดุพรุนแบบหยาบหนา 25 mm
และชัน้ล่างแพคเบดวสัดุพรุนแบบละเอยีดหนา 25 mm (C-F;25-25 
mm), แพคเบดวสัดุพรุนแบบสองชัน้โดยชัน้บนเป็นแพคเบดวสัดุพรุน
แบบหยาบหนา 10 mmและชัน้ล่างแพคเบดวสัดุพรุนแบบละเอยีดหนา 
40 mm (C-F;10-40 mm) ดงัรปูที ่6  

     
รปูที ่6 วสัดุพรนุหลายชัน้ โดยมกีารปรบัเปลีย่นคา่ δ1: δ2 

 เป็น 25:25 mm และ 10:40 mm 

สมการทีใ่ชใ้นการคาํนวณหาความอิม่ตวัภายในวสัดุพรนุ [8] 

100ρ
)(1ρX

S
w

sb

⋅φ⋅
φ−⋅⋅

=      (3) 

เมือ่ S คอื คา่ความอิม่ตวัของวสัดุพรนุ  ρs คอื คา่ความหนาแน่น

ของเมด็แกว้  ρw คอื คา่ความหนาแน่นของน้ํา  φ คอื คา่ความพรนุ
ของเมด็แกว้  Xb คอื เปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้ (Dry Basis)  

3.2 ขัน้ตอนการทดลอง 
 นําเม็ดแก้วทัง้สองขนาด คือ เม็ดแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.15 mm และเมด็แกว้ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 0.4 mm ผสมกบัน้ําให้

มคีวามอิม่ตวัเท่ากบั 0.6 (สมการที3่) จากนัน้บรรจุใส่กล่องโพลโีพรพิ
ลนี ขนาด 108 x 53 x 50 mm3 โดยงานวจิยัน้ีจะใชก้ําลงัไมโครเวฟ    
50 W รว่มกบัอากาศทีส่ภาวะบรรยากาศ ทีบ่รเิวณผวิแพคเบดวสัดุพรนุ 

4. ผลการทดลอง 
เมื่อนําแพคเบดวสัดุพรุนที่ได้เตรยีมไว้ในกรณีต่างๆ มาทําการ

วจิยั โดยใชก้ําลงัไมโครเวฟ 50 W และอากาศทีส่ภาวะบรรยากาศ
บรเิวณผวิดา้นบนของแพคเบดวสัดุพรุน จากรปูที ่7-8 กรณี F-Bed 
พบว่าในช่วงแรกของการอบแหง้ แพคเบดวสัดุพรุนจะมคีวามอิม่ตวัสงู 
ค่าไดอเิลก็ตรกิลอสแฟคเตอรจ์งึมคี่าสงู ทําใหส้ามารถเปลี่ยนพลงังาน
ไมโครเวฟเป็นพลงังานความร้อนได้ดีประกอบกบัการดูดซบัคลื่นใน   
แพคเบดวสัดุพรุนจะมคี่าเพิม่ขึ้น จงึทําให้เกิดเป็นความร้อนเพิม่ขึ้น 
จากรปูที ่7 จะเหน็วา่อุณหภูมจิะมคี่าสงูขึน้ในช่วงแรก เมือ่เวลาผา่นไป 
ค่าความอิม่ตวัภายในแพคเบดวสัดุพรุนมคี่าลดลง เน่ืองจากการระเหย
ตวัของความชืน้ทีบ่รเิวณผวิหน้าแพคเบดวสัดุพรุน ในสว่นการเคลื่อนที่
ของความชื้นนัน้ จะเคลื่อนที่จากภายในแพคเบดวสัดุพรุนออกสู่ผิว
ดา้นบนแพคเบดวสัดุพรุนดว้ยอทิธพิลของความดนัคาพลิลาร ีจงึทําให้
ค่าไดอเิลก็ตรกิลอสแฟคเตอรม์คี่าลดลงประกอบกบัการดูดซบัคลื่นใน
แพคเบดวสัดุพรุนมคี่าลดลง จงึทาํใหอุ้ณหภูมมิคี่าลดลง แต่ทีเ่วลา 300 
นาที จะเห็นว่าอุณหภูมิในแพคเบดวัสดุพรุนจะมีค่าสูงขึ้นอีกครัง้
เน่ืองจากเกดิเรโซแนนทข์องคลื่นขึน้ภายในแพคเบดวสัดุพรุน ในส่วน
ของอตัราการอบแห้งนัน้จะสมัพนัธ์กบัการระเหยของความชื้น ซึ่งใน
ช่วงแรกจะมีค่าสูงและจะมีค่าค่อยๆลดลงเนื่องจากค่าความอิ่มตัว
ภายในแพคเบดวสัดุพรนุมคีา่ลดลง ตามลาํดบั 
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รปูที ่7  ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมู ิคา่ความอิม่ตวัเฉลีย่และ 

อตัราการอบแหง้กบัเวลา กรณ ีF-Bed 
 
 

1 
2 
3 
4 

ตําแหน่ง 1 ลกึจากผวิแพคเบด  5 mm 
ตําแหน่ง 2 ลกึจากผวิแพคเบด 15 mm 
ตําแหน่ง 3 ลกึจากผวิแพคเบด 25 mm 
ตําแหน่ง 4 ลกึจากผวิแพคเบด 35 mm 
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รปูที ่8  ความสมัพนัธร์ะหวา่งกาํลงัไมโครเวฟกบัเวลา กรณ ีF-Bed 
(ก) คา่กาํลงัไมโครเวฟ (ข) รอ้ยละกาํลงัไมโครเวฟ** 

 ในกรณีของ C-Bed ดงัรปูที ่9-10 ในช่วงแรกของการอบแหง้ ค่า
ความอิม่ตวัภายในแพคเบดวสัดุพรุนมคี่าสูง ค่าไดอเิลก็ตรกิลอสแฟค
เตอร์สูงประกอบกบัการดูดซบัคลื่นในแพคเบดวสัดุพรุนมคี่าสูง ทําให้
อุณหภูมภิายใน แพคเบดวสัดุพรุนมคี่าสงูขึน้ เมื่อเวลาผ่านไปค่าความ
อิม่ตวัลดลง ส่งผลให้ค่าไดอิเล็กตรกิลอสแฟคเตอร์มคี่าลดลงตามไป
ด้วยประกอบกบัการดูดซบัคลื่นในแพคเบดวสัดุพรุนลดลง อุณหภูมิ
ภายในแพคเบดวสัดุพรุนมคี่าลดลง แต่เน่ืองจากอนุภาคของแพคเบด
วสัดุพรุนมขีนาดใหญ่กว่ากรณี F-Bed ทําใหก้ารระเหยของความชื้น
เป็นไปอยา่งชา้ๆ เน่ืองมาจากความดนัคาพลิลารมีคีา่น้อย [8] เมือ่เทยีบ
กรณ ีF-Bed จะเหน็ไดจ้ากอตัราการอบแหง้จะมคีา่น้อยกวา่ จงึสง่ผลทาํ
ใหช้ว่งการอบแหง้ในชว่งแรก มรีะยะเวลาในการอบแหง้นานขึน้ (0-150 
นาท)ี  
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รปูที ่9  ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมู ิคา่ความอิม่ตวัเฉลีย่และ 

อตัราการอบแหง้กบัเวลา กรณ ีC-Bed 
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รปูที ่10   ความสมัพนัธร์ะหวา่งกาํลงัไมโครเวฟกบัเวลา กรณ ีC-Bed 
(ก) คา่กาํลงัไมโครเวฟ (ข) รอ้ยละกาํลงัไมโครเวฟ** 

เมือ่พจิารณาเป็นวสัดุพรุนหลายชัน้ ในกรณี F-C;25-25 mm และ 
C-F;25-25 mm (รปูที ่11-14) จะเหน็วา่กรณี F-C;25-25 mm จะมกีาร
เคลื่อนทีข่องความชืน้ไดด้กีว่ากรณี C-F;25-25 mm ดว้ยอทิธพิลของ
ความดนัคาพลิลาร ีส่งผลทําใหก้ารดูดซบัคลื่นของแพคเบดวสัดุพรุนมี
ค่าสงูในช่วงแรกและลดลงเมื่อเวลามากขึน้ ตามลําดบั อุณหภูมภิายใน
แพคเบดวสัดุพรุนจงึมคี่าสงูขึน้ในช่วงแรก (120 นาท)ี และมคี่าลดลง
เมื่อเวลามากขึ้น ในทํานองเดียวกนักรณี C-F;25-25 mm มกีาร
เคลื่อนทีข่องความชืน้ทีช่า้กว่ากรณี C-F;25-25 mm เน่ืองจากอทิธพิล
ของอนุภาคของชัน้แพคเบดวสัดุพรุนทีส่่งผลต่อค่าความดนัคาพลิลาร ี
ทาํใหอุ้ณหภมูมิคีา่สงูเป็นเวลานาน (ดงัรปูที1่3) เน่ืองจากมกีารเคลื่อนที่
ของความชื้นภายในแพคเบดวสัดุพรุนอย่างช้าๆ และใช้เวลานาน จะ
เหน็ไดจ้ากการค่ากําลงัการดดูซบัพลงังานไมโครเวฟ (ดงัรปูที1่4) มคี่า
สงูเป็นเวลานานเช่นกนัเพราะว่าในกรณี C-F Bed นัน้ แพคเบดวสัดุ
พรุนหยาบจะมคี่าความชื้นภายในที่ตํ่ากว่า ทําให้การสะท้อนคลื่นที่
บรเิวณผวิมคี่าน้อย สง่ผลใหค้ลื่นสามารถกระจายตวัเขา้ไปในแพคเบด
ไดด้ ีทําใหม้คี่าการดูดซบัคลื่นทีส่งูและการเคลื่อนตวัของความชืน้ทีช่า้ 
ก็จะส่งผลให้มีระยะเวลาในการดูดซับที่นานขึ้น ส่งผลให้มีอุณหภูมิ
สงูขึน้เป็นเวลานานดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ เมือ่พจิารณาในสว่นของอตัราการ
อบแหง้ในกรณีของ F-C;25-25 mm จะมคี่าสูงกว่ากรณี C-F;25-25 
mm เน่ืองจากมกีารเคลื่อนทีข่องความชืน้ภายในแพคเบดวสัดุพรนุไดด้ ี

**รอ้ยละกําลงัไมโครเวฟ = คา่กําลงัไมโครเวฟ / คา่กําลงัไมโครเวฟทีต่กกระทบ (50W) x 100 
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รปูที ่11  ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมู ิคา่ความอิม่ตวัเฉลีย่และ 

อตัราการอบแหง้กบัเวลา กรณ ีF-C;25-25 mm 
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รปูที ่12  ความสมัพนัธร์ะหวา่งกาํลงัไมโครเวฟกบัเวลา กรณ ีF-C;25-25 mm  
(ก) คา่กาํลงัไมโครเวฟ (ข) รอ้ยละกาํลงัไมโครเวฟ** 
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รปูที ่13  ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมู ิคา่ความอิม่ตวัเฉลีย่และ 

อตัราการอบแหง้กบัเวลา กรณ ีC-F;25-25 mm 
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รปูที ่14  ความสมัพนัธร์ะหวา่งกาํลงัไมโครเวฟกบัเวลา กรณ ีC-F;25-25 mm 
(ก) คา่กาํลงัไมโครเวฟ (ข) รอ้ยละกาํลงัไมโครเวฟ** 

 ในกรณี F-C;10-40 mm และ C-F;10-40 mm จะเหน็ว่าจะมี
ลกัษณะการเกิดความร้อนในลกัษณะเดยีวกบักรณีขา้งต้นที่ได้กล่าว 
มาแลว้ เมือ่พจิารณาความหนาของชัน้แพคเบดวสัดุพรนุ จะเหน็วา่กรณ ี
F-C จะมคีวามแตกต่างกนัในสว่นของการกระจายตวัของอุณหภูม ิจาก
รปูที ่11กบัรปูที ่15 จะพบว่าช่วงแรกของการเกดิอุณหภูมสิงูสุดจะมี
ความแตกต่างกนั เน่ืองมาจากอทิธพิลความหนาของชัน้แพคเบดวสัดุ
พรุน ซึง่กรณี F-C;10-40 mm มชีัน้ความหนาดา้นบนทีน้่อยกวา่เมื่อ
เทยีบกบั F-C;25-25 mm ทําใหเ้กดิการเคลื่อนทีข่องความชื้นดว้ย
อทิธพิลของความดนัคาพลิลารทีีไ่ปเตมิเตม็บรเิวณผวิแพคเบดวสัดุพรุน
เป็นไปอยา่งรวดเรว็ 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 60 120 180 240 300 360

Time[min]

Te
m

pe
ra

tu
re

[°
C

]

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

A
verage S

aturation[-] & D
rying R

ate [g/h]

Temperature (z=5mm)[°C] Temperature (z=15mm)[°C]
Temperature (z=25mm)[°C] Temperature (z=35mm)[°C]
Average Saturation [-] Drying Rate [g/h]

 
รปูที ่15  ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมู ิคา่ความอิม่ตวัเฉลีย่และ 

อตัราการอบแหง้กบัเวลา กรณ ีF-C;10-40 
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รปูที ่16  ความสมัพนัธร์ะหวา่งกาํลงัไมโครเวฟกบัเวลา กรณ ีF-C;10-40 mm 
(ก) คา่กาํลงัไมโครเวฟ (ข) รอ้ยละกาํลงัไมโครเวฟ** 
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รปูที ่17  ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมู ิคา่ความอิม่ตวัเฉลีย่และ 

อตัราการอบแหง้กบัเวลา กรณ ีC-F;10-40 
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รปูที ่18  ความสมัพนัธร์ะหวา่งกาํลงัไมโครเวฟกบัเวลา กรณ ีC-F;10-40 

(ก) คา่กาํลงัไมโครเวฟ (ข) รอ้ยละกาํลงัไมโครเวฟ** 

การกระจายตวัของความชื้นภายในแพคเบดวสัดุพรุน พบว่าการ
กระจายตวัของความชื้นจะขึ้นกบัขนาดอนุภาคภายในแพคเบดวสัดุ
พรุน ดงัรปูที ่ 19-21 ซึ่งในกรณี F-Bed และ C-Bed ความชืน้จะ
เคลื่อนที่จากภายในแพคเบดวสัดุพรุนมาสู่ผวิแพคเบดวสัดุพรุนด้วย
อทิธพิลของความดนัคาพลิลาร ีในขณะทีไ่อน้ําจะเคลื่อนทีด่ว้ยอทิธพิล
ของความดนัไอ จะเหน็ว่ากรณีของ F-Bed จะมคีวามดนัคาพลิลารสีงู
กว่ากรณี C-Bed เน่ืองจากขนาดอนุภาคขนาดเล็ก ทําให้ความชื้น
เคลื่อนตวัไปสู่ผวิหน้าได้ดกีว่า ในกรณีของ C-Bed นอกจากจะมี
อทิธพิลของความดนัคาพลิลารตีํ่ากวา่แลว้ ยงัมอีทิธพิลของแรงโน้มถ่วง
มากระทาํดว้ยและเมือ่ระยะเวลาเพิม่ขึน้ คา่ความอิม่ตวัทีบ่รเิวณผวิหน้า
แพคเบดวสัดุพรุนจะมกีารระเหยออกและจะถูกเตมิเตม็จากการเคลื่อน
ตวัของความชืน้จากดา้นในแพคเบดวสัดุพรุนดว้ยอทิธพิลของความดนั
คาพลิลาร ีซึง่ในกรณีของ F-C และ C-F นัน้ จะพบว่ากรณีของ F-C 
บรเิวณแพคเบดวสัดุพรุนด้านบนจะมคีวามชื้นมากกว่าแพคเบดวสัดุ
พรุนดา้นล่าง ในทํานองเดยีวกนักรณีของ C-F บรเิวณแพคเบดวสัดุ
พรุนด้านล่างจะมคีวามชื้นมากกว่าบรเิวณแพคเบดวสัดุพรุนด้านบน 
เน่ืองจากขนาดของอนุภาคซึง่จะสง่ผลต่อจลนพลศาสตรข์องการอบแหง้ 
เมือ่เปรยีบเทยีบผลทุกกรณี พบว่ากรณี F-C จะสามารถอบแหง้ไดเ้รว็
ทีสุ่ด และในส่วนของ C-F จะสามารถอบแหง้ไดช้า้ทีสุ่ด เมื่อพจิารณา
ความหนาของแพคเบดวสัดุพรุนเพิม่เขา้ไป จะพบว่า เมื่อความหนา
เพิม่ขึน้จะส่งผลให้อทิธพิลของความดนัคาพลิลารเีพิม่ขึน้ตามไปดว้ย 
ดงันัน้ในงานวจิยัน้ี อตัราการอบแหง้ทีด่ทีีสุ่ด คอืกรณี F-C;25-25 mm 
และในสว่นอตัราการอบแหง้ทีช่า้ทีส่ดุ คอื กรณขีอง C-F;25-25 mm 
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รปูที ่19 คา่ความอิม่ตวักบัระยะความลกึภายในแพคเบดวสัดุพรุน  

ทีเ่วลา 0 นาท ี
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รปูที ่20 คา่ความอิม่ตวักบัระยะความลกึภายในแพคเบดวสัดุพรนุ  

ทีเ่วลา 180 นาท ี
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รปูที ่21 คา่ความอิม่ตวักบัระยะความลกึภายในแพคเบดวสัดุพรนุ 

ทีเ่วลา 360 นาท ี
 
5. สรปุผลการทดลอง 
 จากการทดสอบอบแห้งวสัดุพรุนหลายชัน้ด้วยคลื่นไมโครเวฟ
รว่มกบัการพาความรอ้น โดยใชท้อ่นําคลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่ม พบวา่  

ขน าดอ นุภ าคภ าย ในแพค เบดวัส ดุ พ รุ น  มีอิท ธิพ ลต่ อ
จลนพลศาสตรข์องการอบแหง้ กล่าวคอื ในกรณี F-Bed จะมคีวามชืน้
และค่าความอิม่ตวัภายในแพคเบดวสัดุพรุนมากกว่ากรณีของ C-Bed 
สง่ผลใหค้า่ความดนัคาพลิลารภีายในแพคเบดวสัดุพรนุของกรณี F-Bed 
มคี่าสูงกว่าทําให้ประสทิธภิาพในการขบัเคลื่อนความชื้นภายในแพค
เบดวสัดุพรนุไดด้กีวา่  

 โครงสรา้งของชัน้แพคเบดวสัดุพรุน มอีทิธพิลต่อการเคลื่อนตวั
ของความชืน้ เมือ่ความหนาของแพคเบดวสัดุพรนุบนมคี่ามาก สง่ผลให้
ประสทิธภิาพในการขบัเคลื่อนความชืน้เป็นไปอย่างรวดเรว็ในกรณี F-C 
และประสทิธภิาพในการขบัเคลื่อนความชืน้จะชา้ลงในกรณ ีC-F 

อตัราการอบแหง้จะขึน้กบัการระเหยของความชื้นบรเิวณผวิหน้า
แพคเบดวสัดุพรุน ซึง่จะมคี่าสงูทีสุ่ดในกรณีของ F-C;25-25 mm และ
จะมคีา่ตํ่าสดุ ในกรณ ีC-F;25-25 mm 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีเป็นการวเิคราะหพ์ลงังานและเอก็เซอรจ์ใีนกระบวนการ
อบแหง้วสัดุพรุนโดยใชล้มรอ้น โดยไดท้าํการทดลองเพือ่ศกึษาอทิธพิล
ของอุณหภูม ิทางเขา้ก่อนการอบแหง้ และทางออกหลงัการอบแหง้ทีม่ ี
ผลต่อจลนพลศาสตร์ ในการวเิคราะห์อาศยักฎขอ้ที่หน่ึงของอุณหพล
ศาสตรใ์นการวเิคราะหพ์ลงังานทีใ่ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการอบแหง้ และ
ประยุกตใ์ชก้ฎขอ้ทีส่องของอุณหพลศาสตร ์ในการวเิคราะหเ์อก็เซอรจ์ทีี่
ไหลเขา้ เอ็กเซอร์จทีี่ไหลออก เอ็กเซอร์จทีี่สูญเสยี และประสทิธภิาพ
เซอรจ์ ีของกระบวนการอบแหง้ จากการวเิคราะห์พลงังาน และเอก็
เซอร์จสีามารถนําผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุงกระบวนการ
อบแหง้ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุต่อไป 
 
Abstract 

This paper is concerned with the energy and exergy analysis 
in drying process of porous media using hot air are investigated. 
Drying experiments were conducted effect of kinetic and 
thermodynamics conditions such as temperature of the air inlet 
and the air outlet of drying process. Using the first law of 
thermodynamics, an energy analysis was performed to estimate 
of energy utilization. An exergy analysis was accomplished to 
determine the exergy inlet, exergy outlet, exergy losses and 
efficiency during the drying process by applying the second law 
of thermodynamics. Furthermore the result of energy and exergy 
analysis can develop the higher efficiency of drying process.  
 
1.  บทนํา 
การอบแห้งเป็นกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มีเป้าหมายเพื่อดึง
ความชืน้ทีอ่ยูภ่ายในวสัดุออกสูภ่ายนอกโดยอาศยัหลกัการถ่ายเทความ
ร้อนซึ่งต้องใช้พลงังานจากภายนอก ในการอบแห้งนัน้มวีธิีการและ
เทคนิคต่างๆ มากมายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวสัดุที่ต้องการ
อบแหง้ ไดแ้ก่ การอบแหง้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์การอบแหง้โดยใช้
ลมรอ้น และการอบแหง้โดยใชไ้อน้ํา เป็นตน้ โดยทัว่ไป [1] วสัดุทีนํ่ามา

อบแหง้นัน้มกัจะพจิารณาใหเ้ป็นวสัดุพรุน โดยทีว่สัดุพรุนประกอบดว้ย
สสารทีม่ ี3 สถานะ คอื สถานะของแขง็ (Solid Phase) ของเหลว 
(Liquid Phase) และก๊าซ (Gas Phase) ทีอ่ยู่ในช่องวา่ง หรอืรพูรุน 
(Void) ในการวเิคราะหพ์ลงังานของกระบวนการอบแหง้จะใชก้ฎขอ้ที่
หน่ึงของอุณหพลศาสตร ์และการวเิคราะหเ์อก็เซอรจ์ขีองกระบวนการ
อบแห้งจะใช้กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ โดยที่เอ็กเซอร์จี คือ
ค่าสงูสุดทีเ่ป็นไปไดข้องงาน (Useful of Work) ทีไ่ดร้บัจากระบบ ซึง่ 
ค่าสูงสุดของงานนัน้ ก็จะได้จากระบบที่เป็นกระบวนการย้อนกลบัได ้
(Reversible Process) โดยอ้างองิกบัสภาวะแวดลอ้มนัน้ พลงังาน
และเอ็กเซอร์จมีคีวามแตกต่างกนัตรงทีเ่อก็เซอรจ์ไีม่มกีฎการอนุรกัษ์
พลงังาน (เป็นกระบวนการทางอุดมคต ิและกระบวนการทีย่อ้นกลบัได)้ 
ในความเป็นจรงิสว่นใหญ่เอกเซอรจทีีใ่ชจ้าํนวนมากสญูเสยีไปเน่ืองจาก
กระบวนการย้อนกลบัไม่ได้ เอ็กเซอร์จทีี่ใช้ในกระบวนการย้อนกลบั
ไมไ่ดจ้ะเป็นสดัสว่นกบัเอนโทรปี ทีเ่กดิขึน้พรอ้มกนัในกระบวนการ 

จากงานวจิยัทีผ่า่นมา วรรณ ีเอกศลิป  และ ผดุงศกัด ิรตันเดโช [2] 

ไดศ้กึษาพลงังานและเอก็เซอรจ์เีพื่อวเิคราะหก์ระบวนการอบแห งวสัดุ
ชวีภาพ โดยใช กระบวนการสเปาเต็ดเบดร วมกบัไมโครเวฟ และการ

พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร   ผลจากวิเ คราะห  พบว  า
ประสทิธภิาพเอ็กเซอร์จมีคี าน อยกว าประสทิธภิาพพลงังานเนื่องจาก
การสูญเสียพลังงานจากกระบวนการย  อยกลับไม ได ซึ่งไม สามารถ       

วเิคราะห ได้ในการศึกษานี้ ค าประสทิธิภาพพลงังานและเอ็กเซอร์จี
ลดลงเมื่อเวลาเพิม่ขึน้ นอกจากนี้เอก็เซอรจ์ขีองอากาศทีไ่หลออกมคี า
มากกว าเอก็เซอรจ์ขีองอากาศทีท่างเข าเนื่องจากมพีลงังานไมโครเวฟ
เป็นแหล่งกําเนิดความรอ้น I. Dincer, S. Syahrul and F. 

Hamdullahpur (2003) [3] ได ศกึษาแบบจาํลองทางอุณหพลศาสตร ของ
กระบวนการอบแห งข้าวโพดและขา้วสาลีแบบฟูอิดไดเบดโดยหาค า
ประสทิธภิาพเอ็กเซอร์จจีากการวเิคราะห การถ ายเทความร อน และ

การถ ายเทมวล โดยตวัแปรที่นํามาวเิคราะห คืออุณหภูมกิารอบแห ง 
ความชื้นของวสัดุ ความชื้นสมัพทัธ ของอากาศ จากการศึกษาพบว า
อากาศทีม่อีตัราการไหลเพิม่ขึน้ไม มผีลต อประสทิธภิาพเอก็เซอรจ์ ีแต 
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ประสิทธิภาพเอ็กเซอร์จีจะเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มมวลของวัสดุ และถ  า
อุณหภูมอิบแห งเพิม่ขึน้ค าประสทิธภิาพเอก็เซอรจ์จีะลดลง I. Dincer 
and A. Z. Sahin. (2004). [4] ไดศ้กึษารปูแบบใหมท่างอุณหพลศาสตร์
ในการวเิคราะหก์ระบวนการอบแหง้เพือ่หาประสทิธภิาพของเอก็เซอรจ์ี
ในกระบวนการอบแหง้ทีม่อีงค์ประกอบของการถ่ายเทความรอ้น และ
การถ่ายเทมวล ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศ เอ็กเซอร์จี
จําเพาะ ความแตกต่างของเอ็กเซอร์จทีางเขา้และทางออก น้ําหนัก
ผลติภณัฑ ์ความชื้นทีอ่ยู่ในอากาศ และอตัราส่วนความชื้นของอากาศ
แหง้เพือ่นําผลทีไ่ดป้ระมนิสมรรถนะและประสทิธภิาพของกระบวนการ
อบแหง้ E. Kavak Akpinar (2004) [5] ไดศ้กึษากระบวนการอบแหง้
พรกิหยวกแดงแผ่นบางโดยการใชก้ฎขอ้ทีห่น่ึงของอุณหพลศาสตรใ์น
การวเิคราะหพ์ลงังานเพือ่นําไปสูก่ารประมาณคา่อตัราสว่นของพลงังาน
ทีใ่ชใ้หเ้ป็นประโยชน์  และประยุกต์ใชก้ฎขอ้ทีส่องของอุณหพลศาสตร์
ในการวเิคราะหเ์อก็เซอรจ์ ีนอกจากนี้ E. Kavak Akipinar et.al. (2005) 
[6] ไดศ้กึษากระบวนการอบแหง้มนัฝรัง่แผ่นดว้ยเครื่องอบแหง้แบบ
ไซโคลนโดยการใช้กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร ในการวเิคราะห์
อตัราสว่นสมรรถนะของพลงังานทีเ่ป็นประโยชน์ และประยุกตใ์หก้ฎขอ้
ที่สองของอุณหพลศาสตร์ ในการวเิคราะห์เอ็กเซอร์จทีี่ไหลเขา้ เอ็ก
เซอร์จีที่ไหลออก และเอ็กเซอร์จีที่สูญเสียของกระบวนการอบแห้ง 
สามารถสรปุไดว้า่เครือ่งอบแหง้แบบไซโคลนทาํใหส้ญูเสยีเอก็เซอรจ์ไีป
จํานวนมากซึ่งเกดิจากพลงังานทีย่งัมศีกัยภาพอยู่สูญเสยีไป และจาก
การศกึษายงัพบวา่สภาวะในการอบแหง้มนัฝรัง่แผน่ทีเ่หมาะสมนัน้ตอ้ง
ใชอุ้ณหภูมริะหวา่ง 60 oC ถงึ 80 oC และความชืน้สมัผสัระหวา่ง 20 % 
ถงึ 10 % ความเรว็ของลมรอ้นในการอบแหง้ 1 m/s และ 1.5 m/s ใช้
เวลา 10 - 12 ชม.ซึง่ทาํใหเ้อก็เซอรจ์สีญูเสยีน้อยทีส่ดุ 0 - 1.796 kJ/s  

 จากงานวจิยัที่ผ่านมาสําหรบัการอบแห้งวสัดุด้วยกระบวนการ
อบแห้งแบบต่างๆ นัน้ส่วนใหญ่เป็นการศกึษาเฉพาะพลงังานและเอ็ก
เซอรจ์ทีีใ่ชใ้นการไล่ความชืน้ออกจากวสัดุเทา่นัน้ โดยสว่นใหญ่เป็นวสัดุ
ที่ใช้ในการอบแห้งจะเป็นวสัดุชีวภาพ จากการสบืค้นงานวจิยัที่ผ่าน
มายงัไม่ปรากฏว่ามกีารศกึษาเพื่อวเิคราะหพ์ลงังานและเอก็เซอรจ์ ีใน
การอบแหง้วสัดุพรุน  เพราะวสัดุพรุนมโีครงสรา้งภายในทีซ่บัซอ้นซึง่มี
ผลกระทบโดยตรงกบัการใชพ้ลงังานในการระเหยความชืน้จากภายใน
ออกสูภ่ายนอก  

ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึได้ศกึษาวเิคราะห์พลงังาน และเอ็กเซอร์จใีน
กระบวนการอบแหง้ดว้ยลมรอ้นโดยใชว้สัดุพรุนแบบอิม่ตวั (Saturated) 
ทีไ่มช่ืน้มาก (Nonhygroscopic Porous Media) เพือ่ทาํความเขา้ใจและ
เปรยีบเทยีบผลกระทบทางอุณหพลศาสตร์ และหาค่าผลกระทบที่
เกดิขึน้สงูสดุเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการอบแหง้ 
 
2. เคร่ืองและอปุกรณ์การทดลอง 

ในศึกษาเพื่อวิเคราะห์พลงังาน และเอ็กเซอร์จีในกระบวนการ
อบแหง้วสัดุพรุนโดยใชล้มรอ้นน้ีเป็นการวเิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าการทดลอง 
ดว้ยเครือ่งมอืและอุปกรณ์ดงัแสดงในรปูที ่1 ประกอบดว้ย เครือ่งกาํเนิด
ลมรอ้นแบบควบคุมอุณหภูมแิละความเรว็ของอากาศ (KAKETSUNA, 
TSK-10, JAPAN) เครื่องอบแห้งทําจากแผ่นโพลีโพรพลิีมรีูปทรง
สีเ่หลีย่ม (กวา้งxยาวxสงู) 113x500x112 mm3. ในการวดัอุณหภูมใิช้

ไฟเบอร์ออฟติค ต่อกับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลอัตโนมัติ 4 
ชอ่งสญัญาณ (LUXTRON, 790, USA) ในการวดัความเรว็และความชืน้
สมัพทัธข์องอากาศทีผ่า่นกระบวนการอบแหง้ดว้ย (TESTO, JAPAN) 
ในการหาน้ําหนักก่อนและหลังการอบแห้งด้วยเครื่องชัง่ น้ําหนัก 
(TESCO, CHINA)  

 
 

รปูที ่1 ไดอะแกรมของเครือ่งอบแหง้ 
 
2.1 วิธีการทดลอง 

เพคเบดวสัดุพรุน (Porous Packed Bed) ทีใ่ชใ้นการทดลองเป็น
องคป์ระกอบของเมด็แกว้ขนาด 1 mm น้ํา และโพรงอากาศ ก่อนการ
อบแหง้ผสมเมด็แกว้กบัน้ําใหอ้ยู่ในสภาวะอิม่ตวั (So=1) แลว้บรรจุใส่
กล่องสีเ่หลีย่มทาํดว้ยโพลโีพรพลีนี ขนาด 108 x 53 x 50 mm3 ทีหุ่ม้
ฉนวนทัง้ 5 ดา้นเพือ่ใหค้วามชืน้มกีารระเหยเฉพาะบรเิวณดา้นบน ก่อน
การทดลองตอ้งปรบัสภาวะภายในหอ้งอบแหง้ (Drying Chamber) ให้
อยูใ่นสภาวะคงตวั (Steady State) แลว้จงึนําวสัดุพรนุทีบ่รรจกุล่องสีแ่ห
ลีย่มวางในเครื่องอบแหง้จงึทําการอบแหง้ดว้ยอากาศทีม่คีวามเรว็ 2.5 
m/s โดยทีอุ่ณหภมูขิองลมรอ้น 50 oC  60 oC  และ 70 oC ในการหาค่า
ความชืน้ของก่อนและหลงัการอบแหง้ โดยการชัง่น้ําหนกั แลว้ทาํการ
อบแหง้ต่อเน่ืองจาํนวน 6 ชัว่โมง ในระหว่างการทดลองทาํการบนัทกึ 
อุณหภูมแิวดล้อมและความชื้นสมัพทัธ์ อุณหภูมขิองเพคเบดวสัดุพรุน 
อุณหภมูอิากาศทางเขา้และทางออกของเครือ่งอบแหง้ทุกๆ 15 นาท ี
 
3. การวิเคราะหพ์ลงังานจากกฎข้อท่ีหน่ึงของอณุหพลศาสตร ์

ในการปรบัสภาวะอากาศภายในกระบวนการอบแหง้เกีย่วขอ้งกบั
กระบวนการทําความรอ้น กระบวนการทําความเยน็ และกระบวนการ
ลดความชื้น ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้ สามารถพิจารณาให้เป็น
กระบวนการไหลแบบสภาวะคงตัว และทําการวิเคราะห์โดยการ
ประยุกต์ใชก้ฎการอนุรกัษ์มวล (สําหรบัอากาศแหง้และความชื้น) และ
หลกัการอนุรกัษ์พลงังาน สมการทัว่ไปของการอนุรกัษ์มวลของอากาศ
แหง้ (ไมม่คีวามชืน้) ดงัสมการต่อไปน้ี 
 

∑∑ = aoai mm &&  (1) 

 

โดยที่ aim& คอือตัราการไหลของมวลอากาศทางเขา้ และ aom& คอือตัรา

การไหลของมวลอากาศทางออกของกระบวนการอบแหง้ 
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จากสมการที ่(1) สาํหรบัอากาศทีแ่หง้ (ไมม่คีวามชืน้) แต่สาํหรบั
ในกระบวนการอบแหง้ดว้ยกระบวนการพาความรอ้นโดยทัว่ไปนัน้จะมี
ความชื้นภายในวสัดุระเหยผสมกับลมร้อนที่ไหลผ่านกระบวนการ
อบแหง้ ดงันัน้สามารถอธบิายไดด้งัสมการต่อไปน้ี 
 

oaimpiai

wompwi

wmmwm

mmm

∑∑
∑∑

=+

=+

&&&

&&&

)(

)(
หรอื (2) 

  

โดยที่ wim& และ wom& คืออัตราการไหลมวลความชื้นของอากาศ

ทางเขา้ และทางออกของกระบวนการอบแหง้ ตามลําดบั mpm&  คอื

อตัราการไหลของมวลความชืน้ทีร่ะเหยออกจากแพคเบดวสัดุพรุน iw  

และ ow คือความชื้นจําเพาะที่ไหลเขา้และทางออกของกระบวนการ

อบแหง้ โดยพจิารณาการเปลีย่นแปลงของพลงังานจลน์เน่ืองจากพดัลม 
และไมพ่จิารณาพลงังานศกัยแ์ละพลงังานจลน์ ของกระบวนการอบแหง้
ตามลาํดบั 

สมการทัว่ไปสําหรบัการอนุรกัษ์พลงังานสามารถคํานวณได้จาก
สมการต่อไปน้ี 
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โดยที ่ Q&  คอืความรอ้น W& คอืงาน h  คอืเอนทาลปี และ V คอื
ความเรว็ ตวักาํกบัล่าง i  คอื ทางเขา้ o คอืทางออก 
 ในการเปลีย่นแปลงพลงังานจลน์ของอากาศทีไ่หลผา่นพดัลมนัน้จะ
พจิารณาในขณะทีเ่ป็นพลงังานศกัย ์และพลงังานจลน์เท่านัน้ โดยจะไม่
คาํนึงถงึการเปลีย่นแปลงของพลงังานทีเ่กดิจากอุปกรณ์อยา่งอื่น 

สาํหรบัการวเิคราะหพ์ลงังานและเอก็เซอรจ์ใีนกระบวนการอบแหง้
แพคเบดวสัดุพรุนนัน้ สามารถคํานวณค่าความชืน้สมัพทัธ ์และค่าเอน
ทาลปีของลมรอ้นไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 

 

TsatPw
wP

@)622.0( +
=φ  (4) 

  (4) 
โดยที่φ คอืความชื้นสมัพทัธ์ w คอืความชื้นจําเพาะ P คอืความดนั

บรรยากาศ TsatP @ ความดนัไอน้ําอิม่ตวัทีอุ่ณหภูมใิดๆ ของลมรอ้นที่

ใชใ้นกระบวนการอบแหง้ 
สําหรับการคํานวณเอนทาลปีของลมร้อนที่ไหลเข้าของ

กระบวนการอบแหง้สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 
 

Tsatpda whTch @+=  (5) 

  

โดยที่ pdac คอืความร้อนจําเพาะของลมร้อน T คอือุณหภูมขิองลม

รอ้น และ Tsath @ คอืเอนทาลปีของไอน้ําอิม่ตวัทีอุ่ณหภมูใิดๆ  

 
3.1 การคาํนวณท่ีสภาวะทางออกของพดัลมในเครื่องกาํเนิดลม
ร้อน 

ในการคาํนวณเอนทาลปีทีไ่หลออกของพดัลม [5] สามารถคาํนวณ
ไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 
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โดยที่ fth  คอืเอนทาลปีของลมรอ้นทีไ่หลเขา้ของพดัลม foh คอืเอน

ทาลปีของลมรอ้นทีไ่หลออกของพดัลม foV คอืความเรว็ของลมรอ้นที่

ออกจากพดัลม fW& คือพลังงานที่ใช้ขบัพดัลม dam& คืออัตราการ

ไหลขของลมรอ้น 
 
3.2 การคาํนวณท่ีสภาวะทางเข้าและทางออกของเครื่องกาํเนิดลม
ร้อน 

สมมตใิห้สภาวะต่างๆ ทีท่างเขา้เครื่องกําเนิดลมรอ้นมคี่าเท่ากบั
สภาวะทีท่างออกของพดัลมสามารถเขยีนเป็นสมการไดด้งัต่อไปน้ี 
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โดยที ่ตวักํากบัล่าง hi  คอืสภาวะทีไ่หลเขา้ของเครื่องกําเนิดลมรอ้น 
fo  คอืสภาวะทีท่างออกของพดัลม  

 สําหรบัพลังงานความร้อน )( uQ&  ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ใน

กระบวนการอบแหง้ผลติไดจ้ากเครือ่งกําเนิดลมรอ้นสามารถคาํนวณได้
จากสมการต่อไปน้ี 
 

)( hihopdadau TTcmQ −= &&  (8) 

 

โดยที่ dam& คอือตัราการไหลเชงิมวลของลมร้อน pdac  คือค่าความ

รอ้นจาํเพาะของลมรอ้น hoT คอื อุณหภูมขิองลมรอ้นทีอ่อกจากเครื่อง

กําเนิดลมรอ้น และ hiT คอื อุณหภูมขิองลมรอ้นที่ไหลเขา้ของเครื่อง

กาํเนิดลมรอ้น 

สาํหรบัการคาํนวณความชืน้สมัพทัธ์ )( hoφ  และเอนทาลปีทีไ่หล

ออกของเครื่องกําเนิดลมรอ้น )( hoh สามารถคํานวณได้จากสมการที ่

(4) และ (5)  
ในทีน้ี่สภาวะต่างๆ ทีไ่หลออกจากเครือ่งกาํเนิดลมรอ้นสมมตใิหม้ี

คา่เทา่กบัสภาวะทีไ่หลเขา้ของหอ้งอบแหง้แพคเบดวสัดุพรุนดงัแสดงใน
รปูที ่2 
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3.3 การคาํนวณท่ีสภาวะทางออกของเพคเบดวสัดพุรนุ 
 ในการคํานวณสภาวะทางเข้าของห้องอบแห้งนัน้พบว่าจะมคี่า

แปรตามอุณหภูมทิางเขา้ และความชื้นจําเพาะของอากาศ โดยในที่น้ี
สมมตใิหส้ภาวะทีท่างเขา้ของหอ้งอบแหง้มคี่าเท่ากบัสภาวะทีท่างเขา้
แพคเบดวสัดุพรุน ไดร้บั ดงัแสดงในรปูที ่2 หมายความว่าอตัราการ
ไหลเชงิมวลของลมรอ้นทีไ่หลผา่นผวิหน้าแพคเบดวสัดุพรุนมคี่าเท่ากนั
ตลอดช่วงของผวิหน้าแพคเบดดงันัน้ทีส่ภาวะทางเขา้ของเพคเบดวสัดุ
พรนุสามารถเขยีนเป็นสมการไดด้งัต่อไปน้ี  
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โดยที ่ตวักํากบัล่าง dci คอื สภาวะของลมรอ้นทีไ่หลเขา้หอ้งอบแหง้ 

pbi คอื สภาวะของลมรอ้นที่ทางเขา้แพคเบดวสัดุพรุน และ da คอื
ลมรอ้น 
 การหาความชืน้จาํเพาะทีไ่หลออกของแพคเบดวสัดุพรุน (รปูที ่2) 
สามารถคาํนวณไดโ้ดยอาศยัสมการที ่(1) และ (2) 
  

da

wpb
pbipbo m

m
ww
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+=  (10) 

 

โดยที ่ pbiw คอืค่าความชืน้จาํเพาะทีท่างเขา้แพคเบดวสัดุพรุน และ 

wpbm& คอือตัราการไหลเชงิมวลของความชืน้ทีอ่อกจากวสัดุพรนุ 

ความชื้นสมัพทัธ์ และเอนทาลปีของลมร้อนที่ออกจากแพคเบด
วสัดุพรนุในหอ้งอบแหง้สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการที ่(4) และสมการ
ที ่(5)  
  
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 แพคเบดวสัดุพรนุในหอ้งอบแหง้ 
 
ในการคํานวณพลงังานความรอ้นที่ใช้ในการระเหยของความชื้น

ภายในแพคเบดวสัดุพรุนของกระบวนการอบแหง้สามารถคาํนวณไดด้งั
สมการต่อไปน้ี 
 

( )TpboTpbidapb hhmQ @@ −= &&  (11) 

 

โดยที ่ Tpbih @ และ Tpboh @  คอืเอนทาลปีทีไ่หลเขา้และทางออก

ของแพคเบดวสัดุพรนุทีอุ่ณหภมูใิดๆ ซึง่คาํนวณไดจ้ากสมการที ่(5)  
 

3.4  การคาํนวณท่ีสภาวะทางออกของห้องอบแห้ง 
ในการคาํนวณทีส่ภาวะทางออกของหอ้งอบแหง้มสีมมตฐิานดงัน้ี 

สภาวะของลมรอ้นที่ทางเขา้ของแพคเบดวสัดุพรุนเท่ากบัสภาวะของ 
ลมรอ้นทีท่างเขา้ของหอ้งอบแหง้ (Drying Chamber) และสมมตใิห้
สภาวะของลมรอ้นทีท่างออกของแพคเบดวสัดุพรุนเท่ากบัสภาวะของ
ลมรอ้นทีท่างออกของหอ้งอบแหง้ ดงันัน้จงึสามารถคาํนวณค่าความชืน้
จาํเพาะและความรอ้นทีใ่ชใ้นการอบแหง้ โดยใชส้มการที ่(10) และ (11) 
ตามลําดบั ส่วนค่าความชื้นสมัพทัธ์ และเอนทาลปีทีท่างออกของหอ้ง
อบแหง้สามารถคาํนวณไดโ้ดยการประยุกตใ์ชส้มการที ่(4) และ (5) 

สาํหรบัอตัราสว่นประสทิธภิาพพลงังานทีเ่ป็นประโยชน์ (Energy 
Utilization Ratio; EUR) ในกระบวนการอบแหง้สามารถคาํนวณไดจ้าก
อตัราสว่นของพลงังานทีเ่ป็นประโยชน์ (พลงังานความรอ้นทีใ่ชส้าํหรบั
การระเหยความชื้นภายในวสัดุพรุน) ต่อพลงังานความรอ้นทัง้หมดที่
ป้อนใหก้บัหอ้งอบแหง้ซึง่สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 
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4. การวิเคราะหเ์อก็เซอรจี์จากกฎข้อท่ีสองของอณุหพลศาสตร ์ 

ในการวเิคราะห์เอก็เซอรจ์ขีองกระบวนการอบแหง้แพคเบดวสัดุ
พรุนนัน้อยู่บนพืน้ฐานของกฎขอ้ทีส่องของอุณหพลศาสตร ์ เพื่อใหง้่าย
ในการวเิคราะห์จงึจําเป็นต้องกําหนดสภาวะและขอบเขตทางเขา้และ
ทางออกของกระบวนการอบแหง้ ดงัรปูที ่2 เพื่อนําไปคํานวณหาเอก็
เซอรจ์ทีีไ่หลเขา้ (Exergy Intflow)  เอก็เซอรจ์ทีีไ่หลออก (Exergy 
Outflow) และเอก็เซอรจ์ทีีส่ญูเสยี (Exergy Loss)   โดยเอก็เซอรจ์ทีี่
คํานวณได้นัน้จะเป็นเอ็กเซอร์จทีี่พจิารณาให้อยู่ในสภาวะแบบคงตวั 
(Steady State) โดยที่ค่าเอ็กเซอร์จน้ีีสามารถคํานวณโดยใช้
คุณลกัษณะของสารทาํงานตวักลางโดยอาศยัสมการสมดุลพลงังานของ
กฎขอ้ทีห่น่ึงของอุณหพลศาสตร ์[9] ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมการ [10] 
ไดด้งัน้ี 
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โดยที ่ตวักาํกบัล่าง∞ สภาวะอา้งองิ 
 ในการวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงเอ็กเซอร์จนีัน้เป็นการวเิคราะห์
โดยเทยีบกบัสภาวะแวดลอ้มทีใ่ชอ้า้งองิ โดยทัว่ไปแลว้ในการวเิคราะห์
การแปรเปลี่ยนเอ็กเซอร์จีของกระบวนการนัน้ สามารถลดรูปของ
สมการลง ดงัสมการที่ (13) โดยการตดัเทอมที่มกีารแปรเปลี่ยนน้อย
ออก ซึ่งในการวเิคราะห์เอนทาลปีจะพจิารณาในเทอมของพลงังาน
ภายใน และในเทอมของ Pv ซึง่ใชส้าํหรบัระบบทีม่กีารไหลแบบคงตวั 
(Steady Flow) และในสมการที ่ (13) น้ีจะตดัอทิธพิลของแรงโน้มถ่วง 
และไม่พจิารณาเทอมของโมเมนตมั ในสว่นของการเปลีย่นแปลงความ

Porous Packed 
Bed 

drying air inlet drying air outlet 
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pboh  
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ดนัในระบบทีเ่พิม่เขา้มานี้กจ็ะไม่นํามาพจิารณาเนื่องจาก ∞≅ vv
ดงันัน้สมการที ่(13) จงึลดรปูเหลอืดงัน้ี 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−=

∞
∞∞ T

TTTTcExergy p ln  (14) 

 
 การประยุกต์ใชส้มการที ่(13) เพื่อวเิคราะหเ์อก็เซอรจ์ทีีไ่หลเขา้
และทางออกของกระบวนการอบแห้งน้ีสามารถหาได้จากอุณหภูมิ
อากาศที่ไหลเขา้และทางออกของห้องอบแห้ง โดยที่การสูญเสยีเอ็ก
เซอรจ์ ี(Exergy Loss) สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 
 
Exergy loss  =  Exergy inflow - Exergy outflow 

∑ ∑ ∑−= oiL ExExEx
 (15) 

 
ในการคํานวณเอ็กเซอร์จทีี่ไหลเขา้ห้องอบแหง้และแพคเบดวสัดุพรุน
สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 
 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−==

∞
∞∞ T

TTTTcExEx dci
dcippbidci da

ln  (16) 

 

โดยที ่
dapc ความรอ้นจาํเพาะเฉลีย่ของลมรอ้น  

สําหรบัเอ็กเซอร์จทีี่ไหลออกจากห้องอบแห้งและแพคเบดวสัดุพรุน
สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการต่อไปน้ี  
 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−==

∞
∞∞ T

TTTTcExEx dco
dcopdapbodco ln  (17) 

 
 ปรมิาณเอก็เซอรจ์ทีีส่ญูเสยีสามารถคาํนวณไดโ้ดยใชส้มการที ่(15) 
ถงึ (17) ในการหาประสทิธภิาพเอก็เซอรจ์ขีองกระบวนการอบแหง้น้ี
สามารถคํานวณได้จากอตัราส่วนเอ็กเซอร์จขีองผลติภณัฑ์ (หรอืเอ็ก
เซอรจ์ทีีส่ญูเสยีของหอ้งอบแหง้) ต่อเอก็เซอรจ์ทีีไ่หลเขา้หอ้งอบแหง้  
 ดงันัน้รปูแบบทัว่ไปของประสทิธภิาพเอก็เซอรจ์ขีองกระบวนการ
อบแหง้สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 
 

lowExergy
ExergylosslowExergyEfficiencyExergy

inf
inf −

=  

i

L
Ex Ex

Ex
−= 1η  (18) 

 
5. ผลและวิจารณ์ 

จากการทดลองการอบแหง้วสัดุพรุนดว้ยลมรอ้นเพื่อนําผลทีไ่ดม้า
วเิคราะห์พลงังานและเอ็กเซอร์จขีองกระบวนการอบแห้งพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัสดุพรุนกับเวลาในการอบแห้ง โดยมี
อุณหภูมลิมรอ้นทางเขา้หอ้งอบแหง้คงที ่3 ระดบัคอื 50 oC 60 oC และ 
70 oC ความเรว็ของลมรอ้นเท่ากบั 2.5 m/s จะเหน็วา่เมือ่เวลาในการ
อบแห้งมากขึ้นทําให้อุณหภูมขิองแพคเบดวสัดุพรุนมคี่าเพิม่ขึ้นด้วย

เน่ืองจากในช่วงแรกของการอบแห้งความรอ้นถูกใช้ในการระเหยของ
ความชืน้ทีอ่ยู่ภายในออกสู่ภายนอกไดด้ ี(Constance Rate Period) 
โดยเฉพาะสําหรบัอุณหภูมลิมร้อนที่สูงๆ  และเมื่อระยะเวลาในการ
อบแห้งนานขึ้นความชื้นที่อยู่ภายในจะเหลือน้อยลง ทําให้อตัราการ
ระเหยของความชื้นทีอ่ยู่ภายในวสัดุเกดิขึน้อย่างชา้ๆ (Falling Rate 
Period) ทําใหค้วามรอ้นเกดิการสะสมภายในเพคเบดวสัดุพรุนมากขึน้
ตามลาํดบัดงัแสดงในรปูที ่3   
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รปูที ่3 การเปลีย่นแปลงอุณหภมูขิองวสัดุพรนุกบัเวลาในการอบแหง้ 
ทีอุ่ณหภมูลิมรอ้น 50oC 60 oC และ 70 oC 

 
ในการคาํนวณพลงังานความรอ้นทีใ่ชป้ระโยชน์ในการอบแหง้แพค 

เบดวสัดุพรนุน้ีสามารถคาํนวณไดจ้ากสมการที ่(11) ซึง่เป็นพลงังาน
ความรอ้นทีใ่ชใ้นการระเหยของความชืน้ทีอ่ยูภ่ายในวสัดุออกสูภ่ายนอก
จะเหน็วา่ในการอบแหง้ทีอุ่ณหภมูลิมรอ้น 50 oC 60 oC และ 70 oC นัน้ 
ในชว่งแรกของการอบแหง้พลงังานความรอ้นทีใ่ชเ้ป็นประโยชน์จะมคีา่
สงูเน่ืองจากวสัดุมคีวามชืน้ภายในอยูม่ากจงึทาํใหเ้กดิการระเหยไดด้ ี
และเมือ่เวลาของกระบวนการอบแหง้มากขึน้พลงังานความรอ้นทีเ่ป็น
ประโยชน์จะน้อยลงเน่ืองจากความชืน้ทีอ่ยูภ่ายในวสัดุน้อยลงทาํให้
อตัราการระเหยของความชืน้น้อยลงเป็นผลมาจากความดนัภายในวสัดุ
พรนุลดลง เมือ่พจิารณาอุณหภมูขิองลมรอ้นทีต่่างกนัจะพบวา่เมือ่
อุณหภมูขิองลมรอ้นสงูขึน้สง่ผลใหพ้ลงังานทีเ่ป็นประโยชน์มคีา่สงู 
เน่ืองจากเมือ่ลมรอ้นมอุีณหภมูสิงูขึน้ทาํใหค้วามชืน้ภายในวสัดุพรนุ
สามารถระเหยไดด้ ี
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รปูที ่4 พลงังานทีใ่ชป้ระโยชน์ในกระบวนการอบแหง้วสัดุพรนุ 
ทีอุ่ณหภมูลิมรอ้น 50oC 60 oC และ 70 oC 

สําหรบัอัตราส่วนพลังงานที่เป็นประโยชน์ (EUR) ของ
กระบวนการอบแห้งซึ่งเป็นอตัราส่วนของพลงังานที่เป็นประโยชน์ใน
การระเหยของความชืน้ทีอ่ยู่ภายในวสัดุต่อพลงังานความรอ้นทัง้หมดที่
ป้อนเขา้สูก่ระบวนการอบแหง้ ซึง่สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการที ่(12)  

จากรูปที ่5 จะเหน็ว่าในช่วงแรกของการอบแหง้ประสทิธภิาพ
ของอตัราสว่นพลงังานทีเ่ป็นประโยชน์จะมคี่าสงู เน่ืองจากพลงังานงาน
ที่เป็นประโยชน์มีค่ามาก เพราะวสัดุมีการระเหยความชื้นได้ดี ใน
ขณะเดยีวกนัพลงังาน เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ทีอุ่ณหภูมลิมรอ้น 50 oC นัน้ 
ประสทิธิภาพของอตัราส่วนพลงังานที่เป็นประโยชน์จะมคี่าสูงกว่าที่
อุณหภมูลิมรอ้น 60 oC และตํ่ากวา่ทีอุ่ณหภมูลิมรอ้น 70 oC  
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รปูที ่5 การเปลีย่นแปลงของอตัราสว่นพลงังานทีเ่ป็นประโยชน์กบัเวลา

ในการอบแหง้ทีอุ่ณหภมูลิมรอ้น 50oC 60oC และ 70oC 
 
ในการหาเอ็กเซอร์จทีางเขา้ ทางออก และเอ็กเซอร์จทีี่สูญเสยี

ของกระบวนการอบแหง้นัน้สามารถคํานวณไดจ้ากสมการที ่ (14) ถงึ 
(17) ซึง่ค่าของเอก็เซอรจ์นีัน้จะแปรเปลีย่นไปกบัอุณหภูมขิองลมรอ้นที่
ไหลเขา้ของกระบวนการอบแหง้ดงัรปูที ่6 ถงึ 8 

จากรปูที ่6 เป็นการเปลีย่นแปลงของเอก็เซอรจ์ทีางเขา้ ทางออก 
และเอก็เซอรจ์ทีีสู่ญเสยีกบัเวลาในการอบแหง้ทีอุ่ณหภูมลิมรอ้น 50oC 
จะเหน็ว่าเอก็เซอรจ์ทีีไ่หลเขา้มคี่าใกลเ้คยีงกบัเอก็เซอรจ์ทีีไ่หลออกจงึ
ทําให้เอ็กเซอร์จทีี่สูญเสยีมคี่าน้อยเมื่อเทยีบกบัการเปลี่ยนแปลงเอ็ก
เซอรจ์ทีีอุ่ณหภมูลิมรอ้น 60oC และ 70oC ตามลาํดบั 
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รปูที ่6 การเปลีย่นแปลงของเอก็เซอรจ์ทีางเขา้ ทางออก และเอก็เซอรจ์ี
ทีส่ญูเสยีกบัเวลาในการอบแหง้ทีอุ่ณหภมูลิมรอ้น 50oC  

จากรปูที ่7 เป็นการเปลีย่นแปลงของเอก็เซอรจ์ทีางเขา้ ทางออก 
และเอก็เซอรจ์ทีีสู่ญเสยีกบัเวลาในการอบแหง้ทีอุ่ณหภูมลิมรอ้น 60oC 
จะเหน็ว่าความแตกต่างของเอ็กเซอร์จทีี่ไหลเขา้ กบัเอ็กเซอร์จทีี่ไหล
ออกมคี่ามากขึน้เมื่อเทยีบกบัเอก็เซอรจ์ทีีอุ่ณหภูมลิมรอ้น 50oC จงึทํา
ให้ เ อ็ก เ ซอ ร์ จีที่ สูญ เ สียมีค่ า ม ากขึ้นด้ว ยแต่ มีค่ า ตํ่ า ก ว่ า ก า ร
เปลีย่นแปลงเอก็เซอรจ์ทีีอุ่ณหภมูลิมรอ้น 70oC  
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รปูที ่7 การเปลีย่นแปลงของเอก็เซอรจ์ทีางเขา้ ทางออก และเอก็เซอรจ์ี

ทีส่ญูเสยีกบัเวลาในการอบแหง้ทีอุ่ณหภมูลิมรอ้น 60oC  
 

จากรูปที ่7 จะเหน็ว่าการเปลี่ยนแปลงของเอก็เซอรจ์ทีางเขา้ 
ทางออก และเอ็กเซอร์จทีี่สูญเสยีมคี่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกบัลมร้อนที่
อุณหภมู ิ50oC และ 60oC ตามลาํดบั 
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รปูที ่8 การเปลีย่นแปลงของเอก็เซอรจ์ทีางเขา้ ทางออก และเอก็เซอรจ์ี

ทีส่ญูเสยีกบัเวลาในการอบแหง้ทีอุ่ณหภมูลิมรอ้น 70oC  
 

ในการหาประสทิธภิาพของเอก็เซอรจ์นีัน้สามารถคาํนวณไดจ้าก
สมการที ่(18) ซึง่เป็นอตัราส่วนของเอก็เซอรจ์ทีีเ่ป็นประโยชน์ต่อเอก็
เซอรจ์ที ัง้หมดทีไ่หลเขา้ของการอบแหง้ 

จากการคาํนวณประสทิธภิาพเอก็เซอรจ์ดีงัรปูที ่ 9 จะเหน็วา่ใน
ชว่งแรกของการอบแหง้นัน้ประสทิธภิาพของเอก็เซอรจ์มีคีา่ตํ่าเนื่องจาก
มีเอ็ก เซอร์จีสูญเสียมาก  และเมื่อ เวลาในการอบแห้งมากขึ้น
ประสทิธภิาพของเอ็กเซอร์จจีะมคี่าสูงขึ้นด้วย เน่ืองจากมเีอ็กเซอร์จี
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สญูเสยีมาก ซึง่เอก็เซอรจ์ทีีส่ญูเสยีนัน้เป็นผลมาจากความแตกต่างของ
อุณหภูมขิองลมร้อนที่ไหลออกจากกระบวนการอบแห้งกบัอุณหภูมิ
แวดล้อมมคี่าน้อย โดยทีป่ระสทิธภิาพของเอก็เซอร์จจีะแปรผกผนักบั
ประสทิธภิาพพลงังาน 
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รปูที ่9 การเปลีย่นแปลงของประสทิธภิาพเอก็เซอรจ์กีบัเวลาในการ

อบแหง้ทีอุ่ณหภมูลิมรอ้น 50oC 60 oC และ 70 oC 
 
ตารางที ่1 ผลจากการคาํนวณคา่พลงังาน 

Time T∞ E EUR T∞ E EUR T∞ E EUR 

(min) (°C) (J/s) (%) (°C) (J/s) (%) (°C) (J/s) (%) 

  T=50°C T=60°C T=70°C 

15 24.6 117.80 12.93 24.9 150.21 9.36 25.3 188.69 15.35 
30 24.6 113.47 11.65 24.9 147.35 9.22 25.3 188.81 15.24 
45 24.6 105.35 11.08 24.9 140.54 8.80 25.3 195.50 15.48 
60 24.6 90.11 9.52 24.9 137.00 8.59 25.3 198.81 15.80 
75 24.6 87.54 9.28 24.9 134.49 8.46 25.3 189.50 15.19 
90 24.6 88.29 9.33 24.9 127.53 8.03 25.3 194.14 15.46 
105 24.6 85.87 9.18 24.9 124.95 7.88 25.3 189.61 15.24 
120 24.6 87.14 9.19 24.9 124.43 7.86 25.3 195.86 15.59 
135 24.6 83.22 8.80 24.9 120.98 7.66 25.3 182.43 14.66 
150 24.6 87.74 9.27 24.9 120.85 7.66 25.3 183.37 14.80 
165 24.6 83.27 8.72 24.9 119.42 7.58 25.3 200.56 15.81 
180 24.6 83.34 8.83 24.9 107.28 6.83 25.3 194.83 15.40 
195 24.6 78.79 8.30 24.9 114.93 7.32 25.3 192.14 15.28 
210 24.6 75.97 7.96 24.9 110.44 7.04 25.3 182.27 14.65 
225 24.6 72.82 7.67 24.9 114.69 7.31 25.3 171.66 13.91 
240 24.6 73.05 7.73 24.9 107.52 6.84 25.3 167.90 13.49 
255 24.6 71.80 7.61 24.9 100.47 6.44 25.3 157.44 12.83 
270 24.6 69.35 7.37 24.9 108.77 6.95 25.3 168.88 13.67 
285 24.6 70.90 7.51 24.9 108.04 6.92 25.3 165.41 13.46 
300 24.6 70.95 7.44 24.9 106.43 6.81 25.3 156.92 12.81 

  
 
ตารางที ่2 ผลจากการคาํนวณคา่เอก็เซอรจ์ ี

Time EXi Exloss Exo ηex EXi Exo Exloss ηex EXi Exo Exloss ηex 

(min) (kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/kg) (%) (kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/kg) (%) (kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/kg) (%) 

  T=60°C T=70°C T=50°C 

15 7.62 1.62 6.00 78.71 13.11 9.98 3.12 76.17 22.63 16.58 6.05 73.26 

30 7.50 1.45 6.05 80.72 13.28 10.14 3.14 76.38 22.49 16.50 5.99 73.36 
45 7.19 1.33 5.87 81.56 13.70 10.42 3.28 76.09 22.46 16.60 5.85 73.93 
60 7.14 1.14 6.00 84.07 13.62 10.29 3.32 75.60 22.40 16.62 5.78 74.19 
75 7.09 1.10 5.99 84.45 13.43 10.27 3.16 76.47 22.32 16.59 5.73 74.33 
90 7.14 1.11 6.02 84.38 13.57 10.33 3.24 76.09 22.26 16.67 5.59 74.89 

105 6.99 1.08 5.91 84.59 13.37 10.21 3.16 76.39 22.24 16.70 5.54 75.10 
120 7.16 1.10 6.06 84.62 13.58 10.31 3.27 75.90 22.19 16.66 5.52 75.10 
135 7.12 1.05 6.07 85.24 13.37 10.33 3.04 77.25 22.11 16.65 5.45 75.33 
150 7.13 1.11 6.03 84.48 13.28 10.23 3.05 77.03 22.06 16.61 5.45 75.30 
165 7.24 1.06 6.19 85.40 13.79 10.43 3.36 75.61 22.03 16.61 5.42 75.40 

180 7.10 1.05 6.05 85.19 13.74 10.47 3.27 76.21 21.92 16.74 5.17 76.39 
195 7.16 1.00 6.16 86.06 13.59 10.38 3.21 76.36 21.93 16.60 5.33 75.70 
210 7.24 0.97 6.27 86.64 13.37 10.33 3.04 77.26 21.88 16.64 5.24 76.06 
225 7.17 0.93 6.25 87.10 13.20 10.34 2.86 78.35 21.90 16.57 5.32 75.69 
240 7.12 0.93 6.19 87.00 13.37 10.57 2.81 79.00 21.94 16.76 5.18 76.39 

255 7.10 0.91 6.19 87.19 13.08 10.46 2.62 79.96 21.68 16.65 5.03 76.79 
270 7.07 0.88 6.19 87.58 13.22 10.40 2.81 78.71 21.79 16.59 5.20 76.13 
285 7.11 0.90 6.21 87.36 13.10 10.35 2.75 79.00 21.71 16.53 5.18 76.12 
300 7.23 0.90 6.33 87.49 13.03 10.42 2.61 79.97 21.75 16.60 5.15 76.31 

  

 
 
6. สรปุ 
 ในการศกึษาการวเิคราะหพ์ลงังานและเอก็เซอรจ์ขีองกระบวนการ
การอบแห้งวสัดุพรุนด้วยลมรอ้น ในการนําผลที่ได้จากการทดลองมา
คาํนวณและวเิคราะหผ์ลสามารถสรปุไดด้งัน้ี 
 จากการอบแหง้วสัดุพรุนมน้ํีาหนกัลดลงจาก 384 g ถงึ 343 g  ใช้
เวลาในการอบแห้ง 6 ชัว่โมง โดยใช้ประโยชน์จากพลงังานตัง้แต ่
70.590 J/s ถงึ 150.207 J/s ซึง่พลงังานความรอ้นทีใ่ชเ้ป็นประโยชน์ใน
การระเหยความชื้นภายในแพคเบดวสัดุพรุนจะแปรเปลี่ยนไปตาม
อุณหภูมทิี่ใช้ในการอบแห้ง เมื่ออุณหภูมทิี่ใช้ในการอบแห้งมคี่ามาก
พลงังานความรอ้นทีใ่ช้จงึมคี่ามาก ส่วนเอ็กเซอรจ์ทีี่สูญเสยีที่ไหลเขา้
และทางออกก็จะแปรเปลี่ยนไปกบัอุณหภูมทิี่ใชใ้นการอบแห้งเช่นกนั 
โดยทีเ่อก็เซอรจ์ทีีไ่หลเขา้ของหอ้งอบแหง้อยู่ระหว่าง 7.62 kJ/kg ถงึ 
22.63 kJ/kg เอก็เซอรจ์ทีีไ่หลออกมคี่าระหวา่ง 6.00 kJ/kg ถงึ 16.58 
kJ/kg โดยทีเ่อก็เซอรจ์สีญูเสยีไปมคี่าระหว่าง 1.62 kJ/kg ถงึ 6.05 
kJ/kg ซึง่ประสทิธภิาพของเอก็เซอรจ์ขีองหอ้งอบแหง้มคี่า 73.26 % ถงึ 
87.47 %  ซึง่เป็นทีน่่าสงัเกตวา่พลงังานทีเ่ป็นประโยชน์มคี่าลดลง และ
ประสิทธิภาพของเอ็กเซอร์จีมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อใช้เวลาในการอบแห้ง
เพิม่ขึน้ ในการพจิารณาพลงังานทีเ่ป็นประโยชน์  เอก็เซอรจ์ทีีไ่หลเขา้ 
เอ็กเซอร์จีที่ไหลออก และเอ็กเซอร์จทีี่สูญเสยีมคี่าเพิม่ขึ้นเน่ืองจาก
อุณหภมูทิีใ่ชใ้นการอบแหง้เพิม่ขึน้ 

เน่ืองจากวสัดุพรุนมโีครงสรา้งภายในทีซ่บัซ้อนมากในการระเหย
ของความชืน้ซึง่มคีวามสาํคญั เป็นอย่างมากกบัพลงังานจากภายนอกที่
ใช้ในการระเหยของความชื้น ดังนัน้จึงเป็นแนวทางในการศึกษา
โครงสร้างและองค์ประกอบของวสัดุพรุนที่เป็นตวัแปรสําคญัในการ
ออกแบบระบบการอบแหง้ในอนาคตดว้ยระบบทีใ่หค้วามรอ้นโดยตรง
และการใชค้ลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า  

 
7. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูว้จิยัขอขอบคุณสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
ทีใ่หทุ้นสนบัสนุนการวจิยัในครัง้น้ี 

รายการสญัลกัษณ์ 

A  พืน้ที,่ (m2) 

pc  คา่ความรอ้นจาํเพาะ, (kJ/kgK) 

EUR  อตัราสว่นพลงังานทีเ่ป็นประโยชน์, (%) 
Ex  เอก็เซอรจ์,ี (kJ/kg) 
g  ความเรง่เน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก, (m/s2) 
h  เอนทาลปี, (kJ/kgK) 
J  คา่คงทีข่องจลูน์ 
m&  อตัราการไหลของมวล, (kg/s) 
P  ความดนั, (kPa) 

Q&  คา่ความรอ้นสทุธ,ิ (kJ/s) 
s  เอนโทรปีจาํเพาะ, (kg/kgK) 
T  อุณหภมู,ิ (K) 
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u  พลงังานภายในจาํเพาะ, (kJ/kJ) 
v  ปรมิาตรจาํเพาะ, (m3/kg) 
V  ความเรว็, (m/s) 
w  ความชืน้จาํเพาะ, (g/g) 

W&  พลงังานทีเ่ป็นประโยชน์, (J/s) 
z  ขนาดของพกิดั, (m) 

 
ตวักาํกบัล่าง 
a  อากาศ 
da อากาศแหง้ 
dc หอ้งอบแหง้ 
f พดัลม 
h เครือ่งกาํเนิดลมรอ้น 
I ทางเขา้  
L การสญูเสยี 
mp ความชืน้ของผลติภณัฑ ์
o ทางออก 
sat อิม่ตวั 
pb แพคเบดวสัดุพรนุ 
@T ทีอุ่ณหภมูใิดๆ  
 
สญัลกัษณ์กรีก 
∞  สิง่แวดลอ้ม 
φ  ความชืน้สมัพทัธ,์ (%) 

Exη  ประสทิธภิาพเอก็เซอรจ์,ี (%) 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการวิเคราะหเชิงทฤษฏีของการถายเทความรอน 
มวลสารในวัสดุพรุนหลายชั้น (ประกอบดวยอนุภาคของเม็ดแกว นํ้า 
และอากาศ) ภายใตพลังงานไมโครเวฟโดยใชกฎของแลมเบิรท
นอกจากนี้ยังไดพิจารณาถึงอิทธิพลของความดันที่สงผลตอการถายเท
มวลสาร ภายในวัสดุพรุนหลายชั้นในระหวางกระบวนการอบแหงอีก
ดวย เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุ
พรุน ความถี่ไมโครเวฟและความหนาของชั้นวัสดุพรุนที่มีผลตอการ
ถายเทความรอน มวลสารและความดันในวัสดุพรุนหลายชั้น ภายใต
พลังงานไมโครเวฟ จากผลการวิจัยพบวา การเปลี่ยนแปลงขนาด
อนุภาคในชั้นวัสดุพรุน (ขนาดของเม็ดแกว) ความถี่ไมโครเวฟและ
ความหนาของชั้นวัสดุพรุนมีผลตอจลนพลศาสตรของการอบแหง
โดยรวมเปนอยางมาก ซ่ึงผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยน้ีสามารถนําไปเปน
ขอมูลพื้นฐานและประยุกตใชในกระบวนการอบแหงวัสดุพรุนภายใต
พลังงานไมโครเวฟไดเปนอยางดี 
Abstract 

In this paper, the heat and mass transfer under microwave 
energy in multi-layered packed beds is investigated by 
theoretically. The multi-layered packed beds composed of glass 
beads, water and air. The model is developed based on the 
Lambert’s law. However, the effect of gas pressure during drying 
process was taken into consideration. Most importantly, this work 
focuses on the influence of particle size in the layered structure 
of porous media, frequency and thickness to predict heat and 
mass transfer in multi-layer porous under microwave energy. The 
results show that variations of particle size in the layered 
structure of porous media, frequency and thickness a microwave 
energy play an important role on overall drying kinetics. 
Furthermore the result of this research conducted to application 
for the microwave drying process of porous media. 
 

1. บทนํา 
ในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีไมโครเวฟมาประยุกตใชในงาน

อุตสาหกรรมตางๆ มากมาย  เชน กระบวนการอบแหงอาหาร 
กระบวนการอบแหงวัสดุส่ิงทอ กระบวนการอบแหงเยือกแข็ง (Freeze 
Drying Process) และกระบวนการวัลคาไนซยางพารา Metaxas [1] 
และในปจจุบันน้ีเร่ิมมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการใหความรอนจาก
ไมโครเวฟมากขึ้น ดังเชนในรายงานการวิจัยของ Ayappa และคณะ [2-
3], Li และคณะ [4] และ Clemens และคณะ [5] การวิเคราะห
กระบวนการถายเทมวลและความรอน 1 มิติในกระบวนการอบแหงวัสดุ
พรุน ไดมีการศึกษาโดย Gori และคณะ [6], Perkin และคณะ [7]และ 
Tuner และคณะ [8] ซ่ึงรูปแบบทั้งหลายที่ไดศึกษาผานมาลวนอยูบน
พื้นฐานของแลมเบิรท (Lambert’s Law) แตมักจะเนนไปที่การทดลอง 
สําหรับงานวิจัยที่เนนสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อวิเคราะห
กระบวนการถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุพรุนและทําใหทราบ
ถึงขอมูลพื้นฐานของจลนพลศาสตรของกระบวนการอบแหงไดแก 
Turner และคณะ [9] ,Feng และคณะ [10] , Ni และคณะ [11] และจาก
งานวิจัยของ Ratanadecho และคณะ [12] พบวาวัสดุพรุนที่มีอนุภาค
ขนาดเล็กจะมีแรงดันคาพิลลารีสูงกวาทําใหใชเวลาในการอบแหงส้ัน
กวาวัสดุพรุนที่มีอนุภาคขนาดใหญ แตอยางไรก็ตามงานวิจัยเหลานี้
เปนเพียงการศึกษาในวัสดุชั้นเดียว (Single Layered Materials) 
เทานั้น สําหรับงานวิจัยที่ศึกษาถึงวัสดุพรุนหลายชั้น (Multi Layered 
Materials) ยังมีการศึกษากันนอย ซ่ึงวัสดุพรุนหลายชั้นน้ันยกตัวอยาง
เชน ถนน ซีเมนต วัสดุชีวมวลตางๆ เปนตน โดย Ratanadecho และ
คณะ [13] ไดทําการทดลองและสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรใน
ระบบสองมิติ เพื่อศึกษาอิทธิพลขนาดอนุภาค ความชื้นเร่ิมตนและเวลา
การใหความรอน ในกระบวนการอบแหงวัสดุพรุนหลายช้ัน (ขนาด
อนุภาคแตละชั้นไมเทากัน) โดยใชไมโครเวฟทอนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม 
ในการศึกษาครั้งน้ีผลที่ไดจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรมีความ
สอดคลองกับผลที่ไดจากการทดลองจริง แตอยางไรก็ตามงานวิจัยน้ีใช
ทฤษฎีของแมกซเวลและไมไดศึกษาถึงอิทธิพลความถี่ไมโครเวฟและ
ความหนาของชั้นวัสดุพรุน 
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นอกจากนี้งานวิจัยสวนใหญจะเนนการทดลองและศึกษาการ
กระจายตัวของอุณหภูมิ ความชื้นและความดันเปนสวนใหญ แต
การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุพรุน (ขนาด
อนุภาคหรือรูพรุน) ความถี่ไมโครเวฟและความหนาของชั้นวัสดุพรุน 
โดยใชกฎของแลมเบิรท (Lambert’s Law) ในการวิเคราะหการกําเนิด
ปริมาณความรอนภายในตอหน่ึงหนวยปริมาตร (Local Volumetric 
Heat Generation) หรือความหนาแนนของพลังงานไมโครเวฟที่ถูกดูด
ซับในวัสดุน้ันยังไมมีการศึกษาอยางเปนระบบ ซ่ึงงานวิจัยน้ีเปนการ
ขยายผลจากงานวิจัยของ Ratanadecho และคณะ [13] โดยงานวิจัยน้ี 
เปนการศึกษาวิเคราะหในเชิงทฤษฎีอยางสมบูรณในกระบวนการ
ถายเทความรอน มวลสารและความดันที่เกิดข้ึนในวัสดุพรุนหลายช้ัน 
(Multi-Layered Porous) ภายใตพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟใน
แบบจําลอง 1 มิติ และใชกฎของแลมเบิรทในการวิเคราะหการกําเนิด
ปริมาณความรอนภายในตอหน่ึงหนวยปริมาตรในวัสดุที่มีความยาวกึ่ง
อนันต (Semi Infinite) โดยมุงเนนศึกษาถึงอิทธิพลของของการ
เปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุพรุน ความถี่ไมโครเวฟและความ
หนาของชั้นวัสดุพรุนที่มีผลตอจลนพลศาสตรของกระบวนการอบแหง
วัสดุพรุนหลายชั้น โดยวัสดุพรุนที่พิจารณาเปนแพคเบดสองชั้นที่ใชใส
เม็ดแกว 2 ขนาดไวดวยกันแตอยูคนละชั้น ดังน้ี 1. แพคเบด F-C และ
แพคเบด C-F โดยที่แพคเบด F-C คือ แพคเบดละเอียด (Fine Bed; F; 

d=0.15 mm) อยูดานบนแพคเบดหยาบ (Coarse Bed; C; d=0.4 mm) 

และ 2. แพคเบด C-F คือ แพคเบดหยาบ (Coarse Bed; C; d=0.4 
mm) อยูดานบนแพคเบดละเอียด (Fine Bed;F;d=0.15mm) นอกจากนี้

ยังไดพิจารณาถึงอิทธิพลของความดันที่สงผลตอการถายเทมวลสาร 
ภายในวัสดุพรุนในระหวางกระบวนการอบแหงอีกดวย โดยผลลัพธจาก
แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดจากการหาคําตอบดวยระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขโดยผานระเบียบวิธีไฟไนตวอลลุม (Finite Volume Method) ใน
การวิเคราะหจากแบบจําลองไดพิจารณาถึงสมบัติทางกายภาพ สมบัติ
ทางอุณหพลศาสตร สมบัติการสงผาน สมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุพรุน
หลายชั้น (ซ่ึงประกอบดวยอนุภาคของเม็ดแกว นํ้า และอากาศ) ซ่ึง
ผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยน้ีสามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานตอการทํา
ความเขาใจกระบวนการอบแหงโดยใชพลังงานไมโครเวฟได รวมท้ังใช
ในการออกแบบระบบจริงในทางปฏิบัติได 
 
2. วิธีการวิจัย 
2.1 แบบจําลองทางคณิตศาสตร 

จากแบบจําลองทางกายภาพของกระบวนการถายเทความรอน 
มวลสารและความดันในวัสดุพรุนหลายชั้นภายใตพลังงานไมโครเวฟ ใน
กรณี 1 มิติ ดังรูปที่ 1 ซ่ึงจะทําการปอนคลื่นไมโครเวฟที่เปนคลื่น
ระนาบ (Plane Wave) ใหกับแพคเบดของวัสดุพรุนหลายชั้น (แตละชั้น
ประกอบดวย 3 เฟส คือ เม็ดแกว (Glass Beads) นํ้าและอากาศ) ซ่ึง
วัสดุพรุนที่พิจารณาเปนแพคเบดสองชั้นที่มีความยาว 40 cm ใชใสเม็ด
แกว 2 ขนาดไวดวยกันแตอยูคนละชั้น คือ แพคเบด F-C และแพคเบด 
C-F โดยที่แพคเบดละเอียด (Fine Bed; F; d=0.15 mm ) และบน      

แพคเบดหยาบ (Coarse Bed;C;d=0.4 mm) สําหรับการเปลี่ยนความ
หนา (δ) ของช้ันวัสดุพรุนแบงออกเปน 6 กรณีดังน้ี F-C;10-30 cm,   

F-C;20-20cm, F-C;30-10cm, C-F;10-30cm, C-F;20-20cm, C-F;30-
10cm ตามลําดับ ยกตัวอยางเชนกรณี F-C;10-30cm หมายถึงแพคเบด
ละเอียด (F; d=0.15 mm) ที่มีชั้นความหนา 10 cm (δ1=10 cm) อยู

ดานบนแพคเบดหยาบ (C;d=0.4 mm) ที่มีความหนา 30 cm (δ2=30 
cm) และกรณี C-F;10-30cm หมายถึงแพคเบดหยาบ (C; d=0.4 mm) 
ที่มีชั้นความหนา 10 cm (δ1=10cm) อยูดานบนแพคเบดละเอียด
(F;d=0.15 mm) ที่มีชั้นความหนา 30 cm (δ2=30 cm) เปนตน ดัง

แสดงในรูปที่ 2  

 
รูปที่ 1 แบบจําลองทางกายภาพสําหรับวิเคราะหกระบวนการ 

ถายเทความรอน มวลสารและความดันในวัสดุพรุนโดยใชไมโครเวฟ 

     
รูปที่ 2 วัสดุพรุนหลายชั้น โดยมีการปรับเปลี่ยนคาความหนา δ1: δ2  

 โดยคาการกําเนิดปริมาณความรอนภายในตอหน่ึงหนวยปริมาตร 
(Local Volumetric Heat Generation) หรือความหนาแนนของพลังงาน
ไมโครเวฟที่ถูกดูดซับลดลงแบบเอกซโพเนนเซียลในวัสดุที่มีความยาว
กึ่งอนันต (Semi Infinite) ตามกฎของแลมเบิรท (Lambert’s Law)
สามารถเขียนเปนสมการไดดังตอไปน้ี  [12] 

z22eE)(tanf2dzP2dz
z
PQ αδεπα −⋅=
∂
∂

−=    (1) 

โดยที่ α คือ คาคงทีก่ารลดทอนของคลื่น (Attenuation Constant) ซ่ึง
คํานวณไดจาก 

( ) ( )11tan
2c

f211tan
2

f2 2r20r0 −+=−+= δεπδµεεπα  (2) 

ในงานวิจัยน้ีกําหนดใหสมบัติไดอิเล็กตริก เปนฟงกชันของความชื้นและ
อุณหภูมิ การวิเคราะหน้ันจะใชทฤษฎีการผสมผสานเชิงไดอิเล็กตริก 
(Dielectric Mixing Theory) Wang and Schmugge [14] สวนคา
สัมประสิทธิ์ลอสแทนเจนท (Loss Tangent Coefficient) ของแพคเบด
สามารถแสดงไดในสมการตอไปน้ี 

ε
εtan δ
′
′′

=          (3) 
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รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางความดันคาพิวลารี ( cP ) และ 

ความอิ่มตัวประสิทธิผลของนํ้า ( es ) [12] 

จากรูปพบวาแพคเบดละเอียด  (d=0.15mm) จะมีความดัน      
คาพิวลารีและคาความอิ่มตัวประสิทธิผลของนํ้าสูงกวาแพคเบดหยาบ 
(d=0.4mm) เม่ือ es คือ คาความอิ่มตัวประสิทธิผลของนํ้า (Effective 

Water Saturation) สําหรับคาสมบัติของการถายเทความชื้นในวัสดุ
พรุนที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี แสดงในตารางที่ 1 ดังน้ี 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของการถายเทความชื้นในวัสดุพรุน [12] 
ขนาดอนุภาค, d (mm.) ความพรุน,φ (-) การซึมผาน, )(m K 2  

0.15 (F-bed) 0.385 8.41×10- 12 
0.4  (C-bed) 0.371 3.52×10- 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สําหรับในกรณีของวัสดุพรุนหลายชั้นการเคลื่อนตัวของความชื้น

และความดันคาพิวลารีภายในแพคเบดสามารถอธิบายไดดังรูปที่ 4 ซ่ึง
วัสดุพรุนหลายชั้นประกอบดวยแพคเบดละเอียด (Fine Bed; d=0.15 
mm) และ แพคเบดหยาบ (Coarse Bed; d=0.4 mm) ดังรูป 
 สมมติฐานที่ใชในแบบจําลองของกระบวนการถายความรอน มวล
สารและความดันภายใตพลังงานไมโครเวฟ มีดังน้ี 
 -วัสดุพรุนที่พิจารณาเปนชนิดคาพิลลารี (Capillary Porous Media) 

และเปนวัตถุคงรูปไมมีปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนภายใน 
 -แพคเบดของวัสดุพรุนมีความสมดุลทางเทอรโมไดนามิกส 
 -ที่บริเวณดานบนแพคเบดพิจารณาเปนขอบเขตเปด (มีการถายเท

ความรอนและมวล) 
 -การกระจายตัวของสนามไฟฟา อุณหภูมิและการเคลื่อนยาย

ความชื้น จะพิจารณาใหอยูในระนาบ 1 มิติ 
 -วัสดุที่มีความยาวกึ่งอนันต (Semi Infinite) และการดูดซับพลังงาน

ไมโครเวฟในวัสดุลดลงแบบเอกซโพเนนเซียลตามกฎของ          
แลมเบิรท (Lambert’s Law) 

 

2.1.1.การวิเคราะหการถายเทความรอน มวลสารและความดัน 
(Analysis of Heat - Mass Transport and Pressure Gradient) 

ในงานวิจัยครั้งน้ีจะทําการวิเคราะหจากรูปที่ 1 ซ่ึงกลไกสําคัญใน
การเคลื่อนยายความชื้นระหวางกระบวนการถายเทความรอนและมวล
สาร คือ เกรเดียนของความดันคาพิลลารีและแรงโนมถวงของโลกซึ่ง
อาจจะเสริมหรือหนวงการเคลื่อนตัวของของไหล ขณะที่เกรเดียนของ
ความดันยอยของการระเหยนั้นเกี่ยวของกับการไหลของไหล 
2.1.2. สมการถายเทความรอน (Heat Transport Equation) 
 ปรากฏการณการถายเทความรอนภายในวัสดุพรุนสามารถอธิบาย
โดยสมการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงจะรวมเทอมของคากําลังการดูดซับ
พลังงานไมโครเวฟเขาไปดวย เม่ือทําการประยุกตใชกฎของดารซ่ี 
(Darcy’s Law) และกฎของฟกส (Fick’s Law) ทําใหไดสมการที่ควบคุม
กระบวนการถายเทความรอนในรูปแบบที่สมบรูณดังน้ี  
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 (4) 
2.1.3. สมการถายเทมวลสาร (Mass Transport Equation) 

ปรากฏการณการถายเทมวลสารภายในวัสดุพรุนสามารถอธิบาย
โดยสมการอนุรักษมวลสําหรับนํ้าทั้งในรูปของเหลวและไอน้ํา โดย
พิจารณาสมการเหลานี้ในลักษณะ 1 มิติ และจากกฎของดารซ่ี 
(Darcy’s Law) และกฎของฟกส (Fick’s Law) ทําใหไดสมการที่ควบคุม
กระบวนการถายเทมวลสารดังน้ี   
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2.1.4. สมการความดันรวม (Total Pressure Equation) 
ปรากฏการณของความดันภายในวัสดุพรุนสามารถอธิบายโดยใช

สมการอนุรักษมวลสําหรับอากาศ เม่ือทําการประยุกตใชกฎของดารซ่ี 
(Darcy’s Law) และกฎของฟกส (Fick’s Law) โดยสมมติใหกาซมี
สมบัติเปนกาซในอุดมคติ จึงสามารถจัดรูปใหมไดดังน้ี 
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ρ
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2.1.5. เงื่อนไขขอบเขตและเงื่อนไขเร่ิมตน  
(Boundary and Initial Condition) 

เงื่อนไขขอบเขต คือ เงื่อนไขสําหรับขอบเขตเปด (Open 
Boundary) โดยเงื่อนไขขอบเขตสําหรับการแลกเปลี่ยนพลังงานและ
มวลที่ขอบเขตเปด สามารถเขียนไดดังสมการตอไปน้ี  

( )ac TTh
z
T

−=
∂
∂

− λ      (7) 

( )vavmvvll hww ρρρρ −=+    (8) 

รูปที่ 4 การเคลื่อนตัวของ
ความชื้ นและความดั น
คาพิวลารีภายในแพคเบด 
[13] 
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พิจารณาเงื่อนไขขอบเขตที่ขอบเขตปด (Impermeable Surface) ซ่ึงก็
คือขอบเขตท่ีไมมีการแลกเปลี่ยนความรอนและมวลเกิดข้ึน สามารถ
เขียนไดดังสมการตอไปน้ี 

0
z
T
=

∂
∂  , 0

z
w
=

∂
∂            (9) 

ตารางที่ 2 ขอมูลสําหรับสมบัติทางกายภาพทางความรอน 
และสมบัติไดอิเล็กตริก [12] 

] [F/m  10 x 8.85419 12
0 =ε  ] [H/m  10 x 4.0 -7

0 πµ =  
1.0 ra =ε  5.1 rp =ε  

1.0 ra =µ  1.0 rp =µ  

1.0 rl =µ   
0.0tan a =δ  01.0tan p =δ  

]m/kg[205.1 3
a =ρ  ]m/kg[500,2 3

p =ρ  

]m/kg[000,1 3
l =ρ   

)]Kkg/(kJ[007.1C pa ⋅=  )]Kkg/(kJ[80.0C pp ⋅=  

)]Kkg/(kJ[186.4C pa ⋅=   
)]Km/(W[a ⋅λ  )]Km/(W[0.1p ⋅=λ  

)]Km/(W[610.0l ⋅=λ   

6.0)s(saturationInitial =  C30T 0
air =  

)]Km/(W[15htc 2 ⋅=  )]s/m[58.0hr =  
 
2.2. วิธีการหาผลเฉลย 

จากสมการถายเทความรอน มวลสารและความดัน ดังแสดงใน
สมการที่ (4) ถึงสมการที่ (6) ก็ไดทําการประยุกตใชระเบียบวิธีไฟไนต
วอลลุม (Finite Volume Method) ซ่ึงเปนระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่อาศัย
การอินทิเกรตสมการอนุรักษบนปริมาตรควบคุม (Control Volume) 
โดยแบงขอบเขตของปญหาที่สนใจออกเปนปริมาตรควบคุมยอย ๆ 
จํานวนมาก แตละปริมาตรควบคุมจะลอมรอบโหนด (Node) ซ่ึงเปน
ตําแหนงที่แสดงคาเฉลี่ยของปริมาณตาง ๆ ในปริมาตรควบคุมน้ัน ผล
จากการอินทิเกรตสมการอนุพันธน้ี ก็จะไดสมการพีชคณิตของแตละ
ปริมาตรควบคุมที่มีตัวแปรเปนคาของปริมาณใดๆ บนโหนดในปริมาตร
ควบคุมน้ี ตัวอยางสําหรับกรณีตําแหนงโหนดภายใน (Internal Node) 
จะไดสมการไฟไนตวอลลุมไดดังน้ี 
สมการถายเทความรอน (Heat Transport Equation)  
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สมการถายเทมวลสาร (Mass Transport Equation) 
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สมการความดันรวม (Total Pressure Equation) 
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รูปที่ 5 รายละเอียดวิธีการคํานวณ 
สําหรับกระบวนการทางระเบียบวิธีเชงิตัวเลข 

Yes 

Start 

In itia l Value 

Thermal   Properties 

t = t + ∆  t 

Calcu lation of Q  

Ca lculation of Pressure 

Calcula tion of Temperature 

Calcula tion of Moisture 

No 

No 

Yes 

Sol. Converge 

t = t m ax 

Results 

END 

Start Subroutine 

In itia l Va lue 

D ie lectric   Properties 

Calcu lation of  Q   

Results 

END 

( T ) 

( P ) 

( s ) 

(10) 
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จากรายละเอียดในรูปที่ 5 น้ันเร่ิมตนจากการปอนสมบัติตางๆ 
ของวัสดุดังที่แสดงในตารางที่2 ที่รวมถึงสมบัติเชิงความรอนที่สภาวะ
เร่ิมตน  0)(t = และเม่ือไดคาผลเฉลยของสมบัติทางความรอนที่
สภาวะเริ่มตนแลว จะทําการวิเคราะหที่ชวงเวลาถัดไป โดยการคํานวณ
คาการดูดซับพลังงานไมโครเวฟ (Q) และนํามาหาผลเฉลยของความชื้น 
(s) อุณหภูมิ (T) และความดัน (P) จากนั้นทําการตรวจสอบคาที่ไดวามี
คานอยกวาคาความคลาดเคลื่อนที่กําหนดไวหรือไม ถามีคามากกวาคา
ความคลาดเคลื่อนที่มากสุดที่ยอมรับไดในกระบวนการทําซ้ํา (คือ 

810 − ) จะทําการวนกลับไปทําซํ้า ณ เวลาเดิม แตถามีคานอยกวาคา
ความคลาดเคลื่อนที่กําหนดไว ก็จะเขาสูกระบวนการคํานวณที่ชวงเวลา
ถัดไป กระบวนการคํานวณจะดําเนินซํ้าไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึง
ชวงเวลาสุดทายของกระบวนการที่กําหนด  )t(t max= ก็จะส้ินสุด

กระบวนการคํานวณ 
 
3. ผลวิจัยและวิจารณผล 

ในการศึกษาเพื่อวิเคราะหกระบวนการถายเทความรอนและมวล
สารในวัสดุพรุนหลายชั้นซ่ึงในแตละชั้นประกอบดวย 3 เฟส คือ เม็ด
แกว (Glass Beads) นํ้าและอากาศ โดยปอนคลื่นไมโครเวฟใหกับ   
แพคเบดของวัสดุพรุนหลายชั้นและเกิดการดูดซับคลื่นไมโครเวฟใน
วัสดุและเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน ดังที่แสดงแบบจําลองทาง
กายภาพในรูปที่ 1 ซ่ึงไดทําการตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง
ที่นําเสนอ โดยทําการเปรียบเทียบผลการทํานายกับงานวิจัยของ 
Kaviany [15]  ที่สภาวะเงื่อนไขในกรณีการอบแหงดวยการพาความ
รอนและสมบัติวัสดุเหมือนกัน พบวาใหผลที่สอดคลองกันดังแสดงในรูป
ที่ 6 ยกเวนคาความชันตอนปลายในชวงเวลาที่ 114 min ซ่ึงมีความ
แตกตางกันเพียงเล็กนอย ซ่ึงความแตกตางอาจเกิดจากความละเอียด
ของจํานวนกริดที่ใชในการคํานวณและสมบัติเชิงความรอนของวัสดุที่ใช
ในการคํานวณ อยางไรก็ตาม ถือไดวาแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่
พัฒนาขึ้นในงานวิจัยน้ีมีความถูกตองและสามารถนําไปใชวิเคราะห
ปญหาได ซ่ึงผลที่ไดจากการวิเคราะหผานแบบจําลองทางคณิตศาสตร
ในเงื่อนไขขอบเขตและสภาวะที่ศึกษาดัง แสดงในรูปที่ 7 ถึงรูปที่ 18 
ตามลําดับ 
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รูปที่ 6 การกระจายความชื้นกับระยะความลึกตามเวลาที่ไดรับความรอน 
  ก. ผลการคํานวณจาก Kaviany [15] 
 ข. ผลการคํานวณจากการใชแบบจําลองที่พัฒนาข้ึนครั้งน้ี 

3.1 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุพรุน 
 จากรูปที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราการดูดกลืนพลังงาน 
(Absorbed Energy) หรือคากําลังการดูดซับไมโครเวฟ (Microwave 
Power Absorbed) กับระยะความลึกของแพคเบดที่สภาวะความชื้น
เ ร่ิมตนที่ 0.6 ความเขมของสนามไฟฟา 4,200V/m และความถี่
ไมโครเวฟที่ 2.45 GHz ในกรณีแพคเบด F-C และแพคเบด C-F โดยที่
แตละชั้นของแพคเบดมีความหนา 20cm (δ1:δ2=20:20cm)ทั้งสองกรณี 
ผลการศึกษาพบวาในชวงระยะ 0 ถึง 20 cm แพคเบด F-C มีอัตราการ
ดูดกลืนพลังงานสูงกวาแพคเบด C-F อยางเห็นไดชัดเนื่องจากแพคเบด 
F-C มีแพคเบดละเอียด (F;d=0.15 mm) อยูที่ดานบน (ระยะ 0 ถึง 20 
cm) จึงสามารถดูดกลืนพลังงานไดมากเนื่องจากปริมาณน้ําภายใน
โครงสรางของแพคเบดละเอียดโดยเฉลี่ยมีคามากกวาแพคเบดหยาบ 
(C;d=0.4 mm) สงผลทําใหสัมประสิทธิ์ลอสแทนเจนท ( δtan ) มีคาสูง 
ทําใหอัตราการดูดกลืนพลังงานมากตามไปดวยดังแสดงในสมการที่ (1) 
แตเม่ือเวลาผานไปความแตกตางของอัตราการดูดกลืนพลังงานในแตละ
กรณีนอยเน่ืองจากมีปริมาณความชื้นลดลงและคาสัมประสิทธิ์ลอสแทน
เจนทลดลง ทําใหอัตราการดูดกลืนพลังงานลดลง อยางไรก็ตามในที่
ระยะความลึกมากๆ (ชวง 25-40 cm) อัตราการดูดกลืนพลังงานมีคา
นอยมากในทั้ง 2 กรณี เน่ืองจากแพคเบดมีความหนามากกวาคาความ
ลึกในการทะลุทะลวง (Penetration Depth, cm24DP ≈ ) [16] จึงทําให
การดูดซับพลังงานไมโครเวฟสามารถขยายไปไดนอย ดังน้ันอุณหภูมิที่
เกิด ข้ึนจึงมีคาสูงในชวงระยะ 0 ถึง  20 cm และจากนั้นก็ลดลง
ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 8 ประกอบกับแพคเบดละเอียด (F) มีความ
ดันคาพิลลารีสูงกวาแพคเบดหยาบ (C) ซ่ึงมีความดันคาพิลลารีนอย
กวาดังแสดงในรูปที่ 3ทําใหสามารถไลความชื้นที่ภายในแพคเบด F-C 
ไดดีกวาแพคเบด C-F ดังแสดงในรูปที่ 9 และพบวาภายในแพคเบดมี
การกระจายของความชื้นไมตอเน่ืองเปนเพราะความแตกตางของ
อนุภาคที่มีขนาดไมเทากันโดยเฉพาะที่บริเวณรอยตอจะมีความชื้น
แตกตางกันมากเนื่องจากมีคาสมบัติไดอิเล็กตริกตางกันและมีปริมาณ
นํ้าภายในโครงสรางของแพคเบดโดยเฉลี่ยตางกัน (รูปที่ 3) ประกอบ
กับอิทธิพลของแรงโนมถวงก็มีสวนที่ทําใหความชื้นบางสวนยังคงถูก
หนวงไวที่ดานลางของแพคเบด จากรูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ
ระหวางความดันกับระยะความลึกของแพคเบดพบวาความดันจะมีคา
เขาใกลความดันบรรยากาศที่บริเวณผิวแลวคอย ๆ เพิ่มข้ึนที่ความลึก
แพคเบดมากขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณผิวรอยตอในกรณีแพคเบด C-F 
และมีคาลดลงเมื่อเวลาการอบแหงเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับแพคเบด
ละเอียดจะมีคาความดันคาพิวลารีสูงกวาแพคเบดหยาบ (ดังรูปที่ 4) 
อยางไรก็ตามที่ชวงเวลาทายกระบวนการ (10 hr.) ที่ระยะประมาณ 23 
ถึง 33 cm คาความดันจะมีคาต่ํากวาความดันบรรยากาศ ที่เปนเชนน้ี
เพราะบริเวณดังกลาวน้ําพยายามแยกตัวออกไปจากชองวางทําใหเปน
การเพิ่มปริมาตรของเฟสกาซ ในทํานองเดียวกันทําใหความดันยอย
ของอากาศบริเวณน้ันต่ําลงสงผลทําใหความดันรวมน้ีต่ําลงไปดวย   
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รูปที่ 7 อัตราการดูดกลืนพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟกับ 

ระยะความลึกของแพคเบดโดยเปลีย่นขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุพรุน 
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รูปที่ 8 การกระจายอุณหภูมิกับระยะความลึกของแพคเบด 

โดยเปลี่ยนขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุพรุน 
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รูปที่ 9 การกระจายความชื้นกับระยะความลึกของแพคเบด 

โดยเปลี่ยนขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุพรุน 
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รูปที่ 10 ความดันกับระยะความลึกของแพคเบด 

โดยเปลี่ยนขนาดอนุภาคในชั้นวัสดุพรุน 
 
3.2 อิทธิพลของความถี่ไมโครเวฟ 
 จากรูปที่ 11 ความสัมพันธระหวางอัตราการดูดกลืนพลังงานกับ
ระยะความลึกของแพคเบดที่สภาวะความชื้นเร่ิมตนที่ 0.6 ความเขม
ของสนามไฟฟา 4,200V/m และแพคเบด F-C เม่ือแตละชั้นของ      
แพคเบดมีความหนา 20cm (δ1:δ2=20:20cm) โดยเปลี่ยนความถี่ของ
คลื่นไมโครเวฟที่ 2.45 GHz และ 5 GHz ตามลําดับ พบวาอัตราการ
ดูดกลืนพลังงานกรณีที่ความถี่สูง (5 GHz) มีความแตกตางกันกับที่ทาย
กระบวนการเปนอยางมาก เน่ืองจากในชวงเร่ิมแรกของกระบวนการนั้น
มีปริมาณความชื้นและคาสัมประสิทธิ์ลอสแทนเจนท ( δtan ) สูง 
ประกอบกับคลื่นไมโครเวฟมีคาสูงจะทําใหอัตราการดูดกลืนพลังงานสูง
ดังแสดงในสมการที่ (1) จึงทําใหเกิดความรอนสูง ดังน้ันอุณหภูมิที่
เกิดข้ึนจึงสูงตามไปดวยดังรูปที่ 12 แตเม่ือเวลาผานไปความแตกตาง
ของอัตราการดูดกลืนพลังงานในแตละความถี่นอยเน่ืองจากมีปริมาณ
ความชื้นลดลงและคาสัมประสิทธิ์ลอสแทนเจนทลดลง ทําใหอัตราการ
ดูดกลืนพลังงานลดลง อยางไรก็ตามที่ระยะความลึก 12 ถึง 24 อัตรา
การดูดกลืนพลังงานที่ความถี่ต่ํากวา (2.45GHz) กลับมีคาสูงกวากรณีที่
ความถี่สูง (5GHz) เล็กนอย เน่ืองจากกรณีที่คาความถี่ต่ําจะมีคาความ
ยาวคลื่นมากกวา และพบวาที่ระยะความลึกมากๆ (ชวง 25 ถึง 40cm) 
อัตราการดูดกลืนพลังงานมีคานอยมากในทั้ง 2 กรณี เน่ืองจากแพคเบด
มีความหนามากกวาคาความลึกในการทะลุทะลวง (

PD ) เม่ือพิจารณา
การกระจายความชื้น (รูปที่ 13) พบวาความถี่ของคลื่นไมโครเวฟมีคา 5 
GHz สามารถไลความชื้นไดมากกวาที่ความถี่ของคลื่นไมโครเวฟมีคา 
2.45 GHz เน่ืองจากการที่ความถี่ของคลื่นไมโครเวฟมีคาสูงจะทําให
อัตราการดูดกลืนพลังงานสูง ดังแสดงในสมการที่ (1) ทําใหเกิดความ
รอนสูงข้ึน และพบวาความชื้นที่บริเวณรอยตอมีสูงทั้งน้ีเน่ืองจากเกิด
การขับเคลื่อนของความชื้นบริเวณกึ่งกลางของแพคเบดไปยังผนัง
ดานขางทั้งสองอยางมีนัยสําคัญทั้งภายใตอิทธิพลของแรงดันคาพิลลารี
และการแพรกระจายของไอทั้งน้ีความชื้นบริเวณตอนลางของแพคเบด
ยังคงมีมากกวาบริเวณอื่นเน่ืองมาจากอิทธิพลของแรงโนมถวง จากรูป
ที่ 14 แสดงความสัมพันธระหวางความดันกับระยะความลึกของ       
แพคเบด พบวาความดันจะมีคาเขาใกลความดันบรรยากาศที่บริเวณผิว
แลวคอยๆ เพิ่มข้ึนที่ความลึกแพคเบดมากขึ้นจนถึงบริเวณใกลๆ 
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รอยตอจากน้ันคาความดันจะมีคาต่ํากวาความดันบรรยากาศเล็กนอย 
เม่ือเวลาการอบแหงเพิ่มมากข้ึน ที่เปนเชนน้ีเพราะบริเวณดังกลาวน้ํา
พยายามแยกตัวออกไปจากชองวางทําใหเปนการเพิ่มปริมาตรของเฟส
กาซ ในทํานองเดียวกันทําใหความดันยอยของอากาศบริเวณน้ันต่ําลง
สงผลทําใหความดันรวมน้ีต่ําลงไปดวย  
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รูปที่ 11 อัตราการดูดกลืนพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟกับ 

ระยะความลึกของแพคเบดโดยเปลีย่นความถี่ของคลื่นไมโครเวฟ 
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รูปที่ 12 การกระจายอุณหภูมิกับระยะความลึกของแพคเบด 

โดยเปลี่ยนความถีข่องคลื่นไมโครเวฟ 
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รูปที่ 13 การกระจายความชื้นกับระยะความลึกของแพคเบด 

โดยเปลี่ยนความถีข่องคลื่นไมโครเวฟ 
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รูปที่ 14 ความดันกับระยะความลึกของแพคเบด 

โดยเปลี่ยนความถีข่องคลื่นไมโครเวฟ 

3.3 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงความหนาของชั้นวัสดุพรุน 
ในสวนน้ีเปนการศึกษาถึงอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงความหนา

ของช้ันวัสดุพรุน โดยทําการเปลี่ยนความหนา (δ1และδ2ตามลําดับ) 
ของแพคเบดละเอียดกับแพคเบดหยาบเปน 10-30 cm, 20-20 cm,   
30-10 cm ทั้งในกรณีแพคเบค C – F และแพคเบด F-C ตามลําดับ ซ่ึง
แสดงการกระจายความชื้นกับระยะความลึกของแพคเบดที่ความถี่ 2.45 
GHz และ 5 GHz ตามลําดับ พบวาในกรณีที่แพคเบดละเอียดอยู
ดานลาง  แพคเบดหยาบ (แพคเบด C – F) ซ่ึงไดแสดงไวในดังรูปที่ 15 
และรูปที่ 16 ตามลําดับ ซ่ึงการเปลี่ยนความหนาของชั้นวัสดุพรุนกรณีที่
ชั้นแพคเบดหยาบอยูดานบนนั้น พบวาในกรณี C-F;20-20cm แตละชั้น
ของแพคเบดมีความหนา 20cm (δ1:δ2=20:20cm) จะสงผลทําใหการ

กระจายความชื้นโดยเฉลี่ยภายในแพคเบดมีประสิทธิภาพดีกวาเม่ือ
เทียบกับความหนาของชั้นแพคเบดหยาบในกรณีอื่นๆ เน่ืองจาก
ความชื้นภายในชั้นแพคเบดละเอียดจะมีคาสูงกวาชั้นที่มีแพดเบดหยาบ
ทั้งน้ีเปนเพราะอิทธิพลของชั้นแพคเบดละเอียดซึ่งมีความดันคาพิลลารี
มากกวา (ตามที่อธิบายปรากฏการณไวในรูปที่ 3 และ รูปที่ 4) 
ประกอบกับอิทธิพลของแรงโนมถวง สงผลทําใหนํ้าจากชั้นแพคเบด
หยาบเคลื่อนที่ไปยังชั้นแพคเบดละเอียดและการมีชั้นแพคเบดหยาบอยู
ดานบนจะหนวงการเคลื่อนที่ของนํ้าไปยังที่ผิวของแพคเบดในระหวางที่
กระบวนการอบแหงดําเนินไป จึงสามารถไลความชื้นที่ภายในแพคเบด
ไดดีกวากรณีความหนาอื่น นอกจากนี้ยังพบวาอิทธิพลของความถี่
ไมโครเวฟที่ใชมีผลนอยมากในกรณีแพคเบด C-F  สําหรับในกรณีของ
แพคเบด F-C ไดแสดงไวดังรูปที่ 17 ถึงรูปที่ 18 ซ่ึงเปนกราฟการ
กระจายความชื้นโดยเปลี่ยนความหนาของชั้นวัสดุพรุนกรณีแพคเบด 
F-C ที่ความถี่ 2.45 GHz และ 5 GHz ตามลําดับ พบวากรณี F-C;10-
30cm ที่ชั้นของแพดเบดละเอียดมีความหนา 10cm (δ1=10cm) จะ

สงผลทําใหการกระจายความชื้นโดยเฉลี่ยภายในแพคเบดสม่ําเสมอกวา
เม่ือเทียบกับความหนาของชั้นแพคเบดละเอียดในกรณีอื่นๆ ทั้งน้ีเพราะ
แพคเบดละเอียด (F) มีความดันคาพิลลารีสูงกวาแพคเบดหยาบ (C) 
ซ่ึงมีความดันคาพิลลารีนอยกวาดังแสดงในรูปที่ 4 ทําใหสามารถไล
ความชื้นที่ภายในแพคเบดไดดีกวากรณีชั้นความหนาอื่น นอกจากนี้ยัง
พบวาอิทธิพลของความถี่ไมโครเวฟสงผลอยางมีนัยสําคัญกับการไล



 

รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 4 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22                                                                        463 

 

ความชื้นโดยเฉพาะกรณี F-C;10-30cm ชั้นแพดเบดละเอียดมีความ
หนา 10cm (δ1=10cm) ซ่ึงจะทําใหกระจายความชื้นโดยเฉลี่ยภายใน

แพคเบดมีประสิทธิภาพดีที่สุดเม่ือเทียบกับกรณีอื่นๆ  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Depth [cm]

Sa
tu

ra
tio

n 
,s 

[-]

C-F;10-30 [cm]  1 hr
C-F;20-20 [cm]  10 hr 
C-F;30-10 [cm]  

Sin= 0.6
Ein= 4,200 V/m
 f   = 2.45 GHz

 
รูปที่ 15 การกระจายความชื้นกับระยะความลึกของแพคเบด 
โดยเปลี่ยนความหนาของชั้นวัสดุพรุนกรณีแพคเบด C-F 
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รูปที่ 16 การกระจายความชื้นกับระยะความลึกของแพคเบด 
โดยเปลี่ยนความหนาของชั้นวัสดุพรุนกรณีแพคเบด C-F 
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รูปที่ 17 การกระจายความชื้นกับระยะความลึกของแพคเบด 
โดยเปลี่ยนความหนาของชั้นวัสดุพรุนกรณีแพคเบด F-C 
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รูปที่ 18 การกระจายความชื้นกับระยะความลึกของแพคเบด 
โดยเปลี่ยนความหนาของชั้นวัสดุพรุนกรณีแพคเบด F-C 

 
4. สรุป 
 จากการศึกษา พบวาความชื้นภายในชั้นแพคเบดละเอียดจะมีคา
สูงกวาชั้นที่มีแพดเบดหยาบทั้งน้ีเปนเพราะอิทธิพลของความดัน   
คาพิลลารีในชั้นแพคเบดละเอียดมีมากกวา สงผลทําใหนํ้าจากชั้น     
แพคเบดหยาบเคลื่อนที่ไปยังชั้นแพคเบดละเอียดและการมีชั้นแพคเบด
หยาบอยูดานบนจะหนวงการเคลื่อนที่ของนํ้าไปยังที่ผิวของแพคเบดใน
ระหวางที่กระบวนการอบแหงดําเนินไป ประกอบกับอิทธิพลของแรง
โนมถวง จึงกลาวไดวากระบวนการอบแหงแพคเบด C-F จะดําเนินไป
อยางไมมีประสิทธิภาพ เ ม่ือเทียบกับกรณีอื่นๆ และเม่ือใชคลื่น
ไมโครเวฟที่มีความถี่สูงจะมีอัตราการดูดกลืนพลังงานสูงเน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงสนามไฟฟามากกวา แตอยางไรก็ตามพบวาอิทธิพลของ
ความถี่ไมโครเวฟที่ใชมีผลนอยมากในกรณีแพคเบด C-F แตจะมี
อิทธิพลสูงในกรณีแพคเบด F-C สําหรับกรณีอิทธิพลของความหนาของ
ชั้นแพคเบดพบวากรณี F-C;10-30cm ชั้นแพดเบดละเอียดอยูดานบน
และมีความหนา 10 cm (δ1=10cm) สงผลทําใหการกระจายความชื้น

โดยเฉลี่ยภายในแพคเบดสม่ําเสมอกวาเม่ือเทียบกับความหนาของชั้น    
แพคเบดในกรณีอื่นๆ ซ่ึงงานวิจัยน้ีสามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานที่ใช
ในการออกแบบระบบจริงในทางปฏิบัติและอาจจะเปนประโยชนตอผูที่
จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุ
พรุนสําหรับการวิเคราะหในกรณีอื่นๆ อีกดวย 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนทุน
วิจัยในครั้งน้ี 

รายการสัญลักษณ 

mD  = effective molecular mass diffusion (m2/s)       
S  = water saturation  

pD    = penetration depth (m)             

T    = temperature (°C) 

vH  = specific heat of vaporization (J/kg)  
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c     = velocity of light (m/s)               
E  = electric field intensity (V/cm)    
t     = time (s)  
Q  = microwave power absorbed term (W/m3)  
f  = frequency (GHz) 
P  = microwave power (W)  
p  = pressure (Pa)        
•
n  = phase change term (kg/m3s)    
w     = velocity (m/s) 
λ  = effective thermal conductivity (W/mK)   
k     = permeability (m2)  

δtan  = loss tangent coefficient    
φ     = Porosity 

g  = gravitational constant (m/s2)    

ρ    = density (kg/m3) 
ε  = complex permittivity (F/m)    

µ    = magnetic permeability (H/m) 
ε ′  = permittivity or dielectric constant    

lµ   = dynamic viscosity of liquid (Pa s) 
ε′′  = dielectric loss factor     

gµ   = dynamic viscosity of gas (Pa s) 

ch  = heat transfer constant (W/ m2K)   

mh  = mass transfer constant (W/ m2K)    

Subscripts 
0 = free space    p = particle 
a = air     r    = relative 
c = capillary   v   = water vapor 
g = gas    l    = liquid water 
x   = coordinate axis[m] 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนออิทธิพลของการสอดใสแผนใบบิดคูอันสงผลตอ

พฤติกรรมการถายเทความรอนและแฟคเตอรความเสียดทานในเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน  ในการทดลองแผนบิดคูไดถูกนํามาติดตั้งในทอ
ทดสอบสําหรับสรางการไหลหมุนควงคูขนานเพื่อเพิ่มอัตราการถายเท
ความรอน ทอทดสอบใชทอทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 
(D) 47 มิลลิเมตร ยาว (L) 1,500 มิลลิเมตร และมีความหนาผนังทอ (t) 
1.5  มิลลิเมตร ในการทดลองอากาศอุณหภูมิหองไหลผานทอทดสอบที่
มีการใหความรอนอยางคงที่ตลอดบริเวณผิวทอในชวงตัวเลขเรยโนลด
ระหวาง 4,000 และ 21,000 โดยไดทําการสอดใสแผนบิดคูในทอที่
อัตราสวนระยะบิดสองขนาดคือ y/w = 4.0 และ 5.0 จากผลการทดลอง
พบวาทอที่ติดตั้งแผนบิดคูจะสงผลใหอัตราการถายเทความรอนและคา
แฟคเตอรความเสียดทานสูงมากกวาทอเปลาที่สอดใสและไมสอดใส
แผนบิดเดี่ยว ทั้งน้ีสหพันธที่ไดจากการทดลองทั้งในรูปของตัวเลขนัส
เซลสและแฟคเตอรความเสียดทานสําหรับในการทํานายอัตราการ
ถายเทความรอนและความเสียดทานในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนได
ถูกนําเสนอบทความฉบับน้ี 
 
คําสําคัญ: การไหลหมุนควง: แผนใบบิดคู: ความเสียดทาน: การเพิ่ม
การถายเทความรอน 
 
Abstract 

In this paper, the influence of twin twisted-tapes on the heat 
transfer rate and friction factor behaviors in a heat exchanger is 
investigated. In the experiments, the twin twisted-tapes were 
inserted in the test tube with a view to generate twin swirling 
flows. The copper test tube has a length of 1,500 mm (L), 47 mm 
in diameter (D) and 1.5 mm tube thickness (t). In the 

experiments, the air was used as the working fluid and flow 
through a uniform heat flux tube in a range of Reynolds number 
between 4,000 and 21,000. The twin twisted-tapes were inserted 
in two twist ratios; y/w = 4.0 and 5.0. From the experimental 
results, the tube with twin twisted-tapes creating twin strongly 
swirling flows which provide higher heat transfer rate and friction 
factor than that the plain tube with/without typical twisted tape.  In 
addition, the proposed correlations from the present experimental 
data for prediction the Nusselt number and friction factor in a 
heat exchanger have also presented in this paper.  
 
Keywords: Swirl flow: Twin twisted tapes: Flow friction: Heat 
transfer enhancement 
 
1 บทนํา 

ทศวรรษที่ผานมาถึงปจจุบันความตองการที่จะลดการใชพลังงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพของการนําพลังงานไปใชมีเพิ่มมากข้ึน โดยใน
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีอุปกรณที่ใชพลังงานมากเชน 
หมอไอนํ้า เครื่องทําความเย็น และเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิด
ตางๆ ดังน้ันจึงมีความตองการที่จะทําการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการผลิต โดยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนคือการเพิ่มอัตราการถายเทความรอน
หรือสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน ซ่ึงจุดมุงหมายของวิธีการเพิ่มการ
ถายเทความรอนเพื่อลดขนาดและตนทุนของเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอน โดยทั่วไปวิธีการเพิ่มการถายเทความรอนสามารถทําไดสองวิธีคือ 
วิธีแรกเปนการเพิ่มการถายเทความรอนโดยวิธี active วิธีที่สองเปน
การเพิ่มการถายเทความรอนแบบ passive หน่ึงในวิธี passive คือ
เทคนิคการสรางการไหลแบบหมุนควง (swirl flow device) โดย
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สามารถแบงออกไดเปนสองกลุม กลุมแรกเปนการสรางการไหลหมุน
ควงในชวงตนทอ (decaying swirl flow) กลุมที่สองเปนการสรางการ
ไหลแบบหมุนควงตอเน่ือง (continuous swirl flow) บทความฉบับน้ี
มุงเนนถึงการศึกษาคุณลักษณะการเพิ่มการถายเทความรอนดวยวิธี 
passive โดยการสรางการไหลแบบหมุนควงอยางตอเน่ืองตลอดแนว
การไหลในทอที่มีการติดตั้งแผนใบบิด โดยทําการศึกษาผลกระทบของ
การติดตั้งแผนใบบิดในทอกลมตอพฤติกรรมการถายเทความรอน และ
ความเสียดทานในทอแลกเปลี่ยนความรอน ปจจุบันเทคนิคการสราง
การไหลหมุนควงในทอโดยการสอดใสแผนบิดเปนที่ นิยมมากใน
อุตสาหกรรมเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอซอนกันเน่ืองจากเปน
วิธีที่ไมตองนําพลังงานจากภายนอกมากระตุนในการเพิ่มการถายเท
ความรอน ขณะเดียวกันมีราคาที่ถูก การสรางและติดตั้งงาย การดูแล
รักษาที่ประหยัด และที่สําคัญสามารถใหคาอัตราการถายเทความรอนที่
สูงขณะที่มีการสูญเสียความดันที่ต่ํา 

ในป 1996  Klaczak [1] ศึกษาการเพิ่มการถายเทความรอนใน
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนโดยการสอดใสแผนบิดเฉพาะชวงตนทอ ซ่ึง
ทําใหเกิดการไหลหมุนควงชวงส้ันๆ ที่บริเวณตนทอและคอยๆเส่ือม
สลายไปตามความยาวทอที่ไหลผาน ตอมาในป 1999 Al-Fahed และ
คณะ [2] ทําการเปรียบเทียบการถายเทความรอนและความเสียดทาน
ในทอผิวเรียบดานในกับทอที่ผิวในเปนครีบบางๆ (micro-fin) และทอ
ผิวครีบที่มีการสอดใสแผนบิดตลอดความยาวทอทดสอบ อีกครั้งในป 
2000 Klaczak [3] ศึกษาการถายเทความรอนสําหรับการไหลในทอ
ทองแดงที่จัดวางในแนวตั้งและมีการสอดใสแผนบิดตลอดความยาวทอ
ทดสอบ ในป 2002 Zimparov [4] ทําการศึกษาเกี่ยวกับการถายเท
ความรอนและความเสียดทานในทอแบบ two single-start spirally 
corrugated จากน้ันในป 2003 Ray and Date [5] ไดทําการใช

แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการทํานายพฤติกรรมการถายเทความ
รอนและความเสียดทานในทอส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีการสอดใสแผนบิด  ใน
ป 2006 Eiamsa-ard และคณะ [6] ศึกษาเชิงทดลองคุณลักษณะการ
ถายเทความรอนและความเสียดทานในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
แบบทอรวมศูนยที่มีการสอดใสแผนบิดแบบเวนชวง ในปเดียวกัน 
Naphon [7] ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการถายเทความรอนและคา
ความดันตกครอมในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอรวมศูนยที่มี
สอดใสแผนบิดที่ระยะบิดตางๆ  ป 2006 Noothong และคณะ [8] 
ศึกษาผลกระทบของการถายเทความรอนและคาความดันสูญเสียในทอ
แลกเปลี่ยนความรอนแบบทอรวมศูนยที่มีการสอดใสแผนบิด ในป 
2007 Akhavan-Behabadi และคณะ [9] วิจัยทอเปลาที่มีการสอดใส
แผนบิดในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนโดยใชสารทําความเย็นชนิด R-
134a ในปเดียวกัน Chang และคณะ [10] ไดทําการศึกษาการเพิ่มการ
ถายเทความรอนในทอกลมที่ มีการใสแผนบิดแบบผิวปลายแตก 
(broken twisted tape) ทั้งน้ี Chang และคณะ [10] ยังพบวาที่ชวงการ
ไหลราบเรียบจะมีผลใหคาสมรรถนะเชิงความรอนสูงสุดเม่ือเทียบกับ
การไหลในชวงปนปวน  เร็วๆน้ี Chang และคณะ [11] ไดศึกษาการ
เพิ่มการถายเทความรอนในทอที่มีการใสแผนบิดแบบผิวครีบ โดยมีการ
ติดครีบหรือแถบส่ีเหลี่ยมในแนวขวางแนบไวกับแผนบิด  

ในงานวิจัยฉบับน้ีไดทําการเพิ่มอัตราการถายเทความรอนใน
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนโดยการสอดใสแผนบิดคูเพื่อสรางการไหล
หมุนควงคูขนานตลอดความยาวทอทดลองดังรูปที่ 1  แผนบิดคูทําจาก
อลูมิเนียมที่มีความหนา 1 มิลลิเมตร มีความกวางของแผนบิด 23 
มิลลิเมตร (w) แผนอลูมิเนียมบางถูกนํามาบิดที่คร่ึงรอบ (180 องศา) ที่
ระยะบิด 92 และ 115 มิลลิเมตร (y) หรือที่อัตราสวนระยะบิด y/w = 
4.0 และ 5.0 ซ่ึงมีความยาวทั้งส้ิน 1,500 มิลลิเมตร 
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รูปท่ี 1 ทอที่มีการสอดใสแผนใบบิดคูขนาน 
 

 ทั้งน้ีจากการสอดใสแผนบิดคูที่ระยะบิดแคบลงจะสงผลตอทําใหคา
การถายเทความรอนยิ่งเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากการเพิ่มความเร็วในการไหล
ในแนวเสนสัมผัส  การเพิ่มระยะทางการไหลในทอเน่ืองจากเปนการ
ไหลวนตามแนวเสนสัมผัสซ่ึงจะมีเสนทางการไหลที่ยาวนานมากกวา
การไหลตามแนวแกน  การหนวงการไหลของไหลและการทําลายชั้นชิด

ผิวความรอนบริเวณผนังทอใหบางลดอีก ทั้งน้ีคาความดันสูญเสียและ
คาแฟคเตอรความเสียดทานในทอจะมีคาเพิ่มข้ึนตาม ในงานวิจัยฉบับน้ี
ผลการทดสอบของทอที่ทําการสอดใสแผนใบบิดเดี่ยวไดถูกนํามา
เปรียบเทียบกับทอที่ทําการสอดใสแผนบิดคูซ่ึงสรางการไหลหมุนควง
เดี่ยวและคูตามลําดับ 



รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 4 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22                                                                        467 
 

2  อุปกรณและวิธีการทดลอง 
2.1  ชุดทดลอง 

ชุดทดลองอุปกรณเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่มีการสอดใสแผน
บิดคูสําหรับสรางการไหลหมุนควงคูในทอกลมที่ใหความรอนคงตัว
ประกอบดวยอุปกรณพื้นฐานดังรูปที่ 2 อันประกอบดวย (1) เครื่อง
กําเนิดลม (Blower) ขนาด 7.5 กิโลวัตต ทําหนาที่เปนแหลงจายลม
ปอนใหกับชุดทดลอง (2) อินเวอรเตอรสามเฟสทําหนาที่ควบคุม
ความเร็วรอบของเครื่องกําเนิดลม (3) โรตามิเตอรทําหนาที่วัดคาอัตรา
การไหลเชิงปริมาตรของอากาศกอนที่จะไหลเขาทอทดสอบ (4) ทอ
ทองแดงกลมขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 47 มิลลิเมตร (D) และมี
ความยาวทอทดสอบ 1500 มิลลิเมตร  (5) เสนลวดความรอนขนาด 1 
กิโลวัตตพันรอบตลอดความยาวทอซ่ึงจะใหฟลักซความรอนคงที่ตลอด
ความยาวของชวงทดสอบ (6) ทอทดสอบที่หุมฉนวนกันความรอนแบบ
ใยแกวตลอดความยาวทอเพื่อชวยในการปองกันไมใหสูญเสียความรอน
ออกจากทอทดสอบ (7) เทอรโมคัพเพิ้ลชนิดเค ใชสําหรับวัดอุณหภูมิที่
ทางเขาทางออกของทอทดสอบ 2 จุดและอุณหภูมิที่ผิวทอทดสอบ 10 
จุด โดยการฝงลงไปที่ทอทดสอบที่ความลึก 0.5 มิลลิเมตร (8) ชุดเก็บ
ขอมูล (data logger) ทําหนาที่รับสัญญาณจากหัววัดอุณหภูมิเพื่อเก็บ
บันทึกคาอุณหภูมิที่ตําแหนงและเวลาตางๆ (9) Variac transformer ใช
ในการปอนกระแสไฟฟาใหกับขดลวดความรอน และ (10) แผนใบบิดที่
ทําจากแผนอลูมิเนียมหนา 1 มิลลิเมตร ความกวางของแผนบิดมีขนาด 
23 มิลลิเมตร (w) ในงานทดลองแผนอลูมิเนียมจะถูกนํามาบิด 1 รอบ 
(180) ที่ระยะบิดเทากับ 92 และ 115 มิลลิเมตร (y) หรือที่ y/w = 4.0 
และ 5.0 และมีความยาวรวมเทากับ 1500 มิลลิเมตร และในการทดลอง
แผนบิดจะถูกนํามาสอดใสที่แกนกลางทอตลอดความยาวทอทดสอบ 

 
2.2 วิธีการทดลอง 

ทําการทดลองโดยติดตั้งแผนบิดตลอดความยาวทอทดสอบ 
จากนั้นใชอินเวอรเตอรเปนตัวควบคุมเคร่ืองกําเนิดลมปลอยใหอากาศ
ไหลผานชุดแลกเปลี่ยนความรอน ทําการใหความรอนที่ผนังทอทดสอบ
โดยการปรับหมอแปลงไฟฟา (variac transformer) เพื่อปลอย
กระแสไฟฟาเขาขดลวดความรอนโดยใชแรงดันไฟฟาที่ 80 V จากนั้น
รอใหอุณหภูมิที่วัดไดจากที่ผนังทอและอุณหภูมิที่ทางเขาและออกเริ่ม
คงที่ซ่ึงใชเวลาประมาณ 20 ถึง 30 นาที จากนั้นเร่ิมบันทึกคาตางๆ
ไดแก คาอัตราการไหลโดยโรตามิเตอร ทําการบันทึกคาความดันจาก
มานอมิเตอรรูปตัวยู (แบบตรง/เอียง) บันทึกอุณหภูมิทางเขาทางออก
และอุณหภูมิที่ผิวทอ 10 จุดจากอุปกรณเก็บขอมูลอุณหภูมิ (data 
logger) จากน้ันทําการเปลี่ยนคาอัตราการไหลซึ่งจะทดลองในชวง
ตัวเลขเรยโนลยระหวาง 4,000 ถึง 21,000 จากนั้นจึงทําการเปลี่ยน
แผนบิดภายในชุดแลกเปลี่ยนความรอน ทําซ้ําตามข้ันตอนเดิมตาม
ลักษณะของแผนบิดตางๆแลวนําผลที่ไดไปทําการวิเคราะหและสรุปผล
การทดลอง ในการทดลองจะทําการสอดใสแผนใบบิดสองแบบคือแผน
ใบบิดเดี่ยว และ แผนใบบิดคู โดยทําการทดลองที่ระยะบิด 2 คาคือ 
y/w= 4.0 และ 5.0 
 

 
 

รูปท่ี 2 ชุดอุปกรณทดลองและเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
 

3 ทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะห 
 การพิจารณาการถายเทความรอนของอากาศในทอกลมที่มีฉนวน
หุมและใหความรอนคงที่จะสามารถสมมุติใหการถายเทความรอนที่ของ
ไหลไดรับจากผนังทอ (Qa) มีคาเทากับการพาความรอนภายในทอ
ทดสอบ (Qc)  
 

ca QQ =  (1) 
 
ซ่ึงในการทดลองจะมีการสูญเสียความรอนที่ผนังทออยูในชวง 0.5 ถึง 
1.0 เปอรเซ็นต 
 

VI)TT(CmQ i0a,pa =−= &  (2) 
 

)TT~(hAQ bwc −=  (3) 
 
โดยที ่

( ) 2/TTT oib +=  (4) 
และ 

10/TT ww ∑=  (5) 

 

เม่ือ Tw คืออุณหภูมิที่ผิวของทอซ่ึงไมคิดผลกระทบความตานทานความ
รอนที่ผิวทอเน่ืองจากผลของคาการนําความรอนของทอทองแดงที่สูง
และขนาดความหนาของทอที่บาง โดยทําการวัดอุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวทอ
จากทางเขาจนถึงทางออกจํานวน 10 จุด  ในการหาคาตัวเลขนัสเซลท

จะตองรูคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเฉลี่ยกอน (h) ซ่ึงสามารถ
หาไดดังน้ี 
 

)TT(A/)TT(Cmh bwi0a,p −−= &  (6) 

Data logger

Personal 
computer

Variac transformer

Incline manometer

Thermocouple 
probe 

Blower

Thermocouple 

Cold air

Hot air

Pressure tap

Test section 

Rotameter

Inverter

Pressure tap

STA ST DI
ENT

o

o

o

o

o

o

 GRO
Oct. 05.2007      STOP   13h 

US FU ES ME

YOGOKAWA

Insulation Heating coil



468                                                                        รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 4 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 
 

k/DhNu =  (7) 
 
จากสมการที่ (7) สามารถที่จะหาคาอัตราการถายเทความรอนโดย
เฉลี่ยได (Nu) โดยหาไดจากการสมดุลความรอน ในสมการที่ (2) และ 
(3) ซ่ึงวิธีน้ีจะมีความคลาดเคลื่อนอยูประมาณ 2 ถึง 3 เปอรเซ็นต ใน
การทดลองคาตัวเลขเรยโนลดสามารถหาไดจาก 

 
v/UDRe =  (8) 

 
คาแฟคเตอรความเสียดทาน (f) หาไดจาก 
 

 

⎟
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⎠
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⎝
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⎞

⎜
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⎛

=

2
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2

ρ

∆  (9) 

 
4 ผลการทดลองและบทวิเคราะห 

ในงานวิจัยฉบับน้ีไดทําการทดสอบและศึกษาการเพิ่มคาการ
ถายเทความรอน (Nu) และการเปลี่ยนแปลงแฟคเตอรความเสียดทาน 
(f) ที่เกิดข้ึนภายในทอโดยมีการใสแผนใบบิดคูตลอดความยาวทอ
ทดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะบิดที่ y/w = 4.0 และ 5.0 โดยจะนําผล
การทดลองที่ไดมาเทียบกับผลที่ไดจากการทดสอบการถายเทความ
รอนและความเสียดทานกับทอที่มีการสอดใสแผนใบบิดเดี่ยวที่ระยะบิด
และเงื่อนไขการทดลองเดียวกัน 

 
4.1  การตรวจสอบคาการถายเทความรอนและแรงเสียดทานในทอ
เปลา 

ในเบ้ืองตนผลการทดลองในทอเปลาไดถูกนําตรวจสอบทั้งคาการ
ถายเทความรอนและแฟคเตอรความเสียดทานกับงานในอดีต โดยนํา
ผลการทดลองที่ไดไปเปรียบเทียบกับสหพันธที่มีความเชื่อถือได ซ่ึงผล
คาการถายเทความรอนหรือตัวเลขนัสเซลทไดถูกนําไปเปรียบเทียบกับ
สหพันธของ Dittus and Boelter ดังสมการที่ (10) จากผลการทดลอง
ทอเปลาพบวาคาการถายเทความรอนมีความคลาดเคลื่อนจากสหพันธ
ของ Dittus and Boelter ประมาณ 3 เปอรเซ็นต ซ่ึงแนวโนมของผล
การทดลองกับสหพันธสอดคลองกันดังรูปที่ 3 ขณะที่คาแฟคเตอรความ
เสียดทานไดนําไปเปรียบเทียบกับสหพันธของ Blasius ดังสมการที่ 
(11) และจากผลการทดลองมีความคลาดเคลื่อนจากสหพันธ Blasius 
ประมาณ 15 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีแนวโนมเดี่ยวกันแตมีคาสูงกวาสหพันธ 
Blasius ตลอดผลทดสอบดังรูปที่ 4  
 
สหพันธของ Dittus and Boelter 

n8.0 PrRe023.0Nu =  (10) 
 
สําหรับใชในชวง Re>10,000 และ 0.7 ≤ Pr≤ 160 โดยใช n เทากับ 0.4 
สําหรับกรณีการใหความรอนกับของไหล 
 
 

สหพันธของ Blasius 
 

25.0Re316.0f = สําหรับในชวง Re ≤ 20,000   (11) 
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รูปท่ี 3 ความสัมพันธระหวางตัวเลขนัสเซลทกับตัวเลขเรยโนลดในทอ
เปลาเทยีบกับสหพันธในอดีต 

 
4.2  ผลการสอดใสแผนใบบิดเทียบทอเปลา 
4.2.1  การถายเทความรอน (Nu) 

ในงานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาคุณลักษณะการถายเทความรอน 
(Nu) ภายในทอทดสอบที่ติดตั้งชุดสรางการไหลหมุนควงคู โดย
ความสัมพันธระหวางตัวเลขนัสเซลทกับตัวเลขเรยโนลดกรณีสอดใส
อุปกรณสรางการไหลหมุนควงไดแสดงดังรูปที่ 5 ผลจากการทดลองเมื่อ
ติดตั้งแผนใบบิดคูในทอทดสอบทําใหของไหลเกิดการไหลหมุนควง
คูขนานผานแผนใบบิดบนและใบลาง กอใหเกิดความปนปวนสูง และ
การหนวงการไหลในทอที่ยาวนานขึ้น สงผลตอคาการถายเทความรอน
ในรูปของตัวเลขนัสเซลทเพิ่มข้ึนมากกวากรณีแผนใบบิดเดี่ยวและกรณี
ทอเปลา จากการทดลองพบวาการสอดใสแผนบิดที่ระยะบิดแคบกวา 
y/w = 4.0  จะใชเวลาในการไหลในทอแลกเปลี่ยนความรอนยาวนาน
ที่สุดซ่ึงเกิดจากความถี่ในการหมุนควงหรือระยะทางการไหลตามรองใบ
บิดที่มากกวาระยะบิดที่กวางกวา y/w = 5.0 ทําใหเห็นไดชัดวาการ
ถายเทความรอนในรูปของตัวเลขนัสเซลทสูงสุดที่ระยะบิดที่แคบกวา 
ผลจากการทดลองพบวาการสอดใสแผนบิดคูจะเกิดการไหลหมุนควง
ผสมกันอยูสองวงโดยวงแรกจะหมุนควงกระทบตอพื้นผิวในทอดานบน
และวงที่สองจะหมุนควงกระทบตอพ้ืนผิวในทอดานลางทําใหเกิดการ
ไหลหมุนควงที่แรงและความเขมขนของความปนปวนมากยิ่งข้ึนซ่ึงทํา
ใหถายเทความรอนสูงกวาการสอดใสแผนใบบิดเดี่ยวถึง  10.2 
เปอรเซ็นต และ 9.9 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และสูงกวาทอเปลาเทากับ 
34.7 เปอรเซ็นต และ 27.6 เปอรเซ็นต สําหรับระยะบิด y/w= 4.0 และ 
5.0  ตามลําดับ 
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รูปท่ี 4 ความสัมพันธระหวางคาแฟคเตอรความเสียดทานกับ 

ตัวเลขเรยโนลดในทอเปลาเทยีบกับสหพันธในอดีต 
 
4.2.2  ความเสียดทาน (f) 
 จากการทดลองการติดตั้งอุปกรณสรางการไหลหมุนควงคูเพื่อให
เกิดความปนปวน สงผลใหแฟคเตอรความเสียดทานเพิ่มข้ึนจากกรณี
ทอเปลาที่ไมมีการติดตั้งอุปกรณสรางการไหลหมุนควงดังรูปที่ 6 ซ่ึง
เปนผลมาจากความดันไดนามิกสของอากาศรอนมีคาลดลงเนื่องจาก
ความหนืดของไหลบริเวณผนังทอมีคาสูงมาก และมีแรงกระทําที่เกิด
จากการหมุนควงคูและปนปวน ยิ่งไปกวานั้นความเสียดทานที่เพิ่มข้ึนมี
ความเปนไปไดที่เกิดจากผลของแรงดันกับแรงเฉื่อยในชั้นชิดผิว ผล
จากการทดลองพบวาคาแฟคเตอรความเสียดทานที่ไดจากการทดลอง
แผนบิดคูเม่ือเปรียบเทียบกับคาจากการทดลองของแผนบิดเดี่ยวและ
ผลการทดลองของทอเปลาที่ไมมีการใสแผนบิด เห็นไดวากรณีใสแผน
บิดมีผลทําใหคาแฟคเตอรความเสียดทานสูงกวาทอเปลา แผนบิดที่มี
ระยะบิดแคบกวาจะมีผลทําใหคาแฟคเตอรความเสียดทานสูงกวาแผน
บิดที่มีระยะบิดที่กวางกวา  โดยแผนบิดคูมีคาแฟคเตอรความเสียดทาน
สูงกวาแผนบิดเดี่ยวเทากับ 20 เปอรเซ็นต และ 19.7 เปอรเซ็นต และ
สูงกวาทอเปลาเทากับ 117.5 เปอรเซ็นต และ 94.6 เปอรเซ็นต สําหรับ
ระยะบิดที่ y/w= 4.0 และ 5.0  ตามลําดับ  
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รูปท่ี 5 ความสัมพันธระหวางตัวเลขนัสเซลทกับตัวเลขเรยโนลดกรณี

ทอที่มีการสอดใสแผนบิดคู 
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รูปท่ี 6 ความสัมพันธระหวางแฟคเตอรความเสียดทานกับ 

ตัวเลขเรยโนลดกรณีทอที่มีการสอดใสแผนบิดคู 
 

4.3  การทํานายการถายเทความรอนและความเสียดทานโดยสหพันธ
ของกรณีทอที่มีการสอดใสแผนบิดคู 

จากผลการทดสอบทอที่มีการสอดใสแผนบิดคูสามารถนําจขอมูล
มาสรางสหพันธการถายเทความรอนไดดังสมการที่ (12) โดยมีความ
ผิดพลาดระหวางคาของสหพันธกับคาของการทดลองอยูในชวง ±5 
เปอรเซ็นตดังรูปที่ 7 และสหพันธแฟคเตอรความเสียดทานดังสมการที่ 
(13) ซ่ึงมีความผิดพลาดระหวางคาของสหพันธกับคาของการทดลอง
อยูในชวง ±5 เปอรเซ็นต เชนกัน ดังรูปที่ 8 
 

( )( )( ) ( )4.026.0746.0 Prw/yRe067.0Nu =      (12) 
( ) ( )( )54.058.0 w/yRe95.36f =                                     (13) 

จากสหพันธทั้งสองสามารถนําไปใชในการทํานายการถายเทความรอน
ในรูปตัวเลขนัสเซลท (Nu) และแฟคเตอรความเสียดทาน (f) สําหรับ
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่มีการใหความรอนคงตัวที่ผิว (UHF) และ
ในทอที่สอดใสแผนบิดใบคูที่ระยะบิด y/w = 4.0 และ 5.0 ตามลําดับ 
สําหรับที่ตัวเลขเรยโนลด (Re) ระหวาง 4,000 และ 21,000 และ
ตัวเลขพรันท (Pr) เทากับ 0.7 
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รูปท่ี 7 การทํานายการถายเทความรอนโดยสหพันธในกรณีทอที่มีการ

สอดใสแผนบิดคู 
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รูปท่ี 8 การทํานายความเสียดทานโดยสหพันธในกรณีทอที่มีการสอด

ใสแผนบิดคู 
 
5  สรุปผลการทดลอง 

จากผลการทดลองพบวาการติดตั้งแผนใบบิดคูภายในเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนสามารถเพิ่มการถายเทความรอนใหสูงข้ึนได ซ่ึง
การติดตั้งแผนใบบิดคูภายในทอจะทําใหรูปแบบการไหลของอากาศใน
ทอเปนการไหลแบบหมุนควงคูหรือหมุนควงสองวง ซ่ึงสงผลตอ (1) 
การหนวงการไหลในทอที่ยาวนานขึ้นหรือเกิดการถายเทความรอนใน
ทอใหนานยิ่งข้ึน (2) การผสมหรือแลกเปลี่ยนความรอนระหวางของ
ไหลที่บริเวณผนังทอที่ถูกเหน่ียวนํามาผสมผสานที่บริเวณแกนกลางทอ 
และ (3) การทําลายชั้นชิดผิวความรอนในทอใหบางลง สงผลใหคาการ
ถายเทความรอนมีคาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับกรณีที่ใสแผนใบบิดหมุนควง
เดี่ยวกับกรณีทอเปลา และในการเปรียบเทียบระยะบิดของแผนใบบิดคู
ที่ไดทดสอบในระยะบิดตางๆ ระยะบิดของแผนใบบิดคูที่มีระยะ y/w = 
4.0 จะใหคาการถายเทความรอนที่สูงกวาระยะบิดที่กวางกวา y/w= 5.0 
เน่ืองจากเมื่อระยะบิดของแผนบิดแคบลงจะเปนการเพิ่มใหเกิดความ
เขมขนในการหมุนควงมากขึ้นซ่ึงสงผลใหมีการถายเทความรอน
และแฟคเตอรความเสียดทานสูงกวาใบบิดที่ระยะบิดกวางกวา 
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สัญลักษณ 

A   = พื้นที่ผิวการถายเทความรอน (m2) 

a,pC   = ความจุความรอนจําเพาะของอากาศ (J/kg K) 

d   = เสนผานศูนยกลางทางออกของกรวย (m) 
D   = เสนผานศูนยกลางทอ (m) 
f   = ความเสียดทาน 
h   = สัมประสิทธิ์การถายเทความรอน (w/m2 K) 
I   = กระแสไฟฟา (A) 
k   = สภาพการนําความรอน (W/m K) 
L   = ความยาวทอทดสอบ (m) 
m&   = อัตราการไหลเชิงมวล (kg/s) 
Nu   = ตัวเลขนัสเซลท 
P   = ความดันสถิต (Pa) 

aQ   = อัตราการถายเทความรอนของอากาศ (W) 

cQ   = อัตราการถายเทความรอนโดยการพา (W) 
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Re   = ตัวเลขเรยโนลด 
t   = ความหนาของแผนบิด (m) 

bT   = อุณหภูมิอากาศทดสอบเฉลี่ย (oC) 

iT   = อุณหภูมิที่ทางเขา (oC) 

oT   = อุณหภูมิที่ทางออก (oC) 

wT   = อุณหภูมิที่ผิวทอ (oC) 

wT~   = อุณหภูมิที่ผิวทอเฉลี่ย (oC)  

U   = ความเร็วของไหล (m/s) 
V   = แรงดันไฟฟา (V) 
w   = ความสูงของแผนบิด (m) 
y   = ระยะบิดของแผนบิด (m)  
ρ   = ความหนาแนนของไหล (kg/m3) 
ν   = ความหนืดจลนของไหล (m2/s)  
µ   = ความหนืดสัมบูรณ (Pa s)
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บทคัดยอ 
  งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาจลนพลศาสตร (Kinetics) การอบแหง
วัสดุชีวภาพดวยไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ  ซ่ึงวัสดุชีวภาพที่
ใชในการทดลองคือ แครอท และใบกระเพรา   โดยระบบที่ใชในการ
ทดลองประกอบดวยหองอบแหงสุญญากาศรูปทรงกระบอก ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 240 มิลลิเมตรและยาว 500 มิลลิเมตร ภายใตความดัน 
-95 kPa ทําใหแหงโดยแมกนีตรอนขนาด 800 วัตต ความถี่ 2.5 กิกะ
เฮิรตซ ในงานวิจัยน้ีทําการศึกษาจลนพลศาสตร และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑดานการลดความชื้นของแครอท และใบกระเพราในสภาวะ
การทดสอบตางๆ  ภายใตการอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับระบบ
สุญญากาศ  
        ผลจากการศึกษาจลนพลศาสตรของวัสดุชีวภาพภายใตการ
อบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ จะเปนขอมูลในการ
สรางเครื่องอบแหงไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศในเชิงพาณิชย
ตอไป   
 
คําสําคัญ:  การอบแหงดวยไมโครเวฟสุญญากาศ; การรักษาคุณภาพ 
              อาหาร 
 
Abstract 
     This research studies on the kinetics of drying process of 
bio-materials by means of microwave energy associated with a 
vacuum system. Two types of bio-materials i.e., Carrot and Basil 
are taken into consideration and test. The vacuum-microwave 
system feature consists of a cylindrical take having 240 mm in 
diameter and 500 mm in length. In addition, it is controlled 
constantly to operate under the pressure about -95 kPa to apply 
simultaneously with microwave energy which generated by a 

magnetron at the frequency of 2.45 ± 0.05 GHz and power of 
1000 Watts. The tested properties are the kinetics of drying 
process and the quality of the processed bi-materials subjected 

to microwave energy with the vacuum system. From the test 
results in a point of view of kinetic properties of drying process 
and overall outcomes in quality of product, it can be concluded 
that a prototype of this system can develop and implement to 
commercial scale. 
 
1  บทนํา 
        การอบแหงเปนกระบวนการที่นํามาใชในการถนอมอาหารมา
เปนเวลาหลายรอยป ที่ผานมานักวิจัยใหความสนใจในดาน คุณสมบัติ
ทางดานเคมีของอาหาร  และพยายามที่ จะ รักษาไว ใหคงเดิม 
ประสิทธิภาพของการเก็บรักษาอยูที่การรักษาคุณภาพของอาหาร
ทางดานโภชนาการ รูปราง  รสชาติ ความสะดวกในการเก็บรักษา  และ
ลดคาใชจายในการขนสง วิธีการอบแหงทางการเกษตรสวนใหญจะใช
เทคโนโลยีภูมิปญญาชาวบาน เชน ใชแสดงแดดหรือปอนลมรอนเพื่อ
ทําใหแหง  ซ่ึงมักกอใหเกิดปญหาตอผลผลิตตามมาคือการเสื่อม
คุณภาพทางอาหาร    นักวิจับจึงนําเอาคลื่นไมโครเวฟเขามาใชในการ
อบแหง โดยใชรวมกับระบบสุญญากาศ ซ่ึงสามารถนํามาใชกับการ
อบแหงอาหารสําหรับบริโภคที่เนนคุณคาทางโภชนาการไดเปนอยางดี  
 การอบแหงอาหารดวยการใชไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ
น้ีที่ผานมาไดมีนักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษากระบวนการอบแหง
อาหารโดยใชไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ Drouzas et al.[1] ได
ทําการศึกษาการอบแหงกลวยโดยใชไมโครเวฟรวมกับระบบ
สุญญากาศ Schubert, et al. [2] ไดทําการทดลองอบแหงวุนผลไมโดย
ใชไมโครเวฟในระบบสุญญากาศ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการกระจาย
ตัวของคลื่นและตําแหนงการวางผลิตภัณฑ  Qing-gou Hu, et al.[3] 
ศึกษาการอบแหง ถ่ัวแระญ่ีปุนโดยใชลมรอนรวมกับไมโครเวฟ
สุญญากาศ โดยทําการเปรียบเทียบกับการอบดวยลมรอน พบวาการ

ใชลมรอน ที่ 70°C ในชวงแลวใชไมโครเวฟในระยะสุดทายของการ
อบแหงเปนวิธีการที่ดีที่สุด  Shivhare et al. [4] ศึกษาการนําคลื่น
ไมโครเวฟมาใชในการอบแหงขาวโพดเพื่อวิเคราะหระดับความชื้น 
พบวาอัตราการอบแหงที่ระดับพลังงานสูงทําใหลดเวลาในการอบแหง
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แตอัตราการงอกลดนอยลง Benjamin [5] ศึกษาการถายเทความรอน
และมวลในการอบแหงถ่ัวเหลืองโดยใชพลังงานคลื่นไมโครเวฟ พบวา
การอบแหงที่อยูในชวง 0.28 ถึง 0.44 วัตต/กรัม อุณหภูมิและการดูด
ซับพลังงานไมโครเวฟจะคงที่ และสามารถกระตุนใหมีการคาย
ความชื้นสูงข้ึน 30% T.D. durance et al. [6] ทําการทดลองการลดลง
ของความชื้นในมะเขือเทศภายใตสภาวะสุญญากาศ พบวา วิธีการ
อบแหงดวยลมรอน และไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ ใชเวลาใน
การอบแหงต่ําสุดและมีอัตราการใชพลังงานต่ํา ที่ 70% (ลมรอน) และ 
30% (ไมโครเวฟสุญญากาศ)    Takaharu Tsuruta  et al. [7] 
ทําการศึกษาการอบแหงอาหารทะเลโดยใชไมโครเวฟรวมกับ
สุญญากาศ เพื่อศึกษาลักษณะของรูพรุนของอาหารทะเล พบวา
ลักษณะของรูพรุนมีขนาดใหญ และสามารถคายนํ้าไดมีกวาปกติ   เปน
ตน 
        จุดประสงคในงานวิจัยน้ี เปนการศึกษาจลนพลศาสตร     และ
คุณภาพของผลิตภัณฑโดยใชแครอทและใบกระเพราเปนวัสดุในการ
ทดสอบ  
 
2   หลักการและแนวคิดการออกแบบระบบการอบแหงดวย 
     ไมโครเวฟ รวมกับระบบสุญญากาศ 
    2.1 กระบวนการไมโครเวฟภายใตสภาวะสุญญากาศโดยทั่วไป  
         พื้นฐานของการดําเนินการในระบบการอบแหงสุญญากาศก็คือ 
การดําเนินการในสวนความดันเพื่อควบคุมใหอุณหภูมิของสารละลายที่
อยูภายในวัสดุใหอยูภายใตเงื่อนไขที่กําหนด น่ันคือควบคุมใหอุณหภูมิ
จุดเดือดใหต่ําลงนั่นเอง ซ่ึงขอกําหนดของอุณหภูมิน้ีมักข้ึนอยูกับ
ระยะเวลาที่ใชในกระบวนการและชนิดของกระบวนการดวย ดังน้ัน
กระบวนการเชิงอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ตองทํางานที่สภาวะความ
ดันต่ํา เพื่อตองการลดอุณหภูมิจุดเดือดของสารละลาย (Solvent) ที่อยู
ภายในวัสดุที่นํามาผานกระบวนการ รวมทั้งเพิ่มความแตกตางของ
อัตราการแพรกระจาย (Diffusion Rate) ของสสาร ในทุกกระบวนการ
ที่อยูภายใตสภาวะสุญญากาศขณะรับพลังงานความรอน พบวาการ
ถายเทความรอนไปยังตัววัสดุกลับยากขึ้นทั้งน้ีเพราะขอจํากัดของการ
ถายเทความรอนในโหมดของการพาความรอนซ่ึงปกติจะมีความสําคัญ
มากสําหรับกรณีกระบวนการที่ทํางานในสภาวะบรรยากาศปกติ แต
การพาความรอนกลับกลายเปนส่ิงไมสําคัญสําหรับกรณีกระบวนการที่
ทํางานที่สภาวะความดันต่ําหรือกระบวนการสุญญากาศ 
           กลไกการถายเทความรอนที่สําคัญในกระบวนการสุญญากาศ
ทั่วๆ ไปจึงอยูบนพื้นฐานของโหมดการถายเทความรอนเน่ืองจากการ
นําความรอนที่มาจากแหลงความรอนที่ เปนของไหล และในบาง
กระบวนการจะประยุกตใชวิธีการฉีดไอน้ําที่ความดันต่ําเขาไปในระบบ
เพื่อทําใหเกิดการถายเทความรอนโดยการกลั่นตัว (Condensation) 
ของไอนํ้าบนตัววัสดุ การนําความรอนโดยปกติจะชาและยากตอการ
ควบคุมและยังตองการพื้นผิวในแลกเปลี่ยนความรอนที่มาก ดังน้ันใน
หลายกรณีเทคนิคการใชไอนํ้าที่กลั่นตัวน้ี จึงไมเปนที่ยอมรับ 
 กระบวนการทําความรอนภายใตสภาวะสุญญากาศมักนิยมใชใน
อุตสาหกรรมโลหะเชนกระบวนการหลอมละลายโลหะเพื่อทําใหมัน
บริสุทธิ์มากข้ึนโดยที่กรรมวิธีการใหความรอนแบบธรรมดายังมีปญหา

ในเร่ืองของประสิทธิภาพ ดังน้ันในอุตสาหกรรมหลอมละลายโลหะสวน
ใหญจะอาศัยกระบวนการหลอมละลายโดยใชเทคนิคการเหนี่ยวนําทาง
ไฟฟาที่ความถี่ต่ํา (Low frequency Introduction) เพราะตัววัสดุที่
นํามาผานกระบวนการมีคุณสมบัติการนําไฟฟาที่สูง (High Electrical 
Inductivity) เชนกัน การใชเทคนิคไมโครเวฟในกระบวนการหลอม
ละลายโลหะก็เปนกระบวนการหนึ่งที่ไดรับความสนใจเพราะสามารถ
เรงอัตราการถายเทความรอนไดดีที่สภาวะสุญญากาศ เม่ือเทียบกับวิธี
อื่นๆ  
 
     2.2 การออกแบบระบบอบแหงไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ 
          การออกแบบระบบที่ทํางานภายใตสภาวะสุญญากาศใหมี
สมรรถนะสูงก็ข้ึนอยูกับการตั้งคาอุณหภูมิสูงสุดที่ยอมรับไดของวัสดุ
และความดันสุญญากาศภายในระบบ ดังน้ัน คาความเขมของ
สนามไฟฟาสูงสุดที่ทํางานไดอยางปลอดภัยสามารถประเมินได หาก
ทราบคาความเขมของสนามไฟฟาสูงสุดน้ี เราก็สามารถคํานวณหาคา
กําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟภายในวัสดุได โดยใชสมการที่ดาน
ลาง 
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0
2
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        จากสมการ (2.1) คาพลังงานไมโครเวฟที่ถูกดูดซับจะแปรผัน
ตรงกับความถี่ของสนามไฟฟา  คาไดอิ เลคตริกลอสแฟคเตอร 
(Dielectric Loss Factor) และคากําลังสองของสนามไฟฟา หากคา
ไดอิเลคตริกลอสแฟคเตอรของวัสดุไดอิเลคตริกมีคามากจะสงผลใหการ
ดูดซับพลังงานจากไมโครเวฟและปริมาณความรอนเกิดข้ึนมากขึ้นตาม 
แตถาคาไดอิเลคตริกลอสแฟคเตอรมีคานอย คลื่นไมโครเวฟจะทะลุ
ผานวัสดุไดอิเลคตริกโดยเกิดความรอนเพียงเล็กนอยหรือไมเกิดข้ึนเลย   
 หากเราทราบอัตราการไหลเชิงมวลของวัตถุที่ นํามาผาน
กระบวนการ คากําลังการดูดซับทั้งหมดก็สามารถประเมินไดเชนกัน 
ในข้ันตอนน้ีเราสามารถที่จะประมาณคาปริมาตรวัสดุที่นอยที่สุดที่
สามารถบรรจุไวภายในแอพพลิเคเตอร โดยปกติขนาดของแอพพลิเค
เตอรเพื่อทําความรอนจะออกแบบมาเปนรูปแบบเฉพาะสําหรับแตละ
กระบวนการ ข้ึนอยูกับหลายตัวแปร อาทิเชน ชนิดของวัสดุที่นํามา
ผานกระบวนการ อุณหภูมิสูงสุดภายในระบบและความถี่ที่ใชในระบบ
เปนตน อยางไรก็ตามในแงความคุมทุนเชิงเศรษฐศาสตร ระบบเชิง
อุตสาหกรรมนิยมใชความถี่ที่ 2450 MHz มากกวา 915 MHz  
         สําหรับแอพพลิ เคเตอร  หรือคาวิตี้ที่ ใชกับกระบวนการ
ไมโครเวฟภายใตสภาวะสุญญากาศจะตองคํานึงถึงขอจํากัดในการเกิด
เบรคดาวน (Breakdown) ของสนามไฟฟาที่สภาวะความดันน้ันๆดวย 
ในการออกแบบสรางแอพพลิเคเตอรน้ัน สวนใหญทํามาจากการขึ้นรูป
ของแผนโลหะที่สามารถทํางานภายใตสภาวะสุญญากาศได โดยการ
ออกแบบจะตองอิงตามโคดมาตรฐานสากล เชน British Standard 
Specification No.5500) 
         ในการออกแบบระบบเพื่อใชงานจริงจะตองหาเงื่อนไขที่
เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับแตละกระบวนการ จุดสําคัญที่ตองพิจารณา
ตอไปก็คือ จุดเดือดของสารละลายที่เพิ่มข้ึนตามความเขมขนที่เพิ่มข้ึน 
(เชน สารละลาย นํ้าตาล-นํ้า) กรณีน้ีเราอาจตองออกแบบกระบวนการ
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ใหทํางานที่ความดันต่ํ ากวาคามาตรฐานที่ ไดแสดงไวในกราฟ
คุณลักษณะของอุณหภูมิจุดเดือดและความดันซ่ึงเปนกรณีสารละลาย
บริสุทธิ์  รูปที่ 2.1 แสดงอุณหภูมิจุดเดือดของนํ้ากับความดันในชวง 1-
133 kPa (หรือประมาณ 0.01 ถึง 1000 torr) จะสังเกตเห็นวาเสนโคง
ลาดลดลงอยางตอเน่ือง (จุดเยือกแข็งเปลี่ยนแปลงตามความดัน

สุญญากาศ) และที่อุณหภูมิต่ํากวา 0°C แสดงถึงบริเวณของการเกิด
การระเหิด (Sublimation) ซ่ึงมีการเปลี่ยนสถานะจากน้ําแข็งกลายเปน
ไอ สําหรับกระบวนการการทําแหงเยือกแข็ง (Freeze Drying) สามารถ
ดําเนินการไดที่ความดันในชวง 13-133 Pa (ประมาณ 0.1 ถึง 1 torr)  
ดังแสดงในชวง I ของรูปที่ 2.2 
             พิจารณาจากรูปที่ 2.2 คาความเขมของสนามไฟฟาสูงสุดที่
เกิดข้ึนน้ีเปนปรากฏการณที่ควรจะหลีกเลี่ยง โดยอาจใชติดตั้งอุปกรณ
ปรับแตงกําลังไมโครเวฟที่มีคุณภาพที่ตัวแหลงจาย เพื่อลดคาของมัน
ลง โดยปกติการเกิดเบรกดาวนของสนามไฟฟาจะลดลงตามสภาวะ
สุญญากาศ ยกเวนในชวง I คาสนามไฟฟาที่ทําใหเกิดเบรคดาวนใน
อากาศมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามคาความดันที่ลดลง หากความเขมของ
สนามไฟฟ าที่ ทํ า ให เกิด เบรกดาวน มีค าสู ง เกินไป  อาจทํ า ให
เกิดปรากฎการณการอารคหรือเกิดพลาสมาขึ้นมาได 

 

 
                                                          (ที่มา A.C. Mataxas) 

 
รูปที่ 2.1 ความดันไออิ่มตัว (Saturation Vapor Pressure)     ของ 

นํ้าแข็งและนํ้าที่ข้ึนอยูกับอุณหภูมิ (1 torr=133.31 Pa)      
   

  พิจารณาจากกราฟในชวง II ของรูปที่ 2.2 แสดงใหเห็นวาที่ชวง
ความดันระหวาง 1.33-26.66 kPa (ประมาณ 20-200 torr) คา
สนามไฟฟาที่ทําใหเกิดเบรคดาวนในอากาศมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามคา
ความดันที่เพิ่มข้ึน และมีคามากกวาหลายเทาเม่ือเทียบกับคาการ
ตอบสนองเบรคดาวนที่ต่ําที่สุด ดังน้ันในการออกแบบระบบอบแหงโดย
ใชไมโครเวฟรวมระบบสุญญากาศจะตองคํานึงถึงคาสนามไฟฟาวิกฤติ
ภายในแอพพลิเคเตอร เพราะสงผลตอกําลังการดูดซับ อุณหภูมิ และ
คุณสมบัติไดอิเลคตริกของตัววัสดุที่นํามาผานกระบวนการ การเกิด
เบรกดาวนของสนามไฟฟาจะปรากฏที่เฉพาะจุด และเกิดข้ึนที่ตําแหนง
ที่มีความเขมของสนามไฟฟาสูงอันเน่ืองจากการกอตัวของคลื่นน่ิง 
(Standing Wave) ดังน้ันปรากฏการณน้ีควรจะหลีกเลี่ยงเพราะเปน

กําลังที่สูญเปลา (Waste Power) ซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดความรอน
สูงเฉพาะจุด (Local Overheating) ภายในโหลดหรือวัสดุ อีกทั้งมีคลื่น
บางสวนร่ัวไหลผานตรงประตูปดเปดของระบบไมโครเวฟได ดวย
เหตุผลดังกลาวนี้ การทําความเขาใจในธรรมชาติของการเกิดเบรค
ดาวนของสนามไฟฟา และการออกแบบระบบใหเผ่ือพิกัดความ
ผิดพลาดที่ยอมรับได นับเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูออกแบบระบบ โดย
เปาหมายของการออกแบบระบบที่ดีคือ ไดระบบที่ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน 

 
                                                        (ที่มา A.C. Mataxas) 

        
 รูปที่ 2.2   การเกิดเบรกดาวนของสนามไฟฟาที่เกิดข้ึน ในอากาศ  
            (คาสูงสุด) ที่ข้ึนอยูกับความดันที่ความถี่สองคา  
            (1 torr =133.31 Pa)   
  
         เน่ืองจากคลื่นไมโครเวฟสามารถสงผานทะลุเขาไปในวัสดุที่
นํามาอบแหง ดังน้ันความรอนที่เกิดข้ึนในวัสดุที่จะกระจายสม่ําเสมอทํา
ใหความแหงเปนไปอยางสม่ําเสมอ ในทุกตําแหนงดวยเหตุน้ีทําใหการ
ควบคุมคุณภาพทําไดงายเวลาที่ใชในกระบวนการมีระยะเวลาส้ัน คือ
ประมาณหนึ่งในส่ีของกระบวนการอบแหงโดยวิธีธรรมดารักษา
คุณภาพดั้งเดิมของวัสดุที่นํามาอบเปลี่ยนแปลงไว เชน รูปทรง สี กลิ่น 
และน้ําหนักมีประสิทธิภาพความรอนสูง กลาวคือประมาณ 60%-70% 
ในขณะที่ใชกระบวนการอบแหงแบบวิธีธรรมดามีประสิทธิภาพเชิง
ความรอนประมาณ 20%-30% เน่ืองจากไมมีการปลอยควันไอเสีย
ออกมาในระหวางกระบวนการ ทําใหไมมีปญหากับส่ิงแวดลอม
เน่ืองจากในกระบวนการมีชิ้นสวนทํางานที่มีลักษณะเคลื่อนไหวมีนอย 
ทําใหลดคาใชจายในการซอมบํารุง เน่ืองจากในกระบวนการมีชิ้น
สวนประกอบที่มีขนาดเล็ก ทําใหพื้นที่ในการติดตั้งนอย 
       ดวยความเหมาะสมของเทคโนโลยีการอบแหงสุญญากาศ เกิด
ประโยชนกับผลิตภัณฑคือ อุณหภูมิอบแหงต่ําทําใหสามารถรักษา
คุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑไวไดดวยดี  ออกซิเจนไมสามารถ
เขาทําปฏิกิริยากับผลิตภัณฑได ผลิตภัณฑมีความชื้นต่ํา  
 
 3 การทดลอง 
     ในงานศึกษาวิจัยฉบับน้ีไดแบงวัสดุออกเปน 2 ชนิดคือ วัสดุที่มี
ความอิ่มตัวของนํ้าสูง มีขนาดของเนื้อหนาโดยใชแครอทเปนชิ้น
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ทดสอบ และชนิดที่สองใชวัสดุที่มีขนาดของเนื้อบางมีลักษณะเปนใบไม 
ซ่ึงใชใบกระเพราเปนชิ้นทดสอบ ในการทดลองใชอุปกรณและวิธีการ
ทดสอบดังน้ี  
3.1 อุปกรณการทดลอง 
            เครื่องอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ มี
ลักษณะดัง รูปที่ 3.1  ถังอบรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 
240 มิลลิเมตร สูง 500 มิลลิเมตร   4   ปมสุญญากาศ   7  ทําหนาที่
สรางสุญญากาศภายในระบบ (-95 kPa)  และใชแมกนีตรอน   3    
ขนาด 800 วัตต ทําหนาที่สางคลื่นไมโครเวฟ  โดยใชเทอรโมคัปเปล 
(Type K) วัดอุณหภูมิภายใน เน่ืองจากอุปกรณในการทดสอบนี้เปน
ระบบอบแหงที่เปนตนแบบ  จึงยังไมสามารถปรับกําลังแมกนีตรอน
และความดันในระบบได กําหนดกําลังแมกนีตรอนไวที่ 800 วัตต และ
ความดันภายในระบบ -95 kPa ตลอดการทดลอง  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

   รูปที่  3.1   ระบบอบแหงไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ 
จากรูปที่ 3.1 ประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี 
          1   ตูควบคุม                                6   ถังควบแนน 
          2   หมอแปลงไฟฟากระแสสลับ         7   ปมสุญญากาศ 
          3   อุปกรณสรางคลื่น                  8   อุปกรณตัดไฟฟา 
          4   ถังอบแหง                   9   แผงวงจรไฟฟา 
          5   ไฟแสดงสถานะ                     10   ถังระบายน้ํา 
 
     3.2 วัสดุทดลองและวิธีการทดสอง 
          การเตรียบแครอท ทําการหั่นแครอทเปนชิ้นเล็กขนาด 2 
มิลลิเมตร (ดังรูปที่3.2) แบงออกเปน 500 กรัม, 1000 กรัม, และ 1500 
กรัม ตามลําดับ อยางละ 6 ชุด 
          การเตรียมใบกระเพราทําการปลิดใบออกจากกานแบงออกเปน 
500 กรัม, 1000 กรัม, และ 1500 กรัม ตามลําดับ อยางละ 6 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 แสดงวิธีการเตรียมแครอทเพื่อใชในการทดลอง 

    
       การทดลองแบงออกเปน 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เปนการทดลองให
ความรอนกับแครอทและใบกระเพราโดยใชเทคนิคการเปดแหลงกําเนิด
คลื่นตอเน่ืองตลอดการทดลองที่เวลา10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที 
ตามลําดับ สวนตอนที่ 2 เปนการทดลองใหความรอนแกแครอทและใบ
กระเพรา โดยใชเทคนิคการเปด–ปดแหลงกําเนิดคลื่นสลับกัน คือเปด 
30 วินาที และปด 30 วินาที เวลาในการทดลองที่ 10, 20, 30, 40, 50 
และ 60 นาที ตามลําดับ ข้ันตอนการทดลองทั้งหมดแสดงในรูปที่ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการทดลอง 
 
4 ผลการทดลอง         
      4.1 ผลกระทบของปริมาณแครอทและใบกระเพราในการอบแหง
ดวยไมโครเวฟรวมกับระบบ         
        ตอนท่ี 1 การใหความรอนกับแครอทและใบกระเพราดวยคลื่น
ไมโครเวฟในระบบสุญญากาศ โดยใชเทคนิคการเปดแหลงกําเนิดคลื่น
ตลอดการทดลอง  
        จากผลการทดลองพบวา ที่ปริมาณแครอท 500 กรัมจะสงผลให
อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิตอเวลาภายในวัสดุเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว 
ทั้งน้ีเน่ืองจากความเข็มของสนามไฟฟา มีผลตอขนาดของปริมาณ   
แครอท และเม่ือเวลาในการทดลองเพิ่มมากข้ึน แครอทจะเกิดการ
เสียหาย (ไหม) พิจารณากราฟรูปที่ 4.1  ซ่ึงอุณหภูมิสูงข้ึนอยาง
รวดเร็ว และเม่ือทําการเพิ่มปริมาณแครอทเปน 1000  กรัม และ1500  
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การใหความรอนดวยระบบ 
ไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศ 

การอบแครอท 

การอบใบกระเพรา 

แครอท 500 กรัม 

แครอท 1000 กรัม 

แครอท 1500 กรัม 

เทคนิคการเปดแหลงกาํเนิด
คลื่นตลอดการทดลอง 

เทคนิคการเปดและปดแหลงกําเนิดคลืน่ 
30 วินาที่ ปด – 30 วินาที สลบักนั 

แครอท 500 กรัม 

แครอท 1000 กรัม 

แครอท 1500 กรัม 

การอบแครอท 

การอบใบกระเพรา 

แครอท 500 กรัม 

แครอท 1000 กรัม 

แครอท 1500 กรัม 

แครอท 500 กรัม 

แครอท 1000 กรัม 

แครอท 1500 กรัม 

ทุกกรณีการทดลองใชเวลาตางๆ กนัคือ 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาท ี
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กรัม ก็ยังคงมีแนวโนมไปในทิศทางเดี่ยวกัน แตใชระยะเวลากอนที่วัสดุ
จะเกิดความเสียหายเพิ่มข้ึน และเม่ือพิจารณาดานความชื้นที่ลดลงของ
แครอทในการอบแหงพบวา อัตราการลดลงของความชื้นเปนไปอยาง
รวดเร็ว และใชเวลาสั้น  แสดงดังรูปที่ 4.2 
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รูปที่ 4.1    กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 
                    เม่ือพิจารณาที่มวลของแครอทที่ตางกัน 
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รูปที่ 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความชื้นกับเวลา 

                  เม่ือพิจารณาที่มวลของแครอทที่ตางกัน 
 

        สําหรับกรณีของใบกระเพราซึ่งมีความชื้นนอยกวาแครอท ใน
ปริมาณนํ้าหนักที่เทากัน ผลของการอบแหงเปนไปในลักษณะเดี่ยวกัน 
แตจะใชเวลาในการอบที่นอยกวา พิจารณากราฟแสดงอุณหภูมิ และ
กราฟความชื้นเทียบกับเวลาดังรูปที่ 4.3 และ 4.4 
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รูปที่ 4.3    กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 

                    เม่ือพิจารณาที่มวลของใบกระเพราที่ตางกัน 
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รูปที่ 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความชื้นกับเวลา 

                  เม่ือพิจารณาที่มวลของใบกระเพราที่ตางกัน 
 
        ตอนท่ี 2 การใหความรอนกับแครอทและใบกระเพราดวยคลื่น
ไมโครเวฟในระบบสุญญากาศ โดยใชเทคนิคการเปด–ปดแหลงกาํเนิด
คลื่นสลับกัน โดยทําการเปด 30 วินาที และปด 30 วินาที 
       ผลการทดลองการอบแหงแครอทในกรณีทําการเปด-ปดแมกนี-
ตรอน 30 วินาทีสลับกันตลอดการทดลอง พบวาระยะเวลาในการ
อบแหงจะใชเวลาเพิ่มมากข้ึน อัตราการลดลงของความชื้นเปนไปอยาง
ตอเน่ือง และลดลงอยางรวดเร็วในระยะเวลา 10-30 นาที่แรก ในชวง
เวลากอนส้ินสุดการทดลอง อัตราการอบแหงลดลงชากวา ดังแสดงใน
รูปที่ 4.5 ผลิตภัณฑเกิดการเสียหายนอยลง เน่ืองจากการเวนระยะการ
ใหความรอนกับแครอท โดยการเปดและปดแหลงกาํเนิดคลื่นสลับกัน 
เปนผลใหความรอนภายในแครอทลดต่ําลง ความชื้นถูกดึงออกอยางชา 
ๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการรักษาปริมาณอุณหภูมิไมใหสูงจนเกิดไป 
ซ่ึงสงผลดีตอแครอทไมทําใหเกิดการความเสียหายตอผลิตภัณฑ
เน่ืองจากความรอนสะสม ดังรูปที่ 4.6 
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รูปที่ 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความชื้นกับเวลา 

เม่ือพิจารณาที่มวลของแครอทที่ตางกัน 
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รูปที่ 4.6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 

                    เม่ือพิจารณาที่มวลของแครอทที่ตางกัน 
 
      ในสวนของผลิตภัณฑที่มีความชื้นนอยกวา เชนใบกระเพรา จาก
การทดลองจะเห็นไดวาอัตราการลดลงของความชื้นเปนไปดวยความ
รวดเร็ว และระยะเวลาในการอบแหงจะมากกวาวิธีการแรก ดังแสดงใน
รูปที่ 4.7 
       รูปที่  4.8 แสดงอุณหภูมิภายในผลิตภัณฑ ในสวนของใบกระ
เพราที่นํ้าหนัก 500 และ 1000 กรัม จะมีอัตราสวนของอุณหภูมิที่สูงข้ึน
อยางรวดเร็ว และอุณหภูมิสุดทายจะสูงกวาอุณหภูมิของผลิตภัณฑที่มี
นํ้าหนัก 1500 กรัม 
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รูปที่ 4.7 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความชื้นกับเวลา 

                  เม่ือพิจารณาที่มวลของใบกระเพราที่ตางกัน 
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รูปที่ 4.8 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 

                    เม่ือพิจารณาที่มวลของใบกระเพราที่ตางกัน 
  4.2 คุณสมบัติของแครอทและใบกระเพรา           
         เวลาในการอบแหง ปริมาณวัสดุ และอุณหภูมิเปนพารามิเตอรที่
สําคัญที่มีผลกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ซ่ึงมีผลตอการรักษาไวซ่ึง
สารอาหารและลักษณะที่ยังคงความสวยงาม ความรอนจะทําลาย
คุณภาพวัสดุขณะอบ ซ่ึงจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับอุณหภูมิ ปริมาณ
และเวลาที่ใชไป  อุณหภูมิที่สูงจนเกินไป ปริมาณวัสดุที่นอย และ
ระยะเวลาที่นานเกินไปจะไปทําลายพื้นผิว สีสัน รสชาติ รวมไปถึง
คุณคาทางอาหารของผลิตภัณฑ  
        ในกรณีของการทดลอง ในตอนที่ 1 จะเห็นวา ผลิตภัณฑที่ผาน
กระบวนการอบแหงแบบเปดแหลงกําเนิดคลื่นอยางตอเน่ือง วัสดุที่
นําไปอบที่มีปริมาณนอย เทากับวามีความเขมของสนามแมเหล็กไฟฟา
สูงกวาวัสดุที่นําไปอบที่มีปริมาณมากกวา ผลของผลิตภัณฑทีออกมา
จะมีการเสียหายและในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความชื้นหลงเหลืออยู ซ่ึง
ไมสามารถอบไลความชื้นตอไปได เน่ืองจากเกิดความรอนมากเกิดไป
จนทําใหผลิตภัณฑเกิดการไหมข้ึนในที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 4.9 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.9 แสดงผลิตภัณฑที่ผานการอบแหงโดยไมโครเวฟรวมกับ
ระบบสุญญากาศ ที่การทดลองการเปดแหลงกาํเนิดคลืน่ตอเน่ือง 

 
        ในขณะที่การทดลองในตอนที่ 2 การใหความรอนกับแครอทและ
ใบกระเพราดวยคลื่นไมโครเวฟในระบบสุญญากาศ โดยใชเทคนิคการ
เปด–ปดแหลงกําเนิดคลื่นสลับกัน โดยทําการเปด 30 วินาที และปด 
30 วินาที ผลิตภัณฑที่ผานการอบแหงโดยการใชเทคนิคน้ี เปนการ
รักษาความรอนไมใหเกิดมากจนเกินไปภายในวัสดุที่นําไปอบ เม่ือ
ประกอบกับการพิจารณาในกรณีของปริมาณวัสดุที่นําไปอบ เม่ือ
จํานวนแครอทหรือใบกระเพรามีจํานวนมาก ทําใหมีการกระจายการรับ
ความรอนที่นอยลง (ในขณะที่กําลังไมโครเวฟเทาเดิม) ลงผลใหอัตรา
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การอบแหงเกิดข้ึนอยางคอยเปนคอยไป  ผลที่ออกมาคือทําให
ผลิตภัณฑออกมาไดคุณภาพดี ดังรูปที่ 4.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.10 แสดงผลิตภัณฑที่ผานการอบแหงโดยไมโครเวฟรวมกับ     

              ระบบสุญญากาศ ที่การทดลองการเปดและปดแหลงกาํเนิด 
คลื่น 30 วินาที่สลับกัน 

 
5 สรุปผลการวิจยั 
      จากการทดลองอบแหงวัสดุชีวภาพดวยไมโครเวฟรวมกับระบบ
สุญญากาศ แกวัสดุ 2 ชนิด ไดแก แครอท และใบกระเพรา โดยใช
เทคนิคการเปดแหลงกําเนิดคลื่นตลอดการทดลอง และเทคนิคการ
เปด–ปดแหลงกําเนิดคลื่นสลับกัน โดยทําการเปด 30 วินาที และปด 
30 วินาที พบวา ปริมาณวัสดุที่นํามาทําการอบมีผลตอปริมาณคลื่น
ไมโครเวฟ และระยะเวลาในการใหความรอนจากคลื่นไมโครเวฟ โดย
สามารถสรุปไดดังน้ี 
 

1) การใหความรอนอยางตอเน่ือง กับวัสดุที่มีปริมาณนอยจะทํา
ใหเกิดความเสียหายแกวัสดุที่ นําเขาไปอบแหง และไม
สามารถไลความชื้นออกจากวัสดุไดหมด เน่ืองจากเกิดการ
เสียหายกอนการอบแหงส้ินสุดลง 

2) ปริมาณของวัสดุที่มีความเหมาะสม สําหรับการนําไปอบใน
การวิจัยคร้ังน้ีคือ ที่ปริมาณ1000  และ 1500 กรัม และใชกับ
วิธีการใหความรอนแบบการเปดและปดแหลงกําเนิดความ
รอนสลับกัน 30 วินาทีตลอดการทดลอง 

3) วัสดุทดลองที่มีปริมาณนอยกวาจะมีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิตอ
เวลาภายในวัสดุที่สูงกวา เน่ืองจากพลังงานปอนเขาระบบเทา
เดิมแตปริมาณความชื้นในวัสดุลดลง 

4) คุณภาพของผลิตภัณฑข้ึนอยูกับปริมาณของผลิตภัณฑที่
นําไปอบและวิธีการปอนความรอนจากแหงกําเนิด 

5) กําลังวัตตไมโครเวฟเทาเดิม (800 วัตต) แตปริมาณของวัสดุ
ที่นําไปอบนอยลง อุณหภูมิตอเวลาภายในวัสดุเพิ่มสูงข้ึนเปน
ตามทฤษฎีที่พลั งงานดูดซับจะแปรผันตามความเขม
สนามไฟฟา 
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บทคัดยอ     

ในปจจุบันน้ีเปนที่ทราบกันวาพืชเศรษฐกิจมีความสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศและขาวเปลือกก็เปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดในการ
สงออกใหแกประเทศเปนอยางมาก ปจจุบันไดมีการกําหนดเกณฑของ
ขาวเปลือกในการซื้อขายจะตองมีความชื้นไมเกิน 15% มาตรฐาน
เปยก จึงจะซ้ือขายในราคาที่รัฐบาลรับประกัน ดังน้ันการสรางความ
รอนโดยใชคลื่นไมโครเวฟรวมกับสเปาเต็ดเบดเปนการพัฒนาเทคนิค
การใหความรอนเพ่ือระเหยความชื้นในขาวเปลือก จากการทดลองวิจัย
น้ีไดสรางเครื่องอบแหงขาวเปลือกเชิงพาณิชยโดยใชคลื่นไมโครเวฟ
รวมกับระบบสเปาเต็ดเบดชนิดปอนคลื่นสองตําแหนง ซ่ึงสามารถ
อบแหงจากความชื้นเร่ิมตนเฉลี่ย 30% มาตรฐานเปยก ใหเหลือ
ความชื้นสุดทายเฉลี่ย 10% มาตรฐานเปยก โดยใชอุณหภูมิของลม
รอน 70oC โดยใชแมกนีตรอนจํานวน 2 หัว แบบไมสมมาตร ซ่ึงการ
ออกแบบลักษณะเชนน้ีจะทําใหความรอนที่เกิดข้ึนในถังสเปาเตดมี
ความสม่ําเสมอไดดีกวาการอบแหงแบบลมรอนธรรมดาและสามารถไล
ความชื้นในขาวเปลือกไดเร็วกวาและไดปริมาณขาวตนเพิ่มข้ึน โดยที่
คุณภาพ สี ของขาวเปลือกยังคงใกลเคียงสภาพเดิม ซ่ึงจากการ
วิเคราะหดานจุดคุมทุนจะมีคาใชจายในการอบแหงขาวเปลือกคิดเปน
เงิน 6852.48 บาทตอตันขาวเปลือก จะไดจุดคุมทุนเปนระยะเวลา 1 ป 
และในดานการใชพลังงานไฟฟาจะมีคาใชจายคิดเปนเงิน 16,850.88 
บาทตอป  
คําสําคัญ: ไมโครเวฟ, สเปาเต็ดเบด, การอบแหงขาวเปลือก 

 
Abstract 

The combination of a spouted bed with microwave heating 
to improve heating uniformity was evaluated. Experiments were 
performed on a Commercialized Paddy Dryer using Double Feed 
Microwave and Spouted Bed System which initially had moisture 
content at 30%wb and it had been dried to 10%wb at 70oC air 
using double magnetron of microwave power. With the 
combination method, temperature uniformity in Paddy was 

greatly improved as compared the stationary bed during 
microwave drying method. Products had less discoloration and 
higher rehydration rates as compared to conventional hot air 
drying or spouted bed drying. Furthermore, drying time could be 
reduced more than 80% compared to fluidized bed drying 
without microwave heating.  
Key Words: Microwave, Spouted bed, Paddy drying 

 
1. บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีบทบาทสําคัญในการผลิต
สินคาอาหารหลายชนิดออกไปเลี้ยงคนทั่วโลก ประกอบกับนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐบาลที่ตองการใหประเทศไทยเปนครัวของโลก ทั้งน้ี
หมายถึงการเปนผูผลิตและสงออกหลักของโลก รัฐบาลจึงเนนให
ปรับปรุงระบบการผลิตเชิงเกษตรใหเปนเกษตรเชิงอุตสาหกรรม ในที่น้ี
จะขอระบุและเนนในเรื่องของขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศและ
การเพิ่มมูลคาของขาว 
 อดีตที่ผานมา เกษตรกรจะใชวิธีการตากลานหลังจากเกี่ยวขาว
เพื่อไลความชื้นในเมล็ดขาว แตจะมีความสูญเสียเกิดข้ึนไดอีก อัน
เน่ืองมาจากบางครั้งฝนตก นกลงมากิน แมลง ฝุน เขามาปนเปอน จึง
ไดมีการพัฒนามาใชเครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบ Batch Type ตอมา
เพื่อใหการอบแหงขาวเปลือกดียิ่งข้ึนจึงไดมีการพัฒนาเคร่ืองอบแหง
ชนิด LSU (คิดคนมาจาก Louisiana State University) มาเปนแบบ 
Counter Flow Batch Type, Parallel Flow Batch Type, Cross Flow 
Batch Type และ Continuous Mix Flow  เม่ือป พ.ศ. 2536 ศ.ดร.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ไดทําการวิจัยเครื่องอบแหงขาวเปลือกระบบ
ฟลูอิไดซเซชัน พบวาการใชเวลาในการอบขาวเปลือกนอยลง 
ตัวเคร่ืองจักรมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับชนิด LSU เปอรเซ็นต
ขาวเปลือกที่เปน Head yield ไดเพิ่มมากกวาการอบแหงดวยเครื่อง
ชนิด LSU แตระบบฟลูอิไดซเซชันก็ยังมีจุดดอย คือสามารถทําให
ขาวเปลือกแหงไดดีเฉพาะชวงของอัตราการอบแหงคงที่เทานั้นและ
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ในชวงของการอบแหงลดลงก็จะตองใชกระบวนการอบแหงชนิดอื่นมา
เสริม  
 ตอมาเริ่มมีการใชพลังงานคลื่นไมโครเวฟในการทําความรอนและ
การลดความชื้นในงานวิจัยมากขึ้น [Ratanadecho [1]]  จึงไดมีนักวิจัย
ทําการศึกษาคนควาโดยใชพลังงานไมโครเวฟรวมกับการอบแหงโดย
ใชลมรอน ทําใหเวลาที่ใชในการทําใหแหงส้ันลง โดยเฉพาะในชวงของ
อัตราการอบแหงลดลง [Garcia และคณะ [2], Prabhanjan และคณะ 
[3]และ Torringa และคณะ [4]] การอบแหงที่ใชระบบไมโครเวฟนั้นจะ
ทําใหเกิดความรอนข้ึนภายในเน้ือวัสดุ ทําใหเกรเดียนของความดันมี
อิทธิพลในการลดเวลาของกระบวนการอบแหง และในการถายเทมวล
ก็จะอยูภายใตอิทธิพลเกรเดียนของความดันแกส [Turner & Jolly [5]] 
ในชวงแรกของการศึกษาวิจัยจะเปนการศึกษาการถายเทความรอน
และมวล การวิเคราะหการกระจายของอุณหภูมิ ความชื้น โดยไม
คํานึงถึงอิทธิพลของความดัน พบวาสามารถลดเวลาการอบแหงไดสูง 
เปนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จะใหคุณภาพของผลิตภัณฑ
สูง ชวยลดเวลาในการอบแหง มีคาตนทุนในการผลิตสูง [Mullin [6]]  
ตอมาไดมีการศึกษาทฤษฎีและการทดลองของกระบวนการอบแหง
โดยใชไมโครเวฟในวัสดุพรุนที่ไมอิ่มตัวโดยศึกษาเนนในเร่ืองการ
ถายเทความรอนและความชื้นพบวาวัสดุพรุนที่มีขนาดเล็กมีแรงดัน
คาพิวลารีสูงกวา ทําใหสามารถใชเวลาในการอบแหงส้ันกวาวัสดุพรุน
ที่มีอนุภาคขนาดใหญ [Ratanadecho และคณะ [7]] ขอจํากัดในเรื่อง
ขนาดของอนุภาคของวัสดุที่ใชในการอบแหงดวยระบบไมโครเวฟ
รวมกับสเปาเตดเบด ไดนําแอปเปลหั่นเปนส่ีเหลี่ยมลูกเตามาทําการ
ทดลอง มีความชื้นเร่ิมตน 22.4 % มาตรฐานเปยก พบวาปริมาณ
ความชื้น สี หลังจากทําการอบแหงมีความสม่ําเสมอดี จากการทดลอง
ขางตนทําใหทราบขอมูลที่เปนประโยชนตอการควบคุมการออกแบบ
ระบบการอบแหง [Feng & Tang [8]] ในงานวิจัยครั้งน้ีกลุมผูวิจัยจาก
หนวยวิ จัยเพื่อการใชประโยชนจากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม 
ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (ศูนยรังสิต) ไดทําการพัฒนาระบบของการ
อบแหงใหมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนไปอีกโดยใชคลื่นไมโครเวฟรวมกับ
ระบบสเปาเต็ดเบดชนิดปอนคลื่นสองตําแหนงมาทําการอบแหง
ขาวเปลือก โดยวัตถุประสงคหลักของงานวิจัยครั้ง น้ี คือ ศึกษา
จลนพลศาสตรของระบบการอบแหงขาวเปลือกโดยใชไมโครเวฟ
รวมกับระบบสเปาเต็ดเบดชนิดปอนคลื่นสองตําแหนงและศึกษา
คุณภาพของขาวเปลือกหลังจากผานกระบวนการอบแหง 
 
2. แนวคิดการใชระบบไมโครเวฟรวมกับสเปาเต็ดเบด 
 วัสดุรูพรุนประกอบดวยอนุภาคของแข็งกับของเหลว ไอนํ้าและ
อากาศ ดังน้ันการถายเทความชื้นจึงอยูภายใตอิทธิพลของการ
แพรกระจายของไอ (Vapor Diffusion) หรือแรงดันคาพิวลารี 
(Capillary Force) อิทธิพลของความชื้น อุณหภูมิและเกรเดียนของ
ความดัน สภาวะที่ใชในการอบแหง และวิธีการใหความรอน ในการ
วิเคราะหการอบแหงโดยใชคลื่นไมโครเวฟนั้น ของเหลว (Free Water) 
พิจารณาภายใตอิทธิพลของแรงดันคาพิวลารีหรือเกิดทั้งภายใต
อิทธิพลการแพรไอนํ้าและแรงดันคาพิวลารี การที่วัสดุรอนข้ึนภายใต

คลื่นไมโครเวฟนั้น เกิดข้ึนจากกลไก 2 อยางคือ กระบวนการโพลาไร
เซชั่น (Polarization Process) กระบวนการโพลาไรเซชั่นเปน
กระบวนการจัดเรียงตัวของประจุใหม การสั่นหรือการหมุนตัวของได
โพลภายใตสนามไฟฟาหรือแมเหล็กซ่ึงถือเปนการเกิดการเคลื่อนที่
ของประจุในระยะสั้นเม่ือเทียบกับการเคลื่อนที่ของประจุซ่ึงเกิดจาก
กระบวนการนําไฟฟา เม่ือคลื่นไมโครเวฟผานเขามาในเนื้อวัสดุ คลื่น
จะถูกดูดกลืนและจะไปเหนี่ยวนําใหเกิดสนามไฟฟาข้ึนภายในและ
สนามไฟฟานี้จะทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของประจุตางๆ หรือเกิด
กระบวนการโพลาไรเซชั่นข้ึนภายในวัสดุน้ัน และแรงตานทานการ
เคลื่อนที่รวมไปถึงแรงเฉื่อย แรงยืดหยุน และแรงเสียดทานจากการชน
กันของประจุตางๆ ทําใหเกิดความรอนข้ึน หรือที่เรียกกันวา Losses 

ข้ึนในวัสดุ โดยไมโครเวฟเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดหน่ึง มียาน
ความถี่อยูในชวง 100 MHz ไปจนถึง 10 GHz โดยอาศัยคุณสมบัติของ

คลื่นไมโครเวฟมาทําใหโมเลกุลของนํ้าในขาวเปลือกกลับข้ัวไปมาอยาง
รวดเร็วเปนจํานวนประมาณ 4,900 ลานครั้งตอวินาที จึงเปนเหตุทําให
โมเลกุลของนํ้าเสียดสีกันเกิดความรอนข้ึนจากโมเลกุลภายในเน้ือเมล็ด
ขาวเปลือกแลวคอยสงความรอนออกมาที่ ผิวดานนอก กลาวคือ
โมเลกุลจะกลับตัวในชวงคลื่นบวก 2,450 ลานครั้งตอวินาที และชวง
คลื่นลบ 2,450 ลานครั้งตอวินาที ดังน้ันการออกแบบกระบวนการ
อบแหงที่ดีจะตองคํานึงถึงประเด็นพื้นฐานที่สําคัญของการกระจายตัว
ของความรอนภายในคาวิตี้ ซ่ึงในงานวิจัยน้ีไดเลือกตําแหนงของการ
ปอนคลื่นใหการกระจายตัวของคลื่นภายในคาวิตี้ใหมีพฤติกรรมเปน
แบบมัลติโหมด ทั้ง น้ีในงานวิจัยครั้งน้ีการจําลองพฤติกรรมการ
แพรกระจายของคลื่นภายในคาวิตี้ทําโดยใชคอมพิวเตอรชวย ในเชิง
หลักการแลว การใชแมกนีตรอนที่มีกําลังต่ําหลายตัวจะชวยทําใหเกิด
การกระตุนการเกิดโหมดใหมๆ ภายในคาวิตี้งายข้ึน ทําใหรูปแบบและ
ประสิทธิภาพการเกิดความรอนดีกวาแบบโหมดเดียว การใชอุปกรณ
ควบคุมระบบการปดเปดของแมกนีตรอนแตละตัวสามารถแยกการ
ควบคุมอยางอิสระ แตจะตองระวังเร่ืองการเกิดการหักลางของคลื่น
ไมโครเวฟหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา การเกิดคัปปลิ้งของคลื่นภายในคา
วิตี้ โดยเฉพาะหากมีการติดตั้งแหลงปอนคลื่นของแตละตัวในตําแหนง
ที่ไมเหมาะสม จะทําใหเกิดการ ครอสคัปปลิ้งหรืออินเตอรคัปปลิ้ง ซ่ึง
จะไมเปนผลดีเน่ืองจากจะเอื้อใหเกิดปรากฏการณ การล็อคของคลื่น 
เปนเหตุใหประสิทธิภาพการทํางานของแมกนีตรอนลดลง ลดการเกิด
ความถี่ที่แตกตาง ลดการเกิดสภาพเรโซแนนซของคลื่นมัลติโหมด
ภายในคาวิตี้ 
3 อุปกรณการทดลอง 
          เครื่องอบแหงขาวเปลือกเชิงพาณิชยโดยใชคลื่นไมโครเวฟ
รวมกับระบบสเปาเต็ดเบด ผูประดิษฐไดทําการปรับปรุงและพัฒนา
เพิ่มเติมจากเครื่อง MW_Dry1 ซ่ึงเปนงานวิจัยของ รศ.ดร.ผดุงศักดิ์ 
รัตนเดโช หัวหนาหนวยวิจัยเพื่อการใชประโยชนจากไมโครเวฟในงาน
วิ ศ ว ก ร รม  ( R.C.M.E.)  ภาค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล   คณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยทําการสรางตัวคาวิตี้ 
ขนาด 95 cm x 65 cm x 80 cm ซ่ึงทําจากสแตนเลสและติดตั้งตัว
แมกนีตรอนและชุดควบคุมเพื่อจายคลื่นไมโครเวฟเขาในกลอง
ไมโครเวฟที่สองตําแหนงพรอมกัน (สิทธิบัตรเลขที่ 22549) ในทํานอง
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เดียวกันสามารถที่จะเลือกปดเปดตําแหนงใดก็ไดและสามารถตั้งเวลา
ใหทํางานได โดยที่แมกนีตรอนแตละตัวมีกําลังสูงสุดขนาด 800 W ที่
ความถี่ 2.45 GHZ  
          ในการนี้จะออกแบบใหการกระจายตัวของคลื่นไมโครเวฟเปน
ลักษณะหลายโหมด (Multi-mode) ดวยเหตุผลของการกระจายตัวของ
ความรอนในวัสดุที่นํามาอบที่ดี ภายในจะติดตั้งสเปาเต็ดเบด ซ่ึงทํา
ดวยวัสดุที่ไมดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 40 
cm และสูง 57 cm  และสามารถบรรจุขาวเปลือกไดประมาณ 5 kg ใน
หน่ึงรอบการทํางาน โดยดานลางสเปาเต็ดเบด จะติดตั้ง Blower ขนาด 
2.2 กิโลวัตต 5.3 แอมแปร 380 โวลต เพื่อสรางปริมาณและแรงดัน
ของลมโดยที่สามารถควบคุมใหปรับความเร็วและแรงดันของลมได
ตามตองการและบังคับใหลมผาน Heater ซ่ึงสามารถทําใหลมมี
อุณหภูมิเพิ่มข้ึนประมาณ 70oC โดยมีความเร็วลมที่เหนือแผน 
Distributor เปน 2.3 m/s เพื่อใหขาวเปลือกที่จะอบสามารถลอยตัวและ
หมุนวนภายในสเปาเต็ดเบดได 
       ดานบนของระบบจะติดตั้งระบบปอนวัสดุ (Hopper and Feed 
Valve) เขาไปในสเปาเต็ดเบด สวนที่ผิวดานบนของตูไมโครเวฟจะ
เจาะเปนชองไวเพื่อใหความชื้นผานออกไปสูบรรยากาศไดโดยมี
ตะแกรงโลหะซึ่งออกแบบพิเศษใหสามารถตัดคลื่นที่จะทะลุผานไดปด
เอาไว สวนดานลางของตูไมโครเวฟจะมีระบบกักเมล็ดขาวเปลือก 
(Distributor Plate and Discharge Valve) ใหขังอยูในหองสเปาเต็ด
เบดที่ตองการอบแหง ในการทดลองนี้จะทําการวัดอุณหภูมิของลมรอน
ที่ออกจาก Heater อุณหภูมิในหองสเปาเต็ด อุณหภูมิที่ปลอยออกสู
บรรยากาศ และอุณหภูมิรอบๆ เคร่ืองไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดฯ เพื่อ
นําไปวิเคราะหผลตอไป 
            

 
 
รูปที่ 1 แสดงสวนประกอบของเครื่องอบแหงขาวเปลือกเชิงพาณิชย

โดยใชคลื่นไมโครเวฟรวมกับระบบสเปาเต็ดเบด 
ชนิดปอนคลื่นสองตําแหนง 

 
สวนประกอบของเครื่องไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดฯ ที่สรางขึ้นแสดงไดดังนี้ 

1. Hopper 
2. Feed valve 

3. Cavity 
4. Spouted Chamber 
5. Electric Control   10. Water tank 
6. Discharge valve    11. Water cooler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2  แสดงตําแหนงติดตั้งถังสเปาเต็ดเบดภายในคาวิตี้ของเคร่ือง

อบแหงขาวเปลือกเชิงพาณิชยโดยใชคลื่นไมโครเวฟรวมกับ
ระบบสเปาเต็ดเบดชนิดปอนคลื่นสองตําแหนง 

 

  
รูปที่ 3  ภาพถายจริงของเครื่องอบแหงขาวเปลือกเชิงพาณิชย 

โดยใชคลื่นไมโครเวฟรวมกับระบบสเปาเต็ดเบด 
ชนิดปอนคลื่นสองตําแหนง 

 
4 ผลการทดลอง   
 จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปลีย่นแปลงของความชื้น 
อุณหภูมิในขาวเปลือกเม่ือทําใหแหงดวยเครื่องอบแหงขาวเปลือกเชิง
พาณิชยโดยใชคลืน่ไมโครเวฟรวมกับระบบสเปาเต็ดเบดชนิดปอนคลื่น
สองตําแหนง สามารถจําแนกผลของการศึกษาออกเปนสองสวนใหญๆ 
คือ ดานจลนพลศาสตรของการอบแหงและดานคุณภาพดังน้ี 
 
4.1 ดานจลนพลศาสตรของการอบแหง 
 จากผลการทดลองทําการอบแหงขาวเปลือกดวยเครื่องอบแหงฯ 
ที่สรางข้ึน โดยทําการปอนคลื่น 2 ตําแหนง กําลังแมกนีตรอนรวม 
1600 W อุณหภูมิลมรอนเฉลี่ย 70oC มีความเร็วลม 2.3 m/s โดยใน
แตละรอบของการอบแหงใชเวลา 9 นาที โดยพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในตําแหนงตางๆ ของเครื่องอบแหงฯ ดังรูป
ที่ 4 อุณหภูมิของ Exhaust air และอุณหภูมิใน Spouted Chamber จะ
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7. Heater 
8. Blower 
9. Microwave Generated 
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มีคาคอนขางคงที่ เน่ืองจากมีการแลกเปลี่ยนความรอนภายในคาวิตี้
เกิดข้ึนอยางสมบูรณ ซ่ึงความรอนที่เกิดข้ึนในเน้ือเมล็ดขาวเปลือกจะ
เกิดจากคลื่นไมโครเวฟและอุณหภูมิที่ผิวของเมล็ดขาวเปลือกจะเกิด
จากการถายเทความรอนดวยลมรอน ซ่ึงทั้งสองกระบวนการถายเท
ความรอนน้ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน ทําใหเกิดการถายเทความรอน
อยางมีประสิทธิภาพ จากตารางที่ 1 แสดงคาความชื้นของขาวเปลือก
ที่ทําการทดลองโดยวัดคาความชื้นเร่ิมตนและความชื้นสุดทายของแต
ละรอบการอบแหง วัดคาเปนมาตรฐานเปยกและมาตรฐานแหง 
จากนั้นนํามาวาดกราฟแสดงความชื้นของขาวเปลือกกอนและหลังการ
อบแหง พบวาการไลความชื้นที่เกิดข้ึนเปนไปอยางรวดเร็วทั้ง 4 
Batching และความชื้นสุดทายที่ไดในแตละรอบมีคาใกลเคียงกันอยาง
มาก (รูปที่ 5) ทั้งน้ีเปนผลเน่ืองมาจากการใหความรอนดวยไมโครเวฟ
น้ัน ความรอนที่เกิดภายในวัสดุจะเปนแบบการกําเนิดความรอนใน
หนวยปริมาตร (Volumetric Heating) ทําใหอุณหภูมิภายในวัสดุสูง จึง
สามารถไลความชื้นจากภายในออกสูบริเวณผิวเปนไปอยางรวดเร็ว 
ประกอบกับมีอิทธิพลของการพาความรอนจากสเปาเต็ดเบดทําใหการ
ถายเทความรอนและมวลเปนไปอยางรวดเร็ว โดยในชวงแรกของ
กระบวนการอิทธิพลของแรงดันคาพิลลารีจะมีอิทธิพลสูงในการไล
ความชื้นออกสูผิวหนาแตเม่ือเวลาผานไปความชื้นภายในวัสดุไดรับ
ความรอนเปลี่ยนเปนไอ ดังน้ันการไลความชื้นจะมีอิทธิพลของความ
ดันไอเปนหลัก 
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รูปที่ 4  แสดงอุณหภูมิที่ตําแหนงของเครื่อง 
ไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดขณะทําการอบแหง 

 

ตารางที่ 1 ความชื้นของขาวเปลือกที่ทดลองอบแหง 
ดวยเครื่องไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดฯ 

%db %wb %db %wb
1 43.88 30.5 26.95 10.18
2 44.71 30.9 26.84 10.53
3 43.4 30.26 26.94 10.21
4 45.84 31.43 26.82 10.61
5 44.99 31.03 26.81 10.64
6 44.43 30.76 26.91 10.3
7 45.34 31.2 26.93 10.23
8 44.71 30.9 26.84 10.53
9 45.27 31.16 26.87 10.44
10 43.88 30.5 26.95 10.18
11 43.74 30.43 26.95 10.16
12 44.71 30.9 26.84 10.53
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รูปที่  5 แสดงคาความชื้นของขาวเปลือกกอนและหลงัอบแหงดวย

เครื่องไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดฯ ที่สรางข้ึน 
 
4.2 ดานคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพของขาวเปลือกที่ผานการอบแหง 
ดําเนินการตามมาตรฐานการสงออกของ WING ON RICE Co., Ltd. 
โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี  

1. การอบแหงขาวเปลือกใหไดความชื้นสุดทายประมาณ         
   10%wb   
2. ทําการกะเทาะขาวเปลือกดวยเครื่องกะเทาะแบบลูกยาง 
    กลมชั้นเดียว 
3. ทําการขัดขาวดวยหินขัด เบอร 24  
4. ทําการขัดขาวดวยหินขัด เบอร 30 
5. ทําการขัดขาวดวยหินขัด เบอร 36  

จากนั้นเอาไปทําการหาคุณภาพของขาวสารดวยเครื่อง Star Kett 
GR126 ซ่ึงไดผลดังแสดงในตารางที่ 2 เม่ือนําไปเปรียบเทียบคาความ
ขาวของขาวสาร ที่ผานการอบแหงของขาวเปลือกดวยวิธีลมรอน
ธรรมดาและฟลูอิไดซเบด ดังแสดงในรูปที่ 6 และตารางที่ 7 จะเห็นวา
คาความขาวของขาวเปลือกที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงโดยใช
ไมโครเวฟรวมกับระบบสเปาเต็ดเบดชนิดปอนคลื่นสองตําแหนง จะให
คาความขาวดีกวาการอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดเนื่องจากการใหความ
รอนดวยไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดจะมีอัตราการอบแหงสูงและสามารถ
ไลความชื้นภายในวัสดุไดอยางรวดเร็วจึงสามารถลดเวลาที่ใชใน
กระบวนการอบแหงลงไดมาก จึงยังคงรักษาคุณภาพทางดานความ
ขาวของขาวไดดีกวาวิธีฟลูอิไดซเบด แตจากการตรวจสอบพบวาคา
ความขาวของขาวที่ไดจากตากแดดธรรมดาจะยังคงรักษาคุณภาพ
ทางดานสีไดดีกวาเล็กนอย ทั้งน้ีเน่ืองจากอิทธิพลของอุณหภูมิที่
เกิดข้ึนภายในวัสดุที่ผานกระบวนการอบแหงดวยตากแดดธรรมดานั้น
จะทําใหอุณหภูมิขาวสูงนอยกวาวิธีไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดที่ความรอน
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว จึงทําใหคุณภาพของขาวที่ผานกระบวนการตาก
แดดตามธรรมดามีความขาวมากกวา (เพียงเล็กนอย) 
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ตารางที่ 2 คุณภาพขาวที่อบแหงดวยเครื่องไมโครเวฟสเปาเต็ดเบด 

% % %
Paddy Brown Rice White Rice

(g) (g) (g)
1 100 96.3 83.8 39.9 59.24 10.64 10.16
2 100 95.8 81.9 38.7 59.18 10.72 11.12
3 100 95.7 83.4 39.2 59.73 10.56 10.56
4 100 96.3 83.8 38.5 58.98 9.97 10.96
5 100 95.7 83.4 39.2 59.52 10.24 10.64
6 100 95.8 81.9 39.5 58.72 10.16 11.28
7 100 95.8 81.9 39.3 58.76 10.88 11.6
8 100 96.3 83.8 38.4 59.83 10.15 11.04

Head Yield Broken Rice BranSample Whiteness
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รูปที่ 6 แสดงคาความขาวของขาวเปลือกที่ผานการอบแหงแตละวิธ ี

 
 

ตารางที่ 3 แสดงคาความขาวของขาวที่ผานการขัดขาว 3 คร้ัง 

Sample Natural air Spouted bed Fuidized bed

1 34.2 39.9 43.6

2 34.2 38.7 42.9

3 34.2 39.2 43.7

4 34.2 38.5 43.4

5 34.2 39.2 43.4

6 34.2 39.5 43.5

7 34.2 39.3 43.8

8 34.2 38.4 43.4

9 33.8 38.4 43.5

mean 34.15 39.01 43.47  
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รูปที่ 7  เปรียบเทียบเปอรเซ็นตขาวเต็มเมล็ดที่ผานการอบแหง 

ทั้ง 3 วิธี และผานกระบวนการสีขาวขาว 3 คร้ัง 
 
ตารางที่ 4 แสดงเปอรเซ็นตขาวเต็มเมล็ดที่ผานการอบแหงขาวเปลือก 

และผานการสีขาวขาวดวยการขัดขาว 3 คร้ัง 
Sample Natural air Spouted bed Fluidized bed

1 54.88 54.11 51.68

2 55.68 53.73 51.76

3 55.12 54.08 48.01

4 55.76 54.17 49.44

5 55.35 53.84 48.93

6 56.72 53.59 48.12

7 57.92 53.96 48.27

8 56.24 53.92 48.51

9 55.92 53.86 48.46

mean 55.95 53.92 49.24  
 

ตารางที่ 4 และรูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตขาวเต็ม
เมล็ดที่ผานการอบแหงโดยใชวิธีการอบแหงแตกตางกัน โดยในการ
ศึกษาวิจัยน้ีใชวิธีการพาความรอนตามธรรมชาติ การอบแหงดวย
ไมโครเวฟสเปาเต็ดเบด และการอบแหงดวยวิธีฟลูอิไดซเซชั่น 
ตามลําดับ พบวาเปอรเซ็นตของขาวเต็มเมล็ดที่ไดจากการอบแหง
ขาวเปลือกดวยเครื่องอบแหงโดยใชไมโครเวฟรวมกับระบบสเปาเต็ด
เบดชนิดปอนคลื่นสองตําแหนงมีคามากกวาขาวเปลือกที่ผานการ
อบแหงดวยฟลูอิไดซเบด เน่ืองจากความชื้นในเน้ือเมล็ดขาวเปลือกถูก
ทําใหรอนดวยไมโครเวฟ ความรอนจะเกิดข้ึนตลอดทั่วทั้งเมล็ด 
(Volumetric Heating) เกิดเปนความดันไอแลวขับเคลื่อนความชื้นออก
สูผิวเมล็ดขาวเปลือกและระเหยออกสูบรรยากาศไดอยางสม่ําเสมอ 
การแตกหัก (Cracking) ภายในเนื้อเมล็ดขาวเปลือกจึงเกิดนอย 

 
5 สรุปผลการทดลอง 
 การเกิดความรอนเน่ืองจากไมโครเวฟเปนการเกิดตลอดทั่วทั้ง
เมล็ด (Volumetric Heating) ทําใหความรอนที่เกิดข้ึนในเนื้อเมล็ด
ขาวเปลือกจะกระจายสม่ําเสมอ การไลความชื้นเปนไปอยางสมํ่าเสมอ 
ดวยเหตุน้ีทําใหควบคุมคุณภาพไดงาย ดังน้ันเวลาที่ใชในกระบวนการ
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อบแหงขาวเปลือกจะใชระยะเวลาสั้นประมาณหนึ่ งในสิบของ
กระบวนการอบแหงโดยวิธีการพาความรอนแบบธรรมดา ดวยเหตุน้ี
ทําใหยังคงรักษาคุณภาพดั้งเดิมของผลิตภัณฑ (ขาวเปลือก) ที่นํามา
อบแหงไดดีกวาวิธีดั้งเดิม เชน รูปทรง สี กลิ่นและขาวเต็มเมล็ด 
นอกจากนั้นยังมีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูง กลาวคือประมาณ 70% 
ในขณะที่ใชกระบวนการอบแหงแบบวิธีธรรมดามีประสิทธิภาพเชิง
ความรอนแคประมาณ 30% และเครื่องอบแหงไมโครเวฟสเปาเตดมี
ขนาดเล็ก ทําใหใชพื้นที่ในการติดตั้งนอยเม่ือเทียบกับการอบแหงแบบ
ดั้งเดิมที่ใชลมรอนธรรมดาที่มีกําลังการผลิตเทากัน ประกอบกับ
ตองการการบํารุงรักษานอย ทําใหสามารถลดคาใชจายในการ
ดําเนินการไดมาก ซ่ึงผลงานประดิษฐ น้ีจะเนนการใชวัสดุที่ มีอยู
ภายในประเทศและใชงบประมาณในการสรางต่ํา แตสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ มีตนทุนต่ํากวาการนําเขาจากตางประเทศ 8 เทา 
และชุมชนระดับรากหญาสามารถนําเทคโนโลยีการอบแหงน้ีไป
ดัดแปลงใชประโยชนไดดี จึงสามารถนําไปประยุกตใชกับผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรอื่นๆ ไดหลายชนิด เชน กาแฟ ถ่ัวและแปง เปนตน 
 

5.1 เน่ืองจากคลื่นไมโครเวฟสามารถสงผานทะลุเขาไปในเมล็ด
 ขาวเปลือกที่นํามาอบแหง ดังน้ัน  ความรอนที่เกิดข้ึนใน
 เน้ือเมล็ดขาวเปลือกจะกระจายสม่ําเสมอทําใหความแหง
 เปนไปอยางสม่ําเสมอในทุกตําแหนง ดวยเหตุน้ีทําใหการ
 ควบคุมคุณภาพทําไดงาย 
5.2   เวลาที่ใชในกระบวนการอบแหงขาวเปลือกจะใชระยะเวลา
 ส้ัน คือประมาณหนึ่งในสิบของกระบวนการอบแหงโดย
 วิธีการพาความรอนแบบธรรมดา 
5.3   สามารถรักษาคุณภาพของขาวไดดีและมี Head yield ของ
 การสีขาวสูงกวาวิธีดั้งเดิม 
5.4   มีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูง กลาวคือประมาณ 70% 
 ในขณะที่ ใช ก ระบวนการอบแห งแบบวิธี ธ รรมดามี
 ประสิทธิภาพเชิงความรอนแคประมาณ 30% 
5.5   ในกระบวนการอบแหงขาวเปลือกแบบไมโครเวฟสเปาเต็ด 
 เบดตองการการบํารุงรักษานอย ทําใหลดคาใชจายในการ
 ดําเนินการ 
5.6   เครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดมี    
       ขนาดเล็ก ทําใหใชพื้นที่ในการติดตั้งนอยเม่ือเทียบกับ  
       เครื่องอบแหงแบบดั้งเดิมที่ใชลมรอนธรรมดาที่กําลังการ 
       ผลิตเทากัน 
5.7  เครื่องอบแหงไมโครเวฟสเปาเต็ดเบดใชแหลงความรอน 
      นอยกวาวิธีอบแหงแบบดั้งเดิมเม่ือเปรียบเทียบที่กําลังการ  
      ผลิตเทากัน 
5.8   ผลงานประดิษฐน้ีจะเนนการใชวัสดุที่มีอยูภายในประเทศ
 และใชงบประมาณในการสรางต่ํา แตสามารถทํางานได
 อยางมีประสิทธิภาพ  มีตนทุนต่ํ ากวาการนํา เขาจาก
 ตางประเทศ 8 เทา และชุมชนระดับรากหญาสามารถนํา
 เทคโนโลยีการอบแหงน้ีไปดัดแปลงใชประโยชนไดดี 

       5.9 ประยุกตใชกับผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ ไดหลาย   

         ชนิดเชน กาแฟ ถ่ัว และแปง เปนตน 
5.10  รักษาคุณภาพดั้งเดิมของผลิตภัณฑที่นํามาอบแหงไดดี  
        เชน รูปทรง สี กลิ่น และ Head yield  
5.11  เวลาที่ใชในการอบแหงขาวเปลือกส้ัน เน่ืองจากชวงอัตรา 

การอบแหงคงที่และลดลง สามารถเกิดในเวลาเดียวกันได  
ทําใหเวลาในการทําแหงขาวเปลือกในหองอบแหงนอย 

5.12 ความเปนไปไดในเชิงพาณิชยจะใชระยะเวลาคืนทุนภายใน    
       12 เดือน 
5.13 ในการสรางเครื่องใหเปนเชิงพาณิชยสามารถออกแบบ  

สรางเปนระบบการผลิตอยางตอเน่ืองได 
 5.14 ดานการอนุรักษพลังงาน การใชระบบไมโครเวฟเพื่อการ 

อบแหงจะมีประสิทธิภาพเปน 90 % เม่ือเทียบกับการ   
              อบแหงโดยใชระบบการใหความรอนดวยการเผาไหม 
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บทคัดยอ 

บทความนี้ เปนการนําเสนอการวิ เคราะหแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรสําหรับกระบวนการอบแหงวัสดุพรุนหลายชั้นโดยใชทอนํา
คลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยมรวมกับการพารอน (โหมด TE10 ความถี่ 2.45 
GHz) ในกรณีปญหา 2 มิติ สําหรับวัสดุพรุนแบบไมอิ่มตัวหลายชั้นที่ใช
ในการศึกษาครั้งน้ีกําหนดใหวัสดุพรุนประกอบไปดวยเม็ดแกว นํ้า และ
อากาศ สําหรับการวิเคราะหจะแบงออกเปน 2 สวนคือ การวิเคราะหใน
กรณีแพคเบดชั้นเดียวความลึก 50 มม. ซ่ึงใชเม็ดแกวขนาดเดียวกัน
หมด (มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.15 มม. (F bed) และ 0.4 มม. (C 
bed)) และการวิเคราะหในกรณีแพคเบดสองชั้นที่ใสเม็ดแกว 2 ขนาดไว
ดวยกันแตอยูคนละชั้น โดยศึกษาในกรณีแพคเบด F-C ซ่ึงอนุภาคเม็ด
แกวขนาดเล็ก (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.15 มม. (F bed)) วางอยูบน
อนุภาคเม็ดแกวขนาดใหญ (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.4 มม. (C bed)) 
และศึกษาในกรณีแพคเบด C-F ซ่ึงอนุภาคเม็ดแกวขนาดใหญ (C bed) 
วางอยูบนอนุภาคเม็ดแกวขนาดเล็ก (F bed) ตามลําดับ โดยการศึกษา
คร้ังน้ีมุงเนนรายละเอียดไปที่อิทธิพลของขนาดอนุภาคเม็ดแกวในแตละ
ชั้นและรูปแบบการจัดเรียงชั้นความหนาของวัสดุพรุนที่ มีผลตอ
ความสัมพันธของพฤติกรรมการถายเทความรอน มวลสาร และความ
ดัน ที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการอบแหงในวัสดุพรุนหลายชั้นจาก
แบบจําลองทางคณิตศาสตร ซ่ึงผลลัพธที่ไดแสดงใหเห็นวาอิทธิพลของ
ชั้นแพคเบดสงผลตอจลนพลศาสตรอยางมาก และผลการวิเคราะหที่ได
สามารถนําไปอธิบายถึงจลนพลศาสตรของวัสดุพรุนหลายชั้นเพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหปรากฏการณจริงตอไป 
 
Abstract 

The presented paper investigated the 2 dimensional 
numerical analysis of microwave and air convective drying 
process in multi-layer porous materials using a rectangular 
waveguide (mode:TE10 at frequency 2.45 GHz). The unsaturated 

multi-layer porous packed bed composed of glass beads ,water 
and air. The samples are prepared in the two configurations in 
the : a single-layered packed bed (uniform packed bed) with bed 

depth δ =50 mm (d=0.15 mm (F bed) and d=0.4 mm (C bed)) 
and a two-layered packed bed, respectively. The two-layered 
packed bed are arranged in different configurations in the: F-C 
bed (fine particles (d=0.15 mm) overlay the coarse particles 
(d=0.4 mm)), and C-F bed (coarse particles (d=0.40 mm) overlay 
the fine particles (d=0.15 mm)), respectively. This numerical study 
use to determine heat/mass transport phenomena within the 
multi-layer porous media located in rectangular wave guide to 
evaluate the variations of temperature, moisture and pressure at 
different glass beads size and layer thickness. The results show 
that effect of multi-layer packed bed are very important roles on 
overall drying kinetics. These findings are significant to explain 
real phenomena of unsaturated porous media in microwave 
drying using a rectangular waveguide. 
 
1. บทนํา 

กระบวนการอบแหงวัสดุพรุนดวยพลังงานไมโครเวฟนับวาเปน
งานวิจัยสาขาใหมและมีความนาสนใจที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ในการที่จะ
เขาใจถึงพฤติกรรมการกระจายตัวของความรอน มวลสาร และความดัน
ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากพลังงานไมโครเวฟภายในวัสดุพรุนน้ันจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีความรูความเขาใจถึงพฤติกรรมการดูดซับพลังงานไมโครเวฟ  
และพฤติกรรมการสงถายมวลสารและความรอนที่เกิดข้ึนในวัสดุพรุน
เปนอยางดี ในอดีตที่ผานมามีการศึกษาในเชิงทดลองและทฤษฎีทั้งใน
สวนการทําความรอนดวยไมโครเวฟ และการศึกษาพฤติกรรมการสง
ถายมวลสารและความรอนในวัสดุมากมาย เชน Ayappa et al. [1] 
ศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลของสมบัติไดอิเล็กตริกตออัตราการ
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เปลี่ ยนแปลงอุณหภู มิภายใตสภาวะไมโครเวฟเพื่ อใชทํ านาย
ปรากฏการณเทอรมอลรันอะเวยเอฟเฟค (thermal runaway effects) 
ระหวางกระบวนการไมโครเวฟ Ayappa et al. [2] ศึกษาแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร 2 มิติเกี่ยวกับอิทธิพลของสมบัติไดอิเล็กตริกที่มีคา
เปลี่ยนแปลงตามฟงกชันของอุณหภูมิที่มีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิในวัสดุไดอิเล็กตริก Fu et al. [3] เสนอวิธีการวิเคราะหการ
ทําความรอนดวยไมโครเวฟที่ข้ึนกับอิทธิพลของความถี่และอุณหภูมิ
ของวัสดุดวยวิธี FDTD อยางสมบูรณแบบ Ratanadecho et al. [4] 
ศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับกระบวนการทําความรอนดวย
ไมโครเวฟในของเหลวซึ่งมีอิทธิพลของการพาความรอนมาเกี่ยวของ 
Lewis [5], Sherwood [6], Cealglske et al. [7], Henry [8] และ 
Buckingham [9] ศึกษาพฤติกรรมและกลไกพื้นฐานตางๆ ไดแก ทฤษฎี
การแพร ทฤษฎีการไหลคาพิวลารี และทฤษฎีการระเหยและกลั่นตัว ที่
เกิดข้ึนภายในวัสดุพรุน ซ่ึงงานวิจัยเหลานี้มีรากฐานมากจากทฤษฎีของ
ลุยคอฟ (Luikov’s theory) Whitaker [10] พิสูจนสมการความสัมพันธ
สําหรับของไหลสองสถานะในวัสดุพรุน ซ่ึงสรางความสัมพันธระหวาง
สมการอนุรักษมวลและพลังงานของสสารในแตละสถานะ (ของแข็ง 
ของเหลว และกาซ) รวมถึงสมการฟลักซ (สําหรับการแพร แรงดัน
คาพิวลารี และการไหลแบบดารซ่ี) ซ่ึงสัมประสิทธิ์การสงผานและ
สมมติฐานมีความเขาใจงาย นอกจากนั้นตัวแปรสามารถนิยามและวัด
ไดจริง Perkin et al. [11] พัฒนาแบบจําลองสําหรับศึกษาการถายเท
ความรอนและมวลสารในการอบแหงวัสดุพรุนดวยไมโครเวฟ โดย
พลังงานไมโครเวฟที่ใชวิเคราะหไดจากการประมาณคาที่เกิดข้ึนในวัสดุ  
Gori et al. [12] ศึกษาการอบแหงของชั้นของดินดวยไมโครเวฟโดย
อาศัยกฎของแลมเบิรท (Lambert’s law) Chen and Schmidt [13] 
ศึกษาการอบแหงของวัสดุพรุนแบบชื้นมาก (hygroscopic) และไมชื้น
มาก (non-hygroscopic) ดวยไมโครเวฟโดยอาศัยกฎของแลมเบิรท 
โดยนําทฤษฎีการเคลื่อนที่ของขอบเขต (moving boundary) มาใชใน
การคํานวณการเคลื่อนตัวของความชื้นในวัสดุ Perre and Turner [14] 
ศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการอบแหงไมเน้ือออนดวย
พลังงานไมโครเวฟในทอนําคลื่นขนาดใหญแบบ 2 มิติโดยใชพื้นฐาน
ทฤษฎีของวิเทเกอรและสมการแมกเวลส Ratanadecho et al. [15] 
ศึกษากระบวนการทําความรอนวัสดุพรุน (เม็ดแกว) ดวยไมโครเวฟโดย
ใชทอนําคลื่นแบบสี่เหลี่ยม งานวิจัยน้ีขนาดอนุภาคของเม็ดแกว และ
กําลังไมโครเวฟที่ปอนเขาเปนตัวแปรท่ีสําคัญ ผลจากการวิจัยพบวา
ขนาดของอนุภาคมีผลตอการเคลื่อนตัวของความชื้นซ่ึงไดรับอิทธิพล
จากความดันคาพิวลารี Ratanadecho et al. [16] ศึกษากระบวนการ
อบแหงวัสดุพรุน (เม็ดแกว) รวมถึงวัสดุพรุนหลายชั้นดวยไมโครเวฟ
โดยใชทอนําคลื่นแบบสี่เหลี่ยม งานวิจัยน้ีขนาดอนุภาค ความอิ่มตัว
ของนํ้า สมบัติไดอิเล็กตริก และกําลังไมโครเวฟที่ปอนเขาเปนตัวแปรที่
สําคัญ ซ่ึงตัวแปรดังกลาวลวนมีผลตอกลไกการอบแหงที่ เกิดข้ึน 
Ratanadecho et al. [17] ศึกษาการทําความรอนดวยไมโครเวฟในวัสดุ
พรุนหลายชั้น (multi-layer porous material) ซ่ึงกําหนดใหวัสดุพรุนชั้น
บนเปนวัสดุแหง (ไมมีความอิ่มตัวของนํ้า หรือมีความชื้นเปนศูนย) และ
วัสดุพรุนชั้นลางเปนวัสดุพรุนเปยก ซ่ึงการศึกษามีจุดประสงคเพื่อลด
ปญหาการสะทอนของคลื่นที่เกิดข้ึนเม่ือวัสดุพรุนมีความชื้นมาก ผลที่

ไดพบวาความหนาของชั้นวัสดุพรุนแหงมีผลตอความสามารถในการ
สะทอนและดูดซับคลื่นไมโครเวฟในวัสดุพรุน 

จากงานวิจัยที่ผานมาขางตน พบวางานสวนใหญยังมองวัสดุพรุน
ที่เปนลักษณะเนื้อเดียว (มีสมบัติทางวัสดุพรุนเหมือนกันทั้งกอน) แตใน
ความเปนจริงวัสดุสวนใหญจะประกอบดวยชั้นวัสดุพรุนหลายชั้น ซ่ึงแต
ละชั้นยอมมีสมบัติทางกายภาพไมเหมือนกัน ดังน้ันการเขาใจกลไกที่
เกิดข้ึนในวัสดุพรุนหลายชั้นจึงเปนส่ิงจําเปน จ่ึงเปนจุดเริ่มตนของ
งานวิจัยชิ้นน้ี 

สําหรับงานวิจัยน้ีศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ
กระบวนการอบแหงวัสดุพรุนหลายชั้นดวยพลังงานไมโครเวฟโดยใชทอ
นําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยมรวมกับการพารอน ที่อิทธิพลของขนาดอนุภาค
เม็ดแกวในแตละชั้นและความหนาของชั้นวัสดุพรุนมีผลตอพฤติกรรม
การถายเทความรอน  มวลสาร  และความดัน  ที่ เกิด ข้ึนตลอด
กระบวนการอบแหง 

 
2. ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ และระเบียบวธิีวิจัย 
2.1 สมบัติไดอิเล็กตริก (Dielectric Properties) 

ปญหาของกระบวนการอบแหงดวยพลังงานไมโครเวฟนั้น
เกี่ ย วข อ ง โดยตรงกับความสั มพันธ ของการกระจายตั วของ
สนามแมเหล็กไฟฟา อุณหภูมิ และความชื้นภายในวัสดุไดอิเล็กตริก 
ดังน้ันความรูเกี่ยวกับสมบัติไดอิเล็กตริกในวัสดุจึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง
ตอการวิเคราะหเชิงทฤษฎี ซ่ึงคาการกระจายตัวของสนามแมเหล็ก
ไฟฟาในแตละชวงเวลาที่แมนยําจะทําใหผลเฉลยที่ไดมีความถูกตอง 

สําหรับการกระจายตัวของสนามแมเหล็กไฟฟาที่เกิดข้ึนในวัสดุ
น้ันสามารถนําเสนอไดอีกรูปแบบหนึ่งคือความหนาแนนของพลังงานที่
ถูกดูดซับในวัสดุ ซ่ึงพลังงานดังกลาวจะถูกแปรเปลี่ยนเปนพลังงานเชิง
ความรอนภายในวัสดุไดอิเล็กตริก แตเน่ืองจากอุณหภูมิมีผลโดยตรงตอ
การเปลี่ยนแปลงสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุ ดังน้ันเม่ือวัสดุไดรับความ
รอนและเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ยอมสงผลใหสมบัติไดอิเล็กตริก
ของวัสดุเปลี่ยนไป ซ่ึงสงผลตอการกระจายตัวของสนามแมเหล็กไฟฟา
อีกดวย 

ในการศึกษาครั้งน้ีอิทธิพลหรือกลไกหลักอันหน่ึงที่สงผลตอ
กระบวนการอบแหงน้ันเกิดจากสมบัติไดอิเล็กตริก ( rε ) ของวัสดุซ่ึงมี
คาเปลี่ยนแปลงไปตามความชื้นหรือความอิ่มตัวของนํ้า( s ) และ
อุณหภูมิ  ( T ) ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี 

( ) ( ) ( )⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ″−′= TsjTsTs rrr ,,, εεε  (1) 

เม่ือ คา ′
rε  และ ″

rε  คือสวนจริงและสวนจินตภาพตามลําดับ 
ซ่ึงคาสมบัติไดอิเล็กตริกดังกลาวไดจากการเฉลี่ยเชิงปริมาตรของ

วัสดุพรุนซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี 

( ) ( ) ( ) ′−+′−+′=′
rprgrlr ssTs εφεφεφε 11,  (2) 

( ) ( ) ( ) ″−+″−+″=″
rprgrlr ssTs εφεφεφε 11,  (3) 

เม่ือ φ  คือคาความพรุนของวัสดุ สวนสัญลักษณหอยทาย gl,

และ p  แสดงถือสถานะของของเหลว กาซ และของแข็ง ตามลําดับ 
นอกจากนั้นสมบัติไดอิเล็กตริกของน้ําที่ความถี่ 2.45 GHz ซ่ึง

เปนฟงกชันกับอุณหภูมิสามารถเขียนเปนสูตรอยางงายไดดังตอไปน้ี 
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เม่ือ δtan  คือคาสัมประสิทธิ์ลอสแทนเจนทและสามารถเขียน
เปนสมการไดดังน้ี (Wang and Schmugge [18]) 
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2.2 การวิเคราะหสนามแมเหล็กไฟฟาภายในทอนําคลื่นรูปทรง
ส่ีเหลี่ยม 

สําหรับการกระจายตัวของสนามแมเหล็กไฟฟาที่เกิดข้ึนภายใน
ทอนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยมจะถูกตั้งสมมติฐานใหเปนคลื่นโหมด TE10 
ดังน้ันสมการสําหรับวิเคราะหการกระจายตัวของสนามแมเหล็กไฟฟา
กรณี 3 มิติ สามารถเขียนใหอยูในรูปความสัมพันธระหวาง
สนามแมเหล็ก ( H ) และสนามไฟฟา ( E ) ดวยสมการของแมกเวลส
ไดดังตอไปน้ี (Rattanadecho et. al [16]) 
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เม่ือคาสมบัติไดอิเล็กตริก ε  คาการซึมผานทางแมเหล็ก µ  และ
คาการนําไฟฟา σ  สามารถเขียนไดเปน 

rεεε 0= , rµµµ 0= , δεπσ tan2 f=   (11) 
โดยที่ f  คือความถี่ของสนามแมเหล็กไฟฟา 0ε  และ 0µ  คือ

สมบัติไดอิเล็กตริก และคาการซึมผานทางแมเหล็กในสุญญากาศ
ตามลําดับ  
 
2.3 การวิเคราะหการถายเทความรอนและมวลสาร (Heat and 
Mass Transport) 

รูปที่ 1 (a) และ (b) แสดงแบบจําลองทางกายภาพของปญหา
การวิเคราะหสําหรับกระบวนการอบแหงวัสดุพรุนและวัสดุพรุนหลาย
ชั้นดวยคลื่นไมโครเวฟรวมกับการพาความรอนโดยใชทอนําคลื่นรูปทรง
ส่ีเหลี่ยมตามลําดับ ซ่ึงสมการอนุรักษมวลและพลังงานของสสารทุก
สถานะในวัสดุพรุนจะใชเทคนิคคาเฉลี่ยเชิงปริมาตร (Whitaker [10]) ที่
ผิวดานบนของแพคเบดจะมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอน 
และคลื่นไมโครเวฟจะถูกยิงลงมาที่ผิวหนาดานดังกลาวดังรูป สวนผิว
ของแพคเบดดานอื่นจะถูกหุมฉนวนซึ่งไมมีการถายเทความรอนและ
มวล 

นอกจากนั้นในกรณีของแพคเบดสองชั้นการเคลื่อนตัวของ
ความชื้นและความดันคาพิวลารีภายในแพคเบดสามารถอธิบายไดดัง
รูปที่ 2 และ 3 โดยแสดงสัมพันธกับคาความอิ่มตัว ( s ) และคาความดัน
คาพิวลารี ( cp ) ในวัสดุพรุนหลายชั้นในรูปของการเปลี่ยนแปลงตาม
เวลา ซ่ึงวัสดุพรุนหลายชั้นมีสวนประกอบของแพคเบดละเอียด (Fine 

Particle (F-bed); d=0.15 mm) และ แพคเบดหยาบ (Coarse Particle 
(C-bed); d=0.4 mm) ดังรูปที่ 4 

 
(a) 

 
(b) 

 รูปที่ 1 แบบจําลองทางกายภาพ  
(a) กรณีแพคเบดชั้นเดียว (b) กรณีแพคเบดสองชั้น 

 

 
รูปที่ 2 การเคลื่อนตัวของความชื้นและความดันคาพิวลารีภายในแพ

คเบดที่มีความละเอียดตางกัน Ratanadecho et. al [16] 
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รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางความดนัคาพิวลารี ( cp ) และ 

ความอิ่มตัวของนํ้า ( s ) (Ratanadecho et. al [16]) 
 

 
รูปที่ 4 แพคเบด 2 ชั้น δ1: δ2 

  
2.3.1 สมการถายเทมวลสาร (Mass Transport Equation ) 

ปรากฏการณการถายเทมวลสารภายในวัสดุพรุนสามารถอธิบาย
โดยสมการอนุรักษมวลสําหรับนํ้าทั้งในรูปของเหลวและไอน้ํา โดย
พิจารณาสมการเหลานี้ในลักษณะ 2 มิติ และจากกฎของดารซ่ี 
(Darcy’s Law) และกฎของฟกส (Fick’s Law) ทําใหไดสมการที่ควบคุม
กระบวนการถายเทมวลสารดังน้ี  (Ratanadecho et. al [16]) 
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 (12) 

 
2.3.2 สมการความดันรวม (Total Pressure Equation) 

ปรากฏการณของความดันภายในวัสดุพรุนสามารถอธิบายโดยใช
สมการอนุรักษมวลสําหรับอากาศ เม่ือทําการประยุกตใชกฎของดารซ่ี 
(Darcy’s Law) และกฎของฟกส (Fick’s Law) โดยสมมติใหกาซมี
สม บัติ เ ป นก าซ ในอุ ดมคติ  จึ ง สามา รถจั ด รูปสมการ ได ดั ง น้ี 
(Ratanadecho et. al [16]) 
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  (13) 

2.3.3 สมการถายเทความรอน (Heat Transport Equation) 
ปรากฏการณการถายเทความรอนภายในวัสดุพรุนสามารถ

อธิบายโดยสมการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงจะรวมเทอมของคากําลังการดูด
ซับพลังงานไมโครเวฟเขาไปดวย เม่ือทําการประยุกตใชกฎของดารซ่ี 
(Darcy’s Law) และกฎของฟกส (Fick’s Law) ทําใหไดสมการที่ควบคุม
กระบวนการถายเทความรอนในรูปแบบที่สมบรูณดังน้ี (Ratanadecho 
et. al [16]) 
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เม่ือ ( )
TpCρ  เปนคาเฉลี่ยเชิงปริมาตรของสสารในแตละสถานะ

และสามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี (Ratanadecho et. al [16]) 
( ) ( ) ( ){ } ( ) ( )φρφρρφρρ −+−++= 11 pppvpappllTp CsCCsCC  (15) 
.
n  คืออัตราการถายเทมวลของสสารที่เปลี่ยนแปลงสถานะ (การ

ระเหยและกลั่นตัว) และสามารถหาคาไดดังตอไปน้ี (Ratanadecho et. 
al [16]) 
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สําหรับคากําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟภายในวัสดุจะเปน
ฟงกชันกับสมบัติไดอิ เล็กตริกของวัสดุและการกระจายตัวของ
สนามไฟฟาภายในวัสดุ และสามารถเขียนเปนสมการไดดังตอไปน้ี 
(Ratanadecho et. al [16]) 

( ) 2
0

2 tan2 EfEQ rr δεεπωε ′=″=  (17) 
 
2.3.4 เงื่อนไขขอบเขตและเงื่อนไขเร่ิมตน (Boundary and Initial 
Condition) 

สําหรับเงื่อนไขสําหรับขอบเขตเปด (Open Boundary) จะเกิดการ
แลกเปลี่ยนพลังงานและมวลเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถเขียนไดดังสมการ
ตอไปน้ี  

( ) vceff HnTTh
z
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∂
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− ∞λ  (18) 

( )∞−=+ vvmvvll hww ρρρρ  (19) 
และเงื่อนไขขอบเขตที่ขอบเขตปด (Impermeable Surface) จะ
กําหนดใหไมมีการแลกเปลี่ยนความรอนและมวลเกิดข้ึน สามารถเขียน
ไดดังสมการตอไปน้ี 
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0====== ggvvllggvvll wwwuuu ρρρρρρ  (20) 

สวนเงื่อนไขขอบเขตระหวางผิวรอยตอแพคเบดกําหนดไดดังตอไปน้ี 

CcFc pp ,, = , FllCll ww ,, ρρ = , FvvCvv ww ,, ρρ = , 

FggCgg ww ,, ρρ =  (21) 
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2.4 วิธีการหาผลเฉลย 
การวิเคราะหสมการพลังงาน (14) สมการอนุรักษมวล (12) และ

สมการความดันรวม (13) จะใชระเบียบวิธีไฟไนตวอลลุมซ่ึงออธิบาย
โดย Patankar [19] ในการหาผลเฉลย และสมการดังกลาวจะถูก
วิเคราะหควบคูไปการหาสนามแมเหล็กไฟฟาจากสมการแมกเวลส ((8), 
(9) และ (10)) ดวยระเบียบวิธีไฟไนตดิฟเฟอรเรนตไทมโดเมน (FDTD)   

 
รูปที่ 5 ข้ันตอนการคํานวณระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

 
ตารางที่ 1 สมบัติของแพคเบด 

ขนาดอนุภาค d (mm.) ความพรุน φ (-) การซึมผาน K   (m2 ) 
0.15 (F-bed) 0.385 8.41×10- 12 
0.4 (C-bed) 0.371 3.52×10- 11 

 
ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพทางความรอน และสมบัติทาง

สนามแมเหล็กไฟฟา (สมบัติไดอิเล็กตริก) 
] [F/m  10 x 8.85419 12

0 =ε  ] [H/m  10 x 4.0 -7
0 πµ =  

1.0 =raε , 1.0 =raµ  5.1 =rpε , 1.0 =rpµ  

1.0 =rlµ  01.0tan =pδ , 00.0tan =aδ  

]/[205.1 3mkga =ρ  ]/[000,1 3mkgl =ρ  
]/[500,2 3mkgp =ρ  )/([007.1 KkgkJC pa ⋅=  

)]/([80.0 KkgkJCpp ⋅=  )]/([186.4 KkgkJC pp ⋅=  

)]/([610.0 KmWl ⋅=λ  )]/([0.1 KmWp ⋅=λ  

)]/([0256.0 KmWa ⋅=λ  6.0)( =ssaturationInitial  
CT °=∞ 25  )]/([20 2 KmWhc ⋅=  

55% =RH  ][45.2 GHzf =  
50[watt] =Power  CT °= 25int  

]sm1[ =∞U  atmpp =int  

สําหรับ ข้ันตอนการคํ านวณของโปรแกรมนั้นสามารถดู
รายละเอียดไดจากรูปที่ 5 

สําหรับขอมูลสําหรับการปอนคาสําหรับใชในการวิเคราะหทั้งใน
สวนของสนามแมเหล็กไฟฟา การถายเทมวลและความรอนของวัสดุ
แสดงดังตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 
 
3. ผลการวิเคราะหและวิจารณผล 

ผลที่ไดจากแบบจําลองจะแบงออกเปนสองกรณีคือ กรณีแพ
คเบดชั้นเดียว และกรณีแพคเบด 2 ชั้น ซ่ึงผลที่ไดแสดงใหเห็นถ่ึง
รายละเอียดของกลไกการอบแหงดวยพลังงานไมโครเวฟโดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
3.1 กรณีแพคเบดชั้นเดียว 

ในการวิเคราะหแพคเบดชั้นเดียวจะแบงกรณีศึกษาออกเปน 2 
สวนคือ กรณีแพคเบดที่มีขนาดอนุภาคละเอียด (F-bed) และกรณีที่แพ
คเบดมีขนาดอนุภาคหยาบ (C-bed) ซ่ึงกลไกหลักที่สงผลตอพฤติกรรม
การอบแหงในสวนน้ีคือคาความดันคาพิวลารีของวัสดุซ่ึงสัมพันธกับคา
การซึมผานที่มีความแตกตางกันเปนกลไกสําคัญ สําหรับขนาดของแพ
คเบดที่ใชวิเคราะหทั้งในกรณี F-bed และ C-bed แสดงดังรูปที่ 6 

 
(a) 

 
(b) 

รูปที่ 6 ขนาดแพคเบด (a) F-bed (b) C-bed 
 

แบบจําลองของสานามไฟฟาภายในทอนําคลื่น 
เพื่อใหเขาใจถึงการกระจายตัวของสนามไฟฟาที่เปลี่ยนไป

ภายในทอนําคลื่นที่บรรจุแพคเบด ณ ชวงเวลาตางๆ ของกระบวนการ
อบแหง ดังน้ันจึงแสดงผลแบบจําลองที่ชวงเวลาที่มีนัยสําคัญดังตอไปน้ี 

1. กรณีที่ทอนําคลื่นเปลาไมมีโหลดภายในซึ่งคาสมบัติไดอิเล็ก
ตริกมีคาเพียงคาเดียว (คลื่นเคลื่อนที่ผานอากาศ) ซ่ึงมี
รายละเอียดดังรูปที่ 7 

2. เม่ือบรรจุแพคเบดช้ันเดียวลงในทอนําคลื่นและทําการ
อบแหงเปนระยะเวลา 10 นาที (ชวงตนกระบวนการ) ซ่ึงมี
รายละเอียดดังรูปที่ 8 

3. เม่ืออุณหภูมิการอบแหงของแพคเบดมีคาสูงสุด (ที่เวลา 100 
นาที) ซ่ึงมีรายละเอียดดังรูปที่ 9 

4. เม่ืออบแหงแพคเบคชั้นเดียวที่ระยะเวลา 360 นาที (ชวง
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ทายกระบวนการ) ซ่ึงมีรายละเอียดดังรูปที่ 10 

 
รูปที่ 7 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นเปลา ( 55=x  mm) 

 
รูปที่ 8 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบดที่

เวลา 10 นาที กรณี F-bed ( 55=x  mm) 

 
รูปที่ 9 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบดที่

เวลา 100 นาที กรณี F-bed ( 55=x  mm) 

 
รูปที่ 10 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบดที่

เวลา 360 นาที กรณี F-bed ( 55=x  mm) 
 

รูปที่ 7 แสดงคลื่นน่ิงที่เกิดข้ึนภายในทอนําคลื่นเปลา พบวา
ลักษณะการกระจายตัวของคลื่นที่แสดงใหเห็นมีแอมปลิจูดที่สมํ่าเสมอ

ตลอดทอนําคลื่น ซ่ึงผลสอดคลองกับงานวิจัยของ Rattanadecho et. al 
[16] 

รูปที่ 8-10 แสดงคลื่นน่ิงที่เกิดข้ึนภายในทอนําคลื่นที่บรรจุแพ
คเบดชั้นเดียวกรณี F-bed พบวาความยาวคลื่นและแอมปลิจูดของ
สนามไฟฟาเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผานแพคเบด ทั้ง น้ี
เน่ืองจากแพคเบดมีสมบัติไดอิเล็กตริกที่แตกตางจากอากาศมาก 
นอกจากนั้นยังพบอีกวาเม่ือระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปความยาวคลื่น
ของสนามไฟฟาจะมีคามากขึ้นเน่ืองจากในชวงตนกระบวนการวัสดุมี
ความชื้นมากสงผลใหแพคเบคเปนวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาสูง (High Lossy Material) แตเม่ือระยะเวลาผานไป
ความชื้นภายในวัสดุลดลงสงผลใหวัสดุมีความสามารถในการดูดซับ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาลดลงและทําใหคลื่นสามารถทะลุทะลวงผานวัสดุได
มากข้ึน ซ่ึงแอมปลิจูดและความยาวคลื่นของสนามไฟฟาที่เปลี่ยนแปลง
ไปแสดงใหเห็นพฤติกรรมการกระจายตัวของสนามไฟฟาที่สงผลตอ
พฤติกรรมทางความรอนดังที่ไดกลาวมาแลวในทฤษฏีที่เกี่ยวของและ
ระเบียบวิธีวิจัย (สมการที่ (17)) 

สําหรับการกระจายตัวของสนามไฟฟาในกรณี C-bed จากการ
วิเคราะหพบวาแนวโนมและพฤติกรรมโดยรวมใกลเคียงกันกับกรณี F-
bed 
 
พฤติกรรมทางดานมวลสาร ความรอน และความดัน ในแพคเบด 

ผลการวิ เคราะหแบบจําลองในกรณีแพคเบดชั้นเดียวจะ
เปรียบเทียบอิทธิพลของขนาดอนุภาคตอพฤติกรรมทางดานมวลสาร 
ความรอน และความดัน ระหวางกรณี F-bed และกรณี C-bed ที่สภาวะ
การวิเคราะห (เงื่อนไขขอบเขต) เดียวกัน 

 
(a) 

 
(b) 

รูปที่ 11 อุณหภูมิที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา  
(a) F-bed, (b) C-bed ( 6.0int =s , CT °= 25int , 50W =P ) 
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รูปที่ 12 การดึงขอมูลจากขอบเขตที่พิจารณา 

 
รูปที่ 11 แสดงผลอุณหภูมิที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง

ตามเวลาทั้งในกรณี F-bed และ C-bed โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะห
เปนไปตามรูปที่ 12 ซ่ึงเห็นไดวาการอบแหงดวยไมโครเวฟจะใหผลตรง
ขามจากการอบแหงดวยการพาความรอนที่ผิว โดยการอบแหงดวย
ไมโครเวฟจะมีอุณหภูมิภายในแพคเบดสูงในขณะที่ผิวแพคเบดมี
อุณหภูมิต่ํากวาเน่ืองจากอิทธิพลของอุณหภูมิสภาวะอากาศแวดลอม 
( ∞T ) และในขณะเดียวกันการระเหยกลายเปนไอของความชื้นที่เกิดข้ึน
ในแพคเบดจะเกิดการกลั่นตัวเม่ือไอเคลื่อนออกสูผิวหนาที่มีอุณหภูมิต่ํา
กวา เม่ือวิเคราะหในสวนของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตอเวลา พบวา
ในชวงตนของกระบวนการอบแหงดวยไมโครเวฟทั้งในกรณี F-bed และ 
C-bed อุณหภูมิของแพคเบดจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากแพคเบดดูดซับ
คลื่นไมโครเวฟและเปลี่ยนเปนความรอนแตอัตราการเพิ่มอุณหภูมิจะไม
สูงมากนักเนื่องจากแพคเบดมีความอิ่มตัวของนํ้าสูง (ความชื้น) ทําให
ความสามารถในการทะลุทะลวงของคลื่นต่ําอีกทั้งยังสงผลใหคลื่นสวน
ใหญเกิดการสะทอนกลับที่บริเวณผิวหนาวัสดุ (อางอิงจากรูปที่ 8)  
จนกระทั่งนาทีที่ 60 อุณหภูมิจะสูงข้ึนอยางรวดเร็วเน่ืองจากเมื่อ
ความชื้นลดลงสงผลใหคลื่นสามารถทะลุทะลวงผานวัสดุไดดีข้ึนทําให
แพคเบดดูดซับพลังงานไมโครเวฟและเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนได
มากข้ึน (อางอิงจากรูปที่ 9 และรูปที่ 15) อุณหภูมิที่สูงข้ึนอยางรวดเร็ว
จะสงผลใหเกิดการถายเทความชื้นออกจากแพคเบดอยางรวดเร็ว (ดัง
รูปที่ 13) ซ่ึงอิทธิพลดังกลาวนี้ทําใหสมบัติไดอิเล็กตริกของแพคเบด
เปลี่ยนแปลงตาม (มีความสามารถในการดูดซับคลื่นลดลง) สงผลให
อุณหภูมิของแพคเบดเริ่มมีคาลดลงที่เวลา 100 นาที และจะมีคาลดลง
อยางตอเน่ือง แตเม่ือสังเกตชวงทายของกระบวนการพบวาอุณหภูมิเร่ิม
สูงข้ึนอีกครั้งในขณะที่ความอิ่มตัวของนํ้ามีคานอยมาก (อางอิงรูปที่ 13) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากเมื่อวัสดุเกิดคลื่นน่ิงที่ทําใหคาแอมปลิจูดของสนามไฟฟา
มีคาสูงข้ึนและสงผลตอกําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟ (ดังสมการที่ 
(17)) และจากแนวโนมดังกลาวคาดวาหากเพิ่มระยะเวลาในการ
วิเคราะหจะยิ่งเห็นผลจากปรากฏการณดังกลาวชัดเจนข้ึน 

และเม่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของขนาดอนุภาค (F-bed และ C-
bed) กับอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพบวาอิทธิพลของขนาดอนุภาค
ยังไมมีผลเพียงพอตออุณหภูมิอยางมีนัยสําคัญ 

รูปที่ 13 เม่ือวิเคราะหการกระจายตัวของความอิ่มตัวของนํ้าตอ
ระยะความลึกแพคเบด พบวา กรณี F-bed จะมีชวงอยูระหวาง 0.52-
0.62 (รูป (a)) ในขณะที่ C-bed มีชวงอยูระหวาง 0.48-0.68 (รูป (b)) ที่
เวลาเร่ิมตนกระบวนการ ( 0t ) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากอิทธิพลของความดัน
คาพิวลารี ( cp ) (รายละเอียดดังรูปที่ 3) ที่มีผลตอแรงโนมถวง ( zg ) 
สงผลใหกรณี F-bed ซ่ึงมีคาความดันคาพิวลารี สูงกวามีชวงการ
กระจายตัวของความอิ่มตัวของนํ้าเนื่องจากอิทธิพลของแรงโนมถวง

นอยกว า  และเ ม่ือพิจารณาความอิ่ มตัวของ นํ้า  (ความชื้น )  ที่
เปลี่ยนแปลงไปในแพคเบดตอระยะเวลาการอบแหงพบวาแนวโนม ทั้ง
ในกรณี F-bed และ C-bed ใกลเคียงกันเน่ืองจากอิทธิพลของอุณหภูมิ
ที่สงผลตอกลไกการถายเทมวลสารในแพคเบดมีคาใกลเคียงกัน (อางอิง
รูปที่ 11) 

 
(a) 

 
(b) 

รูปที่ 13 ความอิ่มตัวของนํ้าที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา (a) F-bed, (b) C-bed ( 6.0int =s , CT °= 25int , 50W =P ) 

 
(a) 

 
(b) 

รูปที่ 14 ความดันกาซที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 
(a) F-bed, (b) C-bed ( 6.0int =s , CT °= 25int , 50W =P ) 
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รูปที่ 14 เม่ือวิเคราะหความดันกาซ พบวาขนาดของอนุภาคมีผล
ตอความดันเปนอยางมาก ซ่ึงอิทธิพลหลักดังกลาวเกิดจากความดัน
คาพิวลารี และสัมประสิทธิ์การซึมผาน ( K ) ของของไหลทั้งในสภาวะ
กาซ ( rgK ) และของเหลว ( rlK ) ที่สงผลตอการเคลื่อนตัวของของไหล

ในแตละสถานะ เม่ือเปรียบเทียบรูป (a) และ (b) จะเห็นชัดเจนวา กรณี 
F-bed จะเกิดความดันกาซสูงกวากรณี C-bed (ความดันกาซสูงสุด
กรณี F-bed สูงถึง 101370 Pa ในขณะที่กรณี C-bed มีความดันกาซ
สูงสุดเพียง 101320 Pa) และเม่ือเปรียบเทียบระยะความลึกของแพ
คเบดพบวาความดันที่ระยะลึกมากสุดจะมีคาสูงสุดหรือกลาวอีกนัยหน่ึง
คือแปรผันตรงกับอุณหภูมิของแพคเบดนั่นเอง (อางอิงรูปที่ 11) 
นอกจากนั้นเม่ือศึกษาโดยภาพรวมของความดันกาซที่เกิดข้ึนตอ
ระยะเวลา พบวาความดันกาซที่ เกิดข้ึนแปรผันตรงกับอุณหภูมิ
เชนเดียวกัน 

 

 
รูปที่ 15 กําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟที่ระยะความลึกตางๆ ที่

เปลี่ยนแปลงตามเวลา  
(a) F-bed, (b) C-bed ( 6.0int =s , CT °= 25int , 50W =P ) 

 
รูปที่ 15 จะเห็นไดวา คากําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟ ( Q ) 

มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทั้งระยะความลึกและเวลา (ทั้งในกรณี 
F-bed และ C-bed) ซ่ึงคาดังกลาวแสดงและเนนย้ําถึงอิทธิพลของการ
กระจายตัวของสนามไฟฟาและสมบัติไดอิเล็กตริกของแพคเบดที่มีตอ
พฤติกรรมทางความรอน มวลสาร และความดันไดเปนอยางดี 

รูปที่ 16 เปนการนําขอมูลมาจัดเรียงเพ่ือแสดงใหเห็นภาพ
โครงสรางการกระจายตัวของ อุณหภูมิ ความอิ่มตัวของนํ้า และความ
ดันกาซในแพคเบคชั้นเดียวโดยรวมอีกครั้งหน่ึง (นําเสนอในสวนของ F-
bed กรณีเดียวเน่ืองจากกรณี C-bed ใหผลที่คลายคลึงกัน) 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

รูปที่ 16 การกระจายตัวของขอมูล ((a) อุณหภูมิ (b) ความอิ่มตัวของนํ้า 
(c) ความดันกาซ) ในแพคเบคชั้นเดียวกรณี F-bed ที่ระยะเวลา 10, 

100 และ 360 นาที ตามลําดับ 
 
3.2 กรณีแพคเบด 2 ชั้น 

ในการวิเคราะหแพคเบด 2 ชั้นเดียวจะแบงกรณีศึกษาออกเปน 2 
สวนคือ กรณีแพคเบดที่มีขนาดอนุภาคละเอียดอยูดานบนและแพคเบด
ขนาดอนุภาคหยาบอยูดานลาง (F-C bed) และกรณีที่แพคเบดมีขนาด
อนุภาคหยาบอยูดานบนและแพคเบดขนาดอนุภาคละเอียดอยูดานลาง 
(C-F bed) ซ่ึงอิทธิพลที่มีผลอยางมากตอพฤติกรรมการอบแหงในสวน
น้ีคือคาความอิ่มตัวของวัสดุที่ไมตอเน่ืองกัน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ
ความตอเน่ืองของความดันคาพิวลารีที่ผิวรอยตอของชั้นวัสดุสงผล
กระทบโดยตรงตอลักษณะการกระจายตัวของความชื้นดังรูปที่ 2 
สําหรับขนาดแพคเบดที่ใชวิเคราะหทั้งในกรณี F-C bed และ C-F bed 
แสดงดังรูปที่ 17 
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(a) 

 
(b) 

รูปที่ 17 ขนาดแพคเบด (a) F-C bed (b) C-F bed 
 

แบบจําลองของสานามไฟฟาภายในทอนําคลื่นกรณี แพคเบด 2 ชั้น 
ลักษณะการกระจายตัวของสนามไฟฟาที่เปลี่ยนไปภายในทอนํา

คลื่นที่บรรจุแพคเบดกรณีแพคเบด 2 ชั้น จะมีความแตกตางจากใน
กรณีแพคเบดชั้นเดียวมากพอสมควรโดยรายละเอียดมีดังตอไปน้ี  

 
รูปที่ 18 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบด 2 

ชั้น ที่เวลา 10 นาที กรณี F-C bed ( 55=x  mm) 

 
รูปที่ 19 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบด 2 

ชั้น ที่เวลา 100 นาที กรณี F-C bed ( 55=x  mm) 

 
รูปที่ 20 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบด 2 

ชั้น ที่เวลา 360 นาที กรณี F-C bed ( 55=x  mm) 

 
รูปที่ 21 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบด 2 

ชั้น ที่เวลา 10 นาที กรณี C-F bed ( 55=x  mm) 

 
รูปที่ 22 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบด 2 

ชั้น ที่เวลา 100 นาที กรณี C-F bed ( 55=x  mm) 

 
รูปที่ 23 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสแพคเบด 2 

ชั้น ที่เวลา 360 นาที กรณี C-F bed ( 55=x  mm) 
 

รูปที่ 18-23 แสดงคลื่นน่ิงที่เกิดข้ึนภายในทอนําคลื่นที่บรรจุแพ
คเบด 2 ชั้น กรณี F-C bed และ C-F bed ที่ระยะเวลา 10, 100 และ 
360 นาที ตามลําดับ พบวาความยาวคลื่นและแอมปลิจูดของ
สนามไฟฟาในแพคเบดมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือคลื่นเคลื่อนที่ผานผิว
รอยตอระหวาง F-bed และ C-bed ทั้งน้ีเน่ืองจากความดันคาพิวลารี
สงผลใหของเหลวในแพคเบดเคลื่อนตัวจาก C-bed ไปยัง F-bed ทําให
ที่ความอิ่มตัวของนํ้าที่บริเวณ C-bed มีคาลดลงในขณะที่ F-bed มีคา
สูงข้ึนดังรูปที่ 2 ปรากฏการณดังกลาวสงผลใหชั้น F-bed  มี
ความสามารถในการดูดซับคลื่นสูง ความสามารถในการทะลุทะลวง
คลื่นต่ํา (High Lossy Material) ในขณะที่ชั้น C-bed มีความสามารถใน
การดูดซับคลื่นต่ํา และความสามารถในการทะลุทะลวงสูงกวา (Low 
Lossy Material) ซ่ึงปรากฏการณดังกลาวสามารถสังเกตไดอยาง
ชัดเจนจากรูปทุกกรณี 

และเม่ือเปรียบเทียบระหวางกรณี F-C bed และ C-F bed พบวา 
กรณี F-C bed ซ่ึงมี F-bed (High Lossy Material) วางอยูดานบนจะมี
แอมปลิจูดของสนามไฟฟาต่ํากวา กรณี C-F bed (Low Lossy 
Material) ทั้งน้ีเน่ืองจากวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับคลื่นสูงจะมี
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ความสามารถในการสะทอนคลื่นที่ผิวหนาสูงดวย ในขณะที่วัสดุที่มี
ความสามารถในการดูดซับคลื่นต่ํากวาจะยอมใหคลื่นเคลื่อนที่ผานตัว
วัสดุไดมากข้ึน สงผลใหเกิดการดูดซับพลังงาน และคลื่นน่ิงที่มีแอม
ปลิจูดสูงไดดีกวา 

และเม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
พบวา อิทธิพลการจัดเรียงชั้นแพคเบดจะยิ่งสงผลตอการกระจายของ
สนามไฟฟาอยางเห็นไดชัดเจน กลาวคือ กรณี C-F bed จะมีแอมปลิจูด
ของสนามไฟฟาที่สูงกวา กรณี F-C bed มาก ซ่ึงสามารถสื่อไดวา C-F 
bed สามารถเกิดความรอนไดดีกวา F-C bed (อางอิงสมการที่ (17))  
 
พฤติกรรมทางดานมวลสาร ความรอน และความดัน ในแพคเบด 2 ชั้น 

ผลการวิเคราะหแบบจําลองในกรณีแพคเบด 2 ชั้นจะ
เปรียบเทียบอิทธิพลของการจัดเรียงชั้นแพคเบด (F-C bed, C-F bed) 
ที่มีขนาดอนุภาคตางกันตอพฤติกรรมทางดานมวลสาร ความรอน และ
ความดัน ที่สภาวะการวิเคราะห (เงื่อนไขขอบเขต) เดียวกัน 

 
(a) 

 
(b) 

รูปที่ 24 อุณหภูมิที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา  
(a) F-C bed, (b) C-F bed ( 6.0int =s , CT °= 25int , 50W =P ) 

 
รูปที่ 24 แสดงผลอุณหภูมิที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง

ตามเวลาทั้งในกรณี F-C bed และ C-F bed โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะห
เปนไปตามรูปที่ 12 พบวาผลอุณหภูมิในกรณี C-F bed มีความ
แตกตางกับกรณี F-C bed อยางเห็นไดชัดและผลดังกลาวมีความ
สอดคลองโดยตรงกับการกระจายตัวของสนามไฟฟาที่ไดนําเสนอในรูป
ที่ 18-23 วากรณี C-F bed ซ่ึงมีแอมปลิจูดของสนามไฟฟาสูงกวาจะ
สงผลใหการเกิดความรอน และอุณหภูมิในแพคเบดมีคาสูงกวากรณี F-
C bed นอกจากนั้นเม่ือนําผลของกรณี F-C bed ไปเปรียบเทียบกับ
กรณีแพคเบดชั้นเดียว ( รูปที่ 11) พบวาแนวโนมของพฤติกรรม
คลายคลึงกัน แต F-C bed จะมีอุณหภูมิต่ํากวาเนื่องจากคาความอิ่มตัว

ของนํ้าในชั้น F-bed มีคาสูงมากจนเกิดการสะทอนกลับของคลื่นที่ผิวสูง
น่ันเอง 

 

 
(a) 

 
(b) 

รูปที่ 25 อุณหภูมิที่ระยะความลึกตางๆ ที่เวลา 10, 90 และ 360 นาที 
(a) F-C bed, (b) C-F bed ( 6.0int =s , CT °= 25int , 50W =P ) 

 
รูปที่ 25 เม่ือพิจารณาการกระจายตัวของอุณหภูมิตามระยะลึกที่

เวลาตางๆ พบวา กรณี F-C bed จะมีความสม่ําเสมอของคาอุณหภูมิ
มากกวากรณี C-F bed เน่ืองจากการดูดซับพลังงานไมโครเวฟสวน
ใหญในกรณีของ F-C bed เกิดที่บริเวณใกลผิวหนาวัสดุสงผลให
สามารถสงถายพลังงานใหกับส่ิงแวดลอมไดงายกวา ในขณะกรณีของ 
C-F bed จะดูดซับพลังงานไมโครเวฟไดดีที่ระยะลึกมากกวา (อางอิงรูป
ที่ 28) และเม่ือวิเคราะหในชวงทายกระบวนการกรณีของ C-F bed จะ
พบวาการถายเทมวลของความชื้นในแพคเบดออกสูส่ิงแวดลอมไมมี
ประสิทธิภาพ  (อางอิง รูปที่  26) สงผลใหพลังงานที่ เกิด ข้ึนจาก
ไมโครเวฟในแพคเบดไมถูกถายเทออกนอกระบบไปพรอมกับมวลของ
ความชื้น สงผลใหในชวงทายของกระบวนการ แพคเบดจึงยังคงมี
อุณหภูมิสูงใกลเคียงกับชวงตนกระบวนการ ในขณะที่ F-C bed จะมี
อุณหภูมิลดต่ําลง 

รูปที่ 26 และ 27 แสดงผลการกระจายตัวของความอิ่มตัวของนํ้า 
(ความชื้น) พบวาความอิ่มตัวของนํ้าในแพคเบดชั้น F-bed จะมีคาสูง
กวา ชั้น C-bed (ซ่ึงแนวโนมในรูปที่ 27 เหมือนกับรูปที่ 2) ดังน้ันจาก
ผลจะเห็นไดวาในกรณี F-C bed จะสามารถไลความชื้นหรือมีคาความ
อิ่มตัวของนํ้าลดลงเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไปไดดีกวา C-F bed เน่ืองจาก
ในกรณี F-C bed นํ้าสามารถระเหยกลายเปนไอและเคลื่อนตัวออกจาก
แพคเบดไดงาย เพราะน้ําสวนใหญถูกดูดข้ึนมายังชั้น F-bed ดวยความ
ดันคาพิวลารี ในขณะที่ C-F bed นํ้าที่ระเหยกลายเปนไอจะตองใช
ระยะทางในการเดินทางออกสูผิวหนา เน่ืองจากความดันคาพิวลารีและ
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แรงโนมถวงดูดนํ้าใหมาอยูในชั้น F-bed ซ่ึงจะตองใชพลังงานสูงในการ
เอาชนะ 

และเม่ือเปรียบเทียบผลของคาความอิ่มตัวของนํ้าระหวางแพ
คเบดชั้นเดียวและแพคเบด 2 ชั้น (รูปที่ 13 และ 26) พบวา การไลนํ้า
หรือความชื้นในกรณีแพคเบดชั้นเดียวสามารถทําไดดีกวาทุกกรณี 
เพราะไมมีอิทธิพลที่กอใหเกิดความไมตอเน่ืองของความอิ่มตัวของนํ้า
ในวัสดุน่ันเอง 

 
(a) 

 
(b) 

รูปที่ 26 ความอิ่มตัวของนํ้าที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา (a) F-C bed, (b) C-F bed ( 6.0int =s , CT °= 25int , 50W =P ) 

 
(a) 

 
(b) 

รูปที่ 27 ความอิ่มตัวของนํ้าที่ระยะความลึกตางๆ ที่เวลา 10, 90 และ 
360 นาที (a) F-C bed, (b) C-F bed  

( 6.0int =s , CT °= 25int , 50W =P ) 
 

 
(a) 

 
(b) 

รูปที่ 28 ความดันกาซที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 
(a) F-C bed, (b) C-F bed ( 6.0int =s , CT °= 25int , 50W =P ) 

 
(a) 

 
(b) 

รูปที่ 29 ความดันกาซที่ระยะความลึกตางๆ ที่เวลา 10, 90 และ 360 
นาที (a) F-C bed, (b) C-F bed  

( 6.0int =s , CT °= 25int , 50W =P ) 
 

รูปที่ 28 และ 29 เม่ือวิเคราะหความดันกาซ พบวาชั้นแพคเบดมี
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ผลตอความดันเปนอยางมาก ซ่ึงพฤติกรรมที่เกิดข้ึนใน F-C bed กับ 
C-F bed มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด กลาวคือในกรณี F-C bed 
การกระจายตัวของอุณหภูมิตอระยะลึกคอนขางจะสม่ําเสมอ สงผลให
พฤติกรรมทางดานความดันมีการกระจายตัวสมํ่าเสมอตาม ยิ่งไปกวา
น้ัน ความดันกาซที่เกิดข้ึนยังมีคานอยกวากรณี C-F bed ซ่ึงในกรณีน้ีมี
ผลตางของความดันในชั้น C-bed กับ F-bed สูงมาก อีกทั้งการกระจาย
ตัวของความดันกาซในชั้น F-bed ก็ยังไมสมํ่าเสมอ ซ่ึงผลดังกลาวมา
จากการกาซที่เกิดข้ึนไมสามารถเคลื่อนตัวออกจากแพคเบดในชั้น F-
bed ออกมายังชั้น C-bed และเคลื่อนตัวออกสูผิวหนาแพคเบดได
น่ันเอง 

 
(a) 

 

 
(b) 

รูปที่ 30 กําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟที่ระยะความลึกตางๆ ที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา (a) F-C bed, (b) C-F bed  

( 6.0int =s , CT °= 25int , 50W =P ) 
 

รูปที่ 30 แสดงใหเห็นถึงตําแหนงที่มีคากําลังการดูดซับพลังงาน
ไมโครเวฟ ( Q ) ซ่ึงพบวาในกรณี F-C bed คากําลังการดูดซับพลังงาน
จะมีคามากที่บริเวณชั้น F-bed ที่ระยะความลึกจากผิวหนาแพคเบด
เทากับ 15 มม. แตในกรณี C-F bed คากําลังการดูดซับพลังงานจะมีคา
มากที่บริเวณชั้น F-bed ที่ระยะความลึกจากผิวหนาแพคเบดเทากับ 35 
มม. ซ่ึงคาดังกลาวสอดคลองกับผลของการกระจายตัวของสนามไฟฟา
ที่ไดกลาวมาแลวกอนหนานี้ 
รูปที่ 31 เปนการนําขอมูลมาจัดเรียงเพื่อแสดงใหเห็นภาพโครงสราง
การกระจายตัวของ อุณหภูมิ ความอิ่มตัวของนํ้า และความดันกาซใน
แพคเบค 2 ชั้นเดียวโดยรวมอีกครั้งหน่ึง 
 

 
4. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษา วิเคราะหแบบจําลองทางคณิตศาสตรคร้ังน้ีไดผล
ที่นาสนใจหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีแพคเบด 2 ชั้น ซ่ึง
สามารถสรุปรายละเอียดที่นาสนใจไดดังน้ี 

ในกรณีแพคเบดชั้นเดียวการกระจายตัวของสนามไฟฟา ภายใน
แพคเบดความหนา 50 มม. คอนขางจะสม่ําเสมอ เน่ืองจากอิทธิพล
ความแตกตางของความชื้นที่ผิวหนากับความชื้นภายในแพคเบดมีคา
นอย แตในกรณีแพคเบด 2 ชั้น ความไมตอเน่ืองของความชื้นหรือคา
ความอิ่มตัวในแพคเบดทําใหเกิดความแตกตางระหวางคาสมบัติไดอิ
เล็กตริกในแพคเบดแตละชั้น ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอการกระจายตัว
ของสนามไฟฟาภายในแพคเบด นอกจากนั้นรูปแบบการจัดเรียงชั้นที่
แตกตางกันยังสงผลใหเกิดรูปแบบการกระจายตัวของสนามไฟฟาที่
แตกตางกันอีกดวย 

ขนาดอนุภาคของแพคเบดไมมีผลตอรูปแบบการกระจายตัวของ
อุณหภูมิในแพคเบดชั้นเดียวมากนัก แตจะมีผลตอการกระจายตัวของ
ความคาความอิ่มตัวของนํ้า และการกระจายตัวของความดันกาซอยาง
มีนัยสําคัญ แตหากขนาดอนุภาคมีความแตกตางกันมากจนถึงระดับ
หน่ึงคาดวาจะมีผลตอพฤติกรรมการกระจายตัวของอุณหภูมิอยางมี
นัยสําคัญแนนอน (ศึกษาตอในอนาคต) 

ขนาดอนุภาคของแพคเบดมีผลอยางยิ่งตอรูปแบบการระจายตัว
ของอุณหภูมิในแพคเบด 2 ชั้น เน่ืองจากเกิดความไมตอเน่ืองของคา
ความอิ่มตัวดวยนํ้าในตัวแพคแบดสงผลใหพฤติกรรมการกระจายตัว
ทางสนามแมเหล็กไฟฟาเปลี่ยนแปลง ทําใหการกระจายตัวของ
อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการดูดซับสนามแมเหล็กไฟฟา
ดังกลาว นอกจากนั้นคาความอิ่มตัวที่ไมตอเน่ืองยังสงผลใหเกิดการสง
ถายมวลสารออกจากแพคแบดไดชาลง อีกทั้งยังสงผลทําใหเกิดความ
ดันกาซที่สูงมากขึ้นอีกดวย 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งน้ี 

 
รายการสัญลักษณ 

mD  = effective molecular mass diffusion (m2/s)       
s  = water saturation 

pC  = specific heat capacity (J/kgK)   

T    = temperature (°C) 

vH  = specific heat of vaporization (J/kg) 
H  = magnetic field intensity (A/m)    
E  = electric field intensity (V/m)    
t   = time (s)  
Q  = microwave power absorbed term (W/m3)  
f  = frequency (GHz) 
P  = microwave power (W)  
p  = pressure (Pa)    
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n&  = phase change term (kg/m3s)    
wu,     = velocity (m/s) 

effλ  = effective thermal conductivity (W/mK)   

K     = permeability (m2)  
δtan  = loss tangent coefficient    

φ     = porosity 

rg  = gravitational constant (m/s2)    
ρ    = density (kg/m3) 
ε  = complex permittivity (F/m)    
µ    = magnetic permeability (H/m) 
ε ′  = permittivity or dielectric constant    
µ   = dynamic viscosity (Pa s) 
ε ′′  = dielectric loss factor     

ch  = heat transfer constant (W/ m2K)   

mh  = mass transfer constant (W/ m2K)    
 
Subscripts 
0  = free space  p  = particle 
a  = air r  = relative 
c  = capillary v  = water vapor 
g  = gas l  = liquid water 

zx,    = coordinate axis[m] ∞  = ambient condition 
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